
ROLNICTWO W PRAKTYCE  JESIEŃ 2018

Tradycyjna  
czy uproszczona?
– wybór technologii 
uprawy rzepaku

 Nawożenie 
zbóż ozimych
– klucz do 
sukcesu uprawy

 Jesienne zwalczanie 
chwastów
– jak skutecznie 
chronić uprawę? 

   



Przed Państwem jesienne wydanie „Hektara”.

Jak zwykle przygotowywane we współpracy z rolnikami, 
na bazie wiedzy, sprawdzonych metod i nowości, które 
zyskały Państwa uznanie. Skupiamy się w nim na palących 
kwestiach przygotowania upraw przed zimą.

W rozmowie z fachowcem dyskutujemy o tym, dlaczego warto 
inwestować w dobrze zaprawione ziarno i jaki jest realny koszt 
takiej inwestycji. Co z nasilającą się odpornością niektórych 
chwastów? Biologia jest przewrotna, ale na szczęście działa 
według zbadanego przez naukę mechanizmu. Obserwacja 
niezwalczonych gatunków i szereg wprowadzanych 
metod, o których piszemy, są gwarancją czystych pól.

Czy towarzyszą Państwu rozterki w kwestii uprawy 
uproszczonej? Rozwiewamy je. To metoda, która jest łatwa 
do wprowadzenia i oszczędza czas, a przy tym zazwyczaj 
nie wymaga zakupu dodatkowego sprzętu. W najnowszym 
numerze nie zapominamy także o nawożeniu i wapnowaniu.

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że nowy 
numer przyniesie inspiracje, pomoże 
w wyborach, naświetli problemy i… pomoże 
je rozwiązać. Tego życzymy Wam i sobie!

Iwona Krych-Stec
Dyrektor Marketingu Bayer Crop Science

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpie-
czeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczo-
ne w  etykiecie i  informacje dotyczące produktu. Zwróć szczegól-
ną uwagę na  stosowane zwroty wskazujące na  rodzaj zagrożenia 
i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrze-
gaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Dlaczego 
warto być 
klientem 
Bayer?

 Należy podkreślić, iż liczba hektarów nie determinuje jakości współpracy   

 z firmą Bayer. Przedstawiciel handlowy skupia się na człowieku i jego konkretnym   

 problemie na konkretnym polu w danych warunkach. Kontakt klient  

 – firma Bayer skupia się na realnym działaniu dla dobrego plonu i korzyści rolnika.  
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Kim jesteś, kliencie Bayer?
Budowanie relacji to podstawowe zadanie, 
które Bayer stawia przed swoim przedstawicie-

lem handlowym. Sprzedaż produktu to nie tylko 
początek a zarazem koniec relacji między klientem 

a firmą Bayer. Pomiędzy mieści się mnóstwo czasu, 
kiedy to buduje się zaufanie klienta do marki, za którą 
stoi doradztwo, wsparcie w zakresie rozwiązywania 

konkretnych problemów na konkretnym polu. Efekt? 
Współpraca między rolnikiem a firmą Bayer trwa 

latami i staje się niekiedy nawet rodzinną tradycją.

Mirosław Jankowicz: Nazywam się Mirosław Jankowicz. 
Prowadzę gospodarstwo o powierzchni około 100 ha 

w Brzeziu (powiat starachowicki, województwo świętokrzy-
skie). Wyspecjalizowałem się w materiale siewnym (zboże, 

rzepak i strączkowe). Współpracuję z Bayer od 12 lat.

Słownikowe definicje sprzedaży 
skupiają się na fakcie otrzymania 

przez nabywcę produktu w zamian 
za konkretną kwotę pieniędzy. 

Rzeczywistość jest jednak bardziej 
złożona, o czym doskonale wiedzą  

przedstawiciele handlowi firmy Bayer. 
Sprzedaż to przede wszystkim nieustanny 

kontakt z klientem i zainteresowanie jego 
problemami.

Michał Galicki: Michał Galicki – jestem właścicielem gospodarstwa o powierzchni 200 ha, mieszczące-
go się w Bogusławicach (powiat opatowski, województwo świętokrzyskie). Głównie uprawiam buraki 

cukrowe, pszenicę, groch oraz jęczmień. Czasami rzepak oraz cebulę. Korzystam z oferty firmy Bayer 
od 15 lat – najpierw jako pomocnik ojca, a teraz jako samodzielny gospodarz.

Jerzy Dąbrowski: Nazywam się Jerzy Dąbrowski i pełnię funkcję prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyj-
nej w Krzywej. Zarządzam gospodarstwem o powierzchni 695 ha, gdzie na 250 ha uprawiam pszenicę 

ozimą, na 150 ha – rzepak, na ok. 250 ha – kukurydzę i 50-100 ha przeznaczam na pszenicę jarą. Stosuję 
środki produkcji Bayer od około 20 lat.

Michał Nawarro: Michał Nawarro – prowadzę gospodarstwo o powierzchni około 220 ha w Jędrzejowie. Go-
spodaruję od 12 roku życia. Obecnie zajmuję się uprawą przede wszystkim pszenicy oraz rzepaku, w niewiel-

kim zakresie także jęczmienia ozimego. Co najmniej od 15 lat współpracuję z przedstawicielami firmy Bayer.

 Należy podkreślić, iż liczba hektarów nie determinuje jakości współpracy   

 z firmą Bayer. Przedstawiciel handlowy skupia się na człowieku i jego konkretnym   

 problemie na konkretnym polu w danych warunkach. Kontakt klient  

 – firma Bayer skupia się na realnym działaniu dla dobrego plonu i korzyści rolnika.  
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Bayer – remedium na wszystkie problemy?
Fachowca poznamy po tym, że wie, kiedy 

należy powiedzieć: „STOP. Tu kończą się 
nasze możliwości”. Sekret doradców firmy 

Bayer polega na tym, że nie wahają się 
mówić o… dobrych produktach konkurencji.

Świadomość, że nie posiada się w ofercie 
wszystkich środków, których wymaga skuteczna 

agrotechnika sprawia, iż obsługa koncernu Bayer 
nie ogranicza się do wskazywania jedynie własnych 

preparatów. Mówią o tym klienci firmy Bayer, 
wskazując to jako atut przedstawicieli handlowych 

Bayer. Rolnicy dostrzegają, że pracownicy Bayer 
doskonale znają ofertę produktów dostępnych na rynku 

w całości i nie ograniczają się do macierzystej firmy. 
Co ważne – korzystają z tej wiedzy w sytuacjach, 

kiedy klient tego potrzebuje. To wysoce profesjonalne 
zachowanie jest standardem, którego koncern Bayer 

oczekuje od swoich pracowników. Słuszność tej strategii, 
z całym przekonaniem, potwierdza Michał Galicki:

„Przed sezonem mogę ze swoim opiekunem ustalić pa‑
kiet ochronny dla mojej uprawy. Podczas stosowania wy‑

branych preparatów przynajmniej 1‑2 razy spotykam się 
z przedstawicielem na polu i wówczas na bieżąco analizuje‑

my ewentualne trudności i ustalamy plan działania. Co waż‑
ne – otrzymuję rozwiązanie adekwatne do mojego gospodar‑

stwa, nawet jeżeli opiera się ono na produktach innej firmy”.
Jerzy Dąbrowski też zwraca na to uwagę:

Doświadczony rolnik – doświadczony… klient
Powodów, dla których rolnik decyduje się na stałą współpracę z firmą 
Bayer jest wiele, jak chociażby ten, o którym wspomina Mirosław  
Jankowicz: „Szeroka oferta środków ochronnych wysokiej jakości oraz 
wsparcie waszych fachowców, nabywane w zestawie z preparatami. 
Liczy się też niezawodność środków ochronnych, które oferujecie”.
Jerzy Dąbrowski: „Możliwość bieżącego kontaktu z przedstawicielem 
handlowym. Telefonicznie – natychmiastowa reakcja na pojawiają‑
cą się trudność lub wątpliwość, oraz bezpośrednio – konsultacje 
na polu. Przecież etykieta na produkcie to nie wszystko. Kiedy 
zestawia się ją z warunkami pogodowymi, specyfiką gospodarstwa, 
pojawiają się pytania, na które nie sposób znaleźć odpowiedź 
w broszurze. Wtedy sięgam po telefon i rozwiązuję problem”.
Jak się okazuje, doświadczony plantator potrzebuje pewno-
ści, że kiedy zadzwoni do przedstawiciela, otrzyma facho-
wą poradę, która nie będzie się ograniczać do wymienienia 
właściwości sprzedawanych produktów. Nietypowe objawy 
choroby? Zakłócenie którejkolwiek z faz rozwoju rośliny? 
Zmienne warunki pogodowe? Każdy z tych powodów jest 
dobry, by sięgnąć po słuchawkę w celu uzyskania me-
rytorycznego wsparcia. Jak twierdzi Michał Galicki:
„Nie dostaję tylko sugestii, co do wyboru produktu. 
Wychodzę z przedstawicielem na moje pole 

i otrzymuję szeroko rozumiane doradztwo. 
Kiedy sięgam po telefon i dzwonię w sprawie 
problemu, z którym muszę zmierzyć się 
na polu, to jest to dla mnie sytuacja 
kryzysowa. Co ważne – po drugiej stronie 
słuchawki jest osoba autentycznie 
zainteresowana moim zmartwieniem, 
od której otrzymuję konkretne wskazówki, 
jak uporać się z trudnościami. Problem 
mogę rozwiązać od ręki, dzięki czemu 
nie dopuszczam do poważnych 
kryzysowych sytuacji na swoim polu”.
Doświadczony klient potrzebuje 
szeroko rozumianej prewencji. Sytuacja 
kryzysowa to każdy moment, który 
zagraża plonom. Dlatego tak istotne 
staje się budowanie indywidualnej 
relacji, o której mówi Michał Nawarro:
„Przedstawiciel handlowy Bayer to ktoś 
więcej niż sprzedawca. To doradca, 
który posiada wiedzę nie tylko 

o oferowanych produktach, ale także o: 
agrotechnice, nowoczesnych trendach 

w rolnictwie, bieżących problemach danego 
sezonu. Dzięki temu wiem, że na moim polu 

nie wydarzy się katastrofa, ponieważ mam z kim 
rozwiązywać swoje ewentualne problemy 

w chwili ich pojawienia się”.
Podobnie obsługę firmy Bayer postrzega 

Mirosław Jankowicz: „Otrzymuję wsparcie bieżące, 
podczas konsultacji telefonicznych, oraz wsparcie 

bezpośrednie, kiedy doradca wchodzi na moje pole: 
ogląda je, sprawdza stan uprawy, szuka rozwiązań 

dostosowanych do specyfiki mojego gospodarstwa”.
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Jak się wydaje, taka filozofia firmy Bayer pozwa-
la na budowanie zaufania klienta do preparatów 
koncernu. Środki ochronne są bardzo wysokiej 
jakości, pozwalają na utrzymanie plonu w naj-
lepszej z możliwych kondycji, ale każda oferta 
ma swoje ograniczenia. A przecież klient uprawia 
to, co potrzebuje i uważa dla siebie najko-
rzystniejsze, a nie to, co pozwoli mu zabez-
pieczyć preparat firmy Bayer! Każdy przed-
stawiciel firmy Bayer, wchodząc na pole 
swojego kontrahenta, o tym pamięta. 
Potwierdza to również Michał Nawarro:
„Krzysztof Kantor, przedstawiciel 
handlowy firmy Bayer, nie jest 
dla mnie po prostu sprzedawcą. 
To profesjonalista skutecznie 
wspierający moją uprawę”.

„Firma Bayer ma świadomość, że nie posiada preparatów 
na wszystkie potrzeby moich upraw. Nie oznacza 
to jednak, że nie otrzymam w tym zakresie wsparcia 
merytorycznego, nawet jeżeli oznacza to wskazanie 
środków innego producenta. W tym zakresie polegam 
na wiedzy Piotra Bobera, mojego wieloletniego 
opiekuna z ramienia firmy Bayer. Mogę liczyć 
na doradztwo, które w pierwszej kolejności bierze 
pod uwagę korzyść dla mojego plonu, a nie planu 
sprzedaży firmy Bayer”.
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Coś dla pola, coś dla… żony
Specjaliści firmy Bayer wiedzą, że rolnik to nie 

tylko fachowiec skupiony na właściwym prowa-
dzeniu swojej uprawy, ale także człowiek, który 

lubi przyjemność. Kolejną rzeczą, którą kupuje wraz 
z produktem i wsparciem merytorycznym są punkty 

w programie lojalnościowym. Czy tę korzyść ze współ-
pracy z firmą Bayer widzi także klient?

Oto jak postrzega to Mirosław Jankowicz: „Otrzymuję 
niezawodne preparaty ochronne, dostęp do fachowego 

doradztwa w zakresie ich stosowania oraz agrotechniki 
w ogóle. Ponadto korzystam z programu KOMETA, w któ‑

rym rejestruję swoje zakupy i otrzymuję punkty. Uzyskane 
w ten sposób bonusy wykorzystuję, by rozwijać swoje 

gospodarstwo”.
Z kolei Michał Galicki twierdzi: „Najważniejszą korzyścią jest 

mój spokój o uprawę – mam pewność, że zastosowany pro‑
dukt znajdzie się tam, gdzie powinien, pozostanie tam i zadziała. 

Dzięki temu zyskuję nie tylko ja, ale i cała moja rodzina. Zupełnie 
innego rodzaju korzyścią jest program KOMETA (Konkurs Wiedzy 

Kometa ‑ przyp. red.). Uzyskane punkty to źródło radości dla mojej 
żony”. Michał Nawarro dodaje: „Ja dostrzegam korzyści bezpo‑

średnio na polu, kiedy widzę, że zastosowane preparaty działają. 
Nie boję się sytuacji kryzysowych, bo wiem, że im przeciwdziałam. 

Na dodatek dzięki programowi KOMETA również moja żona wie, 
że warto robić zakupy w Bayer”.

Czy warto być klientem Bayer?
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie to ważny cel każdego 

pracownika firmy Bayer. Począwszy od specjalistów w laboratoriach 
i w polu, poprzez przedstawicieli handlowych, na zarządzie kończąc. 

Zaufanie klienta i jego poczucie, iż dokonał właściwego wyboru, staje się 
źródłem satysfakcji oraz motywatorem do pójścia dalej, w kierunku, który 

wyznaczają potrzeby polskiego rolnika. I tu wracamy do budowania relacji, 
której pretekstem staje się produkt, jak postrzega to Mirosław Jankowicz:

„Jestem zdecydowanym klientem Bayer. Kilkanaście lat współpracy 
to nie przypadek. Nie chodzi tylko o zysk, który jest większy, 

bo mam możliwość skutecznego reagowania na bieżące problemy. 
Najistotniejsza jest pewność, że korzystam z niezawodnych środków 

oraz świadomość, że z trudnościami nie pozostanę na polu sam”.

Czasami całą trudną pracę w terenie – pracę, którą wykonuje plantator i przedsta-
wiciel firmy Bayer uda się zamknąć w kilku słowach, trafnie dobranych przez 

Jerzego Dąbrowskiego:

  „Jestem klientem Bayer, bo... warto”.  
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Piotr Hawrył 

Anna Puda-Sikora  734 181 711

Marcin Kośmider  601 597 149

Cezary Dejewski  692 415 146

Włodzimierz Maśkiewicz  600 349 130

Mariusz Szyczewski  666 068 788

Marcin Goliński  666 068 789

Remigiusz Samodzewicz  734 181 787

Mariusz Groblica  601 597 268

Krzysztof Dunajski  604 158 577

Józef Misiura 

Roman Konstantynowicz  604 158 578

Piotr Bober  734 181 783

Krzysztof Kantor  600 297 809

Przemysław Traczyński  795 524 172

Lesław Kościański  601 597 136

Dorota Sitek-Cach  604 149 063

Damian Bydłowski 

Paweł Rosolski  666 068 748

Mariusz Fohs  660 424 723

Bartosz Malanowski  506 015 703

Maciej Srokowski  601 597 139

Robert Łukasiewicz  602 574 070

Piotr Wyrwas  734 181 720

Jacek Bartoszewski  883 375 333

Marta Stadnikiewicz  601 593 521

 Doradcy Techniczno-Handlowi

Kontakt  
z gospodarstwami 
Region północno-zachodni

Region  
południowo-zachodni Region 

wschodni
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ZBOŻA

HERBICYDY

Expert® Met 56 WG

Komplet® 560 SC 
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Poprawna uprawa  
ma przede wszystkim sprzyjać:

 ///  gromadzeniu wody w glebie i ograniczać jej 
bezproduktywne straty,

 ///  stworzeniu jak najlepszych warunków do uzyskania 
szybkich i wyrównanych wschodów,

 ///  ograniczeniu konkurencji ze strony chwastów 
i samosiewów rośliny przedplonowej,

 ///  poprawie struktury gleby i zwiększać jej aktywność 
biologiczną,

 ///  ograniczeniu erozji wodnej i wietrznej.

 oszczędność  
czasu i energii

 Dr hab. Janusz Smagacz, prof. nadzw.
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB w Puławach

Uprawa 
bezorkowa 
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Płużna uprawa roli to najbardziej energochłon-
ny, a przez to kosztowny element w produkcji 
roślinnej. Oprócz wysokich nakładów, często 

prowadzi do niekorzystnych zmian w ekosyste-
mach. Ale jest na to rada – uprawa bezorkowa.

W przeszłości, tj. do momentu wprowadze-
nia do rolnictwa przemysłowych środków 
produkcji, uprawa roli sprowadzała się do do-

starczania roślinom składników pokarmowych 
i ograniczania zachwaszczenia. Obecnie zada-
nia uprawy roli uległy przewartościowaniu.

Uprawa bezorkowa – jakie zalety 
i dlaczego tak dużo?
W rolnictwie zrównoważonym promuje się tzw. bez-

orkowe techniki uprawy roli, których celem jest wzrost 
żyzności gleby przy mniejszych nakładach, za to bez 

ujemnego wpływu na plonowanie roślin i z uwzględ-
nieniem ochrony środowiska przyrodniczego.

Pszenica ozima  
– uprawa pasowa
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O tyle podczas uprawy  
bezorkowej zmniejszają się koszty:  

głównie zużycie paliwa i czasu 
pracy, których udział w kosztach 
bezpośrednich systematycznie  
rośnie z uwagi na postępujący  

wzrost cen.

20-30%

  Tabela 1. Plonowanie pszenicy ozimej [t/ha] w zależności   

  od systemu uprawy roli i siedliska (średnie z wielolecia) 

Uprawa roli

Miejscowość 

Średnio
Kępa‑Puławy 

(gleba ciężka)
Rogów

(gleba ciężka) 
Baborówko

(gleba średnia)
Laskowice

(gleba lekka)

Bezorkowa 8,28 7,50 6,38 4,88 6,76

Zerowa 8,00 7,10 5,91 4,17 6,30

Płużna 7,68 7,41 6,50 5,15 6,68

Średnio 7,99 7,34 6,26 4,73 6,58
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Zalety uprawy bezorkowej:
 ///  pozostawienie na powierzchni gleby resztek pożniwnych lub 

międzyplonów w formie mulczu nawet na okres zimy, chroni glebę 
przed erozją wodną i wietrzną. Wpływa także dobrze na jej strukturę 
oraz ogranicza zlewność i podatność na zaskorupianie,

 ///  zwiększa się biologiczna aktywność gleby i jej zasiedlenie przez 
różnorodną faunę glebową, głównie dżdżownice,

 ///  pokrycie gleby mulczem poprawia także wsiąkanie wody w głąb profilu 
glebowego i ogranicza jej spływ oraz parowanie z powierzchni pola,

 ///  mniejsza intensywność i głębokość uprawy zmniejsza z kolei tempo 
mineralizacji próchnicy, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia 

ochrony gleby.

Skutki uproszczeń – optymistyczne wyniki
Badania przeprowadzono na polach doświadczalnych IUNG-PIB 
zlokalizowanych na różnych glebach w kilku regionach Polski. 

Oceniano m.in. pszenicę ozimą, która ma największe wymaga-
nia agrotechniczne spośród zbóż i jest bardzo wrażliwa na wszelkie 
zaniedbania w tym zakresie. Badania wykazały, że na glebach bardzo 

dobrych i dobrych produkcyjność tego zboża uprawianego techni-
ką bezorkową była podobna, a nawet nieco większa niż w uprawie 
płużnej. Na glebach lżejszych, ale po dobrych przedplonach (rzepak, 

rośliny bobowate) nie stwierdzono istotnych różnic w plonowaniu psze-
nicy ozimej w zależności od systemu uprawy roli (technika bezorkowa, 
uprawa zerowa, uprawa płużna), natomiast po przedplonach zbożowych 

(pszenica, jęczmień) względne spadki plonu ziarna wyniosły 5-10%.

Należy jednak zaznaczyć, że współczesne rolnictwo dysponuje już ta-
kimi środkami produkcji (środki ochrony roślin, w tym herbicydy, sztucz-

ne nawozy mineralne), które poprawnie stosowane mogą w znaczący 
sposób kompensować ujemny wpływ uproszczeń uprawowych na plo-

nowanie roślin. Również dzięki znacznemu postępowi w technice rolni-
czej (dostępność maszyn i narzędzi umożliwiających precyzyjne umiesz-

czenie nasion w glebie) zmniejsza się wpływ uprawy roli na plon.

Elastycznie, ekologicznie…
W praktyce do uproszczeń w uprawie roli należy podchodzić ela-

stycznie, tzn. ilość zabiegów, ich intensywność i zakres nale-
ży dostosować do panujących warunków na polu.

Dlatego dziś należy kierować się zasadą: 

Zabiegów uprawowych powinno się stosować tak dużo jak to jest 
konieczne, aby stworzyć roślinie uprawnej korzystne warunki 
wzrostu i rozwoju, a zarazem tak mało, jak to jest możliwe. 

Co to oznacza?  
Otóż im gleba będzie w lepszej kondycji, tym mniej będzie wymagała uprawek. W przypadku 

zbóż (pszenica, jęczmień, pszenżyto) uprawianych po dobrych przedplonach, np. po roślinach 
bobowatych, rzepaku, może wystarczyć tylko płytka uprawa lub nawet siew bezpośredni.

 Pszenica ozima 
– uprawa uproszczona
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…ekonomicznie
Analiza ekonomiczna to bardzo istotny element 
wszelkiej działalności gospodarczej, który obowiązuje 
także w rolnictwie. Należy ją prowadzić indywidualnie, 
w odniesieniu do warunków konkretnego gospo-
darstwa i uprawy. Wynika z niej jednoznacznie, 
że konserwująca uprawa roli (uprawa bezorkowa, 
pasowa, zerowa) jest mniej czaso- i energochłon-
na w porównaniu z tradycyjną uprawą płużną. 
Ma to szczególnie znaczenie w przypadku 
dużych gospodarstw rolnych, ponieważ przynosi 
wymierne oszczędności na paliwie i czasie 
pracy, a dodatkowo pozwala na dotrzymanie 
terminów agrotechnicznych, np. właściwe-
go terminu siewu zbóż ozimych. Wskazana 
jest tu także duża wiedza i umiejętności 
samych producentów rolnych, ponieważ 
wszelkie zaniedbania dotyczące stoso-
wania uproszczeń w uprawie roli mogą 
prowadzić do drastycznej obniżki plonów 
i obniżyć opłacalność produkcji. ///

Pszenica ozima – siew w mulcz

 Stosowanie 
konserwującej uprawy roli (uprawa 

bezorkowa, uprawa pasowa, uprawa zerowa, 
po której następuje siew bezpośredni) 

może powodować istotny wzrost 
zachwaszczenia. Dodatkowo obserwuje się 

znaczną zmienność występowania różnych 
grup i gatunków chwastów oraz chorób 

i szkodników roślin w poszczególnych 
latach i rotacjach zmianowania. Zjawisko 

to może pogłębiać się zwłaszcza 
w niekorzystnych stanowiskach – uprawa 

zbóż po przedplonach kłosowych, w związku 
z czym istotną rzeczą jest odpowiednia 

wiedza fachowa rolników wspomagana 
przez doradców i firmy chemiczne 
z odpowiednimi programami ochrony roślin.

Uprawa pasowa. O czym należy pamiętać?
Znakomite rezultaty można uzyskać, stosując tzw. uprawę pasową (strip 
tillage, striptill), która polega na uprawianiu pasa gleby tylko tam, gdzie będą 
wysiewane nasiona rośliny uprawnej i nawozy mineralne (nawożenie startowe 
i wgłębne), a międzyrzędzia pozostają nieuprawione. Co prawda ta technika 
uprawy roli i siewu została opracowana w szczególności pod rośliny wysie-
wane w szerokie rzędy (kukurydza, rzepak, burak) dla potrzeb rolnictwa 
precyzyjnego i niskonakładowego. Świetnie sprawdza się ona również 
w warunkach uprawy i siewu zbóż oraz roślin strączkowych. Pasowa 
uprawa roli może być z powodzeniem stosowana przemiennie z innymi 
technologiami bezorkowymi, choćby z płytką uprawą, co umożliwia wy-
mieszanie z glebą nawozów naturalnych, wapniowych i innych. Należy 
też pamiętać o bardzo dobrym pocięciu i rozprowadzeniu słomy zbóż, 
rzepaku, kukurydzy, bobowatych na powierzchni pola, co tak napraw-
dę umożliwiają już nowoczesne kombajny zbożowe oraz mulczery.
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Plany  
na plony 
wreszcie 

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

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

fazie rozwojowej. Expert Met polecany 
jest w eliminowaniu miotły uodpornionej 

na herbicydy z grupy sulfonylomoczników. 
Zapobiega on także odporności.

 Expert Met ogranicza konkurencję chwastów 
dwuliściennych. Część chwastów, jaka może pozostać

na polu po wykonaniu zabiegu, rozwija się znacznie 
słabiej, a ich dalszy rozwój jest zahamowany i nie

wpływa na plony. Expert Met przez wiele tygodni 
po zabiegu utrzymuje się w powierzchniowej

warstwie gleby, co zabezpiecza przed 
kiełkowaniem kolejnych chwastów.

HERBICYD

ROŚLINA CHRONIONA

pszenica ozima, pszenżyto 
ozime, jęczmień ozimy, żyto

ZWALCZANE CHWASTY

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

TERMIN STOSOWANIA

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

DAWKA

0,35 kg/ha

ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

200-300 l/ha



Skuteczne nawożenie 

klucz do sukcesu 
uprawy
Prawidłowo wykonane nawożenie 
to jeden z najważniejszych warunków 
uzyskania wysokich i o dobrej jakości 
plonów ziarna zbóż. 

Jego podstawą powinno być 
wcześniejsze uregulowanie 
odczynu związane 
ze stosowaniem wapna. Warto 
o tym rozmawiać z rolnikami, 
bowiem na podstawie niskiego 
zużycia wapna w naszym 
kraju widać, iż wapnowanie 
jest ciągle niedostatecznie 
dowartościowywanym 
w praktyce zabiegiem. Dziwi 
ten fakt z uwagi na niskie 
pH na bardzo dużej części 
polskich gleb.

Łan pszenicy ozimej tuż po ruszeniu 
wegetacji wymagający dodatkowego 
nawożenia dla uzyskania lepszej 

zwartości łanu (RZD Werbkowice).

Jerzy Grabiński, IUNG Puławy
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Skuteczne nawożenie 

klucz do sukcesu 
uprawy

Jakość nawozu – sekret  
skutecznego wapnowania

Wapnowanie będzie skuteczne, jeśli przeprowa-
dzi się je z użyciem nawozu odpowiedniej jakości. 

Niestety, na rynku wiele nawozów nie spełnia jakościo-
wych wymagań. Trzeba jednak zauważyć, że produ-

cenci budują coraz szerszą ofertę nawozów wapniowych 
o bardzo dobrej jakości. Pojawia się na przykład coraz więcej 

wapna granulowanego, które łatwo równomiernie rozsypać.
 

Ważność wapnowania wiąże się także z możliwością uzupełnie-
nia w glebie zawartości magnezu. Ten pierwiastek jest pobierany 

przez wysokoplonujące zboża ozime w stosunkowo dużej ilości.

ABC nawożenia fosforowo-potasowego
Obecnie rolnik może wybierać spośród bardzo wielu nawozów wieloskład-

nikowych godnych polecenia do stosowania pod zboża ozime. Zaleca się 
stosować je pod orkę siewną lub uprawki przedsiewne. Dobre zabezpiecze-

nie roślin w fosfor i potas sprzyja dobremu rozwojowi systemu korzeniowego 
i masy nadziemnej. Dzięki temu rośliny lepiej zimują i wczesną wiosną są zdolne 

do efektywniejszego wykorzystania dawek nawozów stosowanych wiosną.

Zastosowanie 
wapna magnezowego  
to najtańsza metoda zabezpieczenia 
potrzeb roślin na ten składnik. 

Dla wydania plonu 6 t ziarna 
 pszenica musi pobrać około 

30 kg tego pierwiastka.  

Nie sposób takiej ilości wiosną 
wprowadzić do rośliny w formie 
nawet kilkukrotnego oprysku 
dolistnego siarczanem 
magnezu.

 Określając dawki fosforu i potasu, należy stosować 
się do informacji o stanie zasobności gleby. Obecnie 

coraz więcej producentów decyduje się na tworzenie 
szczegółowych map zasobności w podstawowe składniki 

pokarmowe, co może stanowić podstawę do różnicowania 
dawek nawozów na różnych częściach pola.
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Dobrze odżywiony łan pszenicy ozimej w fazie pełni krzewienia 
(RZD Baborówko).

bardzo negatywnie na zimotrwałość roślin. Można temu 
zapobiec, jeżeli zastosuje się azot pod ozime tylko na sta-
nowiskach, gdzie ten składnik może znajdować się w nie-
doborze, np. po zbożach, które wydały wysoki plon.

Szczególnym uzasadnieniem stosowania jesienią azotu 
jest wprowadzanie do gleby słomy (szczególnie dużych ilości), 
gdyż może ona znacznie ograniczyć dostępność azotu. 
Wówczas warto zastosować około 6-8 kg azotu na każdą 
tonę przyorywanych resztek (słomy), np. w formie mocznika 
lub wieloskładnikowych nawozów fosforowo-potasowych.

Wykres 1 prezentuje wyniki badań, w których azot stosowano 
jesienią pod żyto w dawkach 0,20 i 40 kg N/ha na słabych 
stanowiskach. Wiosną natomiast wszędzie nawożono w ten 
sam sposób. Jak łatwo zauważyć, efekty zabiegu nie były 
znaczące. Tendencje do wzrostu plonu są dość wyraźne 
w dwóch pierwszych latach badań (2010 i 2011), natomiast 
w trzecim roku (2012) ten efekt jest praktycznie nieistotny. 

Botanicy
uważają, że rośliny optymalnie 
zaopatrzone w siarkę  
lepiej pobierają  
azot.

Wraz z nawozami wieloskładnikowy-
mi można, a nawet trzeba, wnieść także 

siarkę. Wynika to z tego, że ten pierwiastek 
staje się deficytowy. Zboża dobrze zaopatrzone 

w siarkę są odporniejsze na mróz i suszę. Jej niedobór 
zakłóca procesy syntezy białek i procesy przemian azotu 
w roślinie. Na glebach o niskiej zawartości tego składnika 
istnieje potrzeba stosowania siarki w ilości przekracza-
jącej 30 kg/ha. Trzeba także pamiętać o możliwościach 
uzupełnienia siarki poprzez stosowanie nawozów innych 
(np. azotowych) zawierających w składzie ten pierwiastek.

Nawożenie fosforowo-potasowe można przeprowadzić 
pod zboża ozime także wiosną, ale ze względów opisanych 
wcześniej, nie powinno to dotyczyć całej części nawozów 
tego typu przewidzianych do zastosowania na danym polu.
 
Trzeba podkreślić, że wiosenne stosowanie nawozów 
fosforowo-potasowych warto wykonać możliwie wcze-
śnie. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku mniej ruchli-
wego fosforu. Stosowanie tych nawozów kilka tygodni 
po rozpoczęciu wegetacji nie ma większego sensu.

Cenne właściwości azotu
Zboża ozime jesienią potrzebują niewielkich ilości azotu. 
Dlatego też w tym okresie należy go uzupełniać minimal-
nie. Warto wiedzieć, że podczas roku z dużymi opadami 
może dojść do jego dużych strat przez wymycie. Jed-
nak zbyt duża dostępność azotu jesienią może wpłynąć 
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Wykres 1. Wpływ jesiennego nawożenia azotem na plonowanie 
żyta ozimego (Rzepiski – woj. podlaskie, badania własne)

 Planowanie  
wiosennego nawożenia 
azotem 
wymaga określenia 
całkowitej ilości 
składników pokarmowych, 
jakie muszą pobrać rośliny 
w przypadku określonego 
plonu. Największe pobranie  
dotyczy pszenicy ozimej 
na cele jakościowe.
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 Tabela 1. Pobranie składników   

 pokarmowych w kg/t plonu   

 ziarna z odpowiednią ilością słomy. 

Roślina  
uprawna

Składnik mineralny

N P2O5 K2O

Pszenica 27 10 19

Pszenżyto 25 10 21

Żyto 23 12 26

Jęczmień 24 13 20

 

Wynika to z faktu, iż stanowisko zostało w mniejszym stopniu 
wyeksploatowane przez przedplon z azotu, co przełoży-
ło się również na wyraźnie wyższy poziom plonowania.

Wiosenne wejście w pole z nawozami azotowymi musi 
być zawsze poprzedzone szczegółową lustracją pól. 
Trzeba sprawdzić kondycję roślin oraz czy są dobrze 
rozkrzewione. W ten sposób eliminuje się zbędne ki-
logramy nawozów dla zwiększenia krzewistości ro-
ślin. W przypadku słabego stanu plantacji może zaist-
nieć potrzeba zwiększenia tych dawek o 10-20%.

Azot warto stosować według  
poniższych wskazówek:
///  Pierwsza część – około 50-60% wyliczonej 

dawki – w czasie ruszania wegetacji. To ko-
rzystnie wpływa na krzewistość zbóż oraz 
rozwój i wykształcenie elementów kłosa.

///  Druga część – w fazie strzelania w źdźbło. 
Wówczas zapobiegnie się redukcji ele-
mentów kłosa i wpłynie korzystnie 
na potencjał asymilacyjny roślin.

///  W przypadku pszenicy uprawianej 
na cele jakościowe należy przewidzieć 
trzecią dawkę, której wysokość zale-
ży od przewidywanego plonu ziarna. 
Zwykle zaleca się zastosowanie 
wówczas 50-70 kg azotu, co znacznie 
poprawia jakość ziarna (zwiększe-
nie zawartości białka). Pamiętaj-
my, że przy plonach sięgających 
9-10 t/ha taka dawka może nie 
wystarczyć do zabezpieczenia 
dobrych parametrów jakości.

Wielkość pierwszej wiosennej dawki 

  Przyjmując 27 kg azotu  

  na 1 t ziarna (tabela. 1)   

  to potrzeby pokarmowe   

  pszenicy plonującej   

  na poziomie 7 t/ha   

  wynoszą 189 kg/ha. 

Słabo zagęszczony łan pszenicy ozimej tuż po ruszeniu 
wegetacji, wymagający dodatkowych dawek nawozów w celu 
uzyskania większej zwartości łanu (RZD Baborówko).

azotu w fazie ruszania wegetacji można uściślić, wykonując 
wczesną wiosną test na zawartość azotu mineralnego (Nmin). 

Polega on na określeniu zawartości dostępnych dla roślin 
form azotu: azotanowej (N-NO3) i amonowej (N-NH4) w war-

stwie 0-60 cm. Są one powszechnie wykonywane w okrę-
gowych stacjach chemiczno-rolniczych. Próbki glebowe 

do określenia zawartości Nmin pobiera się tuż przed rusze-
niem wegetacji wiosennej. Analizy wykonywane są  
w świeżych próbkach. Do momentu rozpoczęcia  

analiz glebę należy przechowywać w opakowaniach  
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Jeżeli zastosujemy go już po ruszeniu wegetacji (w fazie 
zaawansowanego krzewienia), wówczas uzyskamy do-
bre efekty. W pełni krzewienia można także wykorzy-
stać nawozy zawierające miedź, mangan i cynk.

Rośliny wymagają wsparcia w fazie liścia 
flagowego/początek kłoszenia. Co ważne 
– zabiegi ochronne wykonane na tym 
etapie mają bezpośrednie przeło-
żenie na plon. Zabezpieczenie 
bardzo dobrej dostępności 
wszystkich składników 

zabezpieczających przed wysychaniem, w temperaturze 
2-5ºC (nie dłużej niż przez trzy dni). Wynik testu wyrażony 
w kg Nmin/ha odnoszony jest bezpośrednio do potrzeb 
pokarmowych roślin. W celu uściślenia wielkości pierwszej 

dawki azotu wykorzystuje się średnią zawartość azotu mi-
neralnego w glebie, która została wyznaczona na podstawie 
badań monitoringowych. Przy braku analiz chemicznych gle-

by można wykorzystać dane zamieszczone w tabeli (tabela 2).

Warto wiedzieć, że można wykonać test Nmin także jesie-
nią, co ułatwia firmom organizowanie procesu produkcji. 
Jednak wówczas ilość azotu, jaką stwierdzi się w glebie, 
należy skorygować o straty zimowe. A te są niestety bardzo 
zmienne i tym samym precyzja oznaczenia rzeczywistej ilości 
azotu mineralnego jest wówczas zdecydowanie mniejsza.

Wydaje się, że testy umożliwiające precyzyjne określanie 
dawek azotu będą udoskonalane przez producentów. W tym 
miejscu można wskazać choćby na używany w Niemczech 
dobrze skalibrowany test barwny do oceny stopnia odżywie-
nia roślin azotem, czy też badaną w Polsce od pewnego cza-
su możliwość wykorzystania do tego celu Hydro Ntestera.

Nawożenie dolistne – sensowne czy nie?
Podstawowym sposobem dostarczania rośli-
nom składników pokarmowych jest nawo-
żenie doglebowe. W pewnych sytuacjach 
lepiej jednak sięgnąć po nawozy 
dolistne. Najbardziej popularny 
nawóz stosowany w ten spo-
sób to siarczan magnezu. 

  Tabela 2. Ocena zasobności gleby w azot mineralny wczesną wiosną.  

Kategoria  
agronomiczna 

 gleby

Zawartość Nmin w warstwie 0‑60 cm w kg/ha

Bardzo 
niska Niska Średnia Wysoka

Bardzo 
wysoka

Bardzo lekka < 30 31-50 51-70 71-90 > 90

Lekka < 40 41-60 61-80 81-100 > 100

Średnia i ciężka < 50 51-70 71-90 91-100 > 100

      Źródło: Instrukcja upowszechnieniowa, IUNG‑PIB, Puławy 2015.

 
W przypadku nawozów 

dolistnych bardzo ważne 
znaczenie ma jednak nie 

tylko zawartość poszczególnych 
pierwiastków, ale także ich 

forma. Dobre efekty uzyskuje się 
przy zastosowaniu nawozów, w których 

pierwiastki są schelatowane.
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Kropka nad „i”
Na zakończenie należy dodać, że bardzo wiele zmian 
w zakresie nawożenia wynika z postępu w zakresie sprzę-
tu wykorzystywanego do stosowania nawozów. Pozwala 
on bowiem na coraz dokładniejsze rozsypanie nawozu 
na całej powierzchni pola. Co więcej – ma możliwość 
współdziałania z systemem GPS, co daje nowe możliwo-
ści związane z różnicowaniem nawożenia w obrębie pola.
Reasumując, należy stwierdzić, że liczba propozycji 
przemysłu zarówno w zakresie nowych form nawo-
zów, jak i maszyn służących do ich stosowania 
jest duża. To ważne dla producentów zabie-
gających o wysokie i dobre jakościowo plo-
ny w dobie zmieniającego się klimatu.
Należy jednak przy tym podkreślić, 
że nawet najlepsze nawozy nie zostaną 
dobrze wykorzystane, jeżeli na polu 
nie zostanie uregulowane pH. ///

Miejscowy brak roślin pszenicy oraz ich słabszy rozwój 
wywołany nierozłożeniem słomy, jej niedokładnym 

rozrzuceniem i niezastosowaniem azotu  
jesienią (gospodarstwo rolne – Lubelskie).

Dobrze odżywiony, zwarty łan pszenicy 
ozimej po wykłoszeniu (RZD Osiny).

jest w tym momencie bardzo ważne – kształtuje 
się przecież plon z kłosa i jakość ziarna. Rynek 
proponuje wiele nawozów zawierających: 
B, Mn, Mo, Cu, Zn i Fe przydatnych 
do zastosowania w tym okresie.
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Jesień
– wykorzystaj 
moment 
na efektywne  
zwalczanie 
chwastów

Jesienne zwalczanie 
chwastów w zbożach 
ozimych to uzasadniony 
krok. Dlaczego? Przyczyn 
jest wiele. Jedna z nich 
to specyfika różnych 
gatunków chwastów, 
z którymi mamy 
do czynienia 
jesienią. Inne 
powody?  
Jest ich sporo 
i dobrze poznać 
je wszystkie.

Wojciech Karaś, Bayer
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Jesienna skuteczność
Większość herbicydów stosowanych jesienią jest aplikowana we wczesnych 
fazach rozwojowych chwastów, czyli w okresie największej ich wrażliwości 

na substancje czynne. Gros preparatów wykazuje dwojakie mechanizmy dzia-
łania: nalistny i doglebowy, co w dużym stopniu wpływa na ich skuteczność.

Silna konkurencja
Największym zagrożeniem dla rośliny uprawnej w początkowym okresie jej wzro-
stu są chwasty takie jak: miotła zbożowa, wyczyniec polny, stokłosy, chaber bła-

watek, przytulia czepna, fiołek, przetaczniki i mak polny. Rzadko się zdarza, żeby 
powyższe gatunki ucierpiały wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych 

panujących zimą. Często chwasty te rosną, gdy zboże pozostaje jeszcze w zimo-
wym spoczynku. Efektem jest nadmierna konkurencja chwastów z rośliną uprawną 
o składniki pokarmowe i światło. Często doprowadza to do pogorszenia zimotrwa-

łości rośliny uprawnej i zwiększa ryzyko jej wypadnięcia w okresie zimowym.

Najpierw agrotechnika…
Zanim przystąpimy do zabiegów chemicz-
nych powinniśmy zrobić wszystko, żeby 

ograniczyć występowanie chwastów za po-
mocą agrotechniki. Jest to metoda, która 

bardzo dobrze sprawdza się przy takich ga-
tunkach chwastów jak wyczyniec i stokłosy.

Wymienione obok metody są koniecz-
ne w przypadku pojawiania się pierwszych 
odporności na herbicydy. Jeżeli zauważa-
my brak lub osłabioną skuteczność różnych 

preparatów, powinniśmy przeprowadzić mo-
nitoring w postaci badań chwastów jednoli-

ściennych w odpowiednich laboratoriach. Wy-
każe to odporność chwastów na poszczególne 

grupy chemiczne. Takie badanie może ułatwić 
nam dobór substancji czynnych, a tym samym 

ograniczy ryzyko pogłębiania się rezystencji.

…później chemia
Przystępując do chemicznej metody odchwasz-

czania, musimy wziąć pod uwagę wiele czynników, 
które będą decydować o skuteczności zabiegu. 

 Ważnym argumentem przemawiającym za wykonaniem 

zabiegu jesiennego jest fakt, że formy jesienne chwa-

stów wykazują znacznie szybszy rozwój. Tworzą one 

większą liczbę nasion niż ich formy jare, co w ko-

lejnych latach jest zagrożeniem dla roślin następ-

czych.

 Na silnie zachwaszczonych 
plantacjach powinniśmy ograniczyć 
uproszczenia. Użycie pługa w takich 

sytuacjach znacznie ograniczy 
wschody wspomnianych chwastów, 

poprzez przemieszczanie ich 
nasion w głębsze warstwy ziemi.

 Kolejnym dobrym rozwiązaniem 
jest opóźnienie siewu. Spowoduje 
to, że część chwastów zdąży 

wzejść przed siewem i zostaną 
one zlikwidowane podczas 

wykonywania uprawy przedsiewnej.

 Dobrym rozwiązaniem jest również 
zwiększenie normy wysiewu 

i wybór odmian zbóż silnie 
krzewiących się, co spowoduje 

dużą konkurencję dla chwastów.
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Oto niektóre z nich:
///  Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest wiedza 

na temat stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji. 
Pozwoli to na dobranie odpowiedniego preparatu, jego 
dawki i fazy rozwojowej, w jakiej będzie zastosowany.

///  Drugim czynnikiem, który wpłynie na dobór preparatu 
jest gatunek chwastów, z którymi będziemy walczyć. 
Dostępne na rynku preparaty pozwalają na wykona-
nie zabiegu przed lub po wschodach. Zabiegi dogle-
bowe należy wykonać 3-5 dni po siewie, na glebę 
wilgotną i przede wszystkim dobrze doprawioną.

///  Grudy ziemi mogą w tym przypadku osłabić skutecz-
ność zabiegu. Dlaczego? Rozpadające się bryły nie-
jednokrotnie kryją w sobie nasiona chwastów, które 
nie będą w obrębie działania substancji czynnej.

///  Skuteczność zabiegu uwarunkowana jest również 
wilgotnością gleby, a jej brak silnie ograniczy zwalcza-
nie chwastów. Jeżeli gleba jest przesuszona, a nad-
chodzące dni nie zapowiadają zmiany tej sytuacji, 
warto rozważyć wykonanie zabiegu po wschodach.

Preparat na jesień
Chwasty dwuliścienne są z reguły dość łatwe do zwal-
czenia jesienią, a ich faza rozwojowa ułatwia ten proces. 
Ważne aby preparat, którego użyjemy miał bardzo sze-
rokie spektrum zwalczania różnych gatunków chwa-
stów. Bardzo dobrymi preparatami, które możemy użyć 
jesienią są Expert® Met 56 WG oraz Komplet® 560 SC. 
Ich zaletą jest dość długie okno aplikacyjne, bo od fazy 
szpilkowania aż do końca wegetacji jesiennej.

Jednakże najlepsze rezultaty osiąga się, stosując te her-
bicydy w momencie kiełkowania chwastów, co zwykle 
przypada na wczesne fazy rozwojowe zbóż, czyli 1-2 liście. 
Ważne jest też to, że oba produkty są wybitnie selektywne 
dla rośliny uprawnej, co stanowi fakt ich zarejestrowania 
we wszystkich gatunkach zbóż. Oba herbicydy zwalczają 
niemal wszystkie gatunki chwastów jednoliściennych wystę-
pujących jesienią. W przypadku: miotły zbożowej, wyczyń-
ca polnego czy stokłosy  bardzo ważne jest, by chwasty 
te nie przekroczyły fazy 1-2 liści w momencie zabiegu. 
Wówczas preparaty wykażą najwyższą skuteczność.

Preparaty Komplet i Expert Met wybitnie zwalczają miotłę 
zbożową i użytkownicy mogą być pewni, że ewentualne 
zabiegi poprawkowe wiosną nie będą konieczne. Preparaty 
zwalczają nawet uodpornione na herbicydy z grupy ALS bio-
typy miotły zbożowej, dzięki odmiennemu sposobowi działania 
na chwasty. Oba preparaty utrzymują się w glebie przez 
wiele tygodni od momentu aplikacji, co jest kolejną ich zaletą, 
zwłaszcza w okresach krótkotrwałych niedoborów wody.

0 20 40 60 80 100

Komplet 560 SC 
 0,5 l/ha

Expert Met 56 WG  
0,35 kg/ha

Skuteczność w %

Zwalczanie wyczyńca polnego
Średnia skuteczność z 8 doświadczeń Bayer;  
jesień 2016/wiosna 2017; kontrola: 35% pokrycia
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Komplet 560 SC 
 0,5 l/ha

Expert Met 56 WG  
0,35 kg/ha

Skuteczność w %

Zwalczanie stokłos
Średnia skuteczność z 4 doświadczeń Bayer;  
jesień 2016/wiosna 2017; kontrola: 14% pokrycia

Ograniczanie wyczyńca polnego i stokłos
Dodatkową zaletą powyższych herbicydów stosowanych 
jesienią jest wysoki poziom ograniczenia wyczyńca polnego 
i stokłos. Potwierdzono to w doświadczeniach wewnętrznych 
przeprowadzonych na północy Polski w latach 2016-2017. 
Preparaty Komplet oraz Expert Met wykazały interesującą 
skuteczność zwalczania wyczyńca polnego i stokłos, przy 
średnim zachwaszczeniu pól ok. 120 szt/m2. 
Zabiegi zostały przeprowadzone we wczesnych fazach 
rozwojowych obu gatunków – bo w fazie szpilki, co przełoży-
ło się na doskonałą skuteczność preparatów. Zastosowane 
środki w najwyższych zarejestrowanych dawkach wykazały 
skuteczność na poziomie 70-80%, co przy tak trudnych 
do zwalczenia gatunkach, jest bardzo dobrym wynikiem.

Jesienny program niszczenia chwastów powinien zwal-
czać jak najwięcej uporczywych intruzów. Rozpoczęcie 
procesu odchwaszczania jesienią, najlepiej przy pomo-
cy preparatów Komplet lub Expert Met, polepszy kon-
dycję plantacji i zapewni jej lepszy start wiosną. ///

Czy wiesz, że:
Komplet kompleksowo zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne.  

Expert Met poradzi sobie z miotłą zbożową i w dużej mierze ograniczy konkurencję chwastów  
dwuliściennych. Z tego względu jest chętnie wybierany także do komponowania  

mieszanek zbiornikowych.
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HERBICYD

ROŚLINA CHRONIONA

pszenica ozima, pszenżyto 
ozime, jęczmień ozimy, żyto

ZWALCZANE CHWASTY

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

TERMIN STOSOWANIA

jesienią we wczesnych fazach 
rozwojowych chwastów

DAWKA

0,4-0,5 l/ha

 ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

200-300 l/ha

KOMPLET
560 SC

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

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

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

we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, czyli w czasie kieł-
kowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. Produkt zwal-

cza szerokie spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Komplet działa nawet 
na chwasty uodpornione na inne herbicydy. Co istotne, 

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

Cel:  
antyodporność
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Z aplikacją  
XarvioTM The Digital 
Farming Company  
sprawdzisz ryzyko: 

•  chorób pszenicy ozimej  
(łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż, rdza 
żółta, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza 
plew, brunatna plamistość liści (DTR) i fuzarioza kłosa),

•  chorób jęczmienia ozimego  
(plamistość siatkowa, pasiastość liści, ramularia, 
mączniak prawdziwy zbóż i rdza jęczmienia),

•  chorób ziemniaka  
(zaraza ziemniaka),

•  szkodników rzepaku  
(słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, chowacz 
brukwiaczek, chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik).
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Dzięki aplikacji rolnik wygodnie sprawdzi na smartfonie ryzyko 
ataku ze strony patogenów oraz szkodników na danym 
polu. Efekt to łatwiejsze planowanie zabiegów we właściwym 
terminie oraz maksymalizacja zbiorów. Przy pomocy XarvioTM 
The Digital Farming Company rolnicy będą mogli kontrolo-
wać stan pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, ziemniaka 
i rzepaku ozimego. Poza kontrolą patogenów nowa aplika-
cja daje także możliwość sprawdzenia fazy wzrostu roślin 
na wybranym polu. Tym samym optymalny zwrot z zakupu 
fungicydów i insektycydów staje się rzeczywistością.

Jak to wygląda w praktyce?
Aplikacja wspiera rolnika w podejmowaniu waż-
nych decyzji. Opiera się ona na prawdopodobień-
stwie i modelach statystycznych. Po wprowadzeniu 
przez użytkownika kilku informacji o swoim gospodar-
stwie otrzymuje się szereg informacji dotyczących:

///  aktualnej i prognozowanej pogody,

 ///  fazy rozwojowej roślin na danym polu,

 ///  pozostałym czasie ochrony 
po wcześniejszych opryskach,

 ///  ryzyku wystąpienia określonych 
szkodników lub chorób roślin,

 ///  terminów zabiegów ochronnych,

 ///  map stosowania i dawkowania środków 
ochrony roślin dla poszczególnych pól.

 XarvioTM  The Digital 
Farming Company
nowoczesne rolnictwo,  
 nowoczesne technologie

Firma Bayer wprowadza w tym sezonie nowe cyfrowe 
rozwiązanie, internetowe i mobilne, pomagające rolnikom 
w zaawansowanej ochronie upraw oraz przewidywaniu 

wystąpienia zagrożeń ze strony agrofagów na swoich polach. 
Ta niezwykle przydatna usługa to efekt cyfrowych możliwości 

i 15 lat doświadczeń w zwalczaniu chorób i szkodników.

ZBOŻA 29



3

Intuicyjna rejestracja
1.  Aby zarejestrować się w XarvioTM The Digital 

Farming Company należy podać: imię, nazwi-
sko, adres e-mail oraz wybrać kraj. Na podany 
adres e-mail zostaje wysłany e-mail weryfika-
cyjny. Użytkownik musi potwierdzić rejestra-
cję, a następnie ustawić własne hasło.

2. W kolejnym kroku należy zapoznać się z informa-
cjami prawnymi, przeczytać i zaakceptować warunki, 
politykę prywatności danych oraz zapoznać się i zrozu-
mieć ograniczenia systemów wspomagania decyzji.

3. W następnym etapie użytkownik zostaje poproszony 
o podanie swoich danych kontaktowych, takich jak: nr tele-
fonu oraz adres. Po zalogowaniu ukazuje się mapa, na której 
trzeba odnaleźć lokalizację swojego gospodarstwa, najła-
twiej przez podanie nazwy miejscowości do wyszukiwarki.

Aplikacja informuje z pewnym prawdopodobień-
stwem o zaistnieniu określonego rezultatu, nie 
zapewnia jednak oceny ostatecznej. Za ocenę 
ostateczną i decyzję odpowiada użytkow-
nik. Rolnicy mogą w łatwy sposób korzystać 
z XarvioTM The Digital Farming Company 
na swoim komputerze i smartfonie.

 3 kluczowe funkcje Xarvio  
 The Digital Farming Company: 

 • status upraw  

 • terminarz zabiegów  

 • mapy opryskiwania strefowego    
    (funkcja dostępna od 2019 roku) 

Status upraw
wysyła wszystkie potrzebne informacje 
na telefon komórkowy. Odbiorca 
we właściwym czasie otrzymuje 
przypomnienie o konieczności podjęcia 
działania we właściwym czasie.

Terminarz zabiegów 
przetwarza wszystkie dostępne dane 
z zaznaczonych pól i wykorzystuje 
wypróbowane i przetestowane 
modele, aby dokładnie monitorować 
ryzyko wystąpienia chorób. 
Aplikacja określa właściwy czas 
zastosowania środków i powiadamia 
o tym z wyprzedzeniem.

Funkcja opryskiwania 
strefowego 
dokładnie określa właściwą 
dawkę preparatu. Często 
aktualizowane zdjęcia satelitarne 
są przetwarzane, aby określić 
aktualny stan wegetacji, 
umożliwiając obliczanie 
dawki dla każdej strefy 
indywidualnie. W rezultacie, 
dostarczane są mapy 
opryskiwań strefowych 
dla aplikacji T2, które 
są gotowe do użycia 
w terminalu ciągnika 
lub opryskiwacza.

TM
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Pełny czy ograniczony?
Dla wygody, dane dotyczące poszczególnych pól można udo-
stępniać współpracownikom. W tym celu należy podać adres 
e-mail współpracownika, a także określić czy dostęp ma być 
pełny (z wyjątkiem udostępniania), czy ograniczony (tylko 
do odczytu). W przypadku dostępu pełnego współpracownik 
ma wgląd w dane dotyczące stanu pól, aktualnego i przewi-
dywanego stanu warunków pogodowych oraz o zadaniach 
na polu. W przypadku dostępu ograniczonego współpracow-
nik ma dostęp jedynie do danych stanu pola oraz pogody.

4. Następnie konfiguruje się swoje gospodarstwo poprzez 
dodawanie pól. Można to zrobić na dwa sposoby: ryso-
wać kształt pola na mapie lub dodać wiele pól jednocze-
śnie, przesyłając pliki kształtów (pliki .shp lub pliki pobrane 
z systemu dopłat bezpośrednich). W prawym dolnym rogu 
znajdują się przyciski do przybliżania i oddalania mapy. 
Następnie myszką wykonuje się obrys pola. System po-
daje wielkość pola z dokładnością od 0,1 ha. Każde pole 
trzeba nazwać. Najlepiej podać numery działek ewiden-
cyjnych – takie jak we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Wybierz zakładkę
W zakładce POGODA 

system podaje aktualne warunki pogodowe na polu i ocenia je pod kątem możliwości 
wykonania oprysku środkami ochrony roślin. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: 

temperatura powietrza, wysokość opadów, zachmurzenie, prędkość i kierunek wiatru. 
Aplikacja zamieszcza też prognozę warunków atmosferycznych na najbliższy tydzień.

W zakładce ZADANIA 
znajdują się informacje dotyczące planowanych i wyko-

nanych oprysków. Generowane są także informacje o za-
stosowanej mieszaninie zbiornikowej oraz mapa zabiegów.

Zakładka POLA 
zawiera: nazwę pola, powierzchnię, uprawiany gatunek 

i odmianę, termin siewu, oczekiwany plon, a także 
termin zbioru oraz informację o zebranym plonie.

5. Następny krok to przypisanie gatunku rośliny 
uprawnej dla danego pola i wybranie z listy odpowied-
niej odmiany. Należy także podać terminy siewu, ocze-
kiwany plon oraz stosowany system uprawy (bezor-
kowo, mulcz, konserwująca, orka, uprawa minimalna, 
pasowa, uproszczona lub inny system uprawy).

6. Po wprowadzeniu powyższych danych prognoza 
ryzyka chorób i szkodników pojawi się wraz z pierw-
szymi zagrożeniami. Rolnik otrzyma informacje o ryzyku 
choroby, dawkach środków oraz mapę zabiegów.

Aplikacja XarvioTM The Digital Farming Company  
jest intuicyjna i bardzo przyjazna dla użytkownika. 

W przypadku pytań należy kontaktować się  
ze specjalistami ds. obsługi klienta:  

tel. +48 22 307 84 48,  
e-mail: support-pl@xarvio.com.  

Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku  
w godz. 9:00-17:00.
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ZAPRAWY

ZAPRAWY

Redigo® Pro 170 FS
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Tylko jakość,

bez wyjątków
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bez wyjątków

Czym zajmuje się 
Pańska firma?

Naszą główną działalnością jest 
sprzedaż środków produkcji dla 

rolnictwa, skup płodów rolnych oraz 
produkcja kwalifikowanego materiału 

siewnego zbóż. Przy czym nasiona zbóż 
sprzedajemy pod własną marką – Semina. 

Oferujemy przede wszystkim ziarno pszenicy 
ozimej i jarej, pszenżyta ozimego, jęczmienia 

ozimego i jarego, a także owsa. W sumie kilka-
naście odmian z hodowli KWS Lochow, Saaten 

Union, IGP Polska oraz Hodowli Roślin Strzelce. 
W tym roku po raz pierwszy będziemy reproduko-

wać na plantacjach nasiennych także pszenżyto jare.

Gdzie i na jakim areale prowadzą 
Państwo reprodukcję zbóż?
Zboża reprodukujemy na około 600 hektarach, przy zasto-
sowaniu odpowiednich płodozmianów, w tym we własnym 
gospodarstwie na powierzchni około 300 hektarów. Pozostały 
areał obsiewają nasi kontrahenci z różnych rejonów kraju.

Skąd pomysł, by zająć się zaprawianiem?
Działamy na rynku od 2003 roku. Początkowo byliśmy 
wyłącznie dystrybutorem nasion kukurydzy, rzepaku i zbóż. 
Pomysł produkcji materiału kwalifikowanego zbóż pojawił 
się po pewnej przykrej sytuacji, kiedy to zadzwonił do nas 
klient z reklamacją dotyczącą jakości zakupionego u nas 
materiału siewnego pszenżyta ozimego. My kupiliśmy 
je od pewnej firmy nasiennej w sytuacji, kiedy na rynku 
panował deficyt nasion spowodowany trudnymi warun-
kami pogodowymi w trakcie żniw, przez co nasi dotych-
czasowi dostawcy nie posiadali już materiału siewnego.
Jak się okazało, klient miał sporo racji, ponieważ ziarno było 

Tomasz Bugaj, właściciel Centrum Handlowo- 
-Usługowego BUGAJ Tomasz Bugaj w Zągotach 

(woj. mazowieckie) oraz marki nasion Semina, 
z własnego doświadczenia wie, jak ważna jest 

jakość stosowanych nasion. Sukces swojej firmy 
buduje na rzetelności i fachowej wiedzy o tym,  

jak zapewnić rolnikowi najlepsze ziarno.  
Nie tylko sprzedaje, ale i edukuje plantatorów, 

tłumacząc, dlaczego pewny jakościowo plon 
ma wyższą cenę.
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oraz zaprawiania jest 
w pełni zautomatyzowany. 

Wystarczy więc odpo-
wiednie ustawienie maszyn 

oraz dozór przeszkolonej 
kadry nad całym procesem.

Linia podzielona jest na dwa bloki. 
W pierwszym odbywa się dokładne 

czyszczenie ziarna z wydajnością 15 
ton na godzinę. Ten blok ma wszystkie 

niezbędne urządzenia: kłosownik, który usuwa 
ości i łuski, czyszczalnię dokładnego czyszcze-

nia z dodatkowym systemem nadmuchu, zestaw tryjerów 
odbierających połówki ziarna oraz stół grawitacyjny, który 
usuwa między innymi nasiona porośnięte. Blok drugi skła-
da się z zaprawiarki porcjowej Cimbria o wydajności 15 ton 
na godzinę, która zapewnia bardzo dokładne i równomierne 
pokrycie materiału siewnego zaprawą. Jakość powłoki nasion 
poprawia dodatkowo pudrownica bądź pianownica. Na koń-
cu znajduje się półautomat do pakowania nasion w big bagi 
lub w worki, które pomieszczą 25 lub 50 kilogramów ziarna.

Czy jakość czyszczenia oraz 
zaprawiania jest kontrolowana?
Oczywiście. Każdorazowo, jeszcze w trakcie czyszczenia 
i po jego zakończeniu pobierane są próbki materiału przez 
kwalifikowanego próbobiorcę i przekazywane następnie 
do laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Do momentu uzyskania 
wyników ziarno czeka w magazynie surowców. Dopiero 
po uzyskaniu pozytywnej oceny i otrzymaniu świadectwa 
jakości produkt transportowany jest na blok zaprawiania 
i pakowania. Inspekcja bada siłę kiełkowania, czystość 
ziarna oraz określa masę tysiąca ziaren. W ocenie jakości 
zaprawiania pomagają nam z kolei producenci zapraw. 
W tym zakresie współpracujemy z firmą Bayer. Po ruszeniu 
linii pierwsze próbki ziarna trafiły właśnie do laboratorium 
Bayer w Monheim w Niemczech. Wyniki potwierdziły 
bardzo wysoką jakość zaprawiania na bazie produktów 
Bayer. Pszenicę ozimą i jarą zaprawiamy zaprawą Scenic, 
pszenżyto ozime zaprawą Lamardor, natomiast jęczmień jary 
będziemy od tego roku chronić nową zaprawą Redigo Pro.

Dlaczego wybraliście produkty firmy Bayer?
Przede wszystkim spełniają oczekiwania klientów.  
Zaprawy zabezpieczają siewki przed najważniejszymi 
chorobami. Dodatki do zapraw zawierają nawozy do-
nasienne, które poprawiają kiełkowanie i wspierają 

niedoczyszczone i źle zaprawione. 
Niestety, nie byliśmy w stanie kontrolo-

wać każdej sprzedawanej partii nasion, 
a skoro tak, to stwierdziłem, że nie 
możemy i nie chcemy promować pro-

duktów niepewnej jakości. Ograniczyliśmy 
wówczas współpracę do sprzedaży nasion 
KWS Lochow i HR Strzelce, ponieważ jakość 

produktów tych firm zawsze była bardzo wy-
soka, ale równocześnie zrodziła się myśl, żeby 
zacząć produkcję materiału siewnego we wła-

snym zakresie. To był rok 2007. Początkowo 
nie mieliśmy własnej linii do czyszczenia i za-
prawiania, ale posiadaliśmy dobrą czyszczalnię, 

a zaprawiarkę wypożyczaliśmy. Kiedy produkcja 
się rozrosła, zaczęliśmy korzystać z usług firm 

dysponujących profesjonalnymi liniami do zaprawia-
nia. Aż w końcu zasadnym stało się kupno własnej 
linii. Decyzja zapadła w 2014 roku, ale ostatecz-

nie zakupiliśmy i zamontowaliśmy ją w 2016 roku. 
Od tego czasu sprzedajemy nasiona pod własną 
marką Semina. Chcemy w ten sposób wyróżnić nasze 

produkty na rynku i wspólnie z firmami dystrybuującymi 
nasze nasiona docierać do klientów w całej Polsce.

Proszę powiedzieć coś więcej o samej linii oraz 
technologii zaprawiania. Czy to skomplikowane 
przedsięwzięcie?

Zakupiona przez nas linia przyjęcia, czyszczenia oraz 
zaprawiania ziarna firmy Cimbria reprezentuje technologię 

na najwyższym światowym poziomie, gwarantując produkcję 
najwyższej jakości materiału siewnego. Proces czyszczenia 

 ton ziarna perfekcyjnie oczyszczonego 
ton ziarna równomiernie zaprawionego

w  60
         minut15 
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świadomości rolników odnośnie korzyści wynikających 
ze stosowania wysokiej jakości materiału siewnego, co wpły-
wa na coraz większe zainteresowanie kwalifikatem.

Co chciałby Pan przekazać rolnikowi, który decyduje się  
na zakup kwalifikowanego materiału siewnego?
Powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na jakość ofero-
wanych nasion. My dbamy o nią na każdym etapie produkcji, 
od pola do worka. Staramy się pokazywać naszym klientom 
próbki materiału siewnego i namawiamy naszych partnerów 
handlowych w Polsce, by robili to także w swoich oddziałach. 
Chcemy, by rolnicy zobaczyli, jak powinny wyglądać dobrze 
przygotowane do siewu nasiona i żeby wiedzieli, za co warto 
zapłacić wyższą cenę, bo najlepszy towar ma swoją wartość. 
Należy jednak podkreślić, że różnica w cenie nie jest duża, 
wynosi kilka procent, a w przeliczeniu na hektar sprowa-
dza się raptem do kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu 
złotych. Klient zyskuje jednak gwarancję, że kupił nasiona 
najwyższej jakości, o największym potencjale plonowania.

Gdzie można kupić nasiona marki Semina?
Na terenie całej Polski. Sieć dystrybutorów, któ-
rzy sprzedają nasze produkty sięga od Małopolski 
po Żuławy, od Podlasia po Wielkopolskę i wciąż się 
powiększa. Oferta produktów i lista dystrybutorów do-
stępna jest na stronie www.semina.agro.pl ///

     Dziękuję za rozmowę.

początkowy rozwój roślin. Nasi klienci to dostrzegli.
Dla mnie ogromne znaczenie miała również bardzo dobrze 
układająca się współpraca z przedstawicielami firmy Bayer. 
Od wielu lat prowadzę sprzedaż środków ochrony roślin 
tej firmy, a działalność nasienna tylko zacieśniła tę współ-
pracę. Specjalista firmy Bayer doradza nam, jak właściwie 
prowadzić ochronę roślin na plantacjach nasiennych, żeby 
uzyskać zdrowe ziarno. W swoim gospodarstwie stosu-
ję programy ochrony firmy Bayer i staram się, by rolnicy 
reprodukujący dla nas nasiona także z nich korzystali.

Jak Pan widzi przyszłość rynku 
nasion oraz swojej firmy?
Raczej pozytywnie, inaczej nie rozwijałbym działalności 
nasiennej. Pomimo wsparcia, jakie rolnicy otrzymują w po-
staci dopłat do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego, 
które istotnie obniża koszty zasiewów, poziom wymiany 
materiału siewnego w Polsce jest nadal stosunkowo niski 
w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, a więc wydaje 
się, że jest jeszcze miejsce na rozwój w tej branży. Wciąż 
duży wpływ na decyzję o zakupie kwalifikatu ma panująca 
w poszczególnych latach koniunktura. Im jest lepsza, tym 
wymiana jest większa. Rolnicy częściej sięgają po kwa-
lifikat także wówczas, gdy ze względu na niekorzystne 
warunki pogodowe sami nie są w stanie wyprodukować 
ziarna o odpowiedniej jakości. Cieszy jednak duży wzrost 

 Zanim rolnik dokona wyboru materiału nasiennego, 

 warto, by poszukał kontaktu z przedstawicielem  

 handlowym, który pokaże mu różnicę między  

 dobrze i nieprawidłowo zaprawionymi nasionami. 
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Redigo Pro 170 FS 

twórca  
sukcesu

Redigo® Pro 170 FS 
chroni siewki przed 

porażeniem przez 
patogeny znajdujące 

się w glebie, a także 
przenoszone wraz 
z materiałem siewnym. 

Zastosowanie zaprawy 
to gwarancja skutecznej 

ochrony wschodzących 
roślin w każdych 

warunkach wzrostu.

Jare i ozime – zawsze bezpieczne
Redigo Pro to uniwersalny środek, który 

efektywnie chroni zboża ozime i jare, 
sprawdza się w ochronie: pszenicy, jęczmienia, 

a także owsa, żyta i pszenżyta. Precyzyjnie 
zabezpiecza młode rośliny w okresie ich 

największej wrażliwości na porażenie.

Zatrzymać zamieranie siewek
Redigo Pro, nowa dwuskładnikowa zaprawa 

wyróżnia się wysoką koncentracją substancji 
czynnych (protiokonazol i tebukonazol). Produkt 

działa układowo i dzięki wysokiej i niezawodnej 
skuteczności zwalczania zgorzeli siewek powodo-

waną przez grzyby rodzaju Fusarium i grzyb Bipolaris 
sorokiniana staje się nowym standardem w ochro-

nie zbóż. Środek zapobiega również występowaniu 
niektórych chorób liści do końca fazy krzewienia.

Sposób na fuzariozę i agrofagi
Zawarty w produkcie protiokonazol zapewnia dosko-

nałą skuteczność zwalczania fuzarioz. Wraz z drugą 
substancją czynną – tebukonazolem, skutecznie zwal-

cza choroby powodowane przez patogeny zagrażające 
młodym roślinom. Wyrosłe z zaprawionego ziarna zdrowe 
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siewki są dobrą bazą dla wykonywanych w trakcie we-
getacji zbóż zabiegów fungicydowych, dzięki czemu ła-
twiej wyeliminować występujące w uprawie choroby.

Niepogoda? Nie szkodzi!
Ogromną zaletą Redigo Pro jest jego wysoka sku-
teczność działania w różnych warunkach pogodo-
wych. Ma na to wpływ wysoka jakość i dobór ele-
mentów budujących produkt Redigo Pro. ///

ZAPRAWA

RODZAJ PREPARATU

zaprawa grzybobójcza 
do przedsiewnego zaprawiania ziarna

SUBSTANCJA AKTYWNA

protiokonazol  150 g/l
tebukonazol  20 g/l

SPOSÓB DZIAŁANIA

środek o działaniu układowym

FORMA UŻYTKOWA

płynny koncentrat (FS)

ZAKRES OCHRONY

zgorzel siewek powodowana przez kom-
pleks patogenów, w tym grzyby rodzaju 
Fusarium, grzyb Bipolaris sorokiniana 
(Cochliobolus sativus), pleśń śniegowa 
zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, 
pasiastość liści jęczmienia, plamistość 
siatkowa jęczmienia, głownia pyląca psze-
nicy i jęczmienia, głownia źdźbłowa żyta

ROŚLINA CHRONIONA

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

DAWKA

50-66,7 ml/100 kg nasion 
+ 400-800 ml wody

OPAKOWANIE

1 l, 5 l, 25 l

Zalety Redigo Pro:

///  szeroka rejestracja we wszystkich rodzajach 
zbóż ozimych i jarych,

///  stabilne działanie niezależnie od pogody,

///  możliwość stosowania środka w dwóch 
dawkach w zależności od potrzeb,

///   skuteczna ochrona przed zgorzelami siewek 
dzięki wysokiej koncentracji substancji 
czynnych,

///  większa witalność i wydajność roślin.

Elastyczne dawkowanie
Produkt można stosować w dwóch dawkach. 

Zastosowanie wyższej dawki zapewnia wysoki poziom zwalczania wszystkich 
 chorób obejmowanych przez spektrum działania preparatu. 

Niższa dawka wystarczy, jeśli problem stanowią jedynie głownie i śniecie. 
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RZEPAK

FUNGICYDY

Tilmor® 240 EC
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Rzepak ozimy jest bardzo wymagający pod względem 
agrotechniki. Najważniejsze, aby metoda uprawy zapewniała 
głębokie i silne zakorzenienie roślin. Tylko w ten sposób składniki 
pokarmowe mogą zostać przez nią w pełni pobrane. Między innymi 
dlatego w Polsce dominuje tradycyjny, płużny system, choć coraz 
częściej jest z powodzeniem zastępowany uprawą bezorkową.

– lepsza tradycja 
  czy nowoczesność?

Uprawa rzepaku
Adam Zych,  
Specjalista ds. doświadczeń polowych Bayer
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– lepsza tradycja 
  czy nowoczesność?

Uprawa bezorkowa a park maszynowy
Uprawę bezorkową (konserwującą) można po-

dzielić na wiele metod i sposobów przygotowania 
podłoża siewnego. Wiele gospodarstw rezygnuje 

z uprawy płużnej, na rzecz technologii uproszczonej, 
w której podstawowy zabieg spulchniający wykony-

wany jest na znacznej głębokości. Najczęściej wyko-
rzystywanym narzędziem jest głębosz lub kultywator 

wielobelkowy wyposażony w zęby dłutowe, poprzedzone 
sekcją talerzy. W zależności od warunków wilgotnościo-

wo-glebowych konieczne jest późniejsze doprawienie gleby 
do siewu, kolejnymi przejazdami roboczymi. W wielu wy-

padkach, szczególnie na glebach cięższych siew wykonuje 
się łącznie z broną aktywną. Takie pola są „czarne” jak w przy-

padku klasycznej uprawy płużnej, ale gołym okiem nie można 
rozpoznać, jakimi narzędziami przygotowano glebę do siewu.

Wybór narzędzi stosowanych w tej metodzie jest uzależniony 
od parku maszynowego gospodarstwa. Zazwyczaj nie wymaga ona 

od rolnika zakupu dodatkowego sprzętu, dlatego jest łatwa do wpro-
wadzenia. Główną zaletą takiego rodzaju uprawy jest oszczędność 

czasu. Zużycie paliwa liczone wraz z doprawieniem broną wirnikową jest 
porównywalne, a czasem nawet wyższe niż podczas uprawy orkowej.
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Uprawa pasowa  
– przygoda czy reguła?

Od kilkunastu lat w Polsce 
wdrażana jest uprawa pasowa. 

Polega ona na spulchnianiu wyłącz-
nie wąskiego pasa gleby przezna-

czonego na siew. Rzepak ozimy jest 
rośliną, która idealnie nadaje się do tego 

rodzaju uprawy. Dlaczego? Pozytywnie 
reaguje na spulchnienie bezpośrednio 

pod nią i tworzy „wzorcowy” korzeń palo-
wy. Bogata paleta maszyn dedykowana tego 

rodzaju uprawom, zachęca rolników do prób 
na własnych polach – czasami jest to „związek 

na całe życie”, czasem tylko jednorazowy akcent.
Wśród oferowanych maszyn do strip-till (uprawy 

pasowej) można wyróżnić: agregaty pracujące z siew-
nikiem punktowym (zazwyczaj w rozstawie buraczanej 

45 cm) oraz te rozsiewające nasiona w spulchnionym 
pasie w sposób mniej uporządkowany. Redlica wy-

siewająca niektórych maszyn jest tak skonstruowana, 
że nasiona spadają na skraj uprawianego pasa w 2 rzędach 

i wówczas jest to siew pasowy połączony z uprawą paso-
wą. Często te dwa pojęcia są mylone, gdyż siew pasowy 
w klasycznych uprawach występuje dość rzadko, choć 
w terminologii rolniczej jest dobrze znanym określeniem.
Dużą zaletą uprawy pasowej jest możliwość wgłębnej 

Duży minus 
uprawy bezorkowej to gleba pozbawiona 
resztek organicznych, co sprawia, że jest ona 
narażona na erozję, a intensywne uprawki 
silnie ją przesuszają, przynosząc często efekt 
odwrotny od zamierzonego.
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aplikacji nawozów. Spotyka się tu różne preferencje i po-
dejście wśród rolników. Obowiązuje zasada: nawożenie 
tego typu powinno być jedynie wsparciem dla nowo 
sianych roślin i nie powinno być zastępstwem nawo-
żenia podstawowego. Należy mieć to na uwadze 
w przypadku stanowisk o niskich zasobnościach.

Siew bezpośredni – kusząca nowinka
Niektóre gospodarstwa decydują się na siew bezpośred-
ni, będący w naszym kraju pewnego rodzaju nowin-
ką technologiczną. Pozwala on ograniczyć koszty 
do minimum i przyczynia się do poprawy stanowiska 
glebowego. Decyzja dotycząca rodzaju uprosz-
czenia pociąga za sobą zmianę podejścia rolnika, 
w kontekście zagospodarowania resztek orga-
nicznych wprowadzanych do gleby. Proces ten, 
najsprawniej przebiega w warunkach tlenowych, 
przez co materia organiczna powinna znajdować 
się w wierzchniej warstwie profilu glebowego. 
Te zasady są wykorzystywane w siewie bez-
pośrednim. To ciekawa technologia, gdyż 
oprócz cięcia kosztów i niejako przyzwolenia 
na nieco gorszy rozwój systemu korzenio-
wego, umożliwia szybki siew bezpośrednio 
w ścierń, a nawet w rosnący międzyplon.

Część rolników, gospodarujących na naj-
cięższych glebach nie decyduje się 
na uproszczenia lub wykonuje je spora-
dycznie. Dzieje się tak głównie z uwagi 
na ryzyko spadku plonów. Czasami 
wprowadzenie uprawy bezorkowej 

Przedplon  
dla rzepaku:

 IDEALNY 
przedplon dla rzepaku 

ze względu na jakość 
stanowiska to rośliny 

strączkowe, pod warunkiem, 
że są zbierane dość wcześnie. 

Można do nich zaliczyć groch 
siewny zbierany na zielono, 

na suche nasiona, czy też 
peluszkę.

DOBRE STANOWISKO,
pod warunkiem, że nie jest zbytnio 
zasiedlone przez wielożerne szkodniki 

glebowe takie, jak np.: drutowce 
czy pędraki, to trwałe użytki zielone, 
a w szczególności koniczyny i lucerna.

MNIEJ POLECANA 
jest uprawa rzepaku po łubinach.

NIEMOŻLIWA 
i niekorzystna dla plonu jest 

uprawa rzepaku po soi.

 O sposobie przygotowania stanowiska 

 decydują, z praktycznego punktu widzenia, 

 nie potrzeby rzepaku, a termin zbioru przedplonu. 

 Im jest on wcześniejszy, tym więcej 

 uprawek się wykonuje. Mają one na celu 

 zniszczenie jak największej liczby chwastów. 

KRYTYCZNIE: 
siew bezpośredni w naszym 
kraju często spotyka się z krytyką 
rolników. Przeczą jej plony 
uzyskiwane po tego rodzaju 
uproszczeniach.
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              Sprzymierzeńcem rolnika są dżdżownice, których 

              populacja jest znacznie liczniejsza po wprowadzeniu 

              uproszczeń na glebach ciężkich. Organizmy te nieustannie 

              drążą korytarze, spulchniają glebę i poprawiają jej strukturę. 

              Na ich populację ma wpływ bardzo wiele czynników, 

              dlatego też efekt ich działalności jest zróżnicowany. 
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jest jedyną metodą umożliwiającą siew, a więc różnice 
w plonowaniu wynoszą nie 10 czy 20% a 100%. Dla-

tego udana uprawa bezorkowa rzepaku często sprzyja 
zmianie podejścia, czasem na rok, czasem na dłużej.

Zmianowanie pod szczególnym nadzorem
Uprawa rzepaku ozimego ze względów organizacyjnych, 

najczęściej przypada na stanowiska po zbożach. Z reguły 
jest to pszenica, pszenżyto czy żyto. W rejonach, w których 

uprawa jęczmienia ozimego jest mniej zawodna, rzepak 
przypada na pola właśnie po nim. Jest to idealne rozwią-

zanie z punktu widzenia terminów agrotechnicznych, gdyż 
po zbiorze tej rośliny zostaje bardzo dużo czasu (w prze-

ciętnym roku) na przygotowanie stanowiska do siewu.

W nowych systemach uprawy, dużego 
znaczenia nabiera wybór i stosowanie 

środków ochrony roślin w uprawie 
poprzedzającej rzepak. W uprawie 

bezorkowej może wystąpić problem 
z fitotoksycznością roślin rzepaku, 

powodowaną obecnością pozostałości 
herbicydów, na skutek długotrwałego okresu 

ich rozkładu, wskutek braku orki i typowych 
uprawek przedsiewnych. Czasami, nawet 

kontakt ze słomą nowo wschodzących roślin 
może przyczynić się do spowolnienia ich wzrostu, 

chloroz a nawet nekroz i w ostateczności 
doprowadzić do zniszczenia całej plantacji.

Wpływ warunków glebowo-pogodowych na wybór technologii
Rzepak ozimy jest siany w Polsce od początku do końca sierpnia, choć 

czasem siewy wydłużają się do połowy września. Na przestrzeni ostatnich 
lat obserwuje się znaczące zmiany klimatu przypadające na ten okres. Wrze-

śniowe deszcze związane kiedyś sentymentalnie z powrotem dzieci do szkoły 
są rzadkością. Na przestrzeni ostatnich lat (wyjątek jesień 2017), obserwuje się 

okres posuchy, rozpoczynający się mniej więcej 20 sierpnia i nierzadko trwający 
przez pierwsze tygodnie września, czyli w czasie siewu rzepaku i jego wschodów. 

To jeden z głównych argumentów przemawiających za poszukiwaniem metod 
mniej przesuszających glebę niż tradycyjna orka plus uprawki przedsiewne (np. ta-
lerzowanie, kultywatorowanie czy wałowanie), które dodatkowo silnie przesuszają 

glebę, niekorzystnie wpływając na siew i równomierne wschody rzepaku. ///
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Rzepak

Zimotrwałość rzepaku 
i poziom plonowania 

są ściśle skorelowane 
zarówno z jesiennym 

rozwojem roślin,  
jak i ich odżywieniem  

w tym okresie. 

Co jeszcze trzeba  
mieć na uwadze,  

aby plony rzepaku były 
satysfakcjonujące?

dobrze przygotowany 
 do zimy

dr. hab. Witold Szczepaniak
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
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Przyjmuje się, że prawidłowo rozwinięty rzepak jesienią 
powinien wytworzyć co najmniej 8 do 12 w pełni rozwiniętych 
liści, grubą szyjkę korzeniową oraz głęboko sięgający palo-
wy system korzeniowy. Osiągnięcie przez roślinę tego stanu 
rozwoju, zapewnia dużą odporność na wymarzanie i prawi-
dłową regenerację po zimie (szybki początkowy wzrost).

Przemyślane nawożenie
Planując nawożenie trzeba mieć na uwadze, że rzepak zalicza 
się do roślin o bardzo dużych potrzebach pokarmowych. 
Przykładowo: przy plonie nasion na poziomie 4 t/ha pobie-
ra średnio 240 kg N, 120 kg P2O5, 320 kg K2O, 100 kg Ca, 
32 kg Mg i 60 kg S oraz znaczne ilości mikroelementów. 
Rzecz jasna, tylko część z nich przypada na jesień. Niemniej 
jednak należy pamiętać, że nie wszystkie składniki opłaca 
się i powinno stosować wiosną. Tym bardziej, że prawidłowe 
odżywienie rzepaku w okresie jesiennym jest jednym z pod-
stawowych czynników, który odpowiada zarówno za rozwój 
roślin, jak i ich przygotowanie do zimy. Przed siewem rzepak 
należy odżywiać przede wszystkim fosforem i potasem, 
a często także azotem i magnezem. Nie oznacza to jednak, 
że rzepak przed zimą nie potrzebuje innych składników 
pokarmowych, tj. siarki i mikroelementów. Przy czym więk-
szą ilość tych składników roślina pobiera na wiosnę. Stąd 
też prawidłowa strategia nawożenia powinna uwzględniać 
jesienne (mniej), jak i wiosenne (więcej) ich stosowanie.

Fosfor i potas a gleba
Przed siewem rzepak powinien być nawożony w pierw-
szej kolejności fosforem i potasem. Rola tych składników 
w prawidłowym, jesiennym rozwoju rzepaku, jak i jego 
przygotowaniu do zimy jest nie do przecenienia. Mają one 
korzystny wpływ na rozwój systemu korzeniowego, two-
rzenie rozety, zimotrwałość, efektywność wykorzystania 
innych składników pokarmowych (przykładowo azotu) oraz 
gospodarkę wodną roślin. System nawożenia fosforem 
i potasem powinien być tak opracowany, aby po zbiorze 
przedplonu doprowadzić zasobność gleby w przyswajalny 
potas do co najmniej górnego zakresu poziomu średniego.
Gleba lekka powinna charakteryzować się zakresem 
zasobności w potas na poziomie klasy wysokiej. Jed-
nocześnie zasobność gleby w fosfor przed siewem 

U prawidłowo rozwiniętych roślin rzepaku już jesienią 
w dużym stopniu koduje się przyszły plon.  

To w tym czasie następuje wytwarzanie zawiązków 
rozgałęzień – pędów bocznych (od fazy 5-6 liścia) 
i tworzą się zawiązki kwiatostanów. W pierwszej 
kolejności pojawiają się one na pędzie głównym 
i górnych rozgałęzieniach (od fazy 8 liścia). Jest 
to o tyle ważne, że u słabo rozwiniętych roślin 

procesy te występują dopiero na wiosnę, co może 
znacznie ograniczyć ich potencjał plonotwórczy.

Warto 
zauważyć 
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rzepaku powinna znajdować się co najmniej w gór-
nym zakresie zasobności średniej (14-15 mg P2O5/100 g 
gleby), a najlepiej w klasie zasobności wysokiej.
Na tak przygotowane stanowisko można znacząco ogra-
niczyć nawożenie mineralne tymi składnikami w stosunku 
do potrzeb pokarmowych, gdyż znaczna część zapotrze-
bowania roślin zostanie pokryta z zasobów glebowych.
W takim przypadku, przy powyższej zasobno-
ści, aby uzyskać plon w granicach 4-5 ton na-
sion z hektara wskazane jest nawożenie w grani-
cach 140-180 kg K2O/ha i 80-110 kg P2O5/ha.

Pora na…
Jesienne nawożenie magnezem należy 
traktować jako podstawowe, szczególnie 
w sytuacji, gdy rzepak uprawiamy na glebach 
o niskiej zasobności w ten składnik. Gdy gleba 
charakteryzuje się jego średnią zawartością, 
nawożenie podstawowe z powodzeniem można 
przeprowadzić bardzo wczesną wiosną. Jednakże 
w takim przypadku należy stosować nawozy szybko 
działające, przykładowo dobrze rozpuszczalne 
siarczany magnezu.

1.  Nawozić azotem z umiarem, unikać 
przenawożenia, gdyż może powodować to:

///  Przyspieszenie wzrostu rośliny, co przed zimą 
nie zawsze jest korzystne. Zbyt duża dostęp-
ność azotu może prowadzić do nadmiernego 

„wybujania” łanu rzepaku i wyniesienia pąka 
wierzchołkowego. Przy nadmiernej podaży azo-

tu w glebie szczególnie trzeba uważać na pra-
widłowe stosowanie regulatorów wzrostu.

///  Zwiększenie zawartości wody w roślinie, co zmniej-
sza zimotrwałość. Stosując azot należy zadbać, aby 
był on prawidłowo zbilansowany innymi składnikami. 

Zapewnia to w miarę szybkie wbudowywanie pobiera-
nego azotu w struktury roślinne, co zmniejsza ilość wody 
w komórkach roślinnych i zwiększa odporność na mróz.

///  Zmniejszenie odporności na choroby. Azot sta-
nowi dobrą odżywkę dla patogenów.

///  Obniżenie zawartości roślinnych regulatorów od-
powiedzialnych za zimotrwałość. Azot wpływa 
na gospodarkę hormonalną roślin – jego nad-
miar opóźnia hartowanie roślin przed zimą.

Głównym składnikiem 
pokarmowym, który jest 
odpowiedzialny za prawidłowe 
„przygotowanie” rzepaku  
do zimy jest azot. 

 

Należy spojrzeć na niego dwojako:

Rośliny zagłodzone charakteryzują się nie tylko niższym 
potencjałem plonotwórczym, ale również „słabym” 
przygotowaniem do zimy.
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2

dach rzepak w razie potrzeby należy nawozić azotem, 
a także magnezem i potasem (brak lub niewystarczające 
nawożenie przedsiewne) oraz obligatoryjnie mikroskład-
nikami. Główne nawożenie rzepaku azotem nawozami 
stałymi najlepiej przeprowadzić w okresie od 3-6 tygodni 
po wschodach. Stan roślin w tym czasie pozwala na w mia-
rę rzetelną ocenę, czy zastosować azot i w jakiej ilości.

Dokarmianie dolistne
Poza stosowaniem azotu w nawozach stałych składnik 
ten z powodzeniem może być używany również dolistnie. 
Szczególnie w sytuacji, kiedy pojawią się na rzepaku objawy 
niedoboru oraz kiedy rośliny ogólnie „wyglądają źle” (rośliny 
nierówne ze słabym tempem wzrostu). W takim przypadku 
wskazane jest zastosowanie około 10-15 kg N/ha. Dokarmia-
nie dolistne ma również pierwszeństwo w sytuacji, gdy objawy 
niedoboru występują w późniejszym okresie jesiennej wege-
tacji rzepaku. Wówczas szczególnie wskazany jest szybko 
dostępny azot, który z jednej strony korzystnie wpływa na od-
żywienie roślin tym składnikiem, a z drugiej stanowi mniejsze 
zagrożenie dla prawidłowego ich „przygotowania” do zimy.

Paleta mikroskładników
Po wschodach obligatoryjnie należy stosować mikroskład-
niki. W praktyce rzepak ozimy należy dokarmiać przez liście 
przede wszystkim borem, manganem i molibdenem, a w dal-
szej kolejności miedzią, cynkiem i żelazem (w myśl zasady, 
że o plonie decyduje składnik, który znajduje się w minimum 
w stosunku do potrzeb, choćby były one względnie nieduże). 
Trzeba wiedzieć, że bor jest niezbędny zarówno dla prawidło-
wego rozwoju systemu korzeniowego, jak i rozety nadziemnej. 
Niedobór tego składnika w okresie jesiennym, między innymi 
powoduje ograniczenie rozwoju systemu korzeniowego. 
To ważne, gdyż słabo rozwinięty system korzeniowy to mniej-
sze możliwości pobierania przez roślinę wody i składników 
pokarmowych, a zatem wzrasta ryzyko jej niedożywienia, 
a także powstawanie w korzeniu głównym pustych prze-
strzeni (charakterystycznych pęknięć pod szyjką korzeniową), 
w miejscu, w którym z czasem może pojawić się zgnilizna.

2.  Nawożenie azotem  
ma plusy

///  Dobrze rozwinięty łan rzepaku już 
jesienią jest w stanie pobrać od 60 
do 80 kg N, a rośliny wybujałe 
potrafią zgromadzić nawet ponad 
100 kg N/ha. Zatem, aby zapew-
nić odpowiednią fazę rozwojową 
roślin przed zimą, jak i ich właści-
we odżywienie w stanowiskach 
ubogich w azot, zalecane jest 
nawożenie tym składnikiem 
w ilości około 40-50 kg N/ha.

Jesienna kontrola
W prawidłowej technologii uprawy rzepaku nawożenie 
jesienne nie powinno ograniczać się tylko do przedsiew-
nego stosowania nawozów. Równie ważne jest nawoże-
nie po wschodach, które ma za zadanie z jednej strony 
zapobiec niedoborom (lub ich łagodzeniu, gdy już wystą-
piły), a z drugiej dobrze przygotować rośliny do zimy.
Stąd też plantacja rzepaku w czasie jesiennej wegetacji 
wymaga systematycznej kontroli zarówno rozwoju roślin, 
jak i stanu ich odżywienia. Przyjmuje się, że po wscho-

Jesienne dokarmianie roślin mikroskładnikami zapewnia ich 
prawidłowy rozwój, jak i lepsze przezimowanie.

zwiększa ich odporność na niskie i ujemne temperatury (zwiększa ilość cukrów w komórkach).

wraz z miedzią i cynkiem bierze udział we wszystkich głównych funkcjach w rośli-
nie, tj. składniki te odpowiedzialne są za gospodarkę azotową i hormonalną rośli-
ny, zwiększają odporność na choroby i zapewniają sprawną fotosyntezę.

wchodzi w skład enzymu reduktazy azotanowej, która bierze udział w redukcji pobra-
nych przez roślinę azotanów (proces niezbędny do wbudowywania azotu w struktu-
ry białkowe). Stąd też w roślinach niedożywionych molibdenem dochodzi do nadmier-

nego stężenia azotanów, co między innymi zwiększa ich wrażliwość na mróz.

bor 

mangan

molibden
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Zasada…
Prawidłowa strategia nawożenia rzepaku 
mikroelementami zazwyczaj obejmuje 
jeden zabieg dokarmiania jesiennego, który 
przeprowadza się już w stadium 5-7 liści 
rzepaku i najczęściej dwa dokarmiania 
wiosenne (w przypadku boru na wiosnę 
wskazane są trzy zabiegi). Większe ilości 
stosuje się w okresie wiosennym.

Na jesień, na wiosnę
Korzystny wpływ jesiennego dokarmiania roślin przez 
liście dobrze wpływa na grubość szyjki korzeniowej. 
To tu roślina gromadzi substancje zapasowe i korzysta 
z nich w momencie wiosennego ruszenia wegetacji, 
gdy pobieranie składników pokarmowych przez system 
korzeniowy jest jeszcze stosunkowo nieduże. Zapewnia 
to szybką regenerację roślin po zimie i ich dużą dynamikę 
wzrostu od samego początku wiosennej wegetacji.
Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że potrzeby po-
karmowe rzepaku zarówno pod względem mikro- i makroele-
mentów są zdecydowanie większe w okresie wiosennym. ///

…i jej odstępstwa
Pojawiają się i warto o nich pamiętać, gdy na skutek sprzyjających warunków 
pogodowych (długa, łagodna jesień), rośliny są w stanie zbudować rozetę 
znacznie powyżej 10-12 liści. W takim przypadku wskazany jest drugi zabieg 
dokarmiania dolistnego w okresie jesiennym (więcej liści to większa biomasa, 
a zatem i większe potrzeby pokarmowe). Ponadto trzeba mieć na uwadze, 
że dokarmiając rośliny przez liście, ciecz roboczą sporządzoną z nawozów 
mikroelementowych warto wzbogacić również w inne składniki pokarmowe 
(przykładowo magnez, siarkę czy azot) lub też stosować gotowe nawozy 
wieloskładnikowe, które zawierają zarówno mikro- jak i makroelementy.

Pusta przestrzeń pod szyjką korzeniową (lewa strona) może wskazywać 
na niedożywienie roślin borem.
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FUNGICYD

RODZAJ PREPARATU

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

SUBSTANCJA CZYNNA

tebukonazol 160 g/l
protiokonazol 80 g/l

SPOSÓB DZIAŁANIA

w roślinie działa systemicznie

ZWALCZANE AGROFAGI

rzepak ozimy:
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna 
kapustnych, szara pleśń
rzepak jary:
czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, 
sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń

DAWKA

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

UWAGI

zalecana ilość wody:  200-400 l/ha

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

FUNGICYDY

Infinito® 687,5 SC 
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Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku zasadami Integrowanej Ochrony  
zabiegi z wykorzystaniem środków ochrony roślin powinny stanowić dopełnienie  
wszystkich zastosowanych wcześniej metod. Jednak w przypadku niektórych  

chorób to właśnie stosowanie zabiegów środkami ochrony roślin jest 
podstawowym sposobem ograniczania ich szkodliwości.
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         Tabela 1. Szkodliwość wybranych chorób ziemniaka  

Nazwa choroby Sprawca choroby Straty [%; $; €] Szkodliwość 

Rizoktonioza 
ziemniaka

Rhizoctonia solani Khün
Obniża o 15-20% obsadę 
roślin na plantacji; 
straty plonu do 50%

Mniej zawiązanych bulw, 
zdrobnienie plonu, uszkodzenia 
i deformacje bulw, korkowatość

Parch 
srebrzysty

Helminthosporium solani 
Durieu & Montagne

Europa – 325 €/t 
ziemniaków mytych 
i paczkowanych, USA 
7 do 8,5 mln $

Utrata wody (do 13%), 
gorsza jakość produktów 
smażonych, obniżenie 
możliwości kiełkowania 

Alternarioza 
ziemniaka

Alternaria alternata 
(Ellis&Martin) Jones 
& Grout; Alternaria 
solani (Fries) Keissler

20 – 50%

Mniej bulw zawiązanych 
pod krzakiem, zdrobnienie 
bulw, wtórne infekcje 
przez inne patogeny

Zaraza 
ziemniaka

Phytophthora infestans
(Montagne) de Bary

20 – 50%; w skrajnych 
przypadkach 70 – 100%

Mniej bulw zawiązanych pod 
krzakiem, zdrobnienie bulw, 
gnicie bulw, wtórne infekcje 
przez inne patogeny

Ochrona plantacji przed tymi chorobami wymaga wykorzystania wszystkich dostępnych metod  
(agrotechnika, odporność odmian oraz stosowanie środków ochrony roślin). 

dr JERZY OSOWSKI
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka, 76-009 Bonin
e-mail: osowski@ziemniak-bonin.pl

Dobrze chroń, 
        dobrze przechowasz

Obecnie w uprawie ziemniaków coraz większą uwagę zwraca się 
na jakość otrzymywanego plonu bulw. Rosnące spożycie ziemniaków 
przetworzonych (frytki, chipsy, produkty mrożone) oraz sprzedaż 
ziemniaków mytych i paczkowanych to czynniki, które sprawiają, 
że wygląd bulw zyskuje na znaczeniu. Na wysokość zysku  
producenta wpływają gładka skórka bulwy, płytkie oczka, regularny 

kształt. Przy tym równie istotne pozostają walory smakowe. 

Źródła i skala zagrożenia dla plonu
Do najgroźniejszych chorób wpływających nie tylko na ilość uzyski-
wanego plonu bulw, ale również na jego jakość należą rizoktonio-
za ziemniaka, parch srebrzysty oraz zaraza i alternarioza ziemniaka. 
Choroby te mają największe znaczenie gospodarcze, a straty przez 
nie powodowane potrafią być dotkliwe dla producenta. (tabela 1).
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Brzydki ziemniak to… gorszy ziemniak
W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia 
chorób skórki bulw. Wśród nich najważniejszym zagro-

żeniem jest parch srebrzysty. Choroba ta powoduje 
znaczne straty poprzez zwiększenie odparowywania 
wody na skutek uszkodzenia skórki (fot. 3 i 4). Decydu-
je także o pogorszeniu jakości produktów smażonych 

przygotowanych z zainfekowanych bulw, a także przy-
czynia się do obniżenia obsady roślin na plantacji. 

Na szczęście istnieją skuteczne sposoby na ogranicze-
nie szkodliwości tej choroby. Po pierwsze – właściwa 
agrotechnika, po drugie korzystanie ze zdrowych 

sadzeniaków oraz stosowanie zaprawy Emesto Silver.

Rizoktonioza ziemniaka  
– jak chronić uprawę?
Choroba ta przyczynia się do znacznych strat nie tylko  
w okresie wegetacji (fot. 1), ale także obniża ilość i jakość 
otrzymanego plonu (fot. 2). Skuteczne zwalczanie choroby 
wymaga wykorzystania prawidłowej agrotechniki oraz 
zastosowania zaprawiania bulw, przed lub w trakcie sadzenia.

Wysoką efektywność ograniczania szkodliwo-
ści rizoktoniozy ziemniaka można uzyskać, 
stosując zaprawianie sadzeniaków. Jednym 
z najnowszych rozwiązań na rynku jest za-
prawa Emesto® Silver 118 FS. Zawarta w tej 
zaprawie substancja aktywna, penflufen:
///  skutecznie zapobiega rozwojowi grzyba, 

znajdującego się na powierzchni bulwy,
///  chroni przed infekcją z gleby,
///  blokuje podział komórek sprawcy 

rizoktoniozy, hamuje jego wzrost 
i kiełkowanie sklerocjów.

Obecność drugiej substancji  
aktywnej, protiokonazolu, w zaprawie  
Emesto Silver, poszerza spektrum  
ochrony bulw ziemniaka. Jest to sub-
stancja o długotrwałym działaniu 
zapobiegawczym, leczniczym i wynisz-
czającym. Dzięki obecności tej sub-
stancji skutecznie możemy ograniczać 
występowanie parcha srebrzystego. 

Fot. 2 Rizoktonioza ziemniaka – objawy uszkodzeń na bulwie

Fot. 1 Rizoktonioza ziemniaka – gnicie kiełków

Połączenie w jednym produkcie dwóch substancji aktywnych skutecznie 
zwalczających rizoktoniozę, parcha srebrzystego, a także ograniczających 
inne choroby (np. fuzariozy) pozwala na skuteczne wyeliminowanie ich 
szkodliwego działania w okresie kiełkowania bulw i wschodów roślin oraz 
na obniżenie strat związanych z ilością i jakością plonu bulw potomnych.

Fot. 3 Parch srebrzysty – silnie zniszczona skórka bulwy
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Zaraza ziemniaka, najgroźniejsza z chorób 
na plantacjach ziemniaczanych (fot. 6), pojawia 
się najczęściej w fazie zwierania się roślin w rzę-

dach i międzyrzędziach, kiedy wzrasta wilgotność 
i tworzy się specyficzny mikroklimat. Brak ochro-

ny lub jej niewłaściwe prowadzenie może prowa-
dzić do znaczących ekonomicznie strat (tab. 1).

Zwalczanie zarazy opiera się głównie na wykorzy-
staniu zabiegów chemicznych fungicydami, które 
są wspomagane uprawą odmian odpornych oraz wła-

ściwie prowadzonymi zabiegami agrotechnicznymi. 
Ochrona to przede wszystkim wykonywanie zabiegów 

nalistnych z uwzględnieniem właściwości stosowanych 
środków ochrony roślin (ich mobilności oraz sposobu dzia-

łania na sprawcę choroby) a także fazy rozwoju roślin.

Fot. 4 Parch srebrzysty – zarodnikowanie na skórce bulwy

W oczekiwaniu na słaby punkt ziemniaka, 
czyli bezwzględne infekcje
Wystąpieniu alternariozy sprzyja tzw. osłabienie fi-
zjologiczne roślin, czyli moment, kiedy następuje 
przekierowanie funkcji roślin z budowania części 
nadziemnej na zawiązywanie i rozwój bulw. Cho-
roba, która pojawia się w tym momencie, niszczy 
powierzchnię asymilacyjną roślin (fot. 5) i ogranicza 
możliwość uzyskania maksymalnego plonu bulw.

Do zwalczania alternariozy zarejestrowanych jest 
wiele środków ochrony roślin. Na uwagę zasłu-
guje preparat Pyton® Consento 450 SC. Jest 
to preparat na bazie dwóch substancji aktyw-
nych (fenamidon oraz prokamokarb-HCl).
Obie substancje wykazują działanie zapo-
biegawcze i lecznicze. Dodatkową zaletą 
preparatu jest możliwość wykorzystania go 
do zwalczania zarazy ziemniaka jako jeden 
z planowanych zabiegów profilaktycznych.

W okresie pełni 
wegetacji, 

kiedy rośliny wchodzą w fazę zwierania się w rzędach i międzyrzędziach 
oraz zawiązywania pąków i kwitnienia, na plantacji występują 

korzystne warunki do wystąpienia alternariozy i zarazy ziemniaka.

Fot. 5 Alternarioza ziemniaka 
– charakterystyczne objawy 
na liściu

Fot. 6 Zaraza ziemniaka – rozwój choroby na poletkach niechronionych

Ważną zaletą propamokarbu-HCl jest 
bardzo szybkie wnikanie z powierzchni 
liści i łodyg w głąb tkanek, gdzie 

kumuluje się w części łodygowej, skąd 
przemieszcza się do nowo rosnących 
części roślin. Ma to istotne znaczenie 

w ochronie przed zarazą ziemniaka, 
zwłaszcza jej formą łodygową, oraz 
ochronie nowych przyrostów.
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W odróżnieniu od zwalczania alternariozy, przy której pierw-
sze zabiegi przeprowadza się, kiedy wystąpią objawy cho-

roby na dolnych, najstarszych liściach, ochrona przed zarazą 
skupia się na działaniach profilaktycznych. Podstawowy ich 

cel to: opóźnienie infekcji, ochrona nowych przyrostów (od końca 
wschodów do końca kwitnienia), utrzymanie jej ciągłości w okre-

sie zawiązywania i gromadzenia plonu oraz ochrona bulw.

W taki system ochrony plantacji doskonale  
wpisuje się fungicyd Infinito® 687,5 SC.

Fungicyd Infinito to gotowa formulacja dwóch substancji aktywnych pro-
pamokarbu-HCl i fluopikolidu. Są to substancje o działaniu układowym, za-

pewniające długotrwałe działanie i przemieszczanie się w roślinie wraz z jej 
przyrastającymi częściami. Propamokarb-HCl hamuje rozwój struktur pato-

genu oraz hamuje wytwarzanie zarodników, a fluopikolid działa jeszcze sze-
rzej, ponieważ utrudnia także uwalnianie się zoospor. Właściwości ochronne 

bulw zostały potwierdzone przez badania międzynarodowego grona naukow-
ców skupionych przy Euroblight – preparat otrzymał jedną z najwyższych ocen.

 
Twarda rzeczywistość

Trudne warunki (częste i długie opady deszczu, problemy z wjecha-
niem w pole), niesprzyjające uprawie ziemniaków, jakie panowały w sezo-

nie 2016 i szczególnie w 2017 udowodniły zasadność stosowania ochrony 
chemicznej. Bez niej rolnicy nie uzyskaliby ani plonów wysokich ilościowo, 

ani odpowiedniej jakości bulw decydującej o wysokości zysku. ///

Skuteczne zastosowanie fungicydów to nie 
tylko właściwie dobrana dawka oraz faza rozwoju 
rośliny. Należy także pamiętać o warunkach 
ich zastosowania. Infinito należy stosować 
w temperaturach 12 do 20°C, przy wilgotności 
względnej powietrza powyżej 60%.  
Rośliny nie mogą być mokre.

 Oprócz zabiegów profilaktycznych w okresie 

  intensywnego wzrostu części nadziemnej uprawy, 

  Infinito może być wykorzystywany także do 

  zabezpieczenia bulw w końcowym  

 etapie ochrony plantacji przed  

 zarodnikami pływkowymi zarazy ziemniaka. 
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Zapewnia 
finalny  
sukces!

Infinito® 687,5 SC systemicznie 
i w pełni chroni całą roślinę: 

liście, łodygi, bulwy i nowe przy-
rosty. To środek uniwersalny, 

może być stosowany zarówno 
zapobiegawczo, jak i interwencyj-

nie. Działa antysporulacyjnie  
– hamuje zarodnikowanie i roz-

przestrzenianie się zarazy ziemnia-
ka. Bo w ochronie liczą się efekty.

Infinito to środek grzybobójczy w formie 
koncentratu stężonej zawiesiny 
do rozcieńczania wodą. Chroni ziemniaka 

przed zarazą, a warzywa m.in. ogórka, 
cebulę i czosnek przed mączniakiem 

rzekomym.

Infinito, po wyschnięciu na powierzchni liścia, tworzy warstwę 
ochronną, która pozostaje odporna na zmycie przez deszcz. 

Pobieranie jest jednakowo efektywne – zarówno w niskich, jak 
i wysokich temperaturach. Zawarty w składzie fluopikolid to bardzo 

stabilna i odporna na fotodegradację substancja, nawet przy silnym 
nasłonecznieniu. 

Infinito ma bardzo szerokie okno aplikacyjne. Może być sto-
sowany od początku intensywnego wzrostu części nad-

ziemnych, aż do fazy początku zasychania naci. 

FUNGICYD

RODZAJ PREPARATU

środek grzybobójczy do zwalczania 
zarazy ziemniaka i mączniaka 
rzekomego w uprawie ogórka i cebuli 
oraz alternariozy cebuli, a także 
w ochronie szalotki i czosnku

SUBSTANCJA AKTYWNA

chlorowodorek propamokarbu  625 g/l,
fluopikolid  62,5 g/l

SPOSÓB DZIAŁANIA

fungicyd o działaniu systemiczno-
wgłębnym; długotrwały efekt ochrony; 
w pełni chroni liście, łodygi, bulwy 
i nowe przyrosty. przyrosty; działa 
zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco

FORMA UŻYTKOWA

koncentrat stężonej zawiesiny 
(płyn) do rozcieńczania wodą

ZWALCZANE CHOROBY

zaraza ziemniaka – typ łodygowy i liściowy, 
ochrona bulw przed zarazą; mączniak 
rzekomy ogórka, mączniak rzekomy, 
alternarioza: cebuli, szalotki* i czosnku*

OKRES STOSOWANIA

ziemniak: zapobiegawczo na odmianach 
wczesnych: w okresie zwierania się roślin 
w rzędach, zapobiegawczo na odmianach 
późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby 
w danym rejonie na odmianach wczesnych

DAWKA

zaraza ziemniaka: zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania:  1,2–1,6 l/ha,
maksymalna dawka:  1,6 l/ha

KARENCJA

cebula, ziemniak, czosnek, szalotka – 7 dni,
ogórek – 3 dni

* stosowanie w uprawach 
i zastosowaniach małoobszarowych
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INNE 
UPRAWY

FUNGICYDY

Luna® Experience 400 SC
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 Omówione wymagania 

 stawiane przed producentem 

  warzyw to wyzwanie. Musi on 

  bowiem już od początku 

 uprawy zaplanować, jakie 

 preparaty ochrony roślin 

  zastosować w trakcie sezonu, 

  aby warzywo jako finalny produkt 

  handlowy, spełniało opisane 

  oczekiwania. 

Szczypior cebuli 
porażony przez 

alternariozę

64 HEKTAR jesień 2018



 
Wysoka poprzeczka już na starcie
Na dynamicznym rynku warzyw oczekiwania pro-
ducenta i konsumenta są coraz większe. Nie 
ma co ukrywać, że wszystkie działania rolnika skon-
centrowane są na tym, aby w jak największym stop-
niu spełnić wymagania docelowego konsumenta.
Producent warzyw, planując produkcję na nowy se-
zon, bierze pod uwagę nie tylko asortyment gatunko-
wy czy odmianowy, ale także jakie cechy jakościowe 
i parametry finalny produkt powinien posiadać.
Jednym z parametrów, na który coraz bardziej restrykcyjnie 
zwraca się na polskim rynku uwagę, jest poziom pozostało-
ści tzw. NDP (Najwyższy Dopuszczalny Poziom) lub MRL 
(Maximum Residues Limit). Co ważne – poza ogólnie przyjęty-
mi normami krajowymi i europejskimi, określającymi te pozio-
my dla poszczególnych substancji, coraz częściej rolnik musi 
zmierzyć się z bardziej restrykcyjnymi normami tworzonymi 
głównie przez sieci handlowe, z tzw. Secondary Standards. 
Wskazane przez nie dopuszczalne poziomy konkretnych 
pozostałości wykrywanych substancji są 30 do 50% niższe 
niż normy europejskie, a liczba substancji aktywnych bywa 
ograniczana np. do 3 lub 4. 

Plan, plan i jeszcze raz… plan
W trakcie sezonu wegetacyjnego uprawy warzyw narażone 
są na infekcje ze strony chorób grzybowych i ataki szkod-
ników. Powstaje więc pytanie: w jaki sposób dobrać pre-
paraty, aby w jak największym stopniu zapewnić skuteczną 
ochronę i jednocześnie sprawić, by dane warzywo było 
produktem handlowym akceptowanym przez odbiorców?

... nie tylko 
Alternarioza

Współcześnie uprawa i ochrona 
warzyw wymagają od plantatorów 
olbrzymiej wiedzy. Ostatnie lata 
stawiają przed rolnikami coraz 
to nowe wyzwania związane 
z rozmaitymi anomaliami, 
zawirowaniami pogody, a także  
z bardzo niestabilną sytuacją 
cenową. Agrotechnika staje się 
sztuką, a ochrona – koniecznością. 

 Mączniak  
prawdziwy  

baldaszkowatych  
na liściu marchwi

 Omówione wymagania 

 stawiane przed producentem 

  warzyw to wyzwanie. Musi on 

  bowiem już od początku 

 uprawy zaplanować, jakie 

 preparaty ochrony roślin 

  zastosować w trakcie sezonu, 

  aby warzywo jako finalny produkt 

  handlowy, spełniało opisane 

  oczekiwania. 
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szczególnie te najstarsze, osłabio-
ne, niedożywione, często pora-

żone jeszcze innymi chorobami. 
U większości gatunków atakuje 

nadziemne części roślin, czyli liście, 
ale może infekować również części 

podziemne, np. wywołanie zgorzeli 
siewek, porażenie korzeni marchwi.

Inne groźne patogeny, które zagrażają 
plantacjom warzyw to: mączniak prawdzi-

wy (marchew, pietruszka, pasternak, warzy-
wa kapustne), zgnilizna twardzikowa, czarna 

plamistość korzeni (marchew, pietruszka, 
pasternak), zgnilizna szyjki, rdza, biała plami-

stość liści, Stemphylium (cebula, czosnek, por), 
szara pleśń, czarna plamistość, sucha zgnilizna 

kapustnych -Phoma (kapusta, brokuł, kalafior).
Wiele patogenów zagraża uprawom warzyw, 

dlatego trzeba planować, jak skutecznie i bez-
piecznie chronić te plantacje. Warto do programu 

ochrony włączyć Lunę Experience jako preparat 
zabezpieczający uprawę warzyw przed najgroźniej-

szymi chorobami. Niewątpliwą korzyścią dla rolnika 
jest fakt, iż jednym produktem zabezpieczy warzywa 

kapustne przed czernią krzyżowych, szarą pleśnią czy 
suchą zgnilizną, marchew – przed mączniakiem prawdzi-

wym czy zgnilizną twardzikową i przy okazji cebulę przed 
alternariozą czy Stemphylium. 

Korzyść dla rolnika, korzyść dla konsumenta
Możliwości, które daje Luna Experience doskonale wpisują 

się w wymagania rynku. Pozwalają producentowi skutecz-
nie zadbać o swój plon – zarówno pod kątem jego ilości, 

jak i jakości. Co więcej – budowany plan ochrony uprawy 
pozwala na wpisanie się w ogólnoświatową tendencję ogra-

niczania liczby środków chemicznych w trosce o bezpieczeń-
stwo konsumenta: jednym preparatem rolnik może chronić kilka 

gatunków warzyw przed szeregiem zagrażających im chorób. 
Niewątpliwą korzyścią staje się również racjonalizacja kosztów 

i czasu, a tym samym zwiększa się zyskowność uprawy. ///

Sytuacją idealną byłoby posiadanie jednego preparatu, który zapew-
niłby ochronę przed całym spektrum chorób czy szkodników. Środ-
ka na wszystko nie ma, ale na prawie wszystko… jest.
 
Jeden preparat – wiele upraw, szerokie 
spektrum zwalczanych chorób.
Rozwiązaniem, w zakresie ochrony uprawy, działającym na bardzo szerokie 
spektrum chorób warzyw jest fungicyd Luna® Experience 400 SC.  
Do lutego 2017 z dobrodziejstw preparatu mogli korzystać jedynie 
producenci marchwi i pora. Jednak od momentu rozszerzenia zakresu 
rejestracji fungicyd znajduje zastosowanie także w uprawie: pietruszki, 
pasternaku, cebuli, czosnku, kapusty głowiastej, brukselskiej, włoskiej, 
pekińskiej, brokuła, kalafiora. 

Szeroki zakres zarejestrowanych gatunków to nie 
jedyna zaleta Luny Experience. Najistotniejsze 
jest działanie przeciwko szerokiemu spektrum 
chorób występujących na warzywach.

Jedną z najczęściej występujących chorób dziesiątkujących 
plony jest alternarioza. Poraża ona wiele gatunków roślin 
uprawnych, nie omijając niestety warzyw. Marchew, cebu-
la, pomidor, ziemniak, warzywa kapustne są atakowane 
przez grzyby z rodzaju Alternaria, m.in.: A. alternata, 
A. dauci, A. radicina, A. porri, A. solani, A. brassicola.
Rozwojowi alternariozy sprzyjają temperatury  
20-27°C oraz okresowe zwilżenie liści.
Charakterystyczną cechą tego patogena jest 
to, że w pierwszej kolejności infekuje liście, 

 Ze strony agronomicznej  

 dobór odpowiedniego preparatu  

 do problemu, który może wystąpić  

 lub występuje na polu to podstawa  

 i klucz do sukcesu w ochronie. 

Cebula – objawy 
Stemphylium

Duet – szara pleśń i zgnilizna 
twardzikowa – objawy podczas 

przechowywania kapusty 
pekińskiej

Warzywa  
bez  

grzyba
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Warzywa  
bez  

grzyba

Luna Experience działa zapobiegawczo 
i interwencyjnie. Produkt zwalcza szerokie 
spektrum chorób warzyw. Dzięki krótkiemu 

okresowi karencji doskonale poprawia 
zdrowotność roślin i w rezultacie 

gwarantuje zadowalający plon o wysokich 
walorach smakowych.

Produkt pozostawia warzywa wolne od chorób grzybowych, 
takich jak: alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowa-

tych, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość korzeni, rdza, 
biała plamistość liści czy bielik krzyżowych. Luna Experience 

to gwarancja lepszej jakości warzyw po okresie przechowywania, 
gdyż działa na najszersze spektrum chorób przechowalniczych. 

Ogromny plus to fakt, że preparat jest akceptowany na najbardziej 
wymagających rynkach świata. Brak wpływu na walory smako-

we ułatwia osiąganie wysokiego zysku przy sprzedaży plonu.

FUNGICYD

RODZAJ PREPARATU

środek w formie stężonej zawiesiny 
 do rozcieńczania wodą, do stosowania 
zapobiegawczego lub interwencyjnego 
w ochronie przed chorobami 
grzybowymi następujących warzyw: 
marchwi, pora, pietruszki korzeniowej*, 
pasternaka*, cebuli*, czosnku*, kapust 
głowiastych: białej* i czerwonej*, 
kapust: brukselskiej*, pekińskiej* 
i włoskiej*; brokuła* i kalafiora*

SUBSTANCJA AKTYWNA

fluopyram  200 g/l
tebukonazol  200 g/l

SPOSÓB DZIAŁANIA

działa kontaktowo i układowo

DAWKA

cebula, czosnek – 0,5 l/ha
marchew, pietruszka korzeniowa, 
pasternak – 0,75 l/ha
por, kapusty głowiaste: biała i czerwona, 
kapusty: brukselska, włoska i pekińska; 
brokuł, kalafior – 0,9 l/ha

KARENCJA

cebula, czosnek – 7 dni
marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, 
kapusty głowiaste: biała i czerwona, 
kapusty: brukselska, włoska i pekińska; 
brokuł, kalafior – 14 dni
por – 21 dni

* stosowanie w uprawach 
i zastosowaniach małoobszarowych

Luna® Experience 400 SC pozwala skutecznie walczyć 
z chorobami, które wywołują różnorodne grzyby.  
Środek działa kontaktowo i układowo.  
Efekt? Obfity zbiór warzyw nieskażonych chorobami 
grzybowymi i pełne zadowolenie producenta.



Ukończyłem kurs  
na wykwalifikowanego  

pszczelarza w Bolkowie.  
Niestety nie mogłem uzyskać 
tego tytułu, ponieważ byłem 

niepełnoletni. Trzy lata później 
zapisałem się ponownie 

na egzamin, by zdać  
go na ocenę bardzo 

dobrą.
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Jestem piątym pokoleniem pszczelarzy w mojej rodzinie. 
Podstawy pszczelarskiego fachu przekazał mi mój tato. 
Od małego bardzo interesowało mnie pszczelarstwo, dla-
tego wciąż pogłębiałem wiedzę i umiejętności, aby zostać 
liderem w branży – zaczyna opowieść Wojtek Kołodyński.

Młody pszczelarz
Już w gimnazjum uczęszczałem na konferencje i szkole-
nia o tematyce chowu i hodowli pszczół. W wieku 14 lat 
pierwszy raz sam odbyłem praktyki pszczelarskie. Tam 
nauczyłem się wychowu i inseminacji matek pszczelich.

Świadectwo nadające mi tytuł mistrza w zawodzie 
pszczelarza otrzymałem w jedynym w Europie Techni-
kum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. W liceum zacząłem 
prowadzić cykl zajęć w szkołach na całym Dolnym Ślą-
sku. Od lekcji promujących pszczelarstwo przeszedłem 
do wykładów o chowie i hodowli pszczół w wielkotowa-
rowych gospodarstwach pasiecznych dla pszczelarzy 
i producentów miodu z całej Polski – mówi Wojtek.

Moja misja
Pszczoły są dla mnie wszystkim. Opiekować się nimi 
to mój cel nadrzędny. Czy widzę w pszczołach biznes? 
Jasne, że tak! O to w tym również chodzi. Zootechnik 
to opiekun. Postawiłem sobie za cel uczyć o nich i mó-
wić głośno o tym, jakie są ważne i z jakimi problemami 
się borykają. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo mam 
swój życiowy cel – mówi z pasją młody pszczelarz.

Pasja zamknięta 
w ulu

Uśmiechnięty, z błyskiem w oku. Mówi dużo i z pasją – 
to się czuje. Kocha pszczoły i oddaje się im w całości. 

Czy „w tym szaleństwie jest metoda”? Jest. Wystarczy 
posłuchać Wojtka, młodego pszczelarza i naukowca.

Wojciech Kołodyński
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Praca naukowa 
i osiągnięcia
Wojciech do pszczelarstwa podchodzi nie tylko jako 
praktyk, ale również jako naukowiec-wynalazca. 
Jego prace i badania obejmują kilka kierunków:

Zaprojektowanie, stworzenie urządzeń 
i opracowanie metody wykonywania 
elementów uli ze zintegrowanych 
pianek PUR. Tworzenie unikalnych 
recept mieszanek paszowych, które 
wspomagają rozwój rodzin pszczelich. 
Tu największym wyzwaniem jest 
stworzenie laboratorium, w którym 
mieszanki można komponować i badać 
w bardziej precyzyjnych warunkach.

Uczestnictwo w unikalnym europejskim 
programie hodowlanym, dotyczącym 
lokalnych ras i linii pszczół  
– Smartbees. Głównym założeniem 
jest ocena rodzin pszczelich 
różnych ras, linii w trakcie sezonu. 
Celem jest porównanie linii 
wysoko wydajnych z pszczołami 
lokalnymi, które występują 
na terenie wokół uli Wojtka.

Dzięki mikroskopowi od Bayer 
Wojciech wykonał serię 
mikrofotografii anatomii 
i morfologii pszczół miod-
nych. Szczególnie istotne 
okazało się badanie tzw. 
ciała tłuszczowego, 
którego rozwój wa-
runkuje przetrwanie 
przez pszczoły zimy.

Języczek pszczoły miodnej,  
który w końcowej jego części 

rozszerza się, tworząc łyżeczkę.

Fragment skrzydła pszczoły  
miodnej wraz z charakterystycznym 
układem żyłek.
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 Pszczelarstwo to współgranie człowieka i pszczół. 

 Jeśli rozumie się pszczoły, można poprawiać im byt 

 i rozwijać swoją działalność. 

Mój pomysł na pszczelarstwo
Jestem pszczelarzem zawodowym 

i prowadzę gospodarstwo pasiecz-
ne liczące 180 rodzin pszczelich. Pro-

wadzę wykłady z dziedziny „Hodowli 
pszczoły miodnej”. Chciałbym rozwijać 

swoje gospodarstwo, dążąc do kombi-
natu liczącego paręset uli, jednocześnie 

wdrażając nowe metody chowu i hodowli.

Moje plany
Jestem na V roku studiów, poszerzam swoją dzia-

łalność o hodowlę i pozyskiwanie innych produktów 
pszczelich. Zajmuję się również sprzedażą matek 

pszczelich, odkładów i pakietów pszczół. Wiosną roz-
pocznam studia doktoranckie i jednocześnie chcę cały 

czas pracować z pszczołami. To jest moje powołanie 
i temu się oddaję – kończy swoją opowieść Wojtek. ///

 Aparat gębowy 
pszczoły miodnej 

(podbródek, 
żuwki zewnętrzne, 

przyjęzyczki, języczek, 
głaszczka wargi dolnej).
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Odporność 

w natarciu
Z roku na rok przybywa doniesień o polach 
uprawnych, na których pojawiły się biotypy miotły 
zbożowej odporne na herbicydy. Przyczyny leżą 
i po stronie biologii tego niezwykle plennego 
chwastu, i po stronie rolnictwa.

WYCZYNIEC POLNY
PRZYBYSZ Z ZACHODU

MIOTŁA ZBOŻOWA
REKORD ODPORNOŚCI 
W POLSCE

Zbyt duże przyzwyczajenie do „ulubionych” 
środków ochrony roślin oraz brak 

zmianowania upraw umożliwiają szybkie 
selekcjonowanie odpornych biotypów nie tylko 
miotły zbożowej, ale także i innych chwastów 

– np. wyczyńca polnego.
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MIOTŁA ZBOŻOWA
REKORD ODPORNOŚCI 
W POLSCE

Kluczowe działania
DLA WALKI Z ODPORNOŚCIĄ

Przemyślana i zaplanowana ochrona roślin 
skutecznie blokuje rozwój odporności 

chwastów na herbicydy. To samo 
dotyczy także środków owadobójczych 

i grzybobójczych, ponieważ nabywanie 
odporności przez szkodniki czy 

chorobotwórcze gatunki grzybów odbywa 
się według podobnego mechanizmu.
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Celem rolnika jest dobry jakościowo i wysoki plon.  
Będzie go chronił, bo zagwarantuje owoce jego ciężkiej pracy.  
Tymczasem świat domaga się bezpieczeństwa przy jednoczesnym 
wzroście liczby zagrożeń dla upraw. Firma Bayer i agrotop doskonale  
to wiedzą. Dlatego powstał easyFlow M.

Łatwo i wygodnie, czyli... 

bezpieczeństwo 
bez kompromisów
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Co to jest?
Systemy zamkniętego transferu służą do odmierzania i przelewania 

środków ochrony roślin z handlowego opakowania do opryskiwacza 
bez kontaktu płynu ze środowiskiem zewnętrznym czy użytkownikiem. 

Różne konstrukcje i rozmiary systemów zapewniają idealne rozwiązania 
dla małych i dużych gospodarstw. EasyFlow usuwa niedogodności 

i zagrożenia wynikające z konwencjonalnego napełniania opryskiwacza 
(np. rozlanie, zabrudzenia). Pełna gwarancja bezpieczeństwa dla 

użytkownika, jego bezpośredniego otoczenia i środowiska.

Dlaczego warto?
Każda zaleta przekłada się na wygodę rolnika oraz 

bezpieczeństwo plantatora, środowiska i konsumenta. 
Dokładnie to, czego potrzebuje gospodarstwo XXI wieku.

///  montaż przy zbiorniku opryskiwacza, na wysokości roboczej dla 
łatwiejszej obsługi w przypadku opryskiwaczy o dużych rozmiarach,

///  przelewanie zawartości w całości lub w dokładnie odmierzonych ilościach,

///  płukanie całego systemu, nawet po częściowym opróżnieniu pojemników,

///  płukanie całkowicie opróżnionych pojemników na środki ochrony roślin,

///  łatwa instalacja na dowolnym opryskiwaczu (bez względu na rozmiar),

/// przejrzysty zbiornik pomiarowy, o niewielkim koszcie wymiany.

Nauka w służbie codzienności
EasyFlow M to rozwiązanie skrupulatnie sprawdzone w laboratoriach, 
 gotowe na konfrontację z codziennością na polu. Firma Bayer 
zdaje sobie sprawę, że czas poświęcony na właściwą aplikację 
preparatu do opryskiwacza lepiej poświęcić na proces planowania 

jak najskuteczniejszej i racjonalnej ochrony uprawy. ///

„Od kilku miesięcy korzystam z systemu 
easyFlow i bardzo mi się podoba. 

Przekonuje mnie wmontowana dysza do 
płukania pustych pojemników. (...) Wielką 

zaletą jest brak bezpośredniego kontaktu 
[z preparatem] oraz możliwość dopasowania 

easyFlow także do małych opryskiwaczy”.
Manfred Stark, hodowca trzody chlewnej 

i rolnik wielkopowierzchniowy z Mainleus
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Uber  
dla rolników
Tani przewóz osób na terenach wiejskich?  
Bynajmniej. Chodzi o coś zupełnie innego.  
Już dziś w Indiach można zamówić traktor  
przez aplikację.

76 HEKTAR jesień 2018



Brak ciągnika
W Indiach przeważają małe gospodarstwa 

rolne. Zakup ciągnika to często nieosiągalna 
inwestycja z uwagi na rentowność sprzętu, 

który używany jest zaledwie kilka razy w roku, 
do tego na niewielkim obszarze. Rolnicy z Indii 

muszą posiłkować się pożyczeniem sprzę-
tu od sąsiadów lub z wypożyczalni. Niekiedy 

generuje to dodatkowe problemy, np. wypoży-
czalnie podwyższają ceny w czasie największego 

zapotrzebowania lub mają ograniczoną liczbę 
traktorów podczas gorącego okresu zbiorów.

Na pomoc rolnikom
Naprzeciw potrzebom indyjskich rolników wyszła 
rodzima firma specjalizująca się w produkcji samo-

chodów – Mahindra & Mahindra. Stworzyła aplikację 
Trringo, której działanie przypomina Ubera. Za jej 

pomocą rolnik może zamówić traktor, a w przyszło-
ści także inny sprzęt rolniczy, który jest dostarczany 

na wskazane pole wraz z wynajętym kierowcą.

Aplikacja. Czy na pewno dla wszystkich?
Wydawałoby się, że problem został rozwiązany. Czy 

na pewno? Niestety, słaby zasięg mobilnego internetu 
to w Indiach największa bariera ograniczająca zasto-
sowanie Trringo. Jej twórcy wyszli naprzeciw wyma-

ganiom swoich klientów i założyli specjalne punkty call 
center, w których można zamówić usługę przez telefon. 

Twórcy deklarują także podniesienie jakości usług wypo-
życzania sprzętu rolniczego. Dużym plusem są stałe ceny 

i ograniczenie dyskryminacji: rolnik występuje z pozycji 
klienta i już nie musi dopraszać się o jej wykonanie. ///

W aplikacji obowiązują stałe ceny 
za godzinę usługi. Do Trringo 

będą mogli także dołączyć rolnicy, 
którzy w ramach współpracy zechcą 

wypożyczać własne maszyny.

Mobilni na polu
Czy aplikacja Trringo zwiastuje rewolucję na polach? A może rewolucja mobilna 
już trwa? Obecnie na polskich polach rolnicy korzystają z dostępu do aplikacji 
pomagających w zarządzaniu gospodarstwem. Rolnicy w wieku 25-35 lat 
chętniej korzystają z możliwości, które daje im smartfon, a coraz większy 

udział ludzi młodych w rolnictwie zwiastuje nową erę rolnictwa mobilnego.

link: https://www.youtube.com/watch? v=rbK3Wh5Gzoc
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Kontakt:
Magdalena Turos 

e-mail: magdalena.turos@bayer.com

Bayer Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

tel. 22 572 36 12

Zboża

Zaprawy

Rzepak

Odmiany rzepaku

Kukurydza

Ziemniaki

Buraki cukrowe

Bobowate

Bezpieczeństwo  
Stosowania Produktów 
(Stewardship)

Sady i warzywa

Sady i jagodowe

 Czekamy na Twoje 
 pytania:

600 459 753 601 374 872

600 459 750 604 158 569

601 597 265 600 202 750

660 424 790 601 597 253

601 597 265 604 158 569

668 131 003 600 202 750

600 459 750 604 158 569

601 597 265 604 158 569

 
660 424 788 

668 131 003 666 068 805

734 181 712   883 373 926
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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

Szafki, półki i podłoga w maga-
zynie powinny być wykonane 
z materiałów nienasiąkliwych, 
umożliwiających szybkie 
usunięcie rozlanej cieczy.

W przechowywaniu i trans-
porcie preparatów miej zawsze 
dostępny materiał absorbcyjny 
(trociny, wermikulit, perlit itp.) 
do zebrania ewentualnych 
wycieków. 

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

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

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

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

Wyłączaj opryskiwacz na uwro-
ciach, w pobliżu studzienek, 
kanałów i zbiorników wodnych, 
zachowując odpowiednie strefy 
buforowe. Nie opryskuj przy 
wietrze większym niż 4 m/s, 
by uniknąć znoszenia.

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

Bayer Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

tel. 22 572 36 12 

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.



Obrona 
w komplecie
   kompletne rozwiązanie

  pewne zwalczanie miotły zbożowej,
także uodpornionej

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

Komplet® 560 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.

www.agro.bayer.com.pl


