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Lubrza 48-231 ul. Wolności 94 tel. 77 553 22 22

Namysłów 46-100 ul. Oleśnicka 7 tel. 77 410 44 77

Oleśnica 56-400 ul. Krzywoustego 30 a tel. 71 399 22 80

Oława 55-200 ul. Zwierzyniecka 1 b tel. 71 313 32 58

Pasłęk 14-400 ul. Westerplatte 43 tel. 55 248 35 99

Prusice 55-110 ul. Kaszycka 3 tel. 71 312 62 12

Przytoczna 66-340 ul. Dworcowa 1 tel. 95 749 36 71

Rawicz 63-900 ul. 1000-lecia 1 a tel. 65 572 72 88

Strzelin 57-100 ul. Oławska 51 tel. 71 392 48 80

Świdnica 58-100 ul. Kopernika 37 tel. 74 857 51 20

Września 62-300 ul. Czerniejewska 3 tel. 61 437 79 28

Koźmin Wlkp. 63-720 Gałązki 46 tel. 62 721 05 78

Nysa 48-303 ul. Nowowiejska 16 tel. 77 433 72 29

Bolesławiec 59-700 ul. Dolne Młyny 42 b tel. 75 734 64 38

Głogów 67-200 ul. Rudnowska 78 a tel. 76 835 11 13

Lwówek Śląski 59-600 Mojesz 9a tel. 75 782 56 20

Świebodzin 66-200 ul. Mała 1 (obok PKP) tel. 68 382 44 42

Zagrodno 59-516 Zagrodno 59 tel. 76 877 33 85

Złotoryja 59-500 ul. Grunwaldzka 8 tel. 76 878 32 80

Osadkowski SA
56-420 Bierutów, ul. Kolejowa 6, tel. 71 314 64 54

www.osadkowski.pl

             Dołącz do nas! Znajdź nas na 

Firmowe Punkty Handlowe

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Nasienna 6, tel. 76 850 61 49

www.osadkowski-cebulski.pl

                   Znajdź nas na 

Firmowe Punkty Sprzedaży

Agrainvest Sp. z o.o.
www.agrainvest.pl

                    Dołącz do nas!

Oleśnica 56-400 ul. Krzywoustego 29 tel. 71 314 17 24

Września 62-300 ul. Daszyńskiego 2A tel. 61 862 04 00

             Dołącz do nas! 

                    

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

Opróżnione opakowania przepłucz trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą opryskową. Opróżnione opakowania po środku ochrony 
roślin zwróć do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
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jakie odmiany kukurydzy posiać?

Miniony rok był dosyć trudny dla kukurydzy, jeśli chodzi o warunki 
rozwoju, ale ostatecznie sama uprawa tej rośliny okazała się w prze-
ważającej części kraju opłacalna. Największe problemy agrotechnicz-
ne miały miejsce w czasie wschodów. W momencie optymalnego ter-
minu siewu, a więc w okolicach 15–25 kwietnia, temperatura gleby 
była zbyt niska, aby wschody były szybkie i wyrównane, wskutek cze-
go kukurydza bardzo się męczyła, wschody trwały czasami kilka ty-
godni, pojawiało się sporo luk w obsadzie, a część plantacji wymaga-
ła przesiania.

Na szczęście pogoda w późniejszych etapach we-
getacji była bardzo korzystna dla rozwoju kukury-
dzy. Praktycznie w całej Polsce nie brakowało wody 
oraz ciepłych dni i nocy, przez co rośliny bardzo 
szybko nadrobiły wiosenne zaległości. Chłodna 
wiosna, deszczowy koniec lata oraz jesień spowo-
dowały, że w ubiegłym roku mieliśmy jednak prze-
sunięte żniwa kukurydziane o ok. 3–4 tygodnie  
w porównaniu z poprzednimi latami. W wielu rejo-
nach zbierana kukurydza plonowała wysoko, nato-
miast ziarno w momencie zbioru miało o kilka pro-
cent wyższą wilgotność. Na szczęście nie pojawiły 
się wrześniowe i październikowe przymrozki, dzię-
ki czemu udało się zebrać przyzwoite plony o doj-
rzałości technologicznej ziarna (pomijając te re-
jony, w których nie można było zebrać kukurydzy 
ze względu na zastoiska wodne i brak możliwości 
wjazdu kombajnem).

Przedstawiamy kilka propozycji odmian w Grupie 
Osadkowski, które w ostatnich latach bardzo do-
brze sprawdziły się w produkcji polowej oraz w ofi-
cjalnych badaniach COBORU. Mimo że dwa ostat-
nie sezony plonowania kukurydzy były dobre, po-
winniśmy pamiętać, że to nie w takich latach po- Fot. 1. DKC 3711 – ziarNo W typie DeNt

znajemy prawdziwą wartość odmian. To właśnie 
w trudnych warunkach, kiedy mamy do czynienia  
z wieloma czynnikami stresowymi, najlepsze od-
miany pokazują swoją siłę. Warto więc wracać 
z oceną odmian choćby do pamiętnego roku 2015, 
który był ekstremalnie suchy. 

Jako firma dbająca o interesy naszych klientów sta-
wiamy przede wszystkim na odmiany zarejestro-
wane w Polsce, o sprawdzonym FAO i dostosowa-
ne do naszych warunków klimatyczno-glebowych, 
które uzyskały wpis do krajowego rejestru na pod-
stawie bardzo wysokiego i regularnego poziomu 
plonowania.

potęga plonu 
w genetyce typu dent
Odmiana DKC 3711 o FAO 250 już od kilku lat funk-
cjonuje na polskim rynku, zdobywając rzesze za-
dowolonych klientów. Rolnicy doceniają ją przede 
wszystkim za wierność i stabilność w plonowaniu, 
które nigdy nie zawodzą ich oczekiwań. Kolby tej 
odmiany mają luźno przylegające liście okrywowe 
oraz ziarno typu dent gwarantujące niezwykle szyb-

kie oddawanie wody w końcowym etapie wegetacji 
(efekt dry-down). To mieszaniec pojedynczy, dlate-
go rośliny są bardzo wyrównane, a kolby zawieszo-
ne na równej wysokości, co ułatwia sprawny i szyb-
ki omłot bez strat w trakcie zbioru. Zaletą tej odmia-
ny jest duża tolerancja na fuzariozy łodyg oraz kolb, 
dzięki czemu roślina może długo stać na polu, nie 
wyłamywać się, a ziarno jest zdrowe i wysokiej ja-
kości. DKC 3711 bardzo dobrze radzi sobie rów-
nież na glebach mozaikowych oraz na tzw. słab-
szych stanowiskach o niższej zasobności w wodę 
i składniki pokarmowe.

Późniejszym mieszańcem o typie ziarna dent jest 
odmiana rGt Lipexx o FAO 270. Polecana jest 
do intensywnej produkcji w celu uzyskania jak naj-
wyższych plonów bardzo suchego ziarna. Charak-
teryzuje się potężnymi, do końca zapylonymi kol-
bami (16–18 okółków). W ostatnich dwóch latach 
odmiana rGt Lipexx była liderem plonowania 
w doświadczeniach polowych w Grupie osad-
kowski, biorąc pod uwagę średnią z kilkudziesię-
ciu lokalizacji w Polsce. Uzyskiwane wydajności do-
chodziły nawet do 19 t mokrego ziarna z 1 ha. 
rGt Lipexx to mieszaniec w typie stressless, któ-

ry charakteryzuje się wysoką regularnością plono-
wania nawet podczas wystąpienia deficytów wody  
w trakcie wegetacji. Dodatkowo w tym roku na-
siona odmiany rGt Lipexx gratisowo zaprawia-
ne są biostymulatorem Fortify zawierającym fosfor 
i cynk, dzięki czemu rośliny dobrze i równo wscho-
dzą oraz mają świetnie rozwinięty system korzenio-
wy. Z racji tego, że odmiana należy do grupy śred-
nio późnej, polecana jest do uprawy w południowej 
i środkowej części Polski.

Odmiana eS Meteorit została wpisana do polskie-
go rejestru w 2016 r. i należy do tak zwanej genetyki 
Tropical Dent hodowli Euralis. To mieszaniec o FAO 
230–240, zatem ze względu na swoją wczesność 
może być z powodzeniem uprawiany praktycznie 
w całej Polsce, z wyjątkiem pasa północnego. Ce-
chuje się znakomitymi zdolnościami adaptacyjnymi  
w każdych warunkach klimatyczno-glebowych. Ge-
netyka Tropical Dent gwarantuje rekordowo szyb-
kie dosychanie ziarna na polu oraz bardzo łatwe 
oddawanie wody przy dosuszaniu. W badaniach 
rejestrowych w 2015 r. eS Meteorit dał plon su-
chego ziarna o blisko 0,5 t wyższy w stosunku 
do odmian wzorcowych przy średniej wilgotności  
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z pola 19,8%. Siejąc odmianę eS Meteorit, z jed-
nej strony mamy więc pewność bardzo wysokich 
plonów o bardzo niskiej wilgotności, z drugiej na-
tomiast możliwość terminowego siewu pszenicy 
w uprawie następczej.

Flinty na trudne czasy
Prawdziwym liderem wśród mieszańców kukury-
dzy w doświadczeniach porejestrowych COBORU 
w 2015 r. była odmiana Sy rotango. To klasyczny 
mieszaniec o FAO 240 hodowli Syngenta z dorod-
nym, wyszkolonym ziarnem typu flint. Doskonale na-
daje się do wczesnych siewów w nie do końca opty-
malnie nagrzaną glebę, ponieważ odmiana ta charak-
teryzuje się wyrównanymi wschodami oraz bardzo 
dobrym wigorem wiosennym. W doświadczeniach 
porejestrowych w 2015 r. odmiana Sy rotango plo-
nowała na poziomie 107% wzorca, co przekłada się 
na zwyżkę plonu aż o 5,5 dt/ha w porównaniu ze 
średnią odmian. Był to wyraźnie najwyższy wynik 
plonowania spośród wszystkich odmian zarejestro-
wanych w Polsce w grupie średnio wczesnej. Od-
miana Sy rotango doskonale poradziła sobie w tak 
trudnym i stresowym dla kukurydzy roku 2015 oraz 
potwierdziła swój wybitny potencjał plonotwórczy  
w kolejnych sezonach, zbierając bardzo dobre opi-
nie od rolników, którzy jej zaufali i byli bardzo zado-
woleni z osiąganych wydajności zbieranego plonu.

Odmiana LG 30.273 o FAO 260 została zarejestro-
wana w 2015 r. w Polsce z najwyższym wynikiem 
plonu ziarna w grupie średnio późnej. LG 30.273 
jest odmianą ziarnową, o generatywnym pokro-
ju roślin zaprogramowanych na to, aby wydać jak 
najwyższy plon ziarna. Ma ziarno w typie flint/dent, 
dzięki czemu charakteryzuje się lepszym wzrostem 
początkowym w porównaniu z późniejszymi denta-
mi, nie ustępując im pod względem potencjału plo-
notwórczego. Polecana jest na wszystkie typy gleb, 
na których uprawiana jest kukurydza, ponieważ 
świetnie poradzi sobie również w trudnych warun-
kach środowiskowych. Odmiana LG 30.273 jest 
odmianą w programie Hydraneo, czyli w projekcie 
firmy Limagrain, do którego kwalifikowane są od-
miany o wysokiej tolerancji na suszę. Więcej infor-
macji można znaleźć pod adresem: www.lgseeds.
pl/asp/Informacje,Nasiona,Odmiany_kukurydzy_ki-
szonkowej,2

 
nowość dla każdego
W tym roku w ofercie Grupy Osadkowski pojawiła 
się nowa odmiana o nazwie rGt afixx o FAO 230. 
Mieszaniec ten bardzo dobrze radził sobie w do-
świadczeniach demo oraz w oficjalnych badaniach 
COBORU w ciągu ostatnich 3 lat. Odmiana plono-
wała wysoko i powtarzalnie, a wyróżniały ją takie 
cechy, jak: wyrównane wschody, szybki wigor wio-
senny oraz dobra zdrowotność ziarna i całych ro-
ślin. Najwyższe wyniki w porównaniu z innymi od-
mianami rGt afixx uzyskiwała w lokalizacjach, 
w których dominowały tak zwane słabsze stano-
wiska glebowe lub mozaiki. Na podstawie uzyska-
nych informacji z trzyletnich obserwacji możemy 
rekomendować odmianę rGt afixx jako godnego 
następcę odmiany rGt Jogger, która w ostatnich 
latach zbierała bardzo dobre opinie w uprawie na 
ziarno i kiszonkę. Więcej informacji, opinii i wyni-
ków na temat tej odmiany można uzyskać, odwie-
dzając stronę internetową:

http://nasionakukurydzyrgtafixx.pl/

Oferta kukurydzy Grupy Osadkowski jest bardzo 
bogata i różnorodna. Na pewno każdy rolnik znaj-
dzie w niej sprawdzone odmiany, które będą w sta-
nie sprostać jego zapotrzebowaniom. Szczegóło-
wą ich charakterystykę znajdą Państwo na naszych 
stronach internetowych. Informacje na temat wa-
runków handlowych oraz dostępności poszczegól-
nych odmian przekażą Państwu nasi przedstawicie-
le regionalni działający na terenie całej Polski.

Fot. 2. Sy rotaNGo – ziarNo 
W typie FLiNt
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soja – rozwiązanie monokultury 
roślin ozimych

W ostatnich latach na polskich polach dominuje wąski płodozmian 
dwu- lub trójpolowy. płodozmian dwupolowy zawężony jest głównie 
do roślin ozimych, a praktycznie tylko do pszenicy i rzepaku ze wzglę-
du na to, że gatunki te są najpewniejsze w plonowaniu i do tej pory cha-
rakteryzowała je stabilna opłacalność produkcji. W trójpolówce może-
my spotkać często także kukurydzę, a na słabszych stanowiskach gle-
bowych lub tam, gdzie pozwalają warunki – buraki cukrowe.

okno między zasiewami na mechaniczne niszcze-
nie resztek pożniwnych oraz trudnych do zwalcze-
nia gatunków chwastów. Poza tym możemy prze-
rwać cykl kumulacji patogenów chorobotwórczych 
oraz szkodników i chwastów.

Wartość przedplonu dla rośliny następczej jest 
też korzyścią, o której zapominamy przy kalkula-
cji. Wprowadzając do płodozmianu soję, możemy 
pozytywnie wpłynąć na strukturę gleby i zawartość 
próchnicy oraz pozostawić stanowisko wolne od pa-
togenów. Dodatkowo powinniśmy wziąć pod uwagę 
to, że soja jako przedplon, w zależności od warun-
ków, jakie panowały w okresie wegetacji, pozostawi 
20–80 kg azotu, 10–40 kg fosforu i 10–90 kg potasu. 
Strączkowe w postaci resztek pożniwnych stopnio-
wo udostępniają składniki pokarmowe roślinom na-
stępczym (np. pszenicy ozimej) w pierwszym roku, 
a  część z  nich może być jeszcze wykorzystywana 
w kolejnym roku (np. przez rzepak ozimy).

Właściwy dobór gatunku do możliwości glebo-
wych i wodnych stanowiska to kolejny warunek, 
który powinniśmy wziąć pod uwagę przy planowa-
niu płodozmianu. Bobik i groch nadają się na gleby 
bardzo dobre i dobre, soja – na średnie, natomiast 
łubin i słonecznik – na słabe.

zapotrzebowanie rynku zbytu to następny ele-
ment istotny przy wyborze gatunku wzbogacające-
go płodozmian. Warto w tym wypadku zwrócić uwa-
gę na te, które dostarczają jednocześnie kilka ro-
dzajów surowca, np. białka i oleju. Należą do nich 
soja, słonecznik czy rzepak. W przyszłości ich upra-
wa może być bardziej opłacalna i stabilna ze wzglę-
du na dwojakie wykorzystanie. 

Bez względu na to, jaki będzie powód decyzji  
o wprowadzeniu do płodozmianu rośliny strącz-
kowej, wybór gatunku musi być świadomy i musi 
wynikać z analizy wszystkich czynników za i prze-
ciw, takich jak: opłacalność, pozytywny wpływ na 
poprawę wartości stanowiska oraz możliwość 
zbytu.

Jeśli zdecydujemy się na soję, szczególną uwagę 
warto zwrócić na odmianę pollux hodowli IGP Pol-
ska, sprawdzoną na Państwa polach, oraz eS Co-
mandor hodowli Euralis, nowo zarejestrowaną od-
mianę z wysokim potencjałem plonowania. 

Skoro wiemy już, że drastyczne uproszczenie pło-
dozmianu do dwu- lub trójpolowego ozimego 
w dłuższej perspektywie powoduje spadek opłacal-
ności upraw, które do tej pory były najbardziej sta-
bilne pod tym względem, powinniśmy wziąć pod 
uwagę wprowadzenie innych gatunków.

Ważne jest, aby roślina ta była dwuliścienna. 
Obecnie dominują gatunki jednoliścienne, tj. zbo-
ża i kukurydza. Wybierając dwuliścienne, możemy 
wzbogacić płodozmian jednocześnie w kilku płasz-
czyznach. Istotnie wpływamy na poprawę struktu-
ry gleby, gdyż jednoliścienne i dwuliściennie mają 
inny system korzeniowy, inaczej oddziałujący na 
glebę oraz pozostawiają po sobie zróżnicowane 
stanowisko dla rośliny następczej. Dodatkowo mo-
żemy rozluźnić płodozmian, ponieważ większość 
dwuliściennych to jednocześnie rośliny jare, które 
umożliwiają glebie odpoczynek zimowy i poszerzą 

Uproszczenie płodozmianu wynika głównie z zapotrzebowania ryn-
ku zbytu na płody rolne. Kolejnymi powodami są opłacalność i sta-
bilność plonowania poszczególnych gatunków. ostatnie sezony po-
kazują jednak, że takie działania odbijają się na dochodach rolników. 
widoczne jest to szczególnie w braku wzrostu plonów (a często na-
wet w ich spadku), mimo rozwoju technologii uprawy związanej m.in.  
z precyzyjnym siewem i nawożeniem oraz mimo zwiększonych nakła-
dów na nawożenie i ochronę. skutki wąskiego płodozmianu odbijają 
się również na jakości plonów. spowodowane jest to zubożeniem gleby  
w próchnicę, zniszczeniem jej struktury i jednostronnym wykorzysta-
niem składników pokarmowych, takich jak potas.

problemy wąskiego 
płodozmianu
coraz częstszym powodem obniżenia plonów i pogorszenia ich ja-
kości jest kumulacja patogenów chorobotwórczych, szkodników  
i chwastów charakterystycznych dla danej grupy roślin dominujących  
w zmianowaniu. w przypadku płodozmianu opartego na zbożach 
problem będzie dotyczyć głównie zgorzeli podstawy źdźbła (podsusz-
ki), wirusów odglebowych oraz uodparniania się chwastów jednoli-
ściennych na substancje aktywne. duży udział rzepaku w płodozmia-
nie może przyczyniać się do problemów z kiłą kapusty, zgnilizną twar-
dzikową oraz z groźnym jesiennym szkodnikiem w rzepaku – śmiet-
ką kapuścianą.
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odmiany
plon nasion % wzorca Liczba dni od siewu  

do dojrzałości żniwnej

2016 2017 2016 2017

Wzorzec, dt z ha 35,4 34,6 139 
(19.09)

130 
(06.09)

bardzo wczesne                    
i wczesne

AUGUsTA 81 83 -11 -6

ErIcA 91 95 -8 -4

PArAdIs 87 92 -12 -4

średnio wczesne 
i średnio późne

maVKa 102 98 -1 1

ABElINA 112 113 -2 3

maJa 91 97 0 1

scUlPTor 95 98 -1 1

późne

AlIGATor 104 114 4 4

MAdlEN 93 92 6 2

Gl MElANIE 110 114 5 7

bardzo późne PETrINA 104 111 8 13

badana przed  
zarejestrowaniem

es comanDor 
(esg141)

112 118 6 6

plonowanie odmian soi w doświadczeniach CoBorU 2017

12
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pollux jest odmianą średnio wczesną o stabilnym 
w latach i wysokim plonie nasion potwierdzonym 
również na polskich polach produkcyjnych. Cha-
rakteryzuje się wyższym osadzeniem strąków, 
co zmniejsza ich liczbę pozostawioną i niezebra-
ną na polu. Wyróżnia się też dużą odpornością 
na pękanie strąków. Nasiona cechują się średnią 
MTZ, wysoką zawartością białka i tłuszczu oraz 
żółtym znamieniem, co umożliwia ich wykorzysta-
nie w przemyśle spożywczym. Odmiana dobrze 
radzi sobie również na słabszych glebach. Nasio-
na soi odmiany pollux oferowane są w jednost-
kach siewnych, inokulowane bakteriami i gotowe 
do wysiewu.

eS Comandor jest nową odmianą późną. Odmiany 
późniejsze mają wyższy potencjał plonowania w cie-
płych regionach Polski. Bardzo dobre wyniki eS Co-
mandor w doświadczeniach rejestrowych COBORU 
– 118% wzorca w 2016 r. (40,7 dt/ha) i 112% wzor-
ca w 2017 r. (39,6 dt/ha) – potwierdzają jej potencjał 
plonowania. Odmiana ta ma dość wysoko osadzo-
ne równomiernie dojrzewające strąki. Nasiona cha-
rakteryzują się wysoką MTZ, dużą zawartością białka 
i tłuszczu oraz żółtym znamieniem, co umożliwia ich 
wykorzystanie w przemyśle spożywczym. Nasiona 
eS Comandor oferowane są w jednostkach siew-
nych, inokulowane bakteriami i gotowe do wysiewu.



zboża t1, t2, t3

W ochronie fungicydowej zbóż najważniejszy jest pierwszy zabieg, dla-
tego jeżeli prawidłowo rozpoznamy objawy chorób, dobierzemy właści-
we środki oraz zastosujemy je w odpowiednim terminie i dawce, kolej-
ne będą już formalnością. 

t1 to podstawa
Najgroźniejsze choroby podstawy źdźbła to: 
łamliwość podstawy źdźbła oraz fuzaryjna zgo-
rzel podstawy źdźbła i korzeni. Prawidłowo wy-
konany pierwszy wiosenny zabieg fungicydo-
wy ma ogromne znaczenie dla kondycji plantacji 
podczas całej wegetacji. Z tego powodu w fazie 
BBch 30–31 powinno się zabezpieczyć łan przed 
jak największą liczbą patogenów, stosując środ-
ki o jak najszerszym spektrum działania. Pamię-
tajmy, że aby zapobiec uodpornieniu grzybów 
chorobotwórczych na substancje czynne, należy 
stosować fungicydy zawierające związki aktywne 
należące do różnych grup chemicznych. w tabe-
li przedstawiono progi szkodliwości poszczegól-
nych chorób występujących w fazie BBch 30–32.

Fot. 1. Dtr Na LiśCiaCh pSzeNiCy 
roWiJa Się SpoNtaNiCzNie i BarDzo 
SzyBKo

Wybierając substancje czynne, przede wszystkim 
należy uwzględnić wiele czynników: mechanizm 
działania, zakres temperatur, w których środki wy-
kazują największą skuteczność (5–25⁰C), warunki 
przezimowania, stanowisko, termin siewu, cechy 
odmiany, system uprawy, poziom nawożenia NPK. 
Niezbędna zatem jest lustracja stanu plantacji po 
zimie.

Z badań przeprowadzonych w Zakładzie Mikro-
biologii IOR–PIB wynika, że najwyższą skutecz-
ność w zabiegach T1 wykazują następujące sub-
stancje aktywne: prochloraz, fenpropimorf, fen-
propidyna, metrafenon, piraklostrobina, cyprody-
nil, protiokonazol. 

promax (prochloraz), w mieszaninie z tern pre-
mium (fenpropidyna, propikonazol) skutecznie
i ekonomicznie chroni łan przez łamliwością  
i mączniakiem. Choroby podstawy źdźbła dosko-
nale zwalczą palazzo (fenpropimorf, metrafe-
non, epoksykonazol), profinity (pyriofenon), któ-
ry zabezpieczy uprawę przed mączniakiem, czy 
dedykowany do walki z silną presją chorób pod-
suszkowych pixel prima, zawierający cyprodynil 
i działającą zapobiegawczo pikoksystrobinę. 

Główne grupy substancji aktywnych wykorzysty-
wanych przy wykonywaniu zabiegów T2 (BBCH 
39–49) to:

• triazole – bardzo liczna grupa substancji dzia-
łających systemicznie, co ma duże znaczenie  
w fazach szybkiego wzrostu roślin. Bardzo do-
brze zapobiegają septoriozie – Swing top, Me-
gysto, rekord, Syrius

• strobiluryny – związki o działaniu translaminar-
nym, co oznacza, że podobnie jak środki sys-
temiczne przemieszczają się w roślinie oraz 
mogą przenikać na drugą stronę np. liścia. 
Skutecznie zapobiegają rdzy i brunatnej plami-
stości liści – Swing top, pixel prima, Dobro-
mir top, tazer

• SDHI (karboksyamidy) – substancje systemiczne 
pobierane przez roślinę „na zapas”, zabezpie-
czające nowe przyrosty – dzięki czemu roślina 
może z nich dłużej korzystać. Zapobiegają i zwal-
czają septoriozę i rdze – Megysto, elatus plus 
plexeo

W tym miejscu warto wspomnieć o nowym środku 
na rynku fungicydów dedykowanych do zabiegów 
T2. Mowa tu o elatusie, zawierającym innowa-
cyjną substancję aktywną solatenol, który szybko 
przenika przez warstwę woskową i zostaje pobra-
ny przez tkanki, a następnie równomiernie roz-
mieszcza się w roślinie. Co więcej, solatenol wy-
kazuje bardzo dużą skuteczność przeciw rdzom 
i septoriozie, ochraniając nawet nowe przyrosty. 
Ponadto w ostatnim czasie elatus należy do gru-
py wiodących fungicydów stosowanych w Niem-
czech. W ofercie Grupy Osadkowski znajduje się 
także elatus plus plexeo, w skład którego oprócz 
solatenolu wchodzi metkonazol.

Jeżeli decydujemy się na zabieg T3 zabezpieczający 
kłos, warto wykorzystać takie substancje, jak: tebu-
konazol, tiofanat metylu, metkonazol czy prochlo-

tabela 1. progi szkodliwości w fazie BBCh  
30–32 (% porażenia)

Łamliwość źdźbła 20–30%

Mączniak prawdziwy 10%

rdza brunatna 10%

rdza żółta i traw 10%

Septorioza paskowana 
liści pszenicy

10–20%

Brunatna plamistość liści 10%
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Fot. 3. rDza BrUNatNa Na LiśCiU FLaGoWyMFot. 2. rDza żóŁta

Fot. 4. oBJaWy żeroWaNia ŁoKaSia GarBatKa

Insektycydy stosowane w ochronie zbóż dzielą się 
na dwie podstawowe grupy: związki fosforoorga-
niczne oraz pyretroidy działające powierzchniowo. 

Niestety, na polach niejednokrotnie można zauważyć 
szkodniki na które nie ma zarejestrowanych środ-
ków, takie jak: drutowce, rolnice, pryszczarek zbo-
żowiec czy coraz częściej spotykanego na polach ło-
kasia garbatka. W przypadku ich pojawienia warto 
skonsultować się z doradcą agrotechnicznym w celu 
zasięgnięcia opinii o najbardziej skutecznych meto-
dach zwalczania insektów na plantacjach zbożowych.

Grupa związków Nazwa substancji Nazwa śor Dawka

fosforoorganiczne
dimetoat rogor 400 Ec 0,5 l

chloropiryfos Pyrinex 480 Ec 0,5–0,6 l

pyretroidy
zeta-cypermetryna Ammo super 100 Ew 0,1 l

lambda-cyhalotryna Sparviero 0,075 l

tabela 2. insektycydy stosowane w zbożach

kamila greczyn
k_greczyn@osadkowski-cebulski.pl
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raz (Syrius, Matador, plexeo, promax). Zabez-
pieczą nam one kłos przed grzybami z rodzaju Fu-
sarium. Ze względu na ogromny wpływ zabiegu T3 
na jakość ziarna decyzja o jego wykonaniu powin-
na być dokładnie przemyślana.

insektycydy coraz bardziej istotne
Spośród wielu gatunków owadów szkodliwych 
w Polsce największe znaczenie gospodarcze w zbo-
żach mają skrzypionki i mszyce. 



Wiosenna ochrona herbicydowa  
zbóż ozimych

W koncepcję dobrej praktyki rolniczej wpisują się trzy systemy ochro-
ny: ochrona jesienna, ochrona jesienna z uwzględnieniem zabiegów 
poprawkowych oraz pełna ochrona wiosenna. Skupimy się na trze-
ciej możliwości, czyli pełnej eliminacji chwastów wczesną wiosną.

Po bardzo mokrej jesieni w 2017 r., kiedy bywało, że opady 
trzykrotnie przekroczyły swoją normę z wielolecia, śmiało 
można stwierdzić, iż wielu agronomów zmuszonych bę-
dzie wykonać zabiegi herbicydowe wczesną wiosną. 

Bardzo niekorzystne warunki utrudniły terminowy 
zbiór kukurydzy i buraków. Nie wszyscy rolnicy zdecy-
dowali się na bardzo późne zasiewy zbóż ozimych. ci, 
którym ta sztuka się udała, niestety nie zdążyli wstrze-
lić się w okno zabiegowe ochrony jesiennej, czego na-
stępstwem są zachwaszczone plantacje. Możemy za-
tem spodziewać się silnej konkurencji ze strony chwa-
stów oraz ich dużej presji w uprawach. 

konieczna lustracja plantacji 
ważny jest także system uprawy – tradycyjny czy 
uproszczony. lustracja plantacji wiosną jest więc nie-
zbędna, by określić skład gatunków oraz fazy rozwo-
jowe chwastów, co pozwoli na odpowiedni dobór pro-
duktów wraz z substancjami aktywnymi. Na pełną 
skuteczność wykonywanego zabiegu składa się kilka 
istotnych czynników, takich jak: warunki pogodowe, 
dobrze dobrany pestycyd, ilość wody oraz adiuwant. 
do preparatów o formulacji WG i SG zalecane jest sto-
sowanie adiuwanta atpolan Bio, który zmniejsza napię-
cie powierzchniowe, powodując lepsze pokrycie cieczą 
chwastów oraz skuteczność na dużo lepszym poziomie.

W zbożach ozimych do najgroźniejszych chwastów 
jednoliściennych należą: miotła zbożowa, perz 
właściwy oraz wyczyniec polny, natomiast wśród 
chwastów dwuliściennych przeważają: przytulia 
czepna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, przetacz-
niki, fiołek polny, chaber bławatek, dymnica po-
spolita, bodziszki, chwasty rumianowate (maru-
na bezwonna, rumian polny), chwasty kapusto-
wate (tasznik pospolity, tobołki polne, samosie-
wy rzepaku) oraz ostrożeń polny. 

Gatunki te są trudne do zwalczenia w zasiewach 
rzepaku ozimego, ziemniaka czy buraka cukrowe-
go, dlatego należy je skutecznie niszczyć za pomo-
cą herbicydów, najpóźniej do końca fazy krzewie-
nia zbóż ozimych.

Bezpośrednio po ruszeniu wegetacji, w celu wy-
eliminowania miotły zbożowej, wyczyńca po-
lnego czy perzu, możemy zastosować w pszenicy 
ozimej herbicyd Fraxial 50 eC w dawce 0,6–1,2 l 
lub Foxtrot 069 eW w dawce 1,0–1,2 l/ha. By roz-
szerzyć spektrum zwalczanych gatunków chwa-
stów dwuliściennych, zaleca się stosować miesza-
niny zbiornikowe z preparatami Diablo 306 Se 
w dawce 0,5 l/ha lub hurler 200 eC 0,6–1 l/ha. 

Rozwiązanie Fraxial 50 eC 0,6–1 l/ha + helm tribi 
75 WG 25 g to świetna alternatywa, gdy nie będzie 
można wykonać zabiegu do końca fazy krzewienia, 
jest bowiem jeszcze troszkę czasu – aż do BBCH 37, 
czyli do widocznego (nierozwiniętego) liścia flagowe-
go. W tym czasie często kiełkuje owies głuchy, dla-
tego to rozwiązanie gwarantuje 100% skuteczności.

Tej wiosny kluczowym zagadnieniem w odchwasz-
czaniu plantacji będzie przede wszystkim lustra-
cja pól, rozpoznanie chwastów oraz ich faz roz-
wojowych, a także dostosowanie preparatów do 
panujących warunków pogodowych. Pamiętaj-
my o czytaniu etykiet, które wskazują nam grupy 
chwastów wrażliwych oraz czas aplikacji. 

Fot. 2. ChaBer BŁaWateK

Fot. 3. MiotŁa zBożoWa, ChaBry

Fot. 1. KoMpLeKS ChWaStóW 

popularne chwasty

SaMoSieWy rzepaKU

przytULia W pSzeNiCy

przetaCzNiK perSKi

toBoŁKi i GWiazDNiCa

michał nowak
m.nowak@osadkowski.pl
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Wirusy w zbożach i rzepaku  
powodują szkody

producenci zbóż i rzepaku od pewnego czasu na swych plantacjach 
znajdują objawy zakażenia przez wirusy. Następstwem takiej infekcji 
jest choroba. Jej objawy mogą być specyficzne (charakterystyczne dla 
danego wirusa) lub takie, które można przypisać zarówno do obecno-
ści patogenu, jak i do jakiegoś czynnika powiązanego np. z wilgotno-
ścią gleby, żywieniem roślin, temperaturą, nasłonecznieniem itp. ogól-
nie trzeba stwierdzić, że wirusy występujące w zbożach i rzepaku są 
w naszym kraju niedostatecznie znane.

w uprawie zbóż sytuacja się poprawiła, jeżeli chodzi o świadomość rolni-
ków, dopiero gdy w jęczmieniu ozimym wystąpiła żółta karłowatość jęcz-
mienia (barley yellow dwarf, Byd). Epidemia tej choroby stwierdzona była 
w 2015 r. na wielu plantacjach. objawy wywoływane są przez kilka gatun-
ków wirusów – najczęściej dwa, trzy o podobnych właściwościach. Na pola 
przenoszone są jesienią przez mszyce. Im wcześniej dojdzie do zakaże-
nia, tym szybciej pojawiają się pierwsze oznaki i szkodliwość wirusów jest 
znacząca. Początkowo zainfekowana roślina nie wykazuje żadnych symp-
tomów choroby, pojawiają się one po kilku tygodniach i są trudne do za-
obserwowania. Najpierw widoczne stają się spowolnienie wzrostu i zmia-
ny w barwie liści. liście każdego porażonego gatunku przebarwiają się od-
miennie. w wypadku jęczmienia stają się intensywnie żółte. Mniejsze wy-
barwienie mają chore rośliny pszenżyta. Z kolei pszenica jest czerwonopo-
marańczowa, żyto – rdzawobrązowe, owies – atramentowofioletowy, kuku-
rydza – ciemnoczerwona. Takie zmiany często są mylone z niedoborem lub 
nadmiarem różnych makro- lub mikroskładników pokarmowych.

objawy choroby wirusowej
w odróżnieniu od oznak niedoborów niezbędnych składników pokarmowych 
objawem choroby wirusowej jest to, że zmiany barwy następują powoli. Po-
czątkowo pojawiają się na wierzchołkach, a w późniejszym czasie stopniowo 
obejmują całe blaszki liściowe. ważne jest też to, że chore liście mają zmienio-
ny pokrój, ponieważ są sztywne i łatwo się przełamują, bo są kruche i przy po-
cieraniu wydają charakterystyczny dźwięk, inny niż rośliny zdrowe. 

Fot. 1. oBJaWy porażeNia rośLiN przez WirU-
Sy MoGą Być BarDzo CzęSto MyLoNe z oBJa-
WaMi NieDoBorU SKŁaDNiKóW poKarMoWyCh

Objawy obecności wirusów najwyraźniej widoczne 
są w uprawie jęczmienia. Porażone przez patoge-
ny powodujące żółtą karłowatość jęczmienia rośliny 
silnie się krzewią, są bardzo skarłowaciałe, co wyraź-
nie zmienia ich pokrój, na wiosnę nie tworzą źdźbeł 
kłosonośnych lub powstają pojedyncze, silnie zre-
dukowane ilości źdźbeł z kłosami, co niestety jest 
widoczne dopiero w czasie kłoszenia. W pszenicy  
i pszenżycie redukcja źdźbeł też występuje, ale nie 
tak silnie jak w przypadku jęczmienia. Mocno po-
rażone rośliny mają radykalnie ograniczony rozwój 
masy korzeniowej. 

Na zakażenie narażone są zwłaszcza plantacje znaj-
dujące się blisko miejsc nalatywania mszyc, np. od 
strony zadrzewień czy długo czekającej na zbiór ku-
kurydzy. Pierwsze zauważalne ogniska choroby to 
place niższych, silnie rozkrzewionych roślin o wyraź-
nie chlorotycznych liściach. W przypadku diagno-
styki wirusów zbóż, ale też rzepaku, trudno jest ma-

kroskopowo precyzyjnie stwierdzić, czy plantacje są 
opanowane przez jeden wirus lub zespół kilku wi-
rusów. Często dochodzi do pomyłek, dlatego, jeżeli 
istnieje taka możliwość, należy sięgnąć po opinię la-
boratorium.

Może być kilka wirusów powodujących żółtą karło-
watość jęczmienia. Do najczęściej występujących 
należą: Barley yellow dwarf virus – MAV (BYDV-MAV), 
Barley yellow dwarf virus PAV (BYDV–PAV), Cereal yel-
low dwarf virus – RPV (CYDV–PPV). Występują one 
na wszystkich gatunkach zbóż i traw, z tego powo-
du mogą być groźne w każdym sezonie w uprawach 
i przy epidemicznym wystąpieniu powodują stra-
ty o znaczeniu gospodarczym. Są one przenoszo-
ne przez mszyce, głównie przez mszycę czeremcho-
wo-zbożową. Jedynie zwalczanie tych szkodników 
przez środki chemiczne skutecznie może zmniej-
szyć obecność wirusów w uprawie zbóż.

Należy też stosować materiał siewny zaprawio-
ny substancjami czynnymi z grupy insektycydowej 
i fungicydowej. Gdy nie jest to możliwe, należy kon-
trolować obecność mszyc na polu i kiedy się po-
jawią, wskazane jest użycie środka chemicznego 
w czasie początkowego wzrostu.

Ostatnie obserwacje i badania laboratoryjne wykaza-
ły, że w rzepaku już jesienią i wiosną duże zagrożenie 
stanowił wirus żółtaczki rzepy (TUYV – Turnip yellows 
virus). Głównym jego wektorem są mszyce, w tym 
mszyca brzoskwiniowa – Myzus persicae. W ostatnich 
latach z powodu łagodnej zimy szkodniki te masowo 
nalatywały wiele plantacji i przenosiły wspomniany 
patogen. Działo się tak w Polsce, Niemczech, Francji 
i Anglii. U nas występował on na terenie całego kraju, 
ale głównie w województwach, takich jak: wielkopol-
skie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, opolskie, lu-
belskie i zachodniopomorskie. Objawy makroskopo-
we stwierdzane na liściach rzepaku są mało specy-
ficzne. Należą do nich: skarłowacenie roślin, redukcja 
powierzchni blaszki liściowej, fioletowoburaczkowe 
przebarwienia na brzegach liści, zredukowana liczba 
odgałęzień bocznych oraz łuszczyn. Podobne oznaki 
daje także brak składników pokarmowych. Aby mieć 
pewność, czy mamy do czynienia z wirusem, należy 
zbadać roślinę w laboratorium lub przeprowadzić 
test serologiczny ELISA.

prof. dr hab. marek korbas 
m.korbas@iorpib.poznan.pl
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nawożenie dolistne zbóż

podawanie składników przez liść to bez wątpienia najszybsza meto-
da ich dostarczenia roślinie. Gdy mówimy o dolistnym dokarmianiu 
zbóż, mamy na myśli głównie aplikację mikroelementów. 

jest bardzo niska. Dużą rolę odgrywa pH gleby. Ge-
neralnie wraz z jego spadkiem wzrasta ilość mikro-
elementów, ale zwiększa się zawartość toksyczne-
go glinu i zdecydowanie pogarsza się gospodarka 
fosforem i magnezem. Oznacza to, że zmniejszając 
pH gleby, poprawiamy pobieranie mikroelementów, 
ale równocześnie zmniejszamy pobieranie makro-
elementów, które mają znaczenie pierwszorzędne.

Makroelementy, potrzebne roślinom w dużych 
ilościach, powinny być wnoszone głównie do-
glebowo. W ten sposób zaopatrujemy planta-
cję przede wszystkim w azot, siarkę i magnez. 
Bezpieczne dla roślin dolistne ilości azotu to:

• w fazie krzewienia – 13–20 kg/ha 

• w fazie strzelania w źdźbło – 7–11 kg/ha 

• w fazie kłoszenia – 4–7 kg/ha

Uzupełnić niedobory
Popularnym i bardzo dobrym nawozem jest siar-
czan magnezu, który może być stosowany kilka 
razy podczas wegetacji. Uzupełnia on niedobory 
siarki i magnezu, ale również jest dobrym kom-
ponentem do mieszanin zbiornikowych z fun-
gicydami. Dla formy siedmiowodnej tego pro-
duktu bezpieczne stężenie to 5% (5 kg nawozu  
w 100 l cieczy roboczej). Fosfor, składnik śred-
nio przyswajalny przez liść, podajemy w ten spo-
sób w przypadku wystąpienia niedoborów bądź 
gdy jest on zablokowany przez niską temperatu-
rę. W praktyce fosfor stosujemy głównie na po-
czątku wegetacji wiosennej, gdy zdarzają się  ni-
skie temperatury. Pozwala on roślinom prze-
trwać krytyczny okres.

Mikroelementy pełnią wiele niezwykle ważnych 
funkcji w zbożach, między innymi są niezbęd-
ne do wbudowywania azotu w aminokwasy czy 
w procesie asymilacji i przemian węglowodorów. 
Podawanie dolistne mikroelementów to nie fa-
naberia, gdyż ich naturalna zasobność w glebie 

Fot. 1. NieDoBór FoSForU

Bardzo dobre wyniki plonowania można osiągnąć, 
dokarmiając zboża mikroelementami 2-, 3-krot-
nie w okresie wegetacji oraz podczas intensywne-
go wzrostu. Dobrze jest wykonywać zabiegi w go-
dzinach wieczornych. Należy również monitorować 
pogodę, gdyż idealnie byłoby zapewnić dwie kolejne 
doby po zabiegu bez deszczu.

Ważna jest również forma podania. Zarówno sól, 
jak i chelat są powszechnie stosowane, choć na-
leży pamiętać, że chelaty pod względem przyswa-
jalności, mieszalności czy stabilności pH cieczy ro-
boczej są zdecydowanie lepsze. 

Grupa Osadkowski szczególnie poleca oSD Mikro 
zboże.

Wzajemne oddziaływania pierwiastków

Składniki pokarmowe % (m/m)

Azot całkowity (N) 10%

Azot azotanowy (N-No3) 1,7%

Azot amonowy (N-Nh4) 8,3%

Tlenek magnezu (Mgo) 7% rozpuszczalny w wodzie

Trójtlenek siarki (so3) 30% rozpuszczalny w wodzie

Miedź (cu) 1% schelatowana przez EdTA

Żelazo (Fe) 0,1% schelatowane przez EdTA

Mangan (Mn) 2% schelatowany przez EdTA

Molibden (Mo) 0,02% rozpuszczalny w wodzie

cynk (Zn) 0,3% schelatowany przez EdTA

zalecane dawki i terminy stosowania

Uprawa terminy Dawka  
[kg/ha]

ilość cieczy  
roboczej [l/ha]

Zboże

jesień; od fazy 3 liści 2 200–300

wiosna; pełnia  
krzewienia 2 200–300

wiosna;  
strzelanie w źdźbło 2 200–300

oSD MiKro zBoże
• Nawóz 10 N + 7 MgO + 12 S = 1 Cu +  

2 Mn z żelazem Fe, molibdenem Mo 
i cynkiem Zn

• Nawóz azotowy  
z magnezem   
i mikroskładnikami  
do stosowania  
dolistnego

• Nawóz WE

instrukcja stosowania nawozu:
• Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości. 
• Włączyć mieszadło.
• Stopniowo wsypywać odmierzoną ilość nawozu.
• Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.

Opryski należy wykonywać w godzinach wieczornych lub 
w czasie pochmurnej pogody.

wAPń
ca

MIEdź
cu MAGNEZ
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magdalena płócienniczak 
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pierwiastek Miedź Mangan Cynk Molibden Bor

Ilość pobrana 
przez roślinę 
w trakcie całej 
wegetacji [g/ha]

40–80 600–900 200–600 5–10 40–60

Znaczenie

Usztywnia 
źdźbło przez  

lignifikację ścian 
komórkowych, 
co zmniejsza  

wyleganie.

Wpływa na 
prawidłowy 

wzrost 
 korzeni bocz-
nych, odpor-

ność na suszę 
oraz wydłuża-

nie się  
komórek.

Bierze udział 
w produkcji  

auksyn,  
zwiększa od-
porność ro-

ślin na choro-
by podstawy 

źdźbła i suszę.

Zwiększa  
odporność na 

choroby.  
Odpowiada za 

przemiany  
fosforu i azotu.

Bierze udział  
w budowie ścian 

komórkowych oraz 
tworzenia cukrów.

Najważniejsze mikroelementy w zbożach to: miedź, mangan, cynk, bor i molibden.



terra-sorb foliar – biostymulacja

Biostymulacja w roślinie – właściwie co to takiego? to nic innego jak od-
działywanie na komórki roślinne danego czynnika stymulującego, któ-
rego celem jest wywołanie pozytywnej reakcji. przy wyborze techno-
logii stymulacji kierujemy się daną potrzebą poprawy kondycji roślin, 
czyli – mówiąc potocznie – walczymy z tzw. stresem. Jest on jednak ra-
czej problemem natury ludzkiej, natomiast u roślin niekorzystne czyn-
niki to skupisko niesprzyjających warunków atmosferycznych, błędów 
w agrotechnice lub wpływ szkodników. Nowoczesna nauka daje nam 
narzędzie do walki z takimi problemami – jest nim terra-Sorb foliar.

Wiosenny start 
Od kilku sezonów rolnicy mierzą się z różnymi 
anomaliami przy ruszeniu wegetacji wiosennej: 
często sucho i zimno, z kolei w innych regionach 
zbyt mokro, by wykonać pierwsze zabiegi albo 
zwalczyć plagi szkodników. Po co zatem decydo-
wać się na stymulację, skoro to tylko dodatkowy 
koszt? Uzasadnienie jest proste: gdy rusza wege-
tacja i zastosowaliśmy już pierwsze dawki azotu, 
a roślina budzi się z zimowego snu, warto zadbać 
o jej mocny wigor, by nie traciła cennych dni doj-
rzewania i budowania kondycji, a co za tym idzie 
– potencjału plonowania. 

terra-sorb foliar
To biostymulator aminokwasowy zawierający czy-
ste aminokwasy lewoskrętne powstałe w wyniku 
hydrolizy enzymatycznej. Dzięki temu proceso-
wi preparat jest wolny od zanieczyszczeń, a ro-
ślina w całości i bez wydatku energetycznego po-
biera aminokwasy przyspieszające rozwój części 
nadziemnych. Środek jest wszechstronny, z moż-
liwością stosowania zarówno jesienią, jak i wio-

Fot. 1. przeD rUSzeNieM WeGetaCJi Warto 
oCeNić StaN FitoSaNitarNy pLaNtaCJi

sną oraz z powtarzalnością na jednym polu. Efekt 
wizualny widoczny jest już po kilku dniach, a naj-
bardziej zasadna jest aplikacja wiosną po rusze-
niu wegetacji. Im trudniejsze warunki, tym wynik 
jest lepszy, a stosowanie wiosenne daje najczę-
ściej zwyżkę plonu do 15%.

oziminy i rzepak
Obecnie pszenicę sieje się praktycznie do zakoń-
czenia wegetacji jesiennej, czego efektem są czę-
sto słabo rozkrzewione, uszkodzone przez mrozy 
plantacje, które niejasno rokują przezimowanie.  
Po wczesnym zastosowaniu azotu najczęściej 
jednak planowane jest „dokrzewianie”. To oczy-
wiście uzasadniony zabieg, ponieważ rośliny roz-
wijają części nadziemne i wtedy przyspiesza się 
fotosynteza. 

W fazie pełni krzewienia proponujemy zastoso-
wać dawkę mikroelementów, takich jak: Mn, zn, 
Cu, S, Mg oraz terra-Sorb foliar w dawce 2 l/ha. 
Tak odżywiona plantacja zwiększa obsadę pędów 
kłosonośnych oraz pozwala na przyspieszenie 
pobierania składników z gleby i fotosyntezy przez 
lepsze wykorzystanie efektu słonecznego. Zasto-
sowanie terra-Sorb foliar w zbożach czy rzepa-
ku powoduje lepsze zagęszczenie soków komór-
kowych, co jest niezwykle ważne przy ataku szkod-
ników ssących czy uszkodzeniach gradowych.  
Te ostatnie często mają miejsce w kwietniu i maju 
i wówczas trudno podjąć decyzję, co z planta-
cją. Nie zaleca się czekać na samoistną regene-
rację roślin, tylko od razu na otwarte tkanki wyko-
nać zabieg stymulujący, który pomoże roślinie od-
budować masę liściową. Takie działanie jest czę-
sto pomocne w uprawie buraków czy kukurydzy  
i warto o nim pamiętać przy obecnie występują-
cych anomaliach pogodowych. 

Rzepak na wiosnę potrzebuje doskonałej opieki. 
Nagromadzone jesienią składniki zapewniają jego 
bezpieczne przezimowanie, jednak duża wiosen-
na dawka azotu rozrzedza soki komórkowe po-
przez pobranie N z wodą. Wiosną przeprowa-
dzamy kilka zabiegów: od dokarmiania, walki ze 
szkodnikami, przez regulację pokroju, do dokar-
miania dolistnego. Całą tę gamę powinniśmy wy-
konać po ruszeniu wegetacji. terra-Sorb foliar 
w dawce 2 l/ha wykazuje doskonałą mieszalność, 
a rezultaty jego zastosowania są widoczne już kil-

Fot. 2. oDpoWieDNi MoMeNt Na zaStoSoWaNie 
terra-SorBU – DUża poWierzChNia aSyMiLaCyJNa

Fot. 3. USzKoDzeNia GraDoWe 
pSzeNiCy oziMeJ

ka dni po zabiegu. Silne wybarwienie roślin, moc-
ny system korzeniowy oraz obfity kwiatostan to 
cechy dobrze poprowadzonego rzepaku z wiosny. 
Zastosowanie terra-Sorb foliar generuje do 15% 
zwyżki plonu z racji silniejszego, bardziej wyrów-
nanego kwitnienia, lepszego zawiązywania łusz-
czyn oraz wyższego MTN rzepaku. Przy obecnych 
cenach dodatkowy zysk z 1 ha kształtuje się na 
poziomie 250–300 zł. Stosowanie terra-Sorb fo-
liar w pszenicy i rzepaku ma swoje grono zwolen-
ników, którzy od kilku lat wpasowują ten preparat  
w agrotechnikę upraw. 

terra-Sorb foliar sprawdza się doskonale także 
w uprawie jarych i okopowych. Bardzo chętnie 
stosowany jest w ziemniakach, kukurydzy i bura-
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kach cukrowych, ponieważ efekt aplikacji widocz-
ny jest dosłownie po kilku dniach: bujna masa li-
ściowa cieszy oko, a plantacja dobrze rokuje. 
W latach 2014–2015, w czasie których rejonowo 
wystąpiła susza, wielu rolników przekonało się do 
biostymulacji. Podczas gdy na innych polach rośli-
ny zamierały, te po stymulacji (po 14–21 dniach) 
wykazywały wzmożoną odporność na okresowy 
niedobór wody. 

Dariusz sobieraj
d.sobieraj@osadkowski.pl

Fot. 4. BUraKi – po zaStoSoWaNiU StyMULatora
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W Polsce, po kilku latach używania, jest wielu zwo-
lenników terra-Sorb foliar. Produkt jest rozpozna-
wany i mile przyjmowany przez rolników. Technolo-
gie terra-Sorb foliar są z powodzeniem stosowane 
np. w Rumunii na terenie wielkotowarowego gospo-
darstwa o powierzchni 57 tys. ha. Firma prowadzi 
rocznie ponad 1000 doświadczeń polowych, spraw-
dzając efektywność kombinacji środków ochrony 
roślin. Więcej informacji można znaleźć w „Agro-
nom.pl” wydanie jesień 2017.

Podsumowując, warto umiejscowić technologię ter-
ra-Sorb foliar w planowanych zabiegach. Kilkulet-
nie badania oraz pozytywne opinie są argumentami 
przekonującymi, a kapryśna pogoda przecież corocz-
nie daje się we znaki. W razie wątpliwości dotyczą-
cych stosowania produktu polecamy kontakt z do-
radcami agrotechnicznymi Grupy Osadkowski, któ-
rzy fachowo zlustrują plantację oraz doradzą, w ja-
kich dawkach oraz terminach aplikować produkt. 

Dodatkowe informacje można też znaleźć na stro-
nie www.terrasorbfoliar.pl.

HODOWLA: MAISADOUR

WYSOKIE PLONY 
ZAPISANE W GENACH

Kukurydza MAS 23.A FAO 240

ziarno bioetanol



ochrona fungicydowa 
rzepaku

Jesień sprzyjała rozwojowi rzepaku ozimego. Były dodatnie tempera-
tury w dzień i nocy oraz częste opady. pierwsze przymrozki nadeszły  
późno, czego rezultatem okazały się dość wybujałe plantacje, niewy-
równane pod względem rozwoju rośliny oraz wysoka presja chorób 
grzybowych, głównie suchej zgnilizny kapustnych. Częsty deszcz unie-
możliwiał wykonanie dodatkowych zabiegów fungicydowych, które 
nie ochroniły rzepaku przed infekcjami. Dlatego wiosną należy dobrać 
odpowiednią technologię, aby naprawić powstałe jesienią zaległości.

Aby wybrać odpowiednią strategię ochrony, trze-
ba przede wszystkim zlustrować plantację oraz 
właściwie rozpoznać występujące choroby. 

Najgroźniejsze choroby atakujące rzepak ozimy:

Sucha zgnilizna kapustnych – może powodować 
nawet do 50% strat plonu. Początkowo objawia się 
żółtymi plamkami, które ulegają powiększaniu, a w ich 
środku widoczna jest beżowa lub słomkowa nekroza. 
Na powierzchni plam pojawiają się czarne kropecz-
ki – owocniki grzyba, tzw. piknidia. Przenoszone są 
one wraz z deszczem i wiatrem na odległość kilku ki-
lometrów. W przypadku braku odpowiedniej ochro-
ny infekcja z liści przenosi się do pędu głównego, cze-
go wynikiem jest odcięcie dopływu wody i składników 
pokarmowych oraz wyleganie roślin.

Czerń krzyżowych – może powodować do 30% 
strat plonu. Na liściach i łodygach pojawiają się 
plamy przypominające jasne i ciemne pierście-
nie, a na łuszczynach – czarne, okrągłe plamki. 
Skutkiem braku odpowiedniej ochrony przeciw-
ko czerni krzyżowych jest słabsze wypełnienie na-
sion w łuszczynach oraz ich osypywanie się.

zgnilizna twardzikowa – może być przyczyną strat 
plonu sięgających aż do 70%. Rozwojowi choroby 
sprzyjają opadające płatki kwiatowe w kącikach roz-
gałęzień bocznych oraz wysoka wilgotność. Obja-
wem choroby są jasne plamki, z nalotem białej, wato-
watej grzybni. Z czasem plamy ulegają powiększeniu, 
co powoduje odcięcie dopływu wody i składników 

pokarmowych do rozwijających się łuszczyn. Bardzo 
charakterystyczne w tej chorobie są czarne sklerozja 
– przetrwalniki grzyba wewnątrz uszkodzonej łodygi.

Cylindrosporioza – choroba o coraz większym 
znaczeniu gospodarczym ze względu na ciepłą  
i wilgotną jesień oraz łagodną zimę. Objawem są 
jasne spękane plamy na liściach oraz wydłużone 
z ciemną obwódką – na łodygach. Przyczynia się 
do redukcji łuszczyn i mniejszego ich wypełnienia.

Szara pleśń – choroba groźna w latach wilgot-
nych i przy zbyt zagęszczonych plantacjach. Jej 
objawem jest szarobrązowy nalot grzybni na li-
ściach i łodygach. Niszczy łuszczyny jeszcze przed 
ich dojrzewaniem lub prowadzi do przedwcze-
snego ich otwierania i osypywania nasion. 

zabieg czyszczący 
Tuż przed ruszeniem wegetacji, gdy lustrujemy już 
pola rzepaku ozimego, warto zastanowić się nad 
tzw. zabiegiem czyszczącym. Polecany jest on na 
plantacje mocno rozwinięte przed zimą, z dużą ro-
zetą liściową. Przygotowuje on rośliny na kolejny 
bardzo istotny zabieg fungicydowy połączony z re-
gulacją wzrostu. Poza tym zwalcza infekcje grzybo-
we suchej zgnilizny kapustnych i cylindrosporiozy 
jeszcze z jesieni. Możemy zastosować tu następu-
jące preparaty:

a) Syrius 250 eW – tebukonazol 250 g/l – daw-
ka 1,0 l/ha

b) topsin 500 SC – tiofanat metylu 500 g/l – daw-
ka 1,2 l/ha

c) Matador 303 Se – tiofanat metylu 233 g/l, te-
trakonazol 70 g/l – dawka 1,0 l/ha

Do powyższych preparatów należy dodać preventor 
– dawka 0,25 l/ha oraz biostymulator – NaNo-Gro® 
– 8 granul/ha lun NaNo-Gro® aQUa – 250 ml/ha 
bądź Terra-Sorb – 2 l/ha.

Bardzo istotny jest kolejny zabieg fungicydowy, 
tzw. T1. Ma on zabezpieczyć roślinę przed nową 
infekcją suchej zgnilizny oraz wyregulować pokrój 
rzepaku polegający na pobudzeniu rozwoju bocz-
nych rozgałęzień i zahamowaniu zbyt szybkiego 
przyrostu pędu wierzchołkowego. Jest to kontynu-
acja budowania plonu z jesieni, kiedy zaaplikowali-
śmy podobny preparat. 

Do zabiegu T1 można zastosować:

a) Caryx 240 SL – chlorek mepikwatu 210 g/l, 
metkonazol 30 g/l – dawka 1,0–1,4 l/ha 

b) toprex 375 SC – difenokonazol 250 g/l, paklo-
butrazol 125 g/l – dawka 0,5 l/ha 

c) tilmor 240 eC – protikonazol 80 g/l, tebukona-
zol 160 g/l – dawka 1,0 l/ha 

d) Syrius 250 eW – tebukonazol 250 g/l – dawka 
1l/ha 

Do powyższych preparatów należy dodać preven-
tor – dawka 0,25 l/ha.

Skuteczna ochrona roślin rzepaku przed najgroź-
niejszą z chorób – zgnilizną twardzikową – wymaga 
zabiegu chemicznego, tzw. T2, wykonanego w od-
powiednim terminie. Wjazd na pole powinien na-
stąpić w chwili opadania pierwszych płatków kwiato-

wych. Jest to niezmiernie ważny moment, gdyż prze-
sunięcie w czasie może zmniejszyć efekt ochrony. 

a) pictor 400 SC – dimoksystrobina 200 g/l, bo-
skalid 200 g/l – dawka 0,5 l/ha 

b) propulse 250 Se – fluopyram 125 g/l, protiko-
nazol 125 g/l – dawka 1 l/ha 

c) Matador 303 Se – tiofanat metylu 233 g/l, te-
trakonazol 70 g/l – dawka 1,75 l/ha

d) traper 250 eC – protiokonazol 125 g/l, tebuko-
nazol 125 g/l – dawka 1 l/ha

e) primasol 193 SC – metkonazol 60 g/l, boskalid 
133 g/l – dawka 1 l/ha

Do zabiegu standardowo dodajemy preventor – 
dawka 0,25 l/ha.

Podsumowując, aby uzyskać wysoki i dobry jakościo-
wo plon, należy przede wszystkim często lustrować 
plantacje rzepaku ozimego pod kątem infekcji grzy-
bowych. Podstawą jest także profilaktyka – stosowa-
nie preparatów przed lub po pierwszych objawach 
infekcji. Trzeba dobierać także odpowiednie fungi-
cydy, które skutecznie zwalczą bądź zabezpieczą ro-
ślinę. Dawki muszą być stosowane w odpowiednich 
temperaturach i nie powinny być zaniżane.

magdalena godyń
 m_godyn@osadkowski-cebulski.pl

Fot. 2. SUCha zGNiLizNa Na 
LiśCiaCh rzepaKU, 06.12.2017

Fot. 1. rośLiNa rzepaKU 
W przeKroJU, 07.12.2017
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ochrona insektycydowa  
w rzepaku t2 oraz t3

ochrona insektycydowa w rzepaku odgrywa coraz większą rolę oraz 
daje realne korzyści ekonomiczne. ze względu na uproszczenia w tech-
nologii uprawy oraz występujące monokultury pszenno-rzepaczane 
natężenie szkodników bywa coraz większe. 

wraz z ruszeniem wiosennej wegetacji rzepak 
narażony jest nie tylko na infekcje grzybowe, ale 
również na atak ze strony licznej grupy owadów. 
w praktyce przystąpienie do ich zwalczania na-
stępuje po lustracji pól i określeniu tzw. progu 
szkodliwości. Pomocne są w tym żółte naczynia, 
które powinniśmy umieścić na polu i na bieżąco 
obserwować ich zawartość.

ochrona łodygi 
Pierwszym insektem, którego spotkamy wiosną 
na polu, jest chowacz brukwiaczek. Zaczyna on 
naloty i składanie jaj na roślinach wraz ze wzro-
stem temperatur. Poza tym groźny jest również 
chowacz czterozębny. 

próg szkodliwości dla chowacza brukwiacz-
ka to 10 chrząszczy w naczyniu żółtym w cią-
gu 3 dni, a dla chowacza czterozębnego – 20 
chrząszczy w ciągu 6 dni.

dobrym sposobem na zwalczanie tych szkodni-
ków jest połączenie ammo sUper 0,1 l/ha + pY-
rinex 0,6 l/ha. synergia działania pyretroidu oraz 
chloropiryfosu pozwala skutecznie zminimalizo-
wać szkody wywołane przez chowacze. ammo 
sUper szybko wyeliminuje chrząszcze występują-
ce na roślinie, a systemiczne działanie pYrinexU 
chroni na dłużej przed kolejnym atakiem szkodni-
ka oraz jego larwami. Taka mieszanka charakte-
ryzuje się wysoką skutecznością przy niewielkim 

Połączenie obu tych preparatów pozwoli na szybkie 
i całkowite wyeliminowanie słodyszka oraz ochro-
nę rzepaku aż do fazy kwitnienia. Należy przy tym 
pamiętać, że zabieg Sekilem 20 Sp możemy stoso-
wać tylko jeden raz w trakcie wegetacji.

 

zdolność do mieszanin
zbiornikowych
Oczywiście wszystkie wymienione insektycydy 
można mieszać z fungicydami z grupy triazoli, 
strobiluryn czy anilidów oraz z nawozami dolist-
nymi. Należy jednak pamiętać, że nawozy, w skład 
których wchodzi boroetanoloamina, podnoszą 
pH cieczy, przez co skuteczność ich działania spa-
da. Preparaty te można również stosować w po-
łączeniu z biostymulatorami, takimi jak NaNo-
Gro®, Lignohumat, Black Star czy terra-Sorb. 
W tym ostatnim wyjątek stanowi Pyrinex, który 
przez swoją formulację EC nie nadaje się do mie-
szania z terra-Sorbem.

poprawki herbicydowe
w rzepaku wiosną
Innym problemem w uprawie rzepaku są chwa-
sty, które pozostały po zabiegach jesiennych lub 
też nie zostały wtedy zwalczone. Niestety, na 

wiosnę nie mamy dużego manewru, jeśli chodzi 
o poprawki. Na te bardziej uporczywe, jakimi są 
gwiazdnica pospolita, chaber bławatek oraz przy-
tulia czepna, dostępne są zarejestrowane mniej 
lub bardziej skuteczne rozwiązania. Gwiazdnica 
jest bardzo wrażliwa na propyzamid, który znaj-
duje się w preparacie Kerb 50 WG. Zabieg ten 
w dawce 1,5 kg/ha musi zostać wykonany wcze-
śnie, kiedy jeszcze naświetlenie i temperatury są 
niskie, gdyż substancja czynna jest mało odpor-
na na takie warunki i jej skuteczność maleje. Do 
walki z chabrem mamy Lontrel 300 SL lub effigo, 
w skład których wchodzi chlopyralid. Dawka tych 
herbicydów wynosi 0,3–0,4 l/ha. Przytulię czep-
ną pokonamy Galerą 334 SL, 0,35 l/ha, z sub-
stancją czynną chlopyralid oraz pikloram. Pamię-
tać należy jednak, że przytulia nie może być wyż-
sza niż 8 cm. 

Poprawki wiosenne w rzepaku nie należą do ta-
nich i niestety nie charakteryzują się wysoką sku-
tecznością, dlatego najważniejsze jest zadbanie 
o stan naszej uprawy już jesienią i dobranie od-
powiedniej technologii. Rzepak buduje swój plon 
właśnie jesienią i wtedy wykazuje swój prawdziwy 
potencjał.

nakładzie na hektar, jednak należy pamiętać, że 
skuteczność pyretroidów oraz chloropiryfosu jest 
uzależniona od temperatury. Najwyższa występu-
je w zakresie temperatur 10–25oc.

ochrona pąka
kwiatowego
Na przełomie kwietnia i maja podczas zwierania 
kwiatostanu problemem staje się słodyszek rze-
pakowy. chrząszcze słodyszka przegryzają zielo-
ny pąk w celu dostania się do pyłku roślin, przez 
co później nie dochodzi do zawiązania kwiatów, 
co skutkuje zniżką plonu nasion rzepaku nawet 
do 30%. 

próg szkodliwości słodyszka na zwartym 
kwiatostanie to 1 chrząszcz na roślinie, nato-
miast w luźnym kwiatostanie 3 chrząszcze na 
jednej roślinie.

wysoką skuteczność w zwalczaniu szkodnika 
wykazuje preparat sparViero (syntetyczny py-
retroid lambda-cyhalotryna w formie zawiesiny 
kapsuł) w dawce maksymalnej 0,075 l/ha oraz 
acetamipryd z grupy neonikotynoidów, który 
znajdziemy w preparacie sekil 20 sp. Ten ostatni 
właściwy jest też w zwalczaniu chowacza podob-
nika i pryszczarka kapustnika w minimalnej daw-
ce 0,12 kg/ha, jak również chowaczabrukwiacz-
ka i chowacza czterozębnego w dawce 0,25 kg/ha. 

Dariusz piasta 

Fot. 1. ataK pąKU KWiatoWeGo przez ChoWaCza 
poDBNiKa i SŁoDySzKa rzepaKoWeGo

Fot. 2. USzKoDzeNia KorzeNia SpoWoDoWaNe 
przez JeSieNNy żer LarW śMietKi KapUśCiaNeJ
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kiła kapusty to nie wyrok!

Wraz ze wzrostem popularności uprawy rzepaku w polsce, zwięk-
szyła się presja kiły kapusty, która jest groźną chorobą w uprawie. 
zlekceważona, może prowadzić do bardzo wysokich strat. Wielu 
rolników boleśnie przekonało się o tym, że nawet prawidłowy pło-
dozmian, dbałość o odpowiednie ph i prowadzenie wzorowej agro-
techniki nie wystarczają, by w pełni uporać się z tym problemem. 
zatem – czym jest kiła? W jaki sposób skutecznie z nią walczyć? 

ślin narośla na korzeniu są kuliste, a na korze-
niach starszych roślin – palczaste lub wrzecio-
nowate. Początkowo galasy są barwy jasnożółtej, 
później ciemnieją i pękają. Pęknięcia są miejscem, 
w którym rozwijają się bakterie i grzyby powodu-
jące gnicie i rozpad. W wyniku rozpadu galasów 
do gleby przedostają się przetrwalniki patogena 
atakujące sąsiednie uprawy.

Do walki. 
gotowi? start! 
W pojedynku z kiłą mamy do wyboru kilka sposobów 
walki, jednak wykorzystanie środków chemicznych 
przynosi największe korzyści. Technologia oparta 
na biostymulatorach z rodziny Croparom jest jedną 
z nich. Croparom activstart oraz Croparom Funga 
to preparaty stymulujące metabolizm w roślinie na 
poziomie komórkowym. Oba są oparte na substan-
cjach naturalnych pochodzenia roślinnego. Regulują 
one układ enzymatyczny roślin oraz wzmacniają ich 
układ odpornościowy. Pierwszy z nich – Croparom 
activstart – pobudza system korzeniowy do wzro-
stu, natomiast drugi – Croparom Funga – podno-
si odporność rośliny przez wytwarzanie w niej sub-
stancji blokujących rozwój patogenu wewnątrz tka-
nek, powodując przy tym zahamowanie rozwoju na-
rośli i dalszego rozwoju choroby.

kiła – krótko i na temat 
Kiła kapusty to choroba roślin należących do ro-
dziny kapustowatych. Jest powodowana przez 
pierwotniaka – Plasmodiophora brassicae, któ-
ry atakuje ponad 200 różnych gatunków. Lokali-
zuje się głównie na podziemnych częściach, do-
prowadzając do zamierania włośników i powsta-
wania narośli (galasów). Widocznymi objawami 
porażenia są: zahamowanie wzrostu, więdnięcie 
oraz chloroza. W przypadku infekcji młodych ro-

Fot. 1. oBJaWy KiŁy rzepaKU WioSNą

Najwyższą skuteczność uzyskuje się, stosując dwa 
zabiegi:

1) jesienią (faza 4–6 liści): Croparom activstart 
–1,5 l/ha + Croparom Funga – 2,5 l/ha

2) wiosną (ruszenie wegetacji): Croparom activ-
start – 1 l/ha + Croparom Funga – 2,5 l/ha

Kolejnym rozwiązaniem jest zabieg łączony Black 
Star + polyversum Wp. Pierwszy z nich to dolistny 
stymulator rozwoju, który wpływa na system hor-
monalny rośliny, pobudzając korzenie do wzrostu, 
szczególnie strefę włośnikową. Ponadto ułatwia on 
pobieranie składników pokarmowych przez zwięk-
szenie przepuszczalności błon komórkowych ko-
rzeni. Black Star to 25-proc. zawiesina leonardy-
tu zawierająca w swoim składzie kwasy humuso-
we, fulwowe, ulmowe i huminy. polyversum Wp 
jest biologicznym preparatem opartym na niepa-
togenicznym grzybie Pythium oligandrum, który za-
siedla strefę korzeniową i jest pasożytem niektó-
rych gatunków grzybów chorobotwórczych, w tym 
sprawcy kiły – Plasmodiophora brassicae. 

Zaleca się w tym wypadku dwa zabiegi: 

1) jesienią (faza 2 liści): Black Star – 2 l/ha + 
polyversum Wp – 0,2 kg/ha 

2) wiosną (ruszenie wegetacji): Black Star – 
2 l/ha + polyversum Wp – 0,2 kg/ha 

Nowością na rynku preparatów przeznaczonych 
do zwalczania kiły kapusty jest środek topsin M 
500 SC, zawierający w swoim składzie substancję 
czynną – tiofanat metylowy. Temu dobrze znane-
mu fungicydowi rozszerzono rejestrację o zastoso-
wanie w celu ograniczenia występowania kiły kapu-
sty w rzepaku ozimym (decyzja nr R – 493/2017d 
z dnia 10.10.2017 r.). Obecnie topsin M 500 SC 
jest jedynym fungicydem mającym rejestrację 
w tym zakresie. 

Zabieg należy wykonać zapobiegawczo lub po za-
obserwowaniu pierwszych objawów, w fazie 4–6 
liści rzepaku. Maksymalna zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. 

co wybrać?
Jak widać, na naszym rynku pojawia się coraz wię-
cej rozwiązań do walki z kiłą. Świadczy to o nara-
stającym problemie, ale i o świadomości produ-
centów środków chemicznych, którzy wychodzą 

Fot. 2. poróWNaNie zDroWeJ 
i zaiNFeKoWaNeJ rośLiNy

Fot. 3. GaLaSy KorzeNioWe –  
WiDoCzNe SKUtKi porażeNia KiŁą

tomasz kopiec
t.kopiec@osadkowski.pl
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naprzeciw realnym potrzebom rolnika. Podjęcie 
decyzji o wyborze najkorzystniejszego rozwiąza-
nia nie należy do łatwych, ale na szczęście nie mu-
szą się Państwo borykać z tym osobiście. Przed-
stawiciele handlowi oraz doradcy agrotechnicz-
ni Grupy Osadkowski zawsze służą swoją wiedzą  
i pomocą.



Dokarmianie rzepaku 
przez liście

Duże potrzeby pokarmowe rzepaku powodują, że strategia jego nawo-
żenia nie powinna opierać się tylko na nawozach stosowanych dogle-
bowo. Należy pamiętać, że dokarmianie roślin przez liście jest zwykle 
bardziej efektywne, pozwala bowiem na szybkie uzupełnienie brakują-
cych składników pokarmowych, co jest szczególnie ważne w momencie 
wystąpienia objawów niedoborów. 

Poza azotem rzepak wykazuje duże zapotrzebowa-
nie na takie makroelementy, jak magnez i siarka. 
Dokarmianie dolistne tymi składnikami przeprowa-
dzamy łącznie z odżywianiem azotem. Należy pa-
miętać, że stosowanie siedmiowodnego siarczanu 
magnezu w stężeniu 5%, tj. 5 kg nawozu w 100 l 
wody, pozwala na ograniczenie ujemnych efektów 
parzącego działania mocznika oraz na wprowadze-
nie 3–4 kg MgO i 6–9 kg SO3 przy zastosowaniu 
200–300 l cieczy na 1 ha.

nie zapominajmy
o mikroelementach
Rzepak powinien być zaopatrzony przede wszyst-
kim w bor oraz mangan, a w dalszej kolejno-
ści w miedź, molibden, cynk i żelazo. Gleby Pol-
ski w ponad 80% charakteryzują się niską natu-
ralną zasobnością w bor, który jest odpowiedzial-
ny za prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, 
a co za tym idzie – efektywne pobieranie wody  
i składników pokarmowych. Jego niedobór powo-
duje tworzenie się pustych przestrzeni pod szyjką 
korzeniową, które w znaczny sposób ograniczają 
transport substancji z korzenia. Największe zapo-
trzebowanie rośliny na ten pierwiastek przypada 
na fazę kwitnienia i formowania łuszczyn (zbyt dłu-
gie pobieranie prowadzi do spadku plonu!). Z ko-
lei molibden jest składnikiem enzymu, który redu-
kuje pobrane przez roślinę azotany, umożliwiając 
wbudowanie azotu w struktury białkowe. W rośli-
nach niedostatecznie odżywionych molibdenem 
dochodzi do nagromadzenia się azotanów, które 
zwiększają stopień wrażliwości roślin na ujemne 
temperatury. Natomiast mangan i miedź (w okre-
sie kwitnienia następuje zmniejszenie tempa ich 
akumulacji) odpowiedzialne są między innymi za 
sprawny proces fotosyntezy oraz zwiększają od-
porność na choroby. 

Aby zaopatrzyć rzepak w niezbędne składniki po-
karmowe, w fazie zielonego pąka możemy zastoso-
wać oSD Mikro rzepak 2 kg/ha + oSD Bor 1 l/ha.

Innym równie ciekawym rozwiązaniem jest gru-
pa nawozów płynnych Nutri Foliar: Nutri Foliar 
high B w dawce 2 l/ha oraz Nutri Foliar Basic 
w dawce 4 l/ha.

Nie wszystko można zrobić jednorazowo. Na-
leży pamiętać o tym, że bardziej efektywne jest 

wykonanie większej liczby zabiegów nawożenia 
dolistnego z niższym stężeniem składników po-
karmowych niż ograniczenie liczby ich aplikacji 
i zwiększenie dawki nawozów w cieczy, gdyż rze-
pak ma ograniczone możliwości jednokrotne-
go przyswajania substancji. Rozłożenie zapla-
nowanego odżywiania dolistnego na kilka zabie-
gów nie powinno nas martwić, ponieważ nawo-
zy z grupy oSD czy Nutri Foliar bardzo dobrze 
mieszają się z fungicydami i insektycydami, dając 
możliwość zasilenia roślin podczas koniecznych 
zabiegów ochraniających rośliny.

Aby osiągnąć wysokie plony, konieczne jest 
prawidłowe odżywienie roślin azotem. dolist-
ne nawożenie tym pierwiastkiem powinno wy-
konywać się nie tylko w przypadku widocz-
nego niedoboru, ale też zapobiegawczo. Aby 
w trakcie ruszania wiosennej wegetacji nie do-
prowadzić do braku tego składnika pokarmo-
wego, jesteśmy zmuszeni do szybkiego zasto-
sowania doglebowych nawozów azotowych, 
dlatego późniejsze wspomaganie roślin po-
winno przeprowadzać się przez liście. Pozwa-
la to zniwelować lub osłabić objawy niedo-
borów, dzięki czemu nie dochodzi do obniże-
nia potencjału plonotwórczego roślin. Najle-
piej nadają się do tego nawozy azotowe na ba-
zie mocznika, gdyż, stosowane w odpowied-
nim stężeniu, powodują tylko niewielkie popa-
rzenia. Przyjmuje się, że rzepak w fazie rozety  
i zwartego zielonego pąka należy dokarmiać 
roztworem mocznika do 12% (12 kg/100 l wody). 
Przy zastosowaniu 250 l wody na 1 ha jesteśmy 
w stanie wprowadzić ponad 11 kg N w jednym 
oprysku. Zabiegi powinno wykonywać się w dni 
pochmurne, przy pełnym turgorze tkanek, naj-
lepiej rano lub po południu. wiosenny termin 
wykonywania zabiegu niesie ze sobą ryzyko wy-
stąpienia przymrozków; dokarmianie powinno 
być przeprowadzone co najmniej 2–3 dni przed 
lub 2–3 po dniu, w którym wystąpił przymrozek.

Ten sposób nawożenia ma również swoje mi-
nusy: przy nawożeniu dolistnym konieczne jest 
stosowanie roztworów o niskim stężeniu (mała 
ilość składnika rozpuszczonego w cieczy robo-
czej), aby nie doprowadzić do uszkodzenia ro-
ślin (generalnie obowiązuje zasada, że im star-
sza roślina, tym stężenie roztworu powinno być 
mniejsze). Przy nawożeniu dolistnym można w 
całości pokryć zapotrzebowanie rzepaku ozime-
go na mikroelementy, a tylko częściowo na ma-
kroelementy, które pobiera głównie przez korze-
nie. Pierwiastkami makroelementowymi dostar-
czanymi roślinom przez liście są najczęściej: azot, 
magnez, siarka, rzadziej fosfor i potas ze względu 
na ograniczoną przyswajalność (do 5 kg P2o5/ha 
w jednym zabiegu).

Fot. 2. BraK BorU

Fot. 3. BraK MoLiBDeNU

Fot. 1. BraK BorU
paweł kwaśniak
p_kwasniak@osadkowski-cebulski.pl
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skuteczna ochrona herbicydowa 
kukurydzy

Kukurydza to jedna z ważniejszych upraw w płodozmianach pol-
skich rolników. Jest coraz chętniej i częściej uprawiana z powodu 
możliwości wielu zastosowań: na paszę, w przemyśle czy jako su-
rowiec dla biogazowni. areał jej uprawy w polsce jest szacowany 
na ok. 1 mln ha, z czego 400 tys. ha z przeznaczeniem na kiszonkę, 
a 600 tys. ha na ziarno. Są to jednak dane szacunkowe z pewnymi 
odchyleniami w zależności od sezonu. 

rozwiązania
doglebowe
Zakres dostępnych preparatów do ochrony do-
glebowej jest stosunkowo mały, mija się to rów-
nież z metodyką integrowanej ochrony roślin, 
ponieważ z góry zakładamy wiele gatunków 
chwastów do zwalczenia. Jest jednak duże grono 
rolników stosujących te zabiegi. 

Jest to roślina o stosunkowo krótkim okresie 
wegetacji, w którym nie możemy sobie pozwo-
lić na błędy w agrotechnice. Najważniejszym po 
zasiewie zadaniem jest zabezpieczanie plantacji 
przed chwastami. 

Niezahamowanie presji chwastów może spo-
wodować 50–70% uszczerbku w plonie głów-
nym. stąd tak ważne jest odpowiednie dobra-
nie technologii ochrony oraz terminu wykona-
nia zabiegu. Gleba może być różna, ale kuku-
rydza to doskonała roślina na tzw. rozeznanie 
jej możliwości oraz na wyczyszczenie z często 
uciążliwych chwastów. Poniżej pewne rozwiąza-
nia herbicydowe. 

często decydenci zakupowi kierują się kosztem 
zabiegu, który w wypadku kukurydzy mieści się 
w przedziale 100–250 zł/ha. Powinniśmy jed-
nak brać także pod uwagę dodatkowe zmienne 
w pracach agrotechnicznych, takie jak m.in.:

• gatunki chwastów występujące na plantacji,

• metodę uprawy gleby (orka, systemy uprosz-
czone),

• warunki wilgotnościowe oraz temperaturowe 
podczas planowanego zabiegu,

• fazy rozwoju chwastów i kukurydzy.

Lumax 537.5 Se zwalcza najważniejsze chwasty jed-
no- i dwuliścienne. Jest to preparat trójskładnikowy 
(terbutylazyna, mezotrion i S-metolachlor). Zaleca 
się stosowanie go bezpośrednio po siewie w dawce 
3,5–4 l/ha, przy zachowaniu szczególnej uwagi pod-
czas aplikacji na glebach słabych, łatwo przesuszają-
cych się, ponieważ w warunkach stresowych upra-
wa główna może mieć objawy fitotoksyczności. Lu-
max 537.5 Se można też wprowadzać do 3. liścia 
kukurydzy, co daje możliwość wydłużenia działania 
środka lub dopasowania się do warunków wilgot-
nościowych. Polecamy stosowanie posiewne wraz 
z adiuwantem doglebowym atpolan Soil Maxx 
0,5 l/ha. Zapobiega on przemieszczaniu się sub-
stancji czynnych w głąb gleby przy nasilonych opa-
dach, a w warunkach suszy – wywianiu i przemiesz-
czeniu z lekkimi frakcjami gleby.

Kolejnym popularnym preparatem doglebowym 
jest adengo 315 SC firmy Bayer – produkt z dwo-
ma substancjami aktywnymi działającymi układo-
wo na korzenie, łodygi i liście wschodzących chwa-
stów. Po podaniu widać bielenie, zaprzestanie ich 
wzrostu i zamieranie. Można go stosować do 2. li-
ścia kukurydzy, a dobre uwilgotnienie sprzyja dzia-
łaniu środka.

mieszanina doglebowa?
jak najbardziej! 
W sezonie 2018 polecamy mieszaninę doglebową 
na bazie dwóch preparatów dotychczas wykorzysty-
wanych w ochronie kukurydzy: Dual Gold 960 eC 
1 l/ha + Solis 100 SC 1,3–1,5 l/ha. Wymienione roz-
wiązanie można stosować bezpośrednio po siewie 
oraz do 3. liścia. Jest to ekonomiczny, skuteczny 
sposób na pola bez perzu. 

Dużym atutem rozwiązań doglebowych jest brak 
konkurencji ze strony chwastów, przez co rośliny 
od początku rozwijają się równomiernie. Kolejną 
zaletą jest szerokie okno zabiegowe – od siewu do 
2.–3. liścia z pominięciem okresu wschodów i szpil-
kowania. Z drugiej strony ryzyko stanowią susza  
i wiosenne przymrozki, ponieważ w trudnych wa-
runkach substancje działają zdecydowanie słabiej. 

zabiegi powschodowe
w ochronie herbicydowej
kukurydzy
Wygodnie, tanio i skutecznie zwalczamy chwasty  
w okresie od 2. do 8. liścia kukurydzy. Wynika to 
głównie z tego, że wiemy, z czym będziemy wal-
czyć, dzień jest stosunkowo długi, wzrost roślin 
bardzo intensywny i najczęściej temperatury oscy-
lują w optymalnych wartościach do wykonywania 
zabiegów. W trosce o ekonomikę uprawy warto 
wspomnieć, że tego typu ochrona jest często o kil-
kanaście do kilkudziesięciu procent tańsza niż za-
biegi doglebowe. Różnice wynikają z presji chwa-
stów, dawek oraz rodzaju dobranych środków. 

skuteczność 
na każdym polu…
…czyli Nikosar 060 oD 0,7 l/ha + Solis 100 SC 
0,75–1 l/ha to bezkompromisowe rozwiązanie na: 
perz właściwy, przytulię czepną, psiankę czarną 
czy szarłat szorstki. Zabieg można wykonywać od 
2. do 8. liścia kukurydzy, jednak z racji dużych ilo-
ści substancji optymalny termin to 4.–6. liść. Uży-
te w tym rozwiązaniu preparaty wykazują efekt sy-
nergii działania. Już po 5 dniach widać pierwsze 
rezultaty, a po 14–21 dniach następuje całkowite 
zamieranie chwastów. Warto w tym wypadku za-

Fot. 2. SKUteCzNie WyKoNaNa 
oChroNa herBiCyDoWa po SieWie, 
BraK zaChWaSzCzeNia WtórNeGo

Fot. 1. eFeKt zahaMoWaNia WzroStU KUKUryDzy 
przy zByt SiLNeJ KoNDyCJi ChWaStóW oraz  
opóźNieNiU zaBieGU herBiCyDoWeGo
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Fot. 3. NieoDpoWieDNio DoBraNa MieSzaNKa  
herBiCyDoWa – poMiNięCie rDeStóWKi poWoJoWateJ

Fot. 4. praWiDŁoWość oChroNy herBiCyDoWeJ 
MożNa oCeNić W Fazie DoJrzaŁośCi  
teChNoLoGiCzNeJ rośLiNy UpraWNeJ –  
pLaNtaCJa WoLNa oD ChWaStóW
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Dariusz sobieraj
d.sobieraj@osadkowski.pl

stosować atpolan Bio 1 l/ha – nowoczesny adiu-
want, który wzmocni przyczepność oraz wnikanie 
substancji do komórek chwastów. 

czyste pola
– elastyczna dawka… 
…czyli Nikosar 060 oD 0,5–0,7 l/ha + Kukugran 
340 Se 1,2–1,6 l/ha. Z tego rozwiązania korzysta-
my na co dzień od kilku lat. Rolnicy chętnie je wy-
bierają, ponieważ mogą elastycznie dobrać daw-
kę do obecności chwastów. Szerokie okno za-
biegowe od 2. do 8. liścia kukurydzy oraz pakiet 
3 substancji aktywnych, w tym działającej dogle-
bowo na zachwaszczenie wtórne, dają gwarancję 
czystej plantacji aż do zbioru.

poprawki… 
…zdarzają się. Choć w walce z chwastami nie uzna-
jemy kompromisów, często natura płata figle. Wa-
runki stresowe, jak susza, niskie temperatury czy 
deszcze nawalne powodują, że substancje aktyw-
ne nie działają zadowalająco i musimy dokonać po-
prawek w zabiegach herbicydowych. Nie ma ideal-
nego rozwiązania, konieczna jest lustracja planta-

cji. Poprawki wykonujemy do 6.–8. liścia kukurydzy. 
Odpowiednimi preparatami są: w jednoliściennych  
Nikosar 060 oD 0,5–0,7 l – chwastnica, perz, wie-
chlina oraz część dwuliściennych, z kolei na dwu-
liścienne polecany jest Kukugran 340 Se 0,8–1,2 
l/ha lub Diablo 306 Se 0,6 l/ha – do 6. liścia. Bardzo 
szybkie w działaniu preparaty, skuteczne na chwa-
sty w zaawansowanych stadiach.

podsumowując zagadnienia walki z chwastami  
w kukurydzy, warto zwrócić uwagę na techno-
logię wykonania zabiegu. Często w czasie apli-
kacji zdarzają się wysokie temperatury powie-
trza. roślina uprawna podczas zabiegu pochła-
nia dużą ilość preparatu, co w połączeniu z efek-
tem świetlnym często prowadzi do uszkodzeń. 
Nie mają one raczej bezpośredniego wpływu na 
plon, ale skracają o kilka dni okres wegetacji,  
co jest zjawiskiem niesprzyjającym. 

Patrząc na obecne wahania pogodowe oraz za-
chowywanie się roślin w niesprzyjających wa-
runkach, zachęcamy do współpracy z doradcami 
agrotechnicznymi Grupy Osadkowski. Po lustra-
cji oraz ocenie kondycji plantacji wspólnie łatwo 
wypracować sposób ochrony, co jest kluczem do 
wygenerowania pewnego plonu i wysokiego przy-
chodu z danej uprawy. 



Dokarmianie dolistne kukurydzy

Dokarmianie dolistne jest standardowym, ale równie istotnym jak 
zabieg herbicydowy działaniem. Kukurydza to roślina o bardzo du-
żych wymaganiach pokarmowych i bardzo ważne jest odpowied-
nie ich zbilansowanie.

3. do 6. liścia. Kukurydza optimum przyswajania 
składników odżywczych rozpoczyna od wytworze-
nia 6–8 liści. W fazie 6. liścia buduje swój potencjał 
plonotwórczy i jakikolwiek brak jednego ze skład-
ników wpływa obniżająco na plon. Wskazane jest, 
aby do tego momentu roślina była już zaopatrzo-
na w mikroelementy, przede wszystkim w cynk, 
który należy do najważniejszych w jej metaboli-
zmie. Bierze udział w wytwarzaniu auksyn, synte-
zie białek oraz m.in. w szybszym pobieraniu azotu. 
Dawka Zn powinna wynosić 2 x 2 l/ha w przypad-
ku zastosowania oSD Cynk. Jego niedobór obja-
wia się podłużnymi, białymi pasami wzdłuż nerwu 
głównego (fot. 1). Ważnymi dla kukurydzy mikro-
elementami są także: bor, miedź i mangan. Pierw-

Każdy z nas pewnie słyszał o prawie minimum 
Liebiga (beczka Liebiga), które wyraźnie mówi,  
iż w przypadku braku jednego z pierwiastków 
inne będą pobrane przez roślinę „pod niego”. Je-
żeli chcemy, aby metabolizm kukurydzy przebie-
gał prawidłowo, musimy dostarczyć jej 17 skład-
ników: makro- i mikroelementów. Brak lub niedo-
bór jednego z nich powoduje zakłócenia i skut-
kuje zmniejszeniem wielkości plonu, dlatego tak 
ważne jest dostarczenie składników pokarmo-
wych w odpowiednim czasie, tj. we właściwych fa-
zach rozwojowych.

W przypadku kukurydzy średnie pobieranie ma-
kroelementów przy plonie 9 t/ha ziarna wynosi:  
N – 297 kg/ha, P – 57 kg/ha, K – 311 kg/ha, Mg – 
51 kg/ha, Ca – 60 kg/ha, S – 59 kg/ha. Mikroele-
menty pobierane są z kolei w ilościach: B – 99 g, 
Cu – 126 g, Mn – 963 g, Zn – 765 g, Mo – 8,1 g. Nie-
dobory powyższych składników możemy skutecz-
nie regulować poprzez dokarmianie dolistne. Na-
leży jednak pamiętać, że zabieg musi być wykona-
ny prewencyjnie, ponieważ aplikacja środków po 
pojawieniu się pierwszych oznak niedoboru oka-
zuje się często zbyt późna – roślina nie jest w sta-
nie nadrobić wcześniejszych braków.

stymulacja kukurydzy wiosną?
Podejmując decyzję o podaniu mikroelementów, 
musimy zwrócić uwagę na fazę rozwojową rośliny. 
Okres stosowania nawozów dolistnych jest bardzo 
krótki, a optymalnie zabieg wykonujemy od fazy 

Fot. 1. NieDoBór CyNKU

szy z nich odpowiada za syntezę skrobi, a tym sa-
mym za prawidłowy rozwój kolb i wypełnienie ich 
ziarniakami.

Nie można również zapomnieć o dolistnym do-
starczeniu makroskładników. Jeżeli pH gleby nie 
mieści się w granicach 5,5–7, przyswajalność azo-
tu gwałtownie spada. Kukurydza bardzo dobrze 
reaguje na 8% roztwór mocznika, który stosuje-
my najlepiej w fazie 4–6 liści. Jeśli na roślinie uwi-
docznią się braki potasu (objawem są karłowa-
te rośliny i bielenie krawędzi liści), wówczas mo-
żemy dostarczyć go w formie oSD potas w ilo-
ści 2 kg/ha. Niedobór K w roślinie powoduje nie-
prawidłową gospodarkę wodną, a co za tym idzie 
– niewykształcone kolby i ziarniaki. 

Zeszłoroczna wiosna, a zwłaszcza panujące w jej 
trakcie niskie temperatury spowodowały, że pobie-
ranie fosforu przez roślinę zostało mocno ograni-
czone, czego skutkiem były ogólnie widoczne fiole-
towe plantacje (fot. 2). Przy niskich temperaturach 
warto wspomóc roślinę preparatem oSD Fosfor 
w dawce 2 x 2–3 kg/ha bądź Nutrifoliar high p-K 
(nawóz dostarcza też wysoką dawkę potasu i nie-
które mikroelementy). Warto wspomnieć jeszcze 
o dwóch produktach z linii OSD: oSD Mikro Kuku-
rydza oraz oSD Mineral. Pierwszy z nich w daw-
ce 2 × 2 kg/ha wprowadza do rośliny odpowiednią 
ilość cynku oraz mikroelementy, natomiast dru-
gi przy aplikacji 2–3 kg/ha uzupełnia rośliny o NPK 
i mikroelementy.

W przypadku zabiegów dolistnych trzeba wręcz 
wspomnieć o produktach, które w pozytywny 
sposób stymulują roślinę. 

Fot. 2. NieDoBór FoSForU

Na rynku istnieje wiele środków, jednak wart 
uwagi jest na pewno terra-Sorb foliar (daw-
ka 2 l/ha) podawany w połączeniu z Black Star 
(również 2 l/ha). Pierwszy z nich zawiera w swo-
im składzie wolne aminokwasy w formie biolo-
gicznie czynnej, które zwiększają w roślinie ak-
tywność fotosyntezy oraz zawartość chlorofi-
lu. Zastosowanie preparatu zwłaszcza w okre-
sie stresu (mróz, susza, uszkodzenia spowodo-
wane użyciem środków chemicznych) powo-
duje szybszą regenerację (dostarczenie bez-
pośrednio aminokwasów, dzięki czemu rośli-
na nie traci energii na ich wytworzenie). Nastę-
puje większy przyrost oraz wykształcenie lepiej 
rozwiniętego systemu korzeniowego. Dodatko-
wą korzyścią jest pełniejsze kwitnienie. Z kolei 
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Fot. 3. oBJaWy SUSzy



tabela 1. Wyniki z zastosowaniem biostymulatora

odmiana Fao Firma plon  
mokry Wilgotność powierzchnia plon  

mokry
plon  

suchy

Es Meteorit 230–240 Euralis 1400 23 13,8 10,14 9,08

Es Meteorit  
NANo-Gro®

230–240 Euralis 1600 23 13,8 11,59 10,38

śliny, dając sygnał do produkcji enzymów obron-
nych. Pomimo tego, że nie zostaje ona faktycznie 
poddana żadnemu czynnikowi stresowemu, akty-
wuje swój przeciwstresowy mechanizm obronny,  
w efekcie czego następuje wzrost tolerancji na wa-
runki stresowe, co przekłada się na wyższy plon. Pre-
parat stosujemy w różnoraki sposób: możemy zapra-
wić nim nasiona albo wykonać oprysk. Działanie bio-
stymulatora zostało sprawdzone w doświadczeniu 
polowym w miejscowości Pielaszkowice na odmianie 
Meteorit i potwierdziło ewidentnie zwyżkę plonu.

Fot. 4. SieWKa KUKUryDzy zapraWioNa NaNo-Gro® 
W poróWNaNiU z NiezapraWioNą

KoNtroLa

NaNo-Gro®
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drugi preparat to skoncentrowana wodna zawie-
sina wszystkich składników leonardytu oraz humi-
ny i kwasy ulmowe. Składniki te działają stymulu-
jąco na rozwój korzeni włośnikowych, a co za tym 
idzie – na lepsze pobieranie składników pokarmo-
wych i większą odporność na okresowe niedobo-
ry wody. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na kolejny bio-
stymulator, którego producentem jest firma Agra-
rius – NaNo-Gro®. To inteligentny organicz-
ny stymulator wzrostu i plonowania roślin, który 
wpływa na ich rozwój, jednocześnie indukując od-
porność. Uruchamia mechanizmy obronne roślin 
na poziomie komórkowym, pobudzając je do wy-
produkowania naturalnych hormonów wzrostu, 
tj. auksyn, giberelin oraz cytokinin, czyli działając 
jak swoista „szczepionka” dla roślin. Funkcja Na-
No-Gro® polega na wzbudzeniu w roślinie jej na-
turalnej odporności na stres. Jego działanie obja-
wia się szybkim wzrostem i silnym rozbudowaniem 
części nadziemnej, a co za tym idzie – większą pe-
netracją gleby i lepszym pobieraniem składników 
pokarmowych. Fot. 4 pokazuje wpływ preparatu 
na rozwój systemu korzeniowego. Oczywiście nie 
trzeba wskazywać, po której stronie jest pokazana 
roślina po zabiegu z NaNo-Gro®.

Po rozpuszczeniu w wodzie siarczany pierwiastków 
docierają bezpośrednio do jądra komórkowego ro-

arkadiusz Wojtyna
a_wojtyna@osadkowski-cebulski.pl

Nawożenie mineralne kukurydzy jest ważnym czynnikiem wpływającym na plon, nie należy jednak 
zapominać o dokarmianiu dolistnym i biostymulacji. tylko w ten sposób możemy maksymalnie wpły-
nąć na jakość i ilość plonu.



ochrona herbicydowa 
ziemniaków

Wbrew ogólnie przyjętym poglądom pozbawienie plantacji ziem-
niaków zagrożenia ze strony chwastów jest, obok zwalczania zarazy 
ziemniaczanej, jednym z najtrudniejszych zadań czekających na nas 
w tej uprawie. Nawet nowoczesna, intensywna technika uprawowa 
nie jest w stanie skutecznie wyeliminować zachwaszczenia, które po-
jawia się już w momencie posadzenia.

fazowy sposób sadzenia z wykorzystaniem sadza-
rek umieszczających ziemniaki w niskie kopce, któ-
re następnie za pomocą aktywnego lub biernego 
obsypnika są formowane i stabilizowane w redli-
ny. Jest to skuteczny system likwidacji pierwsze-
go rzutu chwastów. Presja ich pojawiania się nie 
zmniejsza się jednak wraz ze wschodami rośli-
ny uprawnej. do momentu zwarcia międzyrzędzi  
i naturalnej dominacji ziemniaka pozostaje jesz-
cze długi okres rozwoju pędów nadziemnych.  
w zależności od pogody w danym sezonie może to 
trwać nawet do 4–5 tygodni. Przez ten czas pozo-
stawiamy chwastom wspaniałe warunki do wscho-
dów i rozwoju. Nie możemy przy tym stosować już 
tak intensywnych zabiegów mechanicznych. Trze-
ba również podkreślić, iż błędy w mechanicznych 
zabiegach powschodowych w decydujący sposób 
wpływają negatywnie na plantację. Trudno je wy-
konać bez specjalistycznych maszyn – pielników. 
Jednocześnie, w zależności od sezonu skutecz-
ność jest często niezadowalająca.

Na rynku dostępne są również sadzarki zagrego-
wane z obsypnikiem i formiarką. otrzymujemy 
wtedy już podczas sadzenia gotowe, uformowa-
ne redliny, na które możemy bezpośrednio na-
nieść odpowiednio dobrane mieszaniny herbicy-
dów doglebowych. Świeża i wilgotna gleba sprzy-
ja skuteczności tego zabiegu.

w praktyce stosowane są dwa sposoby zwalcza-
nia chwastów w ziemniakach: metodą mechanicz-
ną oraz chemiczną. Planując uprawę, należy sobie 
już na początku uświadomić, iż ekonomia nie wyba-
czy nam żadnego błędu w tym temacie.

metoda mechaniczna 
Mimo iż plewienie, obsypywanie, bronowanie 
itd. wydają się nieco archaiczne, wciąż są najpo-
pularniejszymi sposobami pielęgnacji ziemnia-
ków. ciekawą modyfikacją tej metody jest dwu-

Fot. 1. praWiDŁoWo oDChWaSzCzoNa 
pLaNtaCJa zieMNiaKóW

B. Przed wschodami ziemniaków, ale na zielone 
siewki chwastów, przed lub po uformowaniu redlin, 
możemy wykorzystać niski koszt i skuteczność glifo-
satów, które działają na wszystko, co się zazieleniło. 
Praktycznie już 2 litry dowolnego takiego preparatu 
wystarczają do pełnej likwidacji chwastów zarówno 
dwuliściennych, jak i jednoliściennych.

c. Tuż po wschodach ziemniaków

Momentem, od którego temat herbicydów mocno 
się komplikuje, jest wschodzenie ziemniaka. Prepa-
raty, które stosowaliśmy przed wschodami, nie są 
już najczęściej możliwe do zaaplikowania z uwagi na 
swoją fitotoksyczność. Możemy wtedy wprowadzić 
preparaty zawierające prosulfokarb: arcade 880 
eC – jednak tylko do 5 cm wysokości rośliny upraw-
nej, lub też Boxer 800 eC – do fazy 3 liści na pędzie 
głównym. 

D. Herbicydy powschodowe

Spośród wymienionych wcześniej propozycji je-
dynie preparaty oparte na metrybuzynie – znane  
i rozpoznawane formy popularnych „Sencorów”  
i ich zamienników, możemy wprowadzić również 
w okresie powschodowym. Dzięki temu możliwe 
jest jeszcze szersze wykorzystanie spektrum dzia-
łania tej substancji, a jednocześnie zapewnienie 
bezpieczeństwa dla samych roślin ziemniaków. Nie 
oznacza to jednak pełnej swobody w stosowaniu. 
Metrybuzyna zawarta w każdej z postaci tych pre-
paratów musi być podawana w dawkach uwzględ-
niających wrażliwość poszczególnej odmiany na tę 
substancję czynną. W praktyce oznacza to, iż o ile 
przedwschodowo zarejestrowane są dawki na po-

metoda chemiczna 
Nie sposób całkowicie wyeliminować mechaniczną 
uprawę związaną z przygotowaniem gleby do sadze-
nia oraz z samym sadzeniem i formowaniem redlin. 
Problem ochrony przed chwastami oparty na zabie-
gach herbicydowych możemy rozwiązać w sposób 
tańszy i skuteczniejszy niż tylko zabiegi mechaniczne.

Pierwszym momentem, kiedy można wykorzystać 
herbicydy, jest okres bezpośrednio po posadzeniu 
– przed lub po uformowaniu ostatecznym redlin.

a. Na świeżo spulchnione i ostatecznie uformo-
wane redliny stosujemy preparaty doglebowe za-
pobiegające wschodom siewek chwastów, np.: 
racer 250 eC, Sencor Liquid 600 SC, plateen 
41,5 WG, Command 480 eC, Boxer 800 eC, pro-
man 500 SC. Są to zabiegi wykonywane w różnych 
warunkach wilgotnościowych, zawsze jednak trud-
nych dla herbicydów, narażonych na spłukiwanie  
z deszczem lub obsuwanie wraz z przesuszoną gle-
bą. Dlatego też ważnym elementem jest tutaj wyko-
rzystanie preparatu atpolan Soil MaXX. W dawce 
0,3–0,5 l pomoże on ograniczyć przemieszczanie się 
tzw. filmu herbicydowego w głąb i jego spływanie do 
podstawy redliny. 

Ciekawą nowością w grupie herbicydów tego typu 
jest preparat proman 500 SC. Chemicznie należy 
do tej samej grupy co afalon 450 SC, charaktery-
zuje się jednak dużo szybszym rozkładem w glebie. 
Jego niskie potrzeby wodne do rozpuszczenia po-
wodują, iż dużo skuteczniej niszczy chwasty w gor-
szych warunkach wilgotnościowych niż wiele innych 
substancji aktywnych.

Fot. 2. zieMNiaKi zaSaDzoNe W NiSKie 
reDLiNy przeD iCh UForMoWaNieM

Fot. 3. MoMeNt tUż po UForMoWaNiU 
reDLiN – CzaS Na zaBieGi DoGLeBoWe
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ziomie 0,5–0,75 kg/ha, to powschodowo, nie znając 
wrażliwości, nie powinniśmy przekraczać 0,25 kg/
ha. W przypadku braku informacji o wrażliwości od-
miany na tę substancję czynną konieczna jest kon-
sultacja z producentem. Tylko w taki sposób unik-
niemy problemów.

Aby poszerzyć spektrum zwalczanych chwastów 
o przytulię i prosowate, możemy przygotować mie-
szankę preparatów opartych na metrybuzynie z rim-
sulfuronem znajdującym się w znanym od wielu se-
zonów preparacie titus 25 WG lub jego zamienni-
kach. Przy dawce jednorazowej na poziomie 30 g 
połączonej z 0,3 l Sencoru Liquide 600 SC możemy 
skutecznie pokonać większość najczęściej występu-
jących w ziemniakach chwastów.

e. Zwalczanie chwastów jednoliściennych w ziem-
niakach

Uciążliwe wieloletnie chwasty jednoliścienne, takie 
jak perz, powinny być skutecznie zwalczone w okre-
sie poprzedzającym uprawę ziemniaków na danym 
polu, jednak nie unikniemy presji innych gatunków 
roślin jednoliściennych (np. chwastnicy jednostron-
nej. Pierwsze siewki możemy skutecznie zwalczyć 
przez mechaniczne zabiegi związane z formowa-
niem redlin, jednak po tym okresie pozostają nam 
praktycznie tylko rozwiązania oparte na aplikacjach 
chemicznych.

O ile w przypadku chwastnicy jednostronnej mo-
żemy się skutecznie zabezpieczyć przedwschodo-

wymi zabiegami opartymi na chlomazonie lub jego 
mieszankach z preparatami opartymi na pendime-
talinie (np. CoMMaND 480 eC + StoMp 330 eC, 
pLateeN 41,5 WG), o tyle w przypadku perzu, wło-
śnicy lub samosiewów zbóż jesteśmy zdani na gra-
minicydy lub preparaty zawierające rimsulfuron 
(np. titUS 25 WG).

Graminicydy stosujemy do momentu zwarcia mię-
dzyrzędzi, aby jak najwięcej preparatu dotarło do 
poziomu warstwy chwastów. Nie można jednocze-
śnie wykonać zabiegu zbyt wcześnie, aby nie zosta-
wić czasu na kolejne wschody (głównie chwastnicy 
jednostronnej) przed rozpoczęciem dominacji pę-
dów ziemniaków.

Fot. 4. MoMeNt Na WyKoNaNie pierW-
SzeGo zaBieGU poWSChoDoWeGo Mie-
SzaNKą MetryBUzyNy i riMSULFUroNU 

Fot. 5. oBJaWy FitotoKSyCzNośCi po MetryBUzyNie Na 
oDMiaNaCh o NiżSzeJ WrażLiWośCi Są przeMiJaJąCe

Wnioski:
• stanowisko pod ziemniaki odchwaszczamy z uciąż-

liwych chwastów wieloletnich już w sezonach po-
przedzających uprawę

• uprawa mechaniczna nie jest najpewniejszym 
sposobem na pozbawienie roślin ziemniaków 
konkurencji

• planując zabiegi doglebowe, musimy znać naj-
bardziej uciążliwe chwasty na tym polu, aby pod 
kątem ich skutecznego zwalczenia dobrać sub-
stancje aktywne (te, na które wykazują wysoką 
wrażliwość). Takie same zasady dotyczą zabie-
gów wykonywanych powschodowo

• skuteczność herbicydów doglebowych jest wy-
soka, jednak mocno uzależniona od warunków 
wilgotnościowych gleby. Musimy dobierać sub-
stancje aktywne z uwzględnieniem ich potrzeb 
wilgoci do odpowiedniego rozpuszczenia we-
dług poniższego układu:

1. pendimetalina (największe potrzeby wilgoci 
do rozpuszczenia w glebie)

2. prosulfokarb

3. flufenacet, linuron

4. metabromuron

jerzy parkoła 
j.parkola@osadkowski.pl

5. chlomazon i metrybuzyna (najmniejsze po-
trzeby wilgoci do rozpuszczenia w glebie)

• zabiegi przedwschodowe możemy poprawić 
powschodowo. Jeżeli jednak popełnimy błędy  
w stosowaniu powschodowym, często nie ma 
już możliwości ich naprawy

• jeżeli wiemy, iż mamy do czynienia z trudnym, jesz-
cze niedopracowanym stanowiskiem, nie ryzykujmy 
z pozostawieniem tematu chwastów tylko na okres 
powschodowy, a tym bardziej na późne fazy rozwo-
jowe zarówno chwastów, jak i samych ziemniaków

• w przypadku zabiegów powschodowych lepszą 
skuteczność chwastobójczą oraz większe bezpie-
czeństwo dla roślin ziemniaka otrzymamy, stosu-
jąc dawki dzielone (np. dwa zabiegi połową przewi-
dzianej łącznie dawki w odstępie 10–4 dni, zależnie 
od nasilenia i tempa wzrostu chwastów oraz sa-
mych roślin ziemniaka)

• przy późnym stosowaniu graminicydów pamię-
tajmy o ich długiej karencji (np. Fusilade Forte 
100 eC – 90 dni)
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ochrona ziemniaka  
podstawą intensywnej produkcji

Według szacunków ihar–piB i ieriGż–piB zbiory ziemniaków w pol-
sce w 2017 r. wyniosły ok. 9,8 mln t i były o prawie 1 mln t większe 
niż w 2016 r. Uzyskanie wysokich plonów sięgających niejednokrot-
nie 50–60 t/ha było możliwe dzięki nałożeniu się wielu czynników, 
takich jak chociażby sprzyjające warunki atmosferyczne, agrotech-
nika czy też umiejętnie dobrana ochrona chemiczna plantacji. 

Przebieg pogody w 2017 r. charakteryzował się 
nadmiernymi opadami deszczu, co z jednej stro-
ny sprzyjało uzyskaniu wysokich plonów bulw 
ziemniaka, ale z drugiej strony potęgowało na-
silenie czynników chorobotwórczych na prze-
strzeni całego sezonu wegetacyjnego. Ziemniak 
jako roślina okopowa uprawiany jest w szerokich 
międzyrzędziach, przez co od samego początku 
narażony jest na wiele zagrożeń ze strony cho-
rób, szkodników czy też chwastów, stąd kom-
pleksowa ochrona plantacji powinna być prowa-
dzona rozsądnie przez cały sezon wegetacyjny.

choroba, która jako pierwsza pojawia się na 
plantacji i ma duże znaczenie ekonomiczne, 
to rizoktonioza ziemniaka powodowana przez 
grzyb Rhizoctonia solani. Mając na uwadze moż-
liwość rozprzestrzeniania się tego grzyba wraz 
z sadzeniakami, ochronę plantacji powinno się 
zacząć od zaprawiania bulw. Zabieg ten powi-
nien być wykonany najpóźniej w momencie sa-
dzenia lub – zależnie od zaplecza maszynowe-
go w gospodarstwie – przed procesem wysa-
dzenia na stołach rolkowych. Jednym z innowa-
cyjnych produktów na rynku jest preparat mon-
cut 460 sc do ochrony przed rizoktoniozą ziem-
niaka oraz dodatkowo parchem srebrzystym, 

czyli drugą problematyczną chorobą, którą może-
my spotkać na bulwach. Produkt Moncut 460 SC 
stosuje się w dawce 0,2 l/t sadzeniaków. Proble-
my stwarzane przez parcha srebrzystego ziemnia-
ka można także ograniczyć, zaprawiając sadzenia-
ki kolejnym preparatem o nazwie Monceren pro 
258 FS w dawce 0,8 l/t materiału sadzeniakowego. 
Na mszyce, stonkę ziemniaczaną, drutowce, pę-
draki oraz również rizoktoniozę stosujemy presti-
ge Forte 370 FS w dawce 0,6 l/t materiału sadze-
niakowego.

Kolejnym ważnym momentem w ochronie ziem-
niaka jest odpowiednia regulacja zachwaszcze-
nia, szczególnie istotna w początkowym okre-
sie jego wzrostu, czyli aż do momentu zwar-
cia międzyrzędzi. W strategii zwalczania chwa-
stów zaleca się preparaty doglebowe (do sto-
sowania przedwschodowego) lub nalistne apli-
kowane po wschodach. W przypadku produk-
tów przedwschodowych warto wykorzystać mie-
szaniny zbiornikowe na bazie kilku substancji ak-
tywnych, jak: linuron (koniec sprzedaży 3 grudnia 
2017 r., stosowanie możliwe tylko do 3 czerwca 
2018 r.), metobromuron – proman 500 SC w daw-
ce 2–2,5 l/ha plus prosulfokarb, np. Boxer 800 eC 
w dawce 2,5–3,0 l/ha lub pendimentalina – Stomp 
300 eC w dawce 3,5–5,0 l/ha, zależnie od stanowi-
ska. W stosowaniu powschodowym wybór jest już 
niestety ograniczony tylko do kilku substancji, ta-
kich jak chociażby metrybuzyna – Buzzin w dawce 
0,75 kg/ha czy rimsulfuron. Należy jednak pamię-
tać o podatności odmianowej na metrybuzynę, aby 
uniknąć problemów z fitotoksycznością. Zaleca się 
walkę z chwastami przez zabiegi przedwschodowe 
z racji większej możliwości doboru substancji, nato-
miast zabiegi powschodowe powinny być stosowa-
ne jako zabiegi korekcyjne.

zaraza ziemniaka
Mijający rok obfitował w przekropną pogodę, co 
sprzyjało rozwojowi najgroźniejszej z chorób na 
plantacji – zarazie ziemniaka powodowanej przez 
Phytophtora infestans. Nie możemy jednak zapo-
mnieć o drugiej nie mniej ważnej chorobie, czy-
li alternariozie ziemniaka, wywołanej przez dwa 
gatunki: Alternaria alternata oraz Alternaria sola-
ni. W praktyce termin I zabiegu fungicydowego na 
polu określany jest najczęściej w sposób uprosz-
czony – wykonuje się go w  momencie zwierania 
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terwencyjnym na patogen w okolicy kwitnienia oraz 
zaraz po kwitnieniu. Możemy wtedy wykorzystać 
preparat Narita 250 eC w dawce 0,5 l/ha, który jako 
jedyny zawiera difenokonazol zarejestrowany tylko 
w uprawie ziemniaka. Difenokonazol jest obecnie 
najlepszą substancją interwencyjną i zapobiegaw-
czą na dwa występujące gatunki alternaria w ziem-
niaku. Kolejnym równie skutecznym preparatem na 
alternariozę jest produkt Carial Star 500 SC, który 
aplikujemy w dawce 0,6 l/ha. Produkt ten jest bar-
dzo skutecznym połączeniem dwóch substancji ak-
tywnych: mandipropamidu i difenokonazolu. 

Po wykształceniu bulw jednym ze skuteczniejszych 
rozwiązań ochrony fungicydowej jest preparat 
ranman top 160 SC w dawce 0,5 l/ha. Substan-
cja w nim zawarta działa na zarodniki pływkowe 
zarazy ziemniaka, chroniąc bulwy przed infekcja-
mi i zabezpieczając je przed problemami przecho-
walniczymi, co czyni go jednym z najczęściej wyko-
rzystywanych w końcówce wegetacji. Kolejną sub-
stancją o działaniu zapobiegawczym do ochrony 
bulw przy naprzemiennym stosowaniu z produk-
tem ranman top 160 SC jest fluazynam zawarty 
w fungicydzie zignal 500 SC lub Kunshi 625 WG, 
odpowiednio w dawce 0,3–0,4 l/ha i 0,4–0,5 kg/ha. 
Ostatnie zabiegi chroniące bulwę zaleca się stoso-
wać łącznie z desykacją ziemniaka.

niebezpieczne szkodniki 
Poważnym zagrożeniem dla plonów ziemniaka jest 
pojawienie się stonki ziemniaczanej, której chrząsz-
cze – po wyjściu z gleby po przezimowaniu – żeru-
ją na wschodzących ziemniakach, uszkadzając po-
jawiające się na  powierzchni kiełki. Do zwalcza-
nia stonki polecamy preparat o działaniu kontak-
towym i żołądkowym, który na roślinę oddziałuje 
powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie, np. Sekil 
80 Sp w dawce 80 g/ha (acetamipryd) lub preparat 
wpływający na stonkę jak powyższy, lecz na rośli-
nę tylko powierzchniowo: ammo Super 100 eW. 
Coraz częściej na plantacjach ziemniaka występują 
mszyce, które zwalczymy środkiem o działaniu sys-
temicznym – teppeki 50 WG w dawce 0,16 kg/ha.

artur śliz  
a.sliz@osadkowski.pl

roślin w rzędach lub gdy występują pierwsze ob-
jawy choroby na plantacjach wcześniejszych od-
mian. Kolejne zabiegi stosuje się, w zależności od 
warunków pogodowych, co 5–10 dni z uwzględnie-
niem zmienności substancji chemicznych. W po-
czątkowym okresie wegetacji aż do końca kwitnie-
nia warto naprzemiennie stosować preparaty sys-
temiczne oraz wgłębno-kontaktowe o działaniu 
profilaktycznym. Do grupy środków systemicznych 
zaliczyć możemy proxanil (dawka 2 l/ha) lub infi-
nito 687,5 SC (dawka 1,6 l/ha), które dobrze uży-
wać z mankozebem zawartym chociażby w prepa-
racie Manco 80 Wp odpowiedzialnym za działanie 
kontaktowe na alternariozę ziemniaka (dawka 2 kg/
ha) albo preparat pyton Consento 450 SC (daw-
ka 2 l/ha). Sprawdzonym rozwiązaniem zapobie-
gawczym jest fungicyd Kunshi 625 WG w dawce 
0,5 kg/ha lub profilux 72,5 WG w dawce 2 kg/ha. 
Fungicyd Kunshi 625 WG zawiera dwie substancje 
aktywne: fluazynam i cymoksanil. Fluazynam jest 
znany ze swojego działania profilaktycznego, po-
nieważ skutecznie niszczy zarodniki pływkowe za-
razy ziemniaka. Cymoksanil z kolei to bardzo silna 
substancja wgłębna o działaniu leczniczym, która 
jest również składową preparatu profilux.

Jeśli na przestrzeni sezonu wegetacyjnego presja ze 
strony zarazy jest bardzo wysoka, konieczny może 
okazać się zabieg STOP jako połączenie działania 
interwencyjnego z zabijaniem zarodników pływko-
wych zarazy ziemniaka, czyli mieszanina proxanil + 
rannman top 160 SC w dawkach 2 l/ha + 0,5 l/ha. 
Według ekspertów Eurolight mieszanina ta uznawa-
na jest za jedną z najsilniejszych pod względem za-
trzymania zarazy ziemniaka.

Podczas stosowania zabiegów chemicznych nie na-
leży także zapominać o alternariozie ziemniaka, dla-
tego zaleca się wykonanie zabiegów o działaniu in-
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Więcej cukru w cukrze... 
czyli jak podnieść plon cukru

Najważniejszymi cechami użytkowymi buraka cukrowego są: plon 
korzeni, zawartość sacharozy w korzeniach, wydajność wykrystali-
zowanej sacharozy (%) i technologiczny plon cukru, który jest wy-
padkową trzech poprzednich cech. Najwięcej cukru jest gromadzo-
ne w środkowej części korzeni, które – prawidłowo wykształcone 
– powinny być klinowate.

Buraki cukrowe odgrywają bardzo ważną 
rolę w funkcjonowaniu gospodarstwa rol-
nego, ponieważ produkty uboczne pozyski-
wane z pola (liście) oraz z cukrowni (wysłod-
ki) stanowią źródło paszy dla przeżuwaczy. 
Dodatkowo liście coraz częściej traktuje się 
jako nawóz organiczny. Buraki są też wyko-
rzystywane jako przedplon dla roślin zbo-
żowych.

Burak cukrowy odznacza się sporymi potrzeba-
mi wodnymi, ponieważ tworzy dużą masę plo-
nu, a powierzchnia jego liści jest najbardziej 
rozwinięta spośród wszystkich gatunków roślin 
uprawnych. Jego wydajność jest uzależniona od 
zaopatrzenia w wodę. Jeżeli roczna suma opa-
dów wynosi 600–700 mm i jest dobrze rozłożo-
na w całym okresie wegetacji, to możliwe jest 
uzyskanie wysokich plonów korzeni. Należy jed-
nak pamiętać o właściwej uprawie roli, aby ro-
ślina mogła oszczędnie gospodarować wodą.

Najintensywniejszy przyrost plonu korzeni i cu-
kru przypada w czerwcu, lipcu oraz sierpniu, za-
tem wtedy, kiedy mamy największe problemy  
z niedoborami wody. Jeżeli w tym okresie rośli-
ny zostaną niewystarczająco w nią zaopatrzone, 
może przyczynić się to do uzyskania niższych 
plonów korzeni.

Burak cukrowy nie jest rośliną wymagającą wysokich 
temperatur (najkorzystniejszą średnią temperaturą 
dobową jest 12–16°C), jest jednak wrażliwy na roz-
kład i wahania temperatur w ciągu doby. W pierw-
szych dniach po wschodach jest najbardziej wrażliwy 
na niskie temperatury, a przymrozki do -3°C mogą 
być dla niego szkodliwe. W zależności od odmiany 
jego reakcja na zróżnicowaną temperaturę podczas 
wschodów jest inna.

Pierwszym momentem krytycznym w  uprawie 
buraka są bez  wątpienia wschody. Temperatu-
ra gleby powinna mieć w tym okresie ok. 6–8°C, 
a jej spadek po  wschodach bądź przymroz-
ki mogą mocno zaszkodzić plantacji i  powodo-
wać wypadnięcia roślin. Dodatkowo ich wigor 
we  wczesnych fazach rozwojowych może zabu-
rzyć intensywna ochrona herbicydowa. W  tym 
okresie dynamiczne budowanie systemu korze-
niowego dzięki dobremu odżywieniu roślin może 
zwiększyć ich tolerancję na niekorzystne warun-
ki pogodowe i czynniki chemiczne oraz podnieść 
zdolność regeneracji młodych organów asymi-
lacyjnych. Zastosowanie w uprawie stymulato-
ra wzrostu i induktora odporności NANO-GRO® 
wpływa na  szybki i  równomierny wzrost syste-
mu korzeniowego. Pozwala to na doskonałe po-
bieranie składników pokarmowych i wody nawet 
w warunkach ich deficytu, przez co  następuje 
prawidłowe odżywianie roślin oraz  zwiększa  się 
ich odporność. NANO-GRO® to produkt unikato-
wy na rynku, którego działanie odbywa się na po-
ziomie komórki rośliny. 

Fot. 1. zDroWe BUraKi CUKroWe 
po oprySKU NaNo-Gro®

Kombinacje
średnia waga 

korzeni  
(g)

plon 
(t/ha)

zawartość  
cukru 

(%)

plon cukru 
(t/ha)

plon cukru 
różnica 
(t/ha)

KoNtroLa i 
standardowa  
uprawa

513,0 61,6 16,08 9,9 -4,2

KoNtroLa i 
standardowa  
uprawa

626,0 64,7 16,91 10,9 -3,2

NaNo-Gro®

oprysk 
744,0 80,6 17,49 14,1 0

tabela 1. plon korzeni i plon cukru buraka cukrowego Gardenia, Cukrownia świdnica, 2017 r.
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Dr anna magdalena  
ambroszczyk 
Uniwersytet rolniczy Kraków

preparat zaraz po aplikacji wnika do komórek 
rośliny, powodując natychmiastową reakcję 
polegającą na uruchomieniu wewnątrzkomór-
kowego potencjału plonotwórczego: wytworze-
niu naturalnych hormonów wzrostu, wzmoc-
nieniu ścian i błon komórkowych, zagęszcze-
niu soku komórkowego, zaopatrzeniu komórek 
w składniki pokarmowe, wytworzeniu chlorofi-
lu oraz aktywacji procesów wzrostowych i roz-
wojowych rośliny. Dostarczenie substancji o dzia-
łaniu biostymulującym w jak najwcześniejszej fazie 
rozwojowej (zaraz po wschodach, już przy pierw-
szym liściu właściwym) powoduje, że  rośliny mają 
zdecydowanie lepszy wigor, lepiej znoszą nieko-
rzystny wpływ niskich temperatur oraz  środków 
ochrony roślin. W uprawie buraków cukrowych jest 
to kluczowe dla uzyskania wysokich plonów korzeni 
oraz cukru. Rośliny poddane działaniu NANO-GRO® 
są silniejsze, zdrowsze oraz bardziej odporne na 
wszelkiego rodzaju stresy występujące w czasie ca-
łego okresu wegetacyjnego.

NaNo-Gro® zwiększa odporność rośliny na 
stres oraz powoduje szybką regenerację roślin 
nawet po tak niekorzystnych zjawiskach, jak: 
grad, nagłe zmiany temperatur, mróz, zaha-
mowanie wzrostu i uszkodzenie roślin po za-
stosowaniu herbicydów lub pestycydów. 

NANO-GRO® korzystnie wpływa również na wzrost 
plonu i parametry jakościowe korzeni buraka cu-
krowego (podnosi technologiczny plon cukru). 

Dodatkowo zastosowanie NANO-GRO® z innymi 
preparatami, takimi jak fungicydy lub nawozy do-
listne, powoduje lepsze wchłanianie tych substan-
cji i wzmacnia ich właściwości. 

W roku 2017 w Cukrowni Świdnica firma Osadkow-
ski-Cebulski przeprowadziła doświadczenia nad 
wpływem opryskiwania buraków cukrowych sty-
mulatorem NANO-GRO®, uzyskując bardzo dobre 
wyniki. Próby przeprowadzono w gospodarstwie 
rolnym pana Mirosława Patera na odmianie Gar-
denia. okazało się, że przy jednokrotnym opry-
sku preparatem wzrósł nie tylko plon korzeni, 
ale jednocześnie polaryzacja, zatem synergicz-
ne działanie spowodowało wzrost plonu cukru 
o 3,2–4,2 t z ha, co daje niewiarygodne 30–40%. 
Wcześniejsze doświadczenia polowe z regionów 
Opolszczyzny, Dolnego Śląska oraz Warmii i Mazur 
potwierdzają pozytywny wpływ oprysku naturalnie 
działającym stymulatorem NANO-GRO® na plon 
cukru. Dodam tylko, że koszt oprysku NANO-GRO® 
lub NANO-GRO® AQUA kształtuje się na poziomie 
około 60 zł na hektar.

Fot. 2. oprySK NaNo-Gro® zapeWNia 
DoSKoNaŁe WyróWNaNie rośLiN oraz  
iNDUKUJe iCh oDporNość Na StreS

Fot. 3. zaStoSoWaNie NaNo-Gro® zapeWNia 
rośLiNoM BUraKa CUKroWeGo DUże  
i praWiDŁoWo WyKSztaŁCoNe KorzeNie 
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zwalczanie chwastów dwuliściennych 
w roślinach strączkowych

Bobowate (strączkowe) przez dopłaty i wymagania unijne zwięk-
szyły swój udział w strukturze upraw. Wzrost okazał się jednak nie 
tak duży jak przewidywano. Głównym czynnikiem ograniczającym 
są mniejsze dofinansowania niż zapowiadały to jednostki odpowie-
dzialne za płatności bezpośrednie do gruntów. Niemniej, rośliny 
z tej grupy stanowią istotny czynnik zarówno płodozmianowy, jak 
i paszowy. 

w Polsce mamy problem z odchwaszczaniem 
plantacji roślin strączkowych. o ile w grochu 
zarejestrowanych jest kilka herbicydów, to już  
w innych uprawach (łubinach, soi i bobiku) wy-
bór nie jest oczywisty. substancje ze wspomnia-
nych preparatów w grochu można by stosować 
również w innych strączkowych, przepisy (etykie-
ty) jednak na to nie zezwalają, ponieważ ich reje-
stracja jest znacznie ograniczona. w Europie Za-
chodniej rolnicy mają do dyspozycji większą licz-
bę środków do ochrony roślin z tej grupy. 

Dostępne substancje 
spośród substancji do zwalczania chwastów 
w strączkowych można wyróżnić te stosowane 
zarówno doglebowo, jak i nalistnie. 

linuron – rejestracja pozwala aplikować go do-
glebowo w odchwaszczaniu grochu, łubinów oraz 
bobiku. Zwalcza m.in. gwiazdnicę pospolitą, ko-
mosę białą, rdest powojowy, samosiewy rzepa-
ku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki po-
lne, żółtlicę drobnokwiatową. w przypadku soi li-
nuron zarejestrowany był w preparacie Afalon 
dyspersyjny, który został od 3 grudnia 2017 r. 
wycofany ze sprzedaży i można go stosować tyl-
ko do czerwca 2018 r. Kolejną substancją dogle-
bową jest dobrze znany chlomazon, obecny m.in. 

w preparacie Command 480 eC. Niestety, etykie-
ta ogranicza jego stosowanie głównie do grochu 
i bobiku. 

pendimetalina dostępna jest w preparacie 
Stomp aqua 455 CS (bób, soja, groch na nasio-
na, peluszka, dawka 3,5 l/ha po siewie). Zwalcza 
m.in.: rdestówkę powojowatą, bodziszek drob-
ny, chwastnicę jednostronną, fiołek polny, fiołek 
trójbarwny, gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, 
iglicę pospolitą, jasnotę purpurową, jasnotę różo-
wą, komosę białą, pokrzywę żegawkę, pokrzywę 
zwyczajną, poziewnik szorstki, przetacznik perski, 
przytulię czepną, rdest plamisty, rdest ptasi, ru-
mian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrze-
pę, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki po-
lne, wiechlinę roczną. Dostępne są również mie-
szanki chlomazonu i pendimetaliny do stosowa-
nia w grochu i bobiku, np. Stallion 363 CS.

W bobiku, grochu pastewnym, łubinie białym, łu-
binie żółtym, łubinie wąskolistnym i soi doglebo-
wo stosować można prosulfokarb – substancję 
obecną w preparacie Boxer 800 eC, który dobrze 
zwalcza przetaczniki, przytulie, psianki czy gwiazd-
nicę pospolitą. 

Do substancji nalistnych zaliczyć można benta-
zon, który znajduje się w Basagran 480 eC, ale 
zarejestrowany jest tylko w grochu na zielono 
i na nasiona, do stosowania w fazie 2–3 liści wła-
ściwych.

MCpB dostępny w preparacie Butoxone M 400 
SL etykietowo do stosowania tylko w grochu na 
nasiona w dawce 3–4 l/ha. Zwalcza gwiazdnicę 
pospolitą, fiołka polnego, przytulię czepną, komo-
sę białą, tasznik pospolity, tobołki polne i rdest 
powojowy.

 

Dobre rozwiązanie
Ciekawą opcją są mieszanki do stosowania nalist-
nego. Przykładem może być tu preparat Corum 
502,4 SL, w skład którego wchodzi bentazon 
i imazamoks. Zwalcza bodziszka drobnego, 
gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, przytulię 
czepną, rdest powojowy, rumian polny, tasznik 
pospolity, żółtlicę drobnokwiatową, jasnotę pur-
purową, przetacznik perski, fiołka polnego, komo-
sę białą, przetacznik bluszczykowy, przetacznik 
polny, samosiewy rzepaku, wilczomlecz obrotny, 
chabra bławatka, chwastnicę jednostronną, mak 

polny, marunę bezwonną. Zarejestrowany jest 
do stosowania w grochu na nasiona, w soi, bobie  
i bobiku. 

Miejmy nadzieję, że producenci środków ochrony 
będą rozszerzać etykiety stosowania o kolejne ga-
tunki strączkowych. Dzięki temu uprawa tych jakże 
pozytywnie działających na glebę i płodozmian ro-
ślin będzie łatwiejsza i ekonomicznie uzasadniona. 

mariusz salawa
m_salawa@osadkowski-cebulski.pl

Fot. 1. BraK zaChWaSzCzeNia 
WarUNKUJe DoBry WzroSt

Fot. 2. SoJa KoNKUrUJąCa z ChWaStaMi 
o WoDę i SKŁaDNiKi poKarMoWe 
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Wapnowanie wiosenne

z pewnością zastanawiamy się, co przyniesie kolejny rok, biorąc pod 
uwagę tegoroczne opady deszczu, nadmiar wody, warunki agro-
techniczne, spadek odczynu ph czy stratę cennych składników po-
karmowych, w tym magnezu, azotu, potasu. zdajemy sobie sprawę  
z konieczności zastosowania wapnowania w okresie wiosennym. 

Dwa rozwiązania
1. Zastosowanie nawożenia węglanem wapnia 

w postaci granulowanej (kreda) – zapewni nam 
szybkość aplikacji (zwykły rozsiewacz), działanie 
interwencyjne (podnoszenie ph w strefie korze-
niowej), dostarczy cao jako składnika pokarmo-
wego, oszczędzi czas i ułatwi wapnowanie. daw-
ki powinny być ustalane na podstawie zarówno 
zapotrzebowania pokarmowego roślin, jak i ph 
gleby. Zalecamy na ten zabieg produkty granu-
lowane na bazie kredy (odmiany G1.5 b) z różny-
mi poziomami magnezu.

2. Zastosowanie nawożenia węglanem wapnia 
i magnezu w postaci sypkiej (dolomity odmiana 

03 o wysokiej koncentracji tych składników) – 
jest najtańszym i bardzo efektywnym rozwią-
zaniem, o ile podstawą doboru produktu bę-
dzie koncentracja magnezu i wapnia i jego do-
bre wymielenie.

Ten ostatni parametr ma bardzo istotny wpływ na 
szybkość reakcji nawozu w glebie. Dzięki takiemu 
zabiegowi jesteśmy w stanie, poza podnoszeniem 
pH, dostarczyć najtaniej bardzo ważny pierwiastek, 
jakim jest magnez. Ilość produktu powinna być do-
bierana indywidualnie w zależności od pH gleby. 
Taki model wapnowania zalecany jest do regulacji 
i stabilizacji pH w dłuższym okresie. Optymalnym 
rozwiązaniem jest tu zastosowanie dolomitu firmy 
Omya, którego wysokie rozdrobnienie (wymielenie 
– frakcja 0,2 mm pow. 50%) zapewni szybkie działa-
nie i dostarczenie składników pokarmowych.

Wapnowanie na wiosnę
– pozytywne skutki
Wzrost zasadowości gleby pozytywnie wpływa na 
tempo rozkładu resztek pożniwnych, mineralizacji 
azotu organicznego oraz nitryfikacji. Prowadzi to do 
dynamiki rozwoju roślin i ich plonowania. Poza tym 
zabieg ten prowadzi do neutralizacji glinu w glebie. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku stanowisk  
o odczynie poniżej 5,5. 

Znając rodzaje, pochodzenie i cechy nawozów wap-
niowych w Polsce nie pozostaje nam nic innego, jak 
tylko wybrać już rozwiązanie, które w optymalny spo-
sób podniesie pH oraz pozytywnie wpłynie na mate-
rię organiczną, życie biologiczne w glebie oraz przy-
swajalność i dostępność składników pokarmowych.

życzymy państwu tylko dobrych wyborów.

zespół oMya

wapń, obok magnezu, należy do podstawowych mikroelementów po-
trzebnych do rozwoju i plonowania. Niedobór obu tych pierwiastków 
prowadzi nie tylko do spadku plonów, ale, co jest równie ważne, do 
wzrostu podatności roślin na stresy, tj. susza czy ataki agrofagów. Jeżeli  
z różnych niezależnych przyczyn nie zwapnowaliśmy gleby przed siewem 
ozimin lub nie dostarczyliśmy odpowiedniej ilości wapna, to zabieg ten 
można przeprowadzić wiosną pogłównie lub mieszając nawóz z glebą. 
Typowymi objawami zbyt niskiego ph, pojawiającymi się już wiosną, są 
słabe ukorzenienie roślin, zahamowanie ich rozwoju, zdeformowane li-
ście, często z martwiczymi plamkami.

w przypadku interwencyjnego nawożenia powinno się sięgnąć po na-
wóz wapniowy z najmłodszej formy węglanu wapnia, czyli kredy, 
o 98–100% reaktywności chemicznej mierzonej w kwasie cytrynowym 
(ph kwasu cytrynowego 4,2 zbliżone do środowiska glebowego). stoso-
wać go pogłównie lub przedsiewnie w formie granulowanej. 

Uwaga: jeżeli producent przekazuje informację: „100% reaktywności”, bez 
podania metody badania, z reguły należy rozumieć, że jest tu wykorzysty-
wany kwas solny. oznacza to, że w kwasie cytrynowym reaktywność jest 
o około 30% niższa. Tylko produkt charakteryzujący się wysoką reaktyw-
nością w kwasie cytrynowym zapewni optymalne nasączenie kompleksu 
sorpcyjnego jonami wapnia oraz pozwoli odżywić tym składnikiem rośliny 
po spoczynku zimowym, podniesie ph w obrębie systemu korzeniowego 
i optymalnie zwiększy wykorzystanie składników pokarmowych.

Możemy również zastosować nawóz sypki na bazie dolomitu, który obok 
regulowania ph gleby dostarczy również magnez odpowiedzialny za fo-
tosyntezę. Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że pierwiastek ten jest 
niezbędnym składnikiem runi łąkowej i pastwiskowej. chroni on bydło 
przed tężyczką pastwiskową, na którą krowy zapadają głównie wiosną,  
a która to nieleczona może doprowadzić do śmierci zwierząt.

Przy wyborze produktu należy pamiętać 
o jego cechach, pochodzeniu, możliwo-
ściach, reaktywności oraz zawartości czy-
stego składnika w 1 tonie produktu. Jedy-
nie taka argumentacja pozwoli nam wy-
korzystać potencjał, jaki płynie z zasadnej 
i dobrej kultury rolniczej.

Ważne! 
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Nowe odmiany oferują wyższy potencjał plonowania, ale jednocześnie, 
aby uzyskać maksimum, wymagają innego spojrzenia na potrzebę na-
wożenia azotem. przykładem mogą być tu kukurydze typu stay green. 
potrzebują one sporych dawek tego składnika w glebie, nawet pod ko-
niec wegetacji. pszenice czy rzepaki, przy intensywnej ochronie fungi-
cydowej, wykazują przedłużone zapotrzebowanie na ten pierwiastek 
w okresie nalewania nasion i ziarna. Dlatego właściwe zarządzanie do-
stępnością azotu przez cały okres wegetacyjny ma znaczenie dla wyko-
rzystania pełnego potencjału plonowania roślin uprawnych.

Dostępne metody i terminy nawożenia często nie 
pokrywają zapotrzebowania rośliny uprawnej. Na-
leży zatem zadbać o to, by gospodarowanie tym 
pierwiastkiem było odpowiednie, nie generowało 
strat ekonomicznych, a wpływało efektywnie na bu-
dowanie jak najwyższych plonów o wysokich para-
metrach jakościowych ziarna. Kluczowe jest niwelo-
wanie skutków negatywnych zjawisk pogodowych, 
które wpływają na nawożenie. Potrzeby pokarmo-
we roślin są także zróżnicowane i uzależnione od 
gatunku, np. średnie jednostkowe pobranie skład-
ników pokarmowych pszenicy ozimej w kg/t ziar-
na wraz z odpowiednią masą słomy wynosi 28–32, 
natomiast pszenżyta ozimego – 22–26 kg/t ziarna. 
Zwiększanie dawek azotu ponad zalecane w celu 
pokrycia strat jest nieefektywne dla upraw i szkodli-
we dla środowiska.

Azot odgrywa ogromną rolę plonotwórczą, jednak 
jego przyswajanie uzależnione jest od wielu innych 
ważnych składników, takich jak: wapń, siarka, ma-
gnez, potas, bor, fosfor, miedź, żelazo. Jak ważne 
jest nawożenie azotem, wiemy wszyscy, jednak bez-
sprzecznie kluczowe jest prowadzenie zbilanso-
wanego nawożenia wszystkimi niezbędnymi pier-
wiastkami. Nieodzowne jest również przeprowa-
dzanie analizy gleby w celu równomiernego dostar-

czania składników odżywczych, tak samo jak istot-
ne jest dbanie o właściwe pH gleby. Azot jest najle-
piej przyswajalny dla roślin w środowisku glebowym  
o odczynie pH 5,52–7. Nie bez znaczenia jest rów-
nież zawartość gleby w materię organiczną. Próchni-
ca pozwala na akumulację tego pierwiastka i wpływa 
na ograniczenie jego strat. Przed wykonaniem na-
wożenia azotowego należy bardzo dokładnie przy-
gotować strategię i przeanalizować każdy szcze-
gół, który bezpośrednio będzie miał wpływ na jego 
efektywność. Ważne są również warunki pogodowe, 
a w szczególności wilgoć. Oceniając ilości opadów 
z roku 2017 r., możemy być pewni, że zasobność 
gleby w ten pierwiastek będzie niższa, szczególnie 
na stanowiskach, na których obserwujemy również 
niewielką zawartość materii organicznej.

Określenie realnych plonów z danego pola doko-
nuje się przez obliczenie średnich plonów wybra-
nej rośliny uprawnej z kilku ostatnich lat, pomijając 
rok najgorszy. Tę średnią można przyjąć przy wy-
znaczaniu dawki nawozów. Następnie należy obli-
czyć potrzebną dawkę azotu, korzystając z ogólnie 
dostępnych metod bilansowania obiegu tego pier-
wiastka, np. metodą bilansu na powierzchni pola  
(http://iung.pl/dpr/bilansowanie_skladnikow;  
W. Grzebisz, Nawozy i systemy nawożenia t. 2; s. 48–60; 
PWRiL, 2009). 

Wszystko robimy z myślą o jak najefektywniejszym 
nawożeniu i późniejszym wykorzystaniu składni-
ków pokarmowych przez zboża. Chroniąc azot, wy-

korzystuje się w pełni jego zalety. N-Lock™ jest no-
wym produktem, który stabilizuje poziom tego pier-
wiastka, dzięki czemu zapewnia roślinom dostęp 
do optymalnej jego ilości, bez zmiany poziomu na-
wożenia! 

Ze względu na to, że azot ulega licznym przemia-
nom i jest pierwiastkiem o dużej mobilności daw-
ki, nawożenia nim są zazwyczaj podzielone na dwa 
lub trzy razy, w zależności od gatunku oraz kie-
runku uprawy zbóż, a także wyboru odpowiedniej 
technologii. 

Praktyka dawek dzielonych była kiedyś jedynym 
i najlepszym sposobem na zapewnienie roślinie 
dostępu do azotu. Straty tego pierwiastka są jed-
nak nieuniknione i zwiększają się wraz ze wzrostem 
temperatury lub ulewnymi deszczami.

Wybór rodzaju nawozu wbrew pozorom nie nale-
ży do najłatwiejszych. Mamy sporą grupę nawo-
zów zawierających w swoim składzie azot w róż-
nych formach: amonowej, azotanowej, oraz ami-
dowej. Dokładnie określony kierunek uprawy zbo-
ża, znajomość stanowiska, a także uwzględnienie 
bieżącej oceny pogody ze szczególnym uwzględ-
nieniem ilości opadów, pozwalały dotychczas na 
podjęcie decyzji. Nie jesteśmy już bezbronni wo-
bec procesów przemian azotu – możemy elimi-
nować ich negatywne skutki. N-Lock™ zapewnia 
swobodę doboru nawozów i większą elastyczność 
w terminach ich stosowania. Umożliwia to ogra-
niczenie liczby wjazdów oraz, co najważniejsze, 
większe plony!

nawożenie zbóż azotem
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roślina uprawna N p2O5 K2O Mg S

Pszenica ozima 28–32 9–13 16–24 2,5–3,5 4,0–5,0

Pszenżyto ozime 22–26 9–13 16–24 2,5–3,5 3,0–4,0

Żyto ozime 22–26 10–13 18–26 2,0–3,0 2,5–3,5

Jęczmień jary 20–26 9–13 18–28 2,0–3,0 3,0–4,0

Pszenica jara 28–32 9–13 16–24 2,0–3,0 3,0–4,0

owies 20–32 10–15 20–30 2,0–3,0 3,0–4,0

tabela 1. średnie jednostkowe pobranie składników pokarmowych przez rośliny uprawne w kg/t ziarna 
(nasion) wraz z odpowiednią masą słomy



pierwsza dawka azotu
w zbożach 
Pierwsza dawka azotu aplikowana na wiosnę  
w zbożach stanowi podstawę całego cyklu na-
wożenia zbóż. Podawana jest zaraz po ruszeniu 
wiosennej wegetacji, w fazie BBCH 26–29, w róż-
nych ilościach w zależności od stanu roślin: od 
40 kg N/ha na polach gęsto posianych, wybujałych,  
w dobrej kondycji z optymalną liczbą rozkrzewień, 
do 90 kg N/ha na plantacjach, które przezimowały 
słabiej i mają mniejszą liczbę rozkrzewień. W takim 
przypadku idealnym nawozem posypowym może 
okazać się Saletrosan 26 MAKRO, w którego skła-
dzie znajdziemy azot z przewagą formy amonowej,  
a także siarkę, której przyswajanie przez rośliny jest 
proporcjonalne z azotem. Oszacowanie pierwszej 
dawki azotu musi być bardzo precyzyjne, bo ma to 
przełożenie na plonowanie. Na plantacjach zbożo-
wych, które gorzej przezimowały czy nie uzyskały 
właściwej liczby rozkrzewień, zastosowanie znaj-
dą takie nawozy, jak ZAKSAN czy PULAN, w których 
składzie znajdziemy dwie formy azotu: amonową 
i saletrzaną w proporcji 50/50. W tym terminie po-
winno się też zastosować jednorazowo dawkę sta-
bilizatora azotu N-Lock™ (2,5 l/ha). Dawka nie za-
leży od typu nawozu (mocznik, saletra amonowa, 

saletrosan, siarczan amonu, RSM®) ani od wysoko-
ści planowanej lub wymaganej jednostkowej albo 
łącznej dawki nawożenia azotem roślin upraw-
nych. Technologia N-Lock™ umożliwia też stoso-
wanie jednorazowej, pełnej dawki nawożenia azo-
towego, np. 180 kg N/ha. N-Lock™ może być sto-
sowany w technologii dawek dzielonych, eliminując 
jeden wjazd, np. z 3 do 2. 

Szczegółowe informacje o technologii N-Lock™ do-
stępne są w materiałach informacyjnych, na stro-
nie internetowej www.N-LOCK.pl oraz u doradców 
agrotechnicznych.

Druga dawka azotu 
– korekcyjna 
Termin podania drugiej dawki azotu w zbożach 
przypada na fazę rozwojową zbóż BBCH 27–32 od 
końca fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło. 
Nie należy opóźniać jej aplikacji. Od zastosowa-
nia do przyswajania pierwiastka przez roślinę zwy-
kle mija kilka dni potrzebnych na rozpuszczenie 
się granuli nawozu i przemieszczenie się w profi-
lu glebowym do warstwy, w której znajduje się sys-
tem korzeniowy. W tym momencie stosujemy sa-
letrę amonową ZAKSAN, PULAN lub saletrę amo-

nową ANWIL. Dawka azotu na hektar jest również 
zależna od stanu roślin i wynosi od 40 kg N/ha na 
plantacjach dobrze rozwiniętych, na których nie 
widać niedoborów, do 90 kg N/ha na polach, któ-
re wymagają intensywnego uzupełniania tym pier-
wiastkiem. Na zbożach wybujałych, gęsto posia-
nych aplikację drugiej dawki można opóźnić do 
momentu redukcji najsłabszych rozkrzewień, jed-
nak nie można opóźniać na tyle długo, by dopro-
wadzić do efektu niedoboru azotu. 

rSM jest nawozem, który można zastosować 
w zbożach zarówno w pierwszej, jak i drugiej 
dawce, a jego dawkowanie jest zależne od sta-
nu plantacji zbożowej. W swoim składzie zawie-
ra trzy formy azotu: amonową, saletrzaną i ami-
dową, która ulega przemianom po zastoso-
waniu do amonowej, a później do saletrzanej. 
Swoją zwiększoną efektywność RSM® zawdzię-
cza formie płynnej, dzięki czemu formy amono-
wa i saletrzana w nim zawarte są niemalże na-
tychmiast po aplikacji dostępna dla rośliny. Do 
oprysku pogłównie musimy używać rozpylaczy 
wielostrumieniowych wytwarzających duże kro-
ple, które szybko spływają i wnikają w profil gle-
bowy, nie powodując przy tym uszkodzeń zbóż.  
W trakcie wykonywania zabiegu agrotechnicznego 
należy zwrócić uwagę na to, by rośliny były suche, 
krople rosy mogą utrudniać spływanie RSM®-u, co 
w konsekwencji może skutkować poparzeniami. 
W wyższych fazach rozwojowych zbóż koniecz-

dr inż. grzegorz grochota
krzysztof szafrański

40–90 kg
N/ha

40–90 kg
N/ha

30 kg
N/ha

29 30 31 32 37 39 49 51
ne jest korzystanie z węży rozlewowych, które 
w znaczny sposób ograniczą bezpośredni kontakt 
RSM®-u z liśćmi zbóż, tym samym ryzyko wystą-
pienia poparzeń będzie mniejsze. Dawkę azotu 
przeliczamy podobnie jak w przypadku nawozów 
posypowych, wyliczając zapotrzebowanie planta-
cji zbożowej na ten pierwiastek, a także na pod-
stawie oceny kondycji fizjologicznej uprawy.

Dawka trzecia „na kłos” 
Trzecia dawka azotu stosowana jest w uprawach 
zbóż prowadzonych intensywnie pod kątem uzy-
skania nie tylko wysokich plonów, ale także wyso-
kich parametrów jakościowych ziarna. Zazwyczaj 
aplikowana jest w okresie połowy maja w fazie liścia 
flagowego. Przed zastosowaniem trzeciej dawki na-
leży rozważyć konieczność przeprowadzenia zabie-
gu. Jeżeli w tym okresie borykamy się z deficytem 
wody, należy z dawki zrezygnować, by nie spowo-
dować odwrotnego efektu niż zamierzony i tym sa-
mym wpłynąć na obniżkę plonu. Obserwując bar-
wę i wyrównanie łanu zbóż, będziemy mogli ocenić 
niedobór i po przeanalizowaniu warunków atmos-
ferycznych podjąć decyzję o konieczności i możli-
wości wykonania aplikacji nawozu azotowego. 
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Wiosenne nawożenie 
rzepaku ozimego w pigułce

przystępując do wiosennego nawożenia rzepaku ozimego, nale-
ży pamiętać, że powinno być ono przeprowadzone pod określony 
plon. przy plonie nasion na poziomie 4,5 t/ha rzepak pobiera śred-
nio 250–270 kg N, 110–135 kg p2O5, 315–360 kg K2o, 180–225 kg Ca, 
45–60 kg Mgo, 68–80 kg S (170–200 kg So3) oraz znaczne ilości mikro-
elementów: 900–1800 g Fe, 360–900 g Mn, 225–675 g zn, 45–135 g Cu, 
36–45 g Mo, 600–1000 g B.

Prawidłowa strategia nawożenia musi być tak za-
planowana, żeby w każdej fazie rozwojowej kon-
trolować plonotwórcze działanie azotu. I tutaj war-
to pamiętać o wyeliminowaniu czynnika minimum. 
Prześledźmy składniki pokarmowe i ewentualne 
ilości do zastosowania na wiosnę w rzepaku.

odpowiedni odczyn
– ca w glebie 
Rzepak ozimy powinien być uprawiany na glebach 
mieszczących się w zakresie odczynu pH od 6,0 do 
7,0, przy czym należy pamiętać, że im cięższa gle-

ba, tym odczyn powinien być bardziej zbliżony do 
pH 7,0. W przypadku gdy nie mamy takich warun-
ków w momencie uprawy rzepaku, należy przemy-
śleć kilka rozwiązań: po pierwsze – możliwe jest 
interwencyjne zastosowanie wapnowania wap-
nem węglanowym pylistym lub granulowanym (im 
wcześniej, tym lepiej – najlepiej od 5. liścia); po dru-
gie – przełożenie terminu wapnowania właściwe-
go na termin po zbiorze rzepaku. Tak naprawdę 
powinno się regulować odczyn gleby pod rzepak 
na etapie przedplonu. Brak wapnia w glebie wpły-
wa na płytki i słaby system korzeniowy, co może 
prowadzić do pękania łuszczyn i do wrażliwości na 
choroby grzybowe.

azot – król plonu 
do wyliczenia dawki azotu na wiosnę można za-
stosować poniższy wzór:

Nn = (P * Pj) – Nmin (0–90 cm)

Nn – dawka nawozowa azotu, kg N/ha

P – zakładany plon nasion, t/ha

Pj – pobranie jednostkowe azotu, kg N/1 t nasion 
+ odpowiednia masa słomy

nmin – zawartość azotu mineralnego w glebie 
w warstwie do 90 cm

Przykład: Nn = (4,5 * 60) – 70 = 270 – 70 = 200 kg 
N/ha – dawka do zastosowania na wiosnę

Zawartość azotu mineralnego w glebie na dobrym 
stanowisku i po odpowiednim przedplonie to ok. 
40–80 kg azotu mineralnego, na gorszych – ok. 
10–40 kg. Wzór zastosowany powyżej nie uwzględ-
nia jesiennego nawożenia tym składnikiem. Azot 
jesienny to 60–80 kg N/ha, a niekiedy i 100 kg  
N/ha przy wybujałym rzepaku, lecz należy pamię-
tać, że część liści jest gubiona w czasie zimy lub 
wczesną wiosną. Niemniej największe pobranie 
tego pierwiastka przypada na okres kwitnienia i to 
wtedy jest ono większe o 10–20% od końcowego. 
Dlatego pewien nadmiar w bilansie jest wskazany 
– chociażby ten z jesieni. Ponadto trzeba przyjąć,  
że wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych 
nie przekracza 80%, a w większości przypadków 
znajduje się poniżej tej wartości. W praktyce rze-
pak ozimy nawozi się najczęściej w dwóch daw-
kach w małym odstępie czasu. Niekiedy jest to kil-
ka dni różnicy, do 2–4 tygodni. Pierwsza dawka po-
winna być zastosowana w takim terminie, aby na-
wóz nie tylko zdążył się rozpuścić, ale również czę-
ściowo przemieścił w głąb gleby przed ruszeniem 
wiosennej wegetacji, do czego potrzebna jest od-
powiednia ilość opadów. Druga – maksymalnie na 
4 tygodnie przed kwitnieniem, lecz warunek – po 
aplikacji musi spaść znacząca ilość deszczu, który 
ułatwi przemieszczenie się składnika w głąb sys-
temu korzeniowego. Niekiedy warto przyspieszyć 
drugi zabieg. Obserwując pogodę z kilku ostatnich 
lat, pierwsza dawka może być aplikowana już w lu-
tym (jeżeli prawo na to pozwala) lub na początku 
marca, by załapać się na opady deszczu, a druga 
– w trzeciej dekadzie marca. Późniejsze nawoże-

Fot. 2. oBJaW NieDoBorU 
potaSU Na LiśCiU rzepaKU

Fot. 1. praWiDŁoWo oDżyWioNa 
pLaNtaCJa rzepaKU

nie zwiększa podatność roślin na wyleganie, opóź-
nienie i przedłużenie kwitnienia, zbyt wybujały roz-
wój wegetatywny, co w konsekwencji prowadzi do 
spadku jakości i wielkości plonu. 

Warto przed ruszeniem wegetacji przynajmniej 
część składnika zastosować w formie łatwo do-
stępnej, tj. saletrzanej (NO3

-). Im później wprowa-
dzamy pierwszą i drugą dawkę, tym więcej tej for-
my powinno się znaleźć w nawożeniu.

Jeżeli decydujemy się na azot w formie amidowej 
– NH2, drugą dawkę musimy przyspieszyć znacz-
nie, tj. zaaplikować zaraz po pierwszej, ponieważ, 
aby była dostępna dla roślin, musi ulec hydrolizie. 
Wracając do przykładu z 200 kg N/ha wiosną, naj-
bardziej preferowanym rozwiązaniem jest zasto-
sowanie 100 kg N w pierwszej dawce i 100 kg N 
w drugiej.

Fosfor – głównie jesienią 
Nawozy fosforowe powinny być stosowane przed 
siewem – jest to budowanie fundamentu plonu. 
Pierwiastek ten odpowiada głównie za prawidło-
wy rozwój systemu korzeniowego, co zapewnia 
lepszą zimotrwałość, dostępność wody czy skład-
ników pokarmowych. Gleba przed siewem powin-
na zawierać co najmniej 14–15 mg P2O5/100 g (za-
sobność średnia). W celu uzyskania plonu 4–5 t 
w powyższych warunkach, wskazana jest dawka 
80–110 kg P2O5/ha jesienią. Na glebach o niskiej 
zasobności nawożenie mineralne należy zwięk-
szyć o około 25–50% w stosunku do potrzeb. Je-
żeli decydujemy się na wykonanie tego zabie-
gu wiosną, powinien on mieć wyłącznie funk-
cję startową (regeneracja uszkodzeń i początko-
wy wzrost roślin), gdyż składnik ten bardzo sła-
bo przemieszcza się w glebie i bez wymieszania 
może być pobierany tylko z wierzchniej warstwy. 
Zatem duże dawki wiosną skutkują nawożeniem 
rośliny następczej po rzepaku. Ważne jest też,  
w ilu procentach fosfor z nawozów fosforowych 
się rozpuszcza, gdyż to pokazuje, czy warto go 
stosować w tym okresie.

potas – pierwiastek 
o największym pobraniu 
Potas to składnik pokarmowy, który jest pobiera-
ny przez rzepak w największych ilościach. Już je-
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sienią dobrze rozwinięta plantacja pobiera 60–80 
(100) kg K2O/ha i wraz z innymi składnikami po-
karmowymi odgrywa kluczową rolę w tworzeniu 
rozety i budowaniu odporności na warunki stre-
sowe. Racjonalne odżywienie tym składnikiem to 
odpowiednia gospodarka wodą, zarówno w la-
tach suchych, jak i wilgotnych. Gleby przed sie-
wem rzepaku powinny charakteryzować się co 
najmniej górnym zakresem dla średniego po-
ziomu zasobności, tj. 18–20 mg K2O/100 g. Dla 
uzyskania plonu 4–5 t w tych warunkach wska-
zane jest wprowadzenie 140–180 kg K2O/ha je-
sienią. Tak jak w przypadku fosforu, na glebach 
o niskiej zasobności należy zwiększyć nawożenie 
o 25–50% w stosunku do potrzeb. 

Nawożenie potasem można podzielić na dwie 
części, tj. 50–75% dawki całkowitej zastosować 
jesienią przedsiewnie, a ok. 25–50% – wczesną 
wiosną przed ruszeniem wegetacji. Wskazane 
jest, aby nawóz potasowy nie tylko się rozpuścił, 
ale również przemieścił w głąb profilu glebowe-
go chociaż częściowo, a to wymaga zarówno cza-
su, jak i wody. Musimy pamiętać, że rzepak oko-
ło 60% potrzeb potasowych zaspokaja właśnie  
z głębszych warstw gleby (podglebie). Jeżeli jesie-
nią nie był stosowany potas, wiosną należałoby 
zaaplikować do 75% dawki całkowitej, aby zapew-
nić odpowiednią ilość tego składnika, szczególnie 
w latach suchych.

magnez
– nadal niedoceniany 
Nawożenie magnezem już jesienią należy trak-
tować jako podstawowe, szczególnie gdy rze-
pak uprawiamy na glebach o niskiej zasobności 
w magnez. Z racji tego, że magnez zaraz po azocie 
i siarce jest narażony na wypłukiwanie, daw-
kę tego składnika najlepiej podzielić: jesienią za-
stosować w rzepaku przy niskiej zasobności ok. 
15–25 kg MgO/ha. Jeżeli zasobność znajduje się 
co najmniej w górnych granicach zasobności 
średniej, nawożenie podstawowe można prze-
prowadzić wczesną wiosną – najlepiej przed na-
wożeniem azotem. Tutaj bardzo ważne jest, aby 
zastosować nawozy magnezowe szybko działają-
ce – magnez rozpuszczalny w wodzie – jak siar-

Fot. 3. oBJaW NieDoBorU 
MaGNezU Na LiśCiU rzepaKU

Fot. 4. oBJaW NieDoBorU 
SiarKi Na LiśCiU rzepaKU

przy średniej zasobności gleby w S. Składnik ten  
z racji dużego wymywania powinien być stosowany 
z wiosny razem z azotem i magnezem, oczywiście 
w formie szybko działającej. 

mikroelementy
– kontrolują i regulują
Równie ważne jak nawożenie doglebowe jest do-
karmianie przez liście, które poprawia stan odży-
wienia roślin zarówno w sposób bezpośredni, jak 
i pośredni. Zwiększa ono efektywność nawożenia 
doglebowego, które w pierwszej kolejności doty-
czy makroelementów. Niemniej przyjmuje się, że 
mikroelementy spełniają w roślinie liczne funk-
cje fizjologiczne, które odgrywają rolę kontrolną  
i regulacyjną. W praktyce rzepak ozimy należy na-
wozić dolistnie przede wszystkim borem i man-
ganem, następnie molibdenem, a w dalszej kolej-
ności miedzią, cynkiem i żelazem. Niedobór boru 
wiosną to ograniczony rozwój systemu korzenio-
wego czy puste przestrzenie w korzeniu głównym. 
Stosowanie tego składnika w tym okresie sprzyja 

mniejszemu pękaniu łodyg przy wzroście wydłu-
żeniowym czy wiąże się z powstawaniem łagiewki 
pyłkowej i zawiązywaniem nasion. 

Mangan, miedź, cynk odpowiadają za gospodar-
kę azotową i hormonalną, odporność na choroby, 
sprawną fotosyntezę. Molibden, wchodząc w skład 
enzymu reduktazy azotanowej, wbudowuje azot 
w struktury białkowe, zapewnia lepszą gospodar-

czan magnezu. Warto podkreślić, że stosując 2 dt 
ESTA Kieserit, wprowadzamy do gleby 50 kg MgO 
i 40 kg S/ha (100 kg SO3). Warte podkreślenia jest 
to, że nie tylko magnez, ale i siarka jest w formie 
łatwo dostępnej dla roślin. Zastosowanie powyż-
szego nawozu na wiosnę w podanej ilości zapew-
nia ok. 80–100% potrzeb względem magnezu. 
Bardzo ważne jest również, aby każdego roku sto-
sować nawozy magnezowe, ponieważ ok. 60% Mg 
zostaje wyniesione wraz z plonem.

siarka – efektywność azotu 
Potrzeby pokarmowe rzepaku kształtują się na 
poziomie 15–17 kg S/1 t plonu. Przedsiewna apli-
kacja siarki w ilości 15–20 kg/ha korzystnie wpływa 
na cechy pokroju rośliny przed zimą, a szczegól-
nie na liczbę liści w rozecie, co skutkuje lepszym 
zimowaniem i efektywnym wbudowaniem azotu. 
Rzepak dobrze odżywiony siarką to mniejsze po-
rażenie przez czynniki chorobotwórcze. Wiosen-
ne nawożenie tym składnikiem bez znajomości 
zasobności gleby powinno opierać się na dawce 
azotu, ponieważ stosunek pobrania N:S kształtu-
je się następująco: 4–5:1. Przykładowo: wprowa-
dza się 200 kg N/ha, zatem dawka siarki powinna 
wynieść ok. 40–50 kg S/ha (100–125 kg SO3/ha) 

ESTA® KIESERIT –
JEDYNY NIEZASTĄPIONY

Więcej informacji na stronie 
www.jedynyniezastapiony.pl 

K+S Polska sp. z o.o.
Spółka należąca do Grupy K+S

Więcej informacji na stronie Więcej informacji na stronie 

Nawóz mineralny – kizeryt
25 % MgO · 50 % SO3
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Dr inż. radosław Witczak
K+S Polska

kę hormonalną, co przyspiesza regenerację po 
zimie. Żelazo – największe pobranie wśród mi-
kroelementów, wspomaga syntezę lignin, two-
rzy mocniejszą tkankę mechaniczną, co sprawia,  
że jest bardziej odporna zarówno na wyleganie, 
jak i porażenie przez choroby. 

Generalnie na wiosnę stosuje się co najmniej dwa 
zabiegi dokarmiania dolistnego. Pierwszy należy wy-
konać w fazie rozety, a drugi – w fazie pąkowania. 

zalecane dawki:

bor: 400–800 g B/ha – warto go podać w trzech 
dawkach – słabe przemieszczanie się w roślinie

mangan – dawka w zakresie 200–400 g Mn/ha

molibden – dawka 20–40 g Mo 

W praktyce wskazane jest przeprowadzanie do-
karmiania dolistnego roztworem cieczy składają-
cej się z kilku składników, np. mocznika, siarcza-
nu magnezu, mikroelementów plus ochrona in-
sektycydowa i/lub fungicydowa, oczywiście jeżeli 
to możliwe i etykieta na to pozwala.

meritum
Podsumowując, warto zaznaczyć, że pełne i zrów-
noważone nawożenie rzepaku ozimego wiosną to 
nie tylko optymalna gospodarka wodą czy lepsza 
fotosynteza, ale w głównej mierze odpowiednie wy-
korzystanie potencjału azotu, który jest najważniej-
szym składnikiem plonotwórczym. Obraz naszych 
pól, które zastaniemy po wiośnie, pokaże nam pew-
ne niedociągnięcia z jesieni, nie zawsze wynikające 
z naszej winy. Zróbmy zatem wszystko tej wiosny, 

aby nasze rośliny mogły się szybko zregenerować. 
Dając im odpowiednie składniki pokarmowe (głów-
nie azot, potas, magnez, siarkę) przed ruszeniem 
wegetacji, zagwarantujmy im odpowiednie odży-
wienie w składniki, aby mogły nadrobić zaległości 
i w pełniejszy sposób wykorzystać własny potencjał.

W praktyce możemy czasem spotkać się z sytu-
acją, że pomimo dużego nawożenia rośliny wyka-
zują niedobór azotu, siarki czy magnezu, co może 
mieć miejsce np. w roku obecnym – zwiększone 
opady deszczu lub kwaśna gleba. Brak składni-
ków pokarmowych może ograniczać rozwój syste-
mu korzeniowego. Należy zwrócić uwagę, że sła-
bo przerośnięta korzeniami gleba to słabsza rośli-
na o mniejszym potencjale plonotwórczym i więk-
sza wrażliwość na różnego rodzaju stresy.

rekomendacja
Ze swojej strony mogę Państwu zaproponować za-
stosowanie na wiosnę po tej wilgotnej, a w niektórych 
rejonach kraju mokrej jesieni i przemieszczeniu N, S 
czy Mg nawóz, jakim jest Korn-Kali® – którym uzupeł-
nią Państwo braki potasu, magnezu i siarki, ewentu-
alnie ESTA® Kieserit jako czysty siarczan magnezu, 
w którym jest do dyspozycji 25% MgO i 50% SO3. 

Dodatkowo mogę zarekomendować EPSO Top®, 
EPSO Microtop® do nawożenia nalistnego przy 
każdym zabiegu dokarmiania.

rzepak ozimy – zalecenia nawożenia wiosennego K+S

n

 

150–300 kg/ha

 

od 150 kg/ha

/ 5 kg nawozu na każde 
100 l wody

zima   wiosna
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Kukurydza należy do jednych z najbardziej wydajnych roślin zbożowych. 
W związku z tym pobiera z gleby znaczne ilości składników pokarmo-
wych, których zawartość wpływa nie tylko na wielkość uzyskiwanych 
plonów, ale również na ich wartość konsumpcyjną i paszową. 

Aby wytworzyć 1 t ziarna i odpowiednią ilość sło-
my, kukurydza pobiera z gleby około 24–30 kg N, 
12–16 kg p2O5, 30–40 kg K2o, 6–8 kg Mgo, 6–10 
kg Cao, 4 kg S (10 kg So3) oraz 14 g Cu, 110 g 
Mn, 0,9 g Mo i 85 g zn. Dawki nawozów powin-
ny być dostosowane do wysokości zaplanowane-
go plonu oraz zasobności gleby w składniki po-
karmowe. Dlatego bardzo ważnym elementem 
jest analiza gleby. Okres jesienno-zimowy lub 
wczesnowiosenny to idealny moment na pobra-
nie prób glebowych. Na podstawie wyników mo-
żemy bardzo precyzyjnie wyliczyć niezbędną ilość 
nawozów.

Szybkość pobierania składników pokarmowych 
jest różna w poszczególnych stadiach rozwoju ku-
kurydzy. Początkowo wykorzystywane są niewiel-
kie ilości, a intensywne pobieranie rozpoczyna od 
7–8 liści w przypadku azotu, a potasu – przepada 
zazwyczaj na okres kwitnienia. Fosfor ma mniej-
sze znaczenie niż azot i potas, ma jednak duży 
wpływ na rozwój systemu korzeniowego. 

Warto również wspomnieć o równie ważnych, ale 
często pomijanych składnikach, jakimi są magnez 
i wapń.

Niedobory magnezu powodują zaburzenia w prze-
biegu kwitnienia i zapylania, co ogranicza zawią-
zywanie kolb i pogarsza zaziarnienie. Wapń jako 
składnik pokarmowy przeważnie występuje w ilo-
ściach wystarczających (oprócz gleb o niskim pH). 
Pamiętajmy jednak, że intensywne stosowanie 
nawozów mineralnych NPK prowadzi do zuboże-

nia w wapń, który musi zadziałać neutralizująco  
w szczególności na azot. Mała ilość tego pierwiast-
ka objawia się wówczas sklejaniem i zwijaniem li-
ści, co często jest mylone z niedoborem potasu.

nawóz, ale jaki?
Obecnie oferta nawozów mineralnych na rynku 
polskim jest bardzo szeroka. Możemy kupić za-
równo jednoskładnikowe, jak i wieloskładnikowe 
NPK. Wiedząc, że kukurydza jest rośliną potaso-
lubną, starajmy się wybierać te wieloskładnikowe 
o wysokiej koncentracji potasu. Dobrym przykła-
dem jest tu polifoska® plon NpK (S) 5-17-32 –7, 
która zawiera również siarkę oraz mikroelemen-
ty, takie jak Fe oraz Zn. Jest to nawóz przedsiew-
ny i pogłówny, możemy go również wysiać razem 
z nasionami (nawożenie współrzędne).

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także yaraMi-
la® 9-12-25 albo amofoska® 5-10-22. Są to na-
wozy typowo przedsiewne i najlepiej wymieszać je  
z glebą. Pamiętajmy, że nawozy fosforowe i pota-
sowe na glebach średnich i cięższych z powodze-
niem możemy stosować już jesienią, natomiast 
na glebach lżejszych – wiosną. W przypadku gdy 
analizy gleby wykażą niską zawartość fosforu i po-
tasu, konieczne jest podzielenie nawozu na dwie 
lub trzy dawki. Część nawozów stosujemy już je-
sienią, a część wczesną wiosną, pamiętając, że 
maksymalna dawka P i K w czystym składniku nie 
może wynieść więcej niż 180 kg. 

W trakcie wysiewu nasion kukurydzy można zapli-
kować nawóz polidap® (fosforan amonu), który za-
wiera azot oraz fosfor. Bliskie umiejscowienie pier-
wiastków wokół ziarniaka sprawia, że są łatwo do-
stępne dla rośliny i wpływają na szybki rozwój ko-
rzenia.

azot nie byle jaki! 
Kukurydza w czasie swojego wzrostu pobiera 
duże ilości azotu, dlatego silnie reaguje na na-
wożenie azotowe. Z reguły pod kukurydze stosu-
je się nawozy wolno działające, takie jak: mocznik, 
RSM® oraz saletra amonowa, a na glebach o wy-
sokim pH również siarczan amonu. Często popeł-
nianym błędem w nawożeniu azotem w kukury-
dzy jest zbyt późne dostarczenie tego składnika, 
co wpływa bardzo mocno na obniżenie plonu. Cie-
kawym rozwiązaniem jest zastosowanie stabiliza-
tora azotu – preparatu o nazwie N-Lock™. W mo-
mencie jego użycia możemy zaaplikować całą wy-

Dynamika pobierania składników pokarmo-
wych przez kukurydzę

Fot. 1. praWiDŁoWo rozWiJaJąCa Się KUKUryDza

Fot. 2. DoJrzaŁa KoLBa KUKUryDzy LG 30.273
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paweł Danielski
p_danielski@osadkowski-cebulski.pl

To AZoT MA cZEKAĆ w GlEBIE NA 
roŚlINĘ, A NIE roŚlINA NA AZoT.

Ważne! 

Mineralne nawożenie kukurydzy

strzelanie  
w pęd3–6 liściw czasie siewu nasion wschodyprzed siewemjesień

Ilość dostarczanych 
składników w kg/ha

N – ok. 160

P2o5 – ok. 70

K2o – ok. 160

mgo – 24

So3 – ok. 48

n – 158–172

P2o5 – 76–91

K2o – 135–156

mgo – 6

So3 – 83

N – ok. 160

P2o5 – 68

K2o – 128

mgo – 20

So3 – 75

ziemniaki są potasolubne

Nawożenie ziemniaków jest jednym z głównych zabiegów agrotech-
nicznych mających największy wpływ na ilość i jakość plonu bulw, 
poprawę odporności roślin oraz zdolność przechowalniczą bulw.  
By efekt tych działań był jak najbardziej zadowalający, należy uwzględ-
nić kilka bardzo ważnych czynników. 

nięcie, a w skrajnych przypadkach dochodzi do 
szczytowo-krawędziowego przebarwienia prze-
chodzącego w nekrozy. Ograniczona jest rów-
nież szybkość wzrostu bulw, pojawiają się też de-
formacje fizjologiczne, np. pękanie już od wcze-
snych faz rozwoju. Prowadzi to do uzyskania sła-
bego plonu o niskiej jakości handlowej.

 Nawożenie potasem powinno skupiać się na do-
starczeniu odpowiedniej dawki składnika, szcze-
gólnie jeżeli nie mamy możliwości zastosowa-
nia nawozów naturalnych. W przypadku ich bra-
ku dostarczony potas powinien pokryć do 100% 
potrzeb pokarmowych dla założonego plonu 
przy zasobności gleby na co najmniej średnim 
poziomie (oczywiście górna wartość zasobno-
ści). W stanowiskach uboższych dawkę tę nale-
ży zwiększyć nawet do 50%, a w glebach zasob-
nych – zmniejszyć do 50%. Ważne podkreślenia 
jest to, że niezależnie od zasobności gleby w po-
tas ziemniaki silnie reagują na bieżące nawoże-
nie tym składnikiem. 

Forma siarczanowa
– znaczy jakość!
W nowoczesnej uprawie ziemniaka dąży się do 
uzyskania wysokich plonów przy zachowaniu naj-
wyższej jakości bulw. Aby osiągnąć zakładany cel, 
konieczne jest uzyskanie wysokiej zasobności gle-

Ziemniak jest gatunkiem o względnie małych 
potrzebach pokarmowych. Wyjątkiem jest 
potas, którego udział w końcowej całkowitej 
akumulacji makroskładników stanowi około 
40%, a w maksymalnej akumulacji dochodzi 
do 60% – np. stres suszy. Średnie pobrania  
z plonem 10 t bulw wraz z masą łęcin i korze-
ni z 1 ha wynoszą: 45 kg azotu, 15 kg fosfo-
ru, 80 kg potasu, 20 kg wapnia, 10 kg magne-
zu, 6 kg siarki (15 kg SO3) oraz szereg mikro-
elementów.

W prawidłowo prowadzonej plantacji ziem-
niak gromadzi już od początku zawsze więcej 
potasu niż azotu. Stosunek N:K2O w okresie 
od początku wegetacji do końca formowania 
bulw ulega silnemu zwiększeniu, co wynika  
z dużej dynamiki akumulacji potasu aż do fazy 
BBCH 48. Podstawowym czynnikiem ograni-
czającym wzrost biomasy jest niedobór azo-
tu, a składnikami warunkującymi pobieranie 
azotanów z gleby są fosfor, magnez i potas. 
Największą rolę w nawożeniu oprócz azotu 
odgrywa tu potas, którego ilościowo ziem-
niak przyswaja najwięcej. Pobranie tego pier-
wiastka jest najwyższe na początku stadium 
zawiązywania bulw i dla wysoko plonującej 
plantacji mieści się w zakresie 15–18 kg K2O/
ha/dzień. Niedobór tego składnika we wcze-
snych fazach powoduje przyspieszone więd-
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liczoną dawkę azotu pod kukurydzę jednorazowo.  
N-Lock™ zmniejsza straty azotu w glebie, a zwięk-
sza jego dostępność dla roślin w krytycznych dla 
nich fazach rozwojowych. Podnosi efektywność 
wykorzystania azotu z zastosowanych nawozów 
mineralnych i organicznych. 

Dawka stabilizatora azotu N-Lock™ wynosi 2,5 l/ha
i nie jest zależna od typu oraz dawki nawozu. 

• kukurydza jako roślina wysoce potasolubna potrzebuje dobrego zaopatrzenia w ten składnik 
• analiza gleby jako klucz do określenia zawartości składników pokarmowych w glebie (w tym potasu) 
• odpowiednio dobrana forma azotu oraz terminowość wysiewu sukcesem wysokich plonów

Warto pamiętać

PolidaP  
150 kg/ha

sól Potasowa / korn-kali  
250 kg/ha / 400 kg/ha

Polifoska Plon+ / yaramila 9-12-25  
300–350 kg/ha

amofoska 5-10-22  
500 kg/ha

+

+

+

saletrosan 26 / rsm 28  
150 kg/ha / 110 kg/ha

saletrosan 26 / rsm 28  
150 kg/ha / 120 kg/ha

rsm 28  
200 l/ha

PolidaP  
200 kg/ha

mocznik / 
rsm 28  

200 kg/ha – 250 l/ha

mocznik / 
rsm 28  

200 kg/ha – 250 l/ha

mocznik / 
rsm 28  

200 kg/ha – 250 l/ha

Przykładowe grafy polecanych nawozów NPK, NP, K i N w uprawie kukurydzy  
(dawki dla średnich potrzeb nawożenia N, P i K oraz plonu ok. 7 t ziarna z ha)
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by w przyswajalną formę potasu. Wysoka zawar-
tość chloru w roślinie wpływa ujemnie na syntezę 
i gromadzenie węglowodanów. Nawozy bezchlor-
kowe polepszają parametry jakościowe ziemnia-
ków:

W ziemniakach przemysłowych:

• obniżają aktywność enzymów odpowiedzial-
nych za powstawanie ciemnych plam. Bulwy 
zawierające 2,2–2,5% K w suchej masie prak-
tycznie nie ciemnieją

• pozytywnie wpływają na wydajność gromadze-
nia suchej masy w bulwach, które stanowią ¾ 
wyprodukowanej biomasy roślin. Dąży się do 
uzyskiwania partii materiału z 20–25% zawar-
tości suchej masy

• powodują zmniejszenie zawartości cukrów redu-
kujących w bulwach, polepszając ich właściwości 
technologiczne w produkcji frytek i chipsów. Ni-
ski poziom sacharozy i fruktozy nie powoduje in-
tensywnego zabarwienia produktów końcowych

W ziemniakach jadalnych:

• odpowiedni poziom potasu polepsza smako-
wość bulw odmian konsumpcyjnych 

• zwiększają zawartość witaminy kwasu askorbi-
nowego (witamina C)

• ograniczają ciemnienie bulw przed i po ugoto-
waniu

• zmniejszają ubytki podczas przechowywania, co 
związane jest z regulacją procesu oddychaniaNaj-
lepszymi nawozami potasowymi są siarczan pota-

Fot. 1. BrązoWe MartWiCoWe pLaMy Na 
StarSzyCh LiśCiaCh śWiaDCzą o DŁUGo-
trWaŁyM NieDoBorze potaSU

Wpływ różnych nawozów na plon i zawartość skrobi w ziemniakach. Bonin 2012

50,2 58,1 64,6
Plon t/ha
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105; 105; 160 
NP + sól potasowa

105; 105; 160 
nP + KaliSoP

105; 105; 160; 50 
nP + Patentkali

su (KaliSop® plus 51% K2O, 45% SO3) i patentka-
li® 30% K2O, 10% MgO, 42,5% SO3, ponieważ za-
wierają niewielkie ilości szkodliwego chlorku sodu,  
a jednocześnie dostatecznie duże ilości magne-
zu i siarki. Relacja między ilością siarki i magne-
zu pobieranymi przez dobrze odżywioną planta-
cję wynosi odpowiednio 24 kg siarki i 40 kg ma-
gnezu przy plonie 10 t bulw z ha. Wskazuje to jed-
noznacznie na dobór nawozów magnezowo-siar-
kowych zarówno do aplikacji doglebowej (eSta® 
Kieserit 25% MgO, 50% SO3), jak i dolistnej (epSo 
top® 16% MgO, 32,5% SO3). 

Aby nawozy się rozpuściły i częściowo przemieściły 
w glebie, nie powodując problemów ze wschoda-
mi sadzeniaków, rozsiewanie nawozów powinno 
mieć miejsce na ok. 2–4 tygodni przed sadzeniem. 
Nie znając zasobności gleby, trzymajmy się w mia-
rę możliwości poniższej proporcji między składni-
kami pokarmowymi:

N : p2O5 : K2o : Cao : Mgo : So3

1 : 0,33 : 1,56 : 0,33 : 0,29 : 0,23

Dr inż. radosław Witczak
K+S Polska

ziemniaki – zalecenia nawozowe

P

n

 

300–500 kg/ha

 

300–500 kg/ha

 

100–200 kg/ha

/

i.

ii.

5 kg nawozu na każde 
100 l wody

zima   wiosna 00      03         08           11                15              32                  45                65                 75                 91                  99

74

aGroNoM Nr 1/2018 agrotechnika | NAwoŻENIE



żarłoczne buraki

Nawożenie buraków cukrowych jest fundamentalnym czynnikiem 
warunkującym uzyskanie zadowalającego plonu o dobrej jakości. 
zarówno przenawożenie, jak i niedobór składników pokarmo-
wych mogą powodować straty. racjonalne dostarczanie makro-  
i mikroelementów w dzisiejszych czasach jest koniecznością  
i musi być dostosowane do biologicznych właściwości roślin oraz 
czynników przyrodniczych, które są miernikiem produktywności 
tego zabiegu.

tabela 1. ilość składników pokarmowych potrzebna do wytworzenia plonu 1 t korzeni wraz z liśćmi

odczyn przede wszystkim 
Po otrzymaniu wyników analizy gleby możemy 
ustalić plan nawozowy, korelując potrzeby pokar-
mowe buraków cukrowych z zasobnością stano-
wiska. Skład nawozów powinien być dobrany sta-
rannie, aby pokryć rzeczywiste potrzeby tej wyma-
gającej rośliny. O tempie jej wzrostu, a ostatecznie 
o plonie cukru decydują głównie takie pierwiastki, 
jak: azot, fosfor, potas, sód, magnez, siarka, wapń, 
bor, mangan, cynk. Nie zapominajmy jednak o nad-
rzędnej kwestii. Niezmiernie ważną rolę w żywie-
niu buraka cukrowego odgrywają formy składni-
ków pokarmowych, które są uzależnione od wyso-
kości pH. Pobieranie azotu zależy głównie od od-
czynu: i tak na glebach kwaśnych w większym stop-
niu pobierana jest forma azotanowa, natomiast na 
lekko kwaśnych i obojętnych – amonowa. 

Aby zmienić i uregulować odczyn do optymal-
nego (pH 6,5–7,2), należy zastosować wapnowa-
nie nawozami wapniowymi w formie węglanowej  
z dodatkiem magnezu. Świetnym wyborem będzie 
nawóz wapniowo-magnezowo-węglowy aGro-
DoL 03-ro 50% Cao + Mgo, w tym min. 15% 
Mgo odm. 03. Zmieniają one wartość pH gleby, 
poprawiają jej właściwości fizyczne oraz dostarcza-
ją burakom cukrowym wapnia oraz magnezu, któ-
re mają duży wpływ na rozwój oraz plonowanie tej 
rośliny. Odczyn gleby reguluje się pod przedplon 
lub po zbiorze przedplonu, lecz należy wiedzieć,  
iż trzeba zachować minimum sześć tygodni przerwy 
w nawożeniu innymi składnikami pokarmowymi.

Burak lubi potas 
Burak cukrowy spośród wszystkich roślin upraw-
nych pobiera największe ilości potasu, który jest 
dla niego najważniejszym składnikiem. Pierwiastek 
ten kontroluje gospodarkę azotem, wpływa na wy-
dajność fotosyntezy, reguluje gospodarkę węglo-
wodanami, a co za tym idzie, decyduje o pozio-
mie cukru w korzeniach. To tylko niektóre zadania,  
za które odpowiada. 

azot i fosfor równie ważne 
Azot odgrywa znaczącą rolę w początkowej fazie 
wzrostu buraków. Jest on odpowiedzialny za wy-
tworzenie umiarkowanie dużej masy liści, która po-
zwala na sprawną asymilację składników pokarmo-
wych oraz prawidłowy przebieg procesu fotosynte-
zy. W późniejszej fazie rozwoju odpowiednia ilość 
tego pierwiastka umożliwia budowę części pod-
ziemnej, co prowadzi do wytworzenia zdrowych 
korzeni i pozwala uzyskać duży plon cukru. 

i potasu. Jeśli zachodzi konieczność, przepro-
wadzamy także zabieg wapnowania (najlepiej 
pod przedplon).

od czego zacząć?
Potrzeby nawozowe. To one określają róż-
nice między potrzebami pokarmowymi a za-
sobnością gleby. Przygotowując się do sie-
wu, należy przeprowadzić wcześniej, po zbio-
rze przedplonu, agrochemiczną analizę gleby. 
dzięki niej możemy ustalić dawki nawozów, 
na wymaganym przez rośliny poziomie, i ich 
odpowiednie proporcje. Na podstawie tych 
wyników ustalamy jesienne dawki fosforu  

Fot. 1 – zGorzeL LiśCi 
SerCoWyCh BUraKa

równoczesne stosowanie wapna i na-
wozów fosforowych jest kategorycznym 
błędem w agrotechnice. Nie wolno tak-
że wapnować po rozrzuceniu obornika. 

Istotny jest termin stosowania azotu w bu-
rakach. Jeżeli nawozimy nim pogłównie, 
musimy się liczyć z  wydłużeniem okresu 
wegetacji i  późniejszym gromadzeniem 
cukru w korzeniach. Jeżeli odstawa do cu-
krowni zaplanowana jest we wczesnych 
terminach (wrzesień–październik), powin-
no się przyspieszać podanie azotu lub za-
stosować nawożenie w całości przedsiew-
nie. Jeżeli zaś wiemy, że buraki długo pozo-
staną w polu, azot możemy podać później.

pamiętaj! 

pamiętaj! 

„Co za dużo, to nie zdrowo”. Nie tylko niedobór, 
ale także nadmiar potasu skutkuje spadkiem ja-
kości technologicznej korzeni. Trzeba pamiętać 
o tym, że buraki mają tendencję do pobierania 
tego pierwiastka w sposób luksusowy, a istotnym 
źródłem tego składnika są pozostawiona na polu 
słoma czy wysiane rośliny strączkowe. Nawożąc 
przedsiewnie, nie powinniśmy przekraczać dawki 
100 kg K2O/ha, zwłaszcza gdy chcemy je połączyć 
z wiosennym nawożeniem azotowym. 

CieKaWoStKa! 
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Makroskładniki (kg) Mikroskładniki (g)

n P2o5 K2o na2o mgo So3 B mn Zn

 4,80 1,76 7,30 2,74 1,72 2,00 11,20 29,40 14,0



tomasz kopiec
t.kopiec@osadkowski.pl

farma
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Fosfor pobudza rośliny do produkcji asymilatów 
oraz wzmaga wytwarzanie tkanek sklerenchyma-
tycznych. Ma to duże znaczenie w okresie zbioru  
i transportu, ponieważ buraki cukrowe są bardziej 
odporne na uszkodzenia mechaniczne, ponad-
to trudniej ulegają procesom gnilnym, ułatwione 
jest więc przechowywanie zebranego plonu. Fos-
for powinien być dostępny dla roślin od same-
go początku. Faza wschodów to okres krytyczny 
zapotrzebowania na ten składnik. Dobrą prakty-
ką jest nawożenie bezpośrednio przed  siewem. 
Skraca się wtedy czas między aplikacją a pobiera-
niem składnika przez korzeń, co zmniejsza straty 
spowodowane jego uwstecznianiem się.

nie zapominaj 
o mikroelementach 
Cytując dr. Witolda Szczepaniaka: Ze wszystkich 
składników pokarmowych dokarmianie dolistne na-
leży traktować jako podstawowe w przypadku mi-
kroelementów, gdyż, jak już wspomniano, w sposób 
dolistny można pokryć całość zapotrzebowania bu-
raków na te składniki. Najważniejszym mikroele-
mentem dla buraka cukrowego jest bor. Przez 
niedobór tego pierwiastka rośliny rosną wolniej, 

mają większą tendencję do  więdnięcia, pękania 
i zdrobnienia liści. Silny niedosyt może się przy-
czynić do  spadku plonu korzeni nawet o  50% 
oraz zawartości cukru o 3–4%. Niestety, we wcze-
snych fazach rozwojowych rośliny pobierają bar-
dzo małe ilości tego składnika, co często skutku-
je w tym okresie wystąpieniem zgorzeli liści ser-
cowych, czego konsekwencją jest sucha zgnilizna 
korzeni. Im wcześniej wykonamy nawożenie mi-
kroelementami, tym lepiej. Przeważnie stosuje 
się dwa zabiegi: pierwszy w fazie 4–6 liści mniej-
szą dawką, drugi – dawką uzupełniającą – oko-
ło 2 tygodni po pierwszym, najpóźniej do zwarcia 
międzyrzędzi.

Uprawa buraków cukrowych może być bardzo 
opłacalna. W skali światowej to jedna z najbar-
dziej dochodowych upraw. W warunkach pol-
skich zyski zaczynają się przy 40 t/ha. Plon rzędu  
35 t/ha pokrywa zwykle poniesione nakłady. War-
tości te można podwoić, przestrzegając głównych 
zasad poprawnej agrotechniki.

zasobność gleby w makroskładniki oraz ich dawki

składnik bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka

potas (K2o) 160 140 120 100 30

fosfor (p2O5) 110 90 70 50 30

azot (N) 80+40 70+40 60+40 50+40 40+40

preparat Dawka termin/faza rozwojowa

oSD Bor 2 kg/ha

4–6 liściBlack Star 2 l/ha

oSD Mineral 2 kg/ha

oSD Bor 2 kg/ha

przed zwarciem międzyrzędzioSD Mikro rzepak 2 kg/ha

oSD Mikro zboże 2 kg/ha

tabela 2. przybliżone dawki nawożenia pod buraki cukrowe

tabela 3. propozycja nawożenia dolistnego



2017 rok – orkany, huragany 
i ubezpieczenia

30.11.2017 roku zakończył się sezon ubezpieczenia upraw. Grupa 
osadkowski zanotowała rekordową liczbę ubezpieczonego areału 
– 46 000 ha. Jest to wynik ciężkiej i intensywnej pracy, zaufania na-
szych klientów oraz efekt zablokowania dotacji do ubezpieczeń w 
2016 roku.

Rok 2017 był mocno nieprzewidywalny, jeśli cho-
dzi o zjawiska pogodowe. Wszyscy pamiętamy 
katastrofalny w skutkach huragan z sierpnia. Naj-
większe straty materialne odnotowano wówczas 
w województwach: kujawsko-pomorskim (po-
wiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski 
i żniński) oraz pomorskim (31 gmin w powia-
tach: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, kar-
tuskim, kościerskim i lęborskim), a także w wiel-
kopolskim. 

Ogółem zniszczenia w budynkach oszacowa-
no na ponad 250 mln zł. Ogólna wielkość strat  
w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 

ok. 200 mln zł, woj. wielkopolskim – 38 mln zł,  
a pomorskim – 27 mln zł. 

W całej polsce zniszczonych zostało 72 tys. ha 
upraw.

Straty w woj. pomorskim wyceniono na 2,7 mld 
zł. Do listopada 2017 tylko w woj. kujawsko-po-
morskim na wypłatę pomocy finansowej dla po-
szkodowanych gminy otrzymały 54 mln zł.

W październiku uderzył orkan Ksawery, który po-
zbawił prądu 271 tysięcy gospodarstw domowych, 
w tym 90 tysięcy na Dolnym Śląsku. Pod koniec 
tego samego miesiąca przeszedł przez Polskę or-
kan Grzegorz, powodując gigantyczne straty: dwie 
osoby zginęły, 190 tysięcy odbiorców nie miało prą-
du, tysiące połamanych drzew, utrudnienia na kolei.

jak zabezpieczyć się
przed wichurą?
Należy zawczasu pomyśleć o ubezpieczeniu 
upraw, domów i budynków rolniczych. 

• Działy ubezpieczeń Grupy Osadkowski co roku 
weryfikują swoim klientom ubezpieczenie do-
mów, budynków rolniczych, sprawdza sumy 
ubezpieczenia, bierze pod uwagę przeprowa-
dzone remonty, analizuje elementy zewnętrz-
ne zamontowane na budynkach, które mogłyby 
ulec uszkodzeniom przez silny wiatr, w okresach 
sezonu sprzedaży upraw dba o aktualne sumy 
ubezpieczenia, informuje o zakresach ochrony 
i dopasowuje ofertę do potrzeb klienta.

katarzyna gławęda grądek 
k_glaweda-gradek@osadkowski-cebulski.pl

W przypadku ostrzeżenia o nadchodzącej na-
wałnicy:

• Usunąć z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie 
przedmioty, które mogą zostać porwane przez 
wiatr i stanowić zagrożenie.

• Zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, zwłasz-
cza tym przebywającym na zewnątrz.

• Nie parkować w pobliżu drzew, reklam, szyl-
dów, słupów trakcji energetycznej, nie wycho-
dzić na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne.

• Jeżeli jest się poza domem, poszukać bezpiecz-
nego schronienia.

osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
dział Ubezpieczeń
tel. 76 850 58 84, 694 481 454 lub 694 481 842
ubezpieczenia@osadkowski-cebulski.pl

osadkowski Sa
dział Ubezpieczeń
Magdalena Myjkowska
tel. 71 314 17 24, 662 144 273
m.myjkowska@agrainvest.pl
Katarzyna Foremny
tel. 71 314 17 24, 666 833 571
k.foremny@agrainvest.pl

HODOWLA: MONSANTO

NIEDOŚCIGNIONA 
W PLONOWANIU I DOSYCHANIU

Kukurydza DKC 3711 FAO 250

ziarno bioetanol
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historia mojego gospodarstwa

W tym numerze zaczynamy cykl wspomnień naszych czytelników. 
historia każdej rodziny jest wyjątkowa, bo pisana przez życie. Wspo-
mnienia wywołują wiele emocji, stanowią pamiątkę i niesamowity 
fundament dla przyszłych pokoleń. 

No właśnie. Jest Pan promotorem wielu korzystnych 
zmian. Dzięki Panu w 2006 r. Krajów, jako pierwsza 
wieś na Dolnym Śląsku, otrzymała 5 mln zł z Fun-
duszy Rozwojów Obszarów Wiejskich. Głośno było 
szczególnie o kwestii scalania gruntów.

Tak. Byliśmy pierwszą w latach 2005–2008 wsią 
w kraju, która skorzystała z funduszy UE na kom-
pleksowe scalanie gruntów. Zmniejszyliśmy liczbę 
działek z 360 do ok. 200. Program był bardzo trud-
ny, wymagał od rolników przede wszystkim zgody 
i umiejętności porozumienia. Niełatwo przekonać 
ludzi do nowości, ale myślę, że było warto. Ponadto 
to nasze duże zaangażowanie i ciężka praca mocno 
zaowocowały, wybudowaliśmy również wodociąg, 
gazociąg, świetlicę wiejską, drogi do działek rolnych 
oraz przeprowadziliśmy prace melioracyjne. 

Czy wizję, jaką Pan miał w momencie przejęcia go-
spodarstwa, udało się zrealizować?

Myślę, że tak. Najważniejsze, że teraz wraz z córkami, 
a więc nadal rodzinnie, prowadzimy gospodarstwo. 
W 2012 r. wybudowaliśmy nową bazę w Krajowie 
i przenieśliśmy się tam z Krotoszyc. W 2013 r. wraz 
z córkami i dwoma sąsiadami założyliśmy Grupę Pro-
ducencką. Wspólnie skorzystaliśmy z zewnętrznych 
dofinansowań na zakup 3 silosów o pojemności 
2200 ton i suszarni opartej na gazie ziemnym. Obec-
nie nasze gospodarstwo specjalizuje się szczególnie 
w produkcji pszenicy, rzepaku i kukurydzy. 

Jestem pod wrażeniem. W 2013 r. sukcesem Pań-
stwa, a także Dolnego Śląska, było uzyskanie tytu-
łów Wicemistrza Krajowego i Wojewódzkiego Mistrza 
w kategorii „Rolnicy” w XXI edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu AgroLiga. 

Tak, to fakt. Zostaliśmy uznani jako wzorcowe i naj-
wydajniejsze gospodarstwo w województwie dol-
nośląskim. Przyznanie prezydenckiej nagrody było 
ukoronowaniem naszej krętej drogi, którą wraz  
z żoną przebyliśmy od lat 80.

Panie Zbyszku, dziękuję za bardzo ciekawy wywiad. 
Pana historia pokazuje, że kluczem do sukcesu jest 
przede wszystkim otwarcie na współpracę i potrze-
by innych ludzi. 

Chyba nie skłamię, gdy powiem, że od zawsze 
jest Pan zaangażowany społecznie. Współpra-
ca, wsparcie i pomoc innym to również Pana co-
dzienne życie! 

Tak. chciałem dostać się do Ministerstwa rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej, by tam 
przedstawić swoje racje, pokazać koszty gospo-
darowania, trudny rynek zbytu płodów rolnych 
i zysk, którego nie było. Nie zgadzałem się z sy-
tuacją, która wówczas istniała. I to nie chodzi-
ło tylko o mnie. od 1982 r. jestem sołtysem wsi,  
a w latach 1982–2010 byłem radnym gminy. Na 
początku lat 90. utworzyliśmy stowarzyszenie 
Uczestników Kompleksowej Przebudowy wsi 
Krajów. wtedy też pojechałem z delegacją wo-
jewództwa dolnośląskiego na sympozjum do 
Bambergu w Niemczech. Pokazano nam, do 
czego mogą dążyć tak małe miejscowości jak na-
sza. wyjazd dał pewną perspektywę i pozwolił od-
zyskać chęć działania. 

11-hektarowe gospodarstwo. Zrezygnowałem  
z pracy i zająłem się rolnictwem. systematycz-
nie powiększałem powierzchnię, dodatkowo bio-
rąc w dzierżawę niektóre grunty sąsiadów. Zie-
mię uznałem za najlepszą lokatę kapitału. Począ-
tek lat 90., mimo okazałego parku maszynowego, 
areału ok. 50 ha i pokaźnej hodowli bydła, skła-
dającej się z 60 sztuk, był bardzo ciężki. Mieliśmy 
chwile zwątpienia i brak perspektyw. dopiero  
w 1994 r. nastąpił przełom, kupiliśmy z żoną 200 ha 
gruntów położonych na obszarze dwóch gmin: 
legnica i Złotoryja. Zrezygnowaliśmy z produkcji 
zwierzęcej i postawiliśmy wyłącznie na produk-
cję roślinną. wszystko zapowiadało się dobrze, 
był rozwój, chęć zmian i mocne zaangażowanie. 
Już jednak w maju 1994 r. grad wybił cały rzepak,  
a w 1997 r. podczas wielkiej powodzi wszystkie 
pola w dorzeczu Kaczawy i Nysy szalonej zosta-
ły zalane. Podcięło nam to skrzydła, nasza ciężka 
praca niejednokrotnie nie została nagrodzona. 

Jako pierwsi swoimi wspomnieniami podzielili 
się z nami państwo halina i Zbigniew Kądziołko-
wie z Krajowa w gminie Krotoszyce, woj. dolno-
śląskie. Ich ciężka praca i niesamowita wytrwa-
łość pozwoliły im osiągnąć wielki sukces. 

Panie Zbyszku, w jaki sposób stał się Pan właścicie-
lem ziemi, skąd u Pana taka olbrzymia pasja i za-
angażowanie w pracy we własnym gospodarstwie?

Urodziłem się w 1951 r. w Krotoszycach. Trady-
cję rolniczą zapoczątkowali moi rodzice w latach 
50. ubiegłego wieku. Mieli niewielkie gospodar-
stwo i pracowali w sklepie spożywczym. Ja uczy-
łem się w jaworskiej zawodówce, w końcu ukoń-
czyłem technikum mechaniczne oraz pedago-
giczne studium techniczne. Jako nauczyciel za-
wodu uczyłem przyszłe pokolenia w Techni-
kum samochodowym w legnicy, w tym samym 
czasie pomagałem rodzicom w polu. w 1980 r. 
rodzice przeszli na emeryturę i przekazali mi 

rozmawiała 

agnieszka światła
a_swiatla@osadkowski-cebulski.pl
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aktualności zbożowe

„to będą rekordowe zbiory”, „z całą pewnością pszenica nie będzie 
miała białka”, „zboża paszowego będzie tyle, że nie będzie gdzie go 
sprzedawać”, „rzepak sypnie 5 ton” – to tylko niektóre z wielu pro-
gnoz i haseł, jakie pojawiały się na rynku zbożowym w pierwszej po-
łowie ubiegłego roku.

Faktycznie – na brak deszczu w roku 2017 nie mo-
gliśmy narzekać i początkowo zapowiadały się fan-
tastyczne plony. Niestety, jak się później okazało, 
więcej wcale nie znaczy lepiej.

Suma opadów w Polsce i północnej Europie w wie-
lu regionach zbliżyła się do średniej dwuletniej. 
Taki mokry rok powtarza się bardzo rzadko; za-
wsze wpływa na pojawienie się wielu wyzwań agro-
technicznych i niesie ze sobą problemy jakościowe 
zbieranego ziarna. Sporo wcześniejszych prognoz 
się nie sprawdziło, co więcej – niektóre, jak cho-
ciażby zawartość białka w pszenicy, okazały się od-
mienne od wcześniejszych przewidywań rynku. 
Plony rzepaku zdziesiątkowały choroby grzybowe 
i jedynie większy areał oraz brak wymarznięć utrzy-
mały dość komfortowy bilans tego surowca.

Opóźnione terminy zbiorów, topienie się kombaj-
nów, problem z zasiewami jesiennymi, z dojrzewa-
niem i zbiorem kukurydzy, niska gęstość i liczba 
opadania, fuzarioza, porośnięte ziarno, aflatoksyny 
i wiele innych sytuacji, z którymi przyszło nam się 
zmierzyć, miały duży wpływ na obraz rynku zbożo-
wego w tym sezonie.

Polska w ostatnich latach eksportowała około 4–5 
mln t zboża rocznie, głównie pszenicy, do krajów 
Afryki Północnej i na Bliski Wschód. Wysokie zbio-
ry, dobra jakość zboża i spora nadprodukcja po-
zwalały na tak duży eksport. Pszenica eksportowa 
wymaga jednak spełnienia wielu standardów. Pod-
czas gdy przemysł młynarski czy paszowy są w sta-

Wracając do naszych upraw, od samego początku 
żniw firmy skupujące – z racji słabych parametrów 
– zmagały się z realizacją umów do portów, w wy-
niku czego wiele z nich zostało anulowanych,  
a statki przesunięto do Rosji i Francji. Na szczę-
ście w większości przypadków obyło się bez kar 
umownych z racji spadkowego trendu na świato-
wych giełdach i łatwości zakupu zastępczego to-
waru z innych rejonów.

Należy zwrócić uwagę na liczby i przyjrzeć się 
obecnemu trendowi. Czy faktycznie spadki na 
giełdach są zasadne i czego możemy się spodzie-
wać w drugiej części sezonu?

Ostatni w 2017 r. raport nie przyniósł większych 
zmian w ocenie krajowych zbiorów zbóż, których 
wielkość została podtrzymana na poziomie 31,5 
mln t, co stanowi wzrost aż o 10% w stosunku 
do roku 2016.

Wszystko wskazuje na to, że bieżący sezon zakończy 
się w Polsce historycznie wysokimi zapasami zbóż. 
Według ostatnich aktualizacji ich wielkość wyniesie 
aż 4,5 mln t. Największych zapasów należy się spo-
dziewać w odniesieniu do pszenicy, której wielkość 
może wzrosnąć aż do 2,55 mln t wobec zaledwie 
400 tys. t na koniec sezonu 2016/2017, głównie  
za sprawą bardzo małego eksportu.

jak to wygląda na świecie?
Wielkość zbiorów pszenicy w ostatnim raporcie 
USDA została podtrzymana na poziomie 732 mln t, 
a więc była tylko o 7,3 mln t niższa niż w rekordo-
wym sezonie 2016/2017. Przy braku istotnych 
zmian w światowym bilansie pszenicy zapasy na 
koniec bieżącego sezonu zostały podtrzymane na 
rekordowym poziomie 230,9 mln t.

Podobnie jest z kukurydzą – pomimo niewielkiego 
spadku zbiorów w Europie światowy bilans pozo-
staje bardzo komfortowy, a zapasy skutecznie po-
wstrzymują kapitał spekulacyjny przed inwesto-
waniem w płody rolne.

W dłuższej perspektywie jedynie globalne proble-
my pogodowe mogą zastopować notowania zbóż 
przed większymi spadkami. Wszystko wskazuje na 
to, że bieżący sezon zakończy się znacznie wyż-
szymi zapasami zbóż, na które trudno będzie 
znaleźć chętnych w eksporcie. To z kolei może wy-
wierać silną presję na notowania pszenicy nie tyl-

ko ze starych, lecz także z nowych zbiorów, 
a w konsekwencji dalsze spadki nie tylko na gieł-
dach, ale przede wszystkim w przetwórstwie, któ-
re ma ograniczone potrzeby i dużą świadomość 
wysokich zapasów.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że już od li-
stopada 2017 r. rozpoczął się import zboża z Nie-
miec. Ograniczona podaż z rodzimych gospo-
darstw wpłynęła w końcówce roku 2017 na wzrost 
cen pszenicy i jęczmienia w Polsce, głównie w Wiel-
kopolsce oraz centralnej i wschodniej Polsce, czy-
li tam, gdzie zlokalizowane są największe młyny  
i wytwórnie pasz. Doszło do sytuacji, w której ceny 
pszenicy i jęczmienia w Polsce na przełomie roku 
były najwyższe w całej Europie, wyznaczając tym 
samym kierunek importu. Trzeba pamiętać, że 
podobnie jak w Polsce, również w Niemczech fir-
my eksportowe jak na razie nawet w połowie nie 
realizują swoich planów i z coraz większym niepo-
kojem szukają jakiegokolwiek rynku zbytu. 

Podsumowując, przed nami wiosna – okres wielu 
niewiadomych: z jednej strony zrozumiałe obawy  
o wymarznięcia i wymoknięcia, a z drugiej bardzo 
wysoki bilans zbóż w Polsce, Europie i na świecie. 

Według wstępnych prognoz łączna podaż pszeni-
cy w EU w sezonie 2018/2019 (zbiory + zapasy 
początkowe + import) może wynieść aż 175 mln t 
(vs 170 mln t obecnie, tj. 2017/2018). Równie wy-
sokiej podaży należy się spodziewać w całym re-
gionie, tj. UE/Ukraina/Rosja, która według wstęp-
nych szacunków powinna wynieść aż 297 mln t, 
vs 296 mln t obecnie. 

Taki scenariusz oznacza jedno: jeszcze większą 
presję ze strony rosji i Ukrainy na eksport zboża, 
zwłaszcza w pierwszej części sezonu 2018/2019 r. 

Po raz kolejny wydaje się sprawdzać wielokrotnie 
powtarzana przez nas zasada, że rozkładanie ry-
zyka oraz dywersyfikowanie sprzedaży zbóż i rze-
paku to najrozsądniejsze działania w zarządzaniu 
gospodarstwem.

1 Od lipca 2017 r. do początku lutego 2018 r. wyeksportowali-
śmy zaledwie 604 tys. t pszenicy, co stanowi jedynie 25–30% 
tego co w poprzednim sezonie.

nie zaakceptować niższą jakość zboża, w eksporcie 
jakość odgrywa kluczową rolę.

Brak parametrów w polskiej pszenicy oraz konku-
rencyjnie tania i dobra pszenica rosyjska sprawiły, 
że eksport z polski i europy w tym sezonie ma 
marginalne znaczenie1. Z roku na rok Rosja „goni” 
Zachód, inwestując w sprzęt rolniczy, obsiewając 
kolejne hektary i stając się światowym liderem  
w eksporcie pszenicy. Firmy analityczne podnoszą 
prognozy eksportu pszenicy w bieżącym sezonie 
do 37–38 mln t, co stanowi prawie dwukrotny 
wzrost do lat ubiegłych. 

Zastanawiające jest to tempo wzrostu i warto po-
myśleć, co się stanie, kiedy Rosja zacznie intensyfi-
kować uprawy, stosując chemię i nawozy…

grzegorz krauza
g.krauza@osadkowski.pl
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GrUzJa 9–12.10.2017

GrUzJa 14–19.10.2017

nie samą pracą  
człowiek żyje

tegoroczne wyjazdy szkoleniowo-turystyczne z Grupą osadkowski, 
organizowane w ramach programu partnerskiego „agropuzzle”, ko-
jarzyć się na pewno będą z niezapomnianymi widokami, wspaniały-
mi przeżyciami oraz z ucztą dla podniebienia. 

Co roku starannie wybieramy kierunki naszych wy-
praw, tak aby dostarczały one uczestnikom nie tyl-
ko relaks, ale i pozytywne emocje. Wspomnienia 
pozostaną bowiem z nami na długo, nie pozwala-
jąc zapomnieć razem spędzonego czasu. W 2017 
r. postawiliśmy wybrać się w miejsca niezniszczone 
jeszcze przez masową turystykę. Przy tej okazji naj-
ważniejsze było dla nas przede wszystkim bezpie-
czeństwo, dlatego zdecydowaliśmy się na świeżość 
turystyczną, mimo skomplikowanej przeszłości hi-
storycznej, które zapewniały nam Gruzja, Czarno-
góra, Albania i Chorwacja. 

orientalna podróż 
do serca gruzji
Zwiedziliśmy w tym roku jeden z najpiękniejszych 
zakątków leżący na pograniczu Europy i Azji – ki-
piący zielenią, pełen żyznych pól i malowniczych 
gór. Ten raj na ziemi to Gruzja. Kraj ten słynie nie 
tylko z bogatej historii, zabytków czy zapierających 
dech w piersiach widoków, ale przede wszystkim  
z niezwykłej gościnności mieszkańców. Powiedze-
nie „gość w dom, Bóg w dom” stało się tu narodo-
wą ideologią. Odczuliśmy to i podczas obiadu 
w gospodzie na szlaku Kaukazu, i w restauracjach 
folklorystycznych. Skosztowaliśmy pysznego, zna-
nego na całym świecie, domowej roboty wina, 
przyjrzeliśmy się z bliska jego produkcji podczas 
warsztatów przeprowadzonych specjalnie dla nas.

Kraj ten przemierzaliśmy na wszelkie sposoby: au-
tobusem, jeepem czy nawet konno, aby móc zoba-
czyć jak najwięcej. Nasi goście podkreślali, że czuli 
się tu swobodnie, głównie dzięki dzikości odwie-

dzanych miejsc, krajobrazom i brakowi uciążliwej 
infrastruktury turystycznej, która potrafi skraść du-
szę najpiękniejszemu zakątkowi na ziemi. Głośno 
podkreślali w czasie drogi powrotnej, że w Gruzji 
jest pięknie!
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śmy sobie Albanię – jeden z najciekawszych i naj-
bardziej tajemniczych krajów kontynentu, nazywa-
ny ostatnim sekretem Europy. odwiedziliśmy jego 
najstarsze miasto – szkodrę, podziwiając roztacza-
jącą się z twierdzy rozafa panoramę miasta. Pod-
sumowując wycieczkę po czarnogórze, chorwa-
cji i Albanii, nasi uczestnicy jednogłośnie stwierdzi-
li, że Bałkany będą im się kojarzyć z piękną przy-
rodą, majestatycznymi widokami, bogatą historią  
i prawdziwą ucztą dla podniebienia!

Wszystko, co dobre, niestety szybko się koń-
czy. po pełnych przygód i wrażeń dniach wra-
caliśmy z Gruzji i Bałkanów radośni oraz na-
ładowani pozytywną energią. Miłe wspomnie-
nia, które przywołujecie podczas spotkań 
z nami, są dowodem na to, że warto zwiedzać 
świat z Grupą osadkowski!

Bałkańskie trio 
„Gdy rodziła się nasza planeta, najpiękniejsze spo-
tkanie morza z lądem zdarzyło się na czarnogórskim 
wybrzeżu”. słowa George’a Byrona doskonale opi-
sują ten bałkański kraj. czarnogóra przyciąga nie-
zwykłą różnorodnością, oferując piękno przyrody  
w połączeniu z zabytkami kultury. Podczas nasze-
go pobytu udaliśmy się do serca czarnogóry, do 
największego i najgłębszego kanionu Europy – 
Tary. Trasa wiodła przez Park Narodowy Biograd-
ska Gora, urzekając nas pięknem majestatycznych 
krajobrazów. Nie obyło się też bez sporej dawki 
adrenaliny podczas szaleńczego zjazdu na tyrol-
ce nad głębokim na 200 metrów kanionem rze-
ki Tary. Ponieważ niedaleko znajduje się średnio-
wieczna perła chorwacji – dubrownik, nie mogli-
śmy sobie odmówić odwiedzin. Ten niewielki port 
położony na południowym krańcu dalmacji należy 
do najpiękniej ufortyfikowanych i najładniejszych 
miast średniowiecznych. Zachwyciliśmy się tym 
miejscem oraz oferowanym tu pysznym śródziem-
nomorskim jedzeniem. Na sam koniec zostawili-

joanna miężał-Basińska 
j.miezal@osadkowski.pl
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DODATKI      dla GosPodarstw
rolnycH

FOLIA ROLNICZA IDEAL WRAP 
500 mm × 1800 m i 750 mm × 1500 m

SIATKA ROLNICZA IDEAL BAL
123 cm × 2000 m i 123 cm × 3000 m

FOLIA DO ZAKISZANIA RANI SILAGE
szer.: od 6 do 22 m (co 2 m)
dł.: 33, 35, 50 m

materiał: LLDPE + stabilizator UV
technologia produkcji: wydmuch (BLOW) 
gatunek: I
grubość: 0,025 mm (25 my)
wytrzymałość na rozciąganie: min. 25 MPa
rozciągliwość folii: 70%
waga rolki: 21 kg
kolor: biały
folia z klejem
materiał szpuli: plasti k
średnica wewnętrzna szpuli: 76 mm

ZAKISZACZ SILOMAX 
100 g/10 l wody i 500 g/50 l wody

forma preparatu: pylista
do rozpuszczenia w wodzie (woda niechlorowana!) 
skład preparatu: mikrobiologiczny 

nie powoduje korozji maszyn 

największa liczba bakterii:

6 × 1010 j.t.k. w 1 g preparatu
bakterie fermentacji mlekowej: 
* Enterococcus faecium CECT 4515
* Lactobacillus plantarum CNCMI 3235
* Lactobacillus acidophilus CECT 4529
* Pediococcus acidilactici CNCMI 3237
* Lactobacillus buchneri CCM 1819

materiał: PE + stabilizator UV
kolor: seledynowy
gramatura/gęstość: 9 g +/- 0,5 g
wytrzymałość na rozciąganie: minimum 250 kg
materiał szpuli: tektura 

średnica wewnętrzna szpuli: 76 mm

JUMBO ROLE: 300, 400 m
kolor: biało-czarny
wytrzymała na rozdarcia i przebicia
odporność na warunki atmosferyczne



 aktUalności | WYDarzenia

Grupa osadkowski angażuje swój czas i środki finansowe, wspierając 
działania sportowe, edukacyjne oraz lokalne wydarzenia. idea „po-
magać można i trzeba na wiele sposobów” wpisała się na stałe w po-
litykę spółek osadkowski i osadkowski-Cebulski. 

osadkowski sA od kilku lat wspiera dzieci ze środowisk wiejskich w całej Polsce

za pośreDNiCtWeM oByDWU SpóŁeK GrUpa azoty WręCza WypraWKi 
SzKoLNe WSKazaNyM SzKoŁoM poDStaWoWyM W raMaCh aKCJi 
eDUKaCyJNo-proMoCyJNeJ „LiDer poLSKieJ DyStryBUCJi”

zrezyGNoWaLiśMy z traDyCyJNyCh KarteK 
śWiąteCzNyCh, przeKazUJąC śroDKi Na 
Spot, z KtóreGo CzęśCioWy DoChóD 
przezNaCzoNo Na CeLe FUNDaCJi „Na taK”

Pomoc potrzebującym nie kończy 
się na wrzuceniu grosika do pusz-
ki czy licytowaniu gitary Beatle-
sów. cały rok pracownicy obu spó-
łek biorą udział w biegach, a opła-
ty startowe sponsorowane przez 
Grupę osadkowski zostają prze-
znaczane na cele charytatywne.

nie tylko zyski się liczą, 
czyli jak skutecznie pomagać innym

oBie SpóŁKi WyStartoWaŁy  
W CharytatyWNyM „BieGU FirMoWyM”  
We WroCŁaWiU, WSpieraJąC FUNDaCJę „evereSt”

praCoWNiCy oBU SpóŁeK poBieGLi  W CharytatyWNyM „BieGU MiKoŁaJóW” 
We WroCŁaWiU Na rzeCz FUNDaCJi „przeNoSić Góry iM. tytUSa ChaŁUBińSKieGo”.  
razeM przeBieGLiśMy 722 KM, Co DaŁo KWotę 722 zŁ 

oSaDKoWSKi rUN teaM eKiDeN
praCoWNiCy oSaDKoWSKi Sa i iCh roDziNy przeBieGLi Na BieżNi 
160 KM W 24-GoDziNNeJ SztaFeCie po „śWiateŁKo Do NieBa”

BieG KoBiet „zaWSze pier(W)Si”

oSaDKoWSKi rUN teaM poBieGŁ W pozNaNiU 
i WroCŁaWiU poLaND BUSiNeSS rUN, WSpieraJąC 
poDopieCzNyCh FUNDaCJi JaśKa MeLi „poza horyzoNty”

DoCeNiaMy WyDarzeNia, Które przez 
Sport ŁąCzą poKoLeNia. FeStiWaL BieGóW 
roDziNNyCh „CaŁa oLeśNiCa BieGa”
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Dla właścicieli Grupy Osadkowski bardzo ważna jest troska o etyczne prowadzenie biznesu oraz o sprawy  
związane z aktywnością fizyczną i społeczną w najbliższym otoczeniu. 

Zgodnie podkreślają:

Cieszy nas to, w jaki sposób pracownicy sami angażują się 
w pomoc potrzebującym. Tylko działając razem, możemy coś   
dobrego zrobić dla innych. Jak widać, pomagać można  
na wiele sposobów, liczą się tylko chęci!

joanna miężał-Basińska 
j.miezal@osadkowski.pl

Najczęściej za pomocą potrzebującym stoją oddolne inicjatywy samych pracowników. 
Pragniemy nieść pomoc jak najbardziej efektywnie i skutecznie. 

rozWóJ MŁoDyCh SportoWCóW Nie JeSt NaM oBoJętNy. DoStarCzyLiśMy 150 KG 
NaSioN traWy BoiSKoWeJ DLa UCzNioWSKieGo KLUBU SportoWeGo BierUtóW

JUż oD KiLKU Lat WSpieraMy  
KLUB SportoWy WiDaWa BierUtóW  
oraz orzeŁ zaGroDNo

poMaGaMy iNStytUCJoM i orGaNizaCJoM
pUBLiCzNyM z tereNóW WieJSKiCh  
(oChotNiCza Straz pożarNa)

praCoWNiCy KLUBU JeźDzieCKieGo KJ oSaDKoWSKi 
W zeSzŁoroCzNeJ aKCJi DLa Wośp WyLiCytoWaLi pLaKat 
z poDpiSaMi 16 MiStrzóW SportoWyCh SprzeD Lat

dostrzegamy potrzeby lokalnych 
społeczności. staramy się odkrywać 
potencjał w młodych ludziach, bo to 
oni stanowią przyszłość.

Nowa seria ma 8-stopniową prze-
kładnię semi Powershift – jedyną 
w tym segmencie ciągników rolni-
czych na rynku. Nowe modele dedy-
kowane są wszystkim klientom, którzy 
poszukują wielozadaniowego ciągni-
ka do prac w swoim gospodarstwie.

t6. Dynamic 
Command™

Moc maksymalna
KM (*z epM)

Moc znamionowa
(KM)

T6.145 155* 115

T6.155 155* 125

T6.165 165* 135

T6.175 175* 145

nowy wielozadaniowy ciągnik
serii t6. Dynamic commandtm

New holland – czołowa marka ciągników rolniczych – wzbogaciła se-
rię t6. o nowe ciągniki: t6.145, t6.155, t6.165 i t6.175 Dynamic Com-
mandTM. 

technika rolnicza
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Większa wydajność dzięki
przekładni 24x24 
Dynamic commandtm

Nowe funkcje prowadzenia w modelu t6. Dyna-
mic CommandTM sprawiają, że praca jest wydaj-
niejsza i przyjemniejsza dzięki:
• Inteligentnemu przełączaniu zakresów.
• Zatrzymywaniu ciągnika bez użycia sprzęgła: za-

trzymując ciągnik, wystarczy tylko nacisnąć pedał 
hamulca bez potrzeby naciskania pedału sprzęgła 
i włączania biegu jałowego. 

• Automatycznej zmianie przełożeń.
• Zarządzaniu obrotami uzależnionymi od prędko-

ści jazdy.
• Regulowanej szybkości reakcji: Dynamic Com-

mandTM pozwala na regulowanie szybkości zmia-
ny kierunku jazdy. Operator może wybrać spo-
śród trzech poziomów czułości reakcji: począw-
szy od bardzo płynnej zmiany kierunku do szyb-
kiej, agresywnej – w zależności od rodzaju wyko-
nywanej pracy.

• Dynamic IntelliShiftTM System: specjalny program 
zmiany przełożeń, który analizuje wejściową i wyj-
ściową prędkość wału przekładni i wału silnika 
oraz obciążenia i prędkość jazdy. 

• Kick Down: aby uzyskać płynniejsze przyspiesze-
nie, operator naciska pedał gazu do końca, a cią-
gnik automatycznie zmienia przełożenie na niż-
sze, uzyskując szczytową moc.

• Zarządzaniu mocą podczas transportu: przy pręd-
kości powyżej 22 km/h silnik HI-eSCR NEF przełą-
cza się do krzywej mocy o innym profi lu, która do-

starcza więcej mocy przy wyższych obrotach sil-
nika.

• Nowy model T6. Dynamic CommandTM dostępny 
jest w dwóch wersjach sterowania. Pierwsza to 
znany już podłokietnik SideWinderTM  II – mamy 
tutaj do dyspozycji elektrohydrauliczne zawo-
ry zdalne – i druga z zaworami mechanicznymi. 
W opcji mechanicznej zostało zmienione poło-
żenie zintegrowanego panelu sterowania, które 
znajduje się w przedniej części podłokietnika.

• Sterowanie w modelu T6. Dynamic CommandTM  
odbywa się za pomocą dźwigni CommandGripTM  
na dwa sposoby: poprzez wykorzystanie siły naci-
sku lub w wersji stałej. Popchnięcie dźwigni Com-
mandGripTM  zmienia przełożenia na wyższe, z ko-
lei pociągnięcie do tyłu redukuje przełożenie. Pod-
czas poruszania się do tyłu pociągnięcie dźwigni 
do tyłu zmieni przełożenie na wyższe.

• T6. jest idealnym ciągnikiem do pracy z ładowa-
czem czołowym. Można go wyposażyć w  układ 
CustomSteerTM  – nową funkcję układu kierow-
niczego o  zmiennych przełożeniach, która daje 
pełne możliwości manewrowania ciągnikiem T6. 
przy mniejszej liczbie obrotów kierownicy. Jeden 
obrót kierownicy może całkowicie skręcić koła 
od lewej do prawej. Funkcja zatrzymania ciągni-
ka bez użycia sprzęgła, wysokowydajna pompa 
hydrauliczna, zaawansowany joystick do obsłu-
gi ładowacza ze sterowaniem przekładnią, dach 
o  dużej widoczności – to wszystko potwierdza, 
że T6. Dynamic CommandTM jest idealnym ciągni-
kiem do pracy z ładowaczem czołowym.

T6. Dynamic CommandTM  może być oferowany 
z opcją ISOBUS Class 3.

zupełnie 
nowa kabina
Seria T4S otrzymała nową czterosłupkową kabinę. 
Projektanci tworzyli ją z myślą o przestronności i du-
żej widoczności w każdym kierunku, którą – zwłasz-
cza podczas prac wykonywanych z ładowaczem czo-
łowym – zapewnia okno dachowe. 

szeroki wybór
przekładni napędowych
Standardowym wyposażeniem T4S jest zsynchro-
nizowana przekładnia z 8 biegami jazdy do przo-
du i 8 do tyłu, z podziałem na dwa zakresy: szyb-
ki–wolny po zakresie 4 biegów. Opcjonalnie do-

stępna jest przekładnia napędowa 12×12 z hy-
drauliczną przekładnią nawrotną Hydraulic Shut-
tle. Jej dźwignia zamontowana jest przy kolum-
nie kierowniczej. Obsługa nie wymaga zdejmowa-
nia ręki z kierownicy. W opcji można doposażyć 
ciągnik w biegi pełzające z zakresem minimalnej 
prędkości już od 0,108 km/h.

Większy udźwig, 
wszechstronna hydraulika
W serii T4S tylny udźwig tylnego podnośnika z dwo-
ma siłownikami wynosi 3000 kg. Ciągnik można wy-

new holland t4s – wszechstronna
i komfortowa seria ciągników

Nowy ciągnik t4S marki New holland wyróżnia się komfortem i wszech-
stronnością w segmencie ciągników o mocy do 80 KM. został zaprojek-
towany specjalnie z myślą o gospodarstwach hodowlanych i niewiel-
kich gospodarstwach mieszanych. Seria obejmuje trzy modele o mocy 
znamionowej 55, 65 i 75 KM. 

technika rolnicza



posażyć w maksymalnie trzy zawory hydrauliki ze-
wnętrznej o standardowym natężeniu przepływu 
48 l/min. Wydajna hydraulika sprawdza się pod-
czas prac z ładowaczem czołowym lub z wymaga-
jącymi maszynami uprawowo-siewnymi.

trzy prędkości tylnego Wom
Seria T4S ma dwie prędkości tylnego WOM 540
i 540E załączane za pomocą dźwigni z elektroza-
worem oraz układ miękkiego startu chroniący za-
równo ciągnik, jak i zagregowane maszyny. Trzecią 
prędkością WOM jest prędkość zsynchronizowana 
z szybkością jazdy ciągnika.

niskie koszty 
eksploatacji ciągnika 
3-cylindrowy turbodoładowany silnik S8000 z mię-
dzystopniową chłodnicą o pojemności skokowej 
2,9 l spełnia wymogi normy Stage IIIB i został opra-
cowany specjalnie do prac w rolnictwie. Rozwija wy-
soką moc oraz duży moment obrotowy – jego re-
zerwa wynosi nawet do 32% przy jednoczesnym ni-
skim zużyciu paliwa. Wyróżnia się wyjątkową spraw-
nością i doskonałymi osiągami.

Daniel strząbała
d.strzabala@osadkowski.pl

seria t4s

Model
Liczba
cylin-
drów

Moc 
maksymal-

na (KM) 

Maksymalny mo-
ment obrotowy Nm 
przy 1400 obr./min

T4.55s 3 55 258

T4.66s 3 65 291

T4.75s 3 75 341

zwarte wymiary 
Seria T4S charakteryzuje się rozstawem osi rów-
nym 2130 mm oraz wysokością wynoszącą 2520 
mm, co sprawia, że te nowoczesne maszyny są 
bardzo zwrotne i kompaktowe. W zależności od 
ogumienia szerokość ciągnika serii T4S mieści się 
w zakresie od 1440 mm do 1950 mm, co sprawia, 
że maszyna doskonale sprawdza się jako pomocni-
czy ciągnik w większych gospodarstawach lub jako 
główny ciągnik w gospodarstawch specjalizujących 
się w produkcji zwierzęcej.
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Grupa Osadkowski już 28 lat działa na rynku rol-
niczym w Polsce. W tym czasie wiele osób uczest-
niczyło w jej rozwoju i wpłynęło na wypracowanie 
wysokiej oraz stabilnej pozycji rynkowej. Czy wie-
cie, że wśród naszych pracowników jest:

 

Aktualnie jest nas w Grupie Osadkowski prawie 
700 osób i stale poszerzamy nasze szeregi. Zasta-
nawia Was, jak to robimy? Poniżej prezentujemy 
przepis na „długoletnich” pracowników.

kochacie rolnictwo?  
my także!

zastanawialiście się czasem, jak mogłaby wyglądać Wasza praca poza 
rolnictwem? Często skupiamy się na robieniu kariery, zapominając  
o tym, jak ważne jest robienie w życiu tego, co lubimy, co daje nam 
satysfakcję. Warto więc czasem się zatrzymać i przemyśleć decyzję  
o kierunku rozwoju oraz o podjęciu pracy w konkretnej organizacji. 

 aktUalności | WYDarzenia

Przede wszystkim pracownicy muszą czuć się bez-
piecznie i stabilnie – niemal w każdym badaniu 
opinii społecznej ludzie wskazują te czynniki jako 
kluczowe w miejscu pracy.  Nasi pracownicy mają 
właśnie takie odczucia, gdyż możemy pochwalić się 
stabilną i wysoką pozycją na rynku. Skąd to wiemy? 
Informacje te czerpiemy z badań satysfakcji z pra-
cy, które cyklicznie przeprowadzamy.

Możliwość awansu – niemalże każdy z nas prze-
szedł własną, indywidualną ścieżkę awansu, zaczy-
nając od młodszego specjalisty, a kończąc nawet na 
stanowisku dyrektora działu. Przeważająca część 
naszej kadry zarządzającej wyłoniła się w wyniku 
awansu wewnętrznego – wystarczy chcieć i pokazy-
wać, że warto dać nam szansę. Tyle mamy ścieżek 
awansu, ilu pracowników, gdyż dla każdego jest ona 

Kandydatów do pracy traktujemy po partnersku i z szacunkiem, a proces rekrutacji wygląda następująco:

ponad 60% pracowników

ponad 30% pracowników

pracujących więcej niż 5 lat

pracujących więcej niż 10 lat

Nie obiecujemy, że będzie tylko łatwo i przyjemnie, 
bowiem praca w naszej organizacji to trud i spore 
wyzwanie, ale w zamian dajemy wiele: satysfakcję, 
pozytywną atmosferę, współpracowników otwar-
tych na dzielenie się wiedzą i pomoc, możliwości 
rozwoju oraz bezpieczeństwo finansowe.

Wchodzicie w to? Kochacie rolnictwo tak jak my? 
Dołączcie do nas!

magdalena miodek
m.miodek@osadkowski.pl

budowana indywidualnie. Każdy może uczestniczyć 
w projektach wewnątrzfirmowych, a rekrutacja we-
wnętrzna jest u nas zawsze priorytetem!

W Grupie mamy przekrój pracowników – od do-
piero zaczynających swoją przygodę na rynku pracy 
dwudziestolatków, po dojrzałych, bardzo doświad-
czonych pracowników „tuż” przed emeryturą.

Ta „mieszanka” pokoleniowa powoduje, że łączy-
my świeżość spojrzenia z bogatym doświadcze-
niem i wzajemnie się uzupełniamy, ponieważ ra-
zem tworzymy jeden zespół. Stawiamy zarów-
no na młodych, jak i na osoby z doświadczeniem  
w branży – mniejszym lub większym.

rozwój kompetencji – każdy z nas może uczestni-
czyć w różnych szkoleniach, projektach i „grupach 
rozwojowych”. Szczególnie mocno inwestujemy 
w zespoły handlowe, co daje korzyści zarówno dla 

organizacji, jak i samych pracowników – w każdym 
roku cyklicznie szkolimy z produktów oraz kompe-
tencji niezbędnych w pracy. Nasi handlowcy są ce-
nionymi autorytetami w dziedzinie rolnictwa.

Dołącz Do naszego zespołU! 

osadkowski sA: 
https://osadkowski.pl/pl/kariera

osadkowski-cebulski sp. z o.o.: 
https://osadkowski-cebulski.pl/kariera

praCoWNiCy oSaDKoWSKi Sa,  
SieDziBa FirMy W BierUtoWie

SzKoLeNie WeWNętrzNe  
W FirMie oSaDKoWSKi-CeBULSKi Sp. z o.o.
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lubrza 48-231	 ul.	Wolności	94 tel. 77 553 22 22

Namysłów 46-100	 ul.	Oleśnicka	7 tel. 77 410 44 77

Oleśnica 56-400 ul. Krzywoustego 30 a tel. 71 399 22 80

Oława 55-200	 ul.	Zwierzyniecka	1 b tel. 71 313 32 58

Przytoczna 66-340	 ul.	Dworcowa	1 tel. 95 749 36 71

Rawicz 63-900 ul. 1000-lecia	1 a tel. 65 572 72 88

Strzelin 57-100	 ul.	Oławska	51 tel. 71 392 48 80

Świdnica 58-100 ul. Kopernika 37 tel. 74 857 51 20

Września 62-300 ul. Czerniejewska 3 tel. 61 437 79 28

Koźmin Wlkp. 63-720	 Gałązki	46 tel. 62 721 05 78

nysa 48-303 ul. Nowowiejska 16 tel. 77 433 72 29

Bolesławiec 59-700	 ul.	Dolne	Młyny	42 b tel. 75 734 64 38

Głogów 67-200 ul. Rudnowska 78 a tel. 76 835 11 13

Lwówek Śląski 59-600 Mojesz 9a tel. 75 782 56 20

Świebodzin 66-200	 ul.	Mała	1 (obok PKP) tel. 68 382 44 42

Zagrodno 59-516 Zagrodno 59 tel. 76 877 33 85

Złotoryja 59-500 ul. Grunwaldzka 8 tel. 76 878 32 80

Osadkowski SA
56-420 Bierutów, ul. Kolejowa 6, tel. 71 314 64 54

www.osadkowski.pl

             Dołącz do nas! Znajdź nas na 

Firmowe Punkty Handlowe

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Nasienna 6, tel. 76 850 61 49

www.osadkowski-cebulski.pl

                   Znajdź nas na 

Firmowe Punkty Sprzedaży

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

Opróżnione	opakowania	przepłucz	trzykrotnie	wodą,	a	popłuczyny	wlać	do	zbiornika	opryskiwacza	z	cieczą	opryskową.	Opróżnione	opakowania	po	środku	ochrony	
roślin	zwróć	do	sprzedawcy,	u	którego	środek	został	zakupiony.

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
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