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korzeni roślin wody potrafią zatrzymać trzy-, a nawet 

pięciokrotnie więcej, co sprzyja efektywnemu wykorzy-

staniu wody opadowej nawet w 85%. Gleby o niskiej za-

wartości próchnicy wykorzystują wodę deszczową jedy-

nie w 10–20%. Gleba zasobna w próchnicę kumuluje do 

kilku tysięcy razy więcej wody (przy 0,5% kumulacja 

wody to zaledwie około 50–80 000 l/ha, przy 4% materii 

organicznej to aż 600–650 000 l/ha).

Warto też wspomnieć, że zmniejszenie poziomu 

próchnicy o 1% powoduje zmniejszenie pojemności 

wodnej aż o 30% oraz wpływa na wypłukiwanie katio-

nów K+, Mg2+, Ca2+ do wód gruntowych.

Należy również pamiętać o nawożeniu nie tylko azo-

tem, ale i mikroelementami, takimi jak np. molibden, 

miedź, cynk i mangan. Molibden wchodzi w reakcję z ce-

lulozą ze słomy, odżywia bakterie azotowe i wpływa ko-

rzystnie na rozwój systemu korzeniowego. Zwiększenie 

aktywności mikrobiologicznej gleby i jej bioróżnorodno-

ści to kolejne istotne korzyści z jego zastosowania. Pozo-

stałe mikroelementy uczestniczą w przemianach i roz-

kładzie ligniny. 

Nowością na polskim rynku jest nawóz azotowy Full 

Terminator, który kompleksowo zapewnia szybki rozkład 

resztek pożniwnych. W jego skład wchodzą składniki po-

karmowe, takie jak: azot, sód, bor, miedź, mangan, molib-

den, cynk, substancje humusowe i związki poprawiające 

„przyleganie”, co potęguje jego działanie. Zaleca się sto-

sowanie wraz z nim preparatów bakteryjnych, szczegól-

nie biProtect (ale także biAzot i biFosfor), które wspoma-

gają proces rozkładu resztek pożniwnych, działają wysoce 

fitosanitarnie, a ponadto zapewniają doskonałe odżywie-

nie roślin oraz stymulują ich wzrost (poprzez produkcję 

naturalnych fitohormonów). 
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nych, dezaktywowanie szkodliwych enzymów produko-

wanych przez fitopatogeny, uruchamianie naturalnej 

odporności roślin), a także uczestniczenie w tworzeniu 

struktury gruzełkowej (poprzez wytwarzanie śluzów).

Niestety w glebie intensywnie użytkowanej rolniczo 

bogactwo mikroorganizmów glebowych jest często 

ograniczone, dlatego ważne jest, aby ilość tych bakterii 

była regularnie weryfikowana. Jak podają źródła nauko-

we, kwasy humusowe sprzyjają rozwojowi i namnażaniu 

się pożytecznych mikroorganizmów nawet od kilkuset 

do kilku tysięcy razy.

 Od mikroorganizmów zależy 
jakość próchnicy

Doskonałymi preparatami mikrobiologicznymi, tzw. 

funkcyjnymi, są te z linii biBacter firmy Agrarius. Charak-

teryzują się one tym, iż zawierają bardzo duże ilości kon-

kretnych mikroorganizmów (Bacillus subtilis, Bacillus azotofi-

xans, Bacillus megaterium). Każdy produkt z tej serii ma  

w swoim składzie czyste kultury jednej bakterii, więc do-

kładnie wiemy, jaki efekt uzyskamy po jego zastosowaniu. 

Mają one za zadanie nie tylko utrzymywać glebę w odpo-

wiedniej strukturze i jakości, ale także wydzielać substan-

cje, które działają na rośliny stymulująco.

Resztki pożniwne w postaci słomy to cenne źródło 

składników pokarmowych, ale także niechcianych pato-

genów chorobotwórczych i szkodników. Warto zatem 

pozbyć się ich za pomocą odpowiednich preparatów 

bakteryjnych, które poprzez rozkład resztek sprawiają, 

że szkodniki nie mają odpowiedniego środowiska do zi-

mowania (zimują w słabo rozłożonych resztkach pożniw-

nych), a patogeny, dzięki wspomnianym już wcześniej 

cechom bakterii, zostają w znaczny i naturalny sposób 

wyeliminowane z gleby. Do tego celu warto wykorzystać 

niezastąpioną w tym przypadku bakterię Bacillus subtilis 

znajdującą się w preparacie biProtect.
Jak zatem sprawić, by resztki korzystnie wpłynęły na 

zawartość próchnicy? Otóż składniki pokarmowe, które 

dostarczamy w formie pozostałości, nie są od razu do-

stępne dla roślin. Tempo ich rozkładu uzależnione jest od 

aktywności biologicznej gleby. Zbadano, że jedna jed-

nostka wytworzonej próchnicy ma kilkaset razy większe 

możliwości sorpcyjne aniżeli taka sama jednostka materii 

mineralnej. Humus ma również istotny wpływ na po-

wstawanie i utrzymanie struktury agregatowej gleb, po-

dobnie jak próchnica będąca głównym magazynem azo-

tu organicznego. Wzrost próchnicy o każdy 1% to 

możliwość skumulowania aż o kilka ton tego pierwiastka 

więcej na 1 ha.

Poziom materii organicznej wpływa także na pojem-

ność wodną gleby. Związki humusowe działają bowiem 

jak swego rodzaju pochłaniacze wilgoci – dostępnej dla 

JAK POPRAWIĆ
WYDAJNOŚĆ
GLEBY

W rolnictwie nowy sezon wegetacyjny zaczyna się najczęściej 
zaraz po żniwach. Należy więc zagwarantować wysiewanym 
roślinom możliwie najbardziej komfortowe warunki wzrostu, 
które zależą od bardzo wielu czynników: zawartości 
próchnicy, dostępności składników pokarmowych, pH oraz 
mikroorganizmów glebowych. To wszystko jest możliwe dzięki 
prawidłowemu wykorzystaniu resztek pożniwnych. Należy 
pamiętać, że nawet po zebraniu plonów i słomy z pola na każdym 
hektarze znajduje się ponad 12 t pozostałości po roślinach. 
Warto przekształcić je w wartościowy nawóz, ale żeby to zrobić, 
muszą one przejść skomplikowany proces rozkładu.

A U T O R :

dr inż. Anna Ambroszczyk 
a.ambroszczyk@agrarius.eu

fot. 1. Resztki pożniwne w zależności od rośliny 
uprawnej są cennym źródłem materii organicznej, 
jak i wielu składników mineralnych.

fot. 2. Resztki pożniwne do przerobienia przez 
mikroorganizmy na żyzną próchnicę.
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Podstawą utrzymania żyznej warstwy uprawnej gleby jest zapewnienie od-

powiedniej ilości materii organicznej, we właściwy sposób zmineralizowanej  

i zhumifikowanej. Przeważnie jednak nie ma wystarczających jej ilości, a ta, która 

jest, to z reguły trudna do rozłożenia słoma i inne resztki pozostające na polu po 

uprawach. Często są one porażone przez choroby i szkodniki. Niewątpliwie nale-

ży ten problem jakoś rozwiązać. Najlepiej zrobić to za pomocą najbardziej natural-

nych sposobów, czyli kwasów humusowych, preparatów bakteryjnych i odpo-

wiednio dobranych nawozów mineralnych (azotowych i mikroelementowych). 

Preparaty humusowe nie tylko poprawiają strukturę, ale i chłonność gleb, ułatwia-

ją również roślinom pobieranie składników odżywczych i wody. Kolejną grupą 

środków zaliczanych do użyźniaczy glebowych są preparaty bakteryjne, oparte na 

czystych pojedynczych kulturach bakterii naturalnie występujących w glebie lub 

na mieszaninach różnych ich rodzajów. Pożyteczne bakterie, takie jak Azotobac-

ter, Bacillus, Pseudomonas i inne, stanowią integralną część składową żyznej 

i zdrowej gleby, a ich brak lub niedostateczna ilość powodują zachwianie wszyst-

kich procesów w niej zachodzących. Celem działania pożytecznych mikroorgani-

zmów jest przyspieszanie rozkładu odpadków, szczątków organicznych, zwięk-

szanie dostępności odżywczych składników mineralnych i przydatnych związków 

organicznych, wiązanie azotu atmosferycznego oraz ograniczanie, niwelowanie 

pochodzących z gleby patogenów (poprzez konkurencję o miejsce i pokarm, wy-

twarzanie naturalnych antybiotyków, pasożytowanie na grzybach patogenicz-



SY Florian F1

Syngenta

hybrydowa

110**

126**

brak danych

średni

średni

niska

dobra

bardzo wysoka

dobra

+ + +

+ + +

+ +

wczesny 
– opóźniony

40–50

mniejsze/średnie

HODOWLA

TYP ODMIANY

PLONOWANIE W 2018 r., % WZORCA

PLONOWANIE W 2017 r., % WZORCA

PLONOWANIE W 2016 r., % WZORCA

POCZĄTEK KWITNIENIA

TERMIN DOJRZEWANIA

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

ZIMOTRWAŁOŚĆ

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

ZDROWOTNOŚĆ

PHOMA

ZGNILIZNA TWARDZIKOWA

CZERŃ KRZYŻOWYCH

WYMAGANIA AGROTECHNICZNE

ZALECANY TERMIN WYSIEWU

OBSADA ROŚLIN SZT./m2

WYMAGANIA GLEBOWE

Chopin F1 

Rapool

hybrydowa

116

127

124

średnio wczesny

średnio wczesny

średnia

bardzo dobra

bardzo wysoka

bardzo dobra

+ + +

+ + +

+ + +

wczesny 
– opóźniony

40–50

mniejsze/średnie

DK Exporter F1

Dekalb

hybrydowa

112**

120**

115**

średnio późny

średnio późny

wysoka

bardzo dobra

bardzo wysoka

bardzo dobra

+ + +

+ + +

+ + +

optymalny 
– opóźniony

40–50

średnie

Garou F1 

Rapool

hybrydowa

110

109

118

średnio wczesny

średnio wczesny

średnia

bardzo dobra

bardzo wysoka

bardzo dobra

+ + +

+ + +

+ + +

wczesny – opóźniony

40–50

mniejsze/średnie

Mendelson F1

Rapool

hybrydowa

brak danych

brak danych

brak danych

średnio późny

średnio późny

niska

bardzo dobra

wysoka

bardzo dobra

+ + +

+ + +

+ + +

optymalny – opóźniony

45–55

mniejsze/średnie

Acapulco F1 

Limagrain

hybrydowa

120

120

111

średnio wczesny

średnio wczesny

wysoka

średnia

bardzo wysoka

bardzo dobra

+ + +

+ + +

+ + +

optymalny – opóźniony

40–50

średnie

SY Ilona

Syngenta

liniowa

113

109

110

średni

średni

średnia

bardzo dobra

 wysoka 

bardzo dobra

+ + +

+ + + 

+ + 

wczesny – optymalny

45–60

mniejsze/średnie
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NAJLEPSZE ODMIANY RZEPAKU OZIMEGO W SEZONIE 2019

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców. 
Cecha: + – dobra, ++ – bardzo dobra, +++ – wybitnie dobra, nd – nie dotyczy

* odporność na wirus żółtaczki rzepy
** wynik z badań rejestrowych przeliczony na wzorzec z badań porejestrowych

NOWOŚĆ NOWOŚĆODPORNOŚĆ NA 
TuYV*

ODMIANA  
KIŁOTOLERANCYJNA



Warto zwrócić uwagę na szereg cech dających bezpie-

czeństwo uprawy, ale jednocześnie wybrać taką, która 

sprawdza się w danym regionie, ponieważ nie ma odmian 

uniwersalnych. Aby rozłożyć ryzyko, zalecamy kupić kilka 

pochodzących z różnych hodowli, z których każda w różny 

sposób reaguje na panujące warunki atmosferyczne. Jedne 

dobrze radzą sobie w trudnych suchych latach, inne dają 

bezpieczeństwo uprawy ze względu na wysoką zimotrwa-

łość i zdrowotność, a jeszcze inne mają dodatkową cechę 

odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. 

 Chopin F1

Odmiana mieszańcowa hodowli Rapool, zarejestro-

wana w 2018 r. w Polsce jako jedna z pierwszych wpro-

wadzonych na rynek z odpornością na wirus żółtaczki 

rzepy TuYV. Szczególnie wysokie plony osiąga zwłaszcza 

w regionach o dużej presji mszyc, które są wektorem wi-

rusa żółtaczki rzepy. Takie obszary to region I (woj. za-

chodniopomorskie, pomorskie) – poziom plonowania 

118% wzorca, region III (woj. lubuskie, wielkopolskie, 

kujawsko-pomorskie) – 123% oraz region V (woj. dolno-

śląskie, opolskie i śląskie) – 133% wzorca PDO COBORU 

w okresie dwuletnim 2017–2018. Wysoki potencjał plo-

nowania zawdzięcza nie tylko odporności na wirus żół-

taczki rzepy TuYV, ale również takim cechom, jak bardzo 

dobra zimotrwałość oraz odporność na choroby, zwłasz-

cza suchą zgniliznę kapustnych czy zgniliznę twardziko-

wą. Bardzo dobrze znosi okresowe susze, dzięki czemu 

toleruje słabsze stanowiska glebowe. Jesienią tworzy 

wyrównane rozety o szybkim wigorze wzrostu, ciemno-

zielonym zabarwieniu oraz głębokim systemie korzenio-

wym. Doskonale wygląda i regeneruje się po zimie, bar-

dzo dobrze reaguje na zabiegi regulacji wzrostu. Tworzy 

średniowysokie, łatwe w prowadzeniu rośliny, o średnio 

wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania.

 DK Exporter F1

To odmiana z najnowszej genetyki Dekalb i jedyna za-

rejestrowana z tej hodowli w 2019 r. w Polsce z bardzo 

wysokim potencjałem plonowania, szczególnie w regio-

nach o intensywnej agrotechnice, jakim jest m.in. region 

V (woj. dolnośląskie, opolskie i śląskie) – 128% wzorca 

PDO COBORU 2017–2018. Odmiana o bardzo szybkim 

wigorze jesiennym, który umożliwia opóźnione siewy, 

oraz bardzo dobrej regeneracji po zimie. Tworzy dość 

wysokie rośliny o średnio późnym terminie kwitnienia  

RZEPAK
– WYZWANIA 
W UPRAWIE

W ubiegłym roku ponownie musieliśmy zmierzyć się z problemami 
wynikającymi z trudnych warunków podczas siewu rzepaku. 
Susza spowodowała nierównomierne wschody, a później w wielu 
regionach kraju – ze względu na suchą, ciepłą i długą jesień 
– obserwowany był wyjątkowo masowy nalot mszyc. W tym 
przypadku wygrali rolnicy, którzy zastosowali nasiona zaprawione 
neonikotynoidami. 

A U T O R :

Kamila Kozdra
k_kozdra@osadkowski-cebulski.pl

fot. 1. Chopin F1.
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Dobra informacja dla polskich rolników jest 

taka, że w bieżącym roku decyzją ministra rolni-

ctwa Krzysztofa Ardanowskiego po raz drugi 

wprowadzona została derogacja na stosowanie 

zapraw neonikotynoidowych w rzepaku. Zezwo-

lenie zostało wydane na zaprawienie nasion  

w liczbie wystarczającej do obsiania 500 tys. ha. 

Powierzchnia rzepaku w Polsce to 750–850 tys. 

ha, wygląda więc na to, że nasion może zabraknąć. 

Zezwolenie wydano na czas określony i obowiązu-

je do dnia 28 września 2019 r. dla zaprawy Cruiser 

OSR 322 FS oraz do dnia 17 września 2019 r. dla 

zaprawy Modesto 480 FS. Możliwość użycia za-

praw neonikotynoidowych jest wyjątkowo ważna 

dla powodzenia uprawy na plantacjach rzepaku, 

nie zwalnia jednak z konieczności uważnej obser-

wacji młodych roślin i ewentualnej dalszej ochro-

ny, zwłaszcza w czasie długiej i ciepłej jesieni. 

Czteroletni zakaz stosowania zapraw neonikoty-

noidowych, w połączeniu z ciepłymi okresami je-

siennymi, które akurat miały miejsce, spowodo-

wały katastrofalne namnożenie się szkodników, 

głównie mszyc.

Wysiewane w obecnym sezonie nasiona rzepa-

ku zdecydowanie powinny być zaprawione zapra-

wą neonikotynoidową i należy tego dopilnować 

podczas zakupów, ale niezmiernie ważny jest rów-

nież prawidłowy dobór odmiany do siewu. 

Na tych plantacjach w początkowych fazach rozwojowych roślin szkodniki że-

rowały w małym nasileniu i nie spowodowały znacznych uszkodzeń. Wiele pól 

obsianych nasionami rzepaku zaprawionymi wyłącznie zaprawą fungicydową Thi-

rame, ze względu na liczne uszkodzenia, musiało zostać przeoranych już jesienią. 

Pozytywnym skutkiem tak suchych warunków podczas jesieni był natomiast bar-

dzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, który pozwolił przetrwać wiosenne 

okresy suszy marcowo-kwietniowej. 

Rzepak ozimy

SY ILONA

Dołącz do nas!

 NAJWYŻEJ PLONUJĄCA ODMIANA POPULACYJNA!*

 ODMIANA WZORCOWA 
W DOŚWIADCZENIACH COBORU 

 WYBITNA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY 
PODSTAWY ŁODYGI

 TOLERUJE SŁABSZE KOMPLEKSY GLEBOWE

 BARDZO DOBREJ JAKOŚCI NASIONA 
O WYSOKIEJ MTN

Rejestracja: Polska 2016
Hodowla: Syngenta

 

MIARA SUKCESU

Rzepak SY ILONA to nowoczesna odmiana liniowa. Jako wzo-
rzec w doświadczeniach COBORU charakteryzuje się bardzo 
wysokim i stabilnym planowaniem, dobrą zimotrwałością oraz 
wyróżniającą zdrowotnością roślin. Sprawdza się również na 
słabszych stanowiskach glebowych.

*na podstawie danych COBORU, wyniki PDO 2019
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i dojrzewania. Istotną cechą dającą bezpieczeństwo  

w ostatniej fazie jest wysoka odporność na pękanie łusz-

czyn i osypywanie się nasion oraz bardzo dobra odpor-
ność na zgniliznę twardzikową.

 SY Florian F1

Najnowsza wysoko zaolejona odmiana hodowli Syn-

genta zarejestrowana w 2019 r. z bardzo dobrymi wyni-

kami plonowania w regionie II (woj. warmińsko-mazur-

skie, podlaskie) – 120%, regionie III (woj. lubuskie, 

wielkopolskie, kujawsko-pomorskie) – 117% i regionie IV 

(woj. mazowieckie, łódzkie i lubelskie) – 116%. Najwyżej 

plonująca wśród odmian Syngenty. Charakteryzuje się 

bardzo dobrą odpornością na porażenie przez zgniliznę 

twardzikową. Łuszczyny odmiany SY Florian mają pod-

wyższoną odporność na pękanie. Zarówno odporność na 

najważniejsze choroby w rzepaku, średnio intensywny 

rozwój wiosenny, jak i dodatkowo podwyższona odpor-

ność na pękanie łuszczyn powodują, że SY Florian radzi 

sobie z niesprzyjającymi zjawiskami, takimi jak: mróz, 

grad, przymrozki czy mokre żniwa.

 SY Ilona

Najwyżej plonująca odmiana populacyjna, która 

dzięki swoim cechom, takim jak stabilność plonowania, 

zimotrwałość i odporność na najważniejsze choroby zo-

stała wzorcem w badaniach COBORU oraz wpisano ją na 

Listę Odmian Zalecanych w 12 z 16 województw. Cha-

rakteryzuje się średnią wysokością roślin oraz średnim 

terminem kwitnienia i dojrzewania. Dodatkową cechą 

charakterystyczną jest bardzo wysoka masa tysiąca na-

sion (MTN).

10

fot. 3. DK Exporter F1.

fot. 2. Efekt działania zaprawy insektycydowej w rzepaku ozimym. Po lewej – zastosowana tylko zaprawa 
fungicydowa Thirame, po prawej rośliny z nasion zaprawionych zaprawą neonikotynoidową.



CHOPIN F1 
– KOMPOZYTOR
NAJWYŻSZYCH
PLONÓW

Rzepak ozimy to jedna z najtrudniejszych 
roślin w uprawie, jej wegetacja trwa bowiem 
11 miesięcy. W tym czasie pojawia się wiele 
punktów krytycznych, z którymi roślina musi 
sobie poradzić.

A U T O R :

Artur Kozera
artur.kozera@rapool.pl
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Jednym z pierwszych kluczowych momentów w upra-

wie rzepaku ozimego jest czas kiełkowania, a właściwie wa-

runki wilgotnościowe, jakie wtedy panują. Mogą one być 

skrajnie różne – od suszy po nadmiar wody. W kolejnych 

tygodniach, w zależności od przebiegu warunków pogodo-

wych, pojawia się presja ze strony patogenów. Jeżeli rośliny 

na samym początku, tuż po wschodach są osłabione, stają 

się bardzie podatne na działanie chorób czy szkodników. 

W okresie jesiennym zadaniem dla rzepaku jest „za-

programowanie” przyszłego plonu. To właśnie wtedy 

tworzą się zawiązki rozgałęzień bocznych i kształtuje się 

plon, dlatego tak ważne jest, aby rośliny w niezakłócony 

sposób mogły prowadzić proces fotosyntezy i budować 

jesienną biomasę. 

fot. 1. Plantacja odmiany Chopin F1 już od jesieni wyróżnia się dużą 
zdrowotnością.

Rzepak ozimy

CHOPIN F1

 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ PLONY – SZCZEGÓLNIE 
 W REJONACH O DUŻEJ PRESJI CHORÓB

 GENETYCZNA ODPORNOŚĆ NA WIRUS 
 ŻÓŁTACZKI RZEPY (TUYV)

 BARDZO DOBRA ADAPTACJA DO 
 SŁABSZYCH KOMPLEKSÓW GLEBOWYCH

 BARDZO DOBRZE ZNOSI OKRESOWE SUSZE

Rejestracja: Polska 2018
Hodowla: Rapool

 

W odmianie CHOPIN F1 doskonale skomponowano najlepsze cechy 
rzepaku ozimego – wysokie plonowanie i odporność na choroby, w tym 
na wirus żółtaczki rzepy. Idealnie współgrają w nim również bardzo 
dobra tolerancja na słabsze stanowiska glebowe oraz okresowe 
niedobory wody.

Dołącz do nas!

KOMPOZYTOR 
WYSOKICH PLONÓW

Rzepak ozimy

SY FLORIAN F1

Dołącz do nas!

 NAJNOWSZA REJESTRACJA COBORU 2019, NAJWYŻSZY POTENCJAŁ 
PLONOWANIA WŚRÓD ODMIAN HODOWLI SYNGENTA 

 BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ NA WIELE ZJAWISK POGODOWYCH: 
MRÓZ, GRAD, PRZYMROZKI, MOKRE ŻNIWA, SUSZA „KWIETNIOWA” 

 PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA OSYPYWANIE ŁUSZCZYN 

 BARDZO NISKIE PORAŻENIE ZGNILIZNĄ TWARDZIKOWĄ 

 BARDZO WYSOKA ZAWARTOŚĆ OLEJU 

Rejestracja: Polska 2019, Dania 2018
Hodowla: Syngenta

 

SY FLORIAN F1 nie pęka – twarda sztuka wytrzymała na osypywanie, nie-
straszny jej wiatr, deszcz, a nawet lżejszy opad gradu. Odmiana chętnie wy-
bierana przez rolników ze względu na wyjątkową zdrowotność, dobrą zi-
motrwałość, dużą zawartość oleju oraz wysoki potencjał plonowania.

JEŚLI MA COŚ PĘKNĄĆ, TO 
TYLKO REKORD 

PLONU RZEPAKU

FLORIAN.
Jeśli ma coś
pęknąć, to tylko
kolejny rekord
plonu rzepaku!
118 % wzorca 
(COBORU 2017)

Wysokoplonująca odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego
Odporna na pękanie łuszczyn
Wysoka odporność na zgniliznę twardzikową
Rośliny niskie o dużej odporności na wyleganie

SY Florian F1

NOWOŚĆ

 Idealnie przygotowany na zimę

Głęboki system korzeniowy i dobrze rozwinięta ro-

zeta to gwarancja optymalnego przygotowania się do 

okresu spoczynku zimowego. Nie od dzisiaj wiadomo, że 

najważniejszą cechą rzepaku powinna być bardzo wyso-

ka zimotrwałość. Obserwując plantacje w ostatnich la-

tach, możemy ponadto zwrócić uwagę na pojawienie się 

choroby, która pomimo tego, że jest znana już od wielu 

lat, to do tej pory nie miała negatywnego wpływu na po-

ziom plonów. Jest nią wirus żółtaczki rzepy (TuYV) – 

przenoszony przez mszyce. Masowe pojawienie się tych 

szkodników zaobserwowano kilka lat temu. Powodami 

ich dużej presji są łagodny przebieg zim oraz ogranicze-

nie możliwości stosowania insektycydowych zapraw na-

siennych. Taka sytuacja stała się wyzwaniem dla hodow-

ców rzepaku ozimego. Efektem ich działań było 

zarejestrowanie w 2018 r. i wprowadzenie na rynek jed-

nej z pierwszych odmian mieszańcowych z genem od-

porności na wirus żółtaczki rzepy (TuYV) – CHOPIN F1. 

Charakteryzuje się ona szybkimi i wyrównanymi wscho-

dami oraz niezwykle dynamicznym rozwojem jesien-

nym. Bardzo wysoka zdrowotność już w okresie jesien-

nym wpływa na wytworzenie silnego, głębokiego 

korzenia palowego i budowanie świetnie rozwiniętej ro-

zety, a co za tym idzie – „programowanie” przyszłego 

plonu. Adaptuje się do różnych stanowisk, sprawdza się 

także na słabszych glebach. Wyróżnia ją wybitna zimo-

trwałość. Szybko rozpoczyna wiosenną wegetację, a ze 

względu na tolerancję na susze dobrze radzi sobie w cza-

sie okresowych niedoborów wody. Odmiana CHOPIN 

F1 polecana jest do uprawy w rejonach, w których może 

wystąpić wysoka presja ze strony mszyc. Na takich ob-

szarach potrafi zaplonować na poziomie ponad 130% 

wzorca. 

Zbliża się czas podejmowania decyzji o wyborze od-

miany, zatem kupujmy tylko takie, które cechuje ponad-

przeciętna zimotrwałość, zdrowotność oraz stabilność, 

ponieważ tylko one zapewnią osiągnięcie powtarzalnych 

i wysokich plonów. Do takich niewątpliwie możemy zali-

czyć CHOPIN F1 z hodowli Rapool.
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fot. 2. Odmiana Chopin F1 wyróżnia się również wigorem i zdrowot-
nością w okresie wiosennego rozwoju. 
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fot. 1. Głodny rzepak – widoczne objawy niedoboru azotu (żółknięcie  
i czerwienienie starszych liści), ewentualnie fosforu (fioletowy kolor liści).

 Wapń i fosfor

Głównym pierwiastkiem, który wpływa na jego je-

sienny rozwój, jest wapń. Rzepak ma bardzo duże wyma-

gania co do pH gleby. Jeżeli musimy wysiać wapno przed 

rzepakiem, należy to zrobić na ścierń i wymieszać. Do-

datkowa korzyść tego zabiegu polega na tym, że słoma, 

oprócz azotu, do rozkładu potrzebuje również wapna. 

Metodą sprawdzającą się w praktyce jest wysianie go po 

orce i wymieszanie z uprawą przedsiewną. Należy jednak 

pamiętać, aby unikać stosowania wapna razem z nawo-

zami fosforowymi. Ma to duże znaczenie dla rozwoju ro-

ślin, ponieważ fosfor może zostać zablokowany przez 

wapń i wtedy będzie niedostępny dla roślin. W technolo-

giach bezorkowych wapń należy wymieszać płycej przy 

drugiej uprawie przedsiewnej.

Fosfor jako makroelement jest praktycznie nieprze-

mieszczalny w glebie i ma duży wpływ na rozwój syste-

mu korzeniowego rośliny, stąd tak ważne jest jego bar-

dzo dobre wymieszanie. Patrząc na zasobność gleb, 

należy oprzeć jesienne nawożenie rzepaku właśnie na 

fosforze. Jego dawka powinna oscylować w granicach 

80–120 kg P
2
O

5
. W systemach orkowych fosfor należy 

wysiać na ścierń, wymieszać go z glebą i przyorać, aby 

znajdował się na głębokości ok. 15–20 cm. W systemach 

uproszczonych należy także wysiać go na ścierń i wymie-

szać na głębokość 20–22 cm, co ma powodować szybki 

dostęp rośliny do tego pierwiastka. Jeżeli gleba zawiera 

zrównoważoną ilość fosforu i potasu, możemy zastoso-

wać polifoski, mieszając je głęboko z glebą (systemy bez-

orkowe) lub płytko plus przyoranie. Należy podkreślić, 

że na glebach lekkich można uzyskać lepszy efekt, nawo-

żąc wiosną potasem. Jest to bowiem składnik łatwo 

przemieszczalny w glebie, dlatego może zostać wypłuka-

ny przez zimę.

 Siarka i azot

Siarka jest bardzo potrzebna roślinom rzepaku, ale je-

sienią w mniejszym stopniu, gdyż nie ma wtedy dużego 

nawożenia azotem, a przez to przyrost biomasy jest bar-

dzo mały. Jesienną siarkę można uzupełnić, aplikując  

z nią pogłównie nawozy azotowe. 

Jesienny azot jest potrzebny na polach obsianych rze-

pakiem z dwóch przyczyn: po pierwsze jest pobierany 

przez bakterie rozkładające słomę, a po drugie – jest po-

trzebny roślinie do jej wzrostu. Stąd bardzo ważne jest 

wysianie azotu na słomę, najlepiej w postaci mocznika lub 

RSM-u. Dawka N powinna być zbliżona do 30 kg. Aby 

wzmocnić rzepak jesienią, należy również zaaplikować go 

pogłównie. Ze względu na ustawę azotanową możemy to 

zrobić do 15–25 pażdziernika (w zależności od regionu). 

Na plantacjach słabszych należy zastosować szybki azot, 

np. w postaci saletry, natomiast na plantacjach mocniej-

szych – RSM z N-Lock™ lub mocznik i opryskać prepara-

tem N-Lock™ w dawce 1,7 l/ha, co zapewni równomierne 

pobieranie azotu późną jesienią oraz jego dostępność 

wiosną.

W nawożeniu rzepaku nie możemy popełnić żadnych 

błędów, zarówno ilościowych, jak i terminowych, gdyż 

jest to roślina, która braki odreaguje zmniejszeniem gru-

bości szyjki korzeniowej, mniejszą liczbą liści oraz gorzej 

rozbudowanymi pędami bocznymi.

RZEPAK OZIMY 
– NAWOŻENIE

Rzepak, aby wytworzyć jesienią 8–12 liści, 
potrzebuje zaopatrzenia we wszystkie skład
niki pokarmowe. 

A U T O R Z Y :

Jacek Fedorowicz, Magdalena Godyń
j_fedorowicz@osadkowski-cebulski.pl

m_godyn@osadkowski-cebulski.pl
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KORN-KALI®

– POSTAW NA LIDERA!

Jesień to czas wyborów nawozów przed
siewnych. W który zainwestować, aby 
uprawa rzepaku czy pszenicy ozimej zosta
ła odżywiona jak najlepiej i weszła w okres 
zimowy bez zbędnych niedoborów? Rynek 
oferuje nam bardzo wiele propozycji, lecz 
zawsze nurtuje nas pytanie o to, którą opcję 
wybrać – przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę na ich rozpuszczalność i cenę czy
stego składnika rozpuszczalnego, za który 
musimy zapłacić. 

Korn-Kali® to doskonałe połączenie pota-
su 40% K

2
O, magnezu 6% MgO, sodu 4% 

Na
2
O i siarki 12,5% SO

3
 w jednym.

Jest bardzo wszechstronny z racji naturalnego pocho-

dzenia, można go stosować przez cały rok zgodnie z Kodek-

sem Dobrej Praktyki Rolniczej. Idealnie nadaje się do przed-

siewnego stosowania, zapewnia bowiem roślinie 100% 

dawki potasu. Równocześnie aplikujemy wstępnie magnez  

i siarkę potrzebne już jesienią dla lepszego ukorzenienia, wy-

korzystania azotu jesiennego czy dobrego wypełnienia ko-

rzenia, co ułatwia przezimowanie. Stosowanie jesienne 

sprawia, że w gospodarstwach, w których mamy do dyspo-

zycji wyniki prób glebowych i najnowszy sprzęt, możemy 

według potrzeb uzupełnić potas i fosfor osobno dzięki 

Korn-Kali® i np. fosforanowi amonu. Patrząc na obecne ceny 

nawozów, taka kombinacja, nawet przy dwóch przejazdach, 

wychodzi korzystnie i dodatkowo daje roślinie na start aż 6 

składników pokarmowych. W innych wariantach nawożenia 

jesiennego Korn-Kali® jako uzupełnienie wiosenne potasu, 

magnezu i siarki również bardzo dobrze sobie radzi, szcze-

gólnie w ostatnich latach, w których wiosną przeważają 

okresowe susze. Korn-Kali® to SUPERPRODUKT dla nas, 

rolników – SUPERBOHATERÓW na własnych polach.
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CZYSTE POLE 
OD SIEWU DO ZBIORU
– HERBICYDY
W RZEPAKU

Rzepak ozimy (Brassica napus L. var. napus) jako roślina uprawna 
pozostaje na polu niemal przez cały rok. Praktycznie od siewu 
(pod koniec sierpnia) do zbioru narażona jest na konkurencję 
chwastów jedno i dwuliściennych. Jakie rozwiązania możemy 
w tej sytuacji zastosować? Co nowego pojawiło się wśród 
preparatów dostępnych na rynku? 

A U T O R :

Piotr Najderek
p_najderek@osadkowski-cebulski.pl

fot. 1. Zabieg doglebowy wyklucza konku-
rencję ze strony chwastów dwuliściennych.

16 17

Rzepak ozimy powinien być zasiany w technologii 

opierającej się na  płodozmianie  w cyklu  czteroletnim. 

Gleba musi być odpowiednio doprawiona oraz, co najważ-

niejsze, z zagęszczonym podglebiem, np. przy użyciu wału 

Campbella w wypadku orki lub wału pierścieniowego 

w uprawie uproszczonej. Jest to niezwykle istotne zarów-

no dla dalszego rozwoju i wzrostu roślin, jak i potencjalne-

go zachwaszczenia.

 Zaraz po siewie

Do 3 dni po siewie można stosować kombinacje:

Najpopularniejszym rozwiązaniem w ochronie her-

bicydowej rzepaku ozimego jest mieszanina zbiorniko-

wa dwóch substancji: metazachloru i chlomazonu, któ-

rą otrzymujemy w produktach Butisan® 500 SC i Kalif 

480 EC. Jest ona skuteczna na większość pojawiających 

się chwastów w okresie jesiennym. Dodatek adiuwantu 

Atpolan Soil Maxx zwiększa efektywność ochrony na-

wet w trudnych warunkach wilgotnościowych gleby. 

Preparat Colzor Trio 405 EC można stosować w dawce 

2,5–4 l/ha lub w mieszaninie Butisan® 500 SC 1 l/ha + 

Colzor Trio 405 EC 2–2,5 l/ha. Takie rozwiązanie 

zmniejsza ilość jednej z substancji aktywnych, którą 

jest chlomazon, co ma znaczenie na słabszych stanowi-

skach. Powyższe kombinacje stosujemy na dobrze do-

prawione (bez grud) stanowisko. Zaleca się również, 

aby gleba w momencie zabiegu była wilgotna, niemniej 

dodatek Atpolanu Soil Maxx pozwala nam wykorzy-

stać te mieszaniny w latach o ograniczonych opadach 

i słabym uwilgotnieniu. Adiuwant utrzymuje substancje 

czynne na powierzchni, zapobiegając tym samym ich 

przemieszczaniu się w głąb profilu glebowego w przy-

padku nadmiernego deszczu oraz tworzy jednocześnie 

swoisty filtr dla wschodzących chwastów.

Butisan® 500 SC 1,5 l/ha 

+ Kalif 480 EC 0,15–0,2 l/ha

+ Atpolan Soil Maxx 0,5 l/ha

lub 

Butisan® 500 SC 1 l/ha 

+ Colzor Trio 405 EC 2–2,5 l/ha  

+ Atpolan Soil Maxx 0,5 l/ha

 Powschodowo, najlepiej 
 na siewki chwastów

Kiedy rzepak wyrzęduje się już na polu i chwasty również, 

polecam sięgnąć po Butisan® 500 SC 1,5 l/ha + Navigator 

360 SL 0,2 l/ha + Atpolan Bio 1 l/ha. Ta mieszanina pomoże 

uporać się z wieloma dwuliściennymi chwastami, takimi jak: 

gwiazdnica, przetaczniki, rumianowate, maki, chabry oraz 

ostrożeń polny. Może być stosowana nie tylko na glebach 

o utrudnionych możliwościach doprawienia (np. mady), ale 

i w sytuacji braku zabiegu po siewie. Rozwiązanie najlepiej 

wprowadzić od fazy czterech liści właściwych rzepaku.

 Nowości niosą korzyści

Na nadchodzący sezon firma Corteva Agriscience przy-

gotowała zestaw dwóch preparatów. Mają one w swoim 

składzie znane już dotychczas substancje, takie jak: meta-

zachlor, pikloram, aminopyralid, ale zawierają absolutną 

nowość – molekułę Arylex™ Active (halauksyfen metylu). 

Belkar 0,25 l/ha + Kliper 0,75 l/ha przeznaczone są do sto-

sowania jesienią od fazy drugiego liścia właściwego rośliny 

uprawnej. Radzą sobie one z wyżej wymienionymi chwa-

stami i dodatkowo zwalczają bodziszki, które w ostatnich 

latach zimowały na plantacjach, konkurując wiosną z rzepa-

kiem w łanie.

 Jednoliścienne też groźne

W przypadku chwastów jednoliściennych, takich jak sa-

mosiewy zbóż, polecam zestaw Targa 10 EC 0,35–0,5 l/ha + 

Atpolan Bio 1 l/ha. Istnieje możliwość oprysku w dwóch 

dawkach dzielonych na pół w przypadku, kiedy rzepak za-

siany został w technologii bezorkowej i tym samym presja 

chwastów jest większa. Nie należy zapominać wówczas  

o Atpolanie Bio 1 l/ha.

Walka z perzem jest możliwa przy zastosowaniu więk-

szej dawki. Producent zaleca 1–1,5 l/ha.

 Lustracja plantacji 
 podstawą sukcesu

Przysłowie ludowe: pańskie oko konia tuczy sprawdza 

się w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek plantacji pro-

dukcyjnej. Znajomość pola i potencjalnego zachwaszcze-

nia jest istotna, ale obecność doradców agrotechnicznych 

Grupy Osadkowski przyczyni się do wdrożenia wiedzy, 

która pomoże rozwiązać wiele problemów.
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Preparat

Okres  
prewencji 

dla  
pszczół

Dawka (l/ha, kg/ha)

Nazwa  
handlowa

Grupa  
chemi-

czna
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Decis Mega 

50 EW
(P)

powyżej 
0,125 l/ha 
– 24 godz.

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 – 0,15 – –

Karate Zeon 

050 CS
(P) 1 godz. 0,125

0,125–
0,15

0,125–
0,15

0,12
0,12–
0,15

–
0,12–
0,15

– –

Sparviero (P) brak – – 0,12 – – – 0,075 – –

Inazuma 

130 WG
(N + P) 12 godz.

0,16–
0,2

0,16–
0,2

0,12–
0,15

0,25–
0,3

–
0,25–

0,3
0,25–

0,3
0,25–

0,3
0,25–

0,3

Tabela 1. Zarejestrowane insektycydy jesiennego zwalczania szkodników w rzepaku ozimym.

Sucha zgnilizna kapustnych

 próg ekonomicznej szkodliwości – 10–20% roślin  

z pierwszymi objawami choroby

 na liściach żółtawe plamki, ostro obramowane, z jasno-

szarym środkiem

 w części jasnoszarej widoczne są małe, czarne kropki 

– piknidia

 na szyjce korzeniowej plamki, ciemnobrązowe do czar-

nych, które powiększają się do postaci otaczających 

łodygę zwężeń i zmurszeń

Czerń krzyżowych

 próg ekonomicznej szkodliwości – 20–30% roślin  

z pierwszymi objawami choroby

 warunki temperaturowe sprzyjające rozwojowi cho-

roby mieszczą się w przedziale 17–25°C, okresy desz-

czowe lub wilgotność względna powietrza 95–100% 

w co najmniej 3 następujących po sobie dniach

 małe, brązowe, okrągłe plamki ok. 1 mm na liście-

niach – na liściach właściwych

 czarne, kanciaste nekrozy, które zlewają się ze sobą, 

otoczone żółtą obwódką

Szara pleśń

 próg ekonomicznej szkodliwości – 20–30% roślin  

z pierwszymi objawami choroby

 warunki sprzyjające rozwojowi choroby to wilgotna 

pogoda oraz temperatura w przedziale 10–15°C

 szarobrązowy nalot na liściach; początkowo biało-szare 

plamki, które przebarwiają się na kolor brązowozielony

fot. 1. Nalot mszycy na plantacje rzepaku ozimego 
w październiku 2018 r.

* brak rejestracji w Polsce

 Atak szkodników

Kolejny rok pokazał, że rzepak ozimy już we wczesnych fazach rozwoju narażo-

ny był na atak szkodników. Ogromną rolę odegrały tu zaprawy neonikotynoidowe, 

które już na początku wzrostu roślin okazały się przydatne w ochronie. Cruiser czy 

Modesto według rejestracji skuteczne są m.in. na chowacza galasówka, miniarkę 

kapuściankę, ale także wykazują zabójcze działanie na śmietkę kapuścianą* i pcheł-

ki* do 4–6 tygodni po siewie. Bardzo dużym problemem okazała się jednak mszy-

ca, która niekiedy bardzo mocno uszkodziła rośliny (fot. 1) i doprowadziła w skraj-

nych przypadkach do konieczności przeorania plantacji już jesienią.

Obecnie mamy do dypozycji niewiele preparatów zarejestrowanych na jesień 

przeciwko mszycom (tabela 1) i w praktyce nie zawsze są one skuteczne. Rok 

temu najlepsze efekty nasi doradcy zaobserwowali po zastosowaniu Proteusa 

110 OD, który posiada rejestrację na Słowacji, ale nie w Polsce! 

 Najważniejsze choroby rzepaku jesienią

Mączniak rzekomy

 próg ekonomicznej szkodliwości – 20–30% roślin z pierwszymi objawami 

choroby

 główne szkody powodowane są jesienią w stadium liścieni

 wysoka wilgotność i temperatura około 15°C sprzyjają zakażeniu

 na wierzchniej stronie liści pojawiają się kanciaste, nieregularne, lekko zapadnię-

te plamki o zabarwieniu żółtawym do czerwonobrunatnego
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OCHRONA
FUNGICYDOWA
I INSEKTYCYDOWA
RZEPAKU

Zeszłoroczna długa i ciepła jesień sprzyjała rozwojowi chorób 
i żerowaniu szkodników na rzepaku ozimym. Taka aura zmusiła 
rolników do systematycznej lustracji swoich pól, fachowej 
oceny stanu plantacji oraz wybrania trafnej technologii 
ochrony przed chorobami i szkodnikami.

A U T O R Z Y :

Rajmund Grudzień, Jarosław Czupak
r_grudzien@osadkowski-cebulski.pl

j_czupak@osadkowski-cebulski.pl
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Nazwa  
handlowa

Substancja aktywna 
(g/l, g/kg)

Dawka  
(l/ha,  

kg/ha)
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Syrius 250 EW 
/ Buzz Ultra DF

tebukonazol 250/750 1/0,33 XXX XX XX XX XX XXX XX

Caryx 240 SC
metkonazol 30  

+ chlorek mepikwatu 210
1 XX(X) XX XX XX XX XXXX X

Toprex 375 SC
paklobutrazol 125  

+ difenokonazol 250
0,3–0,5 XXXX XX XX XX XX XXXX X

Tilmor 240 EC
tebukonazol 160  

+ protiokonazol 80
0,75–1 XXXX XX XX XX(X) XXX XX XX

20

Tabela 2. Spektrum działania fungicydów w rzepaku.

fot. 2. Widoczne objawy żerowania śmietki kapuścianej.

fot. 3. Mączniak rzekomy rzepaku ozimego.

fot. 4. Sucha zgnilizna rzepaku.

Większość chorób rozwija się dobrze w warunkach 

ciepłej i wilgotnej pogody. Aby skutecznie zatrzymać roz-

wój pojawiających się na roślinie patogenów, dobrze jest 

wzmocnić ochronę poprzez stosowanie mieszanin ŚOR  

o różnych substancjach czynnych i odmiennych mechani-

zmach działania. Przy okazji aplikacji substancji czynnych 

o cechach regulujących pokrój uzyskujemy zdrowe rośliny, 

z dobrze rozwiniętą rozetą liściową i przygotowane do 

wejścia w okres zimowy.

Przykłady mieszanin środków:

I.  Caryx 240 SC (0,3–0,5 l/ha) + Tilmor 240 EC (0,5 l/ha)

II. Caryx 240 SC (0,5–0,7 l/ha) + Syrius 250 EW (0,5 l/ha)

III. Toprex 375 SC (0,2 l/ha) + Syrius 250 EW (0,5 l/ha)
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WARIANTY JESIENNEGO NAWOŻENIA DOLISTNEGO

Nawożenie dolistne mikro- i makroelementowe; 
wariant I 

Nawożenie dolistne mikro- i makroelementowe; 
wariant II

Nawożenie dolistne mikro- i makroelementowe; 
wariant III

OSD MIKRO RZEPAK 2–3 kg/ha 
+ OSD MINERAL 2–3 kg/ha

NUTRI FOLIAR HIGH B 2 l/ha  
+ NUTRI FOLIAR HIGH PK 2 l/ha

OSD BOR 2 kg/ha + ALFA MIKRO 2 l/ha  
+ NUTRI FOLIAR BASIC 2 l/ha

Stadium  
rozwojowe Bor Miedź Mangan Molibden Cynk

4–6 liści 150 g 40 g 200 g 10 g

strzelanie w pęd 300–450 g 10 g

stadium  
pąkowania 150 g 20 g

 Rzepak buduje plon jesienią

Mikroelementy powinny być podawane jesienią głów-

nie ze względu na lepsze przezimowanie. W roślinie tej 

kluczowy jest bor nazywany pierwiastkiem młodości – 

składnik ścian komórkowych, który odpowiada za prawid-

łowy wzrost wszystkich organów. Jeśli mamy do czynie-

nia ze zbrązowieniami na przekroju rzepaku, sugeruje to 

niedobór tego pierwiastka, natomiast czerwieniejące mło-

de liście to już silny niedobór i niepoprawny rozwój roślin. 

Bor ma swój udział w tzw. cyklu kwasu szikimowego,  

w którym powstaje naturalna broń przeciwko grzybom, 

czyli fitoaleksynom. Jesienią ważny jest też mangan, który 

– podobnie jak fosfor – wpływa na prawidłowy rozwój 

korzeni.

Wiosną należy cały czas mieć na uwadze przede 

wszystkim bor. Jego niedobór zauważymy najszybciej na 

stanowiskach mokrych. W okresie pąkowania pierwiastek 

ten dodatkowo wspiera zawiązywanie łuszczyn. W fazie 

wzrostu pędu podanie manganu pomaga efektywniej wy-

korzystać azot w roślinie oraz podnosi odporność na cho-

roby grzybowe, np. zgniliznę twardzikową. Rzepak, który 

nie pobierze odpowiedniej ilości żelaza, jest bardziej po-

datny na tracenie łuszczyn. 

KLUCZOWE
MIKROELEMENTY
W RZEPAKU

Konieczność nawożenia rzepaku mikroelementami jest 
oczywista i nie trzeba nikogo do tego przekonywać. 
Mikroelementów w glebach jest niezbyt dużo i są one 
gorzej przyswajalne z gleb kwaśnych. Ich obecność 
znacząco wpływa na efektywniejsze wykorzystanie 
makroskładników w roślinie.

A U T O R :

Magdalena Płócienniczak
m_plocienniczak@osadkowski-cebulski.pl
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 Warto inwestować w nawozy dolistne

Dokarmianie dolistne mikroelementami, stosowane w momencie stwierdzenia 

objawów ich niedoboru, może być zbyt późne. Bardzo często oznaki zbyt małej 

ilości mikroelementów są ukryte lub też maskowane przez wpływ innych czynni-

ków, np. pogody. Niejednokrotnie niedobory tych pierwiastków w roślinie prowa-

dzą do chorób fizjologicznych, tj. zespołu zmian w wyglądzie korzeni, łodyg, liści 

czy łuszczyn. Należy pamiętać, że w wyniku dokarmiania dolistnego można liczyć 

na wzrost plonu do 20%, a składniki podane w tej formie są średnio dziesięciokrot-

nie lepiej przyswajalne przez rośliny w porównaniu z podaniem ich doglebowo.

Analizy chemiczne wskazują, iż w roślinach jest ok. 60 pierwiastków, spośród 

których zasadnicze znaczenie w procesach życiowych, a zwłaszcza fizjologicznych, 

ma 12. W rzepaku najważniejsze z nich to: bor, mangan, miedź, cynk i żelazo. Więk-

szość określana jest jako nieruchliwa w roślinie, i tak: bor – pierwiastek o bardzo 

małej mobilności, cynk, mangan, molibden i żelazo – mała mobilność, jedynie miedź 

wykazuje w tym względzie dobre właściwości. Zapotrzebowanie rzepaku na te 

składniki przedstawia poniższa tabela:

fot. 1. Niedobór boru.
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Doświadczenie Próby
Plon

(dt/ha)
Różnica w plonie

do kontroli (dt/ha)
Różnica w plonie 

do kontroli (%)

I
kontrola 34,0 – –

Nano-Gro® 8 szt.+ Lignohumat Super 100 g 43,2 + 9,2 +27%

II
kontrola 32,9 – –

Nano-Gro® 8 szt.+ Lignohumat Super 100 g 40,1 + 7,2 +22%

JESIENNA STYMULACJA 
ROŚLIN WEDŁUG
NASZYCH
DOŚWIADCZEŃ

Jesień to okres siewów, wschodów i przygotowania roślin do 
przezimowania. W sytuacji optymalnych warunków pogodowych 
i glebowych procesy te przebiegają bez zakłóceń, w rolnictwie 
jednak o takie warunki nie jest łatwo. 

A U T O R :

Mariusz Salawa
m_salawa@osadkowski-cebulski.pl 

fot. 1. Intensywny wzrost korzenia może 
warunkować przezimowanie.
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Wszystkie zakłócenia procesu wschodów i rozwoju roślin nazywamy czynnika-

mi stresowymi. Zaliczamy do nich najczęściej: organizmy szkodliwe (patogeny), 

czynniki klimatyczne, tj. zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, gradobicia, na-

walne deszcze, czynniki glebowe, takie jak nieodpowiednie pH lub zła struktura 

gleby czy opóźniony siew. Wymienione stresory to tylko niektóre czynniki mające 

istotny wpływ na rośliny uprawne, zwłaszcza w początkowym okresie ich wzrostu,  

a w konsekwencji na plonowanie.

Na rynku rolnym pojawia się coraz więcej produktów niwelujących negatywny 

wpływ czynników stresowych. Trudno jest wybrać jeden odpowiedni do potrzeby, 

a jednocześnie sprawdzony i w rozsądnej cenie. Postaram się przedstawić nasze 

doświadczenia z preparatami z grupy Nano-Gro®, które z pełną odpowiedzialnoś-

cią możemy polecić. 

 Nano-Gro® – co to właściwie jest?

Takie pytania wielokrotnie zadawali mi klienci. Prostym sposobem wyjaśnienia 

działania preparatów z tej grupy jest określenie ich jako szczepionki antystresowej 

lub – bardziej naukowo – jako produktów do indukowania odporności. Nano (zni-

kome) ilości cząsteczek metali powodują pozorny stres w komórkach roślin, wy-

zwalając w nich procesy obronne, a w rezultacie przyspieszając ich rozwój. 

Nasze doświadczenia zaczęliśmy kilka lat temu. Ciężko było sobie wtedy wy-

obrazić efekt działania 24 kuleczek mieszczących się w fiolce. Zaprawiliśmy 30 t 

pszenicy ozimej jednej odmiany. Dział nasion mocno się natrudził, aby rozdyspono-

wać tę ilość i dla porównania przekazać nasiona do klientów w dwóch wersjach. 

Pszenica ta również trafiła na nasze poletka doświadczalne w czterech lokaliza-

żej powierzchni zostawiliśmy dwie duże połacie pola,  

w różnych jego częściach, jako kontrole, bez oprysku. Re-

zultat podczas żniw przekroczył nasze oczekiwania. Wy-

niki pokazuje tabela 1.

W kolejnym roku, tj. 2017, powtórzyliśmy doświadcze-

nie w tym gospodarstwie na podobnym areale i na takich 

samych zasadach. Ponownie plony po oprysku jesiennym  

w zestawie Nano-Gro® + Lignohumat dały nam zwyżkę.

Wyżej opisałem tylko kilka przykładów doświadczeń, 

ponieważ było ich tak dużo, że nie sposób byłoby zamieś-

cić ich opisu w tym artykule. Doradcy agrotechniczni 

przeprowadzali badania u swoich klientów, co roku testo-

waliśmy też preparaty z grupy Nano na naszych poletkach 

doświadczalnych. Zaczęliśmy od pszenic ozimych, przez 

oprysk rzepaku w fazie 3–4 liści, następnie skupiliśmy się 

na zaprawianiu kukurydzy i jej oprysku w różnych fazach. 

W trzecim roku sprawdzaliśmy z kolei buraki cukrowe,  

w których przez 2 lata mieliśmy znaczny wzrost polaryzacji  

i plonu cukru z hektara. W 2019 r. testujemy te preparaty  

w strączkach (groch, łubin, soja), zarówno w oprysku, jak  

i w zaprawianiu nasion. Temat stosowania Nano w roślinach 

jarych przybliżymy czytelnikom w kolejnych artykułach. 

Wyżej wspomniałem o zaprawionym materiale siew-

nym i ten mamy już w większości z Nano-Gro®. Spora gru-

pa klientów we własnym zakresie stosuje w zbożach ozi-

mych Nano-Gro® Forte Superstart w dawce 0,25 l na tonę 

ziarna. Jeżeli chodzi o rzepak ozimy, to są już dwie odmia-

ny zaprawione ww. preparatem. 

Jeżeli nie zdążyliśmy zaprawić lub nie kupiliśmy odpo-

wiedniego materiału siewnego, możemy jeszcze w okresie 

wczesnej wegetacji opryskać rośliny Nano-Gro® Aqua  

w dawce 0,25 l/ha. Dla sceptyków polecam zrobić chociaż 

jedną ścieżkę na polu i obserwować. W początkowym 

okresie będzie widoczny szybszy wzrost korzeni i po wy-

kopaniu roślin jesienią trudno będzie otrząsnąć z nich gle-

bę. Świadczy to o intensywnym przyroście korzeni włoś-

nikowych, które są na tyle małe, że ich nie widać, ale 

skupiają cząsteczki gleby i roślina łatwiej radzi sobie z de-

ficytem wody oraz szybciej pobiera składniki pokarmowe. 

Wiosną uprawy szybciej regenerują się po zimie, mają 

mniej uszkodzeń i wyglądają zdrowiej, a w efekcie w cza-

sie żniw ziaren zbóż czy nasion rzepaku powinno być 

znacznie więcej. 
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cjach o różnej specyfice gleb. Jesienią, po wschodach, nie 

było łatwo nam znaleźć coś specyficznego w roślinach  

z Nano. Teraz już wiem, że nie wiedzieliśmy wtedy, gdzie 

szukać różnic. Ku naszemu zaskoczeniu pierwsze spo-

strzeżenia przyszły wiosną od klientów, którzy szybciej 

zauważyli, że te z Nano nie miały przemarzniętych końcó-

wek listków, były intensywnie zielone i szybciej ruszyły  

z wegetacją. W naszych czterech lokalizacjach pszenica 

Zeppelin w pierwszym roku dała 6,81 dt/ha więcej ziarna. 

W kolejnym roku Praktik w badaniach ścisłych w Krzywiź-

nie potwierdził wzrost plonu na podobnym poziomie. Do-

dam, iż wszystkie odmiany testowane zaprawione były 

standardowo zaprawą chemiczną i nawozem donasien-

nym Seed Star.

Sprawdzaliśmy również wysiew pszenicy Hondia  

w opóźnionym terminie. Odmiana wysiana 17 paździer-

nika plonowała 89,4 dt/ha, a ta sama z 7 listopada już  

o 8 dt/ha mniej. W podobnym doświadczeniu ścisłym  

w drugim terminie wysialiśmy również Hondię zaprawio-

ną Nano-Gro®  i ta, pomimo opóźnionego siewu, dała po-

dobny plon jak w optymalnym terminie, tzn. 88,6 dt/ha. 

Dodam, że badania te są prowadzone przez zewnętrzne 

jednostki naukowe.

Na podstawie naszych doświadczeń poletkowych, ale 

przede wszystkim obserwacji klientów podjęliśmy decyzję 

o zaprawianiu większości naszych odmian pszenic pre-

mium, poza zaprawą chemiczną i nawozem donasiennym, 

preparatem Nano-Gro®. 

 Nano-Gro® w rzepaku

Tu nasze doświadczenia potoczyły się innym torem,  

a mianowicie zaczęliśmy od oprysku Nano-Gro®  jesienią  

w fazie 3–4 liści. Wprowadziliśmy standardową dawkę, tj.  

8 granul/ha z dodatkiem 100 g preparatu z kwasami humu-

sowymi Lignohumat Super. Obecnie mamy już połączenie 

tych dwu preparatów w formie Nano-Gro® Aqua, którego 

aplikacja jest łatwiejsza, a dawka wynosi 0,25 l/ha.

Poza poletkami zastosowaliśmy oprysk w rzepaku na 

powierzchni 200 ha w jednym z naszych zaprzyjaźnionych 

gospodarstw, ponieważ takie doświadczenie jest i dla nas, 

i dla naszych klientów najbardziej miarodajne. Na tak du-

25

Tabela 1. Wyniki działania Nano-Gro® i Lignohumatu Super zastosowanych jesienią.
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Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców.  Cecha: + – dobra, ++ – bardzo dobra, +++ – wybitnie dobra, nd – nie dotyczy

HR Strzelce

A

średnio wczesny

5,5

średnia – 44,3

średnia – 87

bardzo wysoka

bardzo dobra

bardzo dobra

 + + + 

 + + + 

 + + + 

 + + 

 + + 

 + + ( + ) 

 + + ( + ) 

wysoka

wysokie

średnia

bardzo wysoka

bardzo wysoka

mniejsze/średnie

+++

+++

+++

+++

+++

300–320

bardzo 
wysoki plon, 
wyjątkowa 
odporność 

na porastanie 
i wyleganie

HODOWLA

KLASA

TERMIN DOJRZEWANIA

ZIMOTRWAŁOŚĆ

MTZ [g]

WYSOKOŚĆ ROŚLIN [cm]

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

ODPORNOŚĆ NA PORASTANIE

ZDROWOTNOŚĆ
ZDROWOTNOŚĆ

CHOROBY PODSTAWY ŹDŹBŁA

MĄCZNIAK PRAWDZIWY

RDZA BRUNATNA

DTR

SEPTORIOZA LIŚCI

SEPTORIOZA PLEW

FUZARIOZA KŁOSÓW

CECHY JAKOŚCIOWE
GĘSTOŚĆ ZIARNA

WYRÓWNANIE ZIARNA

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA

LICZBA OPADANIA

SEDYMENTACJA

WYMAGANIA AGROTECHNICZNE
WYMAGANIA GLEBOWE

TOLERANCJA NISKIEGO pH

WCZESNY SIEW

PÓŹNY SIEW

UPRAWA PO PSZENICY

UPRAWA PO KUKURYDZY

OBSADA W SIEWIE OPTYMALNYM, szt./m2

CECHY SZCZEGÓLNE

IGP Polska

A

średnio wczesny

dobra

bardzo wysoka – 48

niska – 82

bardzo wysoka

dobra

bardzo dobra

 + + +

 + + + 

 + + +

 + +

 + + 

brak danych

 ++(+) 

wysoka

bardzo wysokie

wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

średnie

+++

++

+++

+++

+++

320–4 j.s.

najwyżej 
plonująca 
odmiana 

jakościowa

Syngenta

A

średnio wczesny

5,5

średnia – 44

średnia – 95

wysoka

dobra

bardzo dobra

 + +

 + + +

 + + +

 + + ( + )

 + +

 + +

 + + ( + ) 

średnia

wysokie

bardzo wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

 średnie

++

++

+++

+

+++

320–340

plonowanie 
wysokich lotów

Danko HR

E/A

średni

5,5

bardzo wysoka – 49

średnia – 90

wysoka

dobra

bardzo dobra

 + + +

 + + +

 + + ( + )

 + + +

 + ( + )

 + + 

 + + ( + ) 

średnia 

bardzo wysokie

bardzo wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

mniejsze/średnie

+++

++

+++

+++

+++

300–320

zimotrwałość 
potwierdzona 
doświadcze-

niem

NOWOŚĆ

Apostel ZeppelinHondiaEuforia

Limagrain

B

późny

5,5

średnia – 40

niska – 81

bardzo wysoka

dobra

bardzo dobra

 + + + 

 + + + 

 + + + 

 + + + 

 + + 

 + + 

 + + 

średnia

średnie

średnia

wysoka

wysoka

średnie

++

+++

++

+++

+++

300–330

najwyżej 
plonująca 
odmiana  
w 2016 r.

RAGT

A 

średni

4,5

bardzo wysoka – 48,2

średnia – 93

bardzo wysoka

dobra

dobra

 + + +

 + + +

 + + ( + )

 + +

 + +

 + +

 + +

średnia

bardzo wysokie

średnia

bardzo wysoka

bardzo wysoka

mniejsze/średnie

+++

+++

+++

+++

+++

280–320

gwarancja 
jakości ziarna

Saaten Union

A

średnio późny

4

bardzo wysoka – 48

średnia – 91

dobra

dobra

bardzo dobra

 +

 + + +

 + + +

 + +

 + + ( + )

 + + 

 + +

wysoka

wysokie

średnia

średnia

bardzo wysoka

mniejsze/średnie

++

+

+++

+

+++

270–310

wysoka 
zdrowotność 
liści i kłosów, 
polecana na 
późne siewy

IGP Polska

B

wczesny

4

średnia – 45

średnia – 90

wysoka

bardzo dobra

dobra

 + +

 + +

 + + +

 + +

 + +

 + + 

 + + +

średnia

bardzo dobre

średnia

bardzo wysoka

wysoka

mniejsze

+++

+++

++

++

++

200–2 j.s.

wysoka 
wydajność 

na słabszych 
glebach

RAGT

A

późny

4

średnia – 40

niska – 80

wysoka

dobra

dobra

 + + +

 + +

 + + ( + )

 + +

 +

 + +

 + +

wysoka

średnie

wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

 mniejsze/średnie

++

+++

+++

+++

+++

300–330

niezastąpiona 
na trudniejsze 

stanowiska

Limagrain

B

bardzo wczesny

3

średnia – 43

bardzo niska – 70

bardzo wysoka

średnia

dobra

 + + + 

 + + + 

 + + 

 + + 

 + + 

 + + 

 + +

średnia

średnie

wysoka

średnia

średnia

mniejsze/średnie

++

+++

–

+++

+

300–330

najwcześniejsza,  
ucieka przed 

suszą, niski łan

Wybrane odmiany dostępne w technologii zaprawiania 

LG JuttaAvenue
RGT 

Metronom Praktik Achim Ribbeck PZO



DOPŁATY
DE MINIMIS

Od 2019 r. podwyższony został limit pomocy de minimis dla 
gospodarstw rolnych z kwoty 15 000 euro do 20 000 euro 
w okresie rozliczeniowym 3 lat. Gospodarstwo może otrzymać 
tę pomoc jako dopłatę klęskową, ulgę w podatkach rolnych 
i czynszach dzierżawnych oraz ulgę w podatkach od zakupu 
ziemi. Jednak duża część tej kwoty wykorzystywana jest przez 
rolników jako dopłata do kwalifikowanego materiału siewnego. 

A U T O R :

Maria Czupak
m_czupak@osadkowski-cebulski.pl
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W 2018 r. ARiMR wypłacała dopłatę do nasion zbóż w stawce 102,14 zł/ha,  

a pula pomocy wynosiła 113 mln zł. 

Realizacja dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego

kwota dopłat mln PLN

powierzchnia tys. ha

Źródło: dane ARR

ty
s.

 h
a

m
ln

 h
a

Z pełnej puli dopłaty de minimis można corocznie zakupić kwalifikowany materiał siewny zbóż na powierzchnię około 
280 ha. Wysokość stawki dopłat do 1 ha nie jest stała – jest podawana 30 września dla minionych zasiewów i obliczana 
corocznie na podstawie przeznaczonej na ten cel puli dopłat oraz liczby wniosków złożonych przez rolników.

Coraz bardziej doceniany jest wpływ kwalifikowanych nasion zbóż na podnoszenie produkcyjności i zdrowotności roślin 
oraz na jakość zbieranego plonu. 



Odmiana Klasa

Choroby pod-
stawy źdźbła – 

kompleks

Mączniak 
prawdziwy – 

liście

Rdza 
brunatna 

Rdza 
żółta

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR) 

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Fuzarioza 
kłosów

Średnia zdro-
wotności

skala 9-stopniowa

Delawar A 8,20 8,20 8,20 8,90 7,70 7,50 7,80 8,10 8,08

Hybery B 8,30 8,10 8,10 8,90 7,70 7,30 7,90 8,10 8,05

Plejada B 8,10 8,20 8,20 7,90 7,60 7,50 8,20 8,10 7,98

LG Jutta B 8,00 8,20 7,90 8,70 7,90 7,60 7,40 7,80 7,94

Owacja B 8,10 8,10 8,10 8,10 7,70 7,40 7,70 8,20 7,93

SY Orofino B 8,30 8,30 8,10 8,80 7,40 7,30 7,40 7,70 7,91

Hondia A 8,10 8,30 7,90 8,80 84 6,90 7,70 8,00 7,90

STRATEGIA WYBORU
ODMIANY PSZENICY
OZIMEJ

Wybór odmiany do siewu jest najważniejszą decyzją w cyklu 
produkcyjnym rośliny, ponieważ to ona przesądza wprost 
o efektach zastosowanych dalej zabiegów technologicznych. 
Dobór pszenicy ozimej jest jednym z najtrudniejszych, gdyż liczba 
parametrów, które należy wziąć pod uwagę, jest w tym gatunku 
bardzo duża. Większość profesjonalnych producentów podchodzi 
więc do tematu z wielką odpowiedzialnością, aby niczego nie 
pominąć, tak by decyzja była maksymalnie trafna, a ryzyko uprawy 
minimalne. Naszym pierwszym zaleceniem jest wybór odmian 
z kilku hodowli. Różnorodne geny spowodują, że reakcje na 
bodźce zewnętrzne będą odmienne. Mamy tutaj na myśli nie tylko 
spadki plonów, ale również maksymalne wykorzystanie dobrych 
warunków i osiągnięcie rekordowych wyników.

A U T O R :

Maria Czupak
m_czupak@osadkowski-cebulski.pl

fot. 1. Gęsty łan i dorodne, zdrowe kłosy to 
gwarancja wysokich plonów.

fot. 2. Warto wybrać odmianę, która ma genetycznie 
wyższą odporność na choroby.
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Najważniejsze parametry brane pod uwagę przez rolników przy doborze od-

mian pszenicy ozimej:

A Wymagania glebowe – na gleby słabsze należy szczególnie starannie dobrać 

odmianę. Czasami lepiej kupić tę niżej plonującą, ale taką, która ma szanse wydać 

plon w ekstremalnie złych warunkach glebowo-wilgotnościowych. W ten para-

metr wpisuje się również tolerancja odmiany na suszę, np. Hondia, Praktik, Eucli-

de, RGT Metronom.

B Plonowanie – to właśnie ta cecha zdecydowanie buduje opinię o danej odmia-

nie. Pszenica mocno rejonizuje się i wysokie wyniki w jednym rejonie nie zawsze 

oznaczają równie dobre w innej części kraju. Zdarza się, że rejonizuje się ona nawet 

do obszaru jednej gminy, na terenie której są podobne gleby i zbliżony rozkład 

opadów. Informacje o poziomach plonowania dostarczają doświadczenia prowa-

dzone dla wielu odmian w wyrównanych warunkach. Warto korzystać z wyników 

COBORU oraz firm rzetelnie badających odmiany wprowadzane na rynek. Opinie 

podawane przez rolników mogą kryć przekłamania związane z różnym rodzajem 

gleb i opadów, a także odmiennymi technologiami uprawy. Jedne wolą uprawę in-

tensywną, a inne mają raczej zakodowany plon na średnie nakłady. Na podstawie 

wyników plonowania w doświadczeniach Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU tworzone 

są Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie danego 

województwa. 

C Mrozoodporność – po zimach w latach 2003, 2012  

i 2016 widać, że ryzyko wymarzania w Polsce jest duże. 

Istnieje jednak wyraźna korelacja odwrotna pomiędzy 

plonowaniem a mrozoodpornością. Bardziej pewne są te 

o mrozoodporności co najmniej 4, ale one z kolei zwykle 

plonują słabiej niż odmiany o mrozoodporności 2.  

W ostatnich latach COBORU rejestruje w Polsce pszeni-

ce o mrozoodporności minimum 3, które to rolnicy naj-

chętniej kupują. W uprawie pozostały jeszcze starsze, 

bardzo wartościowe odmiany o niższej mrozoodporno-

ści, ale rolnicy decydują się na ich uprawę ze względu na 

wybitne plonowanie, zdrowotność i jakość ziarna, pono-

sząc ryzyko wymarznięcia. 

Odmiany pszenicy o wysokiej mrozoodporności to: Os-

troga – 6, Hondia, Euforia, LG Jutta – 5,5.

D Wysokość roślin i łatwość prowadzenia łanu – cechy 

decydujące o wyborze odmiany, zwłaszcza do produkcji in-

tensywnej, z wysokim nawożeniem azotowym. Do takiej 

uprawy wybierane są odmiany o wysokości do 90 cm. 

Ważna jest również cecha odporności na wyleganie, czyli 

sztywność źdźbła oraz reakcja na stosowanie regulatorów 

wzrostu. Zdarza się, że odmiana o genetycznej wysokości 

95 cm, bardzo dobrze reagująca na skracanie, po użyciu re-

gulatorów daje mocny, wyrównany łan o wysokości 80 cm.

Odmiany krótkie o najlepszych cechach stabilnego łanu 

to: Kepler, KWS Ozon, LG Jutta, Delawar, Euforia, SY 

Orofino, Avenue.

E Zdrowotność roślin – ochrona fungicydowa zabezpie-

cza rośliny przed chorobami, ale odporność genetyczna 

daje lepszą gwarancję zdrowych roślin. W procesie ho-

dowli odmian pszenicy ukierunkowanej na wysokie plony 

i karłowe rośliny, który miał miejsce w latach 90., zmniej-

szyła się mocno zdrowotność. Poprzez skrócenie źdźbła 

zagrożony został zwłaszcza kłos, który był mocniej ata-

kowany przez niebezpieczne, mykotoksyczne choroby 

Fusarium. Obecnie w hodowli zwraca się szczególną uwa-

gę na zdrowotność roślin jako naturalną metodę biolo-

giczną zmniejszającą porażenie Fusarium oraz ogranicza-

jącą zużycie środków chemicznych. Mykotoksyny są 

jednymi z najmocniejszych czynników rakotwórczych.

Najzdrowsze odmiany pszenicy ozimej w rejestrze COBORU 2018 r.
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Odmiana Klasa
Masa 1000  

ziaren  
– 14% (g)

Wyrównanie 
ziarna (%)

Wskaźnik 
sedymentacji 

SDS

Porastanie 
ziarna  

w kłosach

Gęstość ziarna 
w stanie 
zsypnym

Zawartość 
białka

Liczba 
opadania

Ilość 
glutenu 

mokrego

skala 9-stopniowa

Astoria E 49,5 92 8 5 6 8 7 8

Skagen E/A 45,7 89 8 5 5 7 9 6

Euforia A 44,3 88 8 6 7 5 9 7

RGT Metronom A 48,2 89 8 5 5 5 9 7

Estivus A 45,5 85 7 5 6 6 8 6

RGT Kilimanjaro A 45,4 84 9 5 6 5 9 5

Hondia A 48,7 87 8 5 5 6 9 5

Comandor A 43,1 87 7 5 5 5 9 7

F Wczesność dojrzewania – do gospodarstwa najlepiej 

dobrać odmiany o różnych terminach dojrzewania. Zmniej-

szamy w ten sposób ryzyko związane z niedoborem wody 

w czasie tworzenia i wypełniania ziarna oraz z nadmierny-

mi opadami w okresie żniw, mogącymi wpływać na po-

rost. Wczesne zwykle uciekają przed wiosenną suszą i są 

charakterystyczne dla klimatu kontynentalnego – bardziej 

suchego i upalnego (Czechy, Francja, Węgry). Odmianom 

późnym udaje się złapać jeszcze wodę po okresie suszy 

czerwcowej i przedłużyć swoją wegetację nawet do sierp-

nia. Są to typowe odmiany klimatu morskiego – północ 

Polski i Niemiec. 

Odmiana bardzo wczesna to Avenue, a bardzo późne to: 

Kepler, LG Jutta, Ostroga, Achim.

G Klasa jakościowa odmiany – obecnie większość no-

wych odmian rejestruje się w klasach: A – jakościowa, oraz 

B – chlebowa. Plonowanie tych odmian nie odbiega, a czę-

sto przewyższa odmiany paszowe klasy C. W produkcji po-

lowej uprawiane są także głównie odmiany klasy A i B.

 

H Przydatność odmiany do uprawy w monokulturze 

– presja chorób w takiej uprawie jest zdecydowanie 

większa niż w prawidłowym płodozmianie, szczególnie 

ważna jest więc genetyczna zdrowotność podstawy 

źdźbła.

Odmiany o najwyższej zdrowotności podstawy źdźbła: 

Kepler – 8,5, Reduta – 8,4, SY Orofino, Comandor – 8,3.

Odmiany niezalecane do uprawy po pszenicy: Zeppelin, 

Formacja.

I Po dokonaniu wyboru najlepszej odmiany należy bez-

względnie przemyśleć, czy warto kupić materiał kwali-

fikowany. Jeśli decyzja dotyczy gospodarstwa, które 

ma wystarczający limit pomocy de minimis, sprawa jest 

prosta – nie ma lepszego rozwiązania niż kwalifikowany 

materiał siewny i to zarówno ze względów produkcyj-

nych (wyższa jakość nasion i plonu), jak i ekonomicz-

nych (dopłaty do nasion). Od 2019 r. wysokość limitu 

pomocy de minimis podniesiono do 20 000 euro dla go-

spodarstwa w okresie 3 lat. Dopłata do nasion zbóż wy-

nosiła w 2018 r. 102,14 zł/ha i pozwoliła na coroczny 

zakup nasion na powierzchnię 280 ha.
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fot. 3. W pszenicy liczy się plon i jakość ziarna.

Odmiany o najwyższej jakości ziarna w rejestrze COBORU 2018 r.

PRODUKUJEMY NASIONA
WYSOKIEJ JAKOŚCI

Naszym celem jest przygotowanie najlepszych od
mian w najwyższym standardzie produkcji nasion. 
Pszenica Euforia powstaje w zakładzie wytwa
rzającym nasiona w systemie jakościowym ESTA, 
który gwarantuje pełną kontrolę na każdym etapie 
realizacji. Cała produkcja – począwszy od plantacji 
nasiennych, poprzez czyszczenie, zaprawianie i ma
gazynowanie nasion – odbywa się w jednym przed
siębiorstwie, które ma również własne grunty pod 
uprawy. Plantacje kwalifikowane są przez Państwo
wą Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 Korzyści:

 nasiona zaprawiane są w precyzyjny sposób odpo-

wiednią dawką zaprawy, co jest ściśle nadzorowane 

przez laboratoria zewnętrzne

 przygotowanie nasion polega szczególnie na 

oczyszczeniu i odpyleniu, co jest kontrolowane ba-

daniem Heubacha

 rolnicy, stosując nasiona z logo ESTA, zapobiegają 

wprowadzaniu nowych zakazów i regulacji ograni-

czających użycie środków ochrony roślin

 system ESTA wspiera stosowanie zasad integrowa-

nej ochrony roślin oraz ogranicza negatywny wpływ 

środków chemicznych na środowisko

 aplikacja zapraw jest najbezpieczniejszym dla śro-

dowiska zabiegiem ochrony roślin

W procesie zaprawiania stosujemy:

 zaprawa Celest Extra 050 FS w technologii 100% 

pokrycia nasion

 nawóz donasienny Seed Star

 możliwa opcja Nano-Gro® Superstart

Dostępna u najlepszych  
licencjonowanych producentów nasion:



ści gleby i wytyczonych potrzeb polecamy m.in. nawozy 

wieloskładnikowe, takie jak Polifoska® Plon+ NPK (S) 

5:17:32 (7), która zawiera również Zn i Fe, i Suprofos 26 

NPK (S) 3:12:26 (9) lub inne, takie jak fosforan amonu NP 

18:46, Super FOS DAR 40® P 40, sól potasowa K 60, Ultra 

Kali K (Mg:S) 41 (6,5:15), Korn-Kali® K (Mg:S) 40 (6:12) i in-

dywidualnie dobrane dawki poszczególnych składników. 

 Pozostałe składniki 
 w jesiennym nawożeniu

Azot jest głównym czynnikiem plonotwórczym, jed-

nak jego stosowanie w okresie jesiennym powinno być 

mocno wyważone. Duża podaż tego pierwiastka może 

powodować słabszy rozwój systemu korzeniowego, nad-

mierne uwodnienie soku komórkowego w tkankach, a co 

za tym idzie gorsze przezimowanie. 20–30 kg/ha azotu 

wprowadzamy tylko wtedy, gdy przedplonem było wyso-

ko plonujące zboże i nie stosowano wysokich jego dawek. 

Spośród pierwiastków drugoplanowych największą rolę 

jesienią odgrywają magnez (Mg) i siarka (S). Nawożenie siar-

ką wpływa na lepsze pobieranie i przetwarzanie azotu  

w roślinie. Niestety jej ilość w polskich glebach jest bardzo 

niska ze względu na łatwość jej wymywania. Dodatkowo 

fot. 1. Dobrze zbilansowane nawożenie 
NPK to odpowiednio rozwinięty system 
wiązkowy zbóż, który sprzyja krzewieniu 
się roślin. Nawożenie fosforem i potasem

Pszenica ozima powinna rozpocząć krzewienie w trakcie jesiennego rozwoju. 

Rozkrzewienia z tego okresu są mocniejsze i wnoszą wyższy potencjał plonowa-

nia od tych, które rozwijają się wiosną. Ponadto na początku fazy krzewienia ro-

śliny intensywnie rozbudowują system korzeniowy, a dzięki temu zwiększają 

swoją odporność na okresowe susze, poprawiają zaopatrzenie w wodę i składni-

ki pokarmowe oraz szybciej się regenerują. Najważniejszym składnikiem pokar-

mowym potrzebnym do jego prawidłowego rozwoju jest fosfor (P). Korzenie wy-

kazują silny tropizm w jego kierunku, dlatego bardzo ważne jest dostarczenie 

tego pierwiastka już na samym początku wegetacji i dobre wymieszanie go  

w podłożu. Przyswajalność składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu, zależy 

od odczynu gleby. Przy pH <5,5 uwstecznia się, tworząc trwałe połączenia z jo-

nami glinu, żelaza i manganu, przy pH >7,2 natomiast łączy się z wapniem, two-

rząc fosforany wapnia. Zapotrzebowanie roślin na ten składnik w postaci P
2
O

5
 

na 1 t plonu głównego wynosi 9–13 kg. 

Kolejnym, niezbędnym już od samego początku wegetacji składnikiem jest po-

tas (K). Pierwiastek ten oddziałuje na gospodarkę wodną, przez co wpływa na 

przezimowanie i zwiększa odporność na suszę. Przy jego niedoborach zakłócony 

zostaje metabolizm, zmniejsza się zawartość białka i gromadzą się wolne amino-

kwasy, które są bezpośrednią pożywką dla patogenów (zwłaszcza grzybów choro-

botwórczych). Rośliny mają zwiędły pokrój, a na brzegach liścia mogą pojawiać się 

chlorozy. Zapotrzebowanie na K
2
O na 1 t ziarna wynosi 16–24 kg. 

Nawóz najlepiej zastosować przed siewem jesienią. W przypadku konieczności 

wprowadzenia większych jego ilości (przy bardzo niskich zasobnościach) zaleca się 

podzielenie dawki P i K na jesienną i wiosenną. Przy dużej zawartości fosforu i pota-

su w glebie wprowadzamy ok. 30% wyznaczonej ilości. W zależności od zasobno-

JESIENNE
NAWOŻENIE ZBÓŻ

Plon zaczyna kształtować się jesienią, a niezbędne skład
niki pokarmowe powinny być dostępne dla roślin od sa
mego początku.

A U T O R :

Małgorzata Hereda
m.hereda@osadkowski.pl
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wszystkie nawozy ją zawierające mocno zakwaszają glebę. 

Idealnym rozwiązaniem jest nawóz AgroSulCa mający 

w składzie 17% S i 30% CaO – ilość odpowiednią do zneu-

tralizowania zakwaszającego działania siarki.

 Jeśli chodzi o jesienne niedobory magnezu, zboża są 

rośliną wskaźnikową. Pierwsze objawy występują w fa-

zie 2–3 liści i znikają w późniejszych fazach rozwojowych. 

Wynika to bezpośrednio z budowy systemu korzeniowe-

go. Najpierw rozwija się on płytko w wierzchniej war-

stwie gleby, dopiero na początku fazy krzewienia nastę-

puje intensywny rozwój w głąb profilu glebowego. 

Magnez jest m.in. składnikiem chlorofilu, a jego niedobór 

może powodować zakłócenia w procesie fotosyntezy. 

Nawożenie tym pierwiastkiem na glebach o niskich za-

sobnościach najlepiej łączyć z wapnowaniem, wybiera-

jąc nawozy wapniowo-magnezowe, takie jak: Nordkalk 

Magnesium 28% CaO i 19% MgO, nawóz wapniowo-

-magnezowy (węglanowy) Agrodol 30% CaO i 20% MgO, 

wapno tlenkowe z magnezem – Oxyfertil 50% CaO  

i 25% MgO. Przy braku potrzeb wapnowania składnik 

ten w glebie uzupełniamy, stosując siarczan magnezu 

granulowany 21:36 lub kizeryt 25:50. Innym rozwiąza-

niem mogą być nawozy wieloskładnikowe z magnezem 

(maks. do 5% składu) lub nawozy potasowe zawierające 

MgO i SO
3
: Ultra Kali lub Korn-Kali®.

• Zalecany do nawożenia wszystkich roślin uprawnych 
• Zawiera mikroskładniki stymulujące wzrost roślin
• Łagodzi skutki niskiego nawożenia organicznego
• Zapewnia dobrą zimotrwałość i odporność na  

okresowe niedobory wody

Uznany polski producent



Kategoria  
agronomiczna gleby

Ocena potrzeb wapnowania w zależności od pH gleby

konieczne potrzebne wskazane ograniczone* zbędne

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 – –

Lekkie 3,5 2,5 1,5 – –

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0 –

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 2,0 –

Jeżeli określimy już potrzeby wapnowania, to będziemy 

mogli uzyskać informację na temat wielkości dawki CaO/ha 

(nie mylić z wielkością dawki nawozu wapniowego).

Zaleca się doprowadzenie pH gleby do poziomu:

 bardzo lekkie – pH 5,1

 lekkie – pH 5,6

 średnie – pH 6,1

 ciężkie – pH 6,6

 Nie każde wapno 
 jest wartościowym nawozem

Rozpiętość cen za tonę wapna w zależności od jego 

rodzaju jest bardzo duża. Z czego to wynika? Czy droższe 

jest lepsze?

Najważniejszą cechą tych nawozów jest ich reaktyw-

ność (zależy od stopnia rozdrobnienia skały). W przypad-

ku starych dolomitów waha się ona w granicach 30–40%. 

W przypadku młodych miękkich skał może ona wynieść 

prawie 100%, np. kredy działają najszybciej (efekty widać 

już w pierwszym roku) i świetnie nadają się do interwen-

cyjnego wapnowania. Takie produkty możemy znaleźć  

w firmie OMYA, która ma w ofercie kredy o reaktywnoś-

ciach 98%.

 Rozsądny wybór

Śmiało możemy również zwrócić uwagę na wapno 

węglanowe. Wysokiej jakości nawozami tej klasy są 

Nordkalk Standard Cal zawierający 50% CaO i charak-

teryzujący się reaktywnością na poziomie ok. 90% czy 

granulowany Nordkalk AtriGran o reaktywności 99%.

 Uzupełnienie magnezu

Wapna dolomitowe o niskich reaktywnościach rów-

nież są chętnie kupowane. Dlaczego? Odpowiedź jest 

bardzo prosta. Mają one bowiem w swoim składzie rów-

nież magnez, którego bardzo mocno brakuje w większości 

naszych gleb. Przykładem jest Dolplon (15–19% MgO 

oraz 30% CaO). Trzeba wiedzieć, że jest to najtańsze źród-

ło tego pierwiastka. Niska reaktywność, niestety, na po-

ziomie 30–40% powoduje, że w ich przypadku efekt od-

kwaszania jest bardzo słaby i długotrwały (3–4 lata), co 

wymusza duże dawki. Jest to rozsądny wybór dla gospo-

darstw, które stosują je każdego roku tylko w celu utrzy-

mania pH na już wcześniej osiągniętym poziomie.

Wapnowanie powinno być wykonywane przede 

wszystkim pod przedplon dla roślin bardzo wrażliwych lub 

wrażliwych na zakwaszenie, takich jak: bobik, buraki cu-

krowe, groch jadalny, jęczmień, lucerna, rzepak i soja. 

Wówczas na tak przygotowanym polu wysiewa się zboża 

ozime lub jare. W uzasadnionych przypadkach odkwasza-

nie przeprowadza się po zbiorze przedplonu bardzo wraż-

liwego na ten zabieg. Nie powinno się wapnować bezpo-

średnio pod uprawy, takie jak: len, łubin żółty, owies czy 

ziemniaki.

Kupujmy produkty warte swojej ceny oraz dobre jakoś-

ciowo, bowiem szukanie oszczędności na siłę może przy-

nieść efekt odwrotny do zamierzonego. Pamiętajmy, że tuż 

po żniwach prace polowe piętrzą się, a każdy chce dotrzy-

mać terminów siewu rzepaku oraz zbóż ozimych. Kupując 

wapna lepszej jakości, możemy zmniejszać jego dawki na 

hektar, co pozwoli na szybsze nawożenie oraz zaoszczędzi 

pieniądze, które trzeba by było wydać na paliwo.

Kategoria  
agronomiczna gleby

Ocena potrzeb wapnowania w zależności od pH gleby

konieczne potrzebne wskazane ograniczone* zbędne

Bardzo lekkie <4 4,1–4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 >5,6

Lekkie 4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 >6,1

Średnie <5 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 >6,6

Ciężkie <5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 6,6–7,0 >7,0

Doskonale wiadomo, że tylko odpowiedni zakres pH umożliwia efektywne po-

bieranie niezbędnych składników pokarmowych wykorzystywanych przez rośliny. 

Aby dany pierwiastek był dostępny, musi znajdować się w roztworze glebowym, 

być w nim rozpuszczony, a to jest silnie powiązane z odczynem. 

Często zdarza się, że efekt stosowania dużych dawek NPK jest widoczny jedy-

nie w szczuplejącym portfelu, a nie w uprawie. Może być to wina nieuregulowane-

go pH. Kiedy zaczyna ono spadać poniżej pH 5, wykorzystanie składników pokar-

mowych z nawozu wieloskładnikowego jest o wiele mniejsze! 

 Jak temu przeciwdziałać?

Wapno powinno się równo rozsiewać na ściernisko, dzięki czemu można je póź-

niej dobrze wymieszać. Aby jednak zastosować prawidłowe dawki na danym polu, 

trzeba znać pH gleby, który można określić w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej.

WAPNOWANIE
OD PODSTAW

Wapnowanie jest jedną z najbardziej opłacalnych 
inwestycji dla rolnika. Niestety nie wszyscy są tego 
świadomi.

A U T O R :

Paweł Kwaśniak
p_kwasniak@osadkowski-cebulski.pl
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Tabela 1. Potrzeby wapnowania w zależności od pH i kategorii agronomicznej gleby

Tabela 2. Zalecane dawki nawozów wapniowych w tonach CaO/ha

*optymalna wartość pH gleby dla danej kategorii agronomicznej

*optymalna wartość pH gleby dla danej kategorii agronomicznej

fot. 2. Mocne zbrylenie niszczy sprzęt rolniczy.

fot. 1. Zbyt niskie pH gleby hamuje roz-
wój systemu korzeniowego i rośliny się nie 
krzewią.
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Warianty nawozowe Prot1 DHA2 CAT3 BIF

1 = kontrola bez wapna 0,57 0,008 2,94 2,19

2 = 250 kg/ha kredy 0,66 0,018 6,94 4,27

3 = 250 kg/ha kredy + kwasy humusowe 1,31 0,035 10,46 8,44

4 = 500 kg/ha kredy 0,54 0,016 6,50 4,00

5 = 500 kg/ha kredy + kwasy humusowe 0,95 0,039 12,94 9,23

Średnia 0,81 0,023 7,96 5,63

Odchylenie standardowe 0,32 0,013 3,85 3,05

Uregulowane pH gleby to pierwszy parametr, który 

daje możliwość wykorzystania makroskładników do-

starczanych w postaci nawozów mineralnych i orga-

nicznych. Prawidłowy odczyn mieszczący się w grani-

cach 6,2–6,7 pH stwarza dobre warunki do rozwoju 

mikroorganizmów odpowiadających za rozkład materii 

organicznej oraz budowę struktury gruzełkowatej. Na 

skutek intensyfikacji rolnictwa, w tym stosowania nie-

których nawozów mineralnych, odczyn jest degradowa-

ny i prowadzi do zmniejszenia aktywności biologicznej 

warstwy uprawnej. 

W rolnictwie stale poszukuje się rozwiązań mających 

na celu poprawę parametrów życiowych gleby. Nowoś-

cią na rynku polskim jest HumiCalc 4.0, który bezpo-

średnio oddziałuje na jej właściwości fizyczne, chemicz-

ne i biologiczne. Jest to granulowany nawóz wapniowy 

wzbogacony o kwasy humusowe i fulwowe, bor oraz 

bakterie Bacillus azotofixans. 

WIELOKIERUNKOWA POPRAWA 
PARAMETRÓW GLEBY

Szeroko funkcjonującą oceną gleb w Polsce są klasy bonitacyjne 
(od I do VI). Opierają się one na badaniach terenowych z uwzględ
nieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometryczne
go i właściwości oraz warunków uprawy. To, co umożliwia wzrost 
nawet bardziej wymagających gatunków roślin, takich jak psze
nica, na gruntach zaszeregowanych do słabszych klas bonitacyj
nych (np. IV a czy IV b) jest kultura rolna, na którą duży wpływ 
ma nasze działanie: uprawa, nawożenie mineralne i organiczne, 
wapnowanie. Te wszystkie czynności oddziałują na parametry 
fizykochemicznobiologiczne gleby, a to one bezpośrednio od
powiadają za jej produktywność.

A U T O R :

Marcin Kaczmarek
m.kaczmarek@osadkowski.pl

Korzyści stosowania HumiCalc 4.0:
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Bazą produktu jest kreda granulowana, którą można 

stosować w okresie uprawek pożniwnych, przedsiew-

nych, a także pogłównie. Jej wysoka reaktywność uła-

twia penetrowanie warstwy uprawnej bez konieczności 

mieszania nawozu z glebą. 

Skład HumiCalcu 4.0 jest tak dobrany, aby działanie 

poszczególnych komponentów się uzupełniało. Wapno  

w postaci kredy ma za zadanie stabilizować pH i daje pod-

kład do rozwoju życia glebowego. Kwasy humusowe i ful-

wowe natomiast pobudzają życie biologiczne, co potwier-

dzają wyniki doświadczenia przeprowadzonego na UP 

Poznań. W badaniach udowodniono wpływ nawożenia 

dwoma dawkami wapna kredowego oraz wapna z kwasa-

mi humusowymi na wzrost działania enzymów glebowych 

oraz indeks biologicznej aktywności gleby* (tab. 1).

Wyniki wskazują na istotny wpływ kwasów humu-

sowych na życie biologiczne gleby. Blisko czterokrotny 

wzrost indeksu po zastosowaniu dawki 250 kg/ha to 

znakomity efekt. Inną zaletą nawozu HumiCalc 4.0 są 

bakterie Bacillus azotofixans, które mają możliwość wią-

zania azotu atmosferycznego oraz odpowiadają za roz-

kład resztek pożniwnych. Wydzieliny tych mikroorgani-

zmów są doskonałym lepiszczem koloidów glebowych, 

co znacznie poprawia strukturę gleby i uwalnia składni-

ki pokarmowe. Produkt został również wzgobacony  

o bor, którego w polskich glebach w zasadzie nie ma. 

Dzięki temu roślina uprawna w ciągu całego sezonu we-

getacyjnego może uzupełniać jego niedobór przez sy-

stem korzeniowy. Dokarmianie tym mikroelementem 

daje dobre efekty, jest to natomiast odziaływanie skoko-

we w krótkim czasie. Możliwość pobrania składnika 

z podłoża daje mu mobilność w roślinie, co jest istotne 

szczególnie dla upraw wrażliwych na brak boru, np. rze-

paku, buraka czy kukurydzy. 

HumiCalc 4.0 działa wielokierunkowo. Podstawowa 

dawka przedsiewnie (w kompleksie uprawek pożniwnych 

i przedsiewnych) oraz pogłównie wynosi od 250 do 500 

kg/ha. W przypadku gleb mocno zdegradowanych (ni-

skie pH, zaburzone parametry fizyko-chemiczno-biolo-

giczne) zaleca się ilość od 500 do 1000 kg/ha. Nawóz 

należy rozprowadzać równomiernie po powierzchni pola 

przy użyciu dostępnych rozsiewaczy. 

Może być stosowany przez cały rok w zależności od 

potrzeb, organizacji prac polowych i zabiegów agrotech-

nicznych. Najkorzystniej jednak aplikować go pod upraw-

ki pożniwne lub w okresie jesiennym. Wysiew wiosenny 

dla ozimin należy wykonać jak najwcześniej. W roślinach 

jarych polecany przed siewem lub pogłównie. W upra-

wach wieloletnich, dla lepszych efektów działania, nale-

ży wprowadzać go jesienią, tak aby do wiosny zdążył 

przeniknąć w głąb profilu glebowego. 

Pamiętać należy, że życie gleby mocno powiązane jest 

z jej wilgotnością. Dla szybkiego i efektywnego rozwoju 

mikroorganizmów ten parametr w momencie zastosowa-

nia powinniśmy brać pod uwagę. 
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PODNOSI pH GLEBY
AKTYWIZUJE 

ŻYCIE BIOLOGICZNE 
GLEBY

PODNOSI
ZAWARTOŚĆ BORU

W GLEBIE

WZBOGACA
GLEBĘ W AZOT

Tabela 1. Wpływ nawożenia dwoma dawkami wapna kredowego oraz wapna z kwasami humusowymi na 
działanie enzymów oraz indeks biologicznej aktywności gleby* (BIF – Biological Index of Fertility).

* Indeks biologicznej aktywności gleby to wypadkowa trzech wartości: katalazy, dehydrogenazy i proteazy. 

1 proteaza – μmol tyrozyny g-1 s.m. gleby h-1; 2DHA – μmol TPF g-1 s.m. gleby 24 h-1; 3CAT – μmol H
2
O

2
 g-1 s.m. gleby min-1. 

fot. 1. HumiCalc 4.0 to nawóz granulowany wzbogacony o bakterie, 
kwasy humusowe i fulwowe oraz bor.
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Obiekt Termin Dawka

Zniszczenie chwastów [%]

fiołek  
polny

bodziszek 
drobny

jasnota  
purpurowa

tasznik  
pospolity

rumianek 
pospolity

Kontrola  
(liczba sztuk/m2)

37* 19* 4* 28* 11*

Butisan® 400 SC T0 2,5 l 50 42 100 82 82

Butisan® 400 SC 
+ Atpolan Soil Maxx

T0 2,5 + 0,5 l 84 80 100 100 95

Butisan® 400 SC 
+ Grounded

T0 2,5 + 0,5 l 79 71 100 98 90

ją na wzrost skuteczności, a w niektórych wypadkach 

mogą ją też obniżyć. Dlatego należy poszukiwać produk-

tów optymalnie skomponowanych do środków ochrony 

roślin, które planujemy zastosować. Pamiętajmy, że na 

efektywność adiuwantów ma wpływ nie tylko ich dobór, 

ale też jakość surowców użytych do ich produkcji. Cechą 

charakterystyczną jest czas trwałości. Powinny być jed-

norodne w całej objętości, dodatkowo nie ulegać zmęt-

nieniu, a w opakowaniu nie mogą wytrącać się osady.

 Olej olejowi nierówny

Na rynku możemy znaleźć adiuwanty bazujące na róż-

nych olejach. Najczęściej są w nich wykorzystywane oleje 

mineralne, roślinne, rzadziej estry metylowe oleju rzepa-

kowego. Pomiędzy nimi występują znaczące różnice 

wpływające na skuteczność herbicydu. Wszystkie powo-

dują „przyklejenie się” cieczy opryskowej do roślin. Prze-

wagą estrów metylowych jest ich rozpuszczalność  

w kutykuli – pod kroplą cieczy roboczej jej warstwa staje 

się płynna lub półpłynna. Często ten efekt decyduje  

Grupa Odczyn

fungicydy kwaśny

insektycydy kwaśny

herbicydy sulfonylomocznikowe zasadowy

glifosat, MCPA, dikamba lekko kwaśny

ADIUWANT – DODATEK
O OGROMNYM
ZNACZENIU

A U T O R :

Adam Wachowski
adam.wachowski@agromix.com.pl
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Adiuwanty są nie tylko kupowane osobno przez producen
tów rolnych, znajdują się one również w środkach ochrony 
roślin. Niestety ich ilość nie w każdych warunkach jest wy
starczająca. Dodawanie do preparatów w jednym opako
waniu większej ilości adiuwantów często nie jest możliwe, 
a zdarza się też, że sami producenci ŚOR nie do końca są 
zainteresowani poszukiwaniem nowych formulacji, gdyż 
wiąże się to z bardzo wysokimi nakładami na prace badaw
czorozwojowe, które nie zawsze przynoszą zadowalające 
rezultaty. W tej sytuacji pozostaje nam jedynie zwiększenie 
ilości wspomagaczy poprzez dodanie stosownych adiuwan
tów. Praktykują to np. farmerzy w USA, którzy mają dostęp 
do wielu różnych produktów, ale decyzje o doborze i dawko
waniu podejmują na podstawie wcześniejszych badań, wy
bierając te wykazujące wysokie korzyści.

fot. 1. Osad wytrącony po jednym roku z ad-
iuwantu olejowego niskiej jakości. Według 
etykiety okres trwałości wynosi 2 lata.

 Adiuwant uniwersalny to mit?

Wgłębiając się w charakterystykę różnych grup środków chemicznych, może-

my uzyskać informacje o tym, jakie parametry powinna wykazywać ciecz robocza 

dla optymalnego działania pestycydu.

Na podstawie tabeli 1 można wywnioskować, że poszczególne grupy ŚOR wy-

magają  m.in.  innego odczynu cieczy. Ten odpowiedni np. do działania sulfonylo-

moczników jest niesprzyjający dla fungicydów czy insektycydów i w wyniku pod-

niesienia odczynu możemy przyspieszyć ich hydrolizę, czyli rozpad do 

nieaktywnych związków. Jest to widoczne również w drugą stronę – przy stoso-

waniu adiuwantów zakwaszających ciecz roboczą pogorszymy działanie herbicy-

dów sulfonylomocznikowych. Użytkownik traci na niewłaściwym doborze adiu-

wantu podwójnie: obniża skuteczność środka ochrony roślin oraz ponosi wydatek 

na zakup źle dobranego produktu. Nie bez znaczenia są też inne parametry cieczy 

roboczej, jak jej twardość czy napięcie powierzchniowe. Zarówno zbyt wysokie 

napięcie powierzchniowe, jakie ma np. woda lub ciecz robocza bez adiuwantu, 

jak i zbyt niskie, wynikające z doboru nieodpowiedniego adiuwantu, nie wpływa-

o skuteczności, szczególnie podczas suszy, gdyż rośliny 

bronią się przed utratą wody. Atpolan Bio 80 EC bazuje 

na estrze metylowym oleju rzepakowego. Został dodat-

kowo wyposażony w układ buforujący pH do zakresu 

7,2–7,5, dzięki czemu zwiększa rozpuszczalność sulfony-

lomoczników, które z natury są lekkimi kwasami i powo-

dują obniżenie pH cieczy. Prowadzone doświadczenia 

wykazały, że poprzez podniesienie odczynu takiego roz-

tworu wzrasta rozpuszczalność sulfonylomoczników,  

a przez to ich skuteczność. Adiuwanty olejowe mogą być 

też wykorzystywane do zabiegów doglebowych. Ich za-

daniem jest zwiększenie wnikania herbicydów do gleby 

oraz zatrzymanie ich w obszarze kiełkowania chwastów. 

Większość herbicydów jest bardzo dobrze rozpuszczalna 

w olejach, które – w przeciwieństwie do wody – nie ule-

gają szybkiemu odparowaniu, jednak w tej sytuacji zmie-

nia się nieco ich rola i to wymusza na producentach do-

stosowanie składu tych adiuwantów do aplikacji w glebę, 

jak to miało miejsce przy Atpolanie Soil Maxx. Zadaniem 

tego adiuwantu jest sprawienie, że ciecz robocza szybko 

wniknie w glebę i równomiernie się w niej rozłoży w za-

kresie 0–5 cm. Dzięki temu ograniczony jest też wpływ 

promieniowania UV na herbicydy, powodujący ich roz-

pad w zjawisku fotolizy, na którą najbardziej są podatne 

insektycydy, szczególnie w bezchmurne dni, o długim 

czasie operacji słonecznej. Stąd w adiuwancie Ento 

Maxx pH- znajduje się filtr UV, którego działanie można 

porównać do obecnego w kosmetykach do opalania. 

Znajduje się on nad cząstkami insektycydu, powodując 

odbicie promieniowania. Cechą tego preparatu jest także 

bycie adiuwantem olejowym, dzięki czemu może on do-

brze rozpuszczać insektycydy, przyklejać się do owadów 

i roślin oraz wnikać w ich tkanki. Dodatkowo obniża pH 

cieczy roboczej do zakresu 5–5,9.

Tabela 1. Optymalny odczyn dla poszczególnych grup środków 
ochrony roślin.

Tabela 2. Skuteczność zwalczania chwastów w rzepaku ozimym, termin oceny wiosenny.

* liczba chwastów na obiekcie kontrolnym
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piroli (25 g/l) oraz difenokonazol – z grupy triazoli (25 g/l). 

Fludioksonil zaburza przekazywane sygnały osmotyczne 

w komórkach patogenów, blokując ich rozwój, difenoko-

nazol natomiast zatrzymuje syntezę ergosterolu, który 

odgrywa rolę w budowaniu i funkcjonowaniu błon ko-

mórkowych grzybów. Inaczej mówiąc, fludioksonil ha-

muje rozwój grzybów, natomiast difenokonazol zaburza 

reakcje chemiczne budujące błony komórkowe, tym sa-

mym uszkadzając ich funkcjonowanie.

Drugą zaprawą w portfolio jest Real Super 080 FS, 

grzybobójczy środek o działaniu systemicznym i kontak-

towym, o szerokiej rejestracji w roślinach uprawnych: 

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, 

pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień jary. Produkt  

w swoim składzie zawiera dwie substancje czynne: triti-

konazol – z grupy triazoli (20 g/l) oraz prochloraz w kom-

pleksie z miedzią – związek z grupy imidazoli (60 g/l). 

Tritikonazol, podobnie jak difenokonazol, blokuje synte-

zę ergosterolu, wpływając na zaburzenia budowy i funk-

cjonowania komórki grzybowej. Prochloraz hamuje en-

zym odpowiedzialny za syntezę ergosteloru. Wynikiem 

finalnym takiego działania jest uszkodzenie organelli we-

wnątrzkomórkowych grzyba.

Celest Extra 050 FS oraz Real Super 080 FS świetnie 

pokrywają ziarno, przylegają do niego i barwią na czer-

wony kolor. Na ma tu efektu pylenia, a tym samym odpa-

dania wyschniętej zaprawy od nasion. Doskonałe pokry-

cie przekłada się na zwiększoną skuteczność zwalczanych 

chorób, a tym samym na większe bezpieczeństwo dla 

człowieka i środowiska.

 Stymulacja już od korzenia

Niezmiernie istotnym elementem jesiennej technolo-

gii zaprawiania zbóż ozimych jest stymulacja rozwoju sy-

stemu korzeniowego, która w tym okresie przynosi naj-

bardziej efektywne rezultaty.

Jednym z elementów tej technologii jest dodatek do za-

prawy preparatu Nano-Gro® Forte Superstart w dawce 

0,25 l/t ziarna. Jakie uzyskujemy efekty? Preparat, wnikając 

do rośliny, powoduje uruchomienie jej naturalnego systemu 

obronnego przez wytwarzanie większej ilości substancji za-

pasowych (cukrów), białek oraz naturalnych hormonów. 

Najważniejszym efektem tego działania jest rozwój systemu 

korzeniowego – staje się on mocny, silny i gęsty, korzenie są 

dłuższe, a liczba włośników nieporównywalnie większa niż 

tam, gdzie nie zastosowano Nano-Gro® Forte Superstart. 

Dzięki temu roślina lepiej znosi okresy suszy, gdyż może się-

gać głębiej i czerpać wodę z niższych pokładów w glebie.

WALKA O PLON
ZBÓŻ OZIMYCH
ROZPOCZYNA SIĘ OD 
WYBORU ZAPRAWY

Jesień to czas planowania nowych zasiewów, ale również 
strategii ochrony przed agrofagami. Wybór odpowied
niej zaprawy pod zboża ozime ma ograniczyć porażenie 
rośliny chorobotwórczymi patogenami znajdującymi się 
w glebie.

A U T O R :

Oskar Horodyski
o.horodyski@osadkowski.pl

fot. 1. Zboża zaprawione Nano-Gro® Superstart mają zdecydowanie 
lepszy system korzeniowy, co zapewnia większą odporność na suszę 
i niweluje ujemny wpływ na plon opóźnionych siewów.

42 43

fot. 2. Pszenica ozima KWS Livius, Worpol Sulików – z prawej 
strony kontrola, z lewej – zaprawiona Nano-Gro®.

 Agrotechnika jako pierwszy ważny element
 budowy fundamentu ochrony

Warunki atmosferyczne występujące w Polsce pozy-

tywnie oddziałują na jesienną presję chorób grzybowych 

w dopiero co wysianych zbożach ozimych. Duży wpływ 

na zwiększoną liczbę patogenów w glebie mają: 

 niestarannie przykryte i nierozłożone resztki pożniwne

 udział roślin niepożądanych

 niewłaściwe zmianowanie

 zbyt wczesne siewy

 przekroczone normy wysiewu przekładające się na 

podwyższoną gęstość roślin na m2

 Choroby grzybowe obniżające plon

Szczególnej ochrony przy wykorzystaniu zapraw fun-

gicydowych wymagają zboża ozime, takie jak: jęczmień 

ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime. 

Pierwszym znaczącym agrofagiem wpływającym na ob-

niżenie plonowania upraw ozimych jest zgorzel siewek 

(fuzarioza siewek). Najczęściej atakowane są w tym przy-

padku rośliny niezaprawione. Ta wczesna forma fuzario-

zy poraża kiełki oraz korzonki zarodkowe siewek. Naj-

bardziej podatne na nią są pszenica ozima, żyto oraz 

jęczmień, co w dalszym etapie produkcji może skutko-

wać obniżeniem plonowania nawet do 20%. Kolejną cho-

robą jest pleśń śniegowa. Najmocniejsze jej oddziaływa-

nie można odnotować po opadach śniegu jeszcze na 

niezamarzniętą glebę, gdy okrywa śnieżna zalega przez 

około 11 tygodni. Długa, ciepła jesień również może 

sprzyjać jej występowaniu na dobrze rozwiniętych przed 

zimą zbożach. Największe straty wyrządza w życie, jęcz-

mieniu i pszenicy. Innymi groźnymi chorobami zagrażają-

cymi oziminom są: pasiastość liści jęczmienia, głownia 

pyląca, śnieć cuchnąca, śnieć karłowa.

 Zaprawy Celest Extra 050 FS
 i Real Super 080 FS gwarancją  

zdrowych zbóż ozimych jesienią

Pomoc w przypadku wyżej wymienionych chorób sta-

nowią dwie zaprawy nasienne. Pierwszą z nich jest Celest 

Extra 050 FS – preparat w formie płynnego koncentratu  

o działaniu układowym. Szeroka rejestracja pozwala wy-

korzystać go w odpowiednich roślinach uprawnych: psze-

nica ozima, pszenica jara, żyto, owies. W swoim składzie 

ma dwie substancje czynne: fludioksonil – z grupy fenylo-
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ści działania to dymnica pospolita, dla której jest dość 

selektywny. 

Coraz większym problemem w uprawie zbóż staje się 

wyczyniec polny. Jest ekspansywny, a do tego coraz częś-

ciej odporny na środki ochrony roślin. Na pola bardzo nim 

zanieczyszczone już jesienią zalecany jest środek Alister 

Grande 190 OD. Aplikowany w dawce 0,8–1 l/ha od fazy 

trzeciego liścia skutecznie zwalcza większość chwastów, 

nie niszczy niestety wyczyńca wschodzącego wiosną. Na 

poprawki po zimie bardzo dobrze sprawdza się Fraxial 050 

EC, który dodatkowo nie wywołuje fitotoksyczności dla 

zbóż. Środek ten zarejestrowany jest także do jesiennej 

walki z innymi jednoliściennymi.

Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest mieszanina Kom-

pletu 560  SC z Gleanem® 75 WG. Należy jednak pamiętać  

o następstwie roślin i w przypadku, gdy uprawą następczą 

będzie rzepak, lucerna bądź buraki, Glean® 75 WG należy 

traktować tylko jako dodatek przeciwko samosiewom rze-

paku, nie przekraczając dawki 8–10 g/ha.

By pozbyć się większości problematycznych chwastów, 

warto zastosować mieszaninę trzech preparatów: Boxer 

800 EC + Legato 500 SC + Glean® 75 WG. Nie wywołuje 

ona fitotoksyczności dla zbóż. 

Stara, ale za to sprawdzona kompozycja to połączenie 

diflufenikanu z chlorotoluronem w preparacie Dyplomata 

600 SC. Środek zarejestrowany jest w zbożach ozimych, 

pszenicy, jęczmieniu i pszenżycie w dawce 1,25–1,5 l/ha. 

Należy jednak upewnić się, czy odmiana pszenicy, na której 

planujemy zabieg, nie wykazuje fitotoksyczności po chloro-

toluronie. Informację o wrażliwości na substancję aktywną 

znaleźć można u hodowcy.

Ciekawym rozwiązaniem jest wspomniana nowość fir-

my Corteva Agriscience™ Quelex®. Zawarte w nim sub-

stancje Arylex™ i florasulam bardzo dobrze radzą sobie 

m.in. z chabrami, dymnicą, przytulią, samosiewami rzepa-

ku, tobołkami, a jedynym odpornym chwastem jest fiołek 

polny wymagający dodatku środka Naceto SC.

Szczegółowe dawki, terminy stosowania i zalecenia re-

jestracyjne znajdują się w tabeli 1.

 Czy dobór odpowiedniego herbicydu  
gwarantuje sukces?

Poza precyzyjnym doborem środka należy oczywiście 

przestrzegać norm temperaturowych (najlepiej 5–25°C), 

starać się aplikować preparat na wilgotną glebę i nie wy-

konywać zabiegów po lub przed spodziewanymi przy-

mrozkami. Obfite opady deszczu mogą spowodować, 

szczególnie na skłonach pól, spływanie herbicydu, przez 

co nie wytworzy się filtr będący barierą dla nowo kiełku-

jących chwastów. Duża grupa produktów oparta jest na 

mechanizmie polegającym na blokowaniu enzymu ALS/

AHAS. Jeżeli mimo respektowania wszystkich wytycz-

nych problem nie zostanie rozwiązany, trzeba zastanowić 

się nad możliwą odpornością na środki oparte na tym sy-

stemie działania. Dotyczy to również preparatów stoso-

wanych wiosną. Niemniej jesienne zabiegi herbicydowe, 

tak jak w latach ubiegłych, powinny być obowiązkowym 

punktem w agrotechnice zbóż ozimych.

JESIENNE
ZABIEGI
HERBICYDOWE

Odchwaszczanie zbóż przed zimą od kilku lat staje się nor
mą. Wpływ na to mają głównie długie, ciepłe jesienie, któ
re umożliwiają wykonanie zabiegu, a także wizja piętrzenia 
się prac polowych wiosną. Często jednak słyszy się opinię, 
że herbicydy stosowane w tym czasie są zawodne i istnieje 
konieczność powtórnego odchwaszczania plantacji wiosną. 
Czy to na pewno wynika z wadliwości środków?

A U T O R :

Ilona Walasek 
i_walasek-furman@osadkowski-cebulski.pl

fot. 1. Jesienne zachwaszczenie pszenicy 
ozimej.
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fot. 2. Do efektywnego działania herbicydów doglebowych potrzebne 
jest odpowiednie uwilgotnienie gleby.

 Ważny nie tylko herbicyd

Przystępując do jesiennego zwalczania chwastów, trzeba przeanalizować kilka 

ważnych aspektów, przede wszystkim:

 z jakimi chwastami mamy zazwyczaj do czynienia na danym polu

 co będzie rośliną następczą

 czy dana odmiana zboża nie jest wrażliwa na substancję zawartą w herbicydzie

 czy w naszym rejonie nie pojawił się problem odporności na substancję aktywną

 czy chwast, z którym chcemy sobie poradzić, wschodzi jesienią, czy kiełkuje 

również wiosną 

 warunki pogodowe, w jakich będziemy wykonywać zabieg (temperatura, wil-

gotność gleby)

Po tak dokładnej analizie możemy już przystąpić do wyboru herbicydu. Na ryn-

ku dostępnych jest bardzo wiele produktów do jesiennego odchwaszczania zbóż, 

jednak substancje aktywne powtarzają się i trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. 

W bieżącym sezonie nowością będzie preparat firmy Corteva Agriscience™ oparty 

na znanym nam już Arylex Active™.

 Na jaki preparat postawić?

W ostatnich latach bardzo dobrze sprawdza się środek Bizon. Stosowany od 

fazy pierwszego liścia efektywnie zwalcza większość chwastów. Jest on zareje-

strowany w dawce 1 l/ha dla wszystkich zbóż ozimych. Jedyna luka w skuteczno-
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Nazwa

handlowa

Substancja aktywna 
(g/l, g/kg)  

w zależności  
od pH gleby

Dawka 
(l/ha, 

kg/ha)

Faza  
rozwojowa  

zbóż

Pszenica  
ozima

Jęczmień  
ozimy

Żyto  
ozime

Pszenżyto 
ozime

Alister Grande 
190 OD

diflufenikan 180; 
mezosulfuron mety-
lowy 6; jodosulfuron 

metylosodowy 4,5

0,8–1
od 3 liści do 
5. rozkrze-

wienia
X X X

Alister Grande 190 OD  
+ Expert Met 56 WG

diflufenikan 180; 
mezosulfuron mety-
lowy 6; jodosulfuron 

metylosodowy 4,5 
+ metrybuzyna 140; 

flufenacet 420

0,33 + 0,23 3 liście X X X

Bizon
diflufenikan 100;  
florasulam 3,75;  
penoksulam 15

1 od 1. liścia X X X X

Boxer 800 EC prosulfokarb 800 3 od siewu X X X X

Boxer 800 EC 
+ Legato 500 SC 
+ Glean® 75 WG

prosulfokarb 800 + 
diflufenikan 500 + 

chlorosulfuron 750

2; 
0,1; 
0,01

od 2. liścia X

Dyplomata 600 SC diflufenikan 100;  
chlorotoluron 500

1,25–1,5
od 1. liścia 
do końca 

krzewienia
X X X

Empert Met 56 WG metrybuzyna 140; 
flufenacet 420

0,35 1–3 liście X X X X

Fraxial 050 EC pinoksaden 50 0,9–1,2 od 1. liścia X X X X

Glean® 75 WG chlorosulfuron 750 0,015–0,025
od siewu 
do końca 

krzewienia
X X X X

Komplet 560 SC diflufenikan 280; 
flufenacet 280

0,4–0,5
od 1. liścia 
do końca 

krzewienia
X X X X

Komplet 560 SC
+ Glean® 75 WG 

diflufenikan 280; 
 flufenacet 280  

+ chlorosulfuron 750

0,4–0,5; 
0,01

od 1. liścia 
do końca 

krzewienia
X X X X

Legato 500 SC diflufenikan 500 0,2–0,3 2–3 liście X

Lentipur Flo 500 SC chlorotoluron 500 2 1–2 liście X X X X

Trinity 590 SC
chlorotoluron 250; 
 pendimetalina 300; 

diflufenikan 40
2–2,5 1–3 liście X X X

Quelex® 

+ Naceto SC

florasulam 100;  
Arylex™ 104,2 

+ diflufenikan 200; 
flufenacet 400

0,025 
0,25

1–3 liście X X

Tabela 1. Herbicydy zalecane do jesiennego odchwaszczania zbóż.
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WIRUSY ATAKUJĄ
JUŻ JESIENIĄ!

ŻÓŁTA KARŁOWATOŚĆ JĘCZMIENIA (BYDV)  
TO NAJGROŹNIEJSZA CHOROBA WIRUSOWA ZBÓŻ.
Choroby wirusowe nabierają dużego znaczenia i stanowią 
coraz większy problem dla roślin uprawnych. Od kilku lat 
nasila się zagrożenie ze strony wirusa żółtej karłowatości 
jęczmienia (BYDV – Barley Yellow Dwarf Virus) występującego 
na uprawach wszystkich zbóż oraz kukurydzy, najczęściej 
jednak na jęczmieniu i pszenicy ozimej. Pamiętajmy, że jest 
on przenoszony tylko przez mszyce oraz skoczki.

A U T O R :

Grzegorz Kulesz
g.kulesz@osadkowski.pl
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fot. 1. Widoczne pojedyncze rośliny nad-
miernie krzewiące się.

jej nie zakażają. Konieczne jest dotarcie kłujki do głęb-

szych tkanek, co trwa zazwyczaj kilka godzin. Objawy 

porażenia wirusem BYDV są specyficzne dla danego 

gatunku i na zbożach ozimych można je zaobserwować 

dopiero wiosną następnego roku. Są to przede wszyst-

kim wydłużone przebarwienia liści biegnące od wierz-

chołka liści: w pszenicy – czerwone, w jęczmieniu – po-

marańczowe, w życie i pszenżycie – żółte. Zainfekowane 

rośliny cechują charakterystyczny krzaczasty pokrój 

(fot.1), zahamowany wzrost i redukcja źdźbeł kłoso-

wych. Czasami trudność sprawia rozróżnienie objawów 

zawirusowania od tych ukazujących kondycję fizjolo-

giczną roślin, spowodowaną np. suszą bądź nieodpo-

wiednim nawożeniem. Wirusy są przenoszone przez 

mszyce przez cały okres występowania na zbożach, 

jednak najgroźniejsze są infekcje jesienne ze względu na 

długi czas pozwalający na wzrost ich koncentracji. Nie 

wszystkie owady zaobserwowane jesienią na oziminach 

muszą być infekcyjne, co można ocenić na podstawie 

barwy embrionów mszyc po ich uprzednim rozpreparo-

waniu. Embriony mszyc infekcyjnych zabarwione są na 

ciemnobrunatno, w odróżnieniu od jasnobrązowych 

okazów niezainfekowanych. W warunkach polowych 

można stwierdzić występowanie mszyc-wektorów jesz-

cze przed żniwami, sprawdzając ich zabarwienie i spo-

sób zasiedlania roślin. Mszyce nieinfekcyjne mają kolo-

ry w tonacji zielonoczarnej, zwłaszcza w okolicy 

syfonów – rurki na końcu odwłoku są czarne, pokryte 

dość silnie nalotem woskowym, natomiast owady będą-

ce wektorami wirusów są brązowozielone, a w okolicy 

syfonów brązowe. Mszyce żerujące na kłosach i gór-

nych partiach roślin nie infekują, natomiast te zainfeko-

wane wirusem BYDV skupiają się na łodygach tuż przy 

powierzchni ziemi. Straty plonu spowodowane BYDV 

mogą sięgać 30–40%, a czasami trzeba zlikwidować 

całą uprawę. 

W  przypadku wystąpienia mszyc progiem ekonomicznej 

szkodliwości jest:

 od  fazy strzelania w  źdźbło do  fazy przed kłoszeniem 

stwierdzenie na  100 losowo wybranych źdźbłach – 

średnio 5 mszyc na 1 źdźbło (dla mszycy czeremchowo-

-zbożowej)

 od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości 

mlecznej stwierdzenie na  100 losowo wybranych 

źdźbłach – średnio 5 mszyc na  1 kłos (dla  mszycy 

zbożowej)

 

Profilaktyczne działania ochrony zbóż przed wirusem 

BYDV: 

 zaprawianie nasion

 zrównoważone nawożenie azotowe (stosowanie nawo-

zów azotowych sprzyja rozwojowi mszyc, gdyż potrzebują 

one dużych ilości rozpuszczalnych związków azotowych)

 właściwy płodozmian

 ochrona wrogów naturalnych mszyc

 izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych oraz 

kukurydzy

 usuwanie roślin będących drugimi żywicielami mszyc, 

np. czeremchy i chwastów

 koszenie traw na miedzach i brzegach pól

 wczesny siew zbóż jarych, późny siew ozimin

Prawidłowo prowadzona ochrona przed chorobami 

wirusowymi oparta jest na profesjonalnym, precyzyjnym 

monitoringu swojej plantacji. Warto pamiętać, że nie ma 

innego sposobu zabezpieczenia przed wirusem BYDV niż 

zwalczanie mszyc. Należy jednak stosować metody, które 

nie zakłócą życia gatunków pożytecznych, np. pszczół czy 

biedronek będących naturalnym ich wrogiem. W razie po-

trzeby przeprowadzenia zabiegu jesienią trzeba mieć na 

uwadze, że optymalne działanie środków chemicznych 

wymaga odpowiedniej temperatury – pyretroidy działają 

w temperaturze poniżej 20°C, a w wyższych ich skutecz-

ność jest ograniczona. Zabieg insektycydowy powinno się 

wykonać tylko w uzasadnionych przypadkach, po prze-

kroczeniu ekonomicznego progu szkodliwości mszyc. 

Spośród zarejestrowanych preparatów do stosowania 

w okresie jesiennym w zbożach można aplikować Ammo 

Super 100 EW w dawce 0,1 l/ha.

Niestety bardzo duża liczebność mszyc w tym okresie 

i temperatury sprzyjające ich żerowaniu przyniosły wios-

ną 2019 r. opłakane skutki, szczególnie na południu Polski, 

ale problem był widoczny niemal w całym kraju. Wiele go-

spodarstw rolnych przekonało się, jak ważne jest ich zwal-

czanie jesienią.

Szkoda bezpośrednia wywołana przez mszyce polega 

na wysysaniu wartościowych zasobów pokarmowych, co 

prowadzi do obumierania fragmentów lub całych roślin. 

Szkodliwość pośrednia jest o wiele groźniejsza i polega na 

ich zdolności do przenoszenia wirusów roślinnych. Wirus 

ten nie jest przekazywany bezpośrednio genetycznie na-

stępnym pokoleniom, ale pośrednio. Mszyce w trakcie że-

rowania pobierają soki wraz z asymilatami – cukrami, ami-

nokwasami i białkami. Substancje z sokiem roślinnym  

z traw dziko rosnących po pewnych przemianach w ich 

przewodzie pokarmowym stają się wirusami, które następ-

nie są wstrzykiwane przez mszyce do zdrowych roślin. Aby 

doszło do zainfekowania rośliny wirusem BYDV, od mo-

mentu zasiedlenia musi upłynąć pewien czas. Mszyca naj-

pierw testuje roślinę nakłuciami próbnymi, które jeszcze 

 Nie zapomnij zwalczać mszyc jesienią

Szkody wywołane w zbożach przez szkodniki jesien-

ne mają charakter tzw. pośredni i bezpośredni. Ostatnie 

lata ugruntowały w naszej pamięci zwłaszcza niebez-

pieczne pośrednie zagrożenie, jakie stwarzają mszyce. 

Niestety od kilku lat obserwujemy powiększający się 

problem chorób wirusowych przez nie przenoszonych. 

Jak wiemy, są one wektorami, czyli nośnikami chorób wi-

rusowych, w tym najniebezpieczniejszej dla jęczmienia 

żółtej karłowatości (BYDV) i chorób wirusowych pszeni-

cy. W 2018 r. wystąpiła bardzo duża presja mszyc, co 

było spowodowane długą, ciepłą i suchą jesienią. Prowa-

dzony monitoring potwierdził występowanie tego pato-

genu na obszarze całego kraju. Pojawienie się wektorów 

wirusa – w okresie letnim, przy wystąpieniu co najmniej 

kilku dni upalnych w okresie jesiennym, pozwala progno-

zować nalot mszyc na oziminy. Im cieplejsze warunki pa-

nują jesienią i zimą oraz im dłuższy jest czas do wystąpie-

nia temperatury krytycznej dla mszyc (-6°C), tym bardziej 

trzeba się liczyć z większym nasileniem występowania 

żółtej karłowatości jęczmienia na roślinach i wyższą kon-

centracją wirusa w roślinie.
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fot. 2. Wyraźne zahamowanie wzrostu 
bez pędów kłosonośnych.
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A U T O R :  jerzy.troscianko@dsv-polska.pl



zdecydowanie poprawiły kondycję zbóż, szczególnie ja-

rych, i w związku z tym nastąpiło zwiększenie prognoz 

zbiorów. Jak podaje Amerykański Departament Rolnictwa 

(USDA), w tym roku praktycznie wszędzie należy się spo-

dziewać wzrostu produkcji zbóż, w tym oczywiście psze-

nicy. Prognozowane jej zbiory na ten rok mają globalnie 

wynieść 777,5 mln t (731 mln t w poprzednim sezonie).  

W Unii Europejskiej zbiory pszenicy szacowane są na 

153,8 mln t – również więcej, bowiem w poprzednim se-

zonie wynosiły 137,2 mln t. 

Obecne warunki pogodowe u kluczowych producen-

tów pszenicy na świecie nie są optymalne, jednak we-

dług ostatnich prognoz Międzynarodowej Rady Zbożo-

wej (IGC) globalne zbiory zbóż w nadchodzącym sezonie 

2019/2020 wyniosą 2177 mln t, czyli o 49 mln t więcej 

od wielkości produkcji w bieżącym sezonie 2018/2019. 

Zbiory pszenicy w sezonie 2019/2020 wyniosą rekordo-

we 766 mln t, o 4 mln t więcej niż przewidywano w kwiet-

niu br. oraz o 33 mln t więcej od wielkości produkcji w se-

zonie 2018/2019. Praktycznie wszystkie rządowe agencje 

oraz niezależne ośrodki szacują wzrost światowych zbio-

rów. Dodatkowo w reakcji na zapowiedź Donalda Trumpa 

o obłożeniu cłem towarów importowanych z Meksyku 

obniżyły się ceny na kontrakty futures – zarówno psze-

niczne, jak i kukurydziane.

Najbardziej stabilnie zachowują się obecnie ceny rze-

paku – te ze zbiorów 2019 wahają się w granicach 265–

370 euro/t. Ceny na giełdzie MATIF wspierają utrzymujące 

się prognozy słabych zbiorów rzepaku w UE-28 w bieżą-

cym roku. Według ostatnich wyliczeń firmy OilWorld pro-

dukcja rzepaku w UE-28 wyniesie jedynie 17,7 mln t wobec 

19,7 mln t zebranych w 2018 r. Eskalacja napięć w relacjach 

handlowych pomiędzy USA i Chinami  będzie wywierać 

dalszą presję na ceny soi na rynku światowym, co pośred-

nio będzie także oddziaływać na ceny rzepaku. Ponadto 

dalsze rozprzestrzenianie się ASF w Chinach może przeło-

żyć się na głęboki spadek zużycia oraz importu soi. Przy 

rosnących cenach zbiorów soi w Ameryce Południowej 

i spodziewanym większym areale jej zasiewów w USA 

może to wywierać dodatkową presję na światowe ceny 

soi i innych nasion oleistych w najbliższych tygodniach. Jed-

nak wszystkie te czynniki rozpatrywane wspólnie stabili-

zują notowania rzepaku w kontraktach na zbiory 2019.

Istotnym czynnikiem hamującym wzrost cen wszystkich 

zbóż i rzepaku jest również bardzo mała liczba kontraktów 

futures zawartych przez producentów. Początkowo było to 

spowodowane obawami o stan zasiewów i związanymi z tym 

potencjalnymi problemami z realizacją umów. Natomiast 

późniejsze opady i poprawa kondycji upraw zbiegły się ze 

spadkiem cen oferowanych przez przetwórców oraz firmy 

handlowe. Pośrednicy, nauczeni zeszłorocznym doświad-

czeniem, również wstrzymują się z podpisywaniem umów. 

Wówczas byli zmuszeni do kupowania towaru, żeby wywią-

zać się z kontraktów, co przy wzrastającym rynku spowodo-

wało duże straty. W porównaniu z rokiem 2018 w bieżącym 

sezonie zawarty jest niewielki odsetek umów futures. W po-

wiązaniu ze spodziewanymi większymi niż w roku 2018 

zbiorami i dużą podażą towaru bezpośrednio w czasie żniw 

stanowić to będzie kolejny czynnik hamujący wzrost cen.

Sytuacji nie poprawia także relatywnie niewielki eks-

port. Obecnie proponowane przez przetwórców niemie-

ckich ceny nie są konkurencyjne wobec rynku krajowego. 

Eksport ma znaczenie jedynie lokalne (rejon zachodni)  

i nie wpływa na ceny w Polsce.

Wydaje się, że sytuację istotnie może zmienić jedynie 

pogoda. Jeśli u któregoś z kluczowych producentów wy-

stąpią na dużą skalę niekorzystne zjawiska atmosferycz-

ne, powodujące zmniejszenie produkcji lub słabą jakość 

ziarna, wówczas trend cenowy może się odwrócić.
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i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych wynosiły 

odpowiednio: jęczmienia ozimego i mieszanek zbożowych 

po ok. 0,3%, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz żyta 

po ok. 0,1%. Powierzchnia uprawy rzepaku ozimego zaora-

na i zakwalifikowana do zaorania wyniosła ok. 7 tys. ha, tj. 

0,9% powierzchni zasianej (w 2018 r. zaorano ok. 45 tys. ha). 

Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja wynika, że stan 

zasiewów zbóż ozimych jest lepszy od ubiegłorocznego  

i oceniono go na 3,6–3,8 stopnia kwalifikacyjnego w 5-stop-

niowej skali. Siewy zbóż jarych rozpoczęły się w pierwszych 

dniach marca, a w pełni ruszyły w połowie tego miesiąca. 

Brak wiosennych opadów spowodował, że warunki wilgot-

nościowe w glebie były wyjątkowo niekorzystne dla wscho-

dów i wegetacji zbóż jarych. Na szczęście poprawa sytuacji 

agrometeorologicznej pod koniec kwietnia i na początku 

maja wpłynęła korzystnie na wegetację.

 Światowy bilans zbóż

Początkowe obawy o kondycję roślin zostały złago-

dzone przez późniejsze opady. Te pojawiające się w maju 

CENY SKUPU

Wielu rolników z niepokojem obserwuje spadające ceny zbóż 
i rzepaku, zastanawiając się jednocześnie nad przyczynami takiego 
stanu rzeczy. Patrząc na warunki pogodowe, dalekie od idealnych 
dla upraw rolniczych, liczą na ubiegłoroczny poziom cen podczas 
żniw. Niestety są one niższe, a powodów takiego stanu rzeczy 
jest kilka. Przede wszystkim już od dawna polski rynek zbóż jest 
ściśle powiązany z rynkiem globalnym i uzależniony od notowań 
na giełdzie MATIF i CBOT.

A U T O R :

Łukasz Sosnowski
l_sosnowski@osadkowski-cebulski.pl

fot. 1. W czasie żniw najważniejsze jest 
mieć gdzie zmagazynować płody rolne.
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 Ogólna sytuacja rynkowa

Czynniki wewnętrzne mają coraz mniejsze znaczenie dla 

swobodnego przepływu towarów – zarówno wewnątrz Unii 

Europejskiej, jak i na całym świecie. W tym momencie rynku 

polskiego nie chronią ani cła, ani kontyngenty, a większego 

niż produkcja krajowa znaczenia nabiera światowy bilans 

zbóż i rzepaku. Rozpatrując tylko rynek wewnętrzny, po-

wierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami 

zbożowymi pod zbiory w 2019 r. jest w Polsce większa od 

ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej  

w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi ponad 7,2 mln ha 

(zwiększenie o ok. 2%). Szacuje się, że zbiory zbóż w Polsce 

w sezonie 2019/2020 będą o 5% wyższe niż w sezonie 

2018/2019. W bieżącym roku uprawy ozime przezimowały 

lepiej niż w roku ubiegłym, praktycznie bez poważniejszych 

strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych tegorocz-

nej zimy był korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe 

spadki temperatury (lokalnie do -22°C przy gruncie) i silne 

wiatry występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie 

zagrażały zimującym oziminom, powodując tylko lokalnie 

częściowe wysmalanie odkrytych roślin. Powierzchnie 

upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimo-

wym są niewielkie. Według szacunków GUS straty zimowe 

MATIF: ceny pszenicy konsumpcyjnej  
w sezonach 2017/2018–2018/2019

(kontrakt najbliższy, euro/t)

VI–2018 VII–2018 VIII–2018 IX–2018 X–2018 XI–2018 XII–2018 I–2019 II–2019 III–2019 IV–2019 V–2019

MATIF: ceny kukurydzy w sezonach 
2017/2018–2018/2019

(kontrakt najbliższy, euro/t)

MATIF: ceny rzepaku w sezonach 
2017/2018–2018/2019

(kontrakt najbliższy, euro/t)



WARTO DBAĆ  
O UBEZPIECZENIE  
WŁASNEGO MAJĄTKU 
ORAZ ZDROWIA I ŻYCIA
SWOJEGO I BLISKICH

W dobie dynamicznie zmieniającego się klimatu oraz częstszego 
występowania gwałtownych oraz nieprzewidywalnych zjawisk 
pogodowych warto pomyśleć o zabezpieczeniu swojego życia 
i majątku. W mediach możemy codziennie śledzić doniesienia po
kazujące ogrom zniszczeń wywołanych przez huragany, deszcze 
nawalne, trąby powietrzne, powodzie, obsunięcia się ziemi, gwał
towne burze, pożary czy gradobicia. Skutkiem tych zjawisk pogo
dowych jest często utrata całego dorobku w bardzo krótkim cza
sie. W najgorszym razie w wyniku działania klęsk żywiołowych 
następuje utrata ludzkiego życia.

A U T O R :

Przemysław Żaba 
p.zaba@osadkowski.pl

54

A
G

RO
N

O
M

 N
R 

2/
20

19
RO

ZW
IĄ

ZA
N

IA
 F

IN
A

N
SO

W
E

55

mum 50% użytków rolnych wielu rolników przekonało się 

w 2018 r. przy wypłacie pomocy klęskowej, zmniejszonej 

w takim wypadku o połowę.

 Ubezpieczenie składników majątku
 gospodarstwa

Tutaj koniecznie trzeba posiadać obowiązkowe ubezpie-

czenie OC rolnika, obligatoryjne dla każdego prowadzącego 

gospodarstwo rolne, oraz obowiązkowe ubezpieczenie bu-

dynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (kara 

to 230 zł w roku 2019). Nie możemy zapomnieć o OC pojaz-

dów i maszyn rolniczych. Warto też pomyśleć o ubezpiecze-

niu ciągników, kombajnów, przyczep i maszyn rolniczych 

w zakresie AC i NNW oraz ochronie maszyn stacjonarnych 

i urządzeń przed ogniem oraz innymi zdarzeniami losowymi, 

a także o ubezpieczeniu magazynowanych ziemiopłodów.

Warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia 

OC z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich, które 

swoją ochroną obejmuje szkody powstałe w wyniku 

świadczenia tych usług. Często wybieraną opcją jest za-

kup dobrowolnego ubezpieczenia budynków mieszkal-

nych oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wy-

padków związanych z pracą w gospodarstwie rolnym dla 

rolnika i jego domowników lub pracowników.

 Ochrona prawna

Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów ponie-

sionych przez ubezpieczonego w zakresie prowadzonych 

sporów prawnych (np. postępowania związanych ze szko-

dami łowieckimi) – koszty adwokata, radcy prawnego 

oraz inne koszty sądowe.

 Ubezpieczenia życiowe

To szereg ubezpieczeń, dzięki którym możliwe jest 

gromadzenie kapitału na poczet przyszłej emerytury, za-

bezpieczenie finansowe najbliższych na wypadek śmierci, 

ubezpieczenie pracowników, ubezpieczenie na wypadek 

śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, pokrycie 

kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, ubezpieczenie wy-

jazdów zagranicznych.

Powyższa oferta dostępna na rynku umożliwia pełne za-

bezpieczenie składników majątku gospodarstwa rolnego 

oraz zdrowia i życia. Warto poświęcić trochę czasu, aby 

przeanalizować zakres oraz właściwie dobrać zestaw ubez-

pieczeń, odpowiadający w 100% własnym potrzebom. Klu-

czowe jest tu profesjonalne doradztwo mające na celu po-

moc w wyborze najlepszych i najkorzystniejszych ofert, 

dlatego najlepiej skontaktować się ze swoim agentem ubez-

pieczeniowym. Posiadanie przez rolnika ubezpieczenia do-

pasowanego do własnych potrzeb pozwoli na spokojny sen 

i pełne skupienie się na prowadzeniu działalności rolniczej. 

Dysponujemy szeregiem przepisów prawnych, które definiują zakres ubez-

pieczeń obowiązkowych dla danej branży czy działalności. Na rynku dostępne są 

też inne dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia, które możemy zawrzeć, aby 

uchronić się przed wystąpieniem różnych zdarzeń losowych. W jaki sposób za-

bezpieczyć siebie oraz swoje gospodarstwo rolne? Poniżej krótkie zestawienie 

istniejących na rynku ubezpieczeń, o których zawarciu każdy prowadzący dzia-

łalność rolniczą powinien pomyśleć. 

 Ubezpieczenie upraw rolnych

Obowiązkowe, dotowane z budżetu państwa (dopłata do 65% do składki ubez-

pieczeniowej). Powyższe ubezpieczenie można zawrzeć od następujących ryzyk: 

gradobicie, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan, ujemne skutki przezimo-

wania, susza. Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie od ognia. Według przepi-

sów prawa wymagane jest ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni gruntów 

ornych w gospodarstwie. Jego brak skutkuje niemożnością uzyskania kredytów klę-

skowych na preferencyjnych warunkach oraz mniejszą pomocą ze strony państwa w 

zakresie wypłaty zapomóg czy pomocy suszowej. O skutkach braku polisy na mini-

Osadkowski SA
Dział Ubezpieczeń
tel. kom. 668 121 339,
666 833 571, 669 494 211
ubezpieczenia@osadkowski.pl

Zapraszamy:

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
Dział Ubezpieczeń
tel. 76 850 58 84
695 520 053 lub 694 481 842
ubezpieczenia@osadkowski-cebulski.pl

fot. 1. Nasze uprawy są coraz bardziej na-
rażone na grad i nawalne deszcze. Rzepak 
ozimy po gradobiciu na Dolnym Śląsku  
w czerwcu tego roku.



WYBIERZ NAJLEPSZE PSZENICE – TOP FARMS NASIONA

PSZENICE 

• HONDIA • RGT METRONOM 
• LG JUTTA • ACHIM 

Z MOCĄ NOWEJ 
ZAPRAWY NASIENNEJ

Najlepsze odmiany zbóż Top Farms Nasiona zostały 
uzbrojone w siłę nowoczesnej i kompletnej 
zaprawy zbożowej Vibrance® Star. 

Innowacyjna formuła trzech substancji aktywnych: fl udioksonilu, sedaksanu 
i tritikonazolu daje niespotykaną dotąd ochronę korzeni roślin i stymuluje je do 
rozwoju. Zwiększa tolerancję zbóż na stres, a zapewniając lepsze pobieranie 
składników odżywczych, poprawia wigor roślin oraz ich ogólną kondycję. 

Vibrance® Star zapewnia skuteczną ochronę przed większością chorób zbóż, 
np. ostrą plamistością oczkową (rizoktoniozą), pleśnią śniegową czy septoriozą 
plew. Jest też jedynym sposobem zwalczania niektórych chorób, takich jak 
problematyczna i coraz częściej spotykana pałecznica zbóż i traw. 

Vibrance® Star to najmocniejszy start 
i najlepsza inwestycja w najwyższe plony!

Niezawodna jakość, plon,
zdrowotność i zimotrwałość! 

Pozory mylą... 

Choć kolor jest taki sam, skuteczność jest różna!

Niezawodna jakość, plon, 
zdrowotność i zimotrwałość!

Ustawia rytm w każdych warunkach! Wysoka plenność!
Najlepsza zimotrwałość!

Wysoki plon 
i wybitna zdrowotność!

Vibrance® Star 
zwiększa masę 
korzeniową roślin

A U T O R :

Tomasz Wróbel
t.wrobel@osadkowski.pl

Firma New Holland rozszerzyła gamę modeli T5 o ciągniki wypo-
sażone w przekładnię bezstopniową AutoCommand. Jednocześnie 
wprowadziła zmiany w wyglądzie tej serii, które spowodowały, że 
stały się podobne do większych modeli tego producenta.
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T5 AUTOCOMMAND
– JUŻ DOSTĘPNY

10 LAT. JEDEN LIDER.
LIDER RYNKU 2009–2018



 Wyróżniona nagrodami przekładnia 
 bezstopniowa AutoCommand jest 
 gwarancją najwyższej jakości

Zastosowana przekładnia Auto Command, wyróżniona 

wieloma nagrodami, daje dodatkowe możliwości dotych-

czasowej serii ciągników T5. Szczególnie prace związane  

z transportem lub wymagające precyzyjnej prędkości jazdy 

są wykonywane z nową jakością i wydajnością. Możliwość 

wyboru trzech trybów przyśpieszania i hamowania pozwa-

la dopasować maszynę do każdego zadania. Wybór niskiej 

dynamiki przekładni umożliwia delikatną zmianę kierunku 

jazdy, co wyśmienicie sprawdza się przy transporcie lub na 

śliskim terenie. Standardowe jej ustawienie jest przezna-

czone do tradycyjnych prac polowych, a wybór trybu dyna-

micznego powoduje natychmiastową reakcję. Fantastyczna 

zwrotność w połączeniu z płynną zmianą kierunku jazdy 

sprawiają, że T5 AutoCommand jest stworzony do działania 

z ładowaczem czołowym. 

 Nowy, niskoemisyjny silnik FPT NEF 
 spełniający wymogi normy Stage V 
 z technologią ECOBlue™ HI-eSCR2
 o największej mocy w swojej klasie

Sprawdzony i niezawodny 4-cylindrowy silnik NEF, 

zaprojektowany przez FPT Industrial, o pojemności sko-

kowej 4,5 l cechują świetne osiągi i maksymalna moc od 

110 do 140 KM – o 20 KM większa niż w aktualnie do-

stępnym modelu T5.120 ElectroCommand. Ciągniki T5 

AutoCommand z silnikiem NEF, który jest wyposażony 

w nowy układ HI-eSCR2, spełniają wymogi normy emisji 

spalin Stage V. Innowacyjny układ ich neutralizacji nie 

wymaga żadnych nakładów konserwacyjnych, dzięki 

czemu redukuje koszty eksploatacji. Zajmuje on mało 

miejsca pod maską, zapewniając tym samym maksymal-

ną widoczność. Kompaktowe wymiary, brak układu  

EGR i prosta konstrukcja zapewniają maksymalną nieza-

wodność. 
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Model

Moc  
znamionowa 

silnika  
(KM)

Moc  
maksymalna 

(KM)

T5.110 AutoCommand 100 110

T5.120 AutoCommand 110 120

T5.130 AutoCommand 120 130

T5.140 AutoCommand 130 140 

Nowa seria ciągników T5 AutoCommand zapewnia nie-

zrównany poziom komfortu, najlepsze osiągi w segmen-

cie i ponadprzeciętną wydajność.

 Wyróżniona nagrodami przekładnia bezstopniowa 

AutoCommand jest gwarancją najwyższej jakości

 Nowy, niskoemisyjny silnik FPT NEF spełniający wy-

mogi normy Stage V z technologią ECOBlue™ 

HI-eSCR2 o największej mocy w swojej klasie 

 Kabina Horizon o największej kubaturze zapewnia 

niezrównany komfort, najlepszą widoczność i ergo-

nomikę w swej klasie

 Wersja Blue Power z wieloma ekskluzywnymi funk-

cjami i komfortem na najwyższym poziomie

 Dzięki wymienionym cechom T5 seria AutoCom-

mand stanowi ofertę maszyn o szerokim zastosowa-

niu w gospodarstwach hodowlanych, w których rol-

nicy często korzystają z ładowacza czołowego, przy 

transporcie, kultywacji gleby czy pracach komunal-

nych. Seria została stworzona z myślą o tych, którzy 

potrzebują niezwykle zwrotnego i wszechstronnego 

ciągnika.

Seria T5 AutoCommand składa się z 4 modeli o mocach maksymal-

nych od 110 do 140 KM

Polska premiera najnowszego dzieła koncernu 
New Holland odbyła się na targach Agrotech 
w Kielcach, zamówienia można było składać od 
kwietnia, a pierwsze modele pojawią się na prze-
łomie lipca i sierpnia.
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Kabina Horizon o największej kubaturze zapew-
nia duży komfort, niezrównane pole widzenia 
i ergonomikę w swej klasie.

MASZYNY Z FINANSOWANIEM I UBEZPIECZENIEM W JEDNYM MIEJSCU, 
MINIMUM FORMALNOŚCI.

 prosta i szybka procedura uzyskania decyzji kredytowej
 minimum formalności
 finansowanie dostępne od 1 roku do 8 lat
 finansowanie VAT
 raty dopasowane do potrzeb klienta
 możliwość finansowania bez wkładu własnego

Gwarantujemy elastyczne opcje finansowania oraz szyb-

ką decyzję kredytową. Dostarczamy szeroki zakres produk-

tów finansowych i ubezpieczeniowych. Oprócz oferty finan-

sowania fabrycznego CNH Capital oraz De Lage Landen 

Leasing Polska proponujemy również atrakcyjne finansowa-

nie sprzętu rolniczego i maszyn innych marek.

Ciągniki T5 AutoCommand to najlepsze środowisko 

pracy operatora w tej klasie maszyn. Zapewnia je kabina 

Horizon. Unikaowa przestronność, niski poziom hałasu, 

wyśmienita ergonomia, nowoczesne i obsługiwane in-

tuicyjnie elementy sterowania na podłokietniku Side-

Winder składają się na komfort obsługi. Najlepszą w kla-

sie widoczność w każdym kierunku osiągnięto dzięki 

jednoczęściowej szybie przedniej i dużej powierzchni 

przeszklenia. Szerokie pole widzenia potęgują duże lu-

sterka boczne z regulowanym górnym segmentem, któ-

ry zapewnia świetny widok drogi przy poruszaniu się  

z dużą prędkością. 

 Wersja Blue Power z wieloma
 ekskluzywnymi funkcjami i komfortem
 na najwyższym poziomie 

Serię T5 AutoCommand tworzą 4 modele. Klienci 

oczekujący od ciągnika czegoś więcej niż tylko bycia ma-

szyną do pracy mogą sięgnąć po flagowy model T5.140 

w wersji Blue Power z ekskluzywnym wyposażeniem. 

Jako typowego członka kultowej już rodziny Blue Power 

wyróżniają go najwyższy komfort, najnowsze technolo-

gie i efektowna stylistyka.
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SPOTKANIE 
Z FIRMĄ ADOB 

Adob – firma z tradycjami, lider i największy producent nawozów 
dolistnych w Polsce, m.in. powszechnie znanego Basfoliaru. Firma 
o międzynarodowym zasięgu, która eksportuje swoje towary do po
nad 80 krajów na świecie, m.in. do: USA, Francji, Włoch, Niemiec, 
Brazylii, Ekwadoru, na Dominikanę, Kubę czy do Ghany, Nigerii itp. 

A U T O R :

Magdalena Płócienniczak
m_plocienniczak@osadkowski-cebulski.pl

Adob w latach 2007–2009 otrzymał dofinansowanie  

z Unii Europejskiej na rozwój innowacyjnej technologii oraz 

budowę nowej linii produkcyjnej chelatu HBED.

W letni czerwcowy dzień mieliśmy przyjemność odwie-

dzić siedzibę firmy założonej w 1990 r. przez Adama Nawro-

ckiego w Poznaniu. Nasze spotkanie zaczęliśmy od zwiedza-

nia jednej z trzech fabryk przy ul. Kołodzieja, w której 

mogliśmy przyjrzeć się z bliska procesom produkcji.

Zostaliśmy oprowadzeni po jednym z najnowocześ-

niejszych laboratoriów w kraju, poznając tajniki i mecha-

nizmy chelatyzacji. 

Tajemnicą sukcesu firmy są siła nauki, a także wysoki 

potencjał pracowników, milionowe nakłady na udoskona-

lenia procesów produkcji i rozwoju nowych produktów 

oraz regularne udziały zarówno w krajowych, jak i między-

narodowych sympozjach naukowych. Za utworzenie Cen-

trum Badawczo-Naukowego Adob został nominowany do 

Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017. Przyglą-

daliśmy się pracom nad nowymi rozwiązaniami w tej bran-

ży oraz procesom zmian nawozów służącym poprawie 

efektywności działania i polepszenia parametrów cieczy 

roboczej, obniżeniu napięcia powierzchniowego i polep-

szenia pokrycia blaszki liściowej.

Podczas spotkania mieliśmy przyjemność uczestniczyć 

w inspirującym oraz merytorycznym wykładzie Prezesa 

Zarządu i Założyciela Firmy Adob Adama Nawrockiego – 

chemika z wykształcenia, pasji i zamiłowania. Podkreślał 

on ważność badań naukowo-rozwojowych, które są nie-

zbędne w wytwarzaniu najwyższej jakości produktów. 

Precyzyjnie przedstawił nam światowe patenty firmy, czy-

li dwa z ośmiu czynników chelatujących (IDHA i HBED) 

oraz trzyletni program badań (2011–2014) HarvestZinc 

Fertilizer Project, którego głównym sponsorem był Bill Ga-

tes. Projekt ten dotyczył problemu niedoboru cynku  

w codziennej diecie miliardów ludzi, zwłaszcza w krajach 

rozwijających się, i obejmował cztery uprawy: kukurydzę, 

pszenicę, ryż i soję. 

Zdobytym doświadczeniem oraz obserwacjami bę-

dziemy mogli dzielić się z Państwem podczas naszych oso-

bistych spotkań.

Właściciel firmy Adob – Adam Nawrocki z przedstawicielami firmy 
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

Laboratorium w siedzibie firmy 
w Poznaniu.



ZAPRASZAMY NA

Firma Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. od początku swojego pra-
wie 30-letniego istnienia wspiera i prowadzi wartościowe pro-
gramy społeczne ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży 
oraz rozwój społeczności lokalnych. Wiele z tych projektów jest 
dziełem nie samej firmy czy powołanej przez nią Fundacji Plon 
Serca, ale przede wszystkim licznych darczyńców, partnerów 
i przyjaciół, którzy wspierają nas w szczytnych celach.

A U T O R :

Monika Cebulska
m_cebulska@osadkowski-cebulski.pl

BIEGOWI PATRONUJE MIASTO LEGNICA, KTÓRE 

PROMUJE ZDROWY STYL ŻYCIA ORAZ WSPIERA 

WYDARZENIA SPORTOWE. IMPREZA ODBĘDZIE 

SIĘ W SAMYM SERCU LEGNICY, W PIĘKNYM PAR-

KU MIEJSKIM – NIEPOWTARZALNYM MIEJSCU, 

KTÓRE PRZYCIĄGA MIESZKAŃCÓW, LOKALNĄ 

SPOŁECZNOŚĆ ORAZ ŚRODOWISKO ROLNICZE.

L I C Z B A  Z A W O D N I K Ó W :  6 0 0 

L I C Z B A  D R U Ż Y N :  1 5 0

C E L :  2 0 0  T Y S .  Z Ł 

 Podoba Ci się?

Zbierz 4-osobowy zespół i zgłoś Wasz udział! Nie masz drużyny? 
Nic straconego! Możesz zapisać się indywidualnie, przebiegając 
cały dystans 10 km.

Widzimy się 15 września 2019 r. w Legnicy!

Jeśli chcesz dorzucić swoje „ziarno” do plonów naszych serc, prosi-
my o kontakt:        fundacja@plonserca.pl

FORMY WSPARCIA:

 sponsor strategiczny 
  
 wolontariusz 

 uczestnik 
 
 partner

 
Zapisy na bieg dostępne są na stronie www.plonserca.pl.

   Zachęcamy do odwiedzania naszego fanpage’a na Facebooku: 

1. Charytatywny Bieg Plon Serca

64

Najbliższa inicjatywa będzie doskonałym połączeniem wartości, które propa-

gujemy: dobroczynności z aktywnym stylem życia.

Fundacja Plon Serca i Osadkowski-Cebulski Ssp. z o.o. organizują w dniu 

15.09.2019 r. (niedziela) 1. Charytatywny Bieg Plon Serca.

Będzie on miał formę sztafety polegającej na przebiegnięciu 2,5 kilometra 

przez każdego z czterech uczestników jednej drużyny lub formę biegu indywidual-

nego na pełne 10 km. Każdy przebiegnięty kilometr będzie przeliczany na złotów-

ki i przekazany na cel charytatywny!

 Dla kogo i dlaczego biegniemy?

Charytatywnie! Pomoc potrzebującym to główna idea, która motywuje drużyny 

do działania i obecności podczas biegu. W tym roku zbieramy środki finansowe na 

zabiegi rehabilitacyjne oraz sprzęt medyczny dla naszych podopiecznych.

Współpraca! Nic nie integruje bardziej niż walka o wspólny, szczytny cel. Razem po-

magamy naszym podopiecznym, korzystając jednocześnie z wielu atrakcji i przyjaciel-

skiej atmosfery oraz stwarzając tym samym okazję do całodziennej zabawy.

Zdrowie! Propagujemy zdrowy styl życia, bo wiemy, jak to jest ważne dla naszego 

codziennego funkcjonowania.

Zabawa! Atrakcyjna forma wypoczynku oraz doskonała okazja do aktywnego spę-

dzenia czasu z całymi rodzinami, przyjaciółmi i współpracownikami.

M
ETA2,5 km 2,5 km2,5 km2,5 km
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14 lokalizacji

ponad 2500 rolników

39 reprezentantów
producentów środków

do produkcji rolnej, maszyn
oraz przedstawicieli mediów

DNI POLA 2019:

PRZEMIERZAJĄC
POLSKĘ

Maj i czerwiec były miesiącami obfitującymi w wydarzenia rol
nicze: spotkania polowe, konferencje, targi, wizyty gości z Nie
miec czy Bułgarii. Szczególnie cieszy nas liczne uczestnictwo 
rolników w corocznych Dniach Pola, dziękujemy. Wszyscy mie
liśmy okazję do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy, 
pogłębienia lub nawiązania nowych relacji w świecie rolniczym. 
Tuż przed żniwami – pełni nadziei – czekamy na wysokie plony.
Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z najciekaw
szych wydarzeń, które odbyły się w tym czasie. 

A U T O R Z Y :

Sebastian Krawczyk, Iza Maćkowska
s.krawczyk@osadkowski.pl, i_mackowska@osadkowski-cebulski.pl

S P O T K A N I A  Z  F I R M Ą  O S A D K O W S K I  S A
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Świdnica, 7.05.2019 – W maju nasz Firmowy Punkt Handlowy w Świd-
nicy odwiedziła młodzież ucząca się na co dzień w szkole rolniczej w Buł-
garii, a przebywająca na Dolnym Śląsku w ramach unijnego programu Era-
smus+. Goście zapoznali się m.in. z asortymentem sklepu, nowo otwartą 
bazą przeładunkową RSM®, laboratorium działającym przy skupie płodów 
rolnych i serwisem maszyn. Największych wrażeń dostarczyły najnowsze 
modele maszyn. 

Zielone Pola, Jakubowice, 30.05.2019 – Spotkania z cyklu Zielone Pola były okazją do podsumowania sezonu 2018/2019. Specjaliści z firmy 
przedstawili prognozy skupowe i sytuację na polskim oraz światowych rynkach płodów rolnych, zaprezentowali również zagadnienia doty-
czące ubezpieczenia upraw. Miłośnicy maszyn rolniczych mogli zapoznać się z ich najnowszymi modelami. Dział Doradztwa i Rozwoju firmy 
opowiedział o nowościach w ofercie Osadkowski SA – systemach satelitarnego mapowania pól oraz narzędziach umożliwiających identyfikację 
problemów glebowych. W doświadczeniach polowych została zaprezentowana technologia jesiennego nawożenia azotem w postaci RSM® 32  
i stabilizowania go preparatem N-LockTM. Dzięki takiemu rozwiązaniu to azot czeka na rzepak, a nie na odwrót. 

Zielone Pola, Jakubowice, 30.05.2019 – Tegoroczne spotkania 
Zielone Pola otwierali: prezes zarządu Wojciech Osadkowski oraz 
wiceprezes zarządu Marek Pawłowski. Przedstawili oni wyzwania 
PROfesjonalnego rolnictwa oraz omówili kierunki rozwoju firmy 
i szeroki zakres innowacji wdrażanych systematycznie w Osad-
kowski SA, których wyrazem jest także zmiana wizerunkowa oraz 
nowe hasło: „Osadkowski. Rolnictwo w wersji PRO”. 

Zielone Pola, Dłoń, 5.06.2019 – Najnowszą genetykę w odmianach rzepaku 
ozimego prezentowały: Chopin F1 (Rapool), SY Florian F1 (Syngenta) oraz DK 
Exporter F1 (Dekalb). Osadkowski SA w swojej ofercie ma ponadto wzorcową 
odmianę populacyjną SY Ilona (Syngenta), która nie ustępuje potencjałem plo-
nowania hybrydom. 

Zielone Pola Lato 2019 za nami – dziękujemy za przybycie. Zapraszamy 
już teraz na kolejne spotkania. W dniach 6–7.09.2019 weźmiemy udział  
w wystawie producentów ziemniaków Potato Days Poland, które odbędą się  
w Udaninie. Jesienią organizujemy także Zielone Pola Ziemniak, Zielone Pola 
Kukurydza oraz konferencje KUKURYDZA 2020 – o szczegółach tych wyda-
rzeń dowiedzą się Państwo już wkrótce od naszych przedstawicieli.

Zielone Pola, Rudziczka, 31.05.2019 – Wśród pszenic no-
wością była Euforia (HR Strzelce). To najnowsza propozycja 
pszenicy jakościowej z bardzo dobrymi wynikami oficjalnymi. 
Nieco lepiej znaną, o równie wysokim potencjale plonowania 
potwierdzonym w wynikach COBORU, był Apostel (IGP Pol-
ska) – odmiana budująca plon wysoką MTZ oraz wyróżniająca 
się szczególnie dużą odpornością na mączniaka. Te dwie pro-
pozycje w ofercie jesiennej będą zaprawiane dodatkowo in-
dykatorem odporności Nano-Gro® Forte Superstart, który już 
od pierwszych faz rozwojowych wspiera dynamikę wzrostu  
i zdrowotność roślin.  
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AgroFiesta 2019 – Pola doświadczeń, spotkania i rozmowy 
z ekspertami rolnictwa, filmowa konferencja z przebiegu 
wegetacji na poletkach doświadczalnych, gorąca meksykań-
ska biesiada. Około 700 uczestników, zupełnie nie zważa-
jąc na strugi deszczu, odwiedziło gospodarstwo rolne pana 
Wojciecha Kraseckiego w Wądrożu Wielkim, potwierdzając 
tym samym, że dla prawdziwego rolnika nie ma złej pogody. 
Zapraszamy na AgroFiestę 2020! Dni Pola, Gaworzyce, 4.06.2019 – Kolejne Dni Pola odbyły się w Gaworzycach na terenie gospodarstwa rodzinnego panów Mariana i Krzysz-

tofa Gabryszów. Przepiękna pogoda oraz położenie pól doświadczalnych tylko podkreśliły olbrzymią pracę zarówno gospodarzy, jak i naszych 
doradców agrotechnicznych, zwieńczoną pokazem doskonałych poletek. 

Wądroże Wielkie, 28.05.2019 – AgroFiesta

Wilczyce, 19.06.2019 – Warsztaty polowe w gospodarstwie 
rolnym pana Rafała Kryzy. 

Police, 5.06.2019 – Na zdjęciu laureaci konkursu „Chemia  
w rolnictwie” organizowanego przez spółkę Grupa Azoty. 
Firma Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. – jako autoryzowany 
dystrybutor Grupy Azoty – do konkursu wytypowała Szkołę 
Podstawową w Wiadrowie, która została jednym z laurea-
tów i otrzymała wyróżnienie. Cieszymy się i gratulujemy! 

Dni Pola, Kupienino, 5.06.2019 – Pomimo dającego się mocno we znaki 
upału wszyscy przybyli goście wyruszyli, by osobiście zlustrować poletka  
i wysłuchać fachowych porad na temat doboru odmian i technologii upraw. 
W gospodarstwie pana Andrzeja Pileckiego w tym roku wyjątkowo dobrze 
prezentowały się rzepak SY Ilona oraz nowość – pszenica Euforia. Dużą rolę 
na tych mało zasobnych w wodę glebach odegrały zastosowane w naszej 
technologii preparaty Agrarius – zwłaszcza Nano-Gro® Aqua. 

Dni Pola, Sulików, 7.06.2019 – Oprócz kolekcji odmian rzepaku ozimego 
oraz zbóż na polach doświadczalnych PPHU Worpol Sulików uczestnicy mo-
gli obejrzeć odmiany soi i grochu. W Sulikowie gościliśmy naszych sąsiadów 
– przedstawicieli gospodarstw z Niemiec.

68



NA TROPIE SMAKU

Marcin Bielec, Szef Kuchni Jakubus, ponownie zaprasza Państwa  
w podróż pełną smaków. Tym razem poleca wykwinty deser jabłkowy. 
Dzięki jego poradom powstanie pyszna kompozycja, której nie powstydzi 
się serwować na swoim stole żadna pani domu.

A U T O R :

Marcin Bielec – Szef Kuchni, Wicedyrektor Hotel Jakubus

m.bielec@jakubus.pl

1. Nadzienie jabłkowe

 jabłka kwaśne 300 g netto (podzielić na ½) 

 sok jabłkowy 200 ml

 żelatyna 5 g (namoczona w 20 ml wody) 

 sok z cytryny 70 ml

 

Jabłka pokroić w kostkę ok. 0,5 cm, połowę z nich zalać sokiem jabłkowym i goto-

wać do rozmięknięcia, w ostatniej chwili dodać żelatynę i sok z cytryn, całość zmik-

sować na jednolitą masę. Do powstałej masy dodać pozostałe jabłka, doprowadzić 

do wrzenia. Odstawić do ostygnięcia, wlać do półokrągłych form, zamrozić. Po 

zamrożeniu formować w kulki). 

 2. Mus serowy

 ser twaróg 600 g 

 śmietana 34% 500 ml (podzielić na 2 części )

 cukier 100 g

 żelatyna 13 g (namoczona w 30 ml wody)

 

250 ml śmietany + cukier zagotować, dodać żelatynę, doprowadzić do wrzenia. 

Ściągnąć z ognia do ostudzenia na około 5 min, dodać do sera, mieszać do uzy-

skania jednolitej konsystencji. Pozostałą śmietanę ubić ręcznie (lekko ubita, nie 

sztywna!). Całość połączyć, przełożyć do worka cukierniczego i uzupełniać for-

my – masa będzie dobra do użycia przez około 10 minut. 

 

3. Żel jabłkowy

 jabłka 250 g 

 agar 3,5 g 

 sok jabłkowy 300 ml

 sok z cytryny 70 ml 

 gruszka esencja 5 ml 

 cukier 20 g 

 barwnik do koloru żółty w butelce (ostrożnie) 

 

Jabłka gotować w soku jabłkowym do rozmięknięcia. 

Dodać esencję, sok z cytryny oraz żółty barwnik spo-

żywczy do koloru. Na koniec agar, doprowadzić do wrze-

nia, zmiksować, wystudzić do stwardnienia galarety. Ca-

łość ponownie miksować kilka minut do uzyskania 

jednolitej masy, przetrzeć przez drobne sito. Jabłka z so-

kiem redukować do połowy ilości płynu, w razie potrze-

by uzupełnić sok – konsystencja do zmiksowania powin-

na być pół na pół owoce z syropem.

4. Glazura

 masło kakaowe 175 g 

 biała czekolada kuwertura 175 g

 wanilia laska 1 szt. 

 

Rozpuścić masło i podgrzewać do zagotowania, ściągnąć  

z ognia, dodać czekoladę, ziarna wanilii, zmiksować na jed-

nolitą masę. Po zmiksowaniu odstawić na 5 minut, masa 

jest gotowa do użycia przez 30 minut.

5. Kruszonka waniliowa

 masło 50 g

 mąka pszenna 75 g 

 cukier 50 g

 masło (50 g) do kruszonki po zmiksowaniu

 biszkopt (20 g) do kruszonki po zmiksowaniu

 

Wymieszać i piec w temp. 150°C przez około 15 minut. 

Ostudzić, zmiksować, dodać rozpuszczone masło. Wyło-

żyć na blaszkę owiniętą folią spożywczą, wałkować na 

równą grubość. Wyciąć koło o średnicy 5 cm. Zamrozić na 

30 minut. Dociąć kółka, przekładać je w pojemniku perga-

minem (przechowywać w zamrażarce). 

Technika wykonania

1. Przygotowane uformowane kulki z jabłek. 

2. Przygotowana masa serowa (gotowa do użycia do 10 

minut po zrobieniu). 

3. Napełniamy formy do ¾, wciskamy zamrożoną kulkę, 

następnie uzupełniamy masę do końca, wyrównujemy 

nożem.

4. Po wypełnieniu formy z masą wkładamy do zamrażar-

ki szokowej około -30°C, 1,5 godz.

5. Uformowane kulki wyciągamy ostrożnie, odchylając 

boczną krawędź formy silikonowej.

6. Kulki po leżeniu 2 minuty w temperaturze pokojowej 

nabijamy długie wykałaczki i ponownie wkładamy do 

mrożenia na 10 minut (wykałaczka nabita do połowy).

7. Glazurę szykujemy od ręki, jabłka zanurzamy w całości 

na sekundę, wyciągając w pozycji pionowej w górę, 

kręcimy wykałaczką, tak żeby glazura spływała na dol-

ną część; czynność powtarzamy 3-krotnie. Glazura po 

wynurzeniu zastyga w 5 sekund, należy szybko i pre-

cyzyjnie formować jabłka bez zacieków.

8. Po wyschnięciu odkładamy jabłka na pergamin i wol-

nymi ruchami wykręcamy wykałaczkę tak, żeby nie 

uszkodzić glazury. 

9. Do gotowej formy wtykamy patyczki z jabłka, prze-

chowujemy w pojemniku plastikowym w zamrażarce.

10. Dekorujemy liściem jabłoni, żelem z jabłka, izomaltem, 

ciastkiem.

Najlepiej przygotowywać deser z podwójnej porcji na 

20 szt. jabłek. 

„Deser jabłko” 
     owoc niezakazany

forma silikonowa
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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.

Wydawca: Osadkowski SA
 
Zespół redakcyjny
 
Opieka merytoryczna: Małgorzata Idkowiak; odmiany roślin uprawnych: Maria Czupak; środki ochrony roślin i nawożenie dolistne: Bartosz Filipczyk;
nawożenie upraw: Magdalena Nitecka; opieka graficzna: Iza Maćkowska

Projekt graficzny i DTP: studio trzypunkty
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