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postaw na sprawdzoną  
odmianę kukurydzy

Warunki dla uprawy kukurydzy w roku 2018 były skrajnie odmienne 
w poszczególnych regionach Polski: od bardzo dobrych w wojewódz-
twach centralnych i wschodnich, do katastrofalnej suszy na zacho-
dzie kraju. Pozwoliło to na obserwację zachowania tej rośliny w wa-
runkach zmiennego klimatu. Możliwa była ocena przydatności odmian 
do trudnych warunków uprawy oraz potencjału plonowania w cieplej-
szym klimacie. Wnioski warto wykorzystać przy podejmowaniu decyzji 
w następnych latach.

Krzysztof weinar
doradca agrotechniczny,  
woj. zachodniopomorskie 

rok 2018 przebiegał pod znakiem suszy i ponad-
przeciętnie wysokich temperatur. Przeważały 
opady o charakterze burzowym, bardzo lokalne 
i nierówne. Jeżeli chodzi o warunki do siewu, to 
temperatura gleby już na początku kwietnia wy-
nosiła ponad 8°C, a siewy ruszyły od połowy mie-
siąca. wschody były szybkie i początkowo kukury-
dza rozwijała się dobrze. Pierwsze problemy poja-
wiły się w momencie odchwaszczania preparata-
mi wyłącznie nalistnymi – ich skuteczność w wyni-
ku suszy, wysokich temperatur i mocnej okrywy 
woskowej była niewystarczająca i niejednokrotnie 
wymagane były zabiegi korygujące.

Gorący i suchy maj, a potem czerwiec dały się we 
znaki. Uprawa mocno cierpiała z powodu braku 
wody. Na początku lipca pierwsze plantacje za-
częły wiechować i niestety trafiły na najgorsze wa-
runki: upały i mocną suszę. w połowie miesią-
ca zaczął padać wyczekiwany deszcz i przez kil-
ka dni lokalnie spadło nawet 80–140 l/m2, co ura-
towało sytuację, ale głównie w centralnej czę-
ści województwa. kukurydza kwitła, gdy miała 
już wodę i mogło dojść do równomiernego za-
pylenia. Skutki takiego przebiegu pogody moż-

na było zobaczyć, podróżując przez Pomorze i wi-
dząc plantacje sięgające po pas, z kolbami niewie-
le większymi od pięści i zaziarnionymi nawet nie  
w połowie, a także plantacje z roślinami kilku-
metrowymi z okazałymi kolbami. Żniwa na ziar-
no zaczęły się 3–4 tygodnie szybciej niż zazwy-
czaj. w rejonach, w których kukurydza miała wy-
starczającą ilość wody, plony mokrego ziarna 

sięgały średnio 8–9 t, a lokalnie nawet do 12 t z ha.  
Wilgotność była zaskoczeniem: początkowo osią-
gała około 23–25% do nawet 18% pod koniec 
żniw, a zdarzały się także wilgotności na pozio-
mie około 15%. Plantacje doświadczone przez su-
sze plonowały od 2 do maksymalnie 3 t z ha, głów-
nie we wschodnich i południowych rejonach woje-
wództwa zachodniopomorskiego, a także w woje-
wództwie lubuskim.

W tym niełatwym roku najlepiej poradziła sobie od-
miana RGT Afixx o Fao 230, która nie tylko wytrzy-
mała trudy suszy, ale plonowała bardzo stabilnie  
i powtarzalnie w całym regionie, na różnych typach 
gleb. Innym mieszańcem kukurydzy, który kolejny 
rok potwierdził, że niezależnie od warunków klima-
tyczno-glebowych jest w absolutnej czołówce pod 
względem poziomu plonowania, jest Dkc 3711 
o Fao 250. W województwie zachodniopomor-
skim właśnie ta odmiana uzyskiwała bardzo wyso-
kie wyniki, szczególnie na terenach o wyższym po-
tencjale plonowania.

paweł danielski
doradca agrotechniczny, woj. lubuskie 

Rok 2018 był okresem bardzo trudnym w rolnic-
twie, szczególnie w województwie lubuskim i środ-
kowo-północnej części województwa dolnośląskie-
go. Na początku sezonu wegetacyjnego nic nie 
wskazywało na to, aby miała wystąpić susza. Gleba 
już na początku kwietnia była odpowiednio ogrza-

na do wykonania siewów i wydawało się, że kolej-
ny sezon wegetacyjny będzie mniej lub bardziej 
podobny do poprzednich. Okazało się jednak, że 
warunki pogodowe są niemożliwe do przewidze-
nia. Potężna susza, która panowała w wojewódz-
twie lubuskim, sięgając aż do powiatu średzkie-
go na Dolnym Śląsku, trwała od maja do paździer-
nika. Do tego doszły szczególnie wysokie tempe-
ratury powietrza i gleby, co bardzo mocno odbi-
ło się na plonach. W wymienionych regionach plo-
ny ziarna kukurydzy były słabe, spadając miejscami 
do rekordowo niskich poziomów 2–5 t/ha, a zbio-
ry na kiszonkę rozpoczęto już na początku sierpnia. 
Są też i dobre wiadomości. Mimo tak trudnego roku 
w Lubuskiem były miejsca, w których pomimo suszy 
dobór odpowiedniej odmiany do stanowiska przy-
nosił bardzo dobry efekt. W szczególności bardzo 
świetnie radziła sobie odmiana Dkc 3711 o Fao 
250. Rolnicy z regionu gubińskigo oraz nowosol-
skiego byli bardzo z niej zadowoleni. Średni plon, 
jaki uzyskiwali w wymienionych regionach, wyniósł 
95–100 dt/ha suchego ziarna. Na szczególną uwagę 
zasługuje nowość –  Dkc 3972 o Fao 260–270. Ce-
chuje ją bardzo dobry stay green (efekt zieloności), 
wybitnie radzi sobie na glebach słabych i średnich, 
efektywnie wykorzystuje dostępne składniki pokar-
mowe. Odmiana ta w powiecie nowosolskim plono-
wała średnio około 120 dt/ha przy wilgotności poni-
żej 20%. Jej potencjał potwierdzają również wyniki 
plonowania z poletek doświadczalnych Osadkowski-
Cebulski Sp. z o.o. w Ojerzycach koło Świebodzina.  
W czołówce odmian, które znakomicie poradzi-
ły sobie z suszą w Lubuskiem, była odmiana lG 
30.273 o Fao 260. Rolnicy z okolic Nowogro-
du Bobrzańskiego oraz Krosna Odrzańskiego ce-
nią sobie ją od lat; średni plon w tym roku wy-
niósł 90 dt/ha przy wilgotności 23%. Rekordzist-
ką suchego ziarna była odmiana Afixx o Fao 
230 firmy RAGT. Jej wilgotność wynosiła 13,5%, 
a plon średni to 50 dt/ha. Tak niską wilgotność uzy-
skało gospodarstwo rolne w Lubięcinie w powiecie 
nowosolskim.

tomasz Kopiec
doradca agrotechniczny, woj. dolnośląskie 

Na terenie powiatów: świdnickiego, dzierżoniow-
skiego oraz na południu wrocławskiego tempe-
ratura gleby na głębokości 6–8 cm od początku 
kwietnia była już bardzo wysoka i od razu moż-
na było przystępować do siewu, co było spowodo-

foT. 1. odMiAnA RGT Afixx PlonoWAłA bARdzo sTA-
bilnie i PoWTARzAlnie nA Różnych TyPAch Gleb
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stanowiskach przygotowywanych do siewu nie 
było aż tak dużych problemów z wodą, udało się 
bowiem je odpowiednio doprawić i siew wyko-
nywany był w pulchną, ciepłą glebę, która miała 
w głębszych pokładach odpowiednie ilości wody. 
Wysokie temperatury i sprzyjające warunki po-
zwalały na szybkie i wyrównane wschody nawet 
już po 7 dniach. Rozkład opadów atmosferycz-
nych w Wielkopolsce wyglądał następująco: zado-
walająca ilość wody na początku wiosny po zimie, 
a później mniejsza ilość w marcu i kwietniu, nie 
można było jednak skarżyć się na brak wody dla 
kukurydzy, ponieważ dobrze przygotowane pod 
uprawę pola tę wilgoć „trzymały”. Maj również 
nie był łaskawy, jeśli chodzi o opady – spadło kil-
ka mm w okolicy weekendu majowego, a potem 
do końca miesiąca trwała susza, dla kukurydzy 
nie był to jednak krytyczny okres zapotrzebowa-
nia w wodę. Czerwiec z kolei to niska ilość opa-
dów i wysokie temperatury. Pod koniec miesią-
ca zaczynały się żniwa chociażby jęczmienia ozi-
mego, a kukurydza intensywnie rosła. Ostatnie 
dni czerwca i początek lipca to okres wiechowa-

nia przy opadach na poziomie 120 l/m2 pocho-
dzących z kilku ulewnych deszczy, zatem roślina ta 
w najbardziej krytycznym momencie wodę otrzy-
mała. Wysokie temperatury przełożyły się na pro-
blem z głownią – odmiany bardziej podatne na 
działanie patogenu ulegały presji tej choroby. Żni-
wa kukurydziane – ze względu na wyższą tempe-
raturę – przyspieszyły się średnio o dwa tygodnie  
i nawet po kukurydzy o FAO 250–260 można było 
siać z powodzeniem oziminy: pszenicę i pszenży-
to. Wilgotność ziarna kukurydzy przy zbiorze była 
od 25 do 16%, co przekładało się na dodatkowe 
korzyści finansowe dla rolników. Średnie plony  
9–11 t/ha oraz dobra cena rynkowa na poziomie 500 
zł/t za kukurydzę o wilgotności 30% przyczyniły się 
do zadowalających dochodów gospodarstw, które  
w 2018 r. postawiły na uprawę odmian ziarnowych. 
W tych specyficznych warunkach pogodowych naj-
bardziej wyróżniły się odmiany Dkc 3711 o Fao 
250, lG 30.273 o Fao 250–260 oraz RGT lipexx 
o Fao 270. Uzyskiwały one bardzo niskie wilgotno-
ści ziarna, co przy wysokich plonach gwarantowało 
wysoką rentowność kukurydzy.

foT. 2. noWA odMiAnA P8816 PlonoWAłA 
bARdzo Wysoko W Wielu lokAlizAcJAch
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PIERWSZA DO SIEWU I ZBIORU
Kukurydza FRENDLI CS

HODOWLA: CAUSSADE

FAO 220

ziarno

NOWOŚĆ

wane bardzo ciepłą wiosną i małą ilością opadów.  
W zasadzie do 20 kwietnia wszyscy producen-
ci kukurydzy zakończyli siewy. Do 15 maja pa-
nowała bardzo duża susza i dopiero po 15 maja 
spadł pierwszy obfity deszcz, który w kukury-
dzy nie wyrządził jednak szkód, ponieważ ro-
śliny zdążyły wykształcić wystarczająco mocny 
system korzeniowy, a ogromna ilość wody tyl-
ko pomogła w dalszym ich rozwoju. Dzięki wy-
sokiej temperaturze gleby wschody były bar-
dzo dobre i wyrównane, a niewielkie opady desz-
czu okazały się wystarczające dla roślin do fazy 
4. liścia. Taka wysoka temperatura oraz cią-
głe uwilgotnienie gleby w czerwcu spowodowa-
ły, że kukurydza zaczęła szybciej niż w średniej  
z lat ubiegłych wiechować oraz kwitnąć. Odmia-
ny o FAO 220–240 rozpoczęły moment kwitnienia 
już na końcu czerwca, a odmiany o FAO 250–270 
zakwitły w okolicach 7 lipca. W lipcu obserwowali-
śmy ogromną suszę i rekordowo wysokie tempe-
ratury. Brak opadów w pierwszej połowie miesiąca 
przyczynił się do redukcji zawiązków kolb, a rośliny, 
które początkowo zawiązały po dwie kolby, osta-
tecznie albo nie zaziarniły drugiej kolby w 100%, 
albo ją całkowicie zredukowały. Najlepiej z suszą 
uporały się te zasiane na początku kwietnia, o bar-
dzo długim FAO (260/270). Należały do nich od-
miany RGT lipexx o Fao 270 oraz P8816 o Fao 
260. Z reguły mają one mocny stay green, dlate-
go zdołały przetrwać ten krytyczny okres. Z wcze-
śniejszych odmian poradził sobie es Meteorit 
o Fao 230–240, a najgorzej zachowały się odmia-
ny wczesne, o FAO 220–230, które zaczęły tra-

cić ulistnienie, a co za tym idzie – wodę w ziar-
niakach. Duże opady deszczu (25–35 mm) pojawi-
ły się dopiero po 20 lipca, a przekropne dni trwa-
ły do około 10 sierpnia. Wczesne odmiany, które 
straciły sporą część ulistnienia, nie były już w sta-
nie go odbudować, za to odmiany późne pobrały 
wodę i w dalszym ciągu budowały plon. Na glebach 
lekkich o podglebiu piaszczystym, kamienistym ku-
kurydza osiągnęła wilgotność technologiczną do 
zbioru w ostatnich dniach sierpnia. Plony na takich 
stanowiskach były bardzo niskie (3–6 t/ha), ale przy 
wilgotności 16–20%. Późne odmiany w typie dent 
można było zbierać już w połowie września przy 
wilgotności 30%. Kukurydza o wczesnym FAO zbie-
rana pod koniec września osiągała wilgotność ku-
kurydzy suchej równą 14%! Plony były bardzo zróż-
nicowane i mocno zależały od rozkładu opadów w 
danym rejonie. Wyniki wahały się od 3 do 11 t z ha 
ziarna w przeliczeniu na 14% wilgotności.

Mirosław Gardiasz
doradca agrotechniczny, woj. lubelskie 

Na terenie Lubelszczyzny w roku 2018 swoją do-
minację potwierdziły odmiany dent o późniejszym 
FAO. Przebieg pogody był korzystny dla odmian  
w tym typie. Bardzo dobre warunki wschodów, wy-
starczające uwilgotnienie gleby oraz wysokie tem-
peratury spowodowały szybki rozwój kukurydzy 
oraz dobre wypełnienie ziarna. Lokalnie plony były 
zróżnicowane, ale w dużej mierze zależały od sta-
nowiska, na którym rosła dana odmiana. Wśród 
hodowli dominowały kukurydze Pioneera i Mon-
santo oraz pojedyncze odmiany z takich hodowli 
jak RAGT czy Maisadour. Wśród odmian godnych 
polecenia na teren Lubelszczyzny na pewno nale-
ży wymienić P8816 o Fao 260 oraz RGT lipexx 
o Fao 270, które charakteryzowały się bardzo 
wysokim i stabilnym plonem w wielu gospodar-
stwach oraz dobrym oddawaniem wody z ziarna, 
co skutkowało niskimi wilgotnościami tych odmian 
w trakcie zbioru.

Krzysztof szafrański
doradca agrotechniczny, woj. wielkopolskie 

Pomimo suszy, ubiegły rok wypadł całkiem po-
myślnie dla kukurydzy na terenie Wielkopolski. Jej 
siew w optymalnym terminie przebiegał bez więk-
szych problemów. Większość siana była pod ko-
niec kwietnia, ewentualnie na początku maja. Na 
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czym nawozić, regulować  
i chronić zboża wczesną wiosną?

Wiosna to czas rozpoczęcia intensywnych prac w rolnictwie, moment 
wyboru, jaką zastosować strategię nawożenia ochrony i regulacji 
upraw zbóż. W pierwszej kolejności należy zacząć od wczesnowiosen-
nego nawożenia, gdyż odpowiednie jego zastosowanie w zbożach ozi-
mych wpływa na ich wzrost i rozwój. W tym celu niezbędna jest aplika-
cja nawozów azotowych.

dawka startowa azotu powinna nie tylko 
uwzględnić potrzeby pokarmowe roślin, lecz tak-
że uzupełnić jego zawartość w glebie.

Przy wyborze nawozu azotowego należy kierować 
się w znacznym stopniu jego formą chemiczną, 
która ma wpływ na szybką dostępność dla roślin. 
Najlepszym rozwiązaniem jest zatem zastosowa-
nie Saletry amonowej i Saletrosanu® 26, w których 
znaczna część azotu ma postać No3-. Pozostaje 
ona w roztworze glebowym, jest łatwo i szybko do-
stępna dla roślin, w rezultacie czego przyspiesza 
procesy ich regeneracji i wzrostu. Saletrosan® 26 
dostarcza także roślinom siarkę, która ma znacz-
ny wpływ na przyswajanie azotu przez rośliny.  
Zastosowanie mocznika na początku wegeta-
cji nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na 
jego wolne działanie w znacznej części uzależnio-
ne od temperatury, a także jego powolne przy-
swajanie przez rośliny.

Niezbędny azot
Aby po zimie pobudzić zboża do szybkiego roz-
woju i regeneracji, potrzebna jest odpowiednio 
dobrana dawka azotu uzależniona od planowa-
nego plonu ziarna. w przypadku pszenicy ozi-
mej wynosi ona około 30 kg N/t nasion, nato-
miast pszenżyta około 28 kg/t, przy czym nale-

Jeśli chodzi o wczesną fungicydową ochronę zbóż, 
zdecydowana większość patogenów porażających 
zboża wymaga do swojego rozwoju wysokiej wil-
gotności powietrza i gleby. Systematyczna lustracja 
plantacji oraz dobra znajomość patogenu umożli-
wiają znaczne ograniczenie liczby wykonywanych 
zabiegów, głównie dzięki szybkiemu rozpoczę-
ciu ochrony i doborowi właściwych środków. Jed-
nym zabiegiem można na ogół ograniczyć poraże-
nie kilkoma chorobami występującymi na planta-
cji. Prawidłowe i skuteczne ich zwalczanie wymaga 
doboru właściwego fungicydu, zarówno pod wzglę-
dem zwalczanych chorób, panujących warunków 
pogodowych, jak i użycia go w odpowiedniej daw-
ce oraz terminie. Wybierając substancje czynne, na-
leży przede wszystkim uwzględnić wiele czynników: 
mechanizm działania, zakres temperatur, w których 
środki wykazują największą skuteczność (5–25oC), 
warunki przezimowania, stanowisko, termin siewu, 
cechy odmiany, system uprawy, poziom nawożenia 
NPK. Z przeprowadzonych badań wynika, że naj-
wyższą skuteczność w zabiegach T1 wykazują na-
stępujące substancje aktywne: fenpropimorf, fen-
propidyna, metrafenon, piraklostrobina, cyprody-
nil, protiokonazol, prochloraz. unix 75 WG (cypro-
dynil) w mieszaninie z Tern Premium 575 ec (fen-
propidyna, propikonazol) skutecznie ochroni łan 
przez łamliwością i mączniakiem. Choroby podsta-
wy źdźbła doskonale pokonają Palazzo (fenpropi-
morf, metrafenon, epoksykonazol), Profinity (pyrio-
fenon) oraz Tern Premium 575 ec (fenpropidyna, 
propikonazol), który zwalczy mączniaka prawdziwe-
go i dodatkowo zabezpieczy przed wcześnie poja-
wiającą się septoriozą.

ży uwzględnić ilość azotu znajdującego się już  
w glebie. Zawartość jego waha się w grani-
cach od 30 kg/ha do nawet 60 kg/ha na stano-
wiskach po rzepaku ozimym. Azot podawany 
jest w trzech dawkach: pierwsza (około 50–60%)  
z chwilą ruszenia wegetacji, druga (30%) na po-
czątku strzelania w źdźbło, przy wyczuwalnym 
pierwszym kolanku, trzecia (w dawce około 
10%) od liścia flagowego do początku kłoszenia.  
w ostatnich latach, ze względu na występujące 
wiosenne susze, wskazane jest wcześniejsze za-
stosowanie ostatniej dawki nawozu, już w fazie 
liścia podflagowego.

Kiedy regulować?
Umiejętność rozpoznawania faz rozwojowych jest 
kluczowa dla określenia optymalnego terminu regu-
lacji, ale należy zwrócić uwagę na różnice w zalece-
niach skracania poszczególnych gatunków zbóż i na 
różne właściwości substancji czynnych regulatorów. 

Kluczowy dla wykonania zabiegu jest moment strze-
lania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko znajduje się 
co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia. Zwykle 
faza ta pojawia się po około dwóch tygodniach od 
początku wzrostu źdźbła, gdy węzeł krzewienia pod-
nosi się i pierwsze międzywęźle zaczyna się wydłu-
żać. W tym okresie rozpoczynamy stosowanie regu-
latorów wzrostu. Zabieg zapobiegający wyleganiu 
będzie wtedy najefektywniejszy, ale skracanie nie 
jest już takie proste. Dużo zależy od odmiany, pogo-
dy, od dawki azotu oraz oczekiwanego plonu. Cza-
sami warto przesunąć terminy aplikacji, przy czym 
należy pamiętać, że w niektórych latach trzeba skra-
cać zboża dwa razy. Do tego zabiegu nadaje się kilka 
substancji, a najbardziej znane i stosowane w zbo-
żach to: trineksapak etylu (Moddus 250 ec), chlorek 
chloromekwatu (stabilan 750 sl) i etefon (cerone 
480 sl). Każda z nich ma inne właściwości, zwłasz-
cza w zakresie wymagań temperaturowych i stop-
nia nasłonecznienia potrzebnego dla jej skuteczne-
go działania.

Wszystkie regulatory wzrostu (retardanty) skra-
cają, ale niektóre także pogrubiają źdźbła (Mod-
dus 250 ec) oraz stymulują rozwój korzeni. Wielu 
klientów stosuje regulatory w pszenicy w celu jej 
dokrzewienia, aplikując w fazie krzewienia stabi-
lan 750 sl i następnie – w celu skrócenia w fazie 
pierwszego/drugiego kolanka – Moddus 250 ec. 
W jęczmieniu ozimym zaleca się aplikację od koń-
ca krzewienia do początku strzelania w  źdźbło 
i w drugim zabiegu w fazie pierwszego/drugie-
go kolanka, z kolei w życie stosuje się w fazie od 
końca krzewienia do początku strzelania w źdźbło 
i ewentualnie ponownie w fazie do drugiego ko-
lanka. Niejednokrotnie, ze względu na warunki, 
potrzebne jest zastosowanie jeszcze jednego za-
biegu skracającego łan w fazie ukazania się liścia 
flagowego z użyciem preparatu cerone 480 sl.

Artur ciesielka
a_ciesielka@osadkowski-cebulski.pl

foT. 1. WiosnA To czAs RozPoczęciA 
inTensyWnych PRAc W RolnicTWie
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przytulia czepna, jasnoty, gwiazdnice oraz wystę-
pujące w dużym nasileniu przetaczniki.

Do wykorzystania mamy również sprawdzoną  
i efektywną gotową mieszaninę trzech sub-
stancji aktywnych zawartych w preparacie lan-
cet Plus 125 WG, która w dawce 0,2 kg/ha 
zniszczy najbardziej uciążliwe chwasty w upra-
wie pszenicy, pszenżyta lub żyta. Pamiętajmy, 
że ten produkt do efektywnego działania wyma-
ga średniej dobowej temperatury powyżej 5°C.  
W niższej temperaturze wszystkie czynności ży-
ciowe roślin przebiegają wolniej, również wchła-
nianie substancji aktywnej oraz jej transport  
w roślinie, dlatego działanie chwastobójcze jest 
znacznie mniejsze, a początkowe efekty słabe.  
Może dojść także do sytuacji, w której chwasty po-
bierają systematycznie niewielkie ilości herbicydu, 
co nie zakłóca ich wzrostu – w ten właśnie sposób 
tworzą się uodpornienia. Ważne jest zatem, aby-
śmy przeciwdziałali temu zjawisku i stosowali prze-
miennie substancje z różnych grup chemicznych. 

W razie wyboru preparatu o szerokim spektrum 
zwalczanych chwastów (zarówno jedno-, jak i dwu-
liścienne), należy liczyć się z większym kosztem za-
kupu herbicydów, jednak wykonując jeden zabieg 
wiosną herbicydami zawierającymi jodosulfuron 
lub aminopyralid, pyroksysulam oraz florasulam, 
często ograniczamy występowanie większości ga-
tunków chwastów.

Minimalne temperatury działania herbicydo-
wych substancji aktywnych przeznaczonych 
do wiosennego odchwaszczania zbóż:

wiosenne odchwaszczanie zbóż

Wiosenny zabieg herbicydowy powinien być dobrze zaplanowany pod 
kątem substancji aktywnych dobranych do konkretnych chwastów 
występujących na danym polu oraz do warunków termicznych panu-
jących w trakcie zabiegu.

Miniona jesień była długa i ciepła, a takie warunki po-
godowe sprawiły, że chwasty miały idealne warunki do 
rozwoju. Nawet na plantacjach zbóż ozimych, na któ-
rych wykonano zabiegi jesienne z kompleksowym wyko-
rzystaniem mieszanin, w wielu przypadkach niezbędne 
będzie wykonanie zabiegu korekcyjnego wczesną wio-
sną. Jak wiadomo, łatwiej jest zlikwidować młode siew-
ki chwastów – chwasty dwuliścienne najskuteczniej jest 
zwalczać od fazy kiełkowania do wytworzenia 5–6 liści. 
wykonanie zabiegu we wcześniejszych fazach rozwo-
jowych pozwala na zastosowanie niższych zalecanych 
dawek. Na starsze chwasty skuteczne są tylko niektóre 
herbicydy i to w pełnych dawkach, co wiąże się z więk-
szymi kosztami.

wczesna aplikacja herbicydów, kiedy łany zbóż są w fa-
zie wiosennego dokrzewiania i nie wytworzyły jeszcze 
piętra ochronnego dla chwastów, jest najskuteczniejsza, 
należy jednak pamiętać, aby zabiegi wykonywać najle-
piej tydzień przed przymrozkami i tydzień po ewentual-
nym wystąpieniu spadku temperatury poniżej zera.

czym zwalczać uciążliwe chwasty
w zbożach ozimych do najgroźniejszych chwastów 
jednoliściennych należą: miotła zbożowa, wyczyniec 
polny oraz perz właściwy, natomiast wśród gatunków 
dwuliściennych przeważają: przytulia czepna, gwiazd-
nica pospolita, jasnoty, przetaczniki, fiołek polny, cha-
ber bławatek, dymnica pospolita, bodziszki, chwasty 

rumianowate (maruna bezwonna, rumian polny), 
chwasty kapustowate (tasznik pospolity, tobołki 
polne, samosiewy rzepaku) oraz ostrożeń polny.

Bezpośrednio po ruszeniu wegetacji – w celu wy-
eliminowania miotły zbożowej, wyczyńca polnego 
czy perzu – możemy zastosować w pszenicy ozimej 
preparat fraxial 050 ec w dawce 0,6–1,2 l/ha. Do 
zwalczenia chwastów dwuliściennych konieczny 
będzie dodatek herbicydu z grupy sulfonylomocz-
ników, np. blusky 500 WG w dawce 15–20 g/ha 
lub Pixxaro w dawce 0,25–0,3 l/ha, który w swoim 
składzie, poza fluroksypyrem, zawiera również nową 
substancję Arylex. Działa on już od 2°C i eliminuje 
z plantacji takie chwasty, jak np. chaber bławatek, 

foT. 1. PRzyTuliA czePnA W Pszenicy

Substancja aktywna Temperatura 
minimalna [°C]

jodosulfuron 6–7

propoksykarbazon 7

fluroksypyr 7–8

chlorosulfuron 8

diflufenikan 8

sulfosulfuron 8–12

fenoksaprop 10
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FoT. 3. Mak polNy

paweł Kwaśniak
p_kwasniak@osadkowski-cebulski.pl

foT. 2. chAbeR błAWATek

foT. 4. fiołek Polny
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Jakie preparaty wybierać 
w późniejszych fazach 
rozwojowych?
Jeżeli na plantacji występują: przytulia czepna, 
mak polny, ostrożeń polny, tasznik pospolity 
czy gwiazdnica, to dobrym rozwiązaniem bę-
dzie zastosowanie preparatu diablo 306 se
w dawce 0,4–0,6 l/ha, który możemy bez-
piecznie aplikować aż do fazy drugiego kolan-
ka zbóż.

 
Pamiętajmy, że zawsze mamy możliwość 
zwiększenia skuteczności zabiegu herbicydo-
wego poprzez zastosowanie odpowiednie-
go adiuwantu, np. Atpolan bio 80 ec w daw-
ce 1 l/ha, który polepszy działanie substan-
cji aktywnej herbicydu oraz umożliwi szybsze 
wchłonięcie przez chwasty, dzięki czemu przy-
spieszy efekt chwastobójczy.

wykonując zabiegi herbicydowe wiosną, 
pamiętajmy:

• im niższa faza rozwojowa chwastów, tym 
skuteczniejszy zabieg

• herbicydy dobierajmy do chwastów wystę-
pujących w łanie

• zwracajmy uwagę na minimalne temperatu-
ry działania substancji aktywnych

• zawsze stosujmy adiuwanty, które poprawia-
ją skuteczność zabiegów

Przestrzegając powyższych zasad, mamy pewność 
wyeliminowania chwastów z naszej plantacji, a więc 
stworzenia optymalnych warunków do wzrostu  
i rozwoju roślin uprawnych.



<<<

druga dawka azotu + t2  
i ochrona insektycydowa zbóż

Rola azotu w uprawach jest niebagatelna. naszym za-
daniem jest więc zapewnienie roślinie jego odpowied-
nich ilości w każdej fazie rozwojowej. celem stosowania 
drugiej dawki azotu w zbożach ozimych jest zapobiega-
nie nadmiernej redukcji źdźbeł bocznych i liczby ziar-
niaków w kłosie.

Plon ziarna w dużym stopniu zależy właśnie od obsady kłosów, a w nieco mniej-
szym od liczby ziarniaków. Najczęściej w drugim terminie stosuje się 30% łącznej 
dawki azotu zaplanowanej na cały okres wegetacji. Nawozy aplikuje się najczę-
ściej na początku fazy strzelania w źdźbło, gdy wyczuwalne jest pierwsze kolanko 
(BBCh 31). Na plantacjach silnie rozkrzewionych można go wprowadzić później 
– w fazie drugiego, trzeciego kolanka (BBCh 32–33), w słabych łanach natomiast 
wcześniej, pod koniec krzewienia (BBCh 29). w drugim terminie można stosować 
przede wszystkim nawozy zawierające pierwiastek w formie saletrzano-amono-
wej. Jeśli możliwości techniczne w gospodarstwie pozwalają, to powinno się wtedy 
wprowadzić roztwór saletrzano-mocznikowy, np. rSM®. drugą dawkę warto jest 
przyspieszyć w sytuacji niekorzystnych warunków pogodowych, np. w czasie nie-
doboru wody. Aby doszło do efektywnego pobrania, nawozy nie tylko muszą się 
rozpuścić, ale i przemieścić, a do tego są potrzebne opady. Największa dynamika 
pobierania pierwiastka przez zboża występuje w fazie strzelania w źdźbła, zatem 
nadmierne opóźnianie drugiej dawki azotu nawet w łanach gęstych nie jest wska-
zane, szczególnie gdy przewiduje się, że w najbliższym czasie może wystąpić nie-
dobór wody.

Ochrona liści
Następnym zabiegiem wykonywanym w zbożach ozimych jest zabieg T2. Jego za-
daniem jest ochrona liścia flagowego, która nawet w 45% wpływa na wielkość plo-
nu. Aplikacja fungicydu w tym terminie skupia się na zabezpieczeniu m.in. przed 
mączniakiem, septoriozami, brunatną plamistością liści czy rdzą. Jedną z chorób, 
przed którą należy chronić zboża w okolicy fazy liścia flagowego, jest rdza bru-
natna. do zainfekowania zbóż wystarczy temperatura wynosząca zaledwie 10°C. 
w polskich warunkach choroba ta jest w stanie obniżyć plony o 5–8%.

Wyższych temperatur, bo powyżej 20°C, dla roz-
woju potrzebuje septorioza paskowana liści 
pszenicy. Przy dużej wilgotności powietrza zagro-
żenie wzrasta także w minimalnie niższych zakre-
sach temperatur. Tradycyjnie już – jak podczas 
każdej aplikacji fungicydu – zwalczać będziemy 
także mączniaka prawdziwego zbóż i traw, któ-
ry towarzyszy naszym uprawom przez niemal cały 
okres wegetacji. Rozwija się on już przy tempera-
turze 5°C! Nie potrzebuje również dużej wilgot-
ności powietrza. Kiełkowaniu zarodników sprzy-
ja wyższa wilgotność, lecz do ich wytwarzania ko-
rzystniejsza jest raczej ciepła i sucha aura. brunat-
na plamistość liści – dTR objawia się niewielkimi 
owalnymi punktami. Są one otoczone żółto-brązo-
wymi plamami, które okalają ciemny punkt w środ-
ku. Bardzo skutecznymi substancjami, przydatny-
mi do zastosowania w zabiegu T2, są strobiluryny. 
Popularną w tej grupie jest azoksystrobina (Ta-
zer 250 sc). Nowością w ochronie liścia flagowe-
go jest benzowindyflupyr, popularnie zwany so-
latenolem (grupa SDHI). Jest on składnikiem pre-
paratu elatus Plus z Plexeo (metkonazol) tworzą 
pakiet o doskonałej skuteczności przeciwko więk-
szości chorób okresu T2, szczególnie septoriozom 
i rdzom. Dzięki unikalnemu działaniu poprawia fi-
zjologię rośliny, co przekłada się na zwyżkę plonu. 
Wyjątkowość tej substancji polega na tym, iż szyb-
ko się wchłania w warstwę woskową oraz tkan-
ki liścia. Jest błyskawicznie pobierana przez tkan-
ki rośliny i następnie przemieszcza się w całym li-
ściu, co zapewnia ich długotrwałą ochronę, a tak-
że ochronę nowych przyrostów. Badania pokazują,  
że nawet po 40 dniach od aplikacji preparat wy-
kazuje skuteczność zwalczania septoriozy w 80%.  
To bardzo rzadko spotykana właściwość. 

Problem ochrony zbóż przed szkodnikami z roku 
na rok staje się coraz bardziej istotny. Dopiero co 
borykaliśmy się z jesiennym zwalczaniem mszyc, 
a już niestety musimy myśleć o tym, co przyniesie 
nowy sezon. Ochrona chemiczna powinna zostać 
rozpoczęta po przekroczeniu progu ekonomicznej 
szkodliwości danego szkodnika. Najczęściej w łanie 
pojawiają się rolnice. Choć postać dorosła to mo-
tyl, szkodliwe jest stadium larwalne. Młode gąsieni-
ce żerują w nadziemnych częściach roślin, starsze 
natomiast kryją się w glebie, uszkadzając kiełkują-
ce zboże. Rozwojowi rolnic sprzyjają wczesna, cie-
pła i sucha wiosna oraz lato, sucha jesień, a także 
mroźna zima. 

foT. 1. Rdze nA liściu flAGoWyM
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drutowce rozwijają się w glebie przez 4–5 lat. Naj-
bardziej szkodliwą ich formą są larwy znajdujące 
się w ostatnich latach rozwoju, które niszczą korze-
nie oraz nasady łodyg. Młode rośliny więdną, a star-
sze przestają rosnąć. U mszyc niebezpieczne są 
osobniki dorosłe i larwy. Wysysają one soki z liści, 
pochew liściowych, źdźbeł i kłosów, co prowadzi do 
więdnięcia i zasychania młodych roślin oraz do nie-
wykłaszania się zbóż i bielenia kłosów u starszych. 
Im intensywniejsze nawożenie azotowe, tym więk-
sze ryzyko uszkodzeń. Szkodliwość pośrednia pole-
ga na przenoszeniu chorób wirusowych. Larwy ło-
kasia garbatka żerują zarówno jesienią, jak i wio-
sną. Jesienią objadają kiełkujące zboże, a wiosną 
przygryzają całe liście i pędy. Jeden osobnik potra-
fi zniszczyć około 25 młodych pędów. Do zwalcza-
nia większości szkodników zalecane jest zastoso-
wanie środków należących do grupy fosforoorga-

Michał Boczula
m_boczula@osadkowski-cebulski.pl

Alicja cieśla
a_ciesla@osadkowski-cebulski.pl

foT. 2. Mszyce W kłosie
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nicznych, karboksyamid oraz pyretroidów: ammo 
super 100 eW – 0,1 l/ha, Rogor 400 ec – 0,5 l/ha, 
sparviero – 0,075–0,1 l/ha.

Wykonując powyższe zabiegi: nawożenie, ochronę 
fungicydową i insektycydową eliminujemy redukcję 
źdźbeł kłosonośnych, ochraniamy liście (szczegól-
nie liść flagowy) przed chorobami grzybowymi i in-
sektycydami, wpływając bezpośrednio na wielkość 
i jakość plonu.

FoT. 3. rolNIca
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Konkurencja groźna dla plonu

obecność chwastów na polach uprawnych jest niepożądana z wielu 
powodów. zachwaszczenie może m.in. utrudniać zbiór oraz prowa-
dzić do wzrostu zanieczyszczeń i wilgotności plonu, a nawet sprzy-
jać rozprzestrzenianiu się szkodników oraz patogenów.

IUNG-PIB dowiedziono, że komosa biała pozo-
stawiona przez cały sezon na plantacji kukurydzy  
w nasileniu 50 szt./m2 pobrała 3-krotnie więcej 
azotu, 8-krotnie więcej fosforu i 5-krotnie więcej 
potasu niż roślina uprawna w obsadzie 9 szt./m2. 

Na opanowanych przez chwasty plantacjach zasto-
sowanie wyższej dawki nawozów może ograniczyć 
niedobory składników pokarmowych i korzystnie 
wpłynąć na poziom plonowania. Intensyfikacja na-
wożenia może także ograniczyć zachwaszczenie, 
najprawdopodobniej w wyniku wzrostu zagęszcze-
nia łanu oraz zwiększenia konkurencyjności rośli-
ny uprawnej. Niestety, nie jest to regułą i może się 
okazać, że z dodatkowo dostarczonych składni-
ków skorzystają przede wszystkim chwasty. Takie 
efekty zaobserwowano m.in. w badaniu nad wpły-
wem owsa głuchego na plonowanie pszenicy ja-
rej (tabela 1).

Bez światła nie ma fotosyntezy 
Rośliny wytwarzają związki organiczne w procesie 
fotosyntezy, której przebieg „napędzany” jest ener-
gią słoneczną. Dlatego nawet stosunkowo krótko-
trwałe niedobory światła są niekorzystne, ponie-
waż hamują tempo wzrostu, a także przyczyniają się 
do zmian w morfologii roślin – łodygi się nadmier-
nie wydłużają, co osłabia ich wytrzymałość i może 
spowodować wyleganie. Do najgroźniejszych rywali  
w walce o światło należą chwasty zdolne przerastać 
łan lub wspinające się na inne rośliny, takie jak po-
wój polny czy przytulia czepna. Duże znaczenie ma 
również termin wschodów. Nawet gatunek osiąga-
jący niewielkie rozmiary może stać się niebezpiecz-
ny, gdy pojawi się na plantacji jako pierwszy.

Istotny wpływ na konkurencję o światło może  
w niektórych przypadkach mieć kierunek siewu 
roślin uprawnych względem stron świata. Bada-
cze australijscy przeprowadzili eksperyment, któ-
rego wyniki wskazują, że siew jęczmienia ozime-
go i pszenicy ozimej w kierunku wschód–zachód 
był korzystniejszy ze względu na lepsze zacienie-
nie międzyrzędzi. Przełożyło się to na stopień za-
chwaszczenia, biomasa chwastów była średnio 
niższa o 37% (jęczmień) i 51% (pszenica) w porów-
naniu z poletkami wysiewanymi w kierunku pół-
noc–południe. Na razie informacje te należy trak-
tować jako ciekawostkę, jak dotąd nie przepro-
wadzono podobnych badań w naszej szerokości 
geograficznej.

Groźne niedobory wody
W warunkach klimatycznych panujących w naszym 
kraju stres wodny jest jednym z ważniejszych czyn-
ników limitujących plonowanie roślin uprawnych, 

Największe szkody są jednak najczęściej wyni-
kiem konkurencji pomiędzy chwastami a rośli-
nami uprawnymi o składniki pokarmowe, wodę 
oraz światło. rozpoczyna się ona w momencie, 
gdy co najmniej jeden z powyższych czynników 
obecny jest w ilości niewystarczającej dla za-
spokojenia potrzeb wszystkich roślin zajmują-
cych określoną powierzchnię, co na zachwasz-
czonych plantacjach najczęściej jest jedynie 
kwestią czasu. Niestety, większość gatunków 
uprawnych nie radzi sobie zbyt dobrze w tego 
rodzaju rywalizacji. Zbiorowisko chwastów 
szybko zyskuje przewagę, ponieważ tworzące 
je gatunki są najczęściej bardzo dobrze przysto-
sowane do konkurencji, rosną szybko i bardzo 
sprawnie wykorzystują wszelkie dostępne zaso-
by środowiska. 

Nawożenie nie zawsze pomoże 
Potrzeby pokarmowe roślin są bardzo zróżnico-
wane, jednak ze względu na to, że w skład za-
chwaszczenia wchodzi zazwyczaj wiele gatun-
ków, mogą one szybko pobrać znaczne ilości 
wszelkich dostępnych makro- i mikroskładników. 
Analizy chemiczne potwierdzają, że chwasty czę-
sto wykorzystują więcej związków mineralnych 
od roślin uprawnych. Na przykład w badaniach 

foT. 2. WPłyW chWAsTóW nA PlonoWAnie buRAkA. 
od leWeJ koRzenie z PoleTek zAchWAszczonych: 
160–170, 50–70, 8, 0 szT. chWAsTóW nA M2

foT. 1. GRoźnyMi konkuRenTAMi o śWiATło są chWA-
sTy WsPinAJące się nA inne Rośliny,  nP. PoWóJ Polny
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owies głuchy 
[szt./m2]

plony ziarna [dt/ha]

bez nawożenia 67 kg N/ha 134 kg N/ha

0 69,9 75,2 76,5

4 64,3 66,6 66,4

8 64,6 61,0 61,4

16 59,4 52,0 54,7

32 54,0 41,2 34,5

Tabela 1. Wpływ liczby roślin owsa głuchego i nawożenia azotowego na plonowanie pszenicy jarej  
(carlson i hill 1986)
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tomasz snopczyński
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foT. 3. syMPToMy niedoboRu Wody nA 
zAchWAszczoneJ PlAnTAcJi kukuRydzy

wet stosunkowo krótka obecność chwastów może 
spowodować dostrzegalną stratę plonu. W bada-
niach IUNG-PIB pozostawienie plantacji kukurydzy 
masowo zachwaszczonej chwastnicą jednostron-
ną przez 2 tygodnie po wschodach spowodowa-
ło średnią obniżkę plonu o około 9%, po kolejnych 
2 tygodniach straty sięgały już blisko 30%.

progi szkodliwości chwastów
Progi szkodliwości tworzone są w celu wspierania 
rolników przy podejmowaniu decyzji, czy i kiedy na-
leży zwalczać agrofagi. W użyciu funkcjonują dwa 
terminy – próg szkodliwości biologicznej oraz eko-
nomicznej. Progiem biologicznej szkodliwości za-
chwaszczenia określa się minimalne nasilenie chwa-
stu powodujące istotną, stwierdzalną doświadczal-
nie stratę plonu, natomiast progiem ekonomicz-
nej szkodliwości nazywamy stopień zachwaszcze-
nia, przy którym wartość straty plonu równa jest 
kosztom odchwaszczania. Zatem dla praktyki rol-
niczej znaczenie ma przede wszystkim próg ekono-
micznej szkodliwości, mówiący o opłacalności i za-
sadności zabiegu. Niestety, jak wiemy, efekty kon-

kurencji często są dość nieprzewidywalne i zale-
żą od współdziałania bardzo wielu czynników. Sy-
tuację dodatkowo komplikuje fakt, że szkodliwość 
podaje się najczęściej dla jednego gatunku chwa-
stu, a w praktyce mamy do czynienia ze zbiorowi-
skiem kilku, a nawet kilkunastu gatunków. Dlate-
go progi szkodliwości najczęściej możemy trakto-
wać jedynie orientacyjnie, zwłaszcza gdy nie wiemy,  
w jakich warunkach były one wyznaczone. Jeśli jest 
to możliwe, przed zabiegiem należy wziąć pod uwa-
gę wartości progów ustalonych dla danego regio-
nu, konkretnego obszaru, uprawy i określonych wa-
runków pogodowych. W tabeli 2 zamieszczone zo-
stały progi ekonomicznej szkodliwości wyznaczone 
w badaniach IUNG-PIB, IOR-PIB oraz UP w Lublinie. 
Dużo danych na temat wpływu chwastów na plono-
wanie gatunków uprawnych można także znaleźć  
w książce Adama Paradowskiego pt. „Herbologia  
w tabelach”.
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o czym wielu plantatorom boleśnie przypomniał 
miniony sezon. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę 
z tego, jak ogromne ilości wody są wykorzystywane 
przez rośliny w trakcie wegetacji. Szacuje się, że lu-
cerna do wyprodukowania 1 kg suchej masy potrze-
buje 798–870 litrów wody, a kukurydza „tylko” 361 
litrów (wg Zimdahl 2007), ponieważ jako gatunek  
o fotosyntezie typu C4 oszczędniej nią gospodaru-
je. Niestety chwasty, których zapotrzebowanie na 
wodę jest równie wysokie, często o wiele sprawniej 
mogą ją pozyskiwać z gleby. Dlatego w okresach  
z niedoborem opadów obecność zachwaszcze-
nia może mieć wręcz katastrofalne skutki. Przykła-
dem może być doświadczenie przeprowadzone  
w Skierniewicach, w którym chwasty dwuliścienne 

o wysokości około 20 cm, pozostawione w trakcie 
suszy przez 2 tygodnie na plantacji, doprowadziły 
do zaschnięcia około 40% roślin selera uprawianego  
z rozsady. Oczywiście może się też zdarzyć, że to rośli-
na uprawna lepiej poradzi sobie z niedoborem wody 
niż niektóre gatunki chwastów. W badaniach kana-
dyjskich zaobserwowano, że maruna, konkurując  
z pszenicą w „suchym” sezonie, spowodowa-
ła około trzykrotnie mniejsze straty niż w sezonie  
z umiarkowaną ilością opadów.

Krytyczny okres 
zachwaszczenia 
Początek wegetacji to na ogół okres, gdy obecność 
zachwaszczenia jest najbardziej niepożądana. Ga-
tunki uprawne są wówczas mało konkurencyjne  
i bardzo wrażliwe na towarzystwo chwastów. Wraz 
z upływem czasu sytuacja stopniowo się zmienia 
i zachwaszczenie pojawiające się w późniejszym 
terminie nie jest już tak dużym zagrożeniem. Prof. 
Woźnica (UP Poznań) podaje, że największy wpływ 
na plonowanie wielu jednorocznych gatunków ja-
rych ma konkurencja trwająca pomiędzy 2. a 6. ty-
godniem od wschodów. Dla niektórych upraw okres 
ten może być znacznie dłuższy, np. dla cebuli z sie-
wu rozpoczyna się krótko po wschodach i kończy 
około 10–12 tygodni później. W okresie największej 
wrażliwości roślin uprawnych na konkurencję (na-
zywanym krytycznym okresem konkurencji chwa-
stów lub krytycznym okresem zachwaszczenia) na-

Gatunki chwastów Liczba roślin/m2 roślina uprawna

chaber bławatek 1–5 pszenica ozima

mak polny 6–10 pszenica ozima

maruna bezwonna 10 pszenica ozima

miotła zbożowa 5–10 pszenica ozima, żyto

ostrożeń polny 1–2 pszenica jara

owies głuchy 26–50 pszenica ozima, pszenica jara

perz właściwy 10–15 pszenica ozima

przetacznik perski 10–25 pszenica ozima

przytulia czepna 2–5 pszenica ozima

rumian polny 2–5 pszenica ozima, żyto

stokłosa płonna 5 pszenica ozima, żyto

Tabela 2. orientacyjne progi szkodliwości chwastów występujących w zbożach (cyt. za Rola i in. 2013)
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sałata kompasowa – coraz częstszy  
intruz na polach uprawnych

W ostatnich latach z terenu naszego kraju napływają coraz częst-
sze doniesienia o pojawianiu się na polach uprawnych sałaty kom-
pasowej, gatunku dotychczas kojarzonego głównie z siedliskami 
ruderalnymi.

Sałata kompasowa jest rośliną zasiedlającą po-
spolicie niemal całą Polskę. wyjątkiem jest re-
gion północno-wschodni, w którym obserwowa-
na jest rzadziej. Zazwyczaj zajmuje miejsca sil-
nie zmienione wskutek działalności człowieka, 
np. pobocza dróg, śmietniska, przychacia oraz 
obszary miejskie. Na gruntach ornych, przynaj-
mniej do niedawna, pojawiała się sporadycz-
nie, nie stwarzając zagrożenia dla wysokości plo-
nów. w ostatnich latach jednak gatunek ten czę-
ściej przenika na pola uprawne, gdzie tworzy co-
raz liczniejsze populacje. Najwięcej udokumen-
towanych informacji na ten temat pochodzi ze 
środkowo-wschodniej części kraju, gdzie bada-
nia terenowe prowadzą pracownicy Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-humanistycznego w Siedl-
cach oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie. roślina ta najczęściej zachwaszcza zboża 
ozime i rzepak ozimy, pojawia się również w oko-
powych, rzepaku i zbożach jarych, a także w gry-
ce. w większości przypadków występuje wyłącz-
nie na obrzeżach pól (do 25 m w głąb), jednak 
zdarza się, że zasięgiem występowania obejmie 
całą plantację. Na ekspansję sałaty kompasowej 
zwrócono uwagę również w Europie Zachodniej 
i Środkowej oraz niektórych państwach skandy-
nawskich. w Czechach już kilkanaście lat temu 
opisywano ją jako konkurencyjny chwast wystę-
pujący praktycznie we wszystkich uprawach.

Jej pęd osiąga przeciętnie 120–180 cm wysoko-
ści, jednak obserwowano osobniki mierzące na-
wet 2,5 m. Łodygę ma obłą, prążkowaną, liście 
brzegiem kolczasto ząbkowane, w dolnej czę-
ści pędu zazwyczaj wcinano-pierzastodzielne, 
a w górnej lancetowate. Na nerwie głównym od 
spodu blaszek liściowych obecny jest szereg kol-
ców. Korzeń palowy rozgałęziający się.. W łody-
dze, korzeniu i liściach powstaje sok mleczny, 
wypływający obficie w przypadku uszkodzenia 
tkanek. Kwitnienie przypada na okres lipiec–
wrzesień. Żółte kwiaty zebrane są w małe ko-
szyczki tworzące piramidalną wiechę. Na stano-
wiskach ruderalnych pojedynczy osobnik może 
wydać kilkanaście–kilkadziesiąt tysięcy zaopa-
trzonych w puch kielichowy niełupek. Plenność 
na polach uprawnych jest często znacznie niż-
sza, między innymi z tego powodu, że nie wszyst-
kie koszyczki zdążą zakwitnąć i wytworzyć nasio-
na przed żniwami. Nasiona stosunkowo krótko 
utrzymują żywotność w glebie – zazwyczaj nie 
dłużej niż 3 lata. Kiełkowanie odbywa się najin-
tensywniej z najpłytszej, kilkumilimetrowej war-
stwy gleby. Siewki pojawiają się zarówno wiosną, 
jak i jesienią, osobniki ze wschodów jesiennych 
zimują w postaci rozety liściowej.

Bez problemu przerasta łan
Sałata kompasowa to roślina roczna, jara lub 
zimująca, należąca do rodziny astrowatych 
(złożone). W wielu publikacjach można natrafić 
na informację, że tworzy także formy dwuletnie. 

foT. 1. sAłATA koMPAsoWA nAJczę-
ścieJ zAchWAszczA RzePAk i zbożA

foT. 2. PocząTkoWy eTAP WzRo-
sTu sAłATy koMPAsoWeJ

foT. 3. kWiTnienie sAłATy koMPAsoWeJ 
PRzyPAdA nA okRes liPiec–WRzesień

Jest odporna na suszę
Sałata kompasowa jest gatunkiem dobrze zno-
szącym brak opadów atmosferycznych. Do-
świadczalnie ustalono, że już niespełna dwu-
miesięczne rośliny miały na tyle silnie rozwinię-
ty system korzeniowy, że mogły prowadzić nie-
zakłóconą wegetację na glebie przesuszonej do 
głębokości 20 cm. Nie stwierdzono u nich spad-
ku tempa fotosyntezy ani zahamowania wzro-
stu (obserwacje prowadzono przez 4 tygodnie). 
Przetrwać w niesprzyjających warunkach środo-
wiska ułatwia sałacie także jej zdolność do usta-
wiania liści w osi północ–południe (stąd też na-
zwa – kompasowa) brzegiem blaszki do góry, co 
chroni przed przegrzaniem i ogranicza straty 
wody. Takie ustawienie można zazwyczaj zaob-
serwować u roślin rosnących w pełnym słońcu. 
Pomiary wykazały, że liście ustawione pionowo 
mogą mieć temperaturę niższą od poziomych 
o 3,6–7,6°C.
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Może powodować 
problemy ze zbiorem
W literaturze dostępnych jest niewiele informacji 
na temat szkodliwości sałaty kompasowej dla roślin 
uprawnych. Pojedyncze badania przeprowadzono 
w Kanadzie i Australii. Okazało się, że gatunek ten 
silnie hamuje wzrost soi. Plon zebrany z plantacji 
zachwaszczonych w nasileniu od 0,2 do 1,2 szt./m2 

był niższy o 10%. Największe straty odnotowano  
w trakcie sezonów z niewystarczającą ilością opa-
dów. Wówczas obecność już dwóch chwastów na m2 
przyczyniła się do strat plonu soi o 50% (poletka do-
świadczalne były zlokalizowane na glebie piaszczy-
stej). W doświadczeniach kanadyjskich dostrzeżo-
no, że z konkurencją sałaty kompasowej bardzo do-
brze radzi sobie pszenica ozima. W jej uprawie na-
wet bardzo wysokie zachwaszczenie nie spowodo-
wało strat plonu. Dostrzeżono jednak, że obecność 
dużej liczby łodyg chwastu, które zawierają klejący 
sok mleczny, utrudnia pracę kombajnów oraz przy-
czynia się do wzrostu wilgotności zebranego ziarna.

potrzebne badania 
nad zwalczaniem
W Polsce jak dotąd nie przeprowadzono badań 
nad możliwościami zwalczania sałaty kompasowej. 
Dostrzeżono jednak, że występowanie gatunku 
ogranicza kukurydza, prawdopodobnie ze względu 
na herbicydy oraz zabiegi mechaniczne stosowane 

foT. 4. z uszkodzonych TkA-
nek WyPłyWA Mleczny sok

tomasz snopczyński
IUNG-PIB, Zakład herbologii i Technik  
Uprawy roli we wrocławiu

w jej uprawie. W literaturze kanadyjskiej można na-
trafić na informacje, że substancjami przydatnymi 
do zwalczania jej są m.in. 2,4-D, chlopyralid, chlor-
sulfuron (przedwschodowo), dikamba i MCPA.  
Z kolei w badaniu czeskim dobre efekty uzyska-
no po aplikacji amidosulfuronu, który ograniczał 
biomasę siewek o około 90%, było to jednak do-
świadczenie przeprowadzone wyłącznie w warun-
kach szklarniowych. Trzeba podkreślić, że powyż-
szych doniesień nie można traktować jako zalece-
nia dla polskich rolników, a przydatność substancji 
czynnych należy najpierw potwierdzić w polowych 
badaniach przeprowadzonych na terenie naszego 
kraju.

Plantatorzy kanadyjscy zwrócili uwagę, że komplika-
cje w trakcie chemicznego zwalczania sałaty kompa-
sowej powodują jej rozciągnięte w czasie wschody. 
Jesienne zabiegi w oziminach mogą nie być wystar-
czające ze względu na znaczną liczbę siewek poja-
wiających się wiosną. Dodatkowym problemem jest 
możliwość uodparniania się gatunku na substancje 
czynne herbicydów. W Australii oraz USA wykryto 
populacje sałaty niereagujące już na niektóre sub-
stancje z grupy inhibitorów ALS/AHAS (np. chlor-
sulfuron), syntetycznych auksyn (2,4-D, dikamba, 
MCPA), a nawet inhibitorów EPSP (glifosat).

Na zakończenie warto jeszcze spróbować odpo-
wiedzieć na pytanie, co spowodowało, że gatunek 
od dawna zadomowiony w Polsce (roślina została 
zawleczona na teren naszego kraju przed 1500 r. 
n.e.) nagle rozpoczyna ekspansję na pola upraw-
ne? Jednoznacznej odpowiedzi trudno udzielić, 
na pewno procesowi temu sprzyja częstszy kon-
takt pól uprawnych z nieużytkami, wprowadzanie 
uproszczeń w uprawie roli oraz opóźnianie zbioru 
kombajnowego zbóż, a także coraz lepsze warunki 
termiczne (ocieplenie klimatu). Znaczenie mają też 
cechy biologiczne gatunku: wysokie zdolności ada-
ptacyjne, samopylność oraz produkcja dużej liczby 
rozsiewanych przez wiatr nasion.

24

aGroNoM Nr 1/2019

25

AGrOtecHNiKA | ŚrodkI oChroNy roŚLIN



<<<

nano-Gro® – korzyści 

W sezonie 2018 wielu rolników zmagało się z niekorzystnym wpły-
wem warunków pogodowych na rośliny uprawne. 

rynku induktor odporności, który wyróżnia się 
unikatowym składem i działaniem. w naturalny 
sposób uruchamia wewnętrzny potencjał rośli-
ny już na poziomie komórkowym, co przekłada 
się na wzmocnienie potencjału plonotwórczego 
i mechanizmu obronnego, naturalnie pobudza-
jąc ją do produkowania hormonów wzrostu, 
gromadzenia substancji zapasowych w komór-
kach, pobierania wody przez silnie rozbudowa-
ny system korzeniowy oraz wzmocnienia struk-
tur ścian komórkowych. Można powiedzieć, że 
NANo-Gro® jest swoistą szczepionką. Najsku-
teczniejsze działanie preparatu zapewnia odpo-
wiedni termin jego zastosowania: im wcześniej, 
tym lepiej roślina się wzmocni. do zaprawiania 
ziarna (nasion) przeznaczone jest NANo-Gro® 
Forte Superstart, do opryskiwania natomiast  
NANo-Gro® Aqua.

Ubiegłoroczne warunki klimatyczne trudno 
było przewidzieć. Po dość wilgotnej, bezśnież-
nej i na końcu mroźnej zimie w kwietniu od 
razu pojawiły się bardzo wysokie, letnie tem-
peratury. dla upraw, szczególnie ozimych, te 
anomalie były bardzo trudnym sprawdzia-
nem wytrzymałości na skrajne warunki. ro-
śliny nie były w najlepszej kondycji, a wyso-
kie temperatury i susza spowodowały poważ-
ne szkody. 

rolnicy, którzy zabezpieczyli swoje rośliny już  
w chwili wysiewu lub zaraz po wschodach in-
duktorem odporności NANo-Gro®, nie dość, 
że nie zanotowali strat, to ich plony były wy-
raźnie wyższe od przeciętnych. Jak pokaza-
ły obserwacje polowe i doświadczenia ścisłe,  
w 2018 roku średni plon z roślin, na których 
zastosowano NANo-Gro®, był o 10% wyższy 
od upraw standardowych. 

wieloletnie doświadczenia potwierdzają, że 
zastosowanie stymulatora NANo-Gro® we 
wczesnej fazie rozwoju powoduje wzmocnie-
nie rośliny i jej uodpornienie na warunki stre-
sowe, na które może natrafić w czasie sezo-
nu wegetacyjnego. NANo-Gro® dało już nie-
jednokrotnie rewelacyjne wyniki w plonowa-
niu zarówno zbóż (jarych i ozimych), jak i rze-
paku, kukurydzy, buraków cukrowych oraz in-
nych upraw rolniczych. 

wszechstronność działania
NANo-Gro® to wyjątkowy i inteligentny sty-
mulator wzrostu i plonowania oraz jedyny na 

kombinacja/odmiana
Plon Różnica  

z NaNo-Gro®
Różnica  

z NaNo-Gro®

q/ha q/ha %

hondia 
kontrola (uprawa standardowa) 81,40 – –

hondia 
zaprawianie NaNo-Gro® forte superstart 88,60 +7,2 +8,8% 

zdoo krościna Mała, rok 2017

foT. 1. kukuRydzA sTAndARd (leWA sTRonA),  
kukuRydzA Po zAsTosoWAniu nAno-GRo® 
(PRAWA sTRonA)

Jeśli wysiewamy nasiona roślin ozimych zaprawione 
NANO-GRO® Forte Superstart, to wiosną – jak tylko 
ruszy wegetacja – wykonujemy oprysk NANO-GRO® 
Aqua. W przypadku upraw jarych NANO-GRO® Aqua 
podajemy w fazie 3–5 liści.

NANO-GRO® Aqua zawiera w składzie substan-
cje humusowe najnowszej generacji, które dzia-
łają dodatkowo stymulująco i antystresowo na ro-
ślinę oraz poprawiają wchłanianie preparatu. NA-
NO-GRO® Aqua można stosować w połączeniu 
z nawozami dolistnymi i środkami ochrony ro-
ślin. Najczęściej zaleca się aplikację w połączeniu  
z pierwszym zabiegiem fungicydowym na wio-
snę (w uprawach ozimych). Zaletą stosowania ta-
kiej kombinacji jest lepsze wykorzystanie fungicydu  
i nawozów (lepiej się wchłaniają i szybciej działają) 
oraz łagodzenie stresu u rośliny uprawnej. NANO- 
-GRO® Aqua wprowadzone wiosną pomaga szybciej 
wystartować z wegetacją, powoduje wzmocnienie 
systemu korzeniowego oraz lepsze odżywienie ro-
śliny (skuteczne wykorzystanie substancji pokarmo-
wych z gleby). Rośliny lepiej bronią się przed działa-
niem szkodliwych czynników, takich jak: przymrozki, 
zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, nadmierne 
nasłonecznienie czy wreszcie susza. Po wystąpieniu 
takich stresów rośliny nie wykazują istotnych zabu-
rzeń fizjologicznych i szybciej się regenerują w przy-
padku ewentualnych uszkodzeń.

Niestety, jak pokazują ostatnie lata, trudno przewi-
dzieć pogodę w nadchodzącym sezonie wegetacyj-
nym (2019), więc warto się wcześniej zabezpieczyć 
przed stratami spowodowanymi nieprzewidywalną 
aurą, opryskując rośliny NANO-GRO® Aqua, co po-
może roślinie w przezwyciężeniu stresów i wpłynie 
na zwiększenie plonowania oraz polepszenie jego 
jakości. 

Na szczególną uwagę zasługuje dawka NANO- 
-GRO® Aqua 250 ml/ha oraz niewielki koszt prepa-
ratu, który zwraca się wielokrotnie w postaci wyż-
szego i lepszego jakościowo plonu. Dodatkową 
korzyścią jest zabezpieczenie roślin (są silniejsze 
i bardziej odporne), a przez to ograniczenie strat  
w uprawie spowodowanych czynnikami środowi-
skowymi (klimatycznymi, uprawowymi).

Jak pokazują doświadczenia przeprowadzone 
w COBORU w 2017 i 2018 roku na zlecenie firmy 

FoT. 2. lG 30.273 z NaNo-Gro®
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Induktor odporności NANO-GRO® jest również po-
lecany do stosowania w uprawach jarych, szcze-
gólnie tam, gdzie warunki uprawy mogą przyspo-
rzyć problemu i tam, gdzie szczególnie zależy nam 
na jakości plonu.

nano-Gro® w kukurydzy
W uprawie kukurydzy NANO-GRO® powoduje 
większą tolerancję na warunki stresowe, takie jak 
niskie temperatury podczas kiełkowania oraz su-
szę (zaprawianie nasion NANO-GRO® Forte Su-
perstart). Jeśli dysponujemy materiałem siew-
nym już wcześniej zaprawionym, konieczne jest 
wykonanie oprysku NANO-GRO® Aqua we wcze-
snej fazie wzrostu (tj. 2–3 liście). Młode rośliny ku-
kurydzy, która jest rośliną ciepłolubną, wymaga-
ją wyższych temperatur do rozwoju niż inne ro-
śliny rolnicze. W czasie chłodnej pogody rośli-
ny te mają spowolniony wzrost lub w ogóle za-
przestają wzrostu. Po zastosowaniu NANO-GRO® 

stają się silne i poprzez uruchomienie mecha-
nizmów fizjologicznych (wytwarzanie enzymów  
i hormonów) rosną i rozwijają się, są też bardziej 
odporne na spadki temperatury.

Drugim czynnikiem ograniczającym wzrost kukury-
dzy jest susza. W ostatnich latach wiosenny niedo-
bór wody daje się we znaki młodym roślinom. Po 
zastosowaniu NANO-GRO® wytwarzają one długi 
i mocno rozrośnięty system korzeniowy, który gwa-
rantuje dostęp do wody i składników odżywczych 

FoT. 4. lG 30.273 koNTrola

foT. 3. buRAki cukRoWe: od leWeJ 
NaNo-Gro®, sTAndARd, konTRolA

kombinacja/odmiana
MTz przy 14% Wilgotność Plon

g % q/ha  
przy 14% wilg.

Zeppelin  
kontrola (uprawa standardowa) 46,55 15,2 89,4

Zeppelin  
zaprawa NANo-Gro® Forte Superstart 47,82 15,3 91,2 

(+2%)

Zeppelin  
zaprawa NANo-Gro® Forte Superstart
i oprysk wiosną NANo-Gro® Aqua 

47,66 14,8 93,8
(+4,92%)

Zeppelin  
oprysk wiosną 2 x NANo-Gro® Aqua 47,16 15,4 93,5 

(+4,58%)

coboRu w zybiszowie (krościna Mała), rok 2018

Osadkowski SA, nawet trudne warunki w trakcie we-
getacji w 2018 roku nie spowodowały spadku plonu 
roślin po zastosowaniu NANO-GRO®.

Mikroelementy pełnią wiele niezwykle ważnych 
funkcji w zbożach; są między innymi niezbędne do 
wbudowywania azotu w aminokwasy czy w pro-
cesie asymilacji i przemian węglowodorów. Poda-
wanie dolistne mikroelementów to nie fanaberia, 

gdyż ich naturalna zasobność w glebie jest bar-
dzo niska. Dużą rolę odgrywa pH gleby. Generalnie 
wraz z jego spadkiem wzrasta ilość mikroelemen-
tów, ale zwiększa się zawartość toksycznego glinu  
i zdecydowanie pogarsza się gospodarka fosforem 
i magnezem. Oznacza to, że zmniejszając pH gleby, 
poprawia się pobieranie mikroelementów, ale rów-
nocześnie zmniejsza się pobieranie makroelemen-
tów, które mają znaczenie pierwszorzędne.

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

foT. 4. PszenicA sTAndARd (leWA sTRonA),  
PszenicA Po zAsTosoWAniu nAno-GRo® (PRAWA sTRonA)
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w glebie. Rośliny te mają większą szansę przetrwa-
nia w sezonie wegetacyjnym, nawet przy znacznym 
deficycie wody. Stosowanie NANO-GRO® w upra-
wie kukurydzy wpływa również na wyższe i lepsze 
jakościowo plony (więcej ziaren w kolbie, więcej cu-
kru w ziarnie, wyższy udział kolb w plonie, bardzo 
dobry materiał siewny i do zakiszania, dodatkowo 
mniejsze porażenie przez choroby).

nano-Gro® w buraku
cukrowym 
W uprawie buraka cukrowego zastosowanie  
NANO-GRO® Aqua do oprysku młodych roślin
(w fazie 2–3 liści) powoduje zwiększenie plonowa-
nia, wyższą polaryzację w korzeniach i wyższy tech-
nologiczny plon cukru. Korzenie po zastosowaniu 
NANO-GRO® są dobrze odżywione, nawodnione 
i większe niż te w uprawie standardowej. 

NANO-GRO® jest polecane również do innych 
upraw. Jak pokazują wieloletnie badania i obser-
wacje, NANO-GRO® korzystnie wpływa na wy-
sokość i jakość plonu: rzepaku, soi, jęczmienia  
(w tym browarnianego), ziemniaków, roślin strącz-
kowych (bobowatych) i innych.



<<<

dolistne dokarmianie zbóż i rzepaku

ustalenie odpowiednich dawek nawozów powinno się opierać na 
znajomości odczynu gleby i jej zasobności w korzystne składniki. za 
optymalne dla większości roślin przyjmuje się ph 5,6–7. Wartość ta 
na glebach lżejszych może wynosić 5,1–5,5, ale wtedy możemy upra-
wiać rośliny bardziej tolerancyjne na taki odczyn oraz sprawdzają-
ce się na podłożu tego typu, np. żyto, łubin żółty, seradelę, ziemnia-
ki, owies, pszenżyto. najlepiej przyswajalne są mikroelementy przy 
niższej wartości ph; wyjątek stanowi molibden, który lubi ph bliskie 
obojętnego.

W wyniku dokarmiania dolistnego możemy cał-
kowicie zaspokoić wymagania roślin uprawnych  
w stosunku do mikroelementów, makroelemen-
ty natomiast możemy dostarczać w ten sposób  
w celu zniwelowania okresowego zapotrzebowa-
nia na poszczególne składniki, np. podczas chło-
dów nawożenie fosforem nie ograniczy rozwoju 
systemu korzeniowego. 

nawożenie dolistne może być nawet 10-krot-
nie efektywniejsze niż nawożenie doglebowe. 

Częste zabiegi z małą koncentracją nawozów są  
o wiele bardziej efektywne niż te z dużą w pojedyn-
czym oprysku. Przy niższym stężeniu składników 
w opryskiwaczu unikamy poparzenia roślin oraz 
możemy łączyć nawożenie z ochroną chemiczną 
plantacji.

Aplikacja nawozów przez liść najbardziej uzasad-
niona jest w temperaturze poniżej 18°C w po-
chmurne dni. W trudnych sytuacjach pogodowych, 
np. przed spodziewanym deszczem, rozwiązaniem 

jest dodatek preparatu Preventor w dawce 0,25 
l/ha, który przykleja nawozy do powierzchni liścia, 
uniemożliwiając ich zmycie. W dni słoneczne najle-
piej wykonywać zabiegi wieczorem. 

dokarmianie dolistne zbóż
Podstawowe zboża pobierają na tonę ziar-
na 22–28 kg azotu, 10–13 kg fosforu, 20–28 kg 
potasu, 3,5–4,5 kg magnezu, 5–7 kg wapnia, 
2,5–4 kg siarki oraz 8–9 g miedzi, 70–120 g man-
ganu, 250 g żelaza, 60–80 g cynku, 2 g molibde-
nu i 40–60 g boru. 

Z mikroelementów dla zbóż najważniejsze są: 
miedź, mangan i cynk, ale również bor i molibden. 
Zarówno miedź, jak i bor oraz mangan są mało do-
stępne w polskich glebach, więc ich wprowadzenie 
jest niezbędne. Naukowcy dowiedli, iż nawożenie 
borem, około 50 g/ha, w pszenicy przed wykłosze-
niem poprawia zdrowotność plantacji. Dodatek 
molibdenu konieczny jest na glebach o odczynie 
lekko kwaśnym, ponieważ jest on tam praktycz-
nie niedostępny, a potrzebny do przerobu azotu 
w roślinie. Najważniejszym jednak mikroskładni-
kiem jest miedź, która reguluje oddychanie tkan-
kowe oraz przemiany związków żelaza konieczne 
do tworzenia chlorofilu, a tym samym odżywiania 
roślin. Składnik ten jest również ważny w budowie 
tkanki mechanicznej uodparniającej na wyleganie 
i choroby oraz zwiększa zimotrwałość. Jego brak 
skutkuje spadkiem plonu do 20%.

Powodem gorszej przyswajalności składników pokarmowych może być 
zbyt jednostronne nawożenie, czyli wnoszenie zbyt dużych dawek poje-
dynczych nawozów (azotu, fosforu lub potasu), co może skutkować blo-
kadą pobierania innych budulców (antagonizm). Poza tym zbyt słabo roz-
winięty system korzeniowy może nie być w stanie pobierać odpowiedniej 
ilości składników, a jego stan może wynikać ze źle uprawionej gleby (zbita, 
zaskorupiona), nadmiernej wilgotności (braki tlenu) lub odwrotnie, zbyt-
niego jej przesuszenia. Inną przyczyną słabego rozwoju korzeni mogą być 
choroby (kiła kapustnych w rzepaku) i szkodniki. 

Na brak dostępności substancji pokarmowych mogą wpływać również 
ekstremalne warunki pogodowe. Przykładem tego może być zbyt niska 
temperatura podczas wczesnego rozwoju roślin. w takich warunkach go-
rzej przyswajalne są: fosfor, magnez i bor, w zbyt wysokich temperaturach 
natomiast, przy niskiej wilgotności, większość składników pokarmowych 
jest trudna do pobrania przez rośliny. 

Kiedy dokarmiać dolistnie?
Przy bardzo intensywnej produkcji nie da się opierać nawożenia zbóż czy 
rzepaku wyłącznie na nawozach doglebowych. Podane wyżej przyczyny 
ograniczania dostępu do makro- i mikroelementów z gleby mogą w ewi-
dentny sposób zmniejszyć plon, ponieważ w fazach krytycznych roślina nie 
jest w stanie pobrać ich z gleby. foT. 1. PRAWidłoWo odżyWionA PlAnTAcJA – 

zdJęcie z WczesneJ Wiosny

foT. 2. zdRoWe Rośliny bez niedoboRóW
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Mariusz salawa
m_salawa@osadkowski-cebulski.pl

Mangan, miedź i cynk biorą udział we wszystkich 
głównych funkcjach życiowych roślin, tj. oddycha-
nie, gospodarka azotowa, hormonalna oraz foto-
synteza. Ważnym mikroskładnikiem dla rzepaku 
jest natomiast żelazo, którego pobieranie spada 
przy wzrastającym odczynie pH gleby. Ma to zna-
czenie w syntezie ligniny, co wiąże się z mocniejszą 
tkanką mechaniczną, a tym samym zwiększoną od-
pornością na wyleganie i atak patogenów. Jego nie-
dobór powoduje odrzucanie najmłodszych łusz-
czyn, a czasem i całych pędów bocznych. 

W okresie wiosennym pierwszy zabieg odżywia-
nia dolistnego wykonujemy w fazie rozety oko-
ło tygodnia od ruszenia wegetacji, a następnie 
po około 2 tygodniach, kolejny – w fazie zielo-
nego pąka. Dostarczamy systematycznie mikro-
składniki, a w miarę potrzeby również azot, fosfor  
i potas, jak również niezbędną siarkę. Rzepak na 
pewno odwdzięczy się plonem za każdy makro- 
i mikroelement otrzymany przez liść. W wysoko-
produkcyjnej technologii uprawy zastosowanie 

mają również nawozy mikrowieloskładnikowe, 
np. osd Mikro Rzepak czy AlfA Mikro, które 
pozwalają kompleksowo zaopatrzyć w niezbędne 
pierwiastki. 

Nawożenie dolistne zbóż i rzepaku jest koniecz-
ne przy ich intensywnej uprawie i ograniczonym 
płodozmianie. 

Trzeba pamiętać, że mikroskładniki powin-
ny być stosowane profilaktycznie, a nie inter-
wencyjnie.

Stosowanie przez liść makroskładników może po-
móc w sytuacjach ograniczających ich pobieranie 
z gleby i mieć istotne znaczenie w okresach krytycz-
nych dla roślin i wzmożonego ich pobierania.

foT. 3. obJAWy bRAku boRu nA koRzeniu foT. 4. obJAWy bRAku boRu nA Pędzie
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Na glebach o odczynie bliskim obojętnego lub za-
sadowego oraz na spulchnionych może brakować 
manganu oraz żelaza. Na kwaśnych natomiast, 
zwięzłych i zbitych, pierwiastki te mogą być pobie-
rane w nadmiarze. Mangan bierze udział w oddy-
chaniu i fotosyntezie oraz przemianach związków 
azotowych, przeciwdziałając gromadzeniu się azo-
tanów w roślinach. Jego niedobory pojawiają się na 
najmłodszych liściach, powodując chlorozy między 
nerwami. 

Dokarmianie mikroskładnikami plantacji zbóż zale-
ca się stosować 2–4-krotnie w połączeniu z ochro-
ną fungicydową, insektycydową oraz regulacją. 
Ogranicza to koszty zabiegu oraz zwiększa efektyw-
ność zwalczania chorób grzybowych.

Dobrym rozwiązaniem jest w tym wypadku stoso-
wanie sprawdzonych nawozów dolistnych mikro-
elementowych w formie krystalicznej, tj. osd Mi-
kro zboża lub płynnej AlfA Mikro. W przypad-
ku niedostatecznego pobierania makroskładników 
możemy posiłkować się nawozami dolistnymi typu 
osd Mineral (NPK + mikro) lub nutri foliar basic 
(zawiera adiuwant, emulgatory i dyspersanty zwięk-
szające czas ekspozycji na roślinie, tym samym uła-
twiające ich pobieranie) lub osd Potas, osd fos-
for, nutri foliar high P-k.

rzepak ozimy a odżywianie
dolistne
Plony rzepaku kształtują się już jesienią, ponieważ 
w fazie 8 liści w ich kątach tworzą się zawiązki pę-

dów bocznych. Ostateczny efekt zależy jednak od 
właściwego nawożenia azotem w odpowiednich 
proporcjach pozostałych makro- i mikroskładni-
ków. W składzie nawozów dolistnych poza mikro-
składnikami (bor, molibden, mangan) uzasadnio-
ne jest dodatkowe dostarczanie makroskładników,  
tj. azotu, siarki i magnezu.

średnie pobranie makro- i mikroskładników 
w rzepaku wygląda następująco: 55 kg azot,  
25 kg fosfor, 60 kg potas i wapń, 12 kg magnez, 
15 kg siarka oraz 10–40 g miedź, 100 g mangan, 
250–270 g żelazo, 60–90 g cynk, 4–5 g molibden  
i 80–120 g bor. 

W praktyce, jeżeli chodzi o mikroskładniki, rze-
pak należy nawozić borem (mała zawartość w gle-
bach i mała mobilność w roślinie), manganem i mo-
libdenem, a w dalszej kolejności miedzią, cynkiem  
i żelazem. Bor jest niezbędny do rozwoju syste-
mu korzeniowego i rozety nadziemnej, a jego nie-
dobory w okresie jesiennym powodują powsta-
nie pustych przestrzeni wewnątrz korzenia. W póź-
niejszym okresie wegetacji deficyt tego składni-
ka powoduje pęknięcia wzdłużne łodyg, stano-
wiące okno infekcyjne. Bor jest ważnym elemen-
tem przy powstawaniu łagiewki pyłkowej i decyduje  
o zawiązywaniu nasion i ich ilości w łuszczynach.
Pierwiastek ten jest mało mobilny, zaleca się więc 
jego kilkukrotne podawanie podczas wegetacji 
przy okazji większości zabiegów ochrony (co naj-
mniej 3-krotnie) w łącznej dawce wiosną minimum 
450 g/ha. Pierwiastek ten dostarczymy roślinom, 
stosując m.in. osd bor lub nutri foliar high b.



<<<

rzepak – wiosenna uprawa 
krok po kroku

ocena stanu przezimowania rzepaku jest podstawowym czynni-
kiem wpływającym na dobór optymalnej technologii uprawy planta-
cji. efektem długiej i ciepłej jesieni sprzyjającej rozwojowi wszystkich 
upraw są wybujałe rośliny będące pod dużą presją chorób. bez wąt-
pienia plantacje rzepaku wymagają od rolników dużego zaangażowa-
nia i częstych wjazdów na pole. 

Żarłoczny rzepak 
Pierwsza dawka azotu powinna zostać zaaplikowa-
na, zanim jeszcze na dobre ruszy wiosenna wegeta-
cja, tak aby nawóz zdążył się rozpuścić i przemieścić 
w głąb gleby. Należy jednak pamiętać, że – zgodnie 
z wprowadzoną przez Unię Europejską dyrektywą 
azotanową – stosowanie wszelkich nawozów azoto-
wych przed 1 marca jest zabronione. Aby azot zo-
stał w pełni wykorzystany i systematycznie pobiera-
ny przez roślinę, aplikujemy n-lock™ Max w daw-
ce 1,7 l/ha. Preparat ten podajemy łącznie z RSM® 
lub solo w postaci oprysku na wcześniej rozsiane 
nawozy azotowe, tuż przed spodziewanym desz-
czem. n-lock™ Max stabilizuje najłatwiej przyswa-
jalną, amonową formę azotu nawet do 12 tygodni. 

Kolejnym niezbędnym makroskładnikiem jest siarka. 
Poziom nawożenia powinien wynosić około 1/3 cał-
kowitej dawki azotu, czyli około 80 kg/ha. Na glebach 
o wysokim pH można zastosować oba te składniki 
w jednym nawozie. Na stanowiskach piaszczystych 
i gliniastych dobrym rozwiązaniem jest aplikacja 
esTA® kieserit, saletrosan® 26 czy Polifoska® 21.

Druga dawka azotu nie powinna być podana póź-
niej niż 4 tygodnie przed kwitnieniem, ale niedługo 
po jej aplikacji bezwzględnie muszą wystąpić znacz-
ne opady deszczu, by rozpuszczony N przedostał 
się w obszar głębokiego systemu korzeniowego. 
Z tego względu czasami warto przyspieszyć termin 
nawożenia saletrą amonową czy RSM®.

zabiegi fungicydowe t0
Po pierwszym nawożeniu azotowym przychodzi czas 
na ochronę roślin. Ważne, by przed wyborem tech-
nologii być na polu i ocenić presję chorób. Doradcy 
agrotechniczni z Grupy Osadkowski służą pomocą  
w rozpoznaniu patogenów i doborze odpowiednich 
środków w celu ich zwalczenia. Z uwagi na przebieg 
pogody jesienią i stan plantacji po zimie warto roz-
ważyć wykonanie zabiegu czyszczącego. Celem ta-
kiego postępowania jest znaczne ograniczenie pre-
sji chorób, które zainfekowały rośliny już jesienią,  
np. cylindrosporiozy czy suchej zgnilizny kapustnych. 

Preparaty zalecane na zabieg T0:

• buzz ultra df (tebukonazol 750 g/kg) 
– 0,33 kg/ha

• Topsin M 500 sc (tiofanat metylu 500 g/l)
– 1,2 l/ha

foT. 2. leWA sTRonA: ReGulAcJA, 
PRAWA sTRonA: bRAk ReGulAcJi 

foT. 1. choWAcze nA PąkAch 
kWiAToWych RzePAku

istotny zabieg t1
Kolejny zabieg ma za zadanie zabezpieczenie plan-
tacji przed czyhającymi patogenami oraz regulację 
pokroju roślin poprzez zahamowanie wzrostu pędu 
głównego i pobudzenie do rozwoju pędów bocznych. 

Preparaty zalecane na zabieg T1:

• buzz ultra df (tebukonazol 750 g/kg) 
– 0,33 kg/ha lub Syrius 250 EW (tebukonazol 
250 g/l) – 1 l/ha

• caryx 240 sl (chlorek mepikwatu 210 g/l, met-
konazol 30 g/l) – 1,0–1,4 l/ha

• Toprex 375 sc (difenokonazol 250 g/l, paklobu-
trazol 125 g/l) – 0,5 l/ha

• Tilmor 240 eW (protiokonazol 80 g/l, tebukona-
zol 160 g/l) – 1 l/ha

Termin zabiegu T1 pokrywa się z okresem nalotu 
chowacza czterozębnego oraz chowacza brukwiacz-
ka, dlatego do mieszaniny zbiornikowej należy dodać 
insektycyd. Zalecane rozwiązanie to Pyrinex 480 ec 
(chloropiryfos 480 g/l) w dawce 0,6 l/ha oraz ammo 
super 100 eW (zeta-cypermetryna 100 g/l) w daw-
ce 0,1 l/ha.

Nie można zapomnieć o niezbędnym składniku cie-
czy roboczej, czyli o borze. Wiosenne zapotrzebo-
wanie rzepaku na ten mikroelement wynosi mini-
mum 450 g/ha (osd bor).

Makroskładniki dawka kg/ha

N 180–210

p2o5 60–95

k2o 100–160

s 55–75

zapotrzebowanie rzepaku na makroskładniki 
(zakładany plon 3,5 t/ha)
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Kamila Greczyn
k_greczyn@osadkowski-cebulski.pl

nanie ochrony fungicydowej mamy 3–5 dni. W ostat-
nich latach mieliśmy do czynienia z olbrzymią presją 
zgnilizny twardzikowej. W większości przypadków je-
den zabieg był niewystarczający, natomiast techno-
logia dwuzabiegowa skutecznie ochroniła plantacje. 
Pierwszy zabieg w fazie tworzenia pąków kwiatowych 
wykonany został preparatem Tazer 250 sc w daw-
ce 0,6 l/ha, a drugi w trakcie kwitnienia preparatem  
Primasol w dawce 0,67–1,0 l/ha.

Preparaty polecane na zabieg „na płatek”:

• Primasol (boskalid 133 g/l, metkonazol 60 g/l) 
– 0,67–1,0 l/ha

• Tazer 250 sc (azoksystrobina 250 g/l) – 0,6 l/ha

• Matador 303 se (tiofanat metylowy 233 g/l, 
tetrakonazol 80 g/l) – 1,4 l/ha

• Traper 250 ec (protiokonazol 125 g/l, tebuko-
nazol 125 g/l) – 1 l/ha

• Pictor 400 sc (boskalid 200 g/l, dimoksystrobi-
na 200 g/l) – 0,5 l/ha

• Propulse 250 se (protiokonazol 125 g/l, 
fluopyram 125 g/l) – 1 l/ha

W fazie wytwarzania pąków kwiatowych następu-
ją naloty groźnego dla plantacji rzepaku słodysz-
ka rzepakowego. Dobierając preparat owadobój-
czy, trzeba zwrócić uwagę na okres prewencji, by 
nie otruć dobroczynnych pszczół, a także na tem-
peratury powietrza. Dobrym rozwiązaniem jest 
Proteus 110 od (tiachlopryd 100 g/l, deltametry-
na 10 g/l) w dawce 0,5–0,6 l/ha. 

Przy niedostatecznej ochronie łuszczyn szkodniki 
mogą zniszczyć plon w ciągu kilku dni. Ze wzglę-
du na dużą szkodliwość chowacza podobnika  
i pryszczarka kapustnika często istnieje koniecz-
ność wykonania dodatkowego oprysku w celu ich 
zwalczenia. Polecane środki to sekil 20 sP (ace-
tamipryd 200 g/kg) w dawce 0,12 kg, sparviero 
(lambda- cyhalotryna 100 g/l) w dawce 0,075 l/ha.

Ochrona kwiatów i łuszczyn
= ochrona plonu
Przy zabiegu „na płatek” niezwykle istotną rolę od-
grywa termin wykonania zabiegu. Rolnicy często wa-
hają się z decyzją o wjeździe na pole. W takiej sytu-
acji zachęcam do skorzystania z pomocy przedstawi-
cieli Grupy Osadkowski, którzy chętnie doradzą w tej 
kwestii. Jeżeli w fazie kwitnienia jest ciepło, na wyko-

foT. 3. nAloTy słodyszkA 
rzepakoWeGo

foT. 4. szkodniki łuszczynoWe
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Kiła kapusty w rzepaku

uprawa rzepaku, pomimo że niekiedy na skraju opłacalności, co-
rocznie stanowi bardzo duży udział w strukturze zasiewów w Polsce. 
Przyczyną tego jest fakt, że przerywa ona cykl monokultury zbożo-
wej i stanowi bardzo dobry przedplon pod większość roślin upraw-
nych, o czym chyba nie trzeba przekonywać. niestety niesie to ze 
sobą również zagrożenia wynikające z nasilenia występowania wie-
lu szkodników i chorób, wśród których jest kiła kapusty, mająca  
w naszym kraju coraz większe znaczenie.

w galasie znajdziemy larwę bądź wydrążony kanał, 
natomiast w przypadku kiły wewnątrz narośli bę-
dzie jedynie tkanka.

Źródłem infekcji są zarodniki, które przeżywają 
w glebie średnio 8–9 lat (niektóre szczepy nawet 
do 30 lat!) i są odporne na działanie niekorzyst-
nych warunków środowiska, a także na brak żywi-
ciela. Często rolnicy zaskoczeni są obecnością kiły 
na swoim polu, doszukując się przyczyn jej wystą-
pienia. Wystarczy jednak, aby na sąsiednim tere-
nie wystąpiła ta choroba, a pojawienie się jej na 
naszym to tylko kwestia czasu. Zarodniki mają 
pływki, dzięki którym bardzo sprawnie rozprze-
strzeniają się na wilgotnej glebie i okresowe zala-
nie może przyczynić się do tego, aby patogen po-
jawił się na naszym polu. Przemieszczanie zarod-
ników ma miejsce również przez rury drenarskie, 
a także inne cieki wodne sąsiadujące z polem. Źró-
dłem infekcji mogą być również chwasty z rodziny 
krzyżowych (tobołek polny, tasznik pospolity), gle-
ba przyklejona do maszyn i narzędzi uprawowych, 

a także zwierzęta. Kiła występuje głównie na po-
lach o nieuregulowanym pH, zlewnych, nienapo-
wietrzonych, gdzie dochodzi do okresowego zala-
nia wodą.

Atakuje rzepak tylko w korzystnych dla niej warun-
kach środowiska. Dzieje się tak podczas długich, 
ciepłych jesieni na polach o niskim pH. Powstają-
ce narośla blokują pobieranie związków mineral-
nych przez korzenie, w efekcie czego młode rośliny 
rzepaku są gorzej odżywione, co objawia się zaha-
mowaniem wzrostu i przebarwieniami. Charaktery-
styczne dla tej choroby jest jej placowe występo-
wanie, dlatego aby odpowiednio wcześnie reago-
wać, ważna jest dokładna lustracja pola, szczegól-
nie w miejscach, w których często czasowo groma-
dzi się woda. Wczesna infekcja rzepaku przez kiłę 
całkowicie deformuję korzeń, pozbawiając go wło-
śników, przez co roślina zamiera już jesienią. Te, 
które przetrwają do wiosny, zazwyczaj wytwarzają 
mniej rozgałęzień, a roślina, chcąc zakończyć we-
getację wcześniej, zakwita i wydaje mniejszy plon. 

poważne zagrożenie 
czy problem lokalny
w Polsce kiłę kapusty po raz pierwszy zaobser-
wowano kilkanaście lat temu na północy kraju. 
obecnie największe zagrożenie stanowi w Polsce 
południowo-zachodniej i północnej, ale jej wy-
stępowanie stwierdzono także na Lubelszczyźnie 
(źródło: Ior-PIB Poznań). Przypuszcza się, że po-
czątkiem problemów z rozprzestrzenieniem się 
kiły była powódź w 1997 r., kiedy to zalany zo-
stał bardzo duży obszar Polski, a woda naniosła 
zarodniki przetrwalnikowe, które czekały na ży-
wiciela.

przyczyny i objawy choroby
Sprawcą choroby jest organizm grzybopodob-
ny Plasmodiophora brassicae, który wnika przez 
włośniki do korzenia głównego, powodując nad-
mierny rozrost tkanki, co objawia się występo-
waniem narośli na korzeniu. Podobne objawy 
na roślinie występują podczas żerowania chowa-
cza galasówka, jednak przecięcie narośli pozwo-
li rozwiać wątpliwości. w przypadku szkodnika  foT. 1. kiłA kAPusTy nA 

Tobołku PolnyM

FoT. 2. korzeNIe rzepaku 
zAinfekoWAne kiłą 
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Agrotechniczne metody 
ograniczania kiły kapusty
• nie stosować uproszczeń w płodozmianie, ko-

nieczna jest przynajmniej 4-letnia przerwa  
w uprawie rzepaku na danym polu

• na terenach narażonych na wystąpienie kiły ka-
pusty należy ograniczać wysiewanie roślin krzy-
żowych w mieszankach poplonowych, należy 
też niszczyć samosiewy rzepaku po żniwach

• należy dbać o dobre stosunki powietrzno-wodne 
w glebie oraz regulować ph poprzez wapnowanie

• Trzeba zadbać o zwalczanie chwastów z rodzi-
ny kapustowatych, które są żywicielami dla 
sprawcy choroby

• W rejonie, na którym wystąpiła kiła, nie należy 
przyspieszać terminu siewu

• nie należy stosować obornika od zwierząt kar-
mionych roślinami z rodziny kapustowatych, 
porażonych przez kiłę kapusty

co zrobić, jeśli kiła już się pojawi? 
Jeżeli stwierdzono obecność kiły na rzepaku, nale-
ży zachować najlepiej 7–8-letnią przerwę w upra-
wie roślin kapustowatych na tym polu. Trzeba pa-
miętać, aby po każdym wjeździe na zainfekowane 
pole dokładnie oczyścić i zdezynfekować koła, na-
rzędzia uprawowe, a nawet obuwie, aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się patogenu. Zalecany jest wy-
siew odmian o podwyższonej odporności na kiłę 

kapusty (archimedes, sy Alibaba, croquet) nie 
tylko na zainfekowanym polu, ale także na pozo-
stałych, aby zminimalizować ryzyko porażenia.

Jak pomóc zainfekowanej 
plantacji?
Jak już zostało wcześniej wspomniane, narośla 
powstałe na skutek porażenia przez kiłę kapusty 
ograniczają pobieranie związków mineralnych 
z gleby. Aby pomóc roślinie przetrwać, należy 
próbować uzupełnić to, czego nie może pobrać, 
wykonując zabiegi dolistnie. Oczywiście, jeżeli 
uszkodzenie jest bardzo duże i obejmuje więk-
szość korzenia, niewiele możemy zrobić. Jednak 
pierwotniaki infekują rzepak przez całą wegeta-
cję i stopień deformacji korzeniowych może być 
różny, dlatego warto dołożyć starań, aby dana 
plantacja przetrwała. Wśród dolistnych zabie-
gów dużą rolę odgrywa dokarmianie fosforem, 
który wpływa na rozwój systemu korzeniowego. 
Poza tym należy stosować preparaty stymulują-
ce korzeń do wzrostu i regeneracji. Prowadzo-
ne ostatnio badania pokazują, że NaNo-Gro® 
Aqua w dawce 0,25 l w znaczący sposób po-
maga w regeneracji uszkodzeń (wytwarzane są 
nowe korzenie). Kolejnym preparatem popra-
wiającym kondycję zainfekowanej uprawy jest 
bi PRoTecT (dawka 2 kg na ha). Są to wyselek-
cjonowane kultury bakterii Bacillus subtillis i pro-
duktów ich przemiany materii, ograniczające 
negatywne oddziaływanie patogenu na rośliny 
i wzmacniające odporność. Idealnym rozwiąza-
niem byłoby połączenie tych dwóch produktów. 
Jedynym zarejestrowanym preparatem do zwal-
czania kiły kapusty jest Topsin M 500 sc w dawce 
1,2 l. Należy aplikować go jesienią w okresie, kie-
dy rzepak ma 4–6 liści, niestety wtedy objawy in-
fekcji zazwyczaj są bardzo mało widoczne.

Powyższe rozwiązania w znaczący sposób poma-
gają przetrwać zainfekowanej plantacji, jednak nie 
zwalczają kiły kapusty. W przypadku tej choroby 
jak najbardziej prawdziwe jest stwierdzenie, że naj-
ważniejsze jest zapobieganie.

ilona walasek-Furman
i_walasek-furman@osadkowski-cebulski.pl

FoT. 3. korzeNIe rzepaku  
zAinfekoWAne kiłą
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walka z chwastami w kukurydzy

na przestrzeni lat kukurydza doskonale wkomponowała się w nasz 
klimat oraz strukturę upraw. Postęp hodowlany oraz dostępność od-
mian umożliwiły jej uprawę praktycznie w całym kraju, jednak różnica 
w okresie wegetacyjnym oraz zmienność glebowa powodują, że ochro-
na przed chwastami często sprawia trudności. Trzeba zaznaczyć, że za-
bieg herbicydowy w uprawie kukurydzy jest najważniejszy, a jego zły 
dobór może zaważyć na rentowności uprawy. Grupa osadkowski do-
starcza kilka znanych rozwiązań herbicydowych, o których więcej in-
formacji poniżej.

Jak dobrać mieszankę? 
czym się kierować – czy tylko
ceną zabiegu? 
1. znajomość sporządzania mieszanek her-

bicydowych – zalecenia etykietowe.

2. Rozpoznanie chwastów na plantacji wraz 
z określeniem, które z nich spowodują 
największe ryzyko zachwaszczenia.

3. znajomość karty pola, przedplonu, tech-
nologii uprawy oraz stosowanych po-
przednio preparatów.

4. ustalenie fazy rozwojowej kukurydzy, by 
nie spowodować fitotoksyczności na ro-
ślinie w wyniku nieterminowego podania 
herbicydu.

5. Wykorzystanie odpowiedniego okna po-
godowego do wykonania zabiegu, by 
efekt chwastobójczy spełnił oczekiwania 
rolnika.

Który zabieg wybrać? Wszystko trzeba dopaso-
wać do powyższych zmiennych, jednak z zasady 
plantacja powinna być wolna od chwastów już od 
momentu wschodów, co przemawia za zabiegiem 
doglebowym. Pojawia się jednak ryzyko wtórnego 
rozwoju chwastów, stąd zabieg poprawkowy i do-
datkowe koszty. Doświadczenia pokazują, że przy 
zabiegach doglebowych plon ziarna jest często  
o około 1 t/ha wyższy przy średnim uwilgotnie-
niu gleby i normalnym rozkładzie opadów. Zabie-
gi nalistne są tańsze w zakupie, mamy też możli-
wość „żonglowania” dawkami w zależności od wy-
stępującego chwastu.

lumax 537,5 se 
i Adengo 315 sc – znani 
wszystkim wojownicy 
Powyższe preparaty są od dawna znane w zwal-
czaniu doglebowym chwastów. Cechują się kom-

pleksowym stosowaniem od momentu siewu 
aż do 3. liścia kukurydzy, z pominięciem okre-
su wschodów. Bardzo dobrze zapobiegają kieł-
kowaniu chwastów poprzez szereg substan-
cji wzajemnie się uzupełniających. Problemem 
mogą być plantacje, na których w późniejszym 
okresie występuje perz właściwy lub bank na-
sion chwastów jednoliściennych jest szeroki. Tu 
skuteczne może okazać się powtórzenie zabie-
gu herbicydowego po wschodach chwastów jed-
noliściennych. Zabieg zaleca się wykonać w fazie 
6–8 liści kukurydzy, gdy jednoliścienne osiągają 
10–15 cm. Wówczas powinno się podać nikosar 
060 od w dawce 1 l, który w ciągu 14–21 dni 
całkowicie zniszczy perz oraz chwastnicę. Zabie-
gi doglebowe na takie wschody nie dają całkowi-
tej gwarancji zwalczenia.

Adiuwant doglebowy? 
Atpolan soil Maxx to adiuwant nowej generacji 
przeznaczony do preparatów stosowanych do-
glebowo, zalecany w dawce 0,3–0,6 l/ha. Ogra-
nicza fitotoksyczność, przemieszczanie herbicy-
du w głąb gleby, a co za tym idzie – skażenie wód 
gruntowych. Lepiej penetruje glebę i utrzymuje 
substancję w strefie kiełkowania chwastów. Przy 
tych wszystkich argumentach to dodatek rzędu 
kilku zł do hektara. Stosowany od kilku lat przez 
klientów Grupy Osadkowski zebrał spore grono 
zwolenników.

zabiegi nalistne 
– co, kiedy i jak? 
Wachlarz preparatów do stosowania jest bardzo 
szeroki, jednak większość z nich to grupa spraw-
dzonych sulfonylomoczników. Zabiegi nalistne są 
również znane i lubiane m.in. ze względu na niższy 
koszt oraz elastyczny termin stosowania między 2. 
a 8. liściem kukurydzy. Ważne jest, by zostały one 
wykonane w optymalnych temperaturach, przy do-
brym uwilgotnieniu gleby i na nieuszkodzone me-
chanicznie rośliny. W przeciwnym razie może wy-
stąpić objaw okresowego zahamowania wzrostu 
czy też przebarwienia. Ważne jest też, by chwasty 
nie były zbyt wyrośnięte, ponieważ spowoduje to 
obniżony efekt. 

foT. 1. skuTeczny zAbieG doGleboWy – bRAk 
uszkodzeń Roślin oRAz czysTA PlAnTAcJA
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dariusz sobieraj
d.sobieraj@osadkowski.pl 

oraz fitotoksyczności rośliny uprawnej oraz delikat-
nie, a zarazem skutecznie niszczy chwasty poprzez 
zahamowanie ich wzrostu i bielenie części nadziem-
nej roślin. Rezultat chwastobójczy widoczny jest już 
po 7 dniach, a pełny efekt to 14–21 dni od zastoso-
wania. Mieszanina zwalcza takie chwasty, jak: rumia-
nowate, rdestówkę powojowatą, chwastnicę jedno-
stronną, fiołek polny, przetacznik perski.

nikosar 060 od 0,5–0,7 l 
+ kukugran 340 se 1,2–1,6 l = tanio i skutecznie

Jest to jedna z tańszych mieszanin stosowa-
nych przez rolników w Polsce, która szybko i sku-
tecznie niszczy szereg podstawowych chwastów  
w uprawie kukurydzy. Dzięki bromoksynilowi widać 
szybki efekt parzący, jednak należy uważać, aby nie 
stosować tej substancji aktywnej na osłabione lub 
uszkodzone podczas wysokich temperatur rośli-
ny kukurydzy, ponieważ może to zniszczyć jej liście. 
Mieszanka zwalcza takie chwasty, jak: fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa 
biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka 
czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest pta-
si, szarłat szorstki. Ważne, by nie stosować tych pre-
paratów w czasie dużych wahań pogodowych, po-
nieważ można zauważyć okresowe zahamowanie 
wzrostu lub przebarwienia roślin kukurydzy. Mimo 
tych obostrzeń mieszanina cieszy się bardzo dużym 
uznaniem wśród klientów.

nikosar 060 od 0,5–0,7 l  
+ Juzan 100 sc (solis) 1 l + Tezosar 500 sc 1 l  
= nowość bez zachwaszczenia wtórnego

Mimo iż poprzednie mieszaniny zabezpieczają przed 
wtórnymi wschodami chwastów, wprowadzono nowe 
rozwiązanie, którego celem jest wyczyszczenie plan-
tacji z chwastów oraz całkowite zabezpieczenie przed 
wschodami wtórnymi. To mile widziane rozwiązanie 
dla silnie zachwaszczonych pól, na glebach ekstensyw-
nie użytkowanych, silnie uwilgotnionych, na których 
ryzyko zachwaszczenia wtórnego jest bardzo duże.  
Preparat Tezosar 500 sc niszczy chwasty od fazy 
kiełkowania do fazy 2–3 liści i ogranicza ich wscho-
dy przez 6–8 tygodni po wykonaniu zabiegu. Zawie-
ra terbutylazynę, która – tworząc cienki film na po-
wierzchni gleby – sprawia, że kiełkujące chwasty mają 
utrudniony rozwój i są niszczone w fazie wschodów.

zabiegi poprawkowe 
– czasem konieczne 
Tego typu zabiegi zdarzają się rzadko i zwykle 
decyzja o ich stosowaniu zapada późno. Są ry-
zykowne dla rośliny uprawnej i powinny być wy-
jątkiem w technologii. Zazwyczaj mają źródło  
w niekorzystnym przebiegu pogody po pierwszych 
planowych zabiegach. Przykładowym preparatem 
jest diablo 306 se w dawce 0,4–0,6 l/ha, który 
niszczy wiele chwastów dwuliściennych. Ważne, 
by preparat został zastosowany do 6. liścia wła-
ściwego kukurydzy, gdyż później istnieje ryzyko 
uszkodzenia roślin.
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Grupa Osadkowski zaleca następujące zabiegi do 
walki z chwastami kukurydzy:

nikosar 060 od 0,5–0,7 l  
+ Juzan 100 sc (solis) 1 l i Atpolan bio 1 l

Optymalny zabieg przy 2–8 liściach kukurydzy zwal-
cza szerokie okno chwastów jedno- i dwuliścien-
nych, przy jednoczesnym ekonomicznym podejściu 
do uprawy kukurydzy. Nie powoduje zahamowania 

foT. 2. skuTeczność zAsTosoWAnych MieszAnin 
WARTo PodsuMoWAć PRzed zbioReM kukuRydzy

Zwalczanie chwastów to ważny zabieg w całej agro-
technice uprawy. Jak widać na powyższych przykła-
dach, Grupa Osadkowski dysponuje odpowiednimi 
„narzędziami” do ich skutecznej eliminacji. Opisa-
ne wcześniej produkty są przetestowane, a ich sku-
teczność sprawdzona na polach. Warto zatem sko-
rzystać z oferty oraz doradztwa pracowników Gru-
py Osadkowski, którzy na pewno pomogą w wybo-
rze odpowiedniego zabiegu. 

foT. 3. Pełny efekT chWAsTobóJczy Po dobRAniu 
odPoWiednieJ MieszAnki heRbicydoWeJ
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Ochrona herbicydowa  
w uprawie ziemniaka

Produkcja ziemniaków w ostatnich latach przekształciła się w dzia-
łalność wymagającą zaangażowania wyjątkowo dużych nakładów 
pracy i kapitału. Jednocześnie nie zmieniły się dwa największe za-
grożenia dla otrzymania plonu: choroby grzybowe i zachwaszczenie.

Mimo daleko idących udoskonaleń w uprawie gle-
by temat ochrony ziemniaków przed chwastami 
nie może być skutecznie i ekonomicznie rozwiąza-
ny bez prawidłowego zastosowania herbicydów, 
które muszą być wybrane pod kątem spektrum 
chwastów występujących na naszej plantacji oraz 
sposobu uprawy mechanicznej.

Herbicydy przedwschodowe
Początek ich stosowania wyznacza moment za-
kończenia uprawy mechanicznej, co w praktyce 
oznacza maksymalnie 7–10 dni przed wschodami 
ziemniaków. Najważniejsze z tej grupy to: Boxer 
800 ec – 3 do 5 l/ha, command 480 ec – 0,1 do 

0,2 l/ha, sencor liquid 600 sc – 0,5 do 
1 l/ha lub buzzin 0,75 kg/ha, inne metrybuzy-
ny 70 WG – 0,5 do 1 kg/ha, racer 200 ec – 1,5 
do 2 l/ha oraz nowości: Metobrom 500 sc – 2 
do 4 l/ha (metabromuron) i bandur 600 sc – 2 
do 3 l/ha (aklonifen). Wyższe dawki zalecane są 
do stosowania preparatów pojedynczo, niższe  
w przypadku aplikacji mieszanek z innym partne-
rem z grupy preparatów przedwschodowych. Go-
tową mieszanką boxera 800 ec i metrybuzyny jest 
środek Arcade 880 ec – dawka 4 do 5 l/ha. Sku-
teczna i sprawdzona jest też mieszanka metrybu-
zyny i flufenacetu pod nazwą Plateen 41,5 WG. 
Przy dawce 2 kg/ha jest w stanie skutecznie ogra-
niczyć chwasty dwuliścienne oraz chwastnicę jed-
nostronną.

Herbicydy powschodowe
Najczęściej stosowane są jako uzupełnienie ochro-
ny przedwschodowej. W praktyce opierają się na 
preparatach zawierających w swoim składzie:

 – metrybuzynę (sencor liquid 600 sc lub buzzin 
i inne metrybuzyny typu 70 WG). Musimy tutaj 
zwrócić szczególną uwagę na wrażliwość odmia-
nową naszej plantacji na metrybuzynę (patrz ta-
bela s. 48) 

– rimsulfuron (Rimuron 25 WG)

Standardowo nie należy przekraczać powscho-
dowo dawki 0,5 kg metrybuzyny oraz 60 g rim-
sulfuronu. Są to preparaty o działaniu głównie 
nalistnym. Najskuteczniej jest podzielić plano-
waną dawkę na dwie części i zastosować w od-
stępie 10 do 14 dni, aby zwalczyć kolejne wscho-
dzące siewki.

Okres powschodowy to również czas na zwalcza-
nie chwastów jednoliściennych. Jeśli stosujemy je-
dynie herbicydy przedwschodowe lub nie udało 
się usunąć chwastów jednoliściennych preparata-
mi opartymi na rimsulfuronie, możemy wykorzy-
stać standardowe graminicydy, takie jak np. Targa 
10 ec – 0,4 do 1 l/ha czy fusilade forte 150 ec 
– 0,63 do 1,7 l/ha. Dawki dobieramy do rodzaju 
i fazy zwalczanych chwastów jednoliściennych. Po-
dobnie jak przy stosowaniu rimsulfuronu, efektyw-
ne jest rozłożenie dawki na dwie części, aby przed 
zwarciem międzyrzędzi zwalczyć możliwie najwię-
cej siewek wschodzących chwastów.

foT. 2. czAs nA heRbicydy doGleboWe 

foT. 3. PocząTek zAbieGóW PoWschodoWych

foT. 4. fiToToksyczność MeTRybuzyny

foT. 5. fiToToksyczność MeTRybuzyny
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foT. 1. Tylko PlAnTAcJA WolnA od zAchWAszczeniA PodczAs WzRosTu PędóW, 
bulW oRAz zbioRu JesT GWARAncJą Wysokich PlonóW i ich odPoWiednieJ JAkości
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ronie charakteryzują się największymi potrzeba-
mi wilgoci w glebie, mniejsze wymagania ma sto-
sowany przedwschodowo flurochloridon, akloni-
fen i metrybuzyna. Najmniejsze wymagania wil-
gotnościowe mają: chlomazon, prosulfokarb  
i metabromuron

• Sposobem na podniesienie skuteczności zabie-
gów doglebowych jest dodatek do herbicydów 
adiuwanta As 500 sl w dawce 0,5 l/ha. Jest on 
w stanie poprawić odpowiednie rozłożenie i do-
klejenie herbicydu do powierzchni gleby

• Pierwszy zabieg powschodowy z metrybuzyną 
powinien być wykonany do wysokości 10 cm pę-
dów, a po 10–14 dniach – drugi zabieg, aby zdążyć 
przed zwarciem międzyrzędzi

• Kategorycznie nie jest zalecane stosowanie pre-
paratów zawierających w swoim składzie rim-
sulfuron, jeśli doglebowo zostały użyte insek-
tycydy fosforoorganiczne. Interakcja tych sub-
stancji aktywnych powoduje zniesienie selek-
tywności czynnej rimsulfuronu

• Stosując herbicydy powschodowe w później-
szych fazach, musimy pamiętać o przestrzega-
niu okresu karencji (np. fusilade forte – 90 dni)

Uwagi praktyczne dotyczące
stosowania herbicydów
ziemniaczanych:
• Planując wybór preparatu, konieczne jest pozna-

nie spektrum chwastów, jakie występują na da-
nym polu

• Szczególnie musimy zwrócić uwagę na chwasty 
najbardziej uciążliwe na plantacjach ziemniacza-
nych, tj.: komosa, chwastnica, rdest powojowaty 
i ptasi, przytulia czepna, szarłat szorstki, psianka 
czarna

• Specyfika długiego okresu od wschodów do zwar-
cia międzyrzędzi sprawia, iż tylko preparaty mają-
ce w opisie wysoką wrażliwość na dany chwast są 
w stanie skutecznie go zwalczyć

• Chwasty wieloletnie, takie jak: perz, bylice i inne 
chwasty rozłogowe powinniśmy zwalczyć jeszcze 
w sezonie poprzedzającym uprawę ziemniaków

• Nawet przy wysokim poziomie uprawy mecha-
nicznej bezpieczniej jest wykonać standardo-
wy zabieg przedwschodowy i potem uzupełnić 
ochronę herbicydami powschodowymi, dobiera-
jąc ich dawkę i rodzaj do aktualnych potrzeb

• Zabiegi przedwschodowe są oparte na prepara-
tach o działaniu doglebowym, a więc ich skutecz-
ność jest uzależniona od wilgotności gleby w mo-
mencie zabiegu i po jego wykonaniu. Preparaty 
oparte na pendimetalinie i wycofanym już linu-

skala ocena odmiany przebadane do roku 2016

1 niewrażliwe Barycz, Felsina, Nimfy, Satina, Saturna, Tucan, wist

2 niska 
wrażliwość

Accent, Adam, Aksamitka, Altesse, Ametyst, Arkadia, Arielle, Anuschka, 
Bellini, Berber, Bryza, Cecile, Challenger, Courage, Crisp 4 All, Cykada, 
Cyprian, dali, danusia, danuta, delikat, donald, drop, Elanda, Etiuda, Etola, 
Eugenia, Ewelina, Folva, Fregata, Fregata Pomorska, Gloria, Grot, Ikar, 
Impala, karatop, karlena, kuba, Lady Florina, Laskara, Łucja, Magnolia, 
Manitou, Markies, Marlen, Mazur, Medea, Meduza, Melody, Michalina, 
Mors, Musica, Niagara, Neptun, Nora, oman, omulew, orchestra, orlena, 
otolia, Panda, raja, roko, romula, roxana, rudawa, ruta, rywal, Saline, 
Salinero, Salto, Skawa, Syrena, Triada, wawrzyn

3–4 średnia 
wrażliwość

Agnes, Albatros, Albina, Almera, Andromeda, Ania, Antoinet, Aruba, Atol, 
Asterix, Augusta, Balbina, Bard, Bartek, Baszta, Beata, Bellarosa, Belinda, 
Bellaprima, Berber, Bila, Bogatka, Boryna, Bosman, Bursztyn, Bzura, 
Carrera, Certa, Cisa, Colette, Cyprian, Czapla, denar, ditta, dorota, Ekra, 
Elfe, El Mundo, Felka Bona, Fianna, Finezja, Fregata, Fribona, Gawin, Glada, 
Gracja, Gustaw, Gwiazda, heban, hinga, honorata, hubal, Ibis, Ignacy, Ingrid, 
Inwestor, Jantar, Jasia, Jelly, Jubilat, Jurek, Justa, Jutrzenka, kaszub, koga, 
kuras, Lady Claire, Legenda, Lena, Lord, Malaga, Marta, Maryna, Meridian, 
Michalina, Mieszko, Mila, Miłek, Miranda, Monsun, Mondeo, Nandina, 
oberon, oktan, olga, olza, omega, owacja, Pasja, Pasja Pomorska, Pirol, 
Promyk, red Fantasy, red Sonia, roxana, rumba, rumpel, rybitwa, Sagitta, 
Saturna, Sokół, Sumak, Szyper, Tajfun, Tara, Tarpan, Tokaj, wiarus, wigry, 
Vistula, Vital, Vr 808, Vitara, Zebra, Zorba, Żagiel, Zagłoba, Zuzanna

5–6 podwyższona  
wrażliwość

Anielka, Annabelle, Arielle, Bekas, Bohun, Bóbr, Cekin, Clarissa, Cycloon, 
Eurostar, Fala, Frezja, Gandawa, Igor, Innovator, Irga, Irys, Jagna, Jagoda, 
Jaśmin, klepa, kolia, koral, korona, kos, Lawinia, Lotos, Malwa, Miriam, 
Molli, Mors, oda, opus, orlik, orłan, Perkoz, Pokusa, rosalind, Sante, 
Soplica, Stasia, Ślęza, Tetyda, Vineta, wiking, wolfram, Zenia, Zeus

>6 wrażliwe
Aster, dunajec, Fauna, Fresco, Gabi, krasa, Pasat, Sonda, Umiak, Ursus, 
Viviana

Tabela wrażliwości odmian ziemniaka na sencor stosowany po wschodach w dawce 0,5 l, kg/ha

kolor zielony – odmiany skrobiowe 

kolor szary – odmiany jadalne 

odmiany podkreślone – odmiany będące w repartycji w 2016 r.

Nie zalecamy stosowania Sencoru powschodowo w dawce 0,5 l, kg/ha w odmianach o podwyższonej wraż-
liwości i wrażliwych oraz w roślinach wyższych niż 15 cm, niezależnie od stopnia wrażliwości.

Jerzy parkoła
j.parkola@osadkowski.pl
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potęga plonu 
z tecHNOlOGią dsG

TechnoloGiA dsG to schemat zabiegów zaplanowanych w danej upra-
wie, które mają na celu wspomaganie wzrostu i rozwoju roślin. umie-
jętne wykorzystanie produktów na bazie związków organicznych na-
turalnie występujących w przyrodzie pozwala nie tylko na zwiększe-
nie plonu, ale również na wzmocnienie odporności na patogeny cho-
robotwórcze oraz szkodniki. doświadczenia prowadzone w minionym,  
wyjątkowo trudnym ze względu na panującą suszę sezonie pokazały, że 
TechnoloGiA dsG może stanowić solidne wsparcie dla roślin.

TEChNoLoGIA dSG obejmuje stosowanie środ-
ków produkowanych w meksykańskiej firmie Co-
smocel, których dystrybutorem w Polsce jest fir-
ma osadkowski SA. Środki oferowane w specjal-
nej TEChNoLoGII dSG dedykowane są do kon-
kretnej uprawy w danym gospodarstwie. Anali-
zując wpływ tej technologii na rośliny, specjaliści 
zaobserwowali możliwość kierowania procesami 
zachodzącymi w roślinach, wpływając na pew-
ne krytyczne fazy rozwojowe. Zaczęli tak dobie-
rać zabiegi, żeby zapewnić roślinom komfortowe 
warunki do wzrostu przez całą wegetację, stąd 
nazwa tej technologii: dSG – don’t Stop Grow, 
czyli z języka angielskiego nieprzerwany wzrost. 
Poszczególne elementy tej technologii były te-
stowane w różnych uprawach w naszym kraju 
od trzech lat, a w minionym roku sprawdzano 
już całą technologię w konkretnych uprawach, 
m.in. w: ziemniakach, rzepaku, zbożach oraz wa-
rzywach kapustnych. Testy prowadzone były za-
równo przez rolników w wybranych gospodar-
stwach indywidualnych, jak i w jednostkach na-
ukowych, np. rolniczym Zakładzie doświadczal-
nym w Żelaznej.

Doświadczenia polowe pokazały, że zaprawianie 
środkami polecanymi w TECHNOLOGII DSG sty-
muluje tworzenie się nowych pędów. Porównując 
rośliny z kontroli, które były traktowane tylko kon-
wencjonalną zaprawą, z roślinami zaprawionymi  
w TECHNOLOGII DSG, zaobserwowano większą licz-
bę wyrastających z bulwy pędów, które były silniej-
sze, bardziej sztywne (fot. 1). Należy pamiętać, że 
szybsze i silniejsze wschody ułatwiają walkę z chwa-
stami. Większa liczba pędów pozwala lepiej wyżywić 
bulwy. Ponadto zauważono, że połączenie pędów 
z bulwą było silniejsze w przypadku roślin prowa-
dzonych w TECHNOLOGII DSG.

Po wschodach ziemniaka, gdy na powierzchni redlin 
pojawia się część nadziemna rośliny, bardzo istot-
nym momentem w jej rozwoju jest inicjacja bulw, tzw. 
tuberyzacja. W tym czasie, dobierając odpowiednie 
produkty z TECHNOLOGII DSG, można wpłynąć na 
liczbę tworzonych bulw oraz ich wielkość. Konkret-
ny produkt należy dostosować do odmiany ziemnia-
ka. Jeśli jest to odmiana tworząca stosunkowo nie-
wiele bulw, ale znacznych rozmiarów, można nieja-
ko zmusić roślinę do wytworzenia większej ich liczby.  
W przypadku odmian tworzących liczne, często 
drobne bulwy można spowodować ich wyrównanie. 
W prowadzonych w minionym roku badaniach prze-
konano się, że rośliny traktowane środkami z firmy 
Cosmocel były, w porównaniu z kontrolą, wyraźnie 
silniejsze, mocniejsze oraz miały więcej wigoru, co 

tecHNOlOGiA dsG 
w ziemniaku
o tym, jakie produkty zastosować w danym mo-
mencie, zależy od bardzo wielu czynników, dla-
tego przed wprowadzeniem TEChNoLoGII dSG 
niezbędny jest wywiad z rolnikiem. dysponując 
informacjami o planowanej uprawie, odmianie  
i jej przeznaczeniu, doradca zaleca konkretne 
zabiegi. w uprawie ziemniaka powinno się za-
cząć od zaprawiania bulw, z tym że należy trak-
tować to jako uzupełnienie zaprawy konwencjo-
nalnej. 

foT. 2. TechnoloGiA dsG PozWoliłA uzyskAć 
Większe WyRóWnAnie bulW zieMniAkA

procentowało większą wytrzymałością na stresowe 
warunki uprawy i w efekcie lepszym plonowaniem. 
Ziemniaki w TECHNOLOGII DSG również obficiej kwi-
tły w porównaniu z roślinami z kontroli.

Warto wiedzieć, że TECHNOLOGIA DSG reguluje po-
bieranie azotu. Chodzi o to, żeby rośliny nie były prze-
azotowane, bo nadmiar tego pierwiastka zwiększa 
ich podatność na choroby i szkodniki. Wyniki badań 
prowadzonych w 2018 r. wskazują, że rośliny upra-
wiane w tej technologii były mniej podatne na żero-
wanie szkodników, ponieważ ich tkanki były sztyw-
ne. Mniejsza była także presja chorób grzybowych  
i bakteryjnych.

Dotychczasowe badania wykazały, że środki stoso-
wane w TECHNOLOGII DSG poprawiają wykorzy-
stanie składników mineralnych w glebie, co pozwa-
la ograniczyć zabiegi dolistnego dokarmiania i le-
piej zagospodarować wniesione doglebowo skład-
niki. TECHNOLOGIA DSG wpływa również na szyb-
szą regenerację ziemniaka wpływa po uszkodze-
niach spowodowanych przez herbicydy.

tecHNOlOGiA dsG
zwiększa plon
Stabilny i stały wzrost oraz rozwój roślin w TECH-
NOLOGII DSG pozwala uzyskać duże wyrówna-
nie bulw pod względem wielkości (fot. 2). Tę cechę 

foT. 1. Pędy zieMniAkA uPRAWiAneGo W Tech-
noloGii dsG były silnieJsze, GRubsze (z PRAWeJ 
sTRony) niż u Roślin konTRolnych (z leWeJ)
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szczególnie docenili rolnicy uprawiający ziemnia-
ki na frytki i chipsy. Przekonali się, że u niektórych 
odmian TECHNOLOGIA DSG pozwala sterować 
wielkością bulw (po uzyskaniu odpowiednio wy-
sokiego procentu bulw pożądanej średnicy moż-
na zdesykować rośliny). Plantatorzy ziemniaka,  
u których testowano TECHNOLOGIĘ DSG, sza-
cowali wzrost plonów bulw na poziomie 15–20%. 
Również w badaniach przeprowadzonych w RZD  
w Żelaznej uzyskano wzrost plonów (patrz tabela). 
Ponadto plantatorzy zwracali uwagę, że ziemniaki 

uprawiane w TECHNOLOGII DSG już bezpośred-
nio po zbiorach miały bardziej trwałą skórkę, mniej 
podatną na uszkodzenia mechaniczne i lepiej się 
przechowywały. Na zdolność przechowalniczą bulw 
ziemniaka wpływ ma m.in. optymalne odżywienie 
ich wapniem przez cały sezon wegetacyjny. Produk-
ty aplikowane w TECHNOLOGII DSG dostarczają 
wapń bezpośrednio do bulw. O optymalnym odży-
wieniu tym składnikiem można się było przekonać, 
analizując wygląd przekroju łodyg. Im starsze pędy, 
tym kanał wapniowy większy i przez to ograniczone 
jest pobieranie innych składników. U roślin, które  
w trakcie wegetacji były traktowane środkami  
z TECHNOLOGII DSG, kanał ten był istotnie mniej-
szy niż w kontroli. 

Warto zaznaczyć, że w TECHNOLOGIĘ DSG wpisa-
na jest również dobra praktyka rolnicza, ponieważ 
opiera się na produktach organicznych, które nie 
wnoszą żadnych substancji chemicznych do rośli-
ny. Chcąc uzyskać dobre efekty, nie można zanie-
dbać prawidłowego płodozmianu, nawożenia czy 
zabiegów chemicznej ochrony roślin poprzedzo-
nych lustracjami pola. Wyniki badań z TECHNOLO-
GIĄ DSG w uprawach ziemniaków w naszym kraju 
są obiecujące. Technologia ta jest warta zastosowa-
nia na każdym polu, a w szczególności tam, gdzie 
ze względu na coraz mniejszą dostępność obor-
nika obserwuje się spadek substancji organicznej  
w glebie, prowadzący do obniżenia jej żyzności. 
Skutki tego zjawiska były szczególnie mocno wi-
doczne w czasie suszy.

tomasz Kaźmierczak
t.kazmierczak@osadkowski.pl

Wyszczególnienie Plon ziemniaków (t)

TechnoloGiA dsG
plon brutto 57,620

plon netto (handlowy) 54,830

kontrola 1
plon brutto 42,050

plon netto 39,250

kontrola 2
plon brutto 48,150

plon netto 45,350

Wyniki plonowania ziemniaków w doświadczeniach w Rzd w żelaznej

foT. 3. ToMAsz kAźMieRczAk PRezenTu-
Je efekTy sTosoWAniA TechnoloGii dsG  
W uPRAWie zieMniAkA W Rzd W żelAzneJ
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Ochrona buraka cukrowego  
w dobie zmieniającego się klimatu

Rośliny buraka cukrowego od momentu siewu aż do zbiorów wy-
magają stałej i bardzo efektywnej ochrony związanej głównie z od-
chwaszczaniem plantacji oraz presją wielu organizmów chorobo-
twórczych, w tym przede wszystkim chorób grzybowych, wirusów, 
nicieni i szkodników. od jej efektywności uzależniona jest w głównej 
mierze obsada i plonowanie.

Czynnikiem decydującym o wystąpieniu danych 
patogenów na plantacji buraka jest przebieg po-
gody, który niestety w dobie zmieniającego się kli-
matu jest trudny do przewidzenia. W każdym kolej-
nym sezonie mamy do czynienia z postępującymi 
zmianami klimatycznymi, czego konsekwencją jest 
głównie wzrost średniej rocznej temperatury, w za-
leżności od regionu i roku dochodzący do 2–4oC 
względem wielolecia. Wiosny i lata, będące new-
ralgicznymi okresami w uprawie buraka cukrowe-
go, coraz częściej są suche i gorące, a rośliny moc-
no odczuwają deficyt opadów. Sytuacja taka z jed-
nej strony wymusza modyfikację i wdrażanie no-
wych, oszczędzających wodę technologii uprawy,  
a z drugiej – zmianę podejścia względem ochro-
ny chemicznej, głównie w kontekście planowane-
go przez UE wycofania wielu ważnych substan-
cji aktywnych (desmedifam, fenmedifam, triazole). 
Wzrasta presja chwastów i szkodników uodparnia-
jących się na wiele substancji zawartych w popu-
larnych herbicydach i insektycydach. Walka z naj-
groźniejszą chorobą grzybową, jaką jest chwościk 
buraka (Cercospora beticola), staje się coraz trud-
niejsza. Mają na to wpływ uodpornienie na tiofa-
nat metylu, narastająca z roku na rok odporność 
na stosowane triazole oraz słabnąca skuteczność 
strobiluryn. Wraz z ociepleniem klimatu wzrasta 
aktywność wielu grzybów i szkodników oraz po-
jawiają się nowe, do tej pory nieznane patogeny. 
Przykładem może tu być (pojedyncze przypadki za-
notowane w Polsce) całkowicie nowa choroba liści 

buraka, jaką jest plamistość, wywołana przez grzyb 
Stemphylium beticola, guzowatość głowy korzenia 
buraka cukrowego lub pojawienie się szarka ko-
mośnika, groźnego szkodnika trudnego do wytę-
pienia. Gospodarczego znaczenia nabierają zna-
ne, ale wcześniej sporadycznie występujące cho-
roby buraka, takie jak: rdza, brunatna plamistość 
liści, zgnilizny korzeni (Aphanomyces Cochlioides, 
Rhizoctonia Solani) czy, coraz liczniej pojawiający 
się w ciepłych latach z okresami występującej su-
szy, przędziorek chmielowiec, roztocz wysysający 
soki z liści i bardzo trudny do zwalczenia (brak za-
rejestrowanych preparatów).

Jak to wyglądało 
w 2018 roku
Początek wegetacji to w większości rejonów 
uprawy dobre warunki glebowe i pogodowe,   
w okresie wykonywania intensywnych zabiegów 
herbicydowych brak okresowych przymrozków, co 
sprzyjało wysokiej skuteczności herbicydów dzia-
łających zarówno przez glebę, jak i przez liście. Sy-
tuacja diametralnie zmieniła się już od połowy maja  
w związku ze znacznym wzrostem temperatury 
dobowej i całkowitym brakiem opadów w więk-
szości regionów Polski, co wywołało katastrofalną 
suszę. W efekcie, obserwując plantacje późnym 
latem i jesienią przed zbiorami, wyraźnie dało się 
zauważyć, że nie wszędzie ochrona herbicydo-
wa była w pełni efektywna. Na wielu polach wtór-
ne zachwaszczenie gatunkami ciepłolubnymi, jak: 
komosa biała, szarłat szorstki, samosiewy rzepa-
ku czy chwastnica jednostronna mocno utrudni-
ło zbiór kombajnowy i spowodowało duże straty. 
Konsekwencją takiej sytuacji jest również ogrom-
na liczba osypanych nasion chwastów, które po-
zostaną w glebie na wiele lat.

Znaczący wpływ miała tu oczywiście ogromna su-
sza w wielu rejonach kraju, która mocno osłabi-
ła działanie herbicydów doglebowych, ale również 
widoczne i udokumentowane zjawisko uodpar-
niania się wielu chwastów na dotychczas skutecz-
ne herbicydy. Staje się ono problemem, powstają 
tzw. biotypy odporne wielu gatunków chwastów, 
jak chociażby chwastnicy jednostronnej, psianki 
czarnej, przytulii czepnej, szarłatu, samosiewów 
rzepaku oraz komosy białej, na którą nie działa 
już skutecznie powszechnie używana substancja 
– metamitron. 

foT. 1. PieRWsze obJAWy chWościkA 
i bRunATneJ PlAMisTości

foT. 2. buRAk ćWikłoWy JAko RoślinA  
WskAźnikoWA do MoniToRinGu chWościkA

Jak zapobiegać odporności:

• stosowanie integrowanych metod odchwaszczania

• odpowiedni dobór herbicydów i ich dawek gwa-
rantujących całkowite zniszczenie chwastów

• aplikacja herbicydów w okresach największej wraż-
liwości chwastów

• naprzemienne wprowadzanie herbicydów i mie-
szanin o różnych mechanizmach działania

Ochrona chemiczna 
buraka cukrowego
Ochrona buraka cukrowego oparta jest obecnie  
w dużej mierze na pestycydach.

OcHrONA HerBicydOwA – to fundament plo-
nu, prawie w 100% oparta jest na zastosowaniu 
syntetycznych herbicydów, uzależniona jest od po-
ziomu zachwaszczenia i bazująca na właściwym 
doborze preparatów. 

system zabiegów:

• posiewny – oparty na substancjach aktywnych 
i preparatach o działaniu doglebowym

metamitron – Goltix s 700 sc, Metafol Pro

chlorydazon – Pyramin Turbo 520 sc

• powschodowy – oparty na preparatach o dzia-
łaniu nalistnym i doglebowym w systemie da-
wek dzielonych zastosowanych w 2–3 zabie-
gach lub tzw. mikrodawek bazujących na wyko-
naniu 3–5 zabiegów. 
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Mirosław tołpa
m.tolpa@osadkowski.pl

nienie utrudnia dalszą ochronę i powoduje zna-
czący spadek skuteczności kolejnych. Ochronę na-
leży bezwzględnie rozpocząć, gdy pierwsze plamy 
pojawią się na 1% roślin. Ważnym elementem jest 
w tym wypadku uprawa odmian tolerancyjnych 
oraz prawidłowy dobór fungicydu. W praktyce naj-
częściej stosuje się jeden z preparatów systemicz-
nych w rotacji w kolejnych zabiegach z preparata-
mi kontaktowymi.

zalecane preparaty w tym okresie to:

• duett ultra 497 sc/duett star 334 se

• Matador 303 se

• Rekord 125 sc

• spyrale 475 ec

• optan 183 se

• Topsin M 500 sc

Odpowiedni stan zdrowotny roślin buraka cukro-
wego to przede wszystkim prawidłowe zmianowa-
nie, właściwa agrotechnika i zbilansowane nawoże-
nie organiczno-mineralne.

NAWOZY 
DOLISTNE OSD
WYBÓR PEŁEN 
KORZYŚCI
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Jej rozwojowi sprzyja:

• wysoka wilgotność powietrza powyżej 90%

• temperatura powietrza powyżej 25°C w ciągu 
dnia i min. 15°C w nocy

• sąsiedztwo pól zarażonych w poprzednich latach

• krótki płodozmian – uprawa burak po buraku

Najważniejszą rzeczą w walce z chwościkiem jest 
odpowiednio wczesny monitoring plantacji i mo-
ment wykonania pierwszego zabiegu. Jego opóź-

foT. 3. chWościk buRAkA 
foT. 4. zAAWAnsoWAne PoRAżenie choRobAMi 
PochodzeniA GRzyboWeGo

Metoda dawek dzielonych to od wielu lat stan-
dard i optymalny sposób eliminacji chwastów 
na plantacjach buraka cukrowego wykorzystu-
jący produkty:

• betanal Maxx Pro 209 od

• kemifam super koncentrat 320 ec

• kemiron koncentrat 500 sc

• Goltix Titan 565 sc, Goltix s 700 sc, Metafol Pro

• beetup compact 160 ec

• safari 50 WG

Czynniki decydujące o skuteczności ochrony 
herbicydowej to: prawidłowy dobór herbicydów 
do występujących chwastów, odpowiedni ter-
min i sposób wykonania zabiegów (w systemie 
dawek dzielonych, kolejne co 5–10 dni na mło-
de, intensywnie rosnące chwasty) oraz odpo-
wiedni sprzęt i warunki pogodowe. Na chwasty 
w zaawansowanych fazach rozwojowych zaleca-
ne jest dodanie adiuwanta Atpolan bio 180 ec 
w dawce 0,5–1,0 l/ha.

Generalnie jako osobny zabieg wykonuje się zwal-
czanie chwastów jednoliściennych, głównie uciążliwej 
chwastnicy jednostronnej, opierając się na popular-
nych i bardzo skutecznych graminicydach, substan-
cjach zawartych w preparatach, takich jak: Targa 10 
ec, labrador extra 50 ec lub Perenal 104 ec.

ocHrONA iNseKtycydOwA – monitorowanie 
zagrożenia ze strony szkodników i ewentualne ich 

zwalczanie po przekroczeniu progu szkodliwości. 
Należy wprowadzić odpowiednie preparaty, któ-
rych wybór oparty jest na wnikliwej lustracji.

Podstawą ochrony są tu środki chemiczne zawar-
te w otoczce nasiennej. W sezonie 2019, decy-
zją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostało wy-
dane czasowe zezwolenie (na 120 dni, od 08.01 
do 06.05.2019 r.) na stosowanie dwóch zapraw 
nasiennych: cruiser sb 600 fs i Montur forte 
230 fs, których substancje aktywne – tiametok-
sam oraz imidachlopryd – bardzo dobrze zabez-
pieczają roślinę przez pierwsze tygodnie wegeta-
cji. Atak szkodników już w pierwszych tygodniach 
wzrostu buraka może przekreślić szanse na uzy-
skanie wysokich plonów. 

Do najgroźniejszych szkodników na planta-
cjach buraka należą:

• drutowce i pędraki

• pchełka burakowa

• drobnica burakowa

• śmietka ćwiklinka

• mszyca burakowa i trzmielinowo-burakowa 

• rolnice

• błyszczka jarzynówka, piętnówka – gąsienice

• szarek komośnik 

zarejestrowane preparaty do zwalczania nie-
których szkodników:

• Proteus 110 od 

• danadim 400 ec/Rogor 400 ec

• decis Mega 50 eW

OcHrONA FUNGicydOwA – oparta na monito-
rowaniu stanu plantacji głównie pod kątem zagro-
żenia ze strony grzyba Cercospora beticola (chwo-
ścik buraka), brunatnej plamistości, mączniaka 
prawdziwego oraz ewentualne wykonanie zabie-
gów odpowiednimi preparatami w odpowiednim 
czasie.

Od końca czerwca burak cukrowy atakowany jest 
przez najgroźniejszą chorobę – chwościka buraka, 
powodowaną przez grzyb Cercospora beticola. Ob-
jawy porażenia to małe brunatne plamy otoczone 
czerwono-brunatną obwódką. Zajmuje ona rośliny 
buraka, począwszy od najstarszych liści. 
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Krzem pomaga w suszy  
i zwiększa plon

innowacyjnym rozwiązaniem w produkcji rolniczej jest dokarmianie 
dolistne krzemem (si). Pierwiastek ten nie jest obecnie uważany ani 
za makro-, ani mikroelement, ale za element korzystny. stosowanie 
dolistne przynosi w tym wypadku wiele pożytecznych efektów w po-
staci ograniczenia niekorzystnych wpływów czynników środowiska 
oraz patogenów czy szkodników, a więc jest najskuteczniejsze w wa-
runkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin.

Artur śliz
a.sliz@osadkowski.pl

dobroczynne działanie
Z czynników środowiskowych w naszym kraju naj-
większe znaczenie mają ograniczanie wpływu su-
szy i wysokiej temperatury, a także poparzeń wy-
woływanych przez promieniowanie UV. krzem 
ma również korzystny wpływ na rośliny poddane 
działaniu zupełnie przeciwnych czynników – zala-
niu wodą i niskiej temperatury. Pozytywne działa-
nie pierwiastka na rośliny rosnące w warunkach 
zasolenia oraz na glebach zanieczyszczonych me-
talami ciężkimi raczej nie ma u nas większego 
znaczenia. 

Mimo przeprowadzenia wielu badań na całym 
świecie dotychczas nie udało się w pełni wyjaśnić 
mechanizmu działania krzemu. Potwierdzono, że 
użycie tego pierwiastka zwiększa wytrzymałość 
oraz sztywność ścian komórkowych i tkanek, a tak-
że zmniejsza szybkość transpiracji wody ze szpar-
ki. odżywienie roślin w tym wypadku usprawnia 
też regulację genów biorących udział w procesach 
fizjologicznych poprawiających wzrost i tolerancję 
na różnego rodzaju stresy.

krzem stosowany dolistnie pokrywa powierzchnię 
roślin cienką warstwą ochronną, przez co ograni-
cza porażenie roślin przez choroby, głównie przez 
mączniak. w przypadku buraka cukrowego za-
obserwowano opóźnione porażenie roślin przez 
chwościka buraka po zastosowaniu oprysku do-
listnego tym pierwiastkiem. Badania przeprowa-
dzone w Instytucie ochrony roślin PIB w Poznaniu 
z dokarmianiem dolistnym kukurydzy krzemem 
dowiodły znaczącego, bardzo silnego zmniejszenia 
zawartości szkodliwych mikotoksyn w ziarnie.

warstwa krzemu powstająca po oprysku na ro-
ślinie utrudnia żerowanie szkodników o kłu-
jąco-ssącym oraz gryzącym aparacie gębowym. 
Uważa się, że rola tego pierwiastka nie ogranicza 
się tylko do tworzenia bariery mechanicznej dla 

szkodników, ale też bierze on udział w pobudzeniu 
obrony biochemicznej rośliny. 

Według laane’a (2018) produkty stosowane 
w dokarmianiu dolistnym krzemem dzieli się 
na trzy grupy:

1. krzemiany wapnia, sodu i potasu

2. takie, w których krzem występuje w formie 
kwasu ortokrzemowego (h4Sio4)

3. zawierające krzem w formie nanocząsteczek

W przypadku pierwszej grupy działanie krzemu ogra-
nicza się do ochrony przed patogenami i można je 
porównać z działaniem pestycydów. Produkty z dru-
giej grupy ograniczają działania stresów środowisko-
wych, poprawiają wzrost roślin, w tym systemu ko-
rzeniowego i liści, oraz wpływają na wielkość i jakość 
plonu. Efekty stosowania produktów z trzeciej grupy 
są podobne do drugiej, z tym że nie zaobserwowano 
korzystnego wpływu na wzrost korzeni oraz brak jest 
dostatecznych wyników badań ograniczenia wpływu 
niekorzystnych warunków środowiskowych. Produk-
ty zawierające kwas ortokrzemowy oraz nanoczą-
steczki krzemu można określić jako biostymulanty. 
Zdaniem tego autora stosowanie dolistne produk-
tów zawierających krzem w formie kwasu ortokrze-
mowego pozwoli zmniejszyć zużycie środków ochro-
ny roślin bez pogorszenia ich skuteczności oraz sta-
nowi alternatywę dla uprawy roślin GMO.

Burak lubi krzem
Wieloletnie badania przeprowadzone przez dra 
hab. Arkadiusza Artyszaka (2017) w Katedrze Agro-
nomii SGGW w Warszawie potwierdziły korzyst-
ny wpływ stosowania dolistnego nawozów zawie-
rających krzem na plonowanie buraka cukrowego 
w postaci wzrostu plonu korzeni oraz biologiczne-
go i technologicznego plonu cukru. Było to efek-
tem zwiększenia świeżej masy korzenia przy naj-
częściej niezmienionej jej jakości technologicznej. 
Szczególne efekty obserwowano w latach odzna-
czających się silnym niedoborem wody (rok 2015).

W 2018 r. w południowo-wschodniej Polsce prze-
prowadzono doświadczenie z burakiem cukro-
wym, w którym porównywano efekty stosowania 
nawozu dolistnego Barrier Si-Ca® w stosunku do 
kontroli (bez oprysku dolistnego). Barrier Si-Ca® 
zawiera 24% krzemu (Si) i 14,8% wapnia (Ca).  

W doświadczeniu Barrier Si-Ca® w dawce 1 l/ha 
stosowano trzykrotnie: w stadium BBCH 31 (10% 
zakrycia międzyrzędzi), BBCH 33 (30% zakrycia 
międzyrzędzi) i BBCH 39 (90% zakrycia międzyrzę-
dzi). Stwierdzono, że nawóz spowodował wzrost 
plonu korzeni o 30% (kontrola = 73,5 t/ha), jedno-
cześnie nie różnicowało to istotnie zawartości cu-
kru w korzeniach. Zaobserwowano także tenden-
cję do zmniejszenia zawartości składników me-
lasotwórczych, takich jak: azot α-aminowy, potas  
i sód, które utrudniają wydobycie cukru. Efektem 
tego zabiegu był przyrost plonu biologicznego cu-
kru (tzw. cukier na polu) o prawie 29% w porówna-
niu z kontrolą (12,1 t/ha). Plon technologiczny cu-
kru natomiast (tzw. cukier w worku) zwiększył się 
o 30% (kontrola = 10,5 t/ha).

Za szybkim wprowadzeniem dokarmiania dolistne-
go krzemem do szerokiej praktyki rolniczej prze-
mawia jego duża skuteczność, łatwość zastoso-
wania, niskie koszty, co powoduje że jest to za-
bieg opłacalny dla rolnika, szczególnie w tak nie-
korzystnych latach jak rok 2018. Niestety, wszyst-
ko wskazuje na to, że takie sezony wegetacyjne jak 
poprzedni będą zdarzać się coraz częściej.
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strączki coraz popularniejsze 
– jak je chronić?

Rośliny strączkowe czy motylkowate to dobrze znana rol-
nikom grupa botaniczna, obecnie klasyfikowana jest jako 
bobowate. ich wyjątkową cechą jest możliwość współży-
cia z bakteriami brodawkowymi, co przekłada się na wią-
zanie wolnego azotu, który to bakterie zużywają do budo-
wy własnych komórek, a jego nadmiar wykorzystuje rośli-
na lub trafia do gleby.

rośliny bobowate niewątpliwie bardzo dobrze 
wpływają na strukturę gleby i na jej wartość 
przyrodniczą. Niektóre z nich mogą być źró-
dłem dodatkowego dochodu, a wprowadze-
nie ich do struktury zasiewów niejednokrot-
nie pozwala wywiązać się z obowiązku dywer-
syfikacji upraw. Na świecie największe znacze-
nie ma soja, również w Polsce zainteresowa-
nie nią z roku na rok wzrasta. w naszym kraju 
poza soją znaczenie gospodarcze mają groch, 
bobik i łubiny.

Ochrona herbicydowa, 
insektycydowa i fungicydowa
Jednym z większych problemów w uprawie bobowatych jest kwestia zachwaszczenia, 
a zmniejszająca się liczba herbicydów nie ułatwia walki z nim. obecnie zdecydowanie 
łatwiejsze jest w tym przypadku zwalczanie chwastów jednoliściennych (np. chizalo-
fop-P-etylowy), a o wiele mniejsze możliwości mamy z chwastami dwuliściennymi, któ-
re stanowią największe zagrożenie. w takiej sytuacji szczególnie ważne jest zastosowa-
nie herbicydu w optymalnym terminie, biorąc pod uwagę fazę rozwojową czy przebieg 
pogody: przed, w trakcie i po zabiegu herbicydowym. rosnąca temperatura powietrza  
(w pewnym zakresie) może wpływać na wzrost skuteczności działania niektórych środ-
ków, może również przyczynić się do uszkodzenia przez nie roślin uprawnych. 

W związku z problemem suszy powinniśmy pamię-
tać, że chwasty, broniąc się przed nadmierną utra-
tą wody, zatykają aparaty szparkowe i produkują 
warstwę kutykuli, co może ograniczyć pobieranie 
herbicydu. Niektóre, jak komosa, produkują grubą 
warstwę wosku. Gdy jednocześnie panuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza, może 
dojść do szybkiego wysychania i krystalizacji nie-
których herbicydów, a najdrobniejsze krople mogą 
w ogóle nie dotrzeć do opryskiwanej powierzchni. 
Sytuacja taka jest również niekorzystna przy zabie-
gach doglebowych, ponieważ hamuje kiełkowanie 
nasion i powoduje, że substancje aktywne są silniej 
wiązane przez cząsteczki gleby. 

W uprawie bobowatych, podobnie jak w innych 
uprawach rolniczych, coraz większe znaczenie 
mają szkodniki, a mogą to być: oprzędziki, wcior-
nastki, pachówki strąkóweczki czy mszyce, z któ-
rymi rolnicy zmagali się przez ostatnie sezony za-
równo w rzepaku ozimym, jak i zbożach. Bardzo 
ważne jest kontrolowanie upraw pod kątem wy-
stępowania rolnic, ponieważ żerują one u nasa-
dy roślin, prowadząc do podcięcia bądź też zjada-
ją kiełkujące nasiona. Charakterystycznym szkod-
nikiem dla wszystkich bobowatych są oprzędzi-
ki, których chrząszcze niszczą kiełki wschodzą-
cych roślin, zwłaszcza gdy jest sucha i upalna po-
goda. W uprawie grochu należy zwrócić uwagę na 
wciornastka grochowego, który uszkadza przede 
wszystkim kwiaty oraz młode pędy i strąki. Szkod-
nikiem strąków w grochu jest również strąkowiec 
grochowy i pachówki strąkóweczki, którym wyjąt-
kowo sprzyjają wysoka temperatura i brak opa-
dów.

Stosując zabiegi chemiczne zwalczające szkodni-
ki, należy pamiętać o okresie prewencji dla pszczół  
w czasie kwitnienia oraz o temperaturach powie-
trza, zwłaszcza przy aplikacji bardzo często wybiera-
nych pyretroidów, które są skuteczne do 18–20oC. 

W najczęściej uprawianych bobowatych (groch, soja, 
łubin, bobik) zarejestrowany jest środek Mospi-
lan 20 sP o działaniu kontaktowym i żołądkowym, 
w roślinie na tomiast działa powierzchniowo, wgłębnie 
i systemicznie. W grochu zarejestrowany jest również 
Proteus 110 od oraz pyretroid decis Mega 50 eW.

Czynnikiem, który znacząco może wpłynąć na plon, 
chociaż do tej pory nie stanowił największego pro-
blemu w uprawie bobowatych w Polsce, są cho-
roby grzybowe. Podobnie jak w przypadku her-

do roślin wiążących azot należą: bób, bobik, cie-
cierzyca, esparceta siewna, fasola wielokwiato-
wa, fasola zwykła, groch siewny, komonica zwy-
czajna, koniczyny (biała, białoróżowa, czerwo-
na, krwistoczerwona, perska), lędźwian, lucerny 
(chmielowa, mieszańcowa), łubiny (biały, wąsko-
listny, żółty), nostrzyk, peluszka, seradela upraw-
na, soczewica jadalna, soja zwyczajna i wyki (ko-
smata i siewna). 

foT. 1. soJA W fAzie kWiTnieniA 
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Magdalena płócienniczak
m_plocienniczak@osadkowski-cebulski.pl

Preparat Substancja
dawka  

l lub  
kg/ha

Termin

rejestracja 
 (w tym zastosowanie 

małoobszarowe) 

bobik groch łubin

BOXer 600 sc prosulfokarb 3 przedwschodowo x x

cOMMANd 480 ec chlomazon 0,15–0,2 przedwschodowo x

stOMp AQUA 455 cs pendimetalina 2 przedwschodowo x x

cOrUM 502,4 sl bentazon,  
imazamoks 1,25 powschodowo x x

BAsAGrAN 480 sl bentazon 2,5–3 powschodowo x

BUtOXONe M 400 sl MCPB 2,5–3 powschodowo x

wiNG p 462,5 ec dimetanamid-P, 
pendimetalina 4 przedwschodowo x x

Preparat Substancja
dawka  

l lub  
kg/ha

Termin
rejestracja 

 (w tym zastosowanie 
małoobszarowe) 

dUAl GOld 960 ec S-metolachlor 1–1,5 przedwschodowo x

seNcOr liQUid 600 sc metrybuzyna 0,55 przedwschodowo x

seNcOr liQUid 600 sc metrybuzyna 0,55

przedwschodowo

x

BOXer 600 sc prosulfokarb 3 x

plAteeN 41,5 wG metrybuzyna, 
flufenacet 2 przedwschodowo x

prOMAN 500 sc metobromuron 2–3 przedwschodowo x

cOrUM 502,4 sl bentazon, 
imazamoks 1,25 powschodowo x

stOMp AQUA 455 cs pendimetalina 1,5–2,6 przedwschodowo x

RozWiązAniA heRbicydoWe W uPRAWie bobiku, GRochu i łubinu

RozWiązAniA heRbicydoWe W uPRAWie soi

bicydów i insektycydów nie dysponujemy boga-
tą paletą zarejestrowanych środków w tych upra-
wach. I tu bardzo duże znaczenie ma zaprawia-
nie materiału siewnego. W uprawie łubinu, grochu  
i bobiku mamy tu do dyspozycji Vitawax 200 fs.

W poprzednich latach w krajach, które uprawia-
ły strączki na większą skalę, zalecane do ochrony  
w okresie wegetacji były takie substancje, jak: tebu-
konazol, metkonazol, azoksystrobina, chlorotalonil 
czy mieszaniny cyprodynilu i fludioksonilu. Przy cho-
robach grzybowych bobowatych bardzo często bra-
kuje opracowanych progów szkodliwości, a gdy już 
wystąpi patogen, zalecana jest przerwa w uprawie.  
W przypadku wystąpienia fuzaryjnej zgorzeli i więd-
nięcia brakuje skutecznych i możliwych do zastoso-
wania środków ochrony roślin. W uprawie łubinu po-
ważne są: antraknoza łubinu, rizoktonioza łubinu, 
fuzariozy łubinu oraz szara plamistość liści łubinu.  
W uprawie bobiku należy zwrócić szczególną uwagę 
na czekoladową plamistość bobiku, askochytozę bo-
biku i rdzę bobiku. Groch dotykają takie choroby, jak: 

askochytoza grochu, fuzarioza grochu, rdza grochu 
czy mączniak rzekomy i prawdziwy grochu. Obec-
nie mamy zarejestrowany w Polsce, we wszystkich 
omawianych wyżej przypadkach, m.in. Gwarant 
500 sc i Topsin M 500 sc (w grochu również ami-
star 250 sc).

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o strącz-
kowych w Polce, wskazując konkretne problemy 
w uprawie tych roślin i szukając rozwiązań. Rozmowy 
toczą się m.in. na temat hodowli i postępu genetycz-
nego, strawności i przydatności w skarmianiu zwie-
rząt czy chociażby rejonizacji upraw, co miałoby się 
przełożyć na ceny skupu i opłacalność. Pewne jest, że 
wraz ze wzrostem uprawy bobowatych wzrośnie do-
świadczenie w ochronie tej grupy roślin i być może 
więcej będzie zarejestrowanych środków ochrony.
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Azot na kłos – co robić,  
kiedy brakuje wody?

dla producenta pszenicy w zasadzie ważne są dwie rzeczy: jak najwyż-
szy plon ziarna oraz jego cena w skupie. żeby jednak ten plon sprzedać, 
ziarno musi spełniać określone wymagania jakościowe. Prawie każdy 
rolnik staje przed dylematem, czy racjonalnie nawozić oraz chronić ro-
śliny w celu wyprodukowania ziarna o parametrach konsumpcyjnych, 
czy jednak zaoszczędzić na zabiegach i zebrać ziarno przeznaczone na 
paszę. Wysoka cena oferowana za pszenicę jakościową kusi producen-
tów do zintensyfikowania produkcji, ale pogoda w ostatnich latach do-
bitnie weryfikuje założenia rolników. 

klimat na ziemi się ociepla. Efekt cieplarniany daje 
się we znaki na każdej szerokości geograficznej. 
Topnieją lodowce, w Australii coraz częściej słyszy 
się o opadach śniegu, a w Polsce od kilku lat bory-
kamy się z pogłębiającym deficytem wody. Zimy są 
krótkie i dość łagodne, wiosny długie i bardzo cie-
płe, a ilość wody w ogólnym bilansie maleje. oczy-
wiście sytuacja ta nie dotyczy każdej części nasze-
go kraju, ale patrząc globalnie – tendencja jest jed-
na. Polskim rolnikom ciężko jest się przyzwyczaić 
do nagłych zmian klimatu. Najwięcej pytań poja-
wia się w temacie nawożenia azotem. Jak więc na-
wozić pszenicę w latach deficytu wody? Czy dziele-
nie azotu na trzy dawki ma jakikolwiek sens? od-
powiedzmy sobie na kilka pytań.

czym jest trzecia dawka 
azotu dla pszenicy? 
Jest to tzw. dawka jakościowa. Przed kwitnie-
niem ziarniaki pszenicy pobierają średnio 70% 
azotu zgromadzonego w słomie. Tylko 30% tego 
pierwiastka jest pobierane po kwitnieniu. Trzecia 
dawka azotu wpływa na zwiększenie masy tysiąca 
ziarniaków w kłosie oraz białka i glutenu w ziarnie. 

Kiedy nawozić azotem na kłos? 
Termin zabiegu jest uzależniony od przebiegu 
pogody. w sezonach mokrych nawożenie najle-
piej wykonać w fazach BBCh 43–45, a więc gdy  
w pochwach liściowych możemy wyczuć grubie-
jące kłosy pszenicy. Przy niewielkim deficycie 
opadów warto przyśpieszyć podanie azotu i za-
bieg wykonać już na początku fazy BBCh 41, czy-
li we wczesnej fazie rozwoju kłosa i nabrzmiewa-
nia pochwy liściowej liścia flagowego. 

co robić, kiedy brakuje wody? 
Na jakość ziarna pszenicy wpływa szybkość aku-
mulacji azotu oraz węglowodanów w wypełnia-
jącym się ziarniaku. w okresie suszy nawożenie 
azotem jest mało skuteczne, a więc reakcja plo-
notwórcza roślin jest niska. w warunkach defi-
cytu wody zwiększa się szybkość przemieszcza-
nia azotu z organów wegetatywnych do ziarna,  
a tym samym wzrasta zawartość białka w ziar-
nie. w takich warunkach rozsądnym działaniem 
jest nawożenie azotem wcześniej i zdecydowa-
nie lepiej w dwóch, a nie w trzech dawkach.

ważna jest forma azotu 
W okresie suszy bardzo efektywne jest nawożenie 
RsM®, czyli roztworem saletrzano-moczniko-
wym. Płynna forma tego nawozu przyśpiesza przy-
swajanie azotu przez rośliny i ogranicza denitryfi-
kację. Jest to niezwykle istotne, ponieważ sucha 
gleba momentalnie sorbuje azot. Udowodniono, 
że w przypadku braku wilgoci i przy wysokich tem-
peraturach straty azotu nawozów granulowanych 
w wyniku denitryfikacji sięgają nawet 50%! RsM® 
ponadto zawiera wszystkie dostępne formy azo-
tu (azotanową, amonową i amidową), co zapewnia 
roślinom stały dopływ pierwiastka w okresie we-
getacji. Wskazane jest stosowanie nawozów, któ-
re przynajmniej część azotu zawierają w formie sa-
letrzanej. Chodzi o szybkość i sprawność pobiera-
nego składnika przez rośliny. Wykorzystanie mocz-
nika, tym bardziej z inhibitorem ureazy, w prakty-
ce jest bardzo ryzykowne. Mocznik jest nawozem 
wolnodziałającym, a azot zastosowany w trzeciej 
dawce powinien jak najszybciej dotrzeć do roślin. 
Warunki wilgotnościowe gleby w momencie aplika-

• Zalecany do wiosennego nawożenia 
wszystkich roślin uprawnych 

• Zawiera mikroskładniki stymulujące 
wzrost roślin

• Łagodzi skutki niskiego nawożenia 
organicznego

foT. 1. kłosy Pszenicy W oPTy-
MAlnych WARunkAch
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cji trzeciej dawki azotu nie zawsze są optymalne,  
a zastosowanie nawozów na przesuszoną glebę 
zawsze skutkuje stratami. Ubytki te są szczególnie 
wysokie w przypadku użycia mocznika.

Podjęcie decyzji o zasadności stosowania trzeciej 
dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej nie jest ła-
twe. Wpływ na nią ma przede wszystkim pogoda 
i rachunek ekonomiczny gospodarstwa. Zmiany 
pogodowe od kilku lat stawiają nas wobec nowych 
wyzwań. Wspólnymi siłami musimy szukać rozwią-

tomasz Kopiec
t.kopiec@osadkowski.pl

Przykładowe nawożenie pszenicy ozimej podczas deficytu wody: 

Przykładowe nawożenie pszenicy ozimej podczas normalnego rozkładu opadów: 

RsM® 26%n, 7,5 (s) 
220 l/ha

RsM® 32%N
230 l/ha

25

25

30

30

31

31

32

32

34

34

37

37

39

39

49

49

51

51

saletrosan® 26 
3,0 dt/ha

saletra  
amonowa  
2,5 dt/ha

saletra  
amonowa  
2,0 dt/ha

saletra  
amonowa  

1,0–2,0 dt/ha

saletra  
amonowa  

1,0–2,0 dt/ha

RsM® 32%N
200 l/ha

zań, które będą sprawdzały się w obecnych re-
aliach. Co przyniesie wiosna? Tego nie wiemy. Za to 
jednego jesteśmy pewni w 100%. Chcemy poma-
gać, służyć doradztwem i być zawsze blisko Pań-
stwa. Na każdym polu. 
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Agrosulca a żyzność gleby 

żyzność gleby to pojęcie rolnicze, które oznacza zdolność gleby do 
dostarczenia uprawianej roślinie powietrza, wody i składników po-
karmowych w ilości, proporcjach oraz formach niezbędnych do re-
alizacji jej potencjału plonotwórczego. 

dla takiej definicji żyzności na plan pierwszy wy-
suwają się właściwości fizyczne gleby decydują-
ce o jej zasobach powietrznych i wodnych, z któ-
rych roślina korzysta w okresie wegetacji i jest 
od nich zależna w latach suchych. Zasoby wodne 
gleb uprawnych w Polsce są małe, gdyż dominu-
ją gleby bardzo lekkie i lekkie, które w warstwie 
do 1 m akumulują 110–210 mm wody. Mają one 
także mały glebowy kompleks sorpcyjny (GkS), 
gdyż są ubogie w cząstki ilaste i próchnicę. Czy 
te zasoby można zwiększyć? Tak – głównie po-
przez wzrost ilości próchnicy. Proces ten pole-
ga na systematycznym wprowadzaniu do gleby 
nawozów naturalnych i organicznych, co w świe-
tle wymagań ekonomicznych nie jest łatwe, gdyż  
w strukturze zasiewów dominują zboża. wska-
zane jest jednocześnie dostarczanie do gleby 
wapnia, a także siarki. Ten drugi pierwiastek jest 
niezbędny do zapewnienia w niej dużej aktyw-
ności mikroorganizmów rozkładających resztki 
roślinne, słomę czy też nawozy naturalne.

Struktura gleby odgrywa dużą rolę w produkcji ro-
ślinnej, gdyż nie tylko kształtuje warunki wzrostu 
systemu korzeniowego, lecz decyduje także o za-
gospodarowaniu wody opadowej. Przedstawione 
na fot. 1 wyżłobienie erozyjne powstało z powodu 
złej struktury gleby, która spowodowała, że woda 
spływa po tym niewielkim stoku, a nie wsiąka  

w głąb, uzupełniając jej zapasy. Jak wykaza-
ły badania naukowe, zastosowanie kilku t/ha 
siarczanu wapnia zwiększa 2-, 3-krotnie szyb-
kość wsiąkania wody opadowej w glebę. Lep-
sza infiltracja wody to mniejsze straty próchnicy,  
a także takich składników jak fosfor. w glebach 
lekkich wapń zawarty w AgroSulCe odgrywa nie-
zwykle ważną rolę, gdyż łączy ze sobą elemen-
tarne cząstki koloidalne (ilaste i próchniczne).  

W glebach ciężkich, zbitych wapń rozluźnia wiąza-
nia między cząstkami ilastymi, co prowadzi do uru-
chomienia procesów strukturotwórczych, a jedno-
cześnie zmniejsza ryzyko zbrylania się. 

Budowa struktury gleby 
W Polsce dominują gleby ubogie w wapń (Ca), za-
tem zastosowanie dużej ilości AgroSulki – na-
wozu zawierającego ten składnik – zawsze dzia-
ła korzystnie. Wskazane jest wprowadzenie tego 
nawozu w systemach bezorkowych, w których, 
jak wykazały badania naukowe (USA), przyspie-
sza się tworzenie struktury agregatowej. W wa-
runkach dużego zagęszczenia czy też obecno-
ści podeszwy zastosowanie dawek melioracyj-
nych siarczanu wapnia prowadzi do poprawie-
nia struktury gleby. Zabiegi te są bardzo waż-
ne, zwłaszcza gdy uprawia się rośliny o korze-
niu palowym (rzepak, buraki cukrowe, bobowa-
te). W glebie o prawidłowej strukturze rośliny ko-
rzenią się głębiej, a do tego silniej ją przerastają, 
co prowadzi do sprawnego pobierania wody wraz 
z zawartymi składnikami. W takich warunkach 
wzrasta efektywność nawozów azotowych, co wy-
nika głównie z szybkiego pobierania składników 
o małej ruchliwości, takich jak fosfor i potas. Do-
brze ukorzeniona roślina plonuje lepiej i stabilniej 
w latach. Inną pochodną poprawy struktury gleb 
są mniejsze koszty wykonania zabiegów uprawo-
wych, zwłaszcza energochłonnych, a takimi są na 
przykład orki. Nie mniej istotne jest to, że w gle-

bie o strukturze gruzełkowatej uzyskuje się lepsze 
wschody.

wapń a żyzność gleby 
Glebowy kompleks sorpcyjny (GKS) akumuluje 
pierwiastki w formie kationów. W tabeli przedsta-
wiono skład GKS, który informuje nie tylko o ka-
tionach zasadowych (Ca, K, Mg), lecz wskazuje 
także na wymagania roślin uprawnych względem 
nich. Podstawowym czynnikiem warunkującym 
uprawę danej rośliny jest ilość wapnia (Ca). Po-
zornie tylko wydaje się, że zawartość tego pier-
wiastka można w każdych warunkach uzupełnić 
poprzez wapnowanie. Górny poziom pH gleby 
wyznacza jej kategoria agronomiczna i nie powin-
no się go przekraczać, gdyż takie działanie dopro-
wadzi do alkalizacji środowiska skutkującej zakłó-
ceniem pobierania fosforu i mikroskładników. Jak 
zatem uzupełnić zasoby Ca w glebach lekkich, 
które osiągnęły górny poziom odczynu? Podsta-
wowym wyborem jest siarczan wapnia (AgroSul-
Ca). Badania prowadzone na glebach lekkich wy-
kazały, że stosując siarczan wapnia, można zwięk-
szyć wielkość GKS o 25–33%, a na glebach cięż-
kich o około 10–15%. 

prof. dr hab.  
witold Grzebisz
Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniufoT. 1. eRozJA WodnA nA Polu W WielkoPolsce
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kationy 
zasadowe Wapń Poziom reakcji roślin uprawnych 

< 45 < 35 zbyt niski dla większości roślin 

45–65 35–55 umiarkowany dla roślin tolerancyjnych na zakwaszenie  
(żyto, owies, ziemniaki)

65–85 55–70 optymalny dla roślin tolerujących niewielkie zakwaszenie  
(trawy pastewne, pszenżyto, kukurydza)

> 85 > 70 optymalny dla roślin nietolerujących zakwaszenia  
(rzepak, buraki cukrowe, pszenica)

Wysycenie glebowego kompleksu sorpcyjnego wapniem a produktywność gleb uprawnych 

Grzebisz (2009)
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Jak zatrzymać azot w glebie? 
technologia N-lock™ Max

12 lipca 2018 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie przy-
jęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiega-
nie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Jest to nowy program azotanowy, tzw. OSN. Okre-
śla on m.in. terminy, w których dozwolone jest rol-
nicze wykorzystywanie nawozów azotowych, spo-
soby i warunki rolniczego użycia nawozów oraz 
zasady planowania prawidłowego nawożenia azo-
tem. Program ten ma zredukować odpływ N po-
chodzącego ze źródeł rolniczych do wód grun-
towych i zmniejszyć zanieczyszczenie środowi-
ska. Ma on związek z obowiązującym w Polsce od  
1 stycznia 2018 r. nowym Prawem Wodnym.

Nowe realia, nowa technologia
Co nowy program azotanowy oznacza dla rolni-
ków? Przede wszystkim dostosowanie się do no-
wych terminów stosowania nawozów azotowych 
na gruntach ornych. od 27 lipca 2018 r. nawo-
zy azotowe mineralne oraz naturalne płynne 
będzie można stosować między 1 marca a 20 
października z wyjątkiem gmin wymienionych  
w załączniku nr 2 (do 15 października) oraz  
w załączniku nr 3 (do 25 października). Tym sa-
mym w Polsce będą obowiązywać różne terminy,  
w których będzie można stosować nawozy azotowe.

W obecnej sytuacji trzeba znaleźć rozwiązanie, 
które będzie zgodne z prawem, a równocześnie 
zabezpieczy rośliny przed głodem azotowym. Roz-
wiązaniem problemu jest technologia n-lock™ 
Max. Polega ona na zastosowaniu preparatu 
n-lock™ Max, który zawiera nitrapirynę. Zwią-
zek ten jest inhibitorem nitryfikacji, która sta-
bilizuje formę amonową – jedyną formę azo-
tu stopniowo przyswajaną przez rośliny. 

foT. 1. Rośliny Głodne AzoTu 
PodczAs RuszeniA WeGeTAcJi

Tu pojawia się znacząca różnica między inhibito-
rami ureazy a nitryfikacji. Inhibitory ureazy działa-
ją tylko na formę amidową; spowalniają hydrolizę 
mocznika, w wyniku której powstaje forma amo-
nowa. Zatem ich główne zastosowanie ograniczo-
ne jest tylko do mocznika i w pewnym stopniu do 
RSM®. Stosowanie inhibitora ureazy jest sensow-
ne, gdy RSM® lub mocznik są aplikowane pogłów-
nie i mogą zalegać na powierzchni gleby przez ja-
kiś czas. Wówczas zapobiegają ulatnianiu się amo-
niaku w powietrze w wyniku hydrolizy mocznika. 
Jeżeli stosują Państwo mocznik z inhibitorem 
ureazy, proszę zapamiętać: inhibiToRy uRe-
Azy nie dziAłAJą nA PRoces niTRyfikAcJi! 
Wprowadzając do gleby mocznik z ureazą, prę-
dzej czy później nastąpi proces nitryfikacji, który 
nie będzie w żadnym stopniu podlegał stabiliza-
cji. W warunkach dużego uwilgotnienia gleby na-
stąpi wymycie azotanów, a podczas nasłonecznie-
nia – denitryfikacja.

n-lock™ Max spowalnia procesy nitryfikacji oraz 
denitryfikacji, jak najdłużej utrzymując w glebie 
azot w formie amonowej. 

zmień przyzwyczajenia
Tegoroczna jesień była bardzo długa i ciepła. W wy-
niku takiego przebiegu pogody rzepaki ozime wy-
kształciły ogromne rozety, a zboża, nawet późno sia-
ne, zdążyły się rozkrzewić. Rośliny pobrały znaczne 
ilości azotu z gleby, co oznacza, że do 1 marca może 
im go zabraknąć. Kto zastosował n-lock™ Max 

wraz z RSM® lub mocznikiem, może spać spokojnie. 
Na wiosnę azot ulokowany w strefie korzeniowej 
będzie od razu dostępny dla roślin, tuż po ruszeniu 
wegetacji. Jeżeli nie zdążyli Państwo zastosować je-
siennego nawożenia azotem, trzeba będzie pocze-
kać do 1 marca. Wówczas zalecam zastosowanie ca-
łej przewidzianej dawki azotu wraz z n-lock™ Max 
w jednym przejeździe. n-lock™ Max można stoso-
wać dwojako: n-lock™ Max + RSM® (mieszanina 
zbiornikowa) albo nawóz granulowany (rozsiewacz 
nawozu) + n-lock™ Max (opryskiwacz). n-lock™ 
Max trzeba zastosować w ciągu 5 dni przed albo po 
wysiewie nawozów granulowanych. 

Kilka faktów o n-lock™ Max: 

• substancja czynna: nitrapiryna

• dawka: 1,7 l/ha

• zadanie: stabilizacja azotu pochodzącego z na-
wozów mineralnych i resztek pożniwnych oraz 
zwiększenie jego wykorzystania przez rośliny

• zastosowanie: 1 raz w sezonie wegetacyjnym 

• działanie: zawarta w n-lock™ Max nitrapiryna 
przy temperaturze gleby poniżej 10oC praktycz-
nie nie podlega rozkładowi; jest też bardzo sta-
bilna przy temperaturach gleby rzędu 10–15°C, 
utrzymujących się w Polsce co najmniej do po-
łowy kwietnia

• największa korzyść: działanie plonotwórcze – 
średni wzrost plonu w uprawach ozimych wy-
nosi 400–600 kg/ha

foT. 2. Ruszenie WeGeTAcJi: leWA sTRonA – n-lock™ sTosoWAny Jesienią + 200 l RsM® 32%, PRAWA – bez nAWożeniA
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Technologia n-lock™ idealnie wpisuje się w re-
alia, w których funkcjonuje polski rolnik. Poma-
ga maksymalizować plony przy jak najmniejszych 
wymagalnych dawkach nawożenia azotem oraz 
określonych terminach jego stosowania. Minima-
lizuje przy tym negatywny wpływ N na środowisko 
oraz zmniejsza ryzyko skażenia wód gruntowych. 
Dodatkowo zwiększa efektywność nawożenia 
azotem i maksymalizuje potencjał plonotwórczy 
ozimin. n-lock™ Max zapewnia roślinom lepszy 
wigor wiosenny i szybszą regenerację po zimie.  
Stosowanie tej technologii to efektywne żywie-
nie startowe roślin w nowych uwarunkowaniach 
prawnych polskiego rolnictwa.

foT. 3. odżyWione Rośliny 
PodczAs RuszeniA WeGeTAcJi tomasz Kopiec

t.kopiec@osadkowski.pl
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kARTA PolA, nAWożenie – RzePAk oziMy  
(TEChNoLoGIA PrEPArATU N-LoCk™ MAx)

Przedplon: PSZENICA oZIMA

Uprawa  
(płużna/uproszczona/ 

siew bezpośredni)

Uprawa orkowa: głęboszowanie ścieżek, agregat  
ścierniskowy 6 cm, orka 25 cm, siew z broną aktywną 2 cm

Termin siewu: 25.08.2018

Gęstość siewu: 38 szt./m2

NAwoŻENIE

Jesień:

Nawóz skład dawka Termin faza rozwojowa

rSM® 32% N 32% N 50 l/ha 10.08 po ściernisku,  
mineralizacja słomy

Polifoska  
Plon + 

5% N, 
17% P2o5, 
32%k2o

350 kg/ha 24.08 przed siewem

rSM®(S) + 
N-Lock™ Max

26% N  
(7,5% S)

220 l/ha 
+ 1,7 l/ha 24.10 przed spoczynkiem 

zimowym

wiosna: rSM® 32% N 200 l/ha 01.03 ruszenie wegetacji
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Marek tyrajski
marek.tyrajski@omya.com

dr Bogumiła Nestorowicz
bogumila.nestorowicz@omya.com

Nie wszystko kreda, co kredą zwą

na rynku spotykamy wiele nawozów wapniowych o różnym skła-
dzie i właściwościach. sprzedający prześcigają się w ofertach, a rol-
nikom coraz trudniej przebrnąć przez gąszcz informacji. 

Nie od dziś wiadomo, że różnice między nawoza-
mi wapniowymi mogą być znaczące, a efekty wi-
doczne często dopiero za kilka lub kilkanaście lat, 
o ile w ogóle się pokażą. 

Ze względu na nieinwazyjne działanie najbardziej 
poszukiwane są produkty węglanowe. w obrębie 
tej grupy spotykamy zarówno twarde skały, jak 
i formy miękkie dające szybki efekt na polu. do 
najbardziej miękkich, bo najmłodszych form wę-
glanu wapnia zdecydowanie należy kreda. Nazwa 
ta określa zarówno okres, w którym powstało zło-
że, jak i informuje o strukturze budowy cząste-
czek wapnia. wapień powstały w okresie kredy 
ma budowę amorficzną określaną często jako po-
rowatą i właśnie budowa jest wyróżnikiem świad-
czącym o jakości nawozu, szybkości działania, 
a tym samym o efektach ekonomicznych od-
kwaszania gleb. Określenie „kreda” stało się 
synonimem jakości nawozu ze względu na jej 
wręcz lecznicze działania na glebę. przypisa-
nie tak wielu pozytywnych cech zaowocowało 
tym, iż na rynku znalazło się wiele produktów 
nazywanych „kredą”, niemających wspólne-
go pochodzenia naturalnego, a na pewno nie-
charakteryzujących się amorficzną budową czą-
steczek. Informacja ta jest o tyle istotna, że budo-
wa porowata daje nieporównywalnie większą po-
wierzchnię styku wapnia z roztworem glebowym, 
a tym samym przyspieszone działanie w stosun-
ku do silnie zmineralizowanej skały wapiennej. 
rolnik, widząc kredy: pastewne, techniczne, rol-

nicze, jurajskie i inne wymyślone nazwy, nie po-
trafi ocenić przydatności nawozu do szybkiego, 
a zarazem bezpiecznego regulowania odczynu 
gleby. w takiej sytuacji z pomocą przychodzi usta-
wodawca. rozporządzenie Ministra Gospodarski  
z dnia 8 września 2010 r. jednoznacznie pokazu-
je, które odmiany nawozów wapniowych pocho-
dzą z przerobu skał wapiennych, a które są po-
chodzenia naturalnego (kopaliny).

 

Producent ma obowiązek podać typ wapna na-
wozowego i jego odmianę, a tym samym odkryć 
tajemnicę, z jakiego źródła pochodzi nawóz. in-
formacja ta musi być umieszczona w sposób 
czytelny na opakowaniu i w dokumentach.

Na podstawie odmiany dowiemy się, czy jest to 
nawóz z przerobu skał wapiennych (odmiana 04, 
05) – twardych, mielonych, nieporowatych, czy 
tak poszukiwana przez rolników kreda suszona 
(06a, 07a), określona w ustawie jako „wapno kre-
dowe” – amorficzna, porowata, miękka i najłatwiej 
rozpuszczalna struktura (kopalina pochodzenia 
naturalnego). Jak widać, wystarczy odczytać typ  
i numer odmiany, by otrzymać istotne z rolniczego 
punktu widzenia informacje.

Podobną odpowiedź daje Rozporządzenie Unii Eu-
ropejskiej 2003/2003, według którego kreda jest 
określona jak następuje: „G. Środki wapnujące, G1. 
Wapień naturalny, 5a) Kreda standardowa lub 5b) 
kreda rozdrobniona”.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, czego nale-
ży wymagać od dystrybutora lub producenta na-
wozu, aby być pewnym, że decydujemy się na za-
kup dokładnie tego nawozu, na którym nam zależy:

– wszelkie możliwe badania i atesty z akredytowa-
nych laboratoriów (np. SChR, IUNG)

– badania powinny zawierać zawartość CaO lub 
CaO+MgO (dolomity) w masie nawozu

– reaktywność (i tu uwaga: kreda ma reaktywność 
bliską 100% lub 100% w kwasie cytrynowym) 
Reaktywność w słabym kwasie cytrynowym 
odzwierciedla prawdziwą reaktywność nawo-
zu wapniowego w glebie. Jeżeli reaktywność 
nawozu jest niższa, to znaczy, że będzie on re-
aktywny na niższym poziomie, a zatem mniej 
skuteczny

– oraz wyżej wspomniane: typ i odmianę nawozu 
na dokumentach i opakowaniach

Dla rolnika podejrzane powinny być niepełne in-
formacje w materiałach reklamowych, np. „reak-
tywność 90%”. Ta informacja nie ma większej war-
tości, jeżeli nie jest podana metoda badania, czy-
li określenie, w jakim kwasie była badana reaktyw-
ność: czy w silnym kwasie solnym, czy w słabym 
kwasie cytrynowym, który dobrze imituje środowi-
sko glebowe. Jest to podstawowa informacja, któ-
ra mówi nam o skuteczności nawozu w glebie!

Przy zakupie granulatów warto zwrócić uwagę na 
wilgotność nawozu. Ma to istotne znaczenie ze 
względu na cenę (w myśl zasady: płać za nawóz,  
a nie za wodę), ale też na możliwość wysiewu, zawie-
szanie się w skrzyni nawozowej lub zatykanie apa-
ratu wysiewającego oraz brak możliwości magazy-
nowania zimą (zamarznięte granule rozpadają się).

PRODUCENT KREDY NAWOZOWEJ
o amorficznej – porowatej budowie cząsteczek

granulowanej i sypkiej

REAKTYWNOŚĆ 100%:
W wyniku amorficznej – porowatej budowy cząsteczek 
kredy otrzymujemy reaktywność badaną w HCl = 100% 

oraz reaktywność badaną w kwasie cytrynowym = 100% 
(kwas cytrynowy jest porównywalny ze środowiskiem 

glebowym)

NASZE NAWOZY:
Kreda, Omya Calciprill 110-KR, Omya Granucal KR, 

Omya, Agrocarb 90 M-KR, Kreda z magnezem,  
Omya Magprill 90-SZ, Omya Magprill 80-LF

Kreda z siarką, Granukal S, Omya Granukal S 14-LF
Dolomit, Agrodol 03 RO

Dopasujemy nawóz do twoich potrzeb

Informacje techniczne i handlowe: 
tel.: 600 837 695, 668 835 209, 600 039 618

Omya Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, 
tel. 22 525 89 00

www.omya.pl

foT. 1. zdJęcie z MikRoskoPu  
elekTRonoWeGo,  
PoWiększenie 7500×
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Kolejna bardzo istotna sprawa to nieoczekiwanie 
dobre zbiory kukurydzy. Pomimo spadku plonu 
w północno-zachodniej części Polski – obszarze 
najbardziej dotkniętym suszą – rejony południo-
wo-wschodnie w wielu miejscach pokazały rekor-
dowe plony. Jeśli dodamy do tego zwiększony are-
ał kukurydzy zasiany sezon wcześniej, okazuje się, 
że bilans tego zboża jest bardzo komfortowy. 

Przy tym wszystkim na lidera w produkcji i eks-
porcie kukurydzy do Polski i Europy wysuwa się 
Ukraina. Według najnowszych danych zbiory ku-
kurydzy na ukrainie to 34–35 mln t, co stanowi 
o 30% wyższą wartość w stosunku do poprzednie-
go sezonu. 

Taka nadwyżka musi zostać upłynniona i trafia 
w bardzo konkurencyjnych cenach głównie do Nie-
miec, gdzie w porcie hamburg czy Rostock umo-
wy na zakup do końca pierwszego kwartału 2019 r. 
wynoszą około 172–175 €, a na granicy z Polską 
630–650 plN/t. Tutaj również nie brakuje chęt-
nych na zakup tak taniego surowca. Z drugiej stro-

ny dane USDA podają, że końcowe zapasy psze-
nicy na świecie spadły z 279 mln t w sezonie 
2017/2018 do 260 mln t (raport USDA z X 2018). 
Natomiast w samej ue-27 zanotowaliśmy spa-
dek o 13 mln t pszenicy: ze 151,58 mln t w sezonie 
2017/2018 do 137,5 mln t. Największe spadki odno-
towały Niemcy i Polska.

Kolejna niewiadoma to pogoda. Według unijne-
go ośrodka badawczego MARs utrzymująca się 
sucha pogoda na znacznym obszarze europy 
środkowej i w części europy Wschodniej spo-
wodowała wystąpienie wczesnych problemów 
z uprawami ozimymi pod zbiory w 2019 r. Posu-
cha opóźniła siewy i wschody na dotkniętych ob-

Analizując wykresy giełdowe, możemy zauważyć 
mechanizmy, jakimi kieruje się giełda. Rekordowo 
„krótkie pozycje”, ograniczona podaż – pomimo 
całkiem sporych światowych zapasów – takie na-
stroje potrafią w bardzo szybkim czasie „nakręcić” 
rynek i wpłynąć na zwyżki notowań cen.

W związku z tym pojawia się pytanie, jak będzie 
wyglądał rynek w najbliższym czasie? Czy to już po-
wrót wysokich cen czy tylko chwilowa korekta? Po-
mimo że nie znam takiej osoby, która jest w stanie 
trafić dokładnie z długoterminową prognozą, po-
dejmę próbę odpowiedzi na to pytanie.

W tym celu trzeba zebrać najistotniejsze fakty. Tak 
jak wspomniałem, w rejonie UE susza wywołała 
straty na poziomie około 20–30% i o podobną war-
tość wzrosły notowania cen na giełdach. Co ważne, 
ceny pszenicy na rynku lokalnym są bardzo mocno 
skorelowane z cenami na giełdzie Matif.

Oznacza to, że ceny na lokalnym rynku w Pol-
sce są wysokie, a eksport na tę chwilę wydaje 

się nierealny. W dalszym ciągu oczy importerów 
skierowane są na rejon Morza Czarnego, skąd nie 
ustaje eksport dużo tańszej pszenicy (około 10 $)  
na Bliski Wschód i Afrykę Północną. W związku  
z tym jak dotychczas z Polski wyeksportowaliśmy  
około 1 mln t pszenicy i to głównie z umów zawar-
tych wiosną, co stanowi rekordowo niską wartość  
(potrafiliśmy eksportować z Polski nawet 4–5 mln t 
pszenicy w jednym roku).

Wspomnieć należy również o nadwyżce pszeni-
cy, z którą rozpoczynaliśmy ten sezon: według 
wielu źródeł mogło to być około 7–10%, czyli oko-
ło 1 mln t pszenicy zalegał w Polsce w magazynach 
producentów przed rozpoczęciem żniw.

Ubiegłoroczna susza – czy to już powrót 
wysokich cen czy jedynie chwilowa 
korekta?

Przez ostatnie trzy sezony światowy bilans zbóż i rzepaku nie za-
chęcał inwestorów do lokowania kapitału na tym rynku. fundusze  
z roku na rok ograniczały zakup surowców rolnych w obawie przed 
kolejnymi spadkami. spowodowało to nie tylko obniżenie cen 
zbóż, ale jednocześnie bardzo „krótkie pozycje” na giełdach zbożo-
wych w europie i za oceanem. spirala obniżek się nakręcała, a wraz  
z wycofywaniem się kapitału ceny na rynku spadały. 

dodatkowo nałożyło się na to obniżenie 
przez Komisję europejską ceł antydumpingo-
wych na biodiesel z Argentyny i z indonezji. 
w związku z tym olejarnie w UE zmniejszyły pro-
dukcję drogiego biodiesla z rzepaku i nieocze-
kiwanie spadły ceny tego surowca, pomimo 
dużo niższych plonów rzepaku w ostatnich se-
zonach. warto podkreślić, iż na argentyński 
biodiesel wysokie cła przywozowe nałożyły 
niedawno stany zjednoczone, co uczyniło ry-
nek Ue tym bardziej atrakcyjnym dla argen-
tyńskich eksporterów. Co prawda porozumie-
nie handlowe między tymi mocarstwami to kwe-
stia czasu, jednak ta wojna celna spowodowała,  
że Chiny w tym roku kupiły o 10 mln t mniej soi 
niż zwykle.

Jakie perspektywy?
wielu z Państwa zadawało pytania, kiedy wrócą 
wysokie ceny i dlaczego pomimo niższych plo-
nów rynek pozostawał bez zmian. Nakłady, ja-
kie ponosi producent, pozostają wciąż wysokie,  
a przychód z hektara pozostawia wiele do ży-
czenia. w końcu przyszedł sezon, który znaczą-
co odmienił notowania giełdowe. od początku 
lipca 2018 r. zaczęły się poważne szacowania 

strat w związku z suszą, która przybierała coraz 
większy rozmiar i zbierała swoje żniwo w więk-
szej części Europy, a także w północnej rosji. 
wielokrotnie w rozmowach z niektórymi z Pań-
stwa prognozowałem, że po bardzo mokrym se-
zonie 2017/2018 mogą nadejść kolejne bardzo 
suche lata.

okazało się, że straty zbóż i rzepaku sięgnęły  
w Europie i rosji średnio 30%, a kolejne suche 
miesiące zagrażały nie tylko plonom kukury-
dzy, ale uniemożliwiały również siewy ozimin.  
w sierpniu na giełdzie Matif pszenica prze-
kroczyła pułap 200 €, a w pewnym momencie, 
kiedy pojawiły się plotki o tym, że rosja może 
wprowadzić zakaz eksportu w drugiej części 
sezonu, kosztowała nawet 215 €. porównując 
poprzednie sezony, to wzrost o 30–50 €/t.

Jednocześnie pojawił się kolejny problem tego se-
zonu. Liczba zawartych przedżniwnie umów han-
dlowych między producentami i firmami skupu-
jącymi w cenach niższych niż w żniwa wywołała 
wśród firm handlowych i przetwórstwa obawy 
przed ich realizacją. wpłynęło to na nerwowe ru-
chy na rynku i, w obawie przed nierealizowaniem 
umów, firmy podbijały ceny, chcąc zachować swo-
je terminowe dostawy.
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wzrostom. Najprawdopodobniej to tylko sezono-
wa korekta będącą wynikiem dużej w swojej ska-
li suszy. Wzrost areału zasiewów w Rosji oraz bez-
pośrednie sąsiedztwo tego giganta i niewątpliwe-
go lidera w produkcji i eksporcie zbóż stawia pod 
dużym znakiem zapytania ceny płodów rolnych  
w kolejnym sezonie.

Nie wyklucza to jednak prognoz, że tak się stanie, ale 
tylko niekorzystne warunki pogodowe na dużą ska-
lę mogą się do tego przyczynić. Niemniej końcówka 
sezonu 2018/2019 zapowiada się ekscytująco.

szarach. Niektóre rośliny zostały uznane za słabo 
rozwinięte, co zwiększyło ryzyko strat mrozowych 
zimą. W szczególności dotyczy to upraw w Niem-
czech, Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii.

Nie możemy pominąć jednak bardzo istotnej in-
formacji, jaką podało Ministerstwo Rolnictwa Ro-
sji, zwiększając areał zasiewów ozimin z 16,8 mln ha 
w 2017 r. do 17,7 mln ha. Z roku na rok Rosja i Ukra-
ina produkują coraz więcej zboża. Jest już niewiele 
miejsc takich jak Arabia Saudyjska, do której nie tra-
fia rosyjskie zboże, ale i tam toczą się poważne roz-
mowy.

Podsumowując, wiele czynników zdaje się „stu-
dzić” racjonalne zakusy na przedstawienie sce-
nariusza, że ceny płodów rolnych ulegną dalszym 

Grzegorz Krauza 
g.krauza@osadkowski.pl
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leżności od gatunku uprawy, zostały dotknięte pra-
wie wszystkie gminy w Polsce. 

Największe problemy z wodą występowały w oko-
licach Poznania, ale także na Pomorzu, Mazurach 
i części Mazowsza. Sytuacja zaczęła się poprawiać 
dopiero jesienią, w wyniku znacznego ochłodzenia 
i ze względu na występujące w całym kraju opady 
deszczu w ostatniej dekadzie września.

Aby oszacować rozmiar klęski, na pola zostały skie-
rowane komisje, a pomoc finansową zapowiedział 

Dodatkowo znaczne niedobory opadów atmosfe-
rycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia także pra-
wie od początku kwietnia zeszłego roku, spowodo-
wały szybki rozwój suszy atmosferycznej i glebo-
wej oraz spadek stanów wody w rzekach na znacz-
nym obszarze Polski. W wielu stacjach, zwłaszcza 
w Polsce środkowej i północnej, odnotowano 
sumy opadów atmosferycznych stanowiące około 
30% normy. Według danych z IUNG w Puławach na 
podstawie 6-dekadowych raportów średniej war-
tości Klimatycznego Bilansu Wodnego suszą, w za-

susza – największe straty, wnioski 
i formy zabezpieczenia

ubiegły rok dał się wielu rolnikom mocno we znaki. choć susze w Pol-
sce występują dość często, ale ostatnio z bardzo dotkliwym niedo-
borem wody mieliśmy do czynienia w 2015 i częściowo w 2016 roku. 
z kolei w 2017 roku opady atmosferyczne kształtowały się powyżej 
normy i zjawiska suszy nie obserwowano. W roku 2018 natomiast sy-
tuacja była bardzo niekorzystna i klęska suszy stała się faktem.

iunG w Puławach potwierdził, że susza 
rolnicza wystąpiła wśród wszystkich 
monitorowanych upraw:

• zbóż jarych

• zbóż ozimych

• roślin bobowatych

• krzewów owocowych

• warzyw gruntowych

• truskawek

• tytoniu

• drzew owocowych

• rzepaku i rzepiku

• kukurydzy na ziarno

• kukurydzy na kiszonkę

• chmielu

• ziemniaka

• buraka cukrowego

Po ekstremalnie ciepłym kwietniu i maju 
również w czerwcu temperatury powie-
trza w całym kraju przekraczały znacznie 
średnie wieloletnie.

Tabela 1. średnie miesięczne temperatury powietrza w czerwcu 2018 r. na tle wartości średnich z wielo-
lecia 1981–2010 w wybranych stacjach synoptycznych

Tabela 2. sumy dekadowe opadów atmosferycznych w okresie kwiecień–czerwiec 2018 r. na tle warto-
ści średnich z wielolecia 1981–2010 w stacji synoptycznej Poznań–ławica
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minister rolnictwa. Właściciele gospodarstw, którzy 
w uprawach mieli straty na poziomie 70% lub wyż-
szym, mogli otrzymać i 1000 zł do 1 ha.  W przy-
padku strat większych niż 30%, ale mniejszych niż 
70%,  wsparcie wyniosło 500 zł do 1 ha.  Oba te 
przypadki są jeszcze uwarunkowane posiadaniem 
polisy na uprawy. Jeżeli rolnik jej nie ma, wówczas 
pomoc jest obniżana o 50% i wynosi odpowiednio 
500 lub 250 zł na 1 ha. Dodatkowo dla osób ma-
jących ubezpieczenie upraw przygotowano prefe-
rencyjny kredyt suszowy z oprocentowaniem na 
poziomie 0,5%.

Na stronie internetowej ARiMR brak aktualnych da-
nych, ale do 29 października ub.r. do Agencji wpły-
nęło ponad 290 tys. wniosków na kwotę blisko 1,85 
mld zł. Łączną wysokość strat z powodu suszy sza-
cuje się na poziomie 2,6 mld zł.

O tym, że w ostatnich latach coraz częściej wystę-
pują niekorzystne zjawiska pogodowe, rolnicy już 
wiedzą. Wymarznięcia, przymrozki, grad były bar-
dzo częste. W ubiegłym roku z kolei przypomnia-
ła o sobie susza. 

Z różnych przyczyn w Polsce nie zbudowano sys-
temów melioracyjno-nawodnieniowych na pozio-
mie innych państw Europy Zachodniej, jednak, 
jak wspomniał na konferencji Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, planowane są zmiany, w pierwszej 
kolejności:

• Opracowanie i wdrożenie szerokiego programu 
retencji wodnej oraz budowy systemów melio-
racji, w tym nowoczesnych systemów irygacyj-
nych w rolnictwie.

• Wdrożenie systemu poprawy żyzności gleb  
w Polsce poprzez szerokie stosowanie nawo-
zów przyjaznych środowisku naturalnemu, po-
prawę pH gleby, między innymi przez wapno-
wanie oraz regulację stosunków wodno-po-
wietrznych gleby.

Nie mamy możliwości ustrzec się w 100% od su-
szy, ale ostatnie lata pokazują, że powinniśmy się 
do niej lepiej przygotować i w odpowiedni sposób 
zabezpieczyć swoje uprawy.

Należy pamiętać przede wszystkim o wzbogace-
niu gleby w materię organiczną, właściwym ter-
minie siewu oraz odpowiednim nawożeniu. Spory 
wpływ na zachowanie większej ilości wody w gle-
bie ma racjonalne stosowanie zabiegów agrotech-
nicznych. 

Dodatkową formą zabezpieczenia od ryzyka su-
szy jest ubezpieczenie upraw. W ubiegłych latach 
polisy te były bardzo drogie (około 17% wartości 
ubezpieczenia) oraz obwarowane licznymi ogra-
niczeniami (m.in. wypłatą odszkodowania powy-
żej 25% szkody, udziałem własnym), czego skut-
kiem było wystawienie tylko 227 sztuk w całej Pol-
sce. W 2019 roku sytuacja może się jednak zmie-
nić, trwają bowiem prace nad nowelizacją ustawy 
o ubezpieczeniach, która da możliwość tańszego 
i lepszego zabezpieczenia od ryzyk.

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

piotr szczotka
p_szczotka@osadkowski-cebulski.pl

foT. 2. WyschnięTA PlAnTAcJA kukuRydzy

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

DODATKI      DLA GOSPODARSTW
ROLNYCH

materiał: LLDPE + stabilizator UV
technologia produkcji: wydmuch (BLOW) 
gatunek: I
wytrzymałość na rozciąganie: min. 25 MPa
rozciągliwość folii: 70%
kolor: biały
folia z klejem
materiał szpuli: plasti k
średnica wewnętrzna tulei: 76 mm

FOLIA ROLNICZA IDEAL WRAP 

RĘKAWY FOLIOWE RANI BAG

SIATKA ROLNICZA IDEAL BAL

TESTER WILGOTNOŚCI ZIARNA
FARMEX MT-PRO

ROZMIARY:
500 mm × 1800 m i 750 mm × 1500 m

ROZMIARY:
123 cm × 2000 m i 123 cm × 3000 m

materiał: PE + stabilizator UV
kolor: seledynowy
gramatura/gęstość: 9 g +/- 0,5 g
wytrzymałość na rozciąganie: minimum 250 kg
materiał szpuli: tektura 
średnica wewnętrzna tulei: 76 mm

średnica w stopach: 6,5”; 8”; 9” i 10”
średnica w metrach: 2 m; 2,4 m; 2,7 m i 3m 
grubość: 200, 225 i 240 micronów
długość: 30, 45, 60 i 75 m

zakres pomiaru wilgotności: od 5% do 40%
w zależności od rodzaju badanego ziarna

zakres pomiaru temperatury: od 0° do 45°
powtarzalność i dokładność: +/- 0,5°
w normalnej skali wilgotności przechowywanego ziarna

rozdzielczość odczytu: 0,1% wilgotności
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JAkUBUS – MIEJSCE, w kTóryM NATUrA ŁĄCZy SIĘ 
Z NowoCZESNoŚCIĄ. NA roZLEGŁEJ PowIErZChNI 
dAwNEGo GoSPodArSTwA roLNEGo FUNkCJoNUJE 
oBECNIE ELEGANCkI hoTEL I rESTAUrACJA JAkUBUS 
SErwUJĄCA dANIA kUChNI MIĘdZyNArodowEJ.

Pietruszka 
i olej rzepakowy

rZEPAk
Z nasion rzepaku tłoczy się jeden z najzdrowszych olei na świe-
cie. Nie jest on u nas doceniany, a szkoda, bo zmniejsza zawar-
tość złego cholesterolu i sprzyja zachowaniu młodości. Zawie-
ra cenny kwas oleinowy, który przyczynia się do obniżania tzw. 
złego cholesterolu (LdL) i poprawia stosunek dobrego (hdL) do 
złego. w sklepach mamy do wyboru oleje tłoczone na zimno  
i na ciepło. Te drugie w trakcie procesu produkcyjnego są dodat-
kowo rafinowane, czyli oczyszczane. To ważna różnica, bo ole-
je tłoczone na zimno powinniśmy stosować tylko na zimno (do 
sałatek, sosów itp.), tłoczone na ciepło można natomiast uży-
wać do smażenia, gotowania, pieczenia, ale również na zimno, 
do sałatek.

 
PIETrUSZkA
Natka pietruszki jest od wieków ceniona nie tylko jako przypra-
wa, za swoje właściwości smakowe, ale również jako witamino-
wa bomba, panaceum na różnego rodzaju dolegliwości. Popra-
wia trawienie, niweluje wzdęcia, zapobiega infekcjom m.in. ukła-
du moczowego, wzmacnia odporność, ma pozytywny wpływ na 
wzrok, odświeża oddech, łagodzi kaszel, również astmatyczny, 
usuwa nadmiar wody z organizmu, ma działanie moczopędne, 
wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn, poprawia wygląd 
skóry, włosów i paznokci, reguluje ciśnienie oraz wspomaga pra-
cę wątroby i zapobiega anemii.

PĘCZOTTO
Z KORZENIEM PIETRUSZKI,
boczniakiem, pesto 
z natki pietruszki 
i serem grana padano 

sPosób PRzyGoToWAniA

Pęczotto
Cebulę pokroić w drobną kostkę i zeszklić na maśle, podobnie boczniaki. do-
dać suchy pęczak, ciągle mieszając na średnim ogniu, dodać całe białe wino, 
następnie porcję bulionu 200 ml. ważne, by bulion dodawać partiami po od-
parowaniu wcześniejszego, konsystencja końcowa powinna być kremowa. 
Tak ugotowany pęczak wyłożyć do płaskiego naczynia do ostygnięcia. korzeń 
pietruszki oczyścić, nie obierając skóry, pokroić w średnią kostkę. Smażyć na 
maśle z miodem, a następnie piec w piekarniku 15–20 min w temp. 160°C.
pesto 
1 natkę pietruszki bez łodyg wraz z serem grana padano 200 g, olejem i młodym 
jęczmieniem zmiksować na jednolitą masę (ser wcześniej zetrzeć na tarce).
Przygotowanie dania  
Pęczotto odgrzewać na bardzo wolnym ogniu, gdy jest już gorące, zestawić 
z ognia, dodając ser mascarpone oraz pesto, ciągle mieszając. w razie koniecz-
ności podlać wrzątkiem lub bulionem, konsystencja powinna być kremowa. Pę-
czotto nałożyć na talerz, dodając upieczony korzeń pietruszki oraz starty ser 
grana padano. Całość posypać sproszkowanym pudrem z młodego jęczmienia. 
Pamiętajmy, że ser i pesto dodajemy do pęczotto w momencie ściągnięcia  
z ognia – wcześniejsze dodanie może spowodować rozwarstwienie się sera.

skłAdniki

pęczotto:
• kasza pęczak 1 kg
• boczniak 0,3 kg 
• bulion warzywny lub rosół 2,5 l
• białe wino 100 ml 
• masło 100 g
• cebula szalotka lub biała 200 g
• sól 
• ser mascarpone 0,3 kg
• korzeń pietruszki 1 kg 
• miód 70 ml
Pesto z natki pietruszki:
• natka 3 szt. 
• ser grana padano 0,4 kg 
• olej rzepakowy 150 ml
• młody jęczmień proszek 1 łyżka 
• sok z cytryny 10 ml 

KREM Z KORZENIA
PIETRUSZKI 
z miodem gryczanym 
i olejem rzepakowym 
z zielona natka

sPosób PRzyGoToWAniA

zupa krem
Pietruszkę korzeń 1,5 kg obrać i pokroić w średnią kostkę. Podsmażyć na 
maśle z miodem do momentu karmelizacji. do gotującej wody dodać skar-
melizowany korzeń i gotować około 30 minut do miękkości. doprawić solą 
oraz białym pieprzem, w razie potrzeby cukrem. Na koniec dodać śmietanę 
i zmiksować do uzyskania konsystencji gładkiego kremu.
olej z natką 
olej rzepakowy wraz z posiekaną natką zmiksować na gładką masę, na ko-
niec dodając sok z cytryny. Całość przetrzeć przez bardzo drobne sito. Zupę 
krem polać olejem. olej przechowywać w lodówce do 5 dni. 
chips z pietruszki korzenia
Pozostały korzeń pietruszki ściąć obieraczką do warzyw na cienkie paski. 
olej rozgrzać do temperatury 165–170°C. wrzucać partiami paski pietrusz-
ki i czekać, aż wypłyną i zarumienią się. odsączyć na ręczniku papierowym, 
doprawiając solą, gdy są jeszcze gorące. 

skłAdniki nA 10 PoRcJi
zupa krem:
• młody korzeń pietruszki 2,5 kg
• woda 3 l 
• masło 100 g
• miód gryczany 80 g
• śmietana 100 ml 
• sól, pieprz biały – do smaku
• olej rzepakowy do smażenia 0,5 l  

olej z natką:
• natka pietruszki – 1 pęczek z łodygami 

(posiekana)
• olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 100 ml
• szczypta soli
• sok z cytryny 5 ml

Łukasz lindner 
L.Lindner@jakubus.pl
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lekkie maszyny budowlane  
marki New Holland

Jako autoryzowany dealer marki new holland mamy zaszczyt poin-
formować o rozszerzeniu naszej oferty o maszyny budowlane dedy-
kowane sektorowi rolniczemu. oferta została uzupełniona o mini-
koparki, miniładowarki, koparko-ładowarki, kompaktowe ładowarki 
kołowe oraz ładowarki kołowe.

Miniładowarki
Miniładowarki i kompaktowe miniładowarki gą-
sienicowe o sterowaniu burtowym to maszyny  
o wyjątkowej wydajności i komforcie pracy. Wymia-
ry poniżej 2 m wysokości i nieco ponad 1,5 m sze-
rokości w najmniejszym modelu sprawiają, że te 
maszyny są niezastąpionym narzędziem w ciasnych 
pomieszczeniach. Maksymalna ładowność łyżki wy-

nosi od 1179 kg w najmniejszym modelu do 3447 kg 
w modelu gąsienicowym. Ergonomiczna kabina De-
luxe zapewnia doskonałą widoczność dookoła, co 
przekłada się na dużą zwrotność i szybszą reak-
cję operatora. Pionierska konstrukcja wysięgnika 
Super Boom w miniładowarkach jest najlepszym  
w swojej klasie rozwiązaniem pod względem zasię-
gu do przodu i wysokości, co znacząco wpływa na 
wydajność oraz bezpieczeństwo operatora.
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Kompaktowa ładowarka
kołowa 
Nowa oferta koparko-ładowarek zawiera cztery 
modele o napędzie na cztery koła, mocy 58–75 KM 
oraz ładowności maksymalnej od 1,9 t do 2,5 t i wy-
sokości podnoszenia 3,1–3,4 m. Parametry 
te osiągane są w kompaktowej konstruk-
cji: wysokość kabiny wynosi zaledwie 
2,46 m, a maksymalna szerokość to 1,74 
m w najmniejszym modelu. Warto wspo-
mnieć, że do tych parametrów dochodzi 
niewielki kąt skrętu uzyskany dzięki przegu-
bowemu układowi kierowniczemu, który spra-
wia, że maszyna jest bardziej zwrotna i łatwiejsza 
w obsłudze w zakresie kierowania wszystkimi ko-
łami. Nowa kabina zapewnia wygodne środowi-
sko pracy dla operatora, a czterokolumnowa kon-
strukcja daje 360-stopniową widoczność z mini-
malnymi martwymi polami. Wielofunkcyjny, elek-
trohydrauliczny dżojstik sprawia, że codzienne 
prace stają się szybsze i wydajne.

Koparko-ładowarka
Koparko-ładowarki są nieodzowne w procesach 
ładowania, skarpowania, chwytania, podnoszenia, 
wykopywania, kopania, sadzenia i wielu innych za-
daniach. W tego typu maszynach możliwy jest wy-
bór różnych konfiguracji ładowarki i ramienia ko-
parki. Przedstawiciel serii – model B115C ze stero-
wanymi wszystkimi kołami doskonale sprawdza się  
w trudnych warunkach i jest niezwykle zwrotny.  

daniel strząbała
d.strzabala@osadkowski.pl

do najistotniejszych cech koparko-ładowarek 
marki new holland można zaliczyć:
• udźwig na poziomie 3,5 t na wysokość 3,5 m  

w modelu B110 C 
• do wyboru stałe lub przesuwne ramię koparki
• napęd na cztery koła w standardzie z możliwo-

ścią wyboru napędu na dwa koła 
• mechaniczna przekładnia PowerShuttle lub au-

tomatyczna PowerShift 
• wiodąca w swojej klasie ergonomiczna kabina  

o niskim poziomie hałasu 

tecHNiKA rOlNiczA

Joanna Miężał-Basińska: Jest już Pan po pierwszym 
zbiorze ziemniaków kombajnem Puma 3. Na pew-
no oprócz dobrych plonów zdobył Pan też wiele cen-
nych doświadczeń związanych z użytkowaniem no-
wego sprzętu. Proszę o podzielenie się nimi z naszy-
mi czytelnikami.

Piotr Abramowicz: Prace na polu podczas wykop-
ków przebiegały bez większych zakłóceń. Pogo-
da dopisywała podczas zbioru, choć miniony se-
zon był w pewnym stopniu specyficzny z uwagi na 
wysokie temperatury oraz brak wilgoci w glebie, 
co zwiększało obicie ziemniaków w trakcie zbio-
ru. Niekorzystne uwarunkowania pogodowe oraz 
przebieg sezonu wegetacyjnego wpłynęły również 
na dojrzewanie bulw, które na części uprawiane-
go areału dosyć późno osiągnęły wymagane pa-
rametry. Doszło do takiej sytuacji, że część ziem-
niaków musiała być zbierana na początku listopa-
da, podczas gdy zbiory ziemniaka przeważnie koń-
czyliśmy pod koniec października. Pomimo tych 
opóźnień kombajn Puma 3 marki AVR wykopał  
w minionym sezonie ponad 270 ha. Oczywiście nie 
jest to koniec jego możliwości. 

J.M.-B.: Czy w tak suchym roku, jakim był rok 2018, 
pojawił się jakiś problem z układem kopiącym?

P.A.: Konstrukcja kopaczki zarówno w kombajnach 
ciąganych AVR, jak i w Pumie 3 nie sprawia proble-
mów, nawet w tak suchym roku jak ostatni. W mi-
nionym sezonie część ziemniaków uprawiana była 
na polach mocno zakamienionych, przez co pod ko-
niec wykopków musieliśmy wymienić taśmy kopią-
ce. Było to spowodowane nie zużyciem roboczym 

maszyny, lecz uszkodzeniami po kamieniach i in-
nych ciałach obcych. Bardzo często podczas zbioru 
ziemniaków wyorywane są elementy metalowe bę-
dące częściami roboczymi maszyn uprawowych. To 
one w dużym stopniu przyczyniają się do uszkadza-
nia taśm w kombajnach ziemniaczanych. Uważam, 
że w „normalnych” warunkach pracy taśmy spokoj-
nie by wytrzymały 2–3 sezony.  

J.M.-B.: Jak kombajn Puma 3 wpłynął na organiza-
cję prac w gospodarstwie? Czym różni się od innych 
maszyn?

P.A.: Organizacja prac stała się dla nas bardziej eko-
nomiczna. Obecnie jeden kombajn z jednym opera-
torem jest w stanie bez problemu zastąpić dwie ma-
szyny ciągane. Powiedziałbym nawet, że wydajność 
zbioru dzięki Pumie 3 była w tym roku zdecydowa-
nie większa niż przy wykorzystaniu dwóch poprzed-

trudne wykopki? Nie z nami!

kombinat Rolny świdnica sp. z o.o., którego Prezesem zarządu jest pan 
leszek Wojciechowski, jako pierwszy w Polsce stał się posiadaczem 
Pumy 3 – samobieżnego, 4-rzędowego kombajnu do ziemniaków, za-
kupionego w osadkowski sA. o praktycznych poradach i wrażeniach 
związanych z użytkowaniem maszyny rozmawiamy z panem Piotrem 
Abramowiczem, kierownikiem zakładu w Pszennie.
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Joanna Miężał-Basińska 
j.miezal@osadkowski.pl

nich Spiritów 8200. Poprawiliśmy technologię zbio-
ru dzięki mocnemu silnikowi, zwiększonej wydajno-
ści układu czyszczącego czy lepszej trakcji. Uzyskali-
śmy też maksymalną przepustowość poprzez wyko-
rzystanie: ciągnionych kół kopiujących, krojów tar-
czowych i dużych rolek pobierającym łęty. Ponad-
to optymalny rozkład masy zapewnia równy rozkład 
obciążenia na opony, a funkcjonalność ta minima-
lizuje możliwe przestoje spowodowane warunkami 
pogodowymi. 

J.M.-B.: Która funkcjonalność kombajnu Puma 
3 szczególnie się sprawdza się szczególnie podczas 
prac w gospodarstwie?

P.A.: Kompaktowa budowa i niska waga, w połą-
czeniu z bardzo szerokim kątem skrętu, zapewnia-
ją bardzo wysoką zwrotność, a operator ma zdecy-
dowanie większy komfort jazdy. Zawracanie na polu 
jest dużo sprawniejsze niż kombajnem ciąganym,  
i co najważniejsze, maszyna zachowuje większą sta-
bilność. Tę zaletę uzależniam jednak tak napraw-

dę od warunków glebowych i ustawienia maszyny. 
Chcemy pozyskiwać dobrego jakościowo ziemnia-
ka, stąd poziom prędkości pracy maszyny i prędko-
ści obrotowej poszczególnych taśm jest kwestią do-
pracowania odpowiednich ustawień przez opera-
tora. Możliwy jest jednocześnie zbiór i rozładunek 
podczas jazdy, jednak my tego na razie nie prakty-
kujemy. Rozładunek nie trwa na tyle długo, aby była 
konieczność przeprowadzania go podczas zbio-
ru. Łatwe sterowanie maszyną uzyskujemy dzię-
ki ekranowi dotykowemu, licznym kamerom oraz  
wygodnej, przestronnej kabinie. System czyszczą-
cy ziemniaka – Crossrolers (zespół rolek krzyżowych) 
to dla nas bardzo praktyczne rozwiązanie. Możemy 
ustawiać z kabiny agresywność doczyszczania po-
przez regulację wysokości rolek stalowych, pręd-
kość i kierunek obrotów. 

J.M.-B.: Jako pierwsi w Polsce kupiliście kombajn 
ziemniaczany Puma 3. Nie mieliście obaw związa-
nych z obsługą serwisową tej maszyny?

P.A.: Obawy oczywiście były, ale chciałbym w tym 
miejscu podkreślić, iż wszystkie procedury serwiso-
we działają bez zarzutu. Jest to nie lada wyzwanie dla 
dilera i dla serwisu, gdyż Puma 3, tak jak Pani zazna-
czyła, jest na razie jedyną sprzedaną maszyną tego 
typu w Polsce. Fakt ten niesie ze sobą szereg przy-
wilejów, ale też utrudnień, z którymi Osadkowski SA 
bardzo dobrze sobie radzi.

J.M.-B.: Co skłoniło Pana do zakupu Pumy 3?

P.A.: Przede wszystkim chęć usprawnienia pracy na 
polu. Ważna była dla nas również dostępność czę-
ści i sprawny serwis z krótkim czasem reakcji. Do-
bra, długoletnia współpraca z Osadkowski SA miała 
też duże znaczenie w podjęciu decyzji zakupowej. Za-
uważalne były duże starania i zaangażowanie ze stro-
ny przedstawicieli firmy. Te wszystkie zalety ostatecz-
nie zadecydowały o wyborze tej, a nie innej maszyny. 

 J.M.-B.: Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć 
kolejnych udanych wykopków i jak najmniej usterek!

P.A.: Dziękuję. I na koniec chciałbym dodać, że był to 
nasz udany zakup. 

paweł Jędrzejewski
p.jedrzejewski@osadkowski.pl

david smolarz
d.smolarz@osadkowski.pl
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