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 Pierwsza dawka jak najszybciej

Pierwsza dawka azotu ma charakter regeneracyjny, dokrzewiający i odżywia-

jący roślinę. Dlatego ważną rzeczą jest wiosenna lustracja plantacji zbóż. Wielkość 

pierwszej dawki zależy przede wszystkim od tego, jak dobrze roślina jest rozkrze-

wiona i w jakim stopniu uszkodzona przez mrozy. Pszenice, które mają 3–4 źdźbła 

i są w dobrej kondycji, nawozimy Saletrosanem® 26, RSM® bądź saletrami czy 

saletrzakami w dawce około 30–40 kg czystego N. Pszenice późno siane i słabo 

rozkrzewione należy zasilać w dawce 60–70 kg N w formie produktów szybko 

działających: RSM® czy saletra. W jęczmieniu, życie i pszenżycie pierwsza dawka 

wynosi 50% całego nawożenia azotem, aplikowana najlepiej w formie saletry lub 

RSM®. Pierwszą dawkę na zboża należy podać w możliwie najszybszym terminie, 

po ruszeniu wegetacji. Jeżeli w zbożach ozimych na wiosnę chcemy zaoszczędzić 

czas, a tym samym ograniczyć liczbę wjazdów na pole, bardzo dobrym rozwiąza-

niem jest użycie N-Lock™ w dawce 2,5 l/ha. Wysiewamy wówczas całą dawkę N 

na początku ruszenia wegetacji (RSM® oraz mocznik). W pszenicy dawka maksy-

malna to 180–200 kg azotu, w jęczmieniu i życie ozimym 120–140 kg N. Po wy-

siewie nawozów należy wykonać oprysk preparatem N-Lock™ (maks. do 10 dni). 

 Druga dawka

Największy problem w nawożeniu pszenicy stanowi dla rolnika podanie dru-

giej dawki azotu, która decyduje o plonie. Należy tutaj trafić w tzw. kolanko. 

Dawka ta wpływa na wielkość kłosa, liczbę rzędów i kłosków w rzędzie. Pre-

ABC NAWOŻENIA ZBÓŻ

Wiosenne nawożenie zbóż azotem należy rozpatrywać 
na różnych płaszczyznach. Zależy ono głównie od ga-
tunku rośliny, odmiany, rodzaju gleby, terminu siewu, 
przezimowania plantacji oraz od zagęszczenia łanu. 
W jęczmieniu, życie i pszenżycie ozimym najlepsze efek-
ty daje podział dawki azotu na dwie części, natomiast 
w pszenicy ozimej nawozimy dodatkowo trzecią dawką.

A U T O R Z Y :
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m_pawlus@osadkowski-cebulski.pl 

Sławomir Głąb
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feruje się stosowanie saletry lub YaraBela NITROMAG 

(EXTRAN 27). Dobrym rozwiązaniem, szczególnie na 

glebach lżejszych, jest podanie mocznika i RSM®. W tej 

technologii nawozimy około 5–7 dni przed pojawieniem 

się I kolanka (z uwagi na formę amidową, która długo ule-

ga przemianom). Wielkość drugiej dawki waha się w gra-

nicach 80–120 kg czystego N. Należy zwrócić uwagę, 

aby w całościowym bilansie azotu została nam jeszcze 

dawka na tzw. kłos (40–60 kg/ha).

Drugą dawkę w jęczmieniu, życie i pszenżycie stosu-

jemy po upływie około 1–2 tygodni po 1. dawce. Naj-

częstsze formy nawozu to Saletra PULAN®, Zaksan®, 

YaraBela NITROMAG (EXTRAN 27), RSM® i mocznik. 

W życie na drugą dawkę nie zaleca się mocznika i RSM®, 

bo zawarta w nich forma amidowa azotu powoduje wy-

leganie łanu. 

 Jakość na kłos

Trzecia dawka jest tzw. dawką jakościową. Wpływa 

na MTZ oraz zawartość białka i glutenu w ziarniakach. 

Najbardziej optymalnym terminem jej podania (jeśli uży-

fot. 1. W tym roku pierwsza dawka jak 
najszybciej – to azot ma czekać na roślinę, 
a nie roślina na azot. 

wamy Saletry i YaraBela NITROMAG (EXTRAN 27) jest 

faza wysuwającego się kłosa. W okresie suszy najlepiej 

sprawdzają się forma azotu amonowego i azotanowego 

(saletry, saletrzaki) oraz RSM® (aplikacja za pomocą węży 

rozlewowych) podana na liść flagowy. Doradcy Grupy 

Osadkowski dysponują N-testerem z firmy Yara, którym 

łatwo i szybko można ustalić III dawkę azotu bezpośred-

nio na polu. 

 Uzupełnienie PK

Zboża ozime możemy wiosną nawozić np. YaraMila™ 

16-16-16 (hydrofoski) oraz solą potasową, np. Korn-Ka-

li®. Bardzo dobry efekt daje też ESTA® Kieserit w daw-

ce 100  kg/ha. Wykonujemy je, jeżeli pominęliśmy PK 

jesienią. Na glebach słabszych zaleca się wiosną potas. 

W pszenicy w pierwszej dawce stosujemy nawozy za-

wierające siarkę, takie jak Saletrosan® 26 lub 30 oraz 

Siarczan amonu 21. Siarka zawarta w tych nawozach 

wspomaga pobieranie azotu i wpływa na jakość plonu. 

Aby zapewnić roślinom możliwie jak najlepsze wykorzy-

stanie azotu w zależności od warunków pogodowych 

i stanu plantacji, nawożenie tym składnikiem trzeba 

mieć rozpisane przed ruszeniem w pole. Zachęcam do 

konsultacji z naszymi doradcami z Grupy Osadkowski. 

Będziemy mieć wtedy pewność, że pieniądze, które wy-

daliśmy na nawóz, są dobrze wykorzystane w polu.

fot. 2. Faza liścia flagowego to optymalny okres 
nawożenia „na kłos", aby uciec przed suszą.
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Wzorcowy skład gleby to: składniki organiczne – 5%, woda – 25%, powietrze 

– 25%, składniki mineralne – 45%. Niestety takich gleb w Polsce jest bardzo mało; 

przeważnie zawartość materii organicznej nie przekracza 3%, a w większości przy-

padków nie zawiera nawet 1%. Nie mają one odpowiedniej struktury, zdolności do 

utrzymywania wody i składników pokarmowych lub są bardzo zlewne i tracą zdol-

ność do przesiąkania wody, w związku z czym nie są napowietrzane oraz stanowią 

niekorzystne środowisko do wzrostu i rozwoju roślin. 

Gleby istnieją i utrzymują swoje cechy dzięki organizmom glebowym, które 

można uznać za żywą warstwę skorupy ziemskiej. Ich liczba jest w dużym stopniu 

ograniczana poprzez niewłaściwą agrotechnikę oraz duże ilości chemicznych sub-

stancji pochodzących z nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. To przy 

udziale mikroorganizmów gleby podlegają ciągłym przemianom, a składniki od-

żywcze są udostępniane roślinom.

Ostatnie kilka lat pokazuje, jak zmieniają się warunki uprawy roślin. Kapryśny 

klimat, stepowienie dużych obszarów szczególnie centralnej Polski, degradacja 

struktury gleby oraz zmniejszająca się ilość wprowadzanej materii organicznej 

(zabieranie z pola słomy, ograniczenie stosowania obornika), stosowanie świeże-

go (nieprzekompostowanego) obornika bydlęcego i pomiotu ptasiego niekorzyst-

nie wpływają na strukturę gleby. Przejawia się to nieprawidłowymi stosunkami 

powietrzno-wodnymi, brakiem struktury gruzełkowej, niezdolnością do zatrzymy-

ŻYWA GLEBA 
TO PODSTAWA 
DOSKONAŁYCH PLONÓW

Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej 
będąca wytworem długotrwałych procesów odbywa-
jących się na powierzchni Ziemi. Wytworzenie 2–3 cm 
jej warstwy trwa około 200–1000 lat. Jej tworzenie 
następuje w wyniku wietrzenia skał pod wpływem 
czynników klimatycznych oraz działalności organi-
zmów żywych. Rozdrobniony materiał skalny ma zdol-
ność zatrzymywania wody i powietrza, co sprzyja roz-
wojowi roślin, które utrwalają glebę. Szczątki roślinne 
oraz szczątki i odchody zwierzęce są rozkładane przez 
drobnoustroje glebowe, co prowadzi do zwiększenia 
ilości próchnicy i wzbogaca glebę w związki mineralne.

A U T O R :

dr inż. Anna Ambroszczyk
a.ambroszczyk@agrarius.eu
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wania składników mineralnych oraz zubożeniem życia bio-

logicznego (brakiem pożytecznej mikroflory i nadmiernym 

rozwojem fitopatogenów).

 Jak zatem pomóc glebie, a w rezultacie 
 roślinom i sobie samym?

Działania mające na celu ochronę gleb przeważnie 

sprowadzają się do przeciwdziałania erozji, do utrzyma-

nia w nich właściwych stosunków wodnych oraz zaha-

mowania przenikania zanieczyszczeń. Podstawowym 

warunkiem osiągnięcia tego celu jest to, żeby praco-

chłonne, energochłonne zabiegi zastąpić naturalną sa-

moregulacją biologiczną i jej wspomaganiem za pomocą 

wapnowania (formami węglanowymi, podnoszenia pH 

gleb nadmiernie zakwaszonych, stosowanie kwasów hu-

musowych i preparatów bakteryjnych w celu rozkładu 

resztek pożniwnych, dostarczenia roślinom składników 

odżywczych i utrzymania odpowiedniego stanu fitosani-

tarnego gleby). Sadzenie zadrzewień śródpolnych zwięk-

sza wilgotność powietrza, a tym samym zmniejsza paro-

wanie z gleb, wpływa na temperaturę i reguluje stosunki 

wodne w glebie.

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokiej aktyw-

ności biologicznej gleby jest jej zasobność w składniki 

pokarmowe. Bardzo ważne jest wzbogacanie rekultywo-

wanego gruntu w odpowiednią ilość substancji organicz-

nej. Cel ten można osiągnąć, stosując przekompostowany 

obornik, kompost, torf, słomę, nawozy zielone czy gnojo-

wicę. Wielkość dawki powinna być porównywalna z wy-

soką dawką obornika – 50 t/ha. Rekultywację biologiczną 

można przyspieszyć przez sztuczne zasiedlenie podłoża 

szczepami bakterii, np. Azotobacter, Rhizobium, Bacillus i in-

nych bakterii glebowych.

Firma Agrarius już od kilku lat ma w swojej ofercie 

innowacyjne rozwiązania polecane do stosowania na 

gleby zarówno te w dobrej kulturze (wspomagające upra-

wę i wzrost roślin), jak i – przede wszystkim – te prob-

lematyczne. Na szczególną uwagę zasługują tutaj prepa-

raty tzw. funkcyjne, oparte na pojedynczych szczepach 

bakterii, stworzone do sprawowania określonych funkcji 

w glebie i wspierających jej odpowiednią strukturę oraz 

zasobność.

Seria biproduktów – jedyne na rynku polskim wysokiej 

jakości preparaty bakteryjne o ukierunkowanym działaniu, 

oparte na pojedynczych, starannie wyselekcjonowanych 

szczepach mikroorganizmów pochodzących z naszej strefy 

klimatycznej. Preparaty te są w formie sypkiej, co powoduje 

ich stabilność i łatwość przechowywania. Zawierają po-

nadto bardzo wysoką liczbę bakterii tworzących kolonie 

w każdym gramie preparatu (1–5×109jtk w 1 g produktu):

fot. 1. Tylko żyzna gleba jest zasobna 
w składniki pokarmowe.
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 bi protect – preparat zawiera w swym składzie bak-

terię Bacillus subtilis, która bierze czynny udział 

w rozkładzie roślinnej materii organicznej. Wytwarza 

ona naturalne antybiotyki, a jej białka zwiększają wil-

gotność w obrębie systemu korzeniowego, pokrywają 

go dodatkowym śluzem oraz stabilizują koloidy glebo-

we. Redukuje ona liczbę chorobotwórczych grzybów 

i bakterii w glebie, przyczyniając się do polepszenia 

stanu fitosanitarnego w uprawach. Bacillus subtilis jest 

poza tym bakterią bardzo szybko się namnażającą, 

więc poprzez konkurencję o pokarm i miejsce w sto-

sunku do innych chorobotwórczych patogenów elimi-

nuje je w naturalny sposób ze środowiska glebowego, 

nie zaburzając przy tym, a wręcz wspomagając rozwój 

pożytecznych mikroorganizmów glebowych. Działa-

nie preparatu zostało potwierdzone przez wieloletnie 

badania (UR w Krakowie, IUNG w Puławach, IOR-PIB 

Poznań) i obserwacje polowe.

 bi azot – jedyny na rynku polskim preparat zawie-

rający bardzo aktywną bakterię Bacillus azotofixans, 

zdolną do przemiany azotu atmosferycznego w ła-

two dostępne dla roślin związki azotowe. Wiadomo, 

że bakterie azotowe mogą wiązać nawet do 50 kg 

azotu na 1 ha powierzchni uprawnej.

 

 bi fosfor – fosfor, podobnie jak azot, bierze udział 

we wszystkich procesach życiowych zachodzących 

w roślinie. Niestety w naszym kraju udział gleb o ni-

skiej lub bardzo niskiej zawartości fosforu przyswa-

jalnego wynosi aż 40%. W związku z tym nieoceniona 

jest działalność bakterii rozpuszczających fosforany 

uwstecznione, czyli bakterii fosforowych. Stąd też 

w ostatnich latach szczepy mikroorganizmów fosfo-

rowych uważa się za tzw. bionawóz. Bacillus megate-

rium znajdująca się w preparacie bi fosfor zastosowa-

na wiosną na glebę poprawia jej zasobność w formy 

fosforu przyswajalne dla roślin. Pozwala to zyskać aż 

20–40 kg fosforu w czystej formie na 1 ha.

Warto również wspomnieć o innych produktach po-

jawiających się na rynku, a mających doskonałe właś-

ciwości poprawiające warunki glebowe. Są nimi nawo-

zy wapniowe, przeważnie granulowane, z dodatkiem 

kwasów humusowych i konkretnych rodzajów bakterii. 

Oprócz bardzo ważnej roli, jaką odgrywa wapnowanie, 

wprowadzamy równocześnie do gleby nie tylko nie-

zbędne kwasy humusowe, powodując skuteczną i szyb-

ką poprawę jej stanu, ale również korzystne bakterie 

glebowe. Warto jednak zaznaczyć, że aby takie nawozy 

spełniały swoją funkcję, powinny być zgodne z określo-

nymi normami jakościowymi i mieć stosowną rejestra-

cję MRiRW.

A
G

R
O

N
O

M
 N

R
 1

/2
0

2
0



GRANULATY WAPNIOWE 
– INTERWENCJE WIOSENNE 
PRZY NISKIM pH

Słowo interwencja oznacza w rolnictwie działanie w ostatnim 
momencie z możliwością korzystnego wpływu. To taka operacja 
ratunkowa dla plonu. W przypadku wapnowania wiosennego 
będzie to każdy zabieg pogłówny, ale także działanie przedsiew-
ne, które powinniśmy wykonać jesienią lub rok wcześniej pod 
przedplon.

A U T O R :

Roman Rutkowski
roman.rutkowski@nordkalk.com
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ceważenie problemu powodują, że nie przeprowadzamy 

jesiennej regulacji odczynu. Stan zakwaszenia może być 

krytyczny i sposobów na jego poprawę trzeba poszuki-

wać wiosną. Wapnowanie wiosenne to dobre rozwiąza-

nie, a w niektórych okolicznościach może mieć szczególne 

zalety. Kiedy jednak sytuacja nas zaskoczy i podejmujemy 

się wapnowania interwencyjnego wiosną z opóźnieniem, 

trudno jest oczekiwać rewelacyjnych efektów.

Zabieg wiosenny jest możliwy przed wysiewem buraka 

cukrowego, kukurydzy, zbóż jarych, roślin strączkowych 

i roślin pastewnych. Takie wapnowanie może wpływać 

na kształtowanie plonów upraw od początku wegetacji. 

Warunkiem jest wczesny termin, najlepiej kiedy wilgot-

ność jest wysoka, a nocne przymrozki pozwalają na wjazd 

bez konsekwencji dla struktury gleby. Mieszanie wapna 

z glebą powinno wpisywać się w normalnie zaplanowane 

uprawki wiosenne. Należy pamiętać, że każde kolejne 

mieszanie gleby, zwłaszcza głębokie, prowadzi do utra-

ty wody glebowej i może mieć negatywne konsekwencje 

w plonowaniu. Wapnowanie można też przeprowadzić po-

głównie z bardzo dobrymi rezultatami (fot. 1).

Zastosowane wapno wnosi ładunek zasadowy, który 

neutralizuje szkodliwe kwasy i zmienia radykalnie środo-

wisko glebowe, przede wszystkim likwidując toksyczny 

glin oraz wprowadzając wapń (Ca2+) jako pierwiastek po-

karmowy. Wysoka zawartość wapnia w glebie gwarantuje 

jej dobrą strukturę. Jony Ca2+ tworzą mostki strukturalne 

między koloidami mineralnymi i organicznymi, co sprzyja 

tworzeniu trwałej porowatej struktury. Wiosenne wap-

nowanie reaktywnym wapnem jest pewną formą ubezpie-

czenia przed ryzykiem zniszczenia struktury. Zamulanie 

i zaskorupianie gleby to częste zjawiska na średnich i cięż-

kich glebach, szczególnie w uprawie buraka cukrowego 

i kukurydzy. Zastosowanie płytko przed siewem lub po-

głównie reaktywnego granulowanego wapna, nawet gdy 

sytuacja z pH jest dobra, ogranicza to zjawisko.

Poprawiona struktura to więcej powietrza w glebie 

oraz skuteczniejsza infiltracja wody (dobre przyjęcie opa-

dów i lepsze podsiąkanie wody gruntowej). Dodatkowym 

efektem jest szybsze ogrzewanie się podłoża.

Dawki wapna wiosną przedsiewnie powinny być 

o połowę niższe od tych zalecanych jesienią i wahają 

się w granicach 0,3–1,5 t CaO. Dawki wapna stosowa-

nego pogłównie powinny być jeszcze niższe i najczęściej 

stosuje się 0,2–0,8 t CaO. Do wapnowania wiosennego 

odpowiednie są wapna węglanowe o wysokiej reaktyw-

ności, ponieważ tylko takie gwarantują pożądany efekt 

w roku zastosowania i są bezpieczne dla roślin (nie po-

wodują uszkodzeń chemicznych). Bardzo dobrym wybo-

rem są wapna granulowane wyprodukowane w oparciu 

o najwyższej jakości reaktywny surowiec. Stosowanie 

wapna granulowanego pozwala na wykorzystanie lżej-

szych maszyn i mniejszą liczbę przejazdów. Takie produk-

ty sprawdzą się nie tylko w roli wapna przedsiewnego, 

ale doskonale jako wapno uzupełniające i interwencyjne 

w wapnowaniu pogłównym. Granula powinna być twar-

da i wyrównana, co pozwala w procesie wysiewu wyko-

rzystać ścieżki technologiczne, jednocześnie gwarantu-

jąc równomierny wysiew na całej szerokości roboczej. 

W glebie granula powinna łatwo i szybko się rozpaść, co 

w przypadku części produktów dostępnych na rynku nie 

zawsze ma miejsce (fot. 2). Aby to ułatwić, konieczna jest 

właściwa kompozycja składu i technologia produkcji.

Dobry wybór do wiosennego wapnowania to wapno 

AtriGran – doskonale skomponowany granulat wapienny 

o regularnym kształcie oraz trwałej i wyrównanej granuli 

szybko rozpadającej się w glebie, który gwarantuje bez-

problemowy wysiew i skutecznie spełnia swoje zadanie.
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0fot. 1. Burak cukrowy, zdjęcie wykonano 
4 IX, siew 2 IV, po lewej stronie 6 IV zasto-
sowano 0,9 t AtriGran, po prawej stronie 
bez zabiegu.Zakwaszona gleba to środowisko z upośledzonym życiem biologicznym, nie-

prawidłową strukturą gleby, niefunkcjonalną próchnicą i przemianami chemicz-

nymi, które prowadzą do szeregu strat i ograniczeń w bilansie makroskładników 

pokarmowych. Ponadto kwaśne gleby mają dużo toksycznego glinu, co przekłada 

się na ograniczony rozwój systemu korzeniowego. Finalnie oznacza to spadek plo-

nowania, a jego wielkość zależy nie tylko od poziomu zakwaszenia, ale również 

od tego, jak wygląda okres wegetacji. Uprawy prowadzone na glebach zakwaszo-

nych reagują zdecydowanie wyższymi spadkami plonowania, gdy pojawiają się 

czynniki stresowe: okresowe chłody, upały, susze itp.

 Czasami warunki meteorologiczne lub organizacyjne  
nie pozwalają na jesienne wapnowanie

Wapnowanie jest skutecznym zabiegiem poprawiającym odczyn i funkcjo-

nowanie środowiska glebowego. Każdy rolnik pragnący wybrać to rozwiązanie 

agrotechniczne musi odpowiedzieć sobie na pytanie o produkt, dawkę i termin 

zabiegu, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Powszechnie propagowany w Polsce system wapnowania opiera się o „wap-

nowanie na ściernisko” i ten termin uważa się za optymalny. Jako dobry moment 

często wskazuje się również uprawki pod oziminy oraz zabiegi późnojesienne, 

z orką zimową włącznie. Termin ten ma dużo zalet, jest to bowiem zazwyczaj mo-

ment, kiedy można znaleźć chwilę czasu na tak duży zabieg logistyczny. Gleba jest 

sucha, co pozwala na wjechanie ciężkim sprzętem bez ryzyka utworzenia kolein, 

zniszczenia struktury gleby i podglebia.

Czasami jednak warunki meteorologiczne lub organizacyjne nie pozwalają na 

jesienne wapnowanie. Niekiedy brak dostępności nawozu lub zwyczajne zlek-
fot. 2. Granula wapna nawozowego kilka miesięcy po zastosowaniu.



Gatunek
Średnia liczba nasion na 1 roślinie

rośliny okopowe zboża jare zboża ozime

Bodziszek drobny 116 152 73

Chwastnica jednostronna 1298 146 230

Fiołek polny 525 227 130

Gwiazdnica pospolita 1272 – 295

Iglica pospolita – 122 75

Komosa biała 888 85 44

Kurzyślad polny 255 187 67

Maruna bezwonna 5763 3272 3069

Miotła zbożowa 2187 733 632

Niezapominajka polna – 87 216

Owies głuchy 110 42 –

Przetacznik perski 278 82 –

Przetacznik polny 488 109 171

Przytulia czepna 457 189 163

Rdest ptasi 67 – 16

Rdestówka powojowata 66 45 6

Rumianek bezpromieniowy 1292 1821 1098

Szarłat szorstki 1411 290 854

Tasznik pospolity 5870 959 650

Włośnica sina 406 118 72

Żółtlica drobnokwiatowa 1113 267 211

Typ gleby Gatunki jednoliścienne Gatunki dwuliścienne Suma gatunków

Płowa 4339 38 031 42 370

Mada rzeczna średnia 3933 27 009 30 942

Czarna ziemia 7921 19 936 27 857

W warstwie ornej pól uprawnych zalega ogromna liczba nasion, 
które zostały wytworzone na przestrzeni ostatnich lat przez różne 
gatunki roślin. Jest to tzw. „glebowy bank nasion”, który pozwala 
chwastom przetrwać na plantacjach pomimo nieustannej walki, 
jaką prowadzą z nimi rolnicy.

A U T O R :

Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

fot. 1. Szacuje się, że około 90–95% nasion 
chwastów znajduje się w stanie spoczynku.

Wielkość glebowego banku trudno dokładnie ocenić. Wynika to m.in. z se-

zonowych zmian ilościowych, jakie w nim zachodzą, oraz nierównomiernego 

rozmieszczenia nasion w profilu glebowym. W badaniach przeprowadzonych 

w gospodarstwach doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

ustalono, że warstwa orna zawierała od około 33 tys. do 133 tys. nasion chwa-

stów na 1 m2, natomiast w glebie pochodzącej z plantacji zlokalizowanych na 

Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (tab. 1) stwierdzono obecność od około 28 tys. 

do 42 tys. nasion na 1 m2. Najbardziej „zanieczyszczona” nasionami była gleba 

płowa, mniej mada rzeczna, a w najmniejszym stopniu czarna ziemia. Prof. Rola 

(IUNG-PIB) ocenił, że na każdym 1 m2 skrajnie zaniedbanych pól może znajdo-

wać się nawet do 320 tys. nasion chwastów! 

 Chwasty mają liczne potomstwo

W korzystnych warunkach siedliska wiele chwastów jest niezwykle plennych. 

Do rekordzistów należą m.in. lulek czarny i szarłat szorstki, których pojedynczy 

egzemplarz może wydać kilkaset tysięcy nasion. Pomimo że na polach upraw-

nych, a zwłaszcza w łanie silnie konkurencyjnych roślin, reprodukcja chwastów 

zostaje znacząco ograniczona, to i tak szereg gatunków może wytworzyć impo-

nującą liczbę nasion (tab. 2). 

W skład glebowego banku wchodzą przede wszystkim nasiona „lokalne”, czyli 

takie, które powstały na roślinach zachwaszczających stanowisko. Oprócz nich 

obecna jest tam pewna liczba nasion, które na nową plantację dotarły przypad-

kiem, np. przeniesione przez wiatr, wodę, zwierzęta lub w wyniku nieświadomych 

działań człowieka (np. na ciągnikach, maszynach rolniczych lub wraz z materiałem 
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siewnym). Jeśli uda się im wykiełkować i przejść pełen 

cykl życiowy, może to doprowadzić do pojawienia się na 

stanowisku nowych, niekiedy bardzo groźnych gatunków.

 Większość nie wykiełkuje od razu

W sytuacji, gdy nasiona wszystkich chwastów kieł-

kowałyby od razu po osypaniu, ochrona plantacji byłaby 

znacznie ułatwiona. Niestety tak nie jest i szacuje się, że 

około 90–95% nasion chwastów znajduje się w stanie 

spoczynku bezwzględnego, który nie ustępuje, nawet 

gdy warunki są sprzyjające dla wzrostu i rozwoju roślin. 

Ten rodzaj spoczynku warunkowany jest genetycznie  

i może wynikać np. z obecności twardej i nieprzepusz-

czalnej dla wody oraz tlenu okrywy nasiennej, nierozwi-

niętego do końca zarodka lub działania różnego rodzaju 

inhibitorów kiełkowania. Dopiero wraz z upływem czasu, 

gdy okrywa nasienna zostanie uszkodzona (np. w wyni-

ku działania mikroorganizmów glebowych lub zabiegów 

uprawowych), zarodek dojrzeje, a poziom inhibitorów 

obniży się (co w niektórych przypadkach może nastą-

pić dopiero pod wpływem niskiej temperatury), proces 

kiełkowania może się rozpocząć. Jednak jeśli warunki są 

niesprzyjające, część nasion może przetrwać w glebie 

bardzo długo w oczekiwaniu na ich poprawę. Przeciętna 

żywotność nasion m.in. takich roślin, jak: gorczyca pol-

na, komosa biała, psianka czarna, szarłat szorstki, tasz-

nik pospolity i tobołki polne może przekraczać 20 lat. 

W specyficznych warunkach okres ten może być znacz-

Tabela 1. Liczba nasion chwastów w warstwie 0–20 cm (Sekutowski 2009).

Tabela 2. Plenność chwastów w łanach różnych roślin uprawnych na glebie lekkiej (Kwiecińska 2004).
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nie dłuższy. Na przykład w Danii w trakcie prac arche-

ologicznych wydobyto zdolne do kiełkowania nasiona 

sporka i komosy, których wiek oszacowano na 1700 lat! 

Takie doniesienia należy jednak traktować w kategorii 

ciekawostek. Na polach uprawnych, na których gleba 

jest aktywna biologicznie i regularnie wzruszana za-

biegami uprawowymi, nasiona na szczęście obumierają 

znacznie szybciej.

 Nocna uprawa sposobem 
na zachwaszczenie?

Okazuje się, że spoczynek nasion wielu roślin ustępuje 

pod wpływem działania światła. Takie gatunki w ciem-

ności nie wykiełkują lub ich kiełkowanie zostanie ogra-

niczone. Jednak do przerwania spoczynku wystarczają-

cy może być bardzo krótki, liczony w ułamkach sekundy 

impuls świetlny, do którego dochodzi w trakcie uprawy 

roli. W związku z tym pojawiły się pomysły, aby zabiegi 

uprawowe prowadzić w nocy. Metoda ta bardzo dobrze 

sprawdziła się w Niemczech – stopień pokrycia gleby 

przez chwasty na plantacji uprawianej po zachodzie 

słońca wynosił 2%, a gdy te same zabiegi przeprowa-

dzono w dzień, chwasty pokryły aż 80% powierzchni. 

Mniejsze zachwaszczenie stwierdzono w przypadku 

przytulii czepnej, tasznika pospolitego, przetacznika 

perskiego i rumianku pospolitego. W innych doświad-

czeniach, które zrealizowano w Danii i Szwecji, liczba 

chwastów na polach uprawianych w nocy była o 30–

40% niższa, natomiast w badaniach australijskich nie 

zaobserwowano żadnego korzystnego efektu. W trak-

cie doświadczeń przeprowadzonych w Polsce (Skier-

niewice) dostrzeżono, że przedsiewna uprawa prze-

prowadzona w nocy opóźniła kiełkowanie i wschody 

chwastów oraz ograniczyła zachwaszczenie na okres 

nie dłuższy niż 4–5 tygodni. 

Jak widać, wyniki badań są bardzo rozbieżne, jednak 

pomimo tego obecnie przeważa pogląd, że nocna uprawa 

może być cennym uzupełnieniem innych metod ograni-

czania zachwaszczenia, zwłaszcza w rolnictwie ekolo-

gicznym. 

 Ukraść z tego banku jak najwięcej

W celu zmniejszenia zasobności glebowego banku 

nasion oraz późniejszego zachwaszczenia rośliny upraw-

nej należy przede wszystkim w jak największym stopniu 

ograniczyć owocowanie chwastów występujących na 

plantacjach, a także w ich najbliższym sąsiedztwie. Nie 

jest to jednak zadanie łatwe. Zabiegi odchwaszczające 

zazwyczaj nie są skuteczne w 100%, a nawet pojedyn-

cze ocalałe rośliny mogą wydać znaczną liczbę nasion. 

Poza tym wyeliminowanie niektórych chwastów, np. 

pojawiających się w drugiej połowie okresu wegetacji, 

jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Tego rodzaju za-

chwaszczenie, tzw. wtórne, występuje najliczniej w upra-

wach szerokorzędowych, np. burakach i ziemniakach. 

Dobrym momentem na redukcję zachwaszczenia 

gleby jest okres pożniwny. Wykonywane wówczas 

uprawki niszczą wschodzące siewki, a jednocześnie 

pobudzają kolejne partie nasion do kiełkowania. Warto 

też pamiętać, że ścierniska, o ile zostaną pozostawio-

ne bez interwencji rolnika, mogą stać się prawdziwymi 

„rozsadnikami” chwastów. W obserwacjach przeprowa-

dzonych przez pracowników UP w Lublinie ustalono, że 

na niepodoranych i pozostawionych do jesieni ścierni-

skach powstawało średnio 40 tys. nasion chwastów na 

każdym 1 m2! 

Z wielu badań wynika, że bardzo skuteczną (o ile nie 

najskuteczniejszą) metodą ograniczania zasobów ban-

ku nasion jest tzw. ugór czarny. W Wielkiej Brytanii po 

4 latach ugorowania i wykonywania 7 orek rocznie zapas 

nasion w glebie obniżył się o 97%, a gdy ugorowanie łą-

czono z dwukrotną orką w ciągu roku, wówczas redukcja 

liczby nasion sięgnęła 89%. 

 Amatorzy nasion

Dużą rolę w redukcji zachwaszczenia odgrywają także 

zwierzęta żywiące się nasionami, m.in. bezkręgowce gle-

bowe, ptaki i drobne ssaki. W badaniach przeprowadzo-

nych na plantacjach w okolicach Warszawy ustalono, że  

w ciągu 8 tygodni wróble wyjadły 58% nasion komosy 

białej i 50% nasion szarłatu szorstkiego, które powstały 

w sezonie. Warto jednak dodać, że obserwowane sta-

nowisko zlokalizowane było w pobliżu zabudowań oraz 

krzewów, a takie miejsca są przez ten gatunek ptaków 

o wiele chętniej odwiedzane i dokładniej penetrowane. 

fot. 2. W sprzyjających warunkach szarłat może wydać kilkaset 
tysięcy nasion.



Skrzyp polny to gatunek wieloletni występujący powszechnie na terenie całej 

Polski, od nizin po tereny górskie. Zachwaszcza praktycznie każdy rodzaj upraw,  

a najliczniej pojawia się w ziemniakach i burakach. Często obserwowany jest rów-

nież na stanowiskach ruderalnych, m.in. poboczach dróg, terenach kolejowych  

i wysypiskach. Preferuje wilgotne lub podmokłe gleby piaszczyste i piaszczysto-

gliniaste. Dr Otto Wehsarg, pionier badań nad zwalczaniem chwastów w Niem-

czech, twierdził, że skrzyp „należy do roślin oddających największe usługi przy 

bonitacji gleby. Wykazuje on zawsze obecność warstwy obfitującej w wodę na 

głębokości rozrastania się jego poziomych rozłogów”.

 Dwa rodzaje pędów

Skrzyp zimuje w postaci podziemnych kłączy, z których wiosną wyrastają dwa 

rodzaje pędów. W marcu i kwietniu pojawiają się nierozgałęzione, czerwonawe 

lub żółtobrunatne, mierzące do 30 cm pędy zarodnionośne. Na ich szczycie po-

wstaje przypominający szyszkę kłos zarodnionośny. Cykl życiowy takich pędów 

jest bardzo krótki. Zaczynają zasychać zazwyczaj już po kilkunastu dniach, po wy-

sypaniu i rozsianiu przez wiatr zarodników. Rozmnażanie generatywne, ze wzglę-

du na krótką żywotność oraz wysokie wymagania wilgotnościowe zarodników, 

ma jednak na gruntach ornych bardzo małe znaczenie.

W maju wschodzą zielone pędy płonne (asymilacyjne), które utrzymują się aż 

do jesieni, dorastając w tym czasie nawet do 40 cm wysokości. Pędy te rozgałę-

ziają się okółkowo, a powstające na nich małe łuskowate liście są zrośnięte w dol-

nej części w pochwę. Ze względu na wysoką zawartość krzemionki są szorstkie 

w dotyku, a zgniatane chrzęszczą i skrzypią, co tłumaczy, skąd się wzięła nazwa 

mat w literaturze można odnaleźć jedynie pojedyncze 

doniesienia. W badaniu przeprowadzonym w Kanadzie 

gatunek ten, występując w kukurydzy kiszonkowej w na-

sileniu około 400 szt./m2, spowodował straty sięgające 

95%. Jednak w innych doświadczeniach, tym razem prze-

prowadzonych w kukurydzy ziarnowej, zachwaszczenie 

skrzypem nie wpłynęło na poziom plonowania lub obniż-

ka sięgała maksymalnie 13%. W zbożach natomiast istot-

ne straty wynikające z obecności skrzypu odnotowano 

jedynie na stanowisku mało zasobnym, na którym łan ro-

śliny uprawnej był przerzedzony, dzięki czemu wschodzą-

cy chwast miał sprzyjające warunki do wzrostu i rozwoju. 

 Wapnowanie to dobry sposób na skrzyp?

W wielu publikacjach skrzyp opisywany jest jako ro-

ślina wskaźnikowa gleb kwaśnych, której wzrost można 

ograniczyć, stosując nawozy wapniowe. Zdaniem niektó-

rych autorów tego typu zabieg nie będzie jednak skutecz-

ny, ponieważ część kłączy zalega na dużej głębokości, 

gdzie trudno jest szybko zmienić odczyn. Można także 

natrafić na źródła donoszące, że skrzyp dobrze rozwija się 

również na glebie o odczynie obojętnym. Takie informa-

cje znajdziemy m.in. w opracowaniu „Ekologiczne liczby 

wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski” przygotowa-

nym przez zespół botaników i ekologów. W doświadcze-

zwyczajowa tej rośliny. Charakterystyczny pokrój pę-

dów asymilacyjnych, które przypominają malutkie choin-

ki, sprawia, że gatunku tego nie można pomylić z innymi 

chwastami, z wyjątkiem pozostałych skrzypów, które na 

polach uprawnych występują bardzo rzadko. Na bardziej 

wilgotnych stanowiskach czasami może pojawiać się 

skrzyp błotny, skrzyp łąkowy lub skrzyp leśny.

 Kłącza, korzenie i bulwki

Skrzyp polny wytwarza rozległy system podziemnych 

kłączy, korzeni oraz tzw. bulwek. Organy te są rozmiesz-

czone w glebie piętrowo do głębokości około 1–2 m, lecz 

czasami docierają znacznie głębiej. W literaturze można 

natrafić na informację, że kłącza skrzypu wydobyto w trak-

cie kopania studni z głębokości przekraczającej 6 m! Za 

pośrednictwem kłączy oraz bulwek, których w 1 m3 gleby 

może powstać nawet do 1000 sztuk, skrzyp rozmnaża się 

wegetatywnie. Na polach uprawnych jest to podstawowy 

sposób reprodukcji tego gatunku. 

 Wciąż mało znana szkodliwość

Jak dotąd wpływ skrzypu na plonowanie roślin 

uprawnych nie został dokładnie przebadany. Na ten te-
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Pojawienie się skrzypu na plantacjach bywa lekceważone 
przez rolników. Zdarza się jednak, że ten niewielki i charakte-
ryzujący się niską siłą konkurencyjną chwast zwiększy swoją 
liczebność i zdominuje stanowisko, stając się zagrożeniem dla 
roślin uprawnych.

A U T O R :

Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

fot. 1. Skrzyp na plantacji kukurydzy.
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niu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii dostrzeżono 

też, że gatunek ten rozwijał się lepiej w wazonach z glebą 

obojętną (pH 6,6) niż z bardzo kwaśną (pH 4,2). Koordy-

nator tych badań częste występowanie skrzypu na stano-

wiskach zakwaszonych tłumaczył tym, że niskie pH gleby 

w większym stopniu ogranicza wzrost roślin uprawnych 

niż skrzypu.

Pomimo tych sprzecznych opinii nie można rezygno-

wać z wapnowania na plantacjach opanowanych przez 

skrzyp. Należy przyjąć, że jeśli regulacja odczynu nie 

zakłóci wzrostu tego gatunku, to przynajmniej zwiększy 

konkurencyjność rośliny uprawnej. 

 Nie znosi zacienienia i suchej gleby

Skrzyp jest rośliną wrażliwą na zacienienie. W niektó-

rych zaleceniach podaje się nawet, że pozbawienie dostę-

pu do światła to jedna z najlepszych metod zwalczania 

tego gatunku. Dlatego jeśli istnieje taka możliwość, to na 

stanowiska zachwaszczone skrzypem warto wprowadzać 

rośliny silnie okrywające glebę, np. łubin lub mieszan-

ki strączkowych pastewnych. Pomocne może być tak-

że silne nawożenie azotowe, które w większym stopniu 

stymuluje wzrost roślin uprawnych niż skrzypu. Należy 

także pamiętać, że gatunek ten dobrze rozwija się na 

fot. 3. Wschodzące pędy asymilacyjne skrzypu.

stanowiskach wilgotnych, a nawet podmokłych, więc ko-

niecznie należy zadbać o uregulowanie stosunków wod-

no-powietrznych panujących na plantacji.

 Pomogą herbicydy i odpowiednia 
uprawa gleby

Mechaniczne zwalczanie skrzypu jest trudne ze wzglę-

du na głęboki i silnie rozwinięty system organów pod-

ziemnych oraz duże zdolności regeneracyjne tej rośliny. 

Nowy osobnik może powstać nawet z 2–3 mm fragmentu 

kłącza! Prof. Dobrzański (Instytut Ogrodnictwa w Skier-

niewicach) na stanowiskach zachwaszczonych skrzypem 

zalecał m.in. zamiast podorywki wykonać uprawę na głę-

bokość ok. 15 cm, a po obeschnięciu roli usuwać kłącza 

broną sprężynową lub kultywatorem o zębach sprężyno-

wych. Niewskazane jest głęboszowanie (które rozwleka 

kłącza, a jednocześnie nie wyciąga ich na powierzchnię) 

oraz nadmierne spłycanie orek i wprowadzanie uprosz-

czeń uprawowych. Mało skuteczne jest również niszcze-

nie wyłącznie pędów nadziemnych, nawet jeśli zabiegi 

wykonuje się wielokrotnie podczas sezonu. 

Do walki ze skrzypem przydatne są niektóre herbicy-

dy, m.in. te, które zawierają MCPA (np. Chwastox 750 SL) 

lub mieszaninę MCPA z innymi substancjami. W bada-

niach kanadyjskich po aplikacji MCPA zniszczone zostały 

pędy nadziemne skrzypu, a ich odrastanie w kolejnym se-

zonie zostało ograniczone o 50–65%.

fot. 2. Pęd zarodnionośny skrzypu.



WIRUSY W ZBOŻACH

A U T O R :

Magdalena Płócienniczak
m_plocienniczak@osadkowski-cebulski.pl
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Wirusy, będące poważnym zagrożeniem w uprawie zbóż, 
bardzo długo pozostawały niezgłębione. Wyniki początko-
wych testów biologicznych, którym je poddawano, nigdy nie 
były do końca wiarygodne. Największa trudność polegała 
na ich niskiej zawartości w roślinie oraz lokalizacji we floe-
mie. Kolejna przeszkoda to niemożność mechanicznego ich 
przenoszenia, bowiem do inokulacji potrzebne są wektory. 
Dopiero opracowanie metod oczyszczania tych wirusów 
z wykorzystaniem odpowiedniej mieszaniny enzymów przy-
czyniło się do postępu prac nad zagadnieniem. Ostatnie lata 
badań to czas wielu odkryć, które w sposób znaczący poma-
gają zrozumieć mechanizmy ich działania w zbożach.

Choroby wirusowe zbóż były na zachodzie Europy poważnym zagrożeniem 

już od lat 70. W Polsce dopiero w ostatnich latach mają znaczenie ekonomicz-

ne, co ma związek przede wszystkim z: wydłużeniem okresu podwyższonych 

temperatur w okresie jesiennym, wczesnymi siewami, wzrostem areału zbóż 

ozimych oraz intensyfikacją ich produkcji. Układ temperatur reguluje więk-

szość procesów życiowych owadów, a postępujące globalne ocieplenie powo-

duje nieoczekiwane zmiany w ich biologii. 

Aktualnie najważniejsze choroby wirusowe występujące w Polsce to: żółta 

karłowatość jęczmienia, żółta mozaika jęczmienia, odglebowa mozaika zbóż oraz 

karłowatość pszenicy. 

 Żółta karłowatość jęczmienia (BYDV) 

Na polach ozimin największe zagrożenie stanowi żółta karłowatość jęczmienia 

(BYDV). Źródłem zakażenia są skoczki i mszyce, mające przystosowany do tego 

system pokarmowy umożliwiający skomplikowany rozwój wirusa w organizmie 

mszycy oraz kłująco-ssący aparat gębowy, potocznie nazywany kłujką. Pobiera-

ją one z dziko rosnących traw określone substancje, które po przemianach już 

w przewodzie pokarmowym stają się wirusami, a następnie wstrzykują je zdro-
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fot. 1. Mijak zrobiony jesienią podczas 
oprysku insektycydem na mszyce.

fot. 3. Żółta karłowatość jęczmienia w pszenicy – brak pędów kłoso-
nośnych.

wym roślinom, np. pszenicy. W Polsce mamy najczęściej 

do czynienia z mszycą czeremchowo-zbożową. Choć wi-

rusy mogą być przenoszone przez cały okres wegetacji 

roślin, zdecydowanie najgroźniejsze są infekcje jesienne 

ze względu na długi okres trwania, pozwalający na zwięk-

szenie ich koncentracji w roślinach. Należy mieć na uwa-

dze, że aby wirus BYDV mógł nabrać cech infekcyjnych, 

musi przejść cykl rozwojowy w przewodzie pokarmowym 

mszycy, która może go przekazać roślinie tylko w ciągu 

dłuższego żerowania i głębszej penetracji w tkankach 

roślinnych. W związku z tym zwalczanie tych owadów 

polega głównie na terminowym wykonaniu zabiegu od-

powiednimi insektycydami, a decyzja o takiej interwencji 

powinna opierać się głównie na stwierdzeniu ich obec-

ności w powietrzu i ustaleniu terminu nalotu, natomiast 

mniej zależy od ich liczebności. Wiadomo, że temp. -6°C 

jest temperaturą krytyczną, niepozwalającą mszycom – 

wektorom wirusów przetrwać okresu zimowego.

 Jak zwalczać?

Obecnie nie ma środka, który zapobiegałby 

chorobom wirusowym bądź je likwidował. Jesienią 

możemy jedynie zapobiegawczo zwalczać mszyce oraz 

wpływać na rozwój roślin poprzez ich stymulację, np. 

dzięki takim produktom jak NANO-GRO® Aqua będącym 

induktorem odporności oraz stymulatorem wzrostu 

i plonowania czy Maxi-Grow – nawozem pochodzenia 

naturalnego o działaniu biostymulującym. Wiosną 

ważna jest szybka diagnostyka choroby. Im prędzej 

podana zostanie „kroplówka” zakażonym uprawom, 

tym większa szansa na uratowanie roślin, w których jest 

małe stężenie wirusa. Warto wzmocnić rozwój roślin 

mieszaniną siarczanu magnezu i ALFA Mikro (odżywka 

zawierająca w swoim składzie wysokie zawartości Cu, 

Fe, Mn, Mo oraz Zn, które to są schelatowane czynnikami 

EDTA i IDHA w 100%).

fot. 2. Żółta karłowatość jęczmienia – nadmierne krzewienie się roś-
lin, czerwonawe końcówki liści oraz zahamowanie wzrostu.



Choroba Objawy
Sprawcy  

i ich występowanie
Zapobieganie

Żółta karłowatość 
jęczmienia

 Zahamowanie wzrostu

 Przebarwienia (ich kolor zależy od gatunku 
rośliny gospodarza):
1. Pszenica: czerwonopomarańczowy
2. Jęczmień: intensywnie żółty
3. Pszenżyto: żółty
4. Żyto: rdzawobrązowy
5. Owies: amarantowofioletowy

Uwagi:

 Przebarwienia powstają od wierzchołka  
i stopniowo ogarniają całą powierzchnię 
liścia

 Liście stają się kruche i sztywne

Sprawcami jest kilka 
wirusów, natomiast 
wektorami są mszyce.

 Dobór optymalnego 
terminu siewu

 Uprawa odmian 
tolerancyjnych 
i odpornych

 Zwalczanie 
chemiczne mszyc

Żółta mozaika 
jęczmienia

 Choroba ujawnia się wczesną wiosną,  
w niskich temperaturach

 Możliwe pojawienie się drobnych plamek  
i rozszerzających się smug, prowadzących 
do żółknięcia liści

 Zahamowanie wzrostu 

Sprawcami są dwa 
wirusy, najczęściej 
występujące razem, które 
są przenoszone przez 
pierwotniaka glebowego.

 Zapobieganie 
ekspansji wiroz

 Uprawa odmian 
tolerancyjnych 
i odpornych

Odglebowa  
mozaika zbóż

 Osłabienie rozwoju i zahamowanie wzrostu 
roślin

 Na młodych liściach pojawienie 
się mozaikowatych i nieregularnych 
rozmieszczeń smugowatości

Sprawcami są trzy gatunki 
wirusów, a wektorem 
wszystkich jest P. graminis. 
Wirus odglebowej mozaiki 
zbóż może porażać inne 
gatunki, jest niebezpieczny 
zwłaszcza dla pszenicy. 

 Uprawa odmian 
tolerancyjnych 
i odpornych

Karłowatość  
pszenicy

 Charakterystyczne, drastyczne 
skarłowacenia roślin 

 Jeżeli roślina zostanie zakażona wcześnie, 
następuje zamieranie liści

Sprawcą jest wirus 
karłowatości pszenicy 
porażający głównie 
pszenicę, ale również żyto, 
pszenżyto i jęczmień.

Wektorem wirusa jest 
skoczek.

 Dobór 
optymalnego terminu 
siewu

 Uprawa odmian 
tolerancyjnych 
i odpornych

 Zwalczanie 
chemiczne skoczków

Tabela 1. Wirusy występujące w zbożach ozimych.
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WIOSENNY ZABIEG 
HERBICYDOWY

Pierwszym wiosennym zabiegiem w zbożach ozimych jest 
ochrona herbicydowa. Należy go wykonać możliwie jak najw-
cześniej, gdyż chwasty na wiosnę wcześniej ruszają i są w bar-
dziej zaawansowanych stadiach rozwojowych. Pozwala to na 
zastosowanie niższych z zalecanych dawek, a na chwasty 
większe musimy aplikować maksymalne ilości preparatów. 
Jeżeli zatem jest możliwy wjazd na pole, zabiegu nie odkła-
damy w czasie.
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W 2019 r. wczesne siewy zbóż oraz długa i ciepła jesień skutkowały tym, że 

w większości gospodarstw zastosowano herbicydy już jesienią. To najskutecz-

niejszy zabieg, który zapewnia roślinom najlepsze warunki do wzrostu i rozwo-

ju. (fot. 1)

Dzięki niemu roślina uprawna nie konkuruje o składniki pokarmowe i wodę. Za-

bieg wiosenny powinien być jedynie korektą zabiegów jesiennych, zdarza się jed-

nak, że wysiew zbóż jesienią z różnych przyczyn jest opóźniony i na wprowadzenie 

herbicydu o tej porze jest już za późno. (fot. 2)

 Najpierw lustracja...

Odchwaszczanie zbóż ozimych należy zacząć od rozpoznania zagrożeń i na tej 

podstawie dobrać herbicydy, które poradzą sobie najlepiej z konkretnym typem 

zachwaszczenia. Na skuteczność zabiegów ma wpływ także faza rozwojowa ro-

śliny uprawnej. 

Większość preparatów zaleca się stosować do końca krzewienia zbóż, a jedy-

nie nieliczne mogą być aplikowane w późniejszych fazach. W praktyce zdarzają się 

sytuacje, że pomimo dobrze dobranego herbicydu pojawiają się przeszkody: spa-

dek temperatury i przymrozek w nocy. Pamiętajmy o tym i bierzmy to pod uwa-

gę – sprawdzajmy, w jakich temperaturach możemy zastosować wybrane środki. 

Przy niższych temperaturach czynności życiowe w roślinie przebiegają dużo wol-

niej, co powoduje, że substancja czynna również wolniej przemieszcza się w rośli-

końca fazy krzewienia. Pobierany jest głównie przez 

liście i skutecznie zwalcza chwasty w dawce 0,6 l/ha. 

 Mustang Forte™ 195 SE – jeżeli mamy problem 

z chabrem i ostrożniem polnym, stosujemy go w dawce 

0,8–1 l/ha od ruszenia wegetacji aż do fazy drugiego ko-

lanka zbóż w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie 

ozimym. 

 Hexypyr 200 EC używamy na działkach polnych 

z przewagą przytulii czepnej w wyższych fazach roz-

woju tegoż chwastu. Preparat ten wymaga wyższych 

temperatur dobowych (8˚C), natomiast optymalna to 

15–20˚C. W uprawach stosujemy go od fazy 3 liści zbóż 

do początku liścia flagowego w dawce 0,6–1,0 l/ha. 

 Blusky 500 WG w dawce 16–20 g/ha, Corida – 

20–25 g/ha lub Saracen Max 80 WG 25 g/ha – prepara-

ty te stosujemy na plantacjach z przewagą chabra pol-

nego, ostrożnia polnego, samosiewów rzepaku i fiołka 

do fazy BBCH 39, czyli widocznego liścia flagowego. Aby 

zwiększyć skuteczność ich działania, należy je aplikować 

łącznie z adiuwantem Atpolan Bio 180 EC w dawce 1 l/ha.

Szybkie zastosowanie wiosennego zabiegu herbicydo-

wego w znacznym stopniu ogranicza konkurencję ze stro-

ny chwastów, co korzystnie wpływa na kondycję upraw 

zbóż. Eliminuje także chwasty ograniczające dostęp do 

składników pokarmowych i wody, której w ostatnich la-

tach mamy znacznie mniej, oraz zmniejsza niedobór ma-

kro- i mikroelementów mogący być przyczyną wiosenne-

go zachwaszczenia.

nie. Wtedy działanie środka jest znacznie mniejsze i efekty 

początkowe są słabe. W skrajnych sytuacjach chwasty, 

przyjmując systematycznie małe ilości substancji, tolerują 

je i nadal rosną. W takim przypadku może być konieczny 

dodatkowy zabieg. 

 Chwasty jedno- i dwuliścienne

W zbożach ozimych do najgroźniejszych chwastów 

jednoliściennych należą: miotła zbożowa, wyczyniec pol-

ny, owies głuchy, perz właściwy oraz coraz częściej spoty-

kane na naszych polach życice i stokłosy. Do zwalczania 

tych gatunków chwastów możemy zastosować Fraxial 50 

EC w dawce 0,6–1,2 l/ha, Puma/Foxtrot 1–1,2 l/ha, Atlan-

tis Star 0,2–0,33 l/ha, Nomad 75 WG 120 g/ha, a na perz 

właściwy Attribut 70 SG w dawce 60–100 g/ha. Attribut 

70 SG nie powinien być stosowany, jeżeli jesienią planujemy 

siać rzepak ozimy. W takim przypadku możemy ograni-

czyć rozwój perzu, stosując preparat Apyros 75 WG 

w dawce 26,5 g/ha łącznie z adiuwantem Atpolan Bio 

180 EC w dawce 1 l/ha.

Typowymi chwastami dwuliściennymi w zbożach 

występującymi na naszych polach są: przytulia czepna, 

gwiazdnica pospolita, jasnoty, przetaczniki, fiołek polny, 

chaber bławatek, dymnica pospolita, bodziszki, chwasty 

rumianowate, komosa biała, maki, samosiewy rzepaku, 

tasznik pospolity, tobołki polne oraz ostrożeń polny. Pa-

leta środków zwalczających je jest znacznie większa. 

Kompleksowo bez tworzenia mieszanin zbiorniko-

wych możemy zastosować preparat Huzar Activ 387 OD 

o szerokim spektrum zwalczanych chwastów w dawce 

1 l/ha zawierający adiuwant, który zapewni lepsze pokry-

cie powierzchni liścia. Termin zabiegu to wiosna, po rusze-

niu wegetacji do końca fazy krzewienia. Kolejnym środ-

kiem, który zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne, jest 

Lancet Plus 125 WG. Stosujemy go w dawce 0,2  kg/ha 

łącznie z adiuwantem Dassoil zawierającym trzy substan-

cje aktywne, w dawce 0,5 l/ha. Środek możemy aplikować 

po ruszeniu wegetacji od fazy początku krzewienia do 

fazy pierwszego kolanka zbóż. 

Skuteczne preparaty na chwasty dwuliścienne, które 

dobrze komponują się w mieszaninach, to: 

 Pixxaro™ – środek, który zawiera nową substancję 

biologicznie czynną, skuteczność środka już od 2˚C. 

Termin stosowania od 3 liści zbóż do końcowej fazy 

nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego  

w dawce 0,25–0,5 l/ha. 

 Pegas® 306 SE – rozwiązanie na trudne chwasty dwu-

liścienne, które stosujemy do drugiego kolanka zbóż 

w dawce 0,4–0,6 l/ha.

 Sekator® Plus stosujemy w pszenicy, pszenżycie, jęcz-

mieniu oraz życie ozimym od ruszenia wegetacji do 
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fot. 1. Plantacja wolna od chwastów po 
jesiennym zabiegu herbicydowym.

fot. 2. Chaber bławatek coraz bardziej uodparnia się na herbicydy. 
Jeśli nie działa tribenuron, należy zastosować PixxaroTM.

A U T O R Z Y :

Piotr Salawa
p_salawa@osadkowski-cebulski.pl 

Krzysztof Fronczyk
k_fronczyk@osadkowski-cebulski.pl



grupa  
chemiczna  
SDHI

dawka PSZENICA JĘCZMIEŃ

g/ha
Septorioza 
paskowana 

liści

Septorioza 
plew

Rdza 
żółta

Rdza 
brunatna

Ryncho-
sporioza

Rdza jęcz-
mienna

Helmito-
sporium

Ramula-
rioza

bixafen 125 ++ ++ + + +++ ++ +++ +++

SOLATENOLTM 75 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

fluksapyroksad 125 +++ +++ ++ ++ +++ ++ +++ +++

fluopyram 98 ++ ++ + + – – – –

boskalid 350 ++ ++ – + + + ++ ++

Wycofanie popularnych substancji czynnych w ochronie zbóż 
za sprawą unijnych przepisów spowoduje, że gospodarstwa 
rolne będą zmuszone do restrukturyzacji portfela środków 
ochrony roślin opartego o popularne substancje. Takie zmia-
ny będą miały w szczególności wpływ na koszt samych za-
biegów. Prognozuje się, że zniknięcie z rynku bardzo popu-
larnej substancji, jaką jest propikonazol, spowoduje wzrost 
kosztu zabiegu T1 w zbożach o około 35%, co kształtuje ten 
pierwszy wiosenny zabieg w przedziale 160–220 zł. Sytua-
cja ta przyczyni się również do utraty wielu ekonomicznych, 
skutecznych i jakościowych rozwiązań skierowanych w fun-
dament ochrony zbóż. 
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A U T O R :

Oskar Horodyski
o.horodyski@osadkowski.pl

 Co nas czeka w 2020 r.

Substancje wycofane oraz zagrożone wycofaniem:

 propikonazol: Tern Premium, Tilt Turbo, Artea, Menara (wycofany 2019, stoso-

wanie 19 marca 2020)

 fenpropimorf: Capallo, Palazzo™ Duett Star (będzie wycofany w ciągu najbliż-

szych miesięcy)

 chlorotalonil (zostanie wycofany do końca sezonu wiosennego)

 tiofanat metylu (w najbliższych latach)

 tebukonazol (w najbliższych latach)

 epoksykonazol (w najbliższych latach)

W odpowiedzi na zachodzące zmiany Grupa Osadkowski przygotowała atrak-

cyjne warianty ochrony zbóż w oparciu o nowoczesne, skuteczne i dostępne sub-

stancje aktywne.

 Rok 2019 w uprawie zbóż 

Rok 2019 pod względem pogodowym był bardzo zróżnicowany. W pierwszej 

i  drugiej dekadzie stycznia odnotowano przymrozki przy powierzchni gruntu. 

Pod koniec tego miesiąca wystąpiły opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz 

lokalnie silne, wysuszające wiatry, które przy ujemnych temperaturach przy-

czyniały się do wysmalania roślin bez okrywy śnieżnej. Luty był dość zróżni-

fot. 1. Mączniak prawdziwy.
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wegetacji ozimin i rozwoju patogenów. Uwilgotniona 

wierzchnia gleba w tym okresie w minimalnym stopniu 

zabezpieczyła potrzeby wodne roślin. Dzięki zabiegom 

T1 i  odpowiedniej regulacji zdrowotność upraw zbożo-

wych była bardzo dobra. W następnych miesiącach roku 

można było zauważyć znaczącą poprawę warunków 

agrometeorologicznych. Intensywne opady deszczu od 

połowy maja odegrały kluczową rolę w poprawie stanu 

zbóż jarych i ozimych. Z drugiej jednak strony pogoda 

ta była punktem kulminacyjnym aktywacji utajonych 

zarodników rdzy, która przy wysokich temperaturach 

(15–22°C) i dużej wilgotności w bardzo krótkim czasie 

infekuje zdrowe liście zbóż (objawy po 5–6 dniach). Naj-

wyższą skuteczność w tym okresie miało rozwiązanie 

Elatus™Plus Plexeo w ochronie T2/T3. Wyżej wymienio-

na technologia jest jednym z najnowszych rozwiązań na 

polskim rynku z grupy SDHI. Technologia Elatus™Plus 

Plexeo jako jedyne rozwiązanie wykazało najwyższą 

oraz najdłuższą w czasie skuteczność przeciwko najważ-

niejszym chorobom zbożowym, a w szczególności dosko-

nale chroniło przed septoriozą i rdzą.

Kolejne miesiące charakteryzowały się brakiem opa-

dów oraz wysokimi temperaturami, które utrzymywały 

się aż do końca żniw, co znacznie przyspieszyło zbiory 

zbóż oraz pozostałych upraw. Konsekwencją zaistniałe-

go stanu był także przyspieszony zasiew ozimin jesienią 

2019 roku.  

Jesień była ciepła i wilgotna. Temperatury o dużych wa-

haniach, a także często występujące opady przyczyniły się 

do intensywnego rozwoju zbóż ozimych oraz patogenów. 

Zboża wykształciły średnio od 3 do 5 pędów bocznych. 

Mocno rozwinięte wczesne plantacje oraz dodatnie tem-

peratury były czynnikiem sprzyjającym dla rozwoju epi-

demii mączniaka w jęczmieniu ozimym oraz w pozostałych 

zbożach ozimych. Można było również zauważyć zaczątki 

cowany w tym zakresie, ale nie stwarzał zagrożeń dla 

ozimin. W pierwszym i  drugim tygodniu wzrost tempe-

ratury przyczynił się do zakłócenia spoczynku upraw. 

W marcu natomiast pola obsychały, a gleba znacznie się 

ogrzała. Te dwa czynniki przyczyniły się do pobudzenia 

Tabela 1. Porównanie substancji SDHI przez Arvalis – niezależny Instytut Rolniczy we Francji.

+++ wysoka skuteczność, ++ średnia skuteczność, + niska skuteczność, – brak działania



26

infekcji rdzy oraz septoriozy, które prowadziły do osłabie-

nia plantacji. W jęczmieniu ozimym odnotowano objawy 

plamistości siatkowanej, która jest poważną chorobą w tym 

okresie, a niekontrolowana powoduje duże straty plonu. In-

tensywny rozwój chorób w uprawach zbożowych jesienią 

wpływał przede wszystkim na osłabienie mocno wykształ-

conych aparatów asymilacyjnych. Konsekwencją tego było 

podwyższone tempo zużywania substancji zapasowych 

w celach regeneracyjnych.

 Strategia fungicydowa  
w ochronie zbóż na rok 2020

Podstawowymi etapem dobrania odpowiedniej stra-

tegii ochrony fungicydowej zbóż jest przeanalizowanie 

danych związanych z konkretną uprawą, takich jak:

 przedplon

 odmiana rośliny uprawnej

 stan plantacji po zimowym spoczynku

 planowane dawki azotu wiosną 

 oczekiwany plon   

Intensywne uprawy zbożowe, w których walczymy 

o utrzymanie najwyższych plonów, powinny być wspo-

magane technologią ZBOŻA ZDROWY ŁAN PREMIUM. 

Pierwszym zabiegiem T1 będzie rozwiązanie oparte 

na bardzo skutecznych na polskim rynku substancjach, 

wzmocnione o najnowszą generację adiuwantu Inex-A:

Full kondycja/Inex-A + Unix 75 WG – 0,4 kg/ha 

+ Praktis 250 EC – 0,4 l/ha + Tern Turbo 750 EC – 0,3 l/ha

Powyższa technologia jest doskonałą kompozycją 

substancji czynnych pochodzących z trzech różnych grup 

chemicznych o najwyższym profilu działania: cyprodynil 

bardzo dobrze kontrolujący łamliwość podstawy źdźbła 

i wspomagający ochronę w kierunku mączniaka prawdzi-

wego, protiokonazol zwalczający fuzaryjną zgorzel pod-

stawy źdźbła i choroby liści, fenpropidyna działająca in-

terwencyjnie w kierunku mączniaka. Dodatkowo produkt 

Full kondycja/Inex-A bardzo skutecznie wspomaga wni-

kanie substancji, co na dalszym etapie zwiększa efektyw-

ność danego rozwiązania. W kolejnym zabiegu ochrony 

T2/T3 zaleca się wykorzystanie technologii Elatus™Plus 

Plexeo:

Full kondycja/Inex-A + Elatus™Plus – 0,6 l/ha  

+ Plexeo – 0,8 l/ha

Jest to jedno z najnowszych na polskim rynku rozwią-

zań z grupy SDHI, które w połączeniu z metkonazolem 

wykazuje bardzo wysoką skuteczność przeciw najważ-

niejszym chorobom zbożowym, w szczególności septo-

riozie i rdzy. 

Dane rozwiązanie w połączeniu SOLATENOLU™ 

i Inex-A bardzo łatwo wchłania się w warstwę woskową 

i tkankę liścia, następnie po szybkim pobraniu substancji 

powoli się w nich przesuwa, co zapewnia długą ochronę 

oraz zabezpiecza nowe przyrosty. Warto nadmienić, że 

SOLATENOL™ zawarty w technologii Elatus™Plus Ple-

xeo ma najwyższą skuteczność rozmieszczenia substancji 

w tkankach roślinach, ale również charakteryzuje się wy-

jątkowo długim czasem działania, co pozwala utrzymać 

wysoki planowany plon. Wyżej wymienione rozwiązanie 

pozwala spać spokojnie i cieszyć się zdrowym łanem.

Drugim modelem ochrony zbóż są technologie ZBO-

ŻA ZDROWY ŁAN STANDARD I oraz ZDROWY ŁAN 

STANDARD II. To rozwiązania technologiczne skiero-

wane na średnio intensywne uprawy zbożowe, które 

charakteryzują się powtarzalnością i stabilnością plono-

wania. Zabiegiem T1 rozpoczynającym daną technologię 

będzie kompozycja produktów:

Full kondycja/Inex-A + Palazzo™ – 1,4 l/ha

lub

Full kondycja/Inex-A + Praktis 250 EC – 0,6 l/ha  

+ Profinity 180 SC – 0,3 l/ha

Pierwszy układ fungicydowy z technologii STAN-

DARD I (Full kondycja/Inex-A + Palazzo™ 1,4 l/ha) jest 

połączeniem 3 substancji aktywnych (fenpropimorf, 

epoksykonazol, metrafenon) o różnorodnym działaniu 

przeciwko chorobom podstawy źdźbła, mączniakowi, 

septoriozom, rdzom. Trzeba zaznaczyć, że dane rozwią-

zanie zarówno zabezpiecza, jak i zwalcza mączniaka 

prawdziwego. Zastosowanie tej technologii jest zalecane 

w przypadku występowania na danej plantacji dużej presji 

wskazanego patogenu. 

Drugi układ fungicydowy z technologii to STANDARD 

II (Full kondycja/Inex-A + Praktis 250 EC 0,6 l/ha + Pro-

finity 180 SC 0,3 l/ha). Składa się on z 2 substancji czyn-

nych o szerokim spektrum działania: pyriofenonu, który 

kontroluje mączniaka prawdziwego przez długi czas oraz 

protiokonazolu zwalczającego choroby liści (septorioza 

liści, rdze) i podstawy źdźbła. Technologia skierowana 

na plantacje, na których nie występują lub pojawiają się 

częściowo pierwsze objawy mączniaka prawdziwego. 

W zabiegu T2 Grupa Osadkowski zaleca wykonanie roz-

wiązania technologicznego opartego na SOLATENOLU: 

Full kondycja/Inex-A + Elatus™Plus 0,6 l/ha + Plexeo 

0,8 l/ha.

Trzecim modelem ochrony fungicydowej są techno-

logie ZBOŻA ZDROWY ŁAN EKONOMICZNY I oraz 

ZBOŻA ZDROWY ŁAN EKONOMICZNY II, które są 

skierowane do gospodarstw oczekujących dobrych 

i sprawdzonych rozwiązań opartych na korelacji ceny do 

jakości ochrony danej uprawy w celu zbudowania zdro-

wego plonu. Zabieg T1 będą charakteryzowały dwie pro-

pozycje fungicydowe:

Buzz Ultra DF – 0,25 kg/ha + Promax® 450 EC – 0,6 l/ha  

+ Tern Turbo 750 EC – 0,3 l/ha + Full kondycja/Inex-A

lub

Buzz Ultra DF – 0,25 kg/ha + Profinity 180 SC – 0,3 l/ha  

+ Promax® 450 EC – 0,6 l/ha + Full kondycja/Inex-A

Pierwszy układ z technologii EKONOMIA I (Buzz 

Ultra DF 0,25 kg/ha + Promax® 450 EC 0,6 l/ha + Tern 

Turbo 750 EC 0,3 l/ha + Full kondycja/Inex-A) składa 

się z 3 substancji czynnych (tebukonazol, fenpropidyna, 

prochloraz) uzupełniających się w działaniu i kontrolują-

cych wszystkie najważniejsze choroby zbóż pojawiające 

się w okresie krzewienia i początku strzelania w źdźbło. 

Prochloraz w połączeniu z tebukonazolem bardzo dobrze 

chroni zboża przed łamliwością podstawy źdźbła, syner-

giczne natomiast oddziaływanie fenpropidyny i prochlo-

razu kontroluje mączniaka prawdziwego i interwencyjnie 

go zwalcza. 

Drugi układ z technologii EKONOMIA II (Buzz Ultra 

DF 0,25 kg/ha + Profinity 180 SC 0,3 l/ha + Promax® 450 

EC 0,6 l/ha + Full kondycja/Inex-A) składa się z 3 substan-

cji czynnych (tebukonazol, pyriofenon, prochloraz) uzu-

pełniających się w działaniu i kontrolujących wszystkie 

najważniejsze choroby zbóż, które pojawiają się w okresie 

krzewienia i na początku strzelania w źdźbło. Rozwiązanie 

to w skuteczny sposób zapobiega łamliwości podstawy 

źdźbła, która może spowodować aż 1/3 straty plonu. Po-

nadto opisywany układ zabezpiecza łan przed mącznia-

kiem prawdziwym. 

W zabiegu T2 w technologii EKONOMIA I oraz EKO-

NOMIA II zalecamy wykorzystanie sprawdzonego roz-

wiązania opartego na układzie 3 substancji (azoksystro-

bina, tiofanat metylu, epoksykonazol) dobranych w celu 

zapobiegania i zwalczania najważniejszych chorób liści 

w okresie rozwiniętego liścia flagowego (rdza brunatna, 

rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorio-

za plew) i początkowego rozwoju kłosa:

Full kondycja/Inex-A + Tazer 250 SC – 0,5 l/ha 

+ Durato Pro 497 SC – 0,5 l/ha

Ochrona kłosa, czyli zabieg T3, powinien być oparty 

na substancjach czynnych z grupy triazoli, benzimidazoli. 

Przykładowymi substancjami bardzo dobrze chroniący-

mi kłos przed fuzariozami, rdzami i septoriozami są: te-

bukonazol lub tebukonazol + metkonazol lub tebukona-

zol + protiokonazol oraz tiofanat metylu + tetrakonazol 

(Matador 303 SE).

Należy pamiętać, że działanie prewencyjne pozwa-

la zwalczyć skutecznie pierwsze objawy infekcji, które 

mogą być niezauważalne gołym okiem. Brak określo-

nych działań może spowodować, iż rozprzestrzeniona 

choroba będzie bardzo trudna w zwalczeniu. W celu pro-

fesjonalnego doradztwa prosimy o kontakt z doradcami 

agrotechnicznymi firmy Osadkowski SA oraz Osadkow-

ski-Cebulski Sp. z o.o.

rys. 1. Sorpcja SOLATENOLU™ oraz przemieszczanie się w tkance ro-
ślinnej.

septorioza paskowana [% porażenia]

SOLATENOLTM – najwyższa skuteczność zwalczania 

chorób!

rdza żółta [% porażenia]

1. Kontrola

2. Elatus™Plus metkonazol

3. biksafen + protiokonazol + fluaksostrobina

4. fluksapyroksad + epoksykonazol + piraklostrobina
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NAWOŻENIE
DOLISTNE ZBÓŻ
T2 I T3

Zboża w fazie liścia flagowego narażone są na szereg biotycz-
nych (biologicznych) oraz abiotycznych (fizycznych) czynników 
stresowych. Choroby, szkodniki, niedobory wody oraz wysokie 
temperatury to tylko część stresów, z jakimi borykają się zboża 
w całym okresie wegetacji, dlatego bardzo ważną kwestią jest 
ochrona oraz pielęgnacja zbóż w fazie liścia flagowego.

A U T O R :

Bartosz Wiśniewski
b.wisniewski@osadkowski.pl
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Liść flagowy jest bardzo delikatnym organem i należy 

mu się szczególna troska. Trzeba pamiętać, że to właśnie 

z niego tworzące się ziarniaki czerpią składniki pokarmowe. 

Zabieg nawożenia dolistnego należy przeprowadzić w go-

dzinach wieczornych. Nie można wykonać wjazdu w pole 

w godzinach południowych podczas wysokich temperatur, 

bowiem niewłaściwa pora zabiegu może doprowadzić do 

uszkodzenia roślin.

Mikroelementy pełnią w roślinie liczne funkcje fizjo-

logiczne. Głównym ich zadaniem jest kontrola i regulacja 

procesów w nich zachodzących. Jednym z ważniejszych 

dla rośliny składników jest miedź. W początkowych fazach 

rozwoju zbóż odpowiada nie tylko za stymulację systemu 

korzeniowego, ale również zapobiega redukcji źdźbeł kło-

sonośnych. W kolejnych etapach odpowiedzialna jest za 

kontrolę metabolizmu azotowego. Pozytywnie wpływa na 

transport N ze słomy do tworzących się ziarniaków. Trze-

ba jednak pamiętać, że miedź podana na liść flagowy może 

działać toksycznie (parząco), stąd nie można przekraczać 

dawki 20 g miedzi na 1 ha.

Kolejnym ważnym składnikiem pokarmowym jest 

mangan. Podobnie jak miedź pełni funkcję kontrolną go-

spodarki azotowej w roślinie. Pobieranie Mn przez rośliny 

jest nierównomierne, a najwięcej manganu przyjmowane 

jest przed kwitnieniem. Pierwiastek ten pozytywnie wpły-

wa na stężenie hormonów w roślinie, stymuluje także rośli-

ny do pobierania fosforu.

Cynk, podobnie jak inne pierwiastki, bierze udział 

w procesie przemiany materii. Odpowiedzialny jest za 

procesy enzymatyczne oraz syntezę białek. Poprawia 

efektywność nawożenia azotem, a przede wszystkim 

zwiększa odporność roślin na suszę.

Molibden oraz bor – chociaż pobierane są przez rośliny 

w niewielkich ilościach – pełnią równie ważną funkcję jak 

inne pierwiastki. Bor pozytywnie wpływa na rozwój sy-

stemu korzeniowego, ale przede wszystkim bierze udział 

w kwitnieniu oraz zapylaniu roślin. Molibden pobierany jest 

przez rośliny w niewielkich ilościach. Bierze udział nie tylko 

w przemianach azotu, ale również fosforu. W roślinie ogra-

nicza gromadzenie się fosforu nieorganicznego i korzystnie 

wpływa na tworzenie chlorofilu.

Wszystkie te składniki możemy dostarczyć roślinie, 

używając jednego produktu, jakim jest ALFA Mikro (produ-

cent ADOB). Pierwiastki wchodzące w jego skład: mangan, 

miedź, cynk i żelazo są schelatowane przez EDTA. Produkt 

jest w pełni bezpieczny przy stosowaniu z innymi nawozami, 

a także środkami ochrony roślin.

W fazie liścia flagowego rośliny mogą cierpieć na nie-

dobór takich składników, jak: azot, fosfor oraz potas. Moż-

na go uzupełnić interwencyjnie produktem ALFA Makro 

(nowość w ofercie), w skład którego wchodzą: azot, fosfor, 

potas (w ilości: 50–300–330 g/l). Tak wysoka koncentra-

cja składników pozwala na skuteczne uzupełnienie tych 

pierwiastków już od dawki 1 l/ha.

 Niedoceniony krzem?

Rośliny w całym okresie wegetacji narażone są na sze-

reg niebezpieczeństw. Chcąc zabezpieczyć zboża przed 

stresem, zaleca się stosowanie krzemu, który (oprócz 

wapnia) wchodzi w skład produktu Barrier Si-Ca. Krzem 

– zaraz po tlenie – jest drugim najbardziej rozpowszech-

nionym składnikiem gleby. Niestety najczęściej występu-

je on tam w postaci krzemionki, która jest bardzo słabo 

rozpuszczalna, co za tym idzie – słabo dostępna. Krzem 

w produkcie Barrier Si-Ca występuje w formie kwasu or-

tokrzemowego, co czyni go bardziej przyswajalnym. Do-

datkowo wapń wchodzący w skład produktu działa jako 

adiuwant, ponieważ decyduje m.in. o przepuszczalności 

ścian komórkowych. Krzem przede wszystkim wzmacnia 

ściany komórkowe, budując naturalną barierę dla patoge-

nów. Jest gromadzony bezpośrednio pod kutykulą i w ten 

sposób tworzy nierozpuszczalną warstwę krzemowo-ku-

tykularną. Wzmacniając komórki roślinne, ogranicza straty 

wody z rośliny.

 Co na kłos?

W fazie kłoszenia zbóż trzeba zadbać o parametry 

jakościowe plonu. W momencie dojrzałości mlecznej za-

leca się wykonanie zabiegu preparatem Prot3in, który 

w swoim składzie zawiera takie pierwiastki, jak: magnez, 

siarkę, azot oraz sorbitol. Sorbitol pełni funkcję surfak-

tanta, czyli substancji chemicznej o zdolności absorbo-

wania. Pierwiastki wchodzące w skład produktu Prot3in 

pełnią kluczową rolę w końcowym etapie dojrzewania 

zbóż: pozytywnie wpływają na ciężar właściwy oraz za-

wartość białka.
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Liść flagowy odpowiada za 40–45% wysokości plonu ziarna. Początek tej fazy  

przypada na BBCH 37. Na tym etapie nie jest on jeszcze widoczny, ale zaczyna-

ją się procesy związane z tworzeniem kłosa. Właściwa faza liścia flagowego to 

BBCH 39, w której jest on już w pełni widoczny. Wtedy właśnie kształtuje się 

liczba ziarniaków w kłosie, czyli – zaraz po masie tysiąca ziaren – najważniejszego 

czynnika budującego plon.

 Zabieg T2 plus…?

Faza liścia flagowego to nie tylko moment wykonania zabiegu fungicydowe-

go T2, ale również idealny czas na uzupełnienie makro- oraz mikroelementów. 

To dobry moment na dostarczenie drugiej dawki azotu oraz zasilenie rośliny 

w szereg mikroelementów. Liść flagowy jest ,,magazynem’’ składników pokar-

mowych dla rozwijającego się kłosa. Mikroelementy podane w tej fazie mają za 

zadanie wspomóc przemiany azotu, który jest głównym pierwiastkiem plono-

twórczym. Najważniejszymi mikroskładnikami, jakich potrzebują zboża, są man-

gan, miedź oraz cynk. Nie można jednak zapominać o takich pierwiastkach, jak: 

molibden, żelazo oraz bor.

 Jaki nawóz wybrać?

Wybierając nawóz do wykorzystania na liść flagowy, musimy pamiętać 

o wymaganiach pokarmowych roślin dotyczących poszczególnych pierwiastków. 

W całym okresie wegetacji do wyprodukowania 1 t ziarna zboża potrzebują 8–9 g 

miedzi, 80–90 g manganu, 60–65 g cynku, 1–2 g molibdenu oraz ok. 5 g boru.

fot. 1. Liść flagowy to magazyn składników 
dla rozwijającego się kłosa.

rys. 1. Wpływ mikroelementów na procesy zachodzące w roślinie.

gospodarka azotem (Mn, Cu, Zn, Mo)

fotosynteza (Fe, Cu, Mn, Zn)

choroby 
(Fe, Mn, Cu,  

B, Zn)

choroby 
(Zn, Mn,  
Cu, B)

mikroelementy



Najlepszym nawozem jest Saletrosan® 26 w dawce 400 kg/ha lub 2 x 200 

kg/ha w tygodniowym odstępie. Alternatywę stanowi Siarczan Amonu AS21 

w ilości 200 kg/ha, ale należy go uzupełnić Saletrą amonową lub RSM®. Dobre 

rozwiązanie stanowi również Polifoska® 21 300 kg/ha, która jednak z uwagi na 

formę amidową musi być szybko podana. 

 Pierwsza dawka

Pierwsza dawka azotu to 50% całej dostawy tego pierwiastka w rzepaku. 

Makroskładnik, którym jest siarka, musi być podany na początku. Jeżeli siarkę 

uzupełniliśmy ESTA® Kieserit 200 kg/ha, to początkową dawkę podajemy w sa-

letrach lub RSM®. Możemy również zastosować całość azotu na pierwszy raz, 

pod warunkiem że po rozlaniu RSM® wykonamy oprysk N-Lock™ 2,5 l/ha. Spo-

woduje to powolne pobieranie tego pierwiastka i zapobiegnie jego stratom. Ro-

ślina będzie korzystać z niego wtedy, kiedy będzie tego potrzebować, bez ryzy-

ka jego wypłukania w głąb profilu glebowego. 

 Druga dawka

Na drugą dawkę możemy zastosować mocznik około 7–10 dni po pierwszej 

i wówczas wskazany jest też oprysk N-Lock™. Saletra jako druga dawka musi być 

wprowadzona nie później niż 10–14 dni po pierwszej. Rzepak nie może czekać na 

POTRZEBY RZEPAKU
WCZESNĄ WIOSNĄ

Jesień 2019 r. była sucha i ciepła, co spowodowało wydłuże-
nie okresu wegetacji rzepaku ozimego. W takich warunkach 
można spodziewać się dobrze rozwiniętego systemu korze-
niowego roślin, plantacje jednak mogą być niedożywione. Na 
większości pól widać objawy niedoboru azotu (czerwone lub 
fioletowe liście), dlatego wiosną należy możliwie jak najszyb-
ciej podać pierwszą dawkę tego pierwiastka. 

A U T O R :

Jacek Fedorowicz 
j_fedorowicz@osadkowski-cebulski.pl
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azot, dlatego należy zastosować go praktycznie raz 

za razem. Tak skumulowane nawożenie ma na celu 

pobranie pierwiastka przez roślinę i zmagazynowa-

nie go na późniejszy wzrost. Zapasy, które są w liś-

ciach, potem transportowane są do łuszczyn, gdzie 

następuje odżywianie nasion. Na glebach słabszych 

zalecam podanie na drugą dawkę mocznika i RSM®. 

Formy zawarte w tych nawozach lepiej poradzą so-

bie w okresach braku wody. Jeżeli nie stosowaliśmy 

jesienią PK, wiosną dobrym rozwiązaniem jest Yara-

Mila™ 16-16-16, 200 kg/ha – zalecam głównie tam, 

gdzie występują duże nachylenia terenu.

Dobre efekty daje również wiosenne podanie 

Korn-Kali® 200 kg/ha. Przydatna jest także sól po-

tasowa w ilości 100 kg/ha. Jeżeli występują objawy 

niedoboru wapnia, możemy interwencyjnie wpro-

wadzić kredę granulowaną 500 kg/ha. Spowoduje 

to, że rośliny, które są wrażliwe na niższe pH, będą 

mogły wykorzystać składniki podane im w innych 

nawozach. 

Bardzo ważnym elementem w przypadku rzepa-

ku jest opracowanie technologii nawożenia, która 

ograniczy skutki braku wody. Pozwoli to na racjo-

nalne wykorzystanie składników pokarmowych, 

a co za tym idzie – na dobre zainwestowanie pienię-

dzy. Przy optymalizacji nawożenia możemy spodzie-

wać się wysokich plonów.

fot. 1. Rzepak ozimy na medal.

• Zalecany do wiosennego nawożenia 
wszystkich roślin uprawnych 

• Zawiera mikroskładniki stymulujące 
wzrost roślin

• Łagodzi skutki niskiego nawożenia 
organicznego
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KIŁA KAPUSTY
W RZEPAKU

A U T O R :

Kamila Greczyn
k_greczyn@osadkowski-cebulski.pl

Nieprzestrzeganie zasad zmianowania oraz monokulturowy charakter uprawy 

są głównymi przyczynami występowania kiły kapusty. Formy przetrwalnikowe 

potrafią przeżyć w glebie 6 do 8 lat nawet bez obecności roślin żywicielskich, 

takich jak: tasznik pospolity, tobołki polne czy gatunek powszechnie stosowany 

jako poplon – gorczyca polna.

Optymalne warunki dla rozwoju tej choroby to pH gleby poniżej 6,0, wysoka 

wilgotność oraz temperatura 22–25°C. Patogen rozprzestrzenia się głównie przez 

systemy melioracyjne, ale także na maszynach, a nawet na obuwiu. 

 Jak ograniczać występowanie choroby?

W wielu ośrodkach naukowych prowadzone są badania mające na celu znale-

zienie nowych sposobów zwalczania kiły kapusty. Mimo to nasuwa się pytanie:  

w jaki sposób rolnicy mogą przeciwdziałać tej chorobie?

Przede wszystkim nie można zapominać o zmianowaniu oraz o zapewnie-

niu odpowiedniego pH gleby. Istotnym elementem zapobiegania wystąpieniu 

kiły jest prawidłowo wykonany zabieg herbicydowy, w szczególności pod ką-

tem chwastów z rodziny Brassicae. Ponadto przy wyborze nasion warto zapytać 

doradcy agrotechnicznego o odmiany kiłoodporne. Jedynym środkiem ochrony 

roślin zarejestrowanym do zwalczania kiły kapusty jest Topsin M 500 SC, jednak 

z uwagi na to, że substancja czynna w nim zawarta znajduje się w grupie fungi-

cydów o dużym ryzyku wycofania lub ograniczenia stosowania, należy szukać 

innych sposobów ograniczania tej choroby. Z badań przeprowadzonych przez 

IOR-PIB w Poznaniu dla firmy Agrarius jednoznacznie 

wynika, że bakterie Bacillus subtilis zawarte w preparacie 

bi protect ograniczają liczbę roślin porażonych Plasmo-

diophora brassicae o minimum 20%. Dzieje się tak z powo-

du bardzo dużego tempa namnażania bakterii, a co za tym 

idzie – konkurencji o miejsce i składniki pokarmowe. Co 

więcej, wspomniane mikroorganizmy fitosanitarne biorą 

udział w wytwarzaniu struktury gruzełkowatej, dzięki 

czemu w glebie panują niekorzystne warunki dla rozwoju 

patogenu. 

Wzmocniony efekt działania bakterii można uzyskać, 

dodając do zabiegu preparat Lignohumat Super/H-850. 

Zawarte w nim kwasy humusowe wpływają na właściwo-

ści fizykochemiczne gleby: rozluźniają jej strukturę, pod-

wyższają pH, zmieniają warunki wodno-powietrzne, przez 

co poprawiają warunki dla wzrostu pożytecznych mikro-

organizmów i tym samym ograniczają występowanie Plas-

modiophora brassicae. 

Dobre efekty w walce z kiłą kapusty można zauważyć, 

stosując na porażone rośliny NANO-GRO™ Aqua. Ten 

biostymulator pobudza jądro komórkowe rośliny do wy-

dzielania w odpowiedzi na stres naturalnych hormonów 

wzrostu, przez co zapewnia lepszy rozwój korzeni i części 

nadziemnej, zapewnia odporność na czynniki stresowe, 

a także sprzyja procesowi regeneracji.

Niewątpliwie kiła kapusty stanowi spore zagrożenie 

gospodarcze dla plantacji rzepaku, jednak przy zachowa-

niu podstawowych zasad uprawy oraz umiejętnym dobra-

niu środków produkcji można znacznie obniżyć presję tej 

choroby. Doradcy agrotechniczni Osadkowski-Cebulski 

Sp. z o.o. oraz Osadkowski SA służą pomocą w tej kwestii. 

fot. 1. Kiła kapusty – zredukowany 
system korzeniowy i wyraźny brak 
korzeni włośnikowych.

fot. 2. Charakterystyczny objaw kiły kapusty – galasowate narośla na 
korzeniach rzepaku.

fot. 3. Fioletowe przebarwienia liści oraz guzy na korzeniach świad-
czą o infekcji Plasmodiophora brassicae.
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Kiła kapusty stanowi duże zagrożenie w uprawie rzepaku 
w Polsce. Wywołuje ją pierwotniak Plasmodiophora brassicae, 
który infekuje korzenie, a co za tym idzie – utrudnia pobieranie 
i przewodzenie składników pokarmowych oraz wody. W efekcie 
rośliny więdną, zamierają i gniją, wydzielając nieprzyjemny 
zapach. Widocznym objawem choroby są galasowate wyrośla 
powstałe w wyniku powiększania ilości i objętości komórek 
systemu korzeniowego. Taki zniszczony system korzeniowy 
stanowi źródło infekcji na następne lata.



nie nieprawidłowości, niejednokrotnie szybka interwencja 

fungicydowa pozwoli uniknąć komplikacji w późniejszym 

okresie wegetacji. Mając to na uwadze, bardzo dobrym za-

biegiem, tzw. 0, jest wykonanie oprysku środkiem zawie-

rającym np. substancję czynną tiofanat metylowy (Topsin 

M 500 0SC, Helmtop 500 SC) w dawce 1,2 l/ha. Najlepiej 

zrobić to zaraz po ruszeniu wegetacji. Zabieg ten pozwala 

zabezpieczyć rośliny rzepaku przed rozwojem chorób po-

wodowanych przez grzyby, które wystąpiły późną jesienią 

lub w ciągu ciepłej zimy.

Najgroźniejsze dla uprawy wiosną są: sucha zgnilizna 

kapustnych, szara pleśń lub czerń krzyżowych. Podsta-

wowy termin wiosennej ochrony to czas, kiedy rzepak 

zaczyna strzelać w pęd i ma 10–15 cm. Zabieg wykonany 

później dobrze działa fungicydowo, ale słabo reguluje po-

krój rośliny. 

Jest kilka wariantów ochrony w tym okresie:

 Caryx® 240 SL – zawiera metkonazol – zwalczanie cho-

rób; mepikwat – regulacja wzrostu w dawce 1,4 l/ha 

 Syrius 250 EW – zawiera tebukonazol – działanie fun-

gicydowe oraz regulacja wzrostu – w dawce 1–1,25 l/ha

 Tilmor 240 EC – zawiera tebukonazol – regulacja wzro-

stu; protiokonazol – działanie fungicydowe w dawce 

1 l/ha

 Toprex 375 SC – zawiera difenokonazol – działanie fun-

gicydowe; paklobutrazol – regulacja wzrostu w dawce 

0,5 l/ha
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WIOSENNA OCHRONA 
RZEPAKU OZIMEGO

Spośród wszystkich podstawowych roślin uprawnych rzepak 
ozimy ma najdłuższą wegetację – około 340 dni. W tym 
czasie narażony jest na różne warunki atmosferyczne oraz na 
presję patogenów. Wiosenne ruszenie wegetacji jest dla niego 
najbardziej kluczowym momentem w rozwoju, szczególnie  
w ostatnich latach, patrząc na pogodę.

A U T O R :

Ryszard Mruk
r_mruk@osadkowski-cebulski.pl
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Jedną z pierwszych czynności, jakie powinnyśmy wykonać na plantacji – bo 

czasami już pod koniec stycznia – jest wystawienie tzw. żółtych naczyń wy-

pełnionych płynem z dodatkiem zmniejszającym napięcie powierzchniowe (np. 

płyn do mycia naczyń). Umieszczamy je w odległości około 10–15 m od granicy 

pola. Systematycznie sprawdzamy ich zawartość pod kątem liczby szkodników, 

a w przypadku przekroczenia progów szkodliwości, uwzględniając warunki pogo-

dowe, wykonujemy zabieg.

 Co atakuje rzepak ozimy?

Najwcześniej pojawiają się chrząszcze chowaczy łodygowych (granatka, 

brukwiaczka oraz czterozębnego) – średnia dobowa temperatura to około 6°C. 

Razem z chowaczem czterozębnym może pokazywać się też słodyszek rzepako-

wy. Wielu rolników uważa, że niezależnie od sytuacji w danym roku trzeba bez-

względnie zwalczać chowacze łodygowe, które są bardzo dużym zagrożeniem dla 

rośliny uprawnej. Straty w plonach spowodowane przez szkodniki mogą sięgać 

od 10 do 50%. 

Z chwilą pojawienia się w naczyniach żółtych chrząszczy – 10 sztuk w ciągu 

3 dni lub gdy na 25 roślinach rzepaku znajduje się od 2 do 4 chrząszczy, należy 

wykonać zabiegi insektycydami zawierającymi chloropiryfos z dodatkiem pyre-

troidu (np. Dursban 480 EC plus Matrix 2,5 EC) czy też neonikotynoidów (np. 

Proteus 110 OD).

Według niektórych opinii choroby w rzepaku są problemem mało znaczącym. 

Moim zdaniem nie jest to prawda, bo w ostatnich latach, mimo suszy, choroby grzy-

bowe spowodowały duże straty w plonie. Wczesną wiosną plantacja wymaga szcze-

gółowych lustracji pod kątem zdrowotności roślin. Jeżeli stwierdzimy występowa-

fot. 1. Zwalczone bodziszki – KorvettoTM.

Dobierając preparat, musimy pamiętać, że większość 

fungicydów skutecznie działa w zakresie temperatur od 

10 do 20°C. Wymienione opcje potrzebują min. 10°C 

podczas zabiegu i nocy bez przymrozku.

 Chwasty dwuliścienne w rzepaku

Wiosenne zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym 

to trudny temat z uwagi na bardzo krótki czas stosowania 

oraz na niewielki wybór substancji czynnych. Aktualnie 

spośród nich mamy do wyboru: chlopyralid, pikloram, ha-

lauksyfen metylu. 

Korektę herbicydową najlepiej wykonać Korvettotm 

firmy Corteva. Środek ten ma szerokie spektrum zwalcza-

nia dwuliściennych w temperaturze już od 5°C. Herbicyd 

zawiera, oprócz znanego chlopyralidu, również nową i uni-

katową substancję czynną Arylex™ Active (halauksyfen 

metylu), która zapewnia wiele zalet, takich jak:

 elastyczność w stosowaniu i skuteczność w niskich 

temperaturach

 bardzo wysoka efektywność zwalczania chwastów, 

m.in. bodziszków, jasnot, chabra bławatka, rumianowa-

tych, przytulii czepnej, ostrożnia polnego i innych

 szerokie okno stosowania wiosną – BBCH 30–50

 najwyższa skuteczność w zwalczaniu przytulii czepnej 

Rejestracja:  Austria 2017, Węgry 2018
Hodowla: Dekalb

FAO 260–270

 POLECANA NA

WYZNACZA KIERUNKI 
PLONOWANIA

Kukurydza

DKC 3972

 BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA 
NA ZIARNO

 BARDZO STABILNE PLONOWANIE W RÓŻNYCH 
WARUNKACH UPRAWOWYCH

 DOSKONAŁA TOLERANCJA NA SUSZĘ

 BARDZO DOBRZE WYPEŁNIONE 
I WYRÓWNANE KOLBY TYPU FLEX
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 wysoka odporność na zmywanie przez deszcze – zale-

dwie godzina po zabiegu

 nie sprawia problemu dla rośliny następczej

 szybkość działania – pierwsze efekty widoczne w dru-

gim dniu po zabiegu

 Chwasty jednoliścienne w rzepaku

KorvettoTM zalecany jest do stosowania wiosną po ru-

szeniu wegetacji, od początku fazy wydłużania pędu 

głównego do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liś-

ciach rzepaku, BBCH 30–50, w dawce 1 l/ha w 100–300 l 

wody/ha. Skuteczność widać na fotografii w 3. dniu po 

zabiegu.

Do zwalczania chwastów jednoliściennych, takich 

jak: samosiewy zbóż, wyczyniec stosujemy preparat 

Targa 10 EC w wyższych zalecanych dawkach, zwracając 

uwagę na fazę rozwojową rzepaku. Zabieg wykonać jak 

najszybciej do fazy strzelania w pęd.

Spóźnione zabiegi graminicydami powodują znie-

kształcenie pędu, który może się skręcać, pękać i ule-

gać spłaszczeniu, liście stają się węższe i zaczynają się 

zwijać do środka. Działania takie mają ostateczny nega-

tywny wpływ na kwitnienie i tym samym na zawiązy-

wanie łuszczyn. 

W przypadku graminicydów należy zawsze rozpatrzyć 

stosowanie ich z adiuwantami, np. Atpolanem. Chwast 

jest wówczas bardziej pokryty herbicydem, co zwiększa 

skuteczność jego zwalczenia, nawet w niższej tempera-

turze.

Wiosna jest porą roku, w której ze snu zimowego bu-

dzą się pszczoły, pamiętajmy więc o naszych sprzymie-

rzeńcach tak potrzebnych w zapylaniu rzepaku. Zawsze 

stosujmy środki ochrony roślin z zachowaniem okresu 

prewencji dla pszczół.

fot. 3. Trzy dni po zabiegu KorvettoTM.

Środki ochrony roślin powinny być spraw-

dzone, skuteczne i, co najważniejsze, bez-

pieczne dla rośliny uprawnej. Powinny po-

chodzić od pewnego dostawcy.

fot. 2. Zwalczony chaber bławatek – KorvettoTM.

Dodatki rolnicze

Folia rolnicza IDEAL WRAP 

wymiar 500 mm × 1800 m
750 mm × 1500 m

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 plastik

średnica wewnętrzna 
szpuli 76 mm

wymiar 123 cm × 2000 m
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 
szpuli 76 mm

Siatka rolnicza IDEAL BAL

Zakiszacz SILOMAX

dawkowanie 100 g/10 l wody/10 t 
500 g/50 l wody/50 t

forma 
preparatu pylista

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

nie powoduje korozji maszyn 
największa 
liczba bakterii 6 × 1010 j.t.k. w 1 g preparatu

bakterie 
fermentacji 
mlekowej

Enterococcus faecium CECT 4515
Lactobacillus plantarum CNCMI 3235
Lactobacillus acidophilus CECT 4529
Pediococcus acidilactici CNCMI 3237
Lactobacillus buchneri CCM 1819



Rzepak ozimy jest jedną z kluczowych roślin uprawianych w Pol-
sce. Jego nasiona mają szerokie zastosowanie w różnych gałę-
ziach przemysłu, a produkcja, jaką dysponujemy, nie wystarcza 
na zaopatrzenie potrzeb krajowych. Stąd precyzja w uprawie 
rzepaku jest nieodzownym elementem pracy rolnika, bowiem 
jest on rośliną o wysokich potrzebach nawozowych.
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OCHRONA FUNGICYDOWA 
RZEPAKU W OKRESIE 
OKOŁOKWITNIENIOWYM 
WRAZ Z BIOSTYMULACJĄ

A U T O R :

Dariusz Sobieraj
d.sobieraj@osadkowski.pl

Plon jest kodowany już podczas rozwoju jesiennego. Plantatorzy, przygotowu-

jąc karty pól i licząc nakłady, maksymalizują nawożenie, by uzyskać wyższy efekt 

finansowy. Jednak kluczową rolę odgrywa moment okołokwitnieniowy, kiedy to 

formują się łuszczyny oraz występuje kumulacja szkodników i patogenów grzy-

bów. Stąd poświęćmy chwilę na przyjrzenie się fungicydom oraz biostymulacji 

w okresie kwitnienia.

 Termin wykonania zabiegu

Zabieg na plantacji najlepiej wykonać, gdy na kwiatostanie głównym 50% 

kwiatów jest już otwartych (BBCH 65). W tym czasie z roślin, które zakwit-

ły jako pierwsze, opadają już pierwsze płatki. Termin ten jest prawidłowy do 

zwalczania sprawców zgnilizny twardzikowej, która powoduje największe straty 

w tym okresie, a także czerni krzyżowych i szarej pleśni, które wpływają na obni-

żenie ilości i jakości plonu nasion. Warunki pogodowe, a więc: wilgotność gleby, 

temperatura powietrza, a także udział w płodozmianie czy podatność odmiany 

na patogeny mogą oddziaływać na przyspieszenie lub opóźnienie zabiegu. Wy-

soka wilgotność powietrza oraz duży udział rzepaku w płodozmianie zwiększają 

ryzyko wystąpienia chorób. W warunkach chłodnej wiosny na wykonanie zabie-

gu z użyciem fungicydu mamy około 7–10 dni. Gdy jest ciepło, termin ten ulega 

skróceniu o połowę.

fot. 1. Pionowo pęknięte łodygi to efekt 
przenawożenia azotem, co przyczynia się do 
wylegania łanu oraz ułatwia drogę zgniliźnie 
twardzikowej.
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rośliny. Jest on środkiem grzybobójczym o działaniu sy-

stemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz inter-

wencyjnego w ochronie rzepaku ozimego.

Średnia półka cenowa, jednak również skuteczna, 

szczególnie na lżejszych glebach, to mieszanina prepara-

tów Tazer 250 SC 0,4 l/ha + Syrius 0,6 l/ha – rozwiązanie 

znane od lat, sprawdzone i skuteczne na polach. To połą-

czenie strobiluryn oraz triazoli, które działa zapobiegaw-

czo oraz interwencyjnie. 

Rozwiązaniem o podobnym układzie substancji jest 

Tazer 250 SC 0,5 l/ha + Praktis 0,5 l/ha. Skuteczność 

interwencyjna tej technologii będzie podyktowana pro-

tiokonazolem (Praktis) który ma wysoką skuteczność na 

zgniliznę twardzikową. 

Kolejnym rozwiązaniem opartym o tiofanat metylowy 

oraz tetrakonazol jest Matador 303 SE w dawce 1,75 l/ha. 

Znalazł on swoich zwolenników na polach, zwłaszcza że 

preparat jest wykorzystywany w innych uprawach – od 

zbóż po burak cukrowy – i wszędzie w pełni spełnia swoje 

zadanie. 

Technologie 1-zabiegowe są obecnie najczęściej wy-

konywane w uprawie rzepaku, co wynika z wysokich od 

3 lat temperatur majowych i małej ilości opadów. Mimo 

to rzepak kwitnie często w okresie 4–6 tygodni, stąd war-

to przeanalizować, czy na pewno jest w dobrej kondycji 

i powyższe zalecenia rozłożyć na 2 zabiegi.

 Technologia 2 zabiegów  
okołokwitnieniowych

W fazie zielonego lub żółtego pąka rozpoczynamy 

ochronę płatka rzepaku. Wówczas stosuje się strobilu-

ryny lub preparaty z grupy SDHI mające zdecydowany 

wpływ na efekt zieloności rośliny, można podać triazol, 

w celach leczniczych oraz ostatnie odżywianie lub bio-

Rozwój zgnilizny twardzikowej następuje w kątach li-

ści i łodyg, gdzie patogen ma doskonałe warunki do wzro-

stu. Opadłe płatki kwiatowe to doskonałe środowisko do 

kiełkowania zarodników, stąd zabieg powinien być wyko-

nany w taki sposób, aby ciecz użytkowa jak najszybciej 

dotarła do miejsc infekcji. Podobnie jest w przypadku 

szarej pleśni. Grzyb rozwija się na płatkach kwiatowych. 

Gdy zasiedlone przez sprawcę choroby opadną one na 

liść czy łodygę, wówczas rozpoczyna się rozwój choroby 

na tych częściach rośliny.

 Dwie opcje ochrony rzepaku – ważne  
warunki pogodowe i intensywność produkcji

W technologii 1-zabiegowej Grupa Osadkowski zaleca 

zabieg w fazie 50% kwitnienia roślin. Do wyboru dostęp-

ne są 3 mieszaniny preparatów w zależności od planowa-

nych kosztów oraz natężenia chorób. 

Primasol® firmy BASF zawierający w swoim składzie 

metkonazol oraz boskalid to pełne rozwiązanie, które 

w dawce 1 l/ha w pełni i kompleksowo zabezpieczają 

fot. 2. Pełnia kwitnienia na głównym kwiatostanie – idealny termin 
do wykonania zabiegu.
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stymulację. W takiej technologii zalecamy preparat Tazer 

250 SC w dawce 0,5 l/ha. Wjazd w pole warto połączyć 

ze zwalczaniem szkodników oraz dokarmianiem dolist-

nym, jeśli występuje taka potrzeba. Podana w ten sposób 

substancja przemieszcza się w roślinie i daje nam do 3–4 

tygodni ochrony przed chorobami rzepaku. Potem do-

chodzimy do końca kwitnienia i zauważamy pierwsze wy-

kształcone łuszczyny. Jednak do żniw daleko, a na rośliny 

dalej czyhają naloty szkodnika i patogeny chorób. 

Pod koniec kwitnienia powtarzamy zabieg fungicydo-

wy – tu dalej polecamy preparaty z technologii 1. zabie-

gu. Mogą to być Primasol® 0,67–1 l/ha w zależności od 

potrzeb, Syrius w dawce 0,8 l/ha oraz Matador 1,75 l/ha. 

Zabieg na tzw. łuszczynę to najczęściej okazja do zwal-

czenia pryszczarka kapustnika, są też plantatorzy uzupeł-

niający azot dolistnie. Tu jednak bardzo ważna jest ilość 

opadów, temperatury dzienne, ogólna kondycja roślin 

oraz forma podanego nawozu dolistnego.

 Biostymulacja roślin rzepaku

Wykonywanie powyższych zabiegów to okazja do 

wzmocnienia kondycji roślin w momencie ich najwięk-

szego zapotrzebowania energii na transport składni-

ków. Często niesprzyjające warunki pogodowe oraz 

szkodniki zaburzają rozwój roślin. Rozwiązaniem jest 

podanie Maxi-Grow w dawce 0,25–0,5 l. Maxi-Grow 

jest nawozem pochodzenia naturalnego o działaniu bio-

stymulującym. W skład jego unikatowej kompozycji, 

w której wykorzystano ekstrakty roślinne, wchodzi po-

nad 50 aktywnie działających substancji organicznych. 

Produkt zawiera specjalnie opracowaną technologię za-

trzymywania energii w roślinie PEST (ang. Plant Energy 

Saver Technology).

Dzięki starannie wyselekcjonowanym substancjom 

czynnym i technologii PEST Maxi-Grow wspomaga pro-

cesy metaboliczne zachodzące w roślinach w najważniej-

szym momencie, czyli przed, w czasie i po kwitnieniu. 

W tym okresie rośliny potrzebują dużego nakładu energii 

oraz składników pokarmowych, aby mogły prawidłowo 

zawiązywać i wykształcać łuszczyny.

Maxi-Grow ma niskie pH, dzięki czemu może być mie-

szany z innymi nawozami i środkami ochrony roślin. Na-

wóz wykorzystywany jest do dolistnej aplikacji w wielu 

uprawach na całym świecie. Kolejnym preparatem jest 

Barrier Si-Ca zalecany w dawce 1 l w końcowym zabie-

gu fungicydowym. W jego składzie jest wapń (14%) oraz 

krzem (24%).

Barrier Si-Ca  to nawóz dolistny opracowany przez 

meksykańską firmę Cosmocel. Jego specjalna formuła 

oparta na połączeniach wapnia i krzemu została opraco-

wana, aby zwiększać wytrzymałość i odporność roślin na 

stres środowiskowy (uszkodzenia mechaniczne, uszko-

dzenia słoneczne, szkodniki).

Podsumowując pełnię ochrony rzepaku oraz prowa-

dzenia łanu w sezonie agrotechnicznym, można stwier-

dzić jedno: jest to wymagająca roślina, o bardzo długim 

okresie wegetacji, a błąd popełniony pod koniec okresu 

ochrony powoduje drastyczne skutki w postaci spad-

ku plonu i może zaważyć na opłacalności plantacji. Tyl-

ko obserwacja, profesjonalne doradztwo i terminowość 

w ochronie roślin mogą dać pozytywny efekt finansowy. 

Warto też wspomnieć, że wszystkie zabiegi okołokwit-

nieniowe zaleca się wykonać po oblocie pszczół, w godzi-

nach wieczornych, by ochrona była naprawdę skuteczna 

i nie szkodziła pożytecznym zapylaczom.

Opisane powyżej rozwiązania, do których stosowania 

gorąco zachęcamy, są dostępne w ofercie Grupy Osad-

kowski.

fot. 3. Zdrowe rośliny to szansa na wysoki i jakościowy plon. 
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 Strefa uprawy kukurydzy przesunęła się  
w chłodniejsze rejony Polski

Kukurydza ziarnowa jeszcze 20 lat temu uprawiana była głównie w najcie-

plejszych rejonach Polski: na południowym wschodzie i południowym zachodzie. 

W pasie północnym nie zalecano jej uprawy, a w doświadczeniach COBORU te-

stowane były specjalnie dobrane odmiany o maksymalnym FAO 230, ponieważ 

tylko takie rośliny udawało się zbierać na ziarno. Po bardzo upalnym roku 2015 

w pasie północnym do doświadczeń i uprawy włączono również odmiany póź-

niejsze, ponieważ okazało się, że spadki plonów spowodowane suszą, wysokimi 

temperaturami oraz przez namnożone szkodniki są w tym rejonie mniejsze niż 

w ciepłych rejonach południowych. W związku z tymi zmianami zasięg uprawy 

ziarnówek przesunął się w rejony północno-wschodniej Polski i jest obecnie bar-

dziej równomierny w całym kraju. Od wielu lat najwięcej kukurydzy kiszonkowej 

uprawia się w Polsce środkowej i północno-wschodniej, czyli tam, gdzie dobrze 

rozwinięta hodowla bydła stwarza zapotrzebowanie na kiszonkę.

 Więcej dentów na polach

W ostatnich latach zmianie uległa również struktura uprawianych odmian. 

Środek ciężkości przesunął się od typu ziarna flint w kierunku dent. Odmia-

ny o takim ziarnie są typowe dla klimatu ciepłego, skąd pochodzi uprawa. Te 

o ziarnie dent lepiej dojrzewają w czasie długiej i ciepłej jesieni, mają także 

genetycznie wyższy potencjał plonowania i są mniej chętnie wybierane do że-

rowania przez dziki.

Wczesność odmian to następny element, który zmienił się i to w znaczący 

sposób. Jeszcze do roku 2013 nawet w rejonach Polski południowej za bez-

pieczne uznawano odmiany o FAO 240–250. Ciepła jesień, bez wczesnych przy-

HODOWCY POLECAJĄ 
ODMIANY PRZYSTOSOWANE 
DO OBECNYCH WARUNKÓW 
KLIMATYCZNYCH

sobie w warunkach stresu suszy i wysokich temperatur. 

Jest to najczęściej wynik rozwiniętego systemu korzenio-

wego, mocniejszych znamion i mniejszej transpiracji.

 Programy hodowlane
Odmiany wyhodowane w wymienionych powyżej 

programach hodowlanych zdecydowanie potwierdziły 

swoją przewagę w krytycznych warunkach, jakie po-

jawiły się w ostatnich dwóch latach w wielu rejonach 

naszego kraju.

DKC 3972 – (Z) FAO 260–270, hodowla DEKALB, pro-

gram hodowlany HD

Nowa odmiana o rekordowym potencjale plonowania, 

co potwierdzają badania COBORU, hodowcy oraz nasze 

doświadczenia na polach rolników. Ziarno typu dent oraz 

kolba flex, elastyczna, dostosowująca się do warunków. 

W dobrych warunkach potrafi wytworzyć 18–20 rzędów 

ziaren w kolbie. W gorszych warunkach warto obniżyć 

obsadę roślin do 75 tys. szt./ha. Ma dobry wiosenny wi-

gor wśród odmian w swojej grupie wczesności. Rośliny są 

dość wysokie, ale dzięki silnemu systemowi korzeniowe-

mu oraz średniej wysokości osadzenia kolb nie wylegają. 

Odmiana o mocnym efekcie stay green oraz bardzo dobrej 

zdrowotności, ujawnia swój wysoki potencjał plonu na 

glebach średnich i dobrych. W latach suchych potwierdzi-

ła swoją zwiększoną tolerancję na suszę i wysokie tempe-

ratury, plonując najwyżej w seriach doświadczeń od sła-

bych gleb lubuskich do mocnych na południu Polski.

mrozków przerywających wegetację, w ostatnich latach 

typowa dla naszego kraju powoduje, że rolnicy coraz od-

ważniej wprowadzają odmiany o wyższym FAO – nawet 

do 300 na południu Polski. Za optymalne uznaje się tutaj 

FAO do 280. Rośliny późniejsze mają genetycznie wyż-

szy potencjał plonowania, są także słabiej atakowane 

przez omacnicę prosowiankę w porównaniu z wczesnymi 

rosnącymi w tych samych warunkach. W rejonach cie-

płych południowej Polski presja różnych szkodników jest 

znacznie podwyższona, dlatego ten element jest ważny 

przy doborze odmian.

 Hodowle proponują rozwiązania

Aktualnie największymi problemami uprawy kuku-

rydzy są susza oraz wysokie temperatury, zwłaszcza 

w okresie nalewania ziarna. Hodowla skupia się więc na 

stworzeniu odmian genetycznie dostosowanych do trud-

nych warunków. Jest to bardzo ważny i pilnie realizowany 

program hodowlany, ponieważ tempo zmian klimatycz-

nych jest szybkie, a ich zakres ogromny. Obniżenie plo-

nowania to straty gospodarcze oraz zagrożenie produk-

cji żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt. Ryzyko suszy 

dotyka ponad 70% europejskiego areału ziarna kukurydzy 

i powoduje 80% utratę plonów. Najnowsze odmiany to 

w większości efekty nowych programów hodowlanych – 

o wiele bardziej przystosowane do obecnych warunków 

uprawy i dające większą gwarancję plonów. Opiera się to 

głównie na selekcji odmian, które znacznie lepiej radzą 
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fot. 1. Polecane odmiany w sezonie 2020 
na podstawie wyników z roku 2019.

fot. 2. Nowe odmiany robią wrażenie.

Dobranie odpowiedniej odmiany do aktualnie panujących, 
trudnych warunków uprawy jest najważniejszą decyzją w cy-
klu produkcyjnym. Hodowle intensywnie pracują nad two-
rzeniem nowych, dostosowanych chociażby do suszy. Warto 
przyjrzeć się aktualnej ofercie najlepiej przystosowanych ku-
kurydz.

A U T O R :

Maria Czupak
m_czupak@osadkowski-cebulski.pl



swoją tolerancję na gorsze warunki wegetacji, plonując 

zdecydowanie wyżej niż inne podobne odmiany. Nasiona 

zaprawione są dodatkowo biostymulatorem OptiCoat® 

zawierającym mangan, cynk oraz wyciąg proteinowy 

z Trichoderma.

LG 30.273 – (Z,K,G) FAO 250–260, hodowla LIMAGRAIN, 

program hodowlany HYDRANEO®

Sprawdzona odmiana o bardzo wysokim i – co waż-

ne – stabilnym plonowaniu w różnych latach i na różnych 

glebach. Plonowanie potwierdzone wynikami i rejestracją 

COBORU oraz plonami na polach uprawnych rolników. 

Potwierdziła swoją przydatność zwłaszcza w latach trud-

nych. Uprawiana w technologii Hydraneo®, wyróżnia się 

dużą tolerancją na suszę. Ziarno flint/dent o bardzo dobrej 

jakości i wysokiej wymiałowości na grys, które świetnie 

oddaje wodę przed zbiorem. Charakteryzuje się bardzo 

dobrym wczesnym wigorem, radzi sobie również w czasie 

chłodniejszej wiosny. Rośliny średniowysokie, o dobrej 

odporności na wyleganie. Potwierdziła swoją przydat-

ność do uprawy na wszystkich typach gleb. Uniwersalne 

użytkowanie sprawia, że jest to odmiana „dla niezdecydo-

wanych” – przed zbiorem można ustalić, czy skosić ją na 

kiszonkę, biogaz czy ziarno, które nadaje się na paszę lub 

na grys.

RGT LIPEXX – ( Z) FAO 270, hodowla RAGT, program 

hodowlany STRESSLESS

Sprawdzona odmiana o bardzo wysokim potencjale 

plonowania. Potwierdziła swoją przydatność na różnych 

stanowiskach glebowych w różnych latach. Szczególnie 

wysokie plony osiąga w latach trudnych, co potwierdza, 

że odmiany wyhodowane w programie stressless mają 

zwiększoną odporność na suszę, plonują bardzo wysoko 

w latach normalnych i przewyższają plonem inne odmia-

ny w warunkach trudnych. Tworzy rośliny średniej wy-

sokości. Ziarno dent, o bardzo dobrym dry-down, dobrze 

oddaje wodę w procesie dojrzewania. Kolba typu flex, 

elastyczna. Duża zdrowotność roślin i kolb.

ES HATTRICK – (Z) FAO 260–270, hodowla EURALIS, 

program hodowlany Tropical Corn Dent Hybrid

Najnowsza odmiana o bardzo wysokim potencjale 

plonowania, co potwierdzają doświadczenia rejestracyj-

ne COBORU oraz nasze doświadczenia własne. Ziarno 

typu dent oraz kolba flex, dostosowująca się do warun-

ków wegetacji. Na słabych stanowiskach w suszy należy 

zmniejszyć obsadę roślin do 75 tys. szt./ha. Doskonale 

dopasowuje się do stanowiska, zwłaszcza w gorszych 

warunkach, w których zdecydowanie osiąga przewagę. 

Bardzo duża masa ziarna – MTZ wynosi 350 g. Rośliny 

są średniej wysokości, ze średniowysoko osadzonymi 

kolbami. Odmiana o mocnym efekcie stay green oraz wy-

sokiej tolerancji na choroby i omacnicę prosowiankę. Ma 

bardzo dobry dry-down, czyli dosychanie ziarna w ostat-

nim okresie dojrzewania. W latach suchych potwierdziła 
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Program Hodowla Główne założenia Odmiana

HD Dekalb
Zwiększona tolerancja niedoborów wody i wysokich temperatur dzięki lepiej 

rozwiniętemu systemowi korzeniowemu
DKC 3972

Tropical Dent  
Corn Hybrid

Euralis
Krzyżowanie bardzo odległych linii genetycznych skutkuje lepszym efektem 

heterozji i stabilnością plonowania również w czasie suszy oraz dobrym 
dosychaniem ziarna

ES Hattrick

Hydraneo
Lima-
grain

Selekcja odmian tolerancyjnych na suszę, które w mniejszym stopniu reagują 
obniżeniem plonowania oraz umiejętny dobór odmian do stanowiska

LG 30.273

Stressless RAGT
Genetyczna adaptacja do suchych warunków dzięki silniejszemu systemowi 

korzeniowemu, mocniejszym znamionom i mniejszej transpiracji
RGT Lipexx

fot. 3. Polecane odmiany – LG 30.273.



zapotrzebowanie na składniki pokarmowe występuje 

w okresie od fazy 6–8 liści i trwa do zasychania znamion.

 Magnez i wapń jako niedoceniane składniki 
pokarmowe

Warto na chwilę zatrzymać się przy magnezie i wap-

niu. Są to pierwiastki bardzo istotne w uprawie kukury-

dzy, ale często pomijane i traktowane jako drugorzędne. 

Niedobory tego pierwszego pierwiastka powodują zabu-

rzenia w przebiegu kwitnienia i zapylania, co ogranicza 

zawiązywanie kolb i pogarsza zaziarnienie. Wapń jako 

składnik pokarmowy przeważnie występuje w ilościach 

niewystarczających. Często wśród rolników panuje prze-

konanie, że wapnując glebę, dostarczają ten pierwiastek. 

Nic bardziej mylnego. Zabieg ten ma celu podniesienie 

tylko i wyłącznie pH gleby. Można go można uzupełnić 

nawozem AgroSulCa, który dodatkowo ma w swoim 

składzie siarkę. Niewystarczająca ilość wapnia objawia 

się sklejaniem i zwijaniem liści, co często mylone jest 

z niedoborem potasu.

 Nawóz wieloskładnikowy, ale jaki?

Oferta nawozów mineralnych na rynku polskim jest 

bardzo szeroka. Możemy kupić zarówno jedno-, jak i wie-

loskładnikowe NPK. Pamiętajmy, że kukurydza jest rośli-

ną wybitnie potasolubną, starajmy się zatem wybierać 

nawozy wieloskładnikowe o wysokiej koncentracji tego 

pierwiastka. Dobrym przykładem jest tu Polifoska Plon 

+ NPK(S) 5-17-32(7), która zawiera również siarkę oraz 

mikroelementy, takie jak żelazo czy cynk. Stosuje się ją 

zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie. Możemy rów-

nież wprowadzić ją w momencie siewu nasion (nawoże-

nie współrzędne). Bardzo dobrym rozwiązaniem są także 

Polifoska 5-15-30 albo AMOFOSKA®  NPK 5-10-25. Są 

one typowo przedsiewne i najlepiej wymieszać je z glebą. 

Pamiętajmy, że nawozy fosforowe i potasowe na glebach 

średnich i cięższych z powodzeniem możemy wprowa-

dzić już jesienią, na glebach lżejszych natomiast wiosną. 

W przypadku gdy analizy gleby wykażą niską zawartość 

fosforu i potasu, konieczne jest podzielenie tych pier-

wiastków na dwie lub trzy dawki. Część nawozów stosu-

jemy już jesienią, a część wczesną wiosną, pamiętając, że 

maksymalna dawka P i K w czystym składniku nie może 

wynieść więcej niż 180 kg.

Najchętniej wybierany przez rolników w trakcie wy-

siewu nasion kukurydzy jest Polidap® (fosforan amonu), 

który zawiera azot oraz fosfor. Bliskie umiejscowienie 

tych pierwiastków wokół ziarniaka sprawia, że są łatwo 

dostępne dla rośliny i wpływają na szybki rozwój ko-

rzenia.

 Co z tym azotem?

Kolejną kwestią jest azot – czy stosować całość przed-

siewnie, czy jednak zostawić trochę na później. Podzie-

lenie dawki jest korzystne z  punktu widzenia przyszłego 

plonu. Kukurydza, którą nawozi się w  dwóch dawkach 

dzielonych, zazwyczaj plonuje wyżej niż w  przypadku 

jednej dawki przedsiewnej. Ze względu na wolne tempo 

wzrostu przed siewem warto wprowadzić 50–70% dawki 

azotu.

Z reguły pod kukurydzę stosuje się nawozy wolno 

działające, takie jak: mocznik, RSM®, saletrzaki, Saletro-

san® 26, a na glebach o wysokim pH również siarczan 

amonu. Często popełnianym błędem jest zbyt późne do-

starczenie tego składnika, co wpływa bardzo mocno na 

obniżenie plonu. 

Kierujmy się regułą: TO AZOT MA CZEKAĆ W GLE-

BIE NA ROŚLINĘ, A NIE ROŚLINA NA AZOT!

Ciekawym rozwiązaniem jest stabilizator azotu 

N-Lock™. W momencie jego zastosowania możemy za-

aplikować całą wyliczoną dawkę pierwiastka pod kukury-

dzę jednorazowo. N-Lock™ zmniejsza straty pierwiastka 

w glebie, a zwiększa jego dostępność dla roślin w krytycz-

nych dla nich fazach rozwojowych. Podnosi efektywność 

wykorzystania tego składnika z nawozów mineralnych 

i organicznych. 

Dawka stabilizatora azotu N-Lock™ wynosi 2,5 l/ha 

i nie jest zależna od typu oraz dawki nawozu.

Zacznijmy od najważniejszego, czyli od gleby i składników pokarmowych.

Składniki pokarmowe w glebie wpływają nie tylko na wielkość plonu, ale rów-

nież na jego wartość konsumpcyjną i paszową. Zakłada się, że 1 t ziarna z odpo-

wiednią ilością słomy przeciętnie pobiera: około 30 kg N, 12 kg P
2
O

5
, 30 kg K

2
O, 

10 kg CaO, 10 kg MgO, 4 kg S oraz niewielkie ilości Mn, Zn, Cu, B i Mo. Optymal-

na wysokość dawek nawozów powinna być dostosowana do wielkości zaplano-

wanego plonu oraz zasobności gleby. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem, przed 

przystąpieniem do wyliczania ilości nawozów, jest wykonanie analizy gleby. Okres 

jesienno-zimowy lub wczesnowiosenny to idealny moment na pobranie prób. Na 

podstawie zebranych wyników możemy bardzo precyzyjnie określić ilość nawo-

zów potrzebnych do wysiania pod roślinę.

Szybkość pobierania składników pokarmowych jest różna w poszczególnych 

stadiach rozwoju. Kukurydza najintensywniej korzysta z azotu i potasu, ale w po-

równaniu z  innymi roślinami wymaga także dużo wapnia i  magnezu. Tempo po-

bierania składników jest różne w  poszczególnych okresach rozwoju. Intensywne 

NAWOŻENIE
MINERALNE
KUKURYDZY

Kukurydza ze względu na wysoki potencjał plonowania pobie-
ra duże ilości składników pokarmowych oraz wody. Jak zatem 
przygotować się do tego, by miała ona jak najlepszy start na 
wiosnę?

A U T O R :

Paweł Danielski
p_danielski@osadkowski-cebulski.pl
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fot. 1. Niedobór cynku.

fot. 2. Niedobór potasu. fot. 3. Niedobór magnezu. fot. 4. Niedobór manganu. fot. 5. Niedobór azotu. fot. 6. Niedobór fosforu. fot. 7. Niedobór cynku.
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Najważniejszymi parametrami przy wyborze herbicydu są selektywność dla 

rośliny uprawnej, termin stosowania oraz skuteczność zwalczanych chwastów.

 Szybka doglebówka w optymalnych warunkach

Stosowanie preparatów doglebowych jest zależne od rodzaju gleby oraz 

odczynu podłoża. Bardzo ważna jest w tym wypadku znajomość historii pola 

i występujących na nim chwastów, co ułatwia dobór substancji aktywnej pre-

paratu. Herbicydy o działaniu doglebowym mogą zabezpieczać przed wtórnym 

zachwaszczeniem, ponieważ działają znacznie dłużej niż herbicydy nalistne, co 

jest ich dużą zaletą.

Systemy walki z chwastami w kukurydzy

Doglebowo Nalistnie Zabiegi dzielone

 skuteczność uzależ-

niona od wilgotności 

gleby

 ryzyko wtórnego 

zachwaszczenia

 niska skuteczność 

na chwasty, które 

skiełkowały

 możliwość dopaso-

wania substancji do 

zachwaszczenia

 szersze okno aplikacji

 możliwość trafienia 

w chwasty w fazie 

największej wrażli-

wości

 szansa redukcji 

dawek stosowa-

nych środków

 możliwość 

włączenia innych 

produktów do 

mieszaniny 

zbiornikowej
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DOGLEBOWO 
CZY NALISTNIE? 

Uprawa kukurydzy na pierwszy rzut oka wydaje się łatwa. Wy-
brać odpowiednią odmianę, rozsiać nawozy, zasiać nasiona, 
zniszczyć chwasty i zebrać plon. Nic bardziej mylnego. O plo-
nie decydują dostępność wody, ciepło oraz skuteczna ochrona 
przed chwastami. Na pierwsze dwa czynniki nie mamy wielkie-
go wpływu, ale to, jaki wybrać herbicyd i kiedy go zastosować, 
zależy od naszej wiedzy i techniki oprysku.

A U T O R :

Paweł Kwaśniak
p_kwasniak@osadkowski-cebulski.pl
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fot. 1. Źle dobrany herbicyd to podstawowy 
błąd w uprawie kukurydzy.
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Wybierając zabieg doglebowy, należy kierować się 

wilgotnością gleby, bowiem to właśnie z niej chwasty 

pobierają substancje aktywne herbicydów. Okres suszy 

może obniżyć w znacznym stopniu skuteczność działa-

nia preparatu. Intensywne opady powodują z kolei prze-

mieszczenie substancji w głąb profilu glebowego. Jest 

to zjawisko bardzo niebezpieczne, ponieważ korzenie 

kukurydzy mogą ją pobrać, co z kolei prowadzi do zaha-

mowania wzrostu. 

Jeżeli chcemy postawić na pewne i kompletne roz-

wiązanie doglebowe, powinniśmy wybrać preparat 

Lumax  537.5 SE będący fabryczną mieszaniną trzech 

substancji aktywnych: terbutylazyny, mezotrionu oraz 

S-metolachloru. Możemy stosować go bezpośrednio 

po siewie do fazy 3. liścia w dawce 3,5–4 l/ha.

Nawet najlepszy preparat nie poradzi sobie ze 

skrajnymi warunkami, które mogą wystąpić na plan-

tacji. Aby uzyskać najlepszy efekt chwastobójczy oraz 

uniknąć wmycia substancji w głębsze warstwy profilu 

glebowego lub jej wywiania z cząstkami gleby, powin-

niśmy dodatkowo użyć adiuwantu doglebowego Atpo-

lan Soil Maxx w dawce 0,5 l/ha. 

 Po wschodach

Alternatywą jest powschodowe zwalczanie chwastów 

w kukurydzy w fazach od 2. do 8. liścia.

Pewnym rozwiązaniem jest Nikosar 060 OD 0,7 l/ha + 

Solis/Juzan 0,75–1 l/ha (nikosulfuron + mezotrion).

Mezotrion działa nalistnie i doglebowo, co pozwala na 

wstrzymanie kiełkowania chwastów do 4 tygodni po za-

biegu oraz ogranicza ryzyko wystąpienia zachwaszczenia 

wtórnego. Nikosulfuron (w dawce 0,7 l/ha) działa nalistnie 

i wykazuje bardzo dobrą skuteczność zwalczania perzu 

właściwego, który stanowi duże zagrożenie w uprawie.

Jest to opcja mniej zależna od warunków pogodowych, 

a jej dodatkowym atutem jest to, że jesteśmy w stanie 

dokładnie określić, jakie gatunki chwastów występują na 

polu, dzięki czemu możemy precyzyjnie dopasować do 

nich produkty. Plusem jest konkurencyjność cenowa ta-

kiego rozwiązania – bardzo ważna przy obecnym progu 

opłacalności uprawy.

Te herbicydy o  szerokim spektrum zwalczanych chwa-

stów, oprócz gatunków dwuliściennych i prosowatych 

(chwastnica, włośnica), ograniczają występowanie perzu 

właściwego, dlatego termin oprysku najczęściej jest de-

terminowany występowaniem tego gatunku. Najlepsze 

efekty uzyskuje się, gdy perz znajduje się w fazie 4–7 liści, 

czyli stosunkowo późno – kukurydza ma wtedy 6 do 8 liści. 

Zwalczając pozostałe gatunki, zabieg można wykonać zde-

cydowanie wcześniej, stosując niższe dawki herbicydów. 

 Zabiegi dzielone

Rozsądnym wyborem może być zastosowanie za-

biegów dzielonych. Szczególnie w przypadku chwastów 

uciążliwych i trudno zwalczalnych to rozwiązanie przynosi 

lepsze efekty oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia fitotok-

syczności względem kukurydzy. Pierwszy zabieg powin-

no się wykonać w fazie 2–3 liści (50–70% zalecanej dawki 

herbicydu), a pozostałą część w fazie 6–7 liści. Po fazie 8. 

liścia walka z chwastami jest praktycznie niemożliwa, po-

nieważ znacznie zwiększa się ryzyko wystąpienia fitotok-

syczności. W tej fazie rośliny zacieniają glebę i ewentual-

ne poprawki herbicydowe są skomplikowane ze względu 

na trudność w dotarciu cieczy roboczej do chwastów.

Wykonując zabieg odchwaszczania w słoneczne, ciepłe 

dni, należy pamiętać, aby przestrzegać jednej bardzo waż-

nej zasady. W upalne dni wilgotność powietrza jest zazwy-

czaj niska i odparowywanie substancji z powierzchni liści 

następuje bardzo szybko, co powoduje gorsze wchłanianie 

preparatu przez chwasty. W takich warunkach zabieg na-

leży wykonywać w późnych godzinach wieczornych, tak 

aby wykorzystać moment wzrostu wilgotności powietrza 

i lepsze warunki do pobierania cieczy przez chwasty wy-

stępujące na polu.



Zea mays (łac. kukurydza) zagościła na naszych polach całkiem 
niedawno w porównaniu chociażby ze zbożami, które upra-
wiane są w naszym kraju od setek lat. W dobie ocieplającego 
się klimatu idealnie wpasowała się w region centralnej Europy, 
z roku na rok areał jej uprawy wzrasta. Czy poznaliśmy ją do 
końca, czy są nam znane wszystkie techniki gospodarowania 
definiujące plon? Ten artykuł pomoże spojrzeć na tę roślinę 
z całkiem innej perspektywy.50 51
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UPRAWA KUKURYDZY 
– CZY NA PEWNO WIEMY 
O NIEJ WSZYSTKO?

A U T O R :

Mateusz Gniatkowski
m.gniatkowski@osadkowski.pl

Przez kilkadziesiąt lat nauczyliśmy się wielu zagadnień dotyczących jej upra-

wy, począwszy od całej agrotechniki, przygotowania pola, techniki siewu, aż po 

zapotrzebowanie na poszczególne składniki, takie jak: azot, fosfor, potas, magnez, 

siarka oraz makroskładniki i mikroelementy: cynk, mangan, bor czy molibden (za-

warte w OSD Mikro Kukurydza, ALFA Mikro). Każdy z tych pierwiastków pełni 

inną funkcję, np. cynk (OSD Cynk) odpowiedzialny jest za aktywność auksyn w ro-

ślinie, co korzystnie wpływa na początkowy wzrost. Równie ważny jest bor 

(OSD Bor) odpowiedzialny za produkcję pyłku, który powinien być dostarczany 

w formie nawozów dolistnych. Niestety polskie gleby cierpią na deficyt tego pier-

wiastka. Dosyć drastyczne zmiany pogody oraz bardzo wysokie temperatury w po-

łączeniu z deficytem opadów w niektórych częściach kraju znacząco wpływają na 

plonowanie kukurydzy i często podstawowe nawożenie nie wystarcza.

Początek XXI w. to okres dużego skoku technologicznego – komputery zamie-

niły się w przenośne urządzenia, o parametrach nieustępujących wcale urządze-

niom o nieco większych gabarytach. Oczywiście postęp ten nie mógł ominąć rów-

nież rolnictwa; pojawiły się coraz nowocześniejsze maszyny, systemy satelitarne, 

technologie ochrony roślin oraz – dostępne od niedawna – biostymulatory. Czym 

są i jak wpływają na poszczególne mechanizmy w roślinie? 

 Wybór biostymulatora determinuje termin stosowania

Podział biostymulatorów nie jest do końca zdefiniowany, jednak ich mecha-

nizmy działania mogą się od siebie bardzo różnić. Kluczowym czynnikiem w ich 

skuteczności jest wiedza na temat, jak i kiedy je zastosować. To środki do popra-

fot. 1. Dobrze odżywiona kukurydza poradzi 
sobie nawet na piaszczystych glebach.
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liścia, aby jak najmniej wpływały na rozwój rośliny. Jeżeli 

warunki pogodowe nam na to nie pozwalają i kukurydza 

dozna stresu, pojawiają się wolne rodniki powodujące 

spowolnienie procesów metabolicznych i gorszy wzrost. 

Do pozbycia się skutków ubocznych zalecamy lekarstwo 

w postaci aminokwasów (Terra-Sorb Complex), które 

skutecznie je zniwelują. Podczas prawidłowego przebiegu 

pogody i wykonania wszystkich prac polowych zgodnie 

z zaleceniami w okresie 4.–6. liścia możemy zdecydowanie 

wpłynąć na plonowanie kukurydzy, dostarczając jej „ener-

gii” za pomocą preparatu Maxi-Grow, który dzięki swojej 

unikatowej kompozycji mikroelementów dodaje roślinie 

wigoru. Produkt ten zawiera specjalnie opracowaną tech-

nologię zatrzymywania energii (PEST – z ang. Plant Energy 

Saver Technology), która w okresowych niedoborach wody 

pomaga w efektywniejszym jej wykorzystaniu.

Drugim bardzo ważnym okresem jest kwitnienie, ale 

niestety ze względów agrotechnicznych nie każdy może 

wykonać zabiegi w tym właśnie momencie. Ostatni za-

bieg uzupełniający zapotrzebowanie rośliny na niezbęd-

ne pierwiastki przypada między 8. a 10. liściem. Wtedy 

zwiększa się pobór azotu, potasu i fosforu, a żeby te 

składniki miały swobodny przepływ w roślinie, potrzebny 

jest wapń (Barier Si-Ca), który wzmacnia szkielet, bierze 

udział w procesie oddychania oraz poprawia proces tran-

spiracji. Wzmocnienie tkanek w kukurydzy jest istotne, 

bowiem patrząc na rozmiary tej rośliny (wysokość nawet 

wy kondycji roślin, które w praktyce wpływają na meta-

bolizm rośliny, niwelując również skutki czynników bio-

tycznych i abiotycznych. Można je podzielić na te, które 

oddziałują w glebie, np. kwasy humusowe, oraz te dostar-

czane do rośliny przez liście, np. aminokwasy, ekstrakty  

z alg morskich oraz szczepionki, indukujące mechanizmy 

odporności wewnątrz rośliny.

Mówiąc o biostymulacji kukurydzy, warto jednak za-

cząć od samego początku i wybierać te odmiany, których 

nasiona już na etapie produkcyjnym są dodatkowo za-

prawiane mikroelementami, takimi jak cynk czy mangan. 

Niektóre odmiany w naszej ofercie, np. ES Meteorit, są 

dodatkowo zaprawiane biostymulującym wyciągiem ze 

szczepów Trichoderma. Grzyb ten wpływa pozytywnie 

na etapie początkowego wzrostu i w dużym stopniu 

przyczynia się do prawidłowego rozwoju rośliny na sa-

mym starcie.

Kukurydza jako roślina jednopienna, rozdzielnopłcio-

wa ma kilka bardzo ważnych momentów w czasie swo-

jego rozwoju, podczas których definiowany jest plon. 

Pierwszy z nich to okres pomiędzy 4. a 6. liściem – w tym 

okresie tworzy się zalążek kolby, a roślina może mieć już 

zaprogramowaną liczbę rzędów oraz okółków. Czas ten 

często zbiega się z zabiegiem odchwaszczania plantacji, 

dlatego herbicydy powinny być zastosowane przed fazą 4. 
fot. 2. Objawy niedoboru cynku na liściach kukurydzy.
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do 4 m), może ograniczać skutki niekorzystnych warun-

ków atmosferycznych panujących w okresie lipca i sierp-

nia. Krzem w połączeniu z wapniem tworzy na liściach 

naturalną barierę ochronną przed grzybami i szkodnikami 

oraz regeneruje uszkodzone tkanki.

Taki układ technologii odżywczo-wspomagającej ma 

nam zagwarantować uchronienie potencjału genetycz-

nego samej rośliny, który uwarunkowany jest przez wie-

le czynników biotycznych i abiotycznych. Dostarczenie 

niezbędnych pierwiastków w postaci mikroelementów 

i dodatkowo wsparcie kukurydzy nowymi preparatami 

opartymi na organicznych substancjach zapewnią nam 

bezpieczeństwo uprawy podczas niekorzystnych wa-

runków, a przy prawidłowym przebiegu pogody – pełne 

wykorzystanie możliwości plonotwórczych kukurydzy.fot. 3. Co roku Grupa Osadkowski prowadzi doświadczenia polowe 
w całej Polsce.

00 09 10 11 12 14 15 16 17 34 53 63

OSD CYNK – 2 l/ha

OSD MINERAL – 2 kg/ha

OSD MIKRO KUKURYDZA – 2 kg/ha

NUTRI FOLIAR HIGH P-K – 2 l/ha

OSD FOSFOR – 2 kg/ha

ALFA MIKRO – 2 l/ha

ALFA MAKRO – 1 l/ha

i/lub

Technologia nawożenia 
dolistnego oparta o płynne 
nawozy z grupy Nutri Foliar 
i OSD, charakteryzujące się 
szybkim wnikaniem składników 
w głąb roślin. Dodatek adiuwanta 
w nawozie Nutri Foliar pozwala na 
równe rozmieszczenie składników 
pokarmowych na powierzchni 
blaszki liściowej.

Znana od wielu lat skuteczność 
nawozów dolistnych OSD 
gwarantuje dostarczenie 
niezbędnych składników 
pokarmowych. Mikroelementy 
uzupełniane  są w postaci 
chelatów. Łatwo przyswajalne, 
maksymalnie wykorzystane przez 
rośliny. Charakteryzują się dobrą 
rozpuszczalnością.

Nowa gama płynnych nawozów 
dolistnych o wysokiej koncentracji 
składników pokarmowych. 
Mikroskładniki w ALFA Mikro 
w postaci chelatów.

 Nawożenie dolistne kukurydzy



POCHWAL SIĘ SWOIM 
PRODUKTEM: LOGO 
I WŁASNA MARKA

Nasz rynek ziemniaczany jest wciąż na wznoszącej się krzywej 
rozwoju. Przekonali się o tym wszyscy, którzy w nim uczestniczą 
i znają jego słabe oraz mocne strony. Od rekordowych zbiorów 
w 2017 r., kiedy cena spadła do upokarzającego dla producen-
tów poziomu 0,2–0,25 zł za 1 kg do suszy w 2018 r., gdy poziom 
cen skoczył do 1,5 zł, a nawet 2,6 zł za 1 kg. Obecnie, po kolej-
nym suchym lecie i lokalnie katastrofalnie niskich plonach, cena 
jest znów korzystna i zachęca do uprawy ziemniaków jadalnych.

A U T O R Z Y :

Krzysztof Korolewicz
Europlant, www.europlant.biz

Katarzyna Zdziechowicz
k_zdziechowicz@osadkowski-cebulski.pl
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wana konsumentom, żeby mieli świadomość zakupów 

i możliwość wyboru. Mieszkańcy dużych miast, a to oni 

są głównymi odbiorcami, nie mają takiej wiedzy i doko-

nują zakupów na chybił trafił. To zawsze źle wpływa na 

relacje producent–dostawca–konsument.

Wiele gospodarstw, które mają szeroką ofertę odmia-

nową, informacje o typie i pełne dane adresowe gospo-

darstwa już uzyskują zwiększone dochody i potrzeby pro-

dukcyjne. Nasze codzienne problemy, takie jak: susza, brak 

melioracji, brak retencji, brak przechowalni możemy sfi-

nansować tylko z naszego dochodu, a ten wzmocni budo-

wanie rodzinnych, solidnych i regionalnych marek (z ang. 

brand). Żadna solidna firma nie wysyła swojego produktu 

bez nazwy i loga. Produkt z logo firmy jest po prostu… 

droższy. Widać to we wszystkich galeriach handlowych 

w każdym mieście.

Już niedługo ponad 60% mieszkańców Polski bę-

dzie pochodziło z miast. Nie ma zatem innego sposobu 

na zwiększenie dotarcia do konsumentów ziemniaka. 

Wysoka jakość i szeroka oferta odmianowa przyciągną 

do nas wiernych odbiorców. Nowe, smaczne odmiany: 

Madeira, Anuschka, Belana, Catania, Ricarda, Red 

Sonia czy sprawdzona od lat Vineta i Bellarosa zaspo-

koją najbardziej wybredne gusta. Klient szybko przy-

wiązuje się do dobrego ziemniaka. Anonimowy towar 

jest zawsze najtańszy, a towar lokalny często dwa razy 

droższy.

Wszystkim producentom życzymy sukcesu i służymy 

pomocą w doborze odmian z naszej hodowli.

W tej grupie produktu ceny są najwyższe, a oferta nie pokrywa zarówno 

ilości, jak i jakości. W takiej sytuacji występuje masowy import ziemniaków 

z zagranicy (firmy pakujące mają problem z surowcem odpowiedniej jakości 

w kalibrze 40/60 mm), ale – o zgrozo – na rynek trafia ziemniak skrobiowy. Taki 

stan jest szkodliwy nie tylko dla konsumentów, ale również dla solidnych pro-

ducentów ziemniaków jadalnych. Taki produkt odstrasza nabywców i pogłębia 

opinie o niskiej jakości oferty z polskiej produkcji. To proceder, z który wszyscy 

powinni walczyć. Ale jak się bronić przed nieuczciwymi handlarzami, którzy 

psują opinię całej branży? Jest na to prosty, sprawdzony w Europie i na świecie 

sposób: budowanie własnej marki.

Ziemniak jadalny powinien być bardzo czytelnie powiązany z konkretnym 

regionem i producentem. To najskuteczniejszy zabieg, który nagradza dobrych, 

solidnych producentów ziemniaka jadalnego i chroni kupujących przed oszustwem  

oraz przypadkowymi zakupami.

Nasza praca powinna być doceniana i czytelna dla wszystkich w okolicy. 

Budowanie własnej marki, np. „Ziemniaki ze wsi Gołuchów”, „Ziemniak Biały 

z Bronisz” czy „Ziemniaki od Bronka” bardzo ociepla wizerunek, ale też infor-

muje o konkretnym producencie, który wraz z rodziną pracuje od lat na swoją 

opinię i jakość. Krótki opis, że rodzinne gospodarstwo uprawia ziemniaki od 60 

lat, dowiedzie tego, że są to rolnicy z tradycjami i znają się na tej robocie. Peł-

na informacja o odmianie i jej typie zachęci klientów z regionu, żeby wspierać 

producentów z najbliższej okolicy. Wiedza o ziemniakach musi być przekazy-
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fot. 1. Budowanie własnej marki ociepla 
wizerunek, ale też informuje o konkretnym 
producencie.

 Zapewnij dobry start swojej plantacji ziem-
niaków

Często spotykaną praktyką w gospodarstwach rol-

nych uprawiających ziemniaki jadalne jest wykorzysta-

nie jako materiału sadzeniakowego bulw pochodzących 

z własnego rozmnożenia. Ta pozorna oszczędność niesie 

ze sobą wiele strat. Ziemniaki rozmnażane są wegeta-

tywnie, a przez to istnieje duże ryzyko przenoszenia pa-

togenów występujących na plantacji na uprawę w roku 

kolejnym. Często nasz materiał jest już porażony zarazą 

ziemniaczaną, czarną nóżką, rizoktoniozą oraz jest zawi-

rusowany, co w konsekwencji wpływa na degenerację 

odmiany. Nie ma co wtedy liczyć na satysfakcjonująco 

wysoki plon i dobrą jakość produktu końcowego. Naj-

szybsza degeneracja bulw występuje w rejonach sprzy-

jających oblotowi mszyc (środkowo-południowa Polska), 

które są głównym wektorem przenoszenia większości 

wirusów, np. wirusa ziemniaka Y (PVY) czy wirusa liścio-

zwoju ziemniaka PLRV. W sprzyjających okolicznościach 

mogą one w ciągu paru lat uprawy spowodować (przede 

wszystkim u odmian z mniejszą odpornością) zmniejsze-

nie plonu nawet o 40–60%.

Z tych powodów wskazana jest jak najczęstsza wy-

miana sadzeniaków – najlepiej, aby były one wypro-

dukowane przez firmy hodowlano-nasienne w I strefie 

zdrowotności. Kwalifikowany materiał zapewnia wysoką 

zdrowotność roślin w całym okresie uprawy. Rośliny mają 

szybszy rozwój początkowy oraz wcześniej zakrywają 

międzyrzędzia, co jest podstawą do uzyskania wysokich 

plonów wynikających z dobrego wykorzystania zapasów 

wody pozimowej oraz ograniczania jej parowania.

Przy wyborze odmian jadalnych warto kierować 

się potrzebami rynku: wczesnością, typem użytkowym 

ziemniaków oraz smakiem i jakością kulinarną. Typ użyt-

kowy jest związany z konsystencją miąższu ziemniaka 

i zależy od zawartości suchej masy oraz skrobi. Wyróżnia 

się 4 typy kulinarne:

1. Typ A: sałatkowy – miąższ po ugotowaniu staje się 

zwięzły; ziemniaki dają się łatwo pokroić w plastry, 

kostkę; doskonale nadają się na sałatki, jako smażone 

i do zup, np. Anuschka, Belana, Bernina, Monique

2. Typ B: ogólnoużytkowy – miąższ po ugotowaniu jest 

dość zwarty, ale pod widelcem lekko się rozgniata; 

najczęściej są gotowane, a następnie podawane do 

sosów i mięs, np. Bellarosa, Madeira, Marabel, Red 

Sonia, Julinka, Nandina, Vineta

3. Typ C: mączysty – miąższ po ugotowaniu rozsypu-

je się; ziemniaki idealnie nadają się na placki, purée, 

frytki i do pieczenia, np. Agria, Lucilla, Theresa, Jelly

4. Typ D: bardzo mączysty – bulwy całkowicie się roz-

gotowują i mają ograniczone zastosowanie do bez-

pośredniego spożycia; polecane na przetwórstwo 

krochmalnicze.

W obecnym sezonie rynek sadzeniaków ziem-

niaków kwalifikowanych jest bardzo trudny. 

Susza, która zebrała swoje żniwa, nie oszczę-

dziła również plantacji nasiennych. O wiele 

słabsza jest także zdrowotność materiału. 

Warto zadbać i zamówić sadzeniaki wcześniej, 

by móc na wiosnę wysadzić do gleby pełno-

wartościowy materiał wolny od chorób, w wy-

branej odmianie poszukiwanej przez konsu-

menta. To dobry punkt wyjścia do osiągnięcia 

oczekiwanego dochodu i satysfakcji z uprawy. 

Zachęcam do kontaktu 

z naszymi doradcami agrotechnicznymi!



W  większości gospodarstw stosuje się głównie nawozy mineralne, a nieliczni 

mają dostęp do nawozów organicznych (obornika), który dodatkowo wpływa na 

poprawę struktury gleby i zwiększa zawartość próchnicy. Na wyprodukowanie 

10 t bulw i  odpowiedniej masy zielonej potrzeba około 40–50 kg azotu, 15 kg 

fosforu, 60–75 kg potasu, 8–10 kg magnezu, dodatkowo 6 kg siarki i wapnia oraz 

mikroelementy: 25 g boru, 20 g miedzi, 70 g manganu i 65 g cynku.

Optymalne dla uprawy ziemniaka pH gleby wynosi 5,5–6 i dobrze jest uregu-

lować je wcześniej w płodozmianie. Wapnowanie na glebach bardzo kwaśnych 

powinno być stosowane ostrożnie z uwagi na negatywny wpływ na zdrowotność 

i wygląd bulw. 

 Najważniejsze składniki pokarmowe

Potas należy do składników pobieranych w największych ilościach przez ziem-

niaka. Jest to decydujący składnik, który odpowiada za wiele funkcji w roślinie:

 ma wpływ na lepsze wykorzystanie wody przez rośliny i ogranicza stres pod-

czas suszy 

 poprawia parametry przetwórcze, konsumpcyjne i przechowalnicze

 zmniejsza wrażliwość bulw na procesy ciemnienia

 podnosi odporność na choroby i szkodniki

 wpływa dodatnio na zawartość skrobi w bulwach

NAWOŻENIE
ZIEMNIAKA

Wielkość i jakość plonu ziemniaka zależą głównie od nawo-
żenia. Wyliczenie dawki nawozu musimy rozpocząć od bada-
nia gleby w Stacji Chemiczno-Rolniczej i dopiero w oparciu 
o uzyskane wyniki dobieramy ilość składników pokarmo-
wych. Przy braku dokładnej analizy glebowej ważne jest, 
aby zachować odpowiednie proporcje głównych makroele-
mentów: azotu–fosforu–potasu. Można przyjąć, że jest to 
stosunek NPK 1:1:2, który różni się w zależności od kierun-
ku uprawy oraz wymagań danej odmiany. 

A U T O R :

Paweł Czekaj
p.czekaj@osadkowski.pl
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Przy uprawie ziemniaków ważny jest dobór odpo-

wiedniej formy nawozu potasowego, którym odżywia-

my plantację. Formy chlorkowe (sól potasowa) zaleca się 

wysiewać jesienią lub wczesną wiosną około 3–4 tygo-

dnie przed sadzeniem, aby wyeliminować ujemny wpływ 

chlorków na obniżenie zawartości skrobi. Wskazane jest 

stosowanie siarczanowej formy potasu. Takim bezchlor-

kowym nawozem jest siarczan potasu Patentkali® 30% 

K
2
O, 10% MgO, 42 SO

3
 lub Kalisop® 50% K

2
O, 45 SO

3
. 

Dodatkowo nawozy te w swoim składzie zawierają mag-

nez i siarkę w formie siarczanowej, łatwo dostępnej dla 

roślin.

Z nawozów wieloskładnikowych na szczególną uwa-

gę zasługuje Polifoska Plon+ NPK(S) 5-17-32(7) z żela-

zem (Fe) 0,3 i cynkiem (Zn) 0,05. Wysoka zawartość po-

tasu jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla producentów 

ziemniaka.

Objawy niedoboru potasu:

 rośliny małe i krzaczaste

 na krawędziach starszych liści pojawia się barwa jasno-

zielona do żółtej

fot. 1. Wielkość i jakość plonu zależy od 
nawożenia.
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 zwiększa się udział mniejszych bulw, które dodatkowo 

są podatne na uszkodzenia mechaniczne

 liście i łodygi zasychają wcześniej, co skraca okres we-

getacji

Spośród wszystkich makroelementów azot jest naj-

bardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym 

w uprawie ziemniaka. Decyduje on o wielkości plonu 

i trwałości powierzchni asymilacyjnej. Dawkę dobiera-

my do zasobności gleby i kierunku uprawy oraz odmia-

ny. Wynosi ona od 70 kg N/ha przy odmianach wczes-

nych jadalnych do ponad 200 kg N/ha przy odmianach 

do przemysłu przetwórczego. Dawki azotu do 100 kg/ha 

wskazane jest stosować jednorazowo wiosną przed sa-

dzeniem, natomiast planując wyższe nawożenie azotowe 

pod odmiany późne i przemysłowe, należy je wykonać 

w dwóch dawkach: pierwszą przed sadzeniem – około 

60% całkowitej zakładanej dawki N, pozostałe 40% za-

stosować jako dawkę uzupełniającą. Ostatnie nawożenie 

azotowe najlepiej wykonać bezpośrednio przed wscho-

dami, do końca wschodów roślin ziemniaka, lecz nie  póź-

niej niż przed zwarciem się rzędów.

Zbyt późne zastosowanie azotu w wysokich dawkach 

może mieć negatywny wpływ na jakość bulw i ich póź-

niejsze przechowywanie. Ponadto zmniejsza się wtedy 

zawartość suchej masy i skrobi oraz wzrasta gromadzenie 

w bulwach szkodliwych azotanów. Przenawożenie plan-

tacji N skutkuje również większą podatnością roślin na 

infekcje spowodowane przez choroby grzybowe. 

Ważne: należy tak planować nawożenie, aby rośliny 

w kluczowym i najważniejszym momencie zawiązywa-

nia bulw miały dostępny w glebie azot oraz pozostałe 

niezbędne składniki pokarmowe.

Objawy niedoboru azotu:

 wzrost roślin zahamowany

 liście słabo wykształcone, o jasnozielonej barwie

 słabe zawiązywanie bulw

 Jaki nawóz azotowy wybrać?

W  uprawie na wczesny zbiór zaleca się nawozy szyb-

ciej działające (forma saletrzana), takie jak: saletra amo-

nowa, saletrzak, Saletrosan, natomiast w  uprawie ziem-

niaków zbieranych później stosuje się długo działający 

mocznik lub RSM®.

Fosfor odpowiada za transport energii w roślinie  

i przebieg wielu ważnych procesów. Wpływa na zawią-

zywanie bulw oraz zawartość skrobi. Zwiększa także 

odporność na choroby i  uszkodzenia mechaniczne bulw 

oraz  korzystnie oddziałuje na trwałość przechowalniczą. 

Jest to składnik mało mobilny w glebie i dlatego wskaza-

ne jest, by nawozy fosforowe wysiewać jesienią pod orkę 
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Potrzeby  
pokarmowe kg/ha

zapotrzebowanie 
uprawy  

na wapń (Ca)
50–60

zapotrzebowanie 
uprawy  

na siarkę (S)
25–60

Dawka kg/ha dawka 1-roczna 200–300

dawka 2-letnia* 500–600
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zimową lub wiosną dobrze wymieszać z glebą. Polecanym 

nawozem fosforowym jest Polidap® 18-46, w którym P 

jest zawarty w formie fosforanu amonowego. To najle-

piej przyswajalna forma tego składnika, dobrze pobierana 

również w warunkach niedoboru wody w glebie.

Objawy niedoboru fosforu:

 wolniejszy wzrost

 liście matowe i cienkie

 krawędzie liści wywinięte do góry

 rośliny zawiązują mniej bulw, często z rdzawymi 

plamami 

 Magnez

Ziemniak jest rośliną bardzo wrażliwą na niedobór 

magnezu i należy zwrócić szczególną uwagę na nawoże-

nie tym składnikiem. Odgrywa on ważną rolę w proce-

sach przemiany energii i syntezie białek. Polecanym na-

wozem magnezowym jest ESTA® Kieserit, który zawiera 

łatwo dostępne oraz w pełni rozpuszczalne w wodzie 

magnez i siarkę.

Objawy niedoboru magnezu:

 bladozielone zabarwienie liści

 żółknięcie między nerwami (chlorotyczne plamy)

 liście wywijają się na krawędziach i są łamliwe 

 Siarka i wapń – duet doskonały

Przy nawożeniu plantacji ziemniaka wskazane jest, by 

uwzględnić również siarkę i wapń. Ten ostatni to najbar-

dziej niedoceniany składnik mineralny. Wapń w  nawoże-

niu ziemniaka ma wpływ na: 

 lepsze zawiązywanie bulw

 większą odporność na choroby

 poprawę jakości przechowalniczej bulw

 gospodarkę hormonalną roślin

 zapobiega deformacji i ciemnieniu bulw

Nawóz siarkowo-wapniowy AgroSulCa® to najko-

rzystniejsze źródło wapnia i siarki w formie siarczanowej 

dostępnej dla rośliny. Dodatkowo   jest bardzo dobrym 

nawozem do poprawy struktury gleby – wzmacnia jej ak-

tywność biologiczną i redukuje wpływ toksycznego glinu. 

Dawki nawozu w uprawie ziemniaka przedstawia tabela.

fot. 3. Brak magnezu widoczny na liściach ziemniaka.

fot. 2. Widoczne objawy niedoboru boru i miedzi.



OCHRONA 
HERBICYDOWA
ZIEMNIAKA

A U T O R :

Mirosław Franczak
m_franczak@osadkowski-cebulski.pl
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Ochrona herbicydowa jest jednym z ważniejszych aspektów 
produkcji ziemniaka. Niezależnie od przeznaczenia produkcji za-
wsze trzeba zadbać o czystość plantacji. Ma to wpływ nie tylko 
na wielkość plonu, ale też na jego jakość. Oba te czynniki są klu-
czowymi składnikami opłacalności produkcji.

Ubiegły rok w uprawie ziemniaka minął pod znakiem suszy, co miało duży wpływ 

na wydajność i cenę na rynku. Takie warunki nie są optymalne do aplikacji herbicy-

dów, jednak dobrze wykonany zabieg zapewni nam odpowiedni efekt odchwaszcza-

nia aż do zbioru. 

 Odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne

Chwasty możemy zwalczać w dwóch kierunkach. Pierwszy jest bardzo popularny 

w uprawie ekologicznej i praktycznie niestosowany w uprawach intensywnych, drugi 

to zwalczanie metodą chemiczną. 

Metody mechaniczne polegają na zwalczaniu chwastów przez obredlanie, brono-

wanie i plewienie. Są one obecne raczej w gospodarstwach ekologicznych i na plan-

tacjach małoobszarowych. To bardzo pracochłonne zajęcie i nie zawsze odpowiednio 

skuteczne. Wadą tych zabiegów jest to, że stosowanie ich powschodowo w później-

szych fazach rozwojowych może powodować uszkodzenia pędów nadziemnych.

Drugą metodą – chemiczną – możemy likwidować całe spektrum występu-

jących chwastów. Dzielimy ją na dwie podstawowe grupy, czyli zwalczanie przed-  

i powschodowe. W praktyce wchodzą też w grę kombinacje tych dwóch opcji, a do-

datkowo często spotykane jest połączenie obu metod.

Pierwszym momentem na wykonanie zabiegu herbicydowego jest etap po ufor-

mowaniu redlin, gdy jeszcze w miarę możliwości korzystamy z tego, że są one lekko 

wilgotne. Wilgotność gleby ma bardzo duże znaczenie, dlatego warto uchwycić ten 

moment. 

Z preparatów doglebowych mamy do dyspozycji kilka znaczących produktów: Ra-

cer 250 EC, Sencor Liquid 600 SC, Boxer 800 EC, Command 480 EC, Metobrom 500 

SC, Bandur 600 SC, Activus 400 SC. 

Przy doborze odpowiedniego środka musimy pamię-

tać, że niektóre odmiany wykazują podwyższoną wraż-

liwość na wybrane substancje aktywne – na przykład na 

metrybuzynę. 

Bardzo popularne są wciąż zabiegi oparte na chloma-

zonie. Substancja ta często łączona jest z innymi prepara-

tami w celu zwiększenia spektrum działania.

By poprawić skuteczność zabiegów doglebowych, 

możemy zastosować Atpolan Soil Maxx. Wzmacnia on 

działanie herbicydów przez tworzenie tzw. filmu herbicy-

dowego na powierzchni gleby. Zmniejsza zarówno prze-

mieszczanie substancji aktywnych w głąb gleby, jak i spłu-

kiwanie jej z redlin.

Po wycofaniu ze sprzedaży preparatów zawierających 

linuron mamy do dyspozycji nowe, równie skuteczne roz-

wiązanie. Pierwszym jest Bandur 600 SC; szeroka reje-

stracja to jedna z jego zalet, druga to długi okres ochrony 

– aż 2–3 miesiące, jak podaje producent Bayer. 

Kolejnym produktem jest Metobrom 500 SC z sub-

stancją aktywną metobromuzon, z tej samej grupy co linu-

ron i o bardzo podobnym działaniu. Jest dobrym kompo-

nentem do mieszanin zbiornikowych.

W ostatnich latach często stosowany jest zabieg czysz-

czący przed wschodami ziemniaków, na siewki chwastów. 

W tym wypadku możemy użyć preparatów opartych na 

glifosacie, skutecznych na chwasty jedno- i dwuliścienne. 

Wskazane są one przy dużej presji chwastów.

fot. 1. Sukces w ziemniakach zapewnia 
skuteczna ochrona herbicydowa.

Zabiegi powschodowe możemy podzielić na te wczes-

ne, zaraz po wyrzędowaniu roślin, i te późniejsze, trakto-

wane raczej jako poprawkowe. Nie zaleca się opóźniania 

tych działań ze względu na szybki wzrost pędów nad-

ziemnych i gorszą penetrację środka na okryte redliny.

Kompletnym produktem przed- i powschodowym jest 

Boxer 800 EC. By uzyskać jego maksymalną skuteczność, 

najlepiej zabieg wykonać jak najszybciej po wschodach, 

do fazy 3 liści pędu głównego.

Dobrymi komponentami zabiegów powschodowych 

są preparaty oparte na rimsulfuronie, tj. Rimuron 25 WG 

lub Titus 25 WG. Największą ich skuteczność uzyskuje 

się przy szybkim zastosowaniu na siewki chwastów. Na-

leży też pamiętać o dodaniu odpowiedniego adiuwanta, 

w szczególności przy zwalczaniu komosy białej. Tu na 

pewno można polecić Atpolan Bio 180 EC. Pierwszy po-

prawia właściwości cieczy użytkowej i zapewnia szybsze 

wchłanianie substancji aktywnej, w drugim natomiast 

propozycja jest bardziej rozbudowana o regulację pH i twar-

dości roztworu. Full Kondycja zawiera też kwasy fulwowe.

Przy ochronie herbicydowej musimy jeszcze pamiętać 

o chwastach jednoliściennych. Jeżeli nie trzeba zwalczać 

tych wieloletnich, to można zastosować Titus 25 WG. Przy 

walce z chwastami bardziej uciążliwymi mamy do dyspo-

zycji całą gamę graminicydów. Mają one działanie kon-

taktowe i zabieg musi być wykonany przed intensywnym 

wzrostem pędów. Tu na pewno polecamy preparaty Targa 

10 EC lub Fusilade Forte 150 EC.

Podsumowując:
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 W przypadku uprawy ziemniaków ważna jest 
też profilaktyka, czyli dobranie odpowiednie-
go przedplonu – unikajmy rzepaku. 

 Terminowe wykonanie uprawek w sezonie 
poprzedzającym uprawę sprawia, że jeste-
śmy w stanie znacznie zmniejszyć presję 
chwastów. 

 Znajomość własnych pól i możliwości wy-
stępowania zwiększonej presji danych chwa-
stów też jest nieoceniona w doborze odpo-
wiedniego zabiegu.

 Jeżeli spodziewamy się dużej presji chwa-
stów, możemy od razu zaplanować dwa za-
biegi: pierwszy doglebowy, a drugi w razie 
konieczności poprawkowy.

 Przy wykonywaniu zabiegów warto pamię-
tać o odpowiednim dobraniu adiuwanta jako 
komponentu.

 Nie zapominajmy o wyregulowaniu pH i twar-
dości mieszaniny zbiornikowej w zależności 
od wymagań danego preparatu. Poprawi to 
znacznie skuteczność zabiegu.



PROFILAKTYKA 
W OCHRONIE 
ZIEMNIAKA

 Profilaktyka

Ważnym elementem w uprawie ziemniaka jest profilaktyka, która zaczyna się 

już na etapie przygotowania pola w przedplonach, w celu uniknięcia nadmier-

nego zachwaszczenia (samosiewy rzepaku) czy dużej ilości resztek pożniwnych 

(kukurydza). 

Dobry płodozmian i profilaktyka zahamują presję chorób nie tylko na początku 

wegetacji, ale też w późniejszych fazach rozwojowych. Ma to duży wpływ na ograni-

czenie ryzoktoniozy. Jest to pierwsze zagrożenie, które pojawia się na plantacjach. 

Drugą przyczyną infekcji mogą być sadzeniaki, tak więc i tu trzeba pamiętać 

o wyborze sprawdzonego dostawcy. Sprawcą tej choroby jest grzyb Thanatepho-

rus cucumeris. By jej zapobiec, najlepiej stosować zaprawy aplikowane na bulwy 

przed lub w trakcie sadzenia. Zaprawianie na sadzarce sprawia, że ciecz robocza 

częściowo pokrywa również glebę, która okrywa obsypane bulwy.

W ostatnich latach zmniejszyła się liczba zapraw dostępnych na rynku, właści-

wie zostały tylko fungicydowe. 

Spektrum i czas ochrony produktów są zróżnicowane, dlatego ważne jest, aby 

dobrać taki, który spełni nasze oczekiwania. Monceren Pro 258 FS stosujemy 

w dawce 0,8 l/t materiału sadzeniakowego. Jest to zaprawa, która ogranicza wy-

stępowanie ryzoktoniozy, a także parcha srebrzystego. Podobne działanie ma 

Moncut 460 SC – dawka 0,2 l/t. Nowością w tym sezonie jest Emesto Silver 

118 FS. Przy dawce 0,2 l/t zwalcza on tylko ryzoktoniozę. Ma w swoim składzie 

nową na polskim rynku substancję czynną penflufen z grupy karboksyamidów 

(fungicydy SDHI).

mankozebie w mieszaninie z innymi substancjami. Bar-

dzo dobrymi produktami w tej grupie są Curzate Top 

72,5 WG/Profilux 72,5 WG (mankozeb 680, cymoksa-

nil 45) czy Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG (mankozeb 

640, metalaksyl-M 38). Dla plantatorów stosujących 

czysty mankozeb polecamy Indofil 80 WP. W grupie 

środków systemicznych natomiast na uwagę zasługuje 

na pewno Infinito 687,5 SC.

Cabrio Duo 112 EC (dimetomorf 72, piraklostrobina 

40) jest bardzo skutecznym preparatem na zarazy ziem-

niaka, ale też dobrze zabezpiecza przed alternariozą. Ca-

rial Star 500 SC (mandipropamid 250, difenokonazol 250) 

przeznaczony jest również do zwalczania obu patogenów, 

ale w porównaniu z poprzednim działa bardziej wynisz-

czająco na alternariozę.

Zorvec Enicade (oksatiapiprolina) to nowy preparat na 

rynku. Jest to ciekawe rozwiązanie zapobiegawcze na za-

razę ziemniaka, jednakże w celu poprawienia skuteczności 

na alternariozy producent poleca jako partnera mankozeb 

lub Tanos 50 WG (cymoksanil 250, famoksat 250).

Dobrym komponentem do mieszanin zbiornikowych 

jest Drum 45 WG (cymoksanil 450), często dodawany do 

zabiegów w celu wzmocnienia działania fungicydu przy 

występujących już infekcjach na plantacji.

Na koniec okresu wegetacyjnego warto pamiętać  

o ochronie bulw przed zarodnikami pływkowymi zarazy 

ziemniaka. Tu bardzo dobrze wpisują się dwa produkty: 

Nando 500 SC (fluazynam 500) i Ranman Top 160 SC (cy-

jazofamid 160). Zalecam połączyć ostatni zabieg ochrony 

fungicydowej z desykantem Spotlight Plus 060 EO (kar-

fentrazon etylowy 60). 

 Zabezpieczenie przed szkodnikami

Po wycofaniu zaprawy, która miała w swoim skła-

dzie substancję zabezpieczającą przed szkodnikami, 

dużo istotniejsza okazała się ochrona w tym zakresie. 

W ostatnich miesiącach z rynku zniknęło kilka ważnych 

substancji insektycydowych, spektrum środków znacz-

nie się więc zmniejszyło. Może nie dotyczy to na razie 

bezpośrednio ziemniaka, ale przez słabszą ochronę in-

nych roślin będzie miało wpływ pośredni i na tę uprawę. 

Najbardziej uciążliwa dla ziemniaka jest stonka ziem-

niaczana. Same chrząszcze nie są zagrożeniem dla uprawy, 

ale już larwy wylęgające się z jaj złożonych przez dorosłe 

osobniki stanowią problem. Mogą one bowiem poczynić 

znaczne straty na częściach nadziemnych roślin. Równie 

niebezpieczne są mszyce. Do zwalczania szkodników naj-

lepiej użyć takich preparatów, jak Lanmos 20 SP (acetami-

pryd 200) czy Coragen 200 SC (chlorantraniliprol 200). 

Typowym środkiem kontaktowym, który możemy za-

stosować w przypadku zabiegów interwencyjnych, jest 

Ammo Super 100 EW (zeta-cypermetryna 100).

 Ochrona

Kolejnym etapem jest ochrona przed chorobami.  

W przypadku ziemniaków jest ona mocno uzależniona 

od warunków pogodowych okresu wegetacyjnego. Przez 

ostatnie lata susze i wysokie temperatury ograniczyły 

presję zarazy ziemniaka, ale znacznie podniosły znaczenie 

alternarioz. Sprawcą pierwszej choroby, wciąż najgroź-

niejszej, jest grzyb Phytophthora infestans, który najlepiej 

rozwija się w umiarkowanej wilgotności i temperaturze. 

Alternarioza do swojego najszybszego rozwoju wyma-

ga natomiast znacznie wyższych temperatur i dlatego 

w ostatnich latach wiele plantacji było mocno zainfeko-

wanych. 

Pierwszy zabieg fungicydowy zazwyczaj wykonuje-

my tuż przed zwarciem roślin w rzędach, kolejne stosu-

jemy co 5–12 dni w zależności od rodzaju użytego pre-

paratu i warunków pogodowych. Ważnymi aspektami 

w dalszych etapach ochrony fungicydowej są zmienność 

substancji oraz przebieg warunków pogodowych zarów-

no poprzedzających zabieg, jak i następujących po nim. 

Początkowo dobrze jest stosować naprzemiennie sub-

stancje o działaniu wgłębno-kontaktowym i systemicz-

nym. Kombinacja taka zapewnia ochronę przyrostów. 

Większość preparatów z pierwszej grupy jest oparta na 
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fot. 1. Wzorcowa ochrona ziemniaka.

Pogoda przez ostatnie dwa lata nie sprzyjała rozwojowi pato-
genów zarazy ziemniaka. Wysokie temperatury w znacznym 
stopniu zahamowały presję tej choroby, ale susza ograniczy-
ła też plony. Nie mając wpływu na warunki atmosferyczne, 
pamiętajmy o tym, by do każdego pola i do każdej odmiany 
podchodzić indywidualnie. 

A U T O R :

Mirosław Franczak 
m_franczak@osadkowski-cebulski.pl
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Ziemniak to roślina, która gości na naszych polach od dawna, 
więc wydaje się, że nie jest w stanie niczym nowym nas za-
skoczyć. Szereg opracowań związanych z nawożeniem posy-
powym, dolistnym oraz całą agrotechniką jest na ogół dobrze 
znany.

Naprzeciw tym utartym schematom wychodzą preparaty, których stosowa-

nie może dać wiele pozytywnych efektów w uprawie – biostymulatory roślin. 

Z definicji są to środki, które w bardzo małych stężeniach usprawniają lub zmie-

niają w danym momencie podstawowe procesy biochemiczne zarówno w rośli-

nie, jak i w glebie. Wynikiem tego działania jest oczywiście to, co interesuje pro-

ducenta na koniec produkcji. To o wzrost plonu toczy się walka w całym procesie 

produkcji.

Biostymulatory mogą mieć wpływ na pojedynczą komórkę i na pokrój całej ro-

śliny. Powodują zmiany w tkance, genach lub szereg procesów, bardziej lub mniej 

złożonych, zachodzących w roślinie. Jednym z ważniejszych elementów jest indu-

kowanie mechanizmów odpowiedzialnych za stresy, zarówno biotyczne, jak i abio-

tyczne. Dzięki nim rośliny szybciej powracają do formy po przebytych stresach, ta-

kich jak: uszkodzenia herbicydowe, termiczne lub te związane z niedoborami wody 

i składników pokarmowych.

Biostymulatory są cennym narzędziem w rękach rolnika, jednak nie jest to pa-

naceum. Przy ich stosowaniu warto dobrze znać roślinę, którą chcemy wspierać, 

ponieważ każda jest inna – nawet w obrębie tego samego gatunku różnice od-

mianowe są duże i nie zawsze otrzymamy ten sam efekt. Każda z nich  ma kilka 

newralgicznych momentów, w których efekt zastosowania biostymulacji jest naj-

lepiej widoczny.

W doświadczeniach z biostymulatorami w uprawie ziemniaka zaczynamy już od 

fazy BBCH 01, czyli od bulwy, przed sadzeniem lub w trakcie sadzenia. Już na tym 

etapie wpływamy na rośliny, choć w teorii jeszcze roślinami nie są. Inicjujemy pew-

ne procesy metaboliczne, które widoczne są aż do zbioru z pola. Podanie mieszani-

ny preparatów H-850 2 kg i Maxi-Grow 0,5 l powoduje, że bulwa dostaje sygnał, iż 

warunki, w których przebywa, są na tyle atrakcyjne, aby otworzyć kolejne ,,oczko’’ 

i wydać więcej pędów. Części nadziemne rośliny są fabryką, która zaopatruje pod-

ziemny magazyn. Większa liczba pędów daje możliwość 

wydania większej liczby bulw. Oczywiście wraz z większą 

liczbą łodyg idzie mocniejszy i lepiej wykształcony sy-

stem korzeniowy, czyli ten element, który odpowiada za 

lepsze pobranie wody i składników pokarmowych z gle-

by. Zaprawianie bulw taką mieszaniną można wykonać na 

każdy możliwy sposób, czyli począwszy od dysz zamon-

towanych na stołach przebierczych, do dysz zlokalizowa-

nych na sadzarkach. Oczywiście z powodzeniem można 

po prostu maczać skrzynki lub worki z sadzeniakami. Tę 

mieszaninę można łączyć z zabiegami fungicydowymi.

Po ukazaniu się wszystkich części naziemnych 

w fazie BBCH 10–20 podajemy preparat Maxi-Grow 

w dawce 0,25 l/ha. Tym zabiegiem dajemy sygnał rośli-

nie do równomiernej inicjacji bulw, co ma duże znacze-

nie w dalszych etapach rozwoju ziemniaka.

Kolejnym najistotniejszym momentem zastosowania 

biostymulacji jest faza BBCH 40, czyli początek zawiązy-

wania bulw. Moment ten zaczyna się od charakterystycz-

nych haczyków na końcach stolonów, które nabrzmiewa-

jąc, tworzą bulwę. Wtedy wszelkie stresy powodują nie 

tylko zmiany w liczbie zawiązywanych bulw, lecz również 

fot. 1. Efekty biostymulacji najlepiej 
widoczne są na bulwach, zwłaszcza 
w latach suchych.

bardzo istotne dla plantatorów wyrównanie bulw pod 

względem wielkości (kalibracja). Oczywiście podatność 

odmianowa ma duże znaczenie – im większe skłonności 

do nierównomiernych bulw, tym zabieg ten jest jeszcze 

lepiej widoczny na polu. W fazie BBCH 40 podajemy mie-

szaninę preparatów Maxi-Grow 0,5 l oraz Barrier Si-Ca 

2  l, co daje nam większą liczbę bulw oraz wyrównanie. 

Następnie – by zwiększyć liczbę bulw – należy powtó-

rzyć zabieg z Maxi-Grow w dawce 0,75 l w momencie 

kwitnienia (faza BBCH 40–69). Dla lepszego wyrówna-

nia bulw podaje się preparat Barrier Si-Ca w dawce 2 l 

w fazie BBCH 70–89, który dodatkowo poprawi trwałość 

pozbiorczą. To ważne, ponieważ preparat Barrier Si-Ca 

niweluje problemy z pobieraniem wapnia, a więc wspo-

maga rośliny w walce z chorobami fizjologicznymi.

W naszej technologii biostymulacyjnej ziemniaka 

warto wcześniej przeprowadzić wywiad pod kątem od-

mian, kierunku użytkowego oraz tego, co tak napraw-

dę interesuje plantatora. Będzie można wtedy jak naj-

lepiej dobrać dawki, momenty oraz liczbę zabiegu, tak 

by sprostać wymaganiom, które są stawiane przed tego 

typu preparatami.

 Technologia DON'T STOP GROW (DSG) w ziemniaku

Początek wegetacji Kwitnienie Ochrona bulwOchrona nowych
przyrostów

Moment tuberyzacji Okres okołokwitnieniowy Dojrzewanie bulwPojawienie się części naziemnej 
ok. 15 cm naci

0,5 l/ha 2 l/ha 0,75 l/ha 2 l/ha

ZAPRAWIANIE BULW ZIEMNIAKA

  większa liczba pędów

  więcej energii dla rozwoju bulw

  rozwój pędów z większej powierzchni bulwy

  lepszy rozwój systemu korzeniowego

  większe pobranie składników pokarmowych

  poprawa właściwości gleby

EFEKTY ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII

0,25 l/ha

0,5 l/ha 2 kg/ha
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Makroskładniki (kg) Mikroskładniki (g)

N P2O5 K2O Na2O MgO S B Mn Zn

 40 18 65 14 15 8 80 280 140

Niewątpliwie w  uprawie buraka cukrowego podstawą sukcesu jest optymalne 

nawożenie mineralne. Skład nawozów powinien być starannie dobrany do  kon-

kretnych warunków glebowych oraz  rzeczywistych potrzeb pokarmowych 

tej  wymagającej rośliny. O  dynamice wzrostu, a  ostatecznie o  plonie cukru decy-

dują głównie takie pierwiastki, jak: azot, fosfor, potas, sód, magnez, siarka, wapń, 

bor, mangan, cynk. Ustalając dawki nawozów, powinniśmy brać pod uwagę po-

trzeby pokarmowe buraka, zasobność gleby w składniki pokarmowe w oparciu 

o rzetelne analizy glebowe oraz stosowane nawożenie organiczne. 

 Nawożenie mineralne

Każdy ze składników pokarmowych odgrywa inną rolę w kształtowaniu plonu 

i  jego jakości. Na początku wegetacji ważne jest prawidłowe odżywienie mło-

dych roślin azotem, fosforem i potasem, od których głównie zależy efektywna 

fotosynteza. Stosunek N:P
2
O

5
:K

2
O:Na

2
O dla wysoko plonującej plantacji buraka 

cukrowego wynosi 1:0,3:1,3:0,4. W fazie zakrywania międzyrzędzi, tj. w szczy-

towym okresie wzrostu oraz akumulacji azotu, tempo pobierania potasu wynosi 

ok. 12 kg/1 ha/dzień K
2
O.

NAWOŻENIE 
MINERALNE BURAKÓW 
CUKROWYCH

zbyt niskie temperatury i  niedobór wody w  glebie. Wa-

runkiem przyswajalności fosforu przez buraka cukrowe-

go jest optymalny odczyn (pH 6,0–7,0) oraz prawidłowa 

struktura gleby.

 Nawożenie azotem

Azot to makroelement mający największy obok 

wody wpływ na wielkość plonowania buraków cukro-

wych i jakość surowca. Efektywne wykorzystanie tego 

pierwiastka zależy głównie od pH gleby oraz zawartości 

przyswajalnego fosforu i potasu.

Nawożenie azotem należy przeprowadzić wiosną 

w  dwóch dawkach. Pierwszą z nich stosujemy przed-

siewnie, przed agregatem uprawowym, ok. 2–3 tygodnie 

przed siewem, w ilości 50–60% przewidywanej ogólnej 

dawki. Z licznych badań i obserwacji wynika, że wielkość 

przedsiewnej dawki N nie powinna przekraczać 70  kg 

N/ha. Dawki powyżej 100 kg N/ha zastosowane przed-

siewnie powodują wysokie zasolenie górnej warstwy 

gleby, osłabiając zdolność kiełkowania, a  także zwięk-

szają porażenie siewek przez choroby zgorzelowe. 

Drugą dawkę należy zastosować pogłównie, w fa-

zie 4–5 liści, do  początku zakrycia międzyrzędzi. Jest 

to  krytyczna faza pobierania N przez buraki cukrowe. 

Niedostatek azotu w tym okresie opóźnia oraz  ograni-

cza wzrost i  rozwój roślin, zaś jego nadmiar zmniejsza 

zawartość cukru w  korzeniach, a  zwiększa zawartość 

związków melasotwórczych. Ze względu na szybkość 

działania w tym okresie zalecane jest zastosowanie sale-

try amonowej, Saletrosanu® 26 lub RSM®. Burak cukro-

wy preferuje nawożenie azotem w formie azotanowej 

N-NO
3
 i tylko ta forma zapewnia szybkie i odpowiednio 

wysokie pobranie potasu i innych kationów.

 Magnez, siarka i sód

Magnez,  siarka oraz sód wspomagają efektywność 

nawożenia azotem, dlatego nie  możemy zapomnieć 

o  dostarczeniu roślinom tych niezbędnych pierwiast-

ków. Możemy je wprowadzić do  gleby przedsiewnie 

lub pogłównie w  postaci siarczanu magnezu w nawozie 

ESTA® Kieserit lub w nawozie Korn-Kali® czy Magnesia- 

-Kainit®.

W rolnictwie precyzyjnym bardzo dobrym rozwiąza-

niem jest stosowanie tzw. nawożenia rzędowego zloka-

lizowanego, czyli aplikowania nawozów równocześnie 

z siewem nasion za pomocą aplikatora nawozowego, 

który umieszcza nawóz wgłębnie obok rzędu z nasio-

nami.

 Nawożenie fosforem i potasem

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na przed-

siewne nawożenie buraków fosforem i potasem, ponie-

waż roślina ta już na starcie ma duże potrzeby wzglę-

dem tych makroelementów. Najwłaściwszym terminem 

wniesienia do gleby K i P jest jesień – wtedy składniki te 

są umieszczone równomiernie w głębszych warstwach 

gleby, w strefie zasięgu systemu korzeniowego bura-

ków. Jeśli nie zastosowaliśmy nawożenia fosforowo-

-potasowego jesienią, pierwiastki te możemy wprowa-

dzić do gleby również wiosną, lecz trzeba to zrobić 

odpowiednio wcześnie pod uprawę (2–3 tygodnie przed 

siewem), aby uniknąć zasolenia gleby w strefie kiełko-

wania buraków. Najlepiej jest wówczas wprowadzić je 

w nawozach wieloskładnikowych, aplikując odpowied-

nią ilość wysokoskoncentrowanego nawozu Polifoska 

Plon + NPK(S) 5-17-32(7).

 Buraki lubią potas!

To dla buraka cukrowego najważniejszy składnik po-

karmowy –  spośród wszystkich roślin uprawnych po-

biera on największe ilości tego  pierwiastka. Zadaniem 

K w  roślinie jest kontrola gospodarki azotem oraz  re-

gulacja gospodarki węglowodanami, co wpływa na  po-

ziom cukru w korzeniach. W latach suchych K stymuluje 

odporność na  stres wodny. W  warunkach niedoboru 

potasu – w  czasie suszy bądź upałów – burak cukro-

wy bardzo szybko traci turgor i  odzyskuje go znacznie 

wolniej od  roślin prawidłowo odżywianych. Niedobór K 

opóźnia i  przesuwa w  czasie pobieranie oraz  transport 

azotanów, powodując przedłużenie fazy wzrostu liści 

i  istotny spadek jakości technologicznej korzeni. Nawo-

żenie przedsiewne tym pierwiastkiem nie  powinno być 

wyższe niż  100  kg K
2
O/ha, zwłaszcza gdy  chcemy je 

połączyć z wiosennym nawożeniem azotowym. W okre-

sie tym możemy zastosować wysokojakościowy nawóz 

Korn-Kali® zawierający 40% K
2
O, 6% MgO, 12,5% SO

3
 

i 3% Na.

 Fosfor odgrywa ważną rolę  
w procesie fotosyntezy

Prawidłowe zaopatrzenie roślin buraka w  fosfor 

wpływa na  stabilizację plonu korzeni i  wzrost zawarto-

ści cukru. Okres krytyczny zapotrzebowania na  P przy-

pada na  fazę wschodów. Makroelement ten wpływa 

na  dynamiczny wzrost systemu korzeniowego, a  także 

większą odporność siewek na  stresy środowiskowe, tj. 

fot. 1. Dobrze zbilansowany potas chroni 
buraki przed suszą.

Burak cukrowy to roślina o wysokich wymaganiach pokarmo-
wych. Jest uprawiana na glebach żyznych, zasobnych w sub-
stancje próchniczne i składniki mineralne, o uregulowanym od-
czynie pH w granicach 6–7. Daje bardzo wysokie plony korzeni 
sięgające nierzadko 100 t z 1 ha przy równocześnie wysokiej 
polaryzacji. 

A U T O R :

Mirosław Tołpa
m.tolpa@osadkowski.pl
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Tabela 1. Ilość składników pokarmowych potrzebna do wytworzenia plonu korzeni w wysokości 
10 t z 1 ha wraz z odpowiednią masą liści
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Staranna ochrona plantacji buraka cukrowego przed zachwasz-
czeniem jest podstawowym elementem osiągnięcia plonu (zy-
sku) na zakładanym poziomie. To roślina uprawna, która przy 
intensywnym zachwaszczeniu reaguje obniżką plonu. Szeroki 
rozstaw rzędów oraz mała liczba roślin na 1 m kw. stanowią do-
bre warunki do rozwoju chwastów, szczególnie we wczesnych 
fazach wzrostu buraka cukrowego. 

A U T O R :

Rajmund Grudzień
r_grudzien@osadkowski-cebulski.pl
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OCHRONA BURAKA 
– HERBICYDY

Wzrost chwastów w niższych temperaturach i przy słabym zaopatrzeniu 

w wodę jest zawsze większy niż rośliny uprawnej, stąd wykonanie zabiegu her-

bicydowego w początkowym okresie rozwoju buraka cukrowego jest niezbędne. 

Wybór programu ochrony herbicydowej zależny jest od: warunków pogodo-

wych (susza, niska lub wysoka temperatura, zbyt mokro, co uniemożliwia wjazd 

w pole), glebowych (wysoka zawartość próchnicy w glebie, niskie pH, typ gle-

by), znajomości składu botanicznego chwastów (historia pól) oraz możliwości 

organizacyjnych gospodarstwa (wybór systemu zabiegów doglebowo-nalistnych 

lub nalistnych). Decyzja o wykonaniu zabiegu powinna być podjęta wtedy, gdy 

chwasty znajdują się w fazie nie starszej niż początek pierwszej pary liści właś-

ciwych (dwuliścienne). Powszechnie znana metoda dawek dzielonych umożliwia 

nam skuteczne kontrolowanie zachwaszczenia we wczesnych fazach rozwojo-

wych buraka, nie powodując przy tym uszkodzeń młodych roślin. Kombinację 

zabiegów doglebowo-nalistnych wybieramy wówczas, gdy zaistnieją korzystne 

warunki, czyli gleba będzie wilgotna.

 Program ochrony

Do pierwszego zabiegu zaleca się herbicydy, które wnikają przez korzenie kieł-

kujących chwastów. Do tej grupy zaliczamy preparaty zawierające następujące 

substancje czynne: etofumesat – skuteczny przeciw przytulii czepnej, szarłatowi 

szorstkiemu; lenacyl – usuwa komosę białą, rdest plamisty; chlorydazon – komosa 

biała, rdest powojowaty; metamitron – specjalista od zwalczania samosiewów 

rzepaku i psianki czarnej. Wyżej wymienione herbicydy zwalczają lub ograniczają 

fot. 1. Skuteczna ochrona herbicydowa to podstawa 
wysokich plonów buraka cukrowego.

fot. 2.  Im później zwalczamy chwasty w burakach, tym większe ryzyko 
niepowodzenia zabiegu.

więcej gatunków chwastów, ale podano tylko te najbar-

dziej uciążliwe. Metoda dawek dzielonych przy stosowa-

niu herbicydów nalistnych znana jest od wielu lat. Dwu-

krotny lub trzykrotny zabieg pozwala na optymalną 

kontrolę zachwaszczenia przy jednoczesnym zminimali-

zowaniu fitotoksyczności dla buraka. Nie jest to regułą – 

ze względów ekonomicznych zaleca się zabiegi cztero- lub 

pięciokrotne w tzw. programie mikrodawek, które zapew-

niają zwiększenie efektu chwastobójczego oraz zmniej-

szają ryzyko uszkodzeń w przypadku niekorzystnych wa-

runków pogodowych. Zalecając tę metodę, należy 

pamiętać o włączeniu do systemu zabiegów adiuwantów 

na bazie estrów metylowych i kwasów tłuszczowych 

z emulgatorami i rozpuszczalnikiem. Przykładowym pro-

duktem dostępnym na rynku jest Atpolan Bio 180 EC.

 Co stosować?

Zalecane substancje o działaniu nalistnym to: triflu-

surfuron metylowy – na blekot pospolity, samosiewy 

rzepaku, rdest ptasi; fenmedifam – zwalcza gwiazdni-

cę pospolitą, jasnoty, poziewnik szorstki; desmedifam 

(substancja zostaje wycofana w 2020 r.) – na komosę 

białą, szarłat szorstki; chinomerak – przytulia czepna; 

chlopyralid – dymnica pospolita, blekot pospolity. Po-

dobnie jak wcześniej, w tym miejscu wymieniono tylko 

część chwastów wrażliwych. Stosując metody ochrony, 

należy pamiętać o nieprzekroczeniu substancji czynnej 

w okresie wegetacyjnym na określonej powierzchni.

Herbicydy zarejestrowane w ochronie buraka 

cukrowego to przykładowo: Beetup Compact 160 EC 

(desmedifam 80 g, fenmedifam 80 g), Betanal MaxxPro 

209 OD (fenmedifam 60 g, desmedifam 47 g, etofumesat 

75 g, lenacyl 27 g), Kemifam Super Koncentrat 320 

EC (fenmedifam 160 g, desmedifam 160 g), Kemiron 

Koncentrat 500 SC (etofumesat 500 g), Safari 50 

WG (triflusulfuron metylowy 500 g), Goltix 700 SC 

(metamitron 700 g), Pyramin 65 WG (chlorydazon 650 

g), Venzar 80 WP (lenacyl 800 g).

Nowością w ochronie buraka cukrowego przed 

chwastami jest preparat Conviso One zawierający 

foram sulfuron i tienkarbazon metylu, który może być 

stosowany wyłącznie w odmianach buraka cukrowego 

wykazujących odporność na herbicydy z grupy sulfony-

lomoczników. Chwasty jednoliścienne, jak np. perz zwy-

czajny, włośnice, chwastnica jednostronna skutecznie 

zwalczane są przez graminicydy (Targa 10 EC).

Substancją od lat stosowaną w ochronie buraka 

przeciw chwastom dwuliściennym jest fenmedifan, 

który niestety jest na liście produktów zagrożonych 

wycofaniem.
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Roślina lub nawóz Jednostka
Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) dla gleb

lekkie średnie ciężkie czarne ziemie

Okopowe 1 ha -1,26 -1,40 -1,54 -1,02

Kukurydza 1 ha -1,12 -1,15 -1,22 -0,91

Zboża oleiste 1 ha -0,49 -0,53 -0,56 -0,38

Strączkowe 1 ha +0,32 +0,35 +0,38 +0,38

Trawy w polu 1 ha +0,95 +1,05 +1,16 +1,16

Bobowate, mieszanki 1 ha +1,89 +1,96 +2,10 +2,10

Obornik 10 t +0,70

Gnojowica 10 t +0,28

Słoma 10 t +1,80
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 Dodatni bilans materii organicznej 

Rośliny strączkowe charakteryzuje dodatni bilans re-

produkcji materii organicznej, co oznacza, że wzbogacają 

one glebę w substancje organiczne, dlatego stanowią bar-

dzo dobry przedplon dla wielu roślin uprawnych. Pozo-

stawiając materię organiczną, wpływają na zwiększenie 

zawartości próchnicy wzbogacającej kompleks sorpcyjny 

gleby zdolnej do asymilacji wody, której znaczny deficyt 

obserwujemy w ostatnich latach. Jest to niezwykle istot-

ne, ponieważ niedostatek opadów i wysokie temperatury 

są zjawiskami cyklicznymi, zdaniem klimatologów będą 

się nasilać w przyszłości, a gleby cechujące się niską za-

wartością próchnicy wykorzystują wodę deszczową tyl-

ko w kilkunastu procentach. Co najważniejsze, w świeżej 

biomasie roślin strączkowych stosunek C:N wynosi tylko 

30:1 i dlatego dodatnich efektów przyorania tych nawo-

zów można spodziewać się dużo szybciej niż np. słomy 

rzepaczanej i zbożowej. 

 Działanie fitosanitarne

Dzięki silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu 

rośliny strączkowe działają fitosanitarnie na glebę, popra-

wiając jej strukturę poprzez tworzenie gruzełkowatych 

cząstek glebowych oraz spulchniają głębsze warstwy, co 

powoduje lepsze natlenienie. Ich system korzeniowy jest 

zdolny do pobierania składników pokarmowych oraz uru-

chamiania ich trudno dostępnych form z głębokich warstw 

szczególnie fosforu i wapnia. Składniki te, w postaci resz-

tek pożniwnych, pozostają w wierzchniej warstwie gleby 

i stają się dostępne dla rośliny następczej. 

Ponadto rośliny strączkowe, poprzez przełamanie wą-

skiego płodozmianu zbożowo-rzepaczanego, mają zdol-

ność do zwiększenia biologicznej aktywności gleby przy-

czyniającej się do właściwego rozwoju roślin następczych. 

Resztki strączkowych są znacznie bogatsze w wapń i mag-

nez niż inne resztki pożniwne – składniki niezbędne dla 

szybkiego wzrostu mikroorganizmów w  glebie. Należy 

pamiętać, że uproszczenie płodozmianu nie tylko wpływa 

na życie biologiczne gleby, ale również powoduje jej zmę-

czenie jednostronnym wyczerpaniem składników pokar-

mowych. Dodatkowo wprowadzenie strączkowych prze-

rywa cykl kumulacji patogenów chorobotwórczych oraz 

szkodników i chwastów charakterystycznych dla zbóż 

i rzepaku. Efektem jest możliwość zmniejszenia kosztów 

na środki ochrony roślin.

 Co w konsekwencji? 
Zwyżka plonów rośliny następczej

Rośliny strączkowe odgrywają istotną rolę w płodo-

zmianie. Pozostawiają stanowisko bogatsze w substan-

cję organiczną i w następstwie tego mniej podatne na 

okresowe niedobory wody. Zaletą roślin strączkowych 

jest współżycie ich korzeni z bakteriami brodawkowymi 

wiążącymi azot z powietrza. W ten sposób w ciągu roku  

– w zależności od szczepu bakterii i warunków środowi-

ROŚLINY STRĄCZKOWE 
– DOBRA POZYCJA 
W PŁODOZMIANIE

Rośliny strączkowe zasługują na zainteresowanie wynikające 
nie z ich jednorocznej ekonomiki uprawy, ale z szeregu korzy-
ści następczych, jakie niesie ich wprowadzenie do płodozmia-
nu. Nowoczesne rolnictwo nastawione jest na wysokowydajną 
produkcję towarów, które jest łatwo zbyć. Bezdyskusyjnie na-
leżą do nich rzepak oraz zboża. Oprócz łatwości sprzedaży na 
korzyść tych upraw przez wiele lat przemawiał szereg czynni-
ków gospodarczych i organizacyjnych gwarantujących opłacal-
ność i stabilność plonowania. Niestety efektem tak uproszczo-
nego zmianowania jest zachwianie równowagi w środowisku 
przyrodniczym, wpływające na zastopowanie wzrostu plonów 
oraz obniżenie jakości zbieranego surowca, co w konsekwencji 
odbija się na opłacalności upraw.

A U T O R :

Kamila Kozdra
k_kozdra@osadkowski-cebulski.pl

fot. 1. Kwitnące rośliny grochu.
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Na niekorzystne efekty wąskiego płodozmianu trzeba było czekać kilkadzie-

siąt lat. To, z czym przyjdzie się zmierzyć współczesnemu rolnikowi, jest efektem 

wieloletnich zaniedbań wynikających m.in. z uproszczonego płodozmianu zbożo-

wo-rzepaczanego, który spowodował zubożenie gleby w próchnicę, zniszczenie jej 

struktury i jednostronne wykorzystanie składników pokarmowych. Klasyczne sy-

stemy płodozmianowe przyjazne dla środowiska – trójpolówka i czteropolówka – 

zostały zastąpione przez system uproszczony, a nawet monokulturę. Amery-

kańscy farmerzy, bagatelizując zasady racjonalnego gospodarowania, uprawiali 

kukurydzę w monokulturze do zmęczenia gleby, a w efekcie do jej degradacji. Nie-

stety coraz bardziej widoczne wzrosty temperatury oraz deficyty opadów w połą-

czeniu z zaniedbaną glebą wpływają bardzo niekorzystnie na wysokość osiąga-

nych plonów i zmuszają do zastanowienia się, co rolnik może zrobić, aby chociaż 

w pewnym stopniu temu przeciwdziałać. Jednym z elementów zapobiegania ujem-

nym skutkom niekorzystnej struktury zasiewów jest uprawa roślin strączkowych. 

Wprowadzony zakaz stosowania zabiegów chemicznych w kwalifikacji plantacji do 

zazielenienia zdecydowanie wpływa ograniczająco na zainteresowanie uprawą ro-

ślin strączkowych, a de facto samo umieszczenie ich w płodozmianie jest zabiegiem 

mocno proekologicznym. 

Tabela 1. Współczynniki reprodukcji i degradacji glebowej substancji organicznej (Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 2004).
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skowych – rośliny strączkowe są w stanie pozostawić dla 

rośliny następczej od 40 do 700 kg azotu na 1 ha. Szcze-

gólnie korzystny wpływ obserwuje się w latach o nierów-

nomiernym rozkładzie opadów lub ich niedoborach, bo 

w takich warunkach istotny staje się kompleks sorpcyjny 

asymilujący wodę i słabe jest pobieranie wnoszonego 

pogłównie azotu mineralnego. Stanowisko pozostawione 

przez rośliny strączkowe, oprócz łatwo przyswajalnego 

azotu, jest bogate w fosfor i potas – składniki tak ważne 

dla roślin, szczególnie w suchych latach. 

 Dopłaty stabilizują wynik  
ekonomiczny uprawy

Stosowany w ostatnich latach system dopłat do pro-

dukcji roślin strączkowych pozwala w dużym stopniu zni-

welować wahania opłacalności tych upraw. O ile same 

plony mogą w poszczególnych latach różnić się i tym sa-

mym wpływać na zysk, to już dopłaty do 1 ha na poziomie 

765,80 zł za 2019 r. stanowią znaczącą zachętę. Nieosiąg-

nięcie zadowalającego efektu bardzo często spowodo-

wane jest popełnianymi błędami agrotechnicznymi, które 

dotyczą niewłaściwego doboru gleby i stanowiska, termi-

nu i techniki siewu, właściwej odmiany oraz ochrony roślin.

Miejmy nadzieję, że w przyszłości – obok jednorocz-

nych względów ekonomicznych – względy ekologiczne 

wynikające z uprawy roślin strączkowych w coraz więk-

szym stopniu będą miały również znaczenie w podejmo-

waniu przez rolników decyzji o ich zasiewach.

fot. 2. Zaprawione nasiona grochu.

Dopłaty do roślin wysokobiałkowych w zł/ha, lata 2015–2019
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Obecna sytuacja w rolnictwie skłania wielu producentów do 
zmiany dotychczasowych rozwiązań płodozmianowych. Już 
od kilku lat opłacalność uprawy rzepaku – najpopularniejszego 
przerywnika monokultury zbożowej – stoi pod znakiem zapyta-
nia. Powszechne są uproszczenia w płodozmianie, co przyczy-
nia się do kompensacji chorób i szkodników roślin, a także do 
zubożenia fauny mikrobiologicznej w glebie.

A U T O R :

Ilona Walasek-Furman 
i_walasek-furman@osadkowski-cebulski.pl

fot. 1. Łubin zachwaszczony chwastnicą 
jednostronną.

 Najwyższy czas na zmiany

Współczesne rolnictwo niewątpliwie stoi przed dużym wyzwaniem naprawienia 

tego, co przez wielolecia skutecznie było niszczone. Co zatem uprawiać, aby popra-

wić wartość biologiczną gleb, a przy tym zostawić trochę pieniędzy w kieszeni?

Wielu producentów rolnych zastanawia się nad tym zagadnieniem. W ostatnich 

latach daje się zauważyć wzrost zasiewu m.in. buraków cukrowych, słonecznika, a co 

niektórzy rolnicy pokusili się o uprawę konopi siewnej. Rośliny te są co prawda 

przerywnikiem płodozmianu zbożowego, jednak oprócz tego niewiele wnoszą 

w aspekcie poprawy jakości gleby. Inaczej sprawa wygląda w przypadku bobowa-

tych, które mają bardzo ważną cechę – potrafią wiązać azot atmosferyczny, dzięki 

czemu nawożenie azotowe w strączkowych możemy pominąć albo przynajmniej 

mocno ograniczyć. Pozostawiają również bardzo dobre stanowisko dla rośliny na-

stępczej. Dlatego też – nie tylko ze względu na dopłaty do tej grupy roślin, ale głów-

nie dla przerwania tego błędnego koła płodozmianowego – powinniśmy zacząć 

wprowadzać je jako stały element w planowaniu zasiewów.

Do wyboru mamy wiele gatunków na różne stanowiska. Na te najlepsze powinno 

się wybierać przede wszystkim groch jadalny i bobik, na trochę słabsze peluszkę, łu-

bin biały i wąskolistny, a także soję, która co prawda lubi dobre stanowiska, ale dzięki 

postępowi hodowlanemu nie jest to już konieczność. Rośliny te, oprócz określonej 

żyzności gleby, wymagają też uregulowanego odczynu, który powinien mieścić się 

w granicach 6–6,5. Na słabszych glebach oraz tych o pH 5–6 dobrze poradzi sobie 

natomiast łubin żółty.

 Sposoby na chwasty

Odchwaszczanie roślin strączkowych nie należy do najłatwiejszych, szczególnie 

w przypadku zwalczania chwastów dwuliściennych. Największe zagrożenie stanowi 

komosa biała oraz samosiewy rzepaku. Dorastają one do pokaźnych rozmiarów i  są 
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dużą konkurencją o wodę, składniki pokarmowe oraz 

o światło. Nadal mało jest zarejestrowanych preparatów, 

ale można znaleźć właściwe rozwiązanie. Najlepsze i jed-

nocześnie najbardziej korzystne ekonomicznie jest stoso-

wanie herbicydów doglebowych. Warunkiem skuteczno-

ści środków z tej grupy jest przede wszystkim wyrównanie 

i uwilgotnienie gleby oraz brak ulewnych deszczy po ich 

zastosowaniu, które przyczyniłyby się do przemieszcze-

nia substancji aktywnej w głąb profilu glebowego. W kon-

sekwencji na powierzchni nie wytworzy się film, który jest 

barierą dla wschodzących chwastów, a także możliwe jest 

uszkodzenie kiełkujących roślin.

Do niedawna do walki z chwastami w roślinach strącz-

kowych bardzo popularne, skuteczne, a także relatywnie 

niedrogie były preparaty oparte na linuronie. Niestety 

substancja ta została wycofana ze sprzedaży. 

 Co zatem stosować?

Obecnie do zwalczania chwastów dwuliściennych  

w grochu bezpośrednio po siewie możemy zastosować 

następujące rozwiązania:

Command® 480 EC w dawce 0,15–0,2 l/ha (w zależno-

ści od ciężkości gleby); zaleca się dodanie zarówno do niego, 

jak i do innych herbicydów doglebowych adiuwanta Atpo-

lan Soil Maxx w dawce 0,5 l/ha. Preparat ten pomaga wią-

zać się substancji aktywnej z glebą, tym samym tworząc 

lepszą barierę dla wschodzących chwastów, a w przypad-

ku wystąpienia po zabiegu dużych opadów deszczu śro-

dek nie wymywa się tak łatwo z powierzchni. Bardziej 

kompleksowym rozwiązaniem jest zastosowanie prepara-

tów Boxer 800 EC w dawce 3 l/ha oraz Stomp® Aqua 455 

CS w dawce 1,5 l/ha – najlepiej w połączeniu, jednak 

pierwszy zarejestrowany jest tylko w grochu pastewnym, 

a drugi zalecany w grochu jadalnym zielonym. Do nalistne-

go zwalczania chwastów można użyć Butoxone M 400 SL 

w dawce 3–4 l/ha lub Basagran® 480 SL w dawce 2,5–3 l/ha 

w fazie 1–3 wąsów czepnych u grochu. Możliwe jest zasto-

sowanie mieszanki w proporcjach 2 l Butoxone M 400 SL 

łącznie z 1 l Basagran® 480 SL na hektar. Bardzo dobrym roz-

wiązaniem nalistnym jest środek oparty na dwóch substan-

cjach aktywnych – Corum® 502,4 SL w dawce 1,25 l/ha, któ-

ry stosuje się od fazy pierwszych wąsów czepnych 

w grochu. W przypadku dużego zachwaszczenia zaleca się 

stosowanie dawek dzielonych 0,625 l + 0,625 l w odstępie 

około tygodnia. Ze względu na występowanie na komosie 

(szczególnie podczas wysokich temperatur) znacznej ilo-

ści warstwy woskowej wskazane jest stosowanie środka 

łącznie z adiuwantem.

W przypadku odchwaszczania bobiku mamy do 

dyspozycji dwa preparaty: Boxer 800 EC w dawce 

3–4  l/ha stosowany do 5 dni po siewie oraz nalistnie 

Corum® 502,4 SL w dawce 1,25 l/ha lub w dawkach 

dzielonych, jak w przypadku grochu.

Łubin żółty, wąskolistny i biały skutecznie odchwaści-

my mieszanką Boxer 800 EC w dawce 3 l/ha oraz Stomp® 

Aqua 455 CS w dawce 1,5 l/ha, oczywiście koniecznie z ad-

iuwantem doglebowym. Zalecany jest również środek 

Wing® P 462,5 EC w dawce 4 l/ha. Niestety nie ma zareje-

strowanego preparatu do powschodowego zwalczania 

chwastów dwuliściennych w łubinach, a z testowanych 

niezarejestrowanych większość wykazała nieskuteczność 

bądź fitotoksyczność wobec rośliny uprawnej.

W odchwaszczaniu soi mamy kilka ciekawych 

rozwiązań. Pierwszym z nich jest preparat Plateen 

41,5 WG w dawce 2 kg/ha. Doskonałym komponen-

tem byłby środek Command® 480 EC w dawce 0,15 l, 

niestety w soi nie jest on zarejestrowany. Kolejnym 

rozwiązaniem jest wymieniana już w poprzednich ro-

ślinach mieszanka Boxer 800 EC w dawce 3 l/ha oraz 

Stomp® Aqua 455 CS w dawce 1,5 l/ha, a także połą-

czenie Sencor Liquid 600 SC 0,55 l/ha z Boxer 800 EC 

3 l/ha. W zabiegu nalistnym bardzo dobrze sprawdzi 

się Corum® 502,4 SL 1,25 l/ha lub w dawkach dzie-

lonych. W przypadku ostatniego rozwiązania nale-

ży pamiętać, aby zabieg wykonywać w odpowiedniej 

temperaturze, gdyż soja z roślin strączkowych siana 

jest najpóźniej, a co za tym idzie – jej odchwaszczanie 

przypada często w wysokich temperaturach, co może 

przyczynić się do skuteczności działania, szczególnie 

w przypadku komosy białej.

W sytuacji wystąpienia chwastów jednoliściennych 

sprawa jest dużo łatwiejsza. Największe zagrożenie 

stanowią przede wszystkim chwastnica jednostron-

na oraz perz. Wśród graminicydów najpopularniejsze 

są te oparte na substancjach: chizalofop-P-etylu, np. 

Targa Super 05 EC 0,75–2,5 l/ha, fluazyfop-P-butylo-

wy w Fusilade Forte 150 EC 0,6–1,75 l/ha oraz pro-

pachizafop AGIL-S 100 EC 0,5–1,5 l. Dawka środka 

uzależniona jest od rodzaju chwastu występującego 

na polu oraz jego fazy.

Należy pamiętać, że oprócz rejestracji preparatu  

w danej uprawie bardzo ważna jest wrażliwość od-

mian, dlatego przed zastosowaniem środka warto za-

pytać hodowcę o fitotoksyczność na daną substancję 

aktywną.

Podczas gdy coraz większą uwagę zwraca się na ko-

nieczność zwiększania udziału roślin strączkowych 

w strukturze zasiewów, należy pamiętać, że wielkość 

plonów uzależniona jest w głównej mierze od skutecz-

ności odchwaszczania. Przy zabiegach herbicydowych 

w tej grupie roślin należy zatem dołożyć wszelkiej sta-

ranności, aby wykonane one były odpowiednimi środ-

kami, a przede wszystkim we właściwych terminach i wa-

runkach.
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 ŚWIETNA ADAPTACJA DO RÓŻNYCH WARUNKÓW KLIMATYCZNO-GLEBOWYCH

 WYTRZYMAŁOŚĆ NA OKRESOWE NIEDOBORY WODY

 OGRANICZENIE KRZEWIENIA NIEPRODUKCYJNEGO

 DOSKONAŁE WYKORZYSTANIE WODY I SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

 WYSOKA LICZBA ZIAREN W KŁOSIE O WYSOKIEJ MTZ

Pszenica ozima RGT DEPOT
SOLIDNY FUNDAMENT  
WYSOKICH PLONÓW

Hodowla: RAGT Rejestracja: DE 2018

POZA ZASIĘGIEM
KONKURENCJI!

A U T O R :

Dział Maszyn Osadkowski SA
maszyny@osadkowski.pl

Współpracujemy z najlepszymi – New Holland od 11 lat 
trzyma nogę na gazie i kolejny raz sięga po złoty puchar lide-
ra rejestracji nowych ciągników rolniczych w Polsce.

Od zawsze stawiamy na niezawodne produkty i rozwią-

zania. Z dumą informujemy, że wyniki sprzedaży nowych 

ciągników rolniczych na polskim rynku udowodniły domi-

nację marki New Holland z wynikiem 1521 rejestracji no-

wych ciągników. Łącznie, od stycznia do grudnia, polscy 

rolnicy zarejestrowali 8673 nowych maszyn. Wyniki wska-

zują na kolejny rok wyraźnego prowadzenia grupy liderów, 

wśród których należy wymienić marki: New Holland, John 

Deere, Kubota oraz Zetor. W ciągu 11 lat, od kiedy marka 

New Holland zajmuje fotel lidera rynku, 25 520 sztuk nie-

bieskich ciągników znalazło swoich właścicieli w polskich 

gospodarstwach.

Marka New Holland poszerza popularną rodzinę 

ciągników T5 o nowe modele Dynamic Command™ – 

premiera na Agrotech Kielce 2020 r.

Ciągnik T5.DC wyróżnia fantastyczna zwrotność, 

dzięki czemu pozwala osiągnąć maksymalną wydajność 

gospodarstwom mieszanym i mlecznym, wykonując sze-

roki wachlarz prac rolnych, m.in. pracę z ładowaczem 

czołowym, prace transportowe czy napędzając maszyny 

wykorzystujące WOM, jak np. kosiarki, prasy rolujące, 

agregaty aktywne.

 Najwyższa w segmencie wydajność dzięki przekładni 

Dynamic CommandTM i moc dzięki silnikowi NEF fi rmy 

FPT z technologią ECOBlue™ HI-eSCR2 spełniającemu 

wymogi normy Stage V. 

 Niezrównana wszechstronność dzięki kompaktowym 

wymiarom. Jego wysokość wynosi zaledwie 2695 mm, 

rozstaw osi – 2490 mm, a kąt skrętu kół przednich 550. 

Dzięki temu jest niezwykle dynamiczny i zwrotny.

 Najwyższy komfort i najlepsza widoczność dzięki kabi-

nie Horizon™ i nowemu panoramicznemu oknu dacho-

wemu. Niezwykle cicha kabina zapewnia operatorowi 

najlepsze środowisko pracy w tej klasie maszyn oraz 

najwyższy poziom ergonomii i intuicyjną obsługę za po-

mocą podłokietnika sterowania SideWinder™.

 Ośmiostopniowa półautomatyczna przekładnia typu 

Powershift 24x24 Dynamic Command została stworzo-

na z myślą o wysokiej wydajności. Ma wiele biegów 

w trzech zakresach, które odpowiadają najczęściej uży-

wanym biegom przy pracach polowych i w transporcie.

Model T5 Dynamic
CommandTM P

Moc maksy-
malna (KM)

Moc znamiono-
wa silnika (KM)

T5.110 NOWOŚĆ  110 100

T5.120 NOWOŚĆ 120 110

T5.130 NOWOŚĆ 130 120

T5.140 NOWOŚĆ 140 130

T5 Dynamic CommandTM dostępny w mocach: A
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 Wytrzymały na polu – wąski na drodze

Kverneland poszerzył gamę agregatów uprawowo-

-siewnych U-drill o model składany hydraulicznie o szero-

kości roboczej 4 m.

Kverneland oferuje teraz właściwe rozwiązanie z mode-

lami składanymi U-drill 4001F do siewu nasion oraz U-drill 

plus 4001F do siewu nasion i nawozu. Są to maszyny ciąga-

ne do wykonywania uprawy gleby, wyrównania, zagęsz-

czenia, siewu i docisku w jednym przejeździe. Podstawą 

siewnika U-drill jest połączenie agresywnej sekcji brony 

talerzowej z talerzami o średnicy 460 mm, wału ugniatają-

cego z kołami o dużej średnicy ustawionymi w systemie 

off-set oraz redlic talerzowych CD w celu najdokładniej-

szego przygotowania gleby pod siew. Maszyna jest wypo-

sażona w zbiornik o pojemności 3000 l oraz jeden aparat 

wysiewający Eldos dla modelu tylko do nasion lub dwa 

aparaty wysiewające Eldos dla wersji do nasion i nawozu. 

 Gama opryskiwaczy Kverneland – nowa seria 
iXtrack T, modele T3, T4 i T6

Wyróżniającą cechą nowych opryskiwaczy serii T jest 

rozbudowana elektronika, system ErgoDrive dostępny 

jako wyposażenie standardowe, dodatkowa opcja to sy-

stem Isobus, co ułatwia ich obsługę i pozwala na zastoso-

wanie kontroli sekcji i zmiennego dawkowania w oparciu o 

mapy nawożenia. 

Nowa seria opryskiwaczy oferuje również wiele cieka-

wych rozwiązań związanych z zarządzaniem cieczą robo-

czą. Standardowym wyposażeniem jest system Enfo po-

zwalający na wypełnienie belki opryskowej cieczą przed 

rozpoczęciem oprysku i jej płukanie po skończonej pracy.
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA 
MARKI KVERNELAND
DLA ROLNICTWA

A U T O R :

Dział Maszyn Osadkowski SA
maszyny@osadkowski.pl

Kverneland poszerzył gamę agregatów upra-
wowo-siewnych U-drill o model składany 
hydraulicznie o szerokości roboczej 4 m.

T3 T4 T6

Pojemność 
zbiornika

2600 l ; 

3200 l

3400 l; 4000 l; 

4600 l

6400 l; 

7600 l

Szerokość 
belki

18–30 m 18–40 m 27–40 m

A U T O R :

Małgorzata Wilkosz
Mikrofl or

„WIELKA MOC NATURY”, 
CZYLI… (R)EWOLUCJA
W UPRAWIE ZBÓŻ

Zboża stanowią w Polsce przeważającą część areału upraw 
i zajmują ok. 75% w strukturze zasiewów. Tak ważna część 
rynku rolnego determinuje działania dystrybutorów i pro-
ducentów w zakresie doskonalenia metod uprawy, ochrony 
i nawożenia zbóż. Na naszych polach stosujemy więc coraz 
bardziej wyrafinowane produkty, borykając się równocześ-
nie ze skutkiem wycofywania z rynku kolejnych substancji 
aktywnych.

fot. 1. Plantacja pszenicy utrzymana w dobrej 
kondycji zdrowotnej.

We wszystkich mediach branżowych możemy znaleźć 

artykuły o nowoczesnej uprawie, ochronie czy nawoże-

niu zbóż. Nadal jednak mamy trudności z intensyfikacją 

ich produkcji wynikającą z występowania wielu chorób, 

szkodników, a także coraz częściej pojawiających się 

okresów suszy.

Do każdego rolnika docierają też informacje o no-

wych przepisach nakładających obowiązek zmniejszania 

ilości środków ochrony roślin czy nawozów używanych 

w uprawie.

Dodatkowo obserwuje się trend rosnącej świadomości 

konsumentów, którzy coraz chętniej sięgają po produkty 

eko czy bio, poszukując zdrowej żywności wyprodukowa-

nej z zastosowaniem minimalnej, niezbędnej ilości środków 

chemicznych, a najlepiej bez nich.

Rolnicy zdają sobie sprawę z tego, że na rynku pożąda-

na byłaby produkcja płodów zarówno konsumpcyjnych, 

jak i paszowych, niezawierających mykotoksyn czy pozo-

stałości środków ochrony roślin. Ważnym aspektem jest 

również rentowność działalności z uwzględnieniem wyso-

kich plonów i poniesionych kosztów.

Eksperci z fi rmy Osadkowski SA we współpracy z fi r-

mą Mikrofl or i przy wsparciu kadry naukowej uczelni 

rolniczych od kilku lat szukali odpowiedzi na pytanie, 

czy możliwe jest znalezienie alternatywnych metod in-

tensyfi kacji produkcji i wzrost zdrowotności plonów 

z równoczesną minimalizacją stosowanych środków 

chemicznych. 

Wreszcie znamy odpowiedź: tak! Firma Osadkowski 

SA w sezonie 2020 wprowadza do swojej oferty unikato-

wą i przełomową technologię MOCbackter F. To metoda 

uprawy zbóż z wyjątkową i potwierdzoną wieloma badania-

mi skutecznością w biostymulacji wzrostu roślin oraz wspar-

ciem ich zdrowotności. Technologia ta umożliwia – przy za-

chowaniu wysokich parametrów plonu, w tym jego wielkości 

– rezygnację ze stosowania ochrony fungicydowej.

 Symbioza, która się opłaca

Przy pracach rozwojowych nad technologią MOCbac-

kter F największą uwagę zwrócono na to, że jakość plonu 

oraz żyzność gleby są ściśle związane z aktywnością mi-

kroorganizmów i choć nie widać ich gołym okiem, bytują 

we wnętrzu roślin, na ich powierzchni, a także w glebie. 

Liczne grupy bakterii biorą także udział w promowaniu 

wzrostu roślin poprzez wydzielanie enzymów i hormo-

nów wspomagających prawidłowy ich rozwój, ułatwiają 



cych wiązanie i obieg niektórych pierwiastków oraz 

wpływających na zdrowotność roślin.

Wprowadzanie do uprawy odpowiednio wyselekcjo-

nowanych szczepów bakterii pozwala nie tylko zapo-

biec rozwojowi niepożądanej mikrofl ory, ale także 

wzbogacić ogólną pulę bakterii korzystnie oddziałują-

cych zarówno na rośliny, jak i glebę oraz zniwelować 

negatywne skutki stresów roślin powstałe w wyniku 

zmian klimatycznych. 

Aby potwierdzić skuteczność działania technologii 

MOCbackter F, po zakończeniu z sukcesem testów la-

boratoryjnych przeprowadzonych zostało kilkadziesiąt 

doświadczeń polowych w wybranych gospodarstwach 

na terenie całej Polski – uprawiano blisko 200 ha 

wszystkich rodzajów zbóż przy zastosowaniu tej inno-

wacyjnej metody.

Wyniki testów były jednoznaczne: preparaty mikro-

biologiczne MOCbackter F i MOCbackter F Plus zapobie-

gają rozwojowi niepożądanej mikrofl ory poprzez zaszcze-

pienie środowiska wzrostu roślin odpowiednimi kulturami 

bakterii wyselekcjonowanymi ze środowiska naturalnego.

Zawarte w obu preparatach szczepy bakterii przyczy-

niają się do poprawy wigoru roślin, ich wzrostu wegeta-

tywnego i generatywnego oraz pozytywnie wpływają na 

rozwój systemu korzeniowego. Przekłada się to na lepsze 

odżywienie roślin, dzięki czemu możemy nie tylko przeciw-

działać skutkom suszy, ale także osiągać optymalne plony 

o wysokich parametrach jakościowych ziarna, wolne od pa-

togenów.

Zabiegi wykonuje się od fazy krzewienia do kłoszenia. 

W uprawie pszenicy ozimej pierwszy zabieg należy wyko-

nać preparatem MOCbackter F wiosną, na początku 

wznowienia wegetacji roślin ozimych, w fazie krzewienia, 

w celu poprawy wigoru roślin oraz szybszej regeneracji 

roślin po zimie, a także poprawy ich zdrowotności. 

Drugi zabieg preparatem MOCbackter F Plus wyko-

nuje się w fazach od początku strzelania w źdźbło do liścia 

flagowego dla poprawy zdrowotności i higienizacji środo-

wiska wzrostu roślin.

Z kolei trzeci zabieg należy wykonać w fazie od po-

czątku kłoszenia do końca kwitnienia, aby w pełni wyko-

rzystać potencjał plonotwórczy roślin i wysokie parame-

try jakościowe ziarna.

W uprawie jęczmienia ozimego, pszenżyta, żyta oraz 

zbóż jarych zabiegi należy wykonywać preparatem 

MOCbackter F Plus dwukrotnie w okresie wegetacji – 

pierwszy zabieg w fazie krzewienia, drugi w fazach od 

strzelania w źdźbło do liścia flagowego.
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fot. 2. Porównanie systemu korzeniowego; po prawej technologia 
MOCbackter.
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NAWOZY DOLISTNE OSD

UBEZPIECZENIA UPRAW 
OZIMYCH 2019/2020 
– OBOWIĄZEK
CZY KONIECZNOŚĆ?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło propozy-
cję rozporządzenia dotyczącego wysokości dopłat do ubezpie-
czenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. Rząd 
chce przeznaczyć na ten cel 500 mln zł. W roku 2019 było to 
kwota ok. 650 mln zł.

A U T O R :

Katarzyna Gławęda-Grądek
k_glaweda-gradek@osadkowski-cebulski.pl

 Dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich

Dopłaty do ubezpieczeń na produkcję roślinną mają obejmować uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku i rzepiku, chmie-

lu,  tytoniu,  warzyw gruntowych,  drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków,  buraków cukrowych,  roślin 

strączkowych.

W przypadku zwierząt gospodarskich dopłaty do ubezpieczeń obejmą: bydło, świnie, konie, kozy, drób.

 Dopłata do ubezpieczeń upraw rolnych wyniesie do 65% składki

Rolnikowi będzie przysługiwać dopłata do 65% składki w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej 

pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń  stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubez-

pieczenia, a w przypadku upraw na użytkach klasy V i VI powyższa stawka taryfowa może wynieść odpowiednio 12% 

i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. 

 Od jakiego ryzyka rolnik może ubezpieczyć uprawy i zwierzęta? 

Rolnik może ubezpieczyć uprawy od różnego rodzaju ryzyka, w tym od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gra-

du, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. 

Zwierzęta gospodarskie można natomiast ubezpieczyć od ryzyka: wystąpienia huraganu, powodzi, deszczu na-

walnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności. Warto także dodać, że pomoc z budżetu 

państwa  w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak chociażby susza w latach 2019 

i 2018,  przysługuje w pełnym zakresie tylko tym rolnikom, którzy posiadali polisę na co najmniej połowę upraw. 

BRAK UBEZPIECZENIA POWODUJE ZMNIEJSZENIE STAWKI POMOCY SUSZOWEJ O POŁOWĘ.

Dział Ubezpieczeń Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

Katarzyna Gławęda-Grądek, tel. 695 520 053

Anna Pętal, tel. 695 580 600

Piotr Szczotka, tel. 694 481 842

Dział Ubezpieczeń Osadkowski SA

tel. 668 121 339,

666 833 571, 669 494 211

ubezpieczenia@osadkowski.pl

Już w marcu zapraszamy do kontaktu:



NA TROPIE SMAKU

Kukurydza jest wciąż niedocenionym składnikiem dań w polskiej kuchni.  
To duży błąd, bo oprócz witamin zawiera bardzo wiele cennych składników  
mineralnych, jak potas, sód czy wapń.

A U T O R :

Marcin Bielec – Hotel Jakubus, Szef Kuchni, Wicedyrektor

m.bielec@jakubus.pl

Przepis na 8–10 porcji
 ziemniaki 2,1 kg 

 kukurydza kolba 1 szt. 

 czosnek 1 ząbek 

 biała cebula 50 g 

 śmietana 30% 50 ml 

 liść laurowy 3 szt. – do bulionu  

 ziele angielskie 6 szt. – do bulionu 

 włoszczyzna – na bulion  

 lubczyk świeży 1 łyżka  

 cukier, sól, pieprz – do smaku 

 olej kukurydziany z pierwszego tłoczenia  

 bulion warzywny 2,5 l  

 tymianek suszony 1 łyżeczka  

 kwaśna śmietana 18% 0,2 l 

1. Ziemniaki myjemy i obtaczamy w mące pszennej typ 550 z solą, a następnie 

pieczemy 35–40 min w piekarniku nagrzanym do 190°C.

2. Po ostudzeniu wydrążamy miąższ z ziemniaków i dodajemy do bulionu  

wraz z cebulą, tymiankiem oraz czosnkiem. 

3.  Kukurydzę ściągamy nożem z kolby i smażymy na maśle ok. 5 min  

– całość dodajemy również do bulionu.

4. Zupę miksujemy na jednolitą gładką konsystencję.

5.  Wykańczamy olejem z kukurydzy oraz kwaśną śmietaną.

Przepis na 8–10 porcji
 ryż arborio 0,4 kg

 białe wino wytrawne 150 ml 

 cebula szalotka 50 g

 burak czerwony 1 kg 

 kozi ser 0,5 kg 

 ser mascarpone 100 g

 masło 50 g

 bulion warzywny 1,2 l 

 roszponka 100 g 

 orzechy nerkowca 100 g (orzechy prażymy na patelni  

i drobno siekamy) 

 kasza kukurydziana 100 g

Technika wykonania

1. Do suchego garnka wsypujemy ryż i prażymy go na 

średnim ogniu, ciągle mieszając, przez ok. 5 min, doda-

jemy wcześniej zeszkloną na maśle szalotkę.

2. Następnie całość podlewamy białym winem i reduku-

jemy ilość płynu do 1/5, nie przestając mieszać, żeby 

ryż nie przywarł.

3. Czynność tę powtarzamy wielokrotnie, podlewając ma-

łymi ilościami bulionu do uzyskania finalnego efektu 

(ryż powinien być lekko twardy) 

4.  Całość po ugotowaniu powinna mieć konsystencję 

kremową, tak żeby ryż nie był za mocno odparowany, 

tylko otoczony kleikiem.

5.  Buraki wstawiamy do osolonej wody z cukrem i gotuje-

my do miękkości; 1/4 kroimy w drobną kostkę, a pozo-

stałą część miksujemy na jednolitą masę. 

6. Gotowe już produkty łączymy ze sobą w garnku, do-

dając odrobinę bulionu, zmiksowany burak oraz ser 

mascarpone. Na koniec ściągamy garnek z ognia. 

7. Wykładamy wszystko na talerz, posypując pokrojo-

nym w kostkę burakiem, kruszonym kozim serem oraz 

rukolą, posypujemy prażonymi orzechami. 

Chips kukurydziany

Kaszę rozgotować i doprawić solą oraz białym pieprzem. 

Następnie zmiksować całość i rozetrzeć cienką warstwę 

na papierze pergaminowym. 

Suszyć w temperaturze pokojowej do całkowitego wy-

schnięcia. 

Do rozgrzanego oleju o temp. 160–170°C wrzucamy po-

łamane kawałki wysuszonej kaszy i smażymy kilka se-

kund (podobnie jak prażynki).

Krem z pieczonego
      ziemniaka 

z kukurydzą, tymiankiem

i olejem kukurydzianym z pierwszego tłoczenia

Risotto   z czerwonym burakiem,

kozim serem i chipsem kukurydzianym
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PRZEMIERZAJĄC
POLSKĘ

Koniec lata to zwykle czas spotkań polowych poświę-
conych tematyce ziemniaczanej i kukurydzianej. Nie 
inaczej było w tym roku – w sierpniu i we wrześniu 
przeprowadziliśmy wiele imprez, które były doskonałą 
okazją do bezpośredniego kontaktu z rolnikami. W cza-
sie ich trwania podsumowaliśmy sezon, przedstawiliśmy 
najnowsze trendy w uprawie oraz zaprezentowaliśmy 
najciekawsze odmiany.

S P O T K A N I A  Z  F I R M Ą  O S A D K O W S K I  S A

Podczas Krajowych Dni Ziemniaka, które odbyły się pod koniec sierpnia 
w Nidzicy, produkt Barrier Si-Ca został nagrodzony przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Jana Ardanowskiego. Spośród kilkudziesięciu firm  
i produktów branży rolniczej to właśnie nasz Barrier Si-Ca został uznany 
za najbardziej innowacyjny. W ostatni dzień targów Minister odwiedził 
nasze stoisko i po raz kolejny pogratulował wyróżnienia.

Kolejna impreza „ziemniaczana”, w której wzięliśmy udział, to 
odbywające się w Udaninie Potato Days. Oprócz produktów 
technologii DSG – czyli Barrier Si-Ca oraz Maxi-Grow, które 
doskonale sprawdzają się w uprawie ziemniaka – prezentowa-
liśmy także najnowsze maszyny AVR.

Spotkania polowe zawsze gromadzą wielu zainteresowanych nowościami w branży rolnej.

Spotkania polowe to także okazja do podsumowania minionego sezonu kuku-
rydzianego, który w tym roku okazał się wyjątkowo trudny. Kwiecień był suchy 
i dopiero pod jego koniec pojawiły się opady na południu Polski, natomiast pół-
noc w zasadzie do końca tego miesiąca była bez deszczu. W maju sytuacja wy-
glądała nieco lepiej, jeśli chodzi o opady, jednak nie udało się nadrobić deficytu, 
który powstał w poprzednim miesiącu. Czerwiec to już bardzo trudne warunki 
pod względem temperatury. Średnia dobowa była wyższa od wielolecia o 5–6° 
Celsjusza, co miało ogromny wpływ na rozwój kukurydzy. Lipiec również nie 
dostarczył wody i trudno w takiej sytuacji mówić o rekordowych plonach.  
W takich warunkach niezwykle istotny jest dobór odpowiedniej odmiany.

W związku z panującymi w ostatnim sezonie warunkami pogodowymi staraliśmy się zwrócić uwagę przede wszystkim na odmiany o podwyższo-
nej tolerancji na stres suszy. Specjaliści z Działu Doradztwa i Rozwoju przedstawiali odmiany z naszej oferty, które na pewno sprawdzą się w ta-
kich warunkach. W programie Hydraneo® firmy Limagrain jest wyselekcjonowana odmiana LG 30.273. Kolejną i równie odporną odmianą jest 
P8816 hodowli Pioneer, która świetnie radzi sobie na stanowiskach z niedoborami wody. ES Meteorit i ES Hattrick hodowli Euralis to odmiany 
w typie Tropical Dent, które dobrze radzą sobie w warunkach okresowego niedoboru wody. Polecane i prezentowane były także odmiany 
RGT Afixx i RGT Lipexx z francuskiej hodowli RAGT, które pokazały w tym sezonie potencjał plonowania nawet na słabszych stanowiskach.

We wrześniu zaprosiliśmy rolników na cykl spotkań poświę-
conych tematyce kukurydzianej, które prowadziliśmy w for-
mule polowo-konferencyjnej. Przedsiębiorcy rolni biorący 
udział w Zielonych Polach Kukurydza 2019 mieli okazję za-
poznać się z tematami dotyczącymi odpowiedniego doboru 
odmian, tendencji rynkowych w skupie zbóż oraz najnowszy-
mi zagadnieniami agrotechnicznymi. W tym roku odwiedzili-
śmy pięć lokalizacji w całej Polsce, a były to: Nekla, Grodzisk 
Wielkopolski, Łobez, Morąg i Tomaszów Lubelski.
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A U T O R Z Y :

Sebastian Krawczyk
s.krawczyk@osadkowski.pl

Iza Maćkowska
i_mackowska@osadkowski-cebulski.pl
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S P O T K A N I A  Z  F I R M Ą  O S A D K O W S K I - C E B U L S K I  S P.  Z  O . O . 

Organizacja warsztatów polowych na przełomie września 
i października, podczas których firmy hodowlane prezen-
tują wachlarz różnorodnych odmian, pozwala rolnikom na 
dobranie tych najlepszych dla swojego gospodarstwa.

Pomimo deszczowej aury warsztaty polowe na terenie go-
spodarstwa rolnego Zygmunta Wolaka zgromadziły liczną 
grupę rolników, którzy w swoim płodozmianie stawiają na 
kukurydzę. To bardzo dobry moment, aby wymienić się swo-
imi doświadczeniami dotyczącymi uprawy tej rośliny.

88

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE WORPOL SP. Z O.O. W SULIKOWIE

GOSPODARSTWO ROLNE ZYGMUNT WOLAK

ZBIERAMY PLONY  
NASZYCH DOBRYCH SERC

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”

A U T O R :

Monika Cebulska
m_cebulska@osadkowski-cebulski.pl

Medycyna w ostatnich dekadach poczyniła ogromne postępy, jednak nadal 

nie wszystkich stać, by w razie choroby z tych dobrodziejstw skorzystać. W cza-

sach, gdy społeczeństwo w ogólnym wymiarze bogaci się, wciąż jest wiele osób 

potrzebujących wsparcia.

Od 30 lat istnienia spółek Grupy Osadkowski niezwykle ważne było dla nas 

bezpieczeństwo i wsparcie naszych najbliższych, przyjaciół, rodziny, sąsiadów, 

naszego lokalnego, rolniczego środowiska. Świadomi, że praca to nie wszystko, 

działaliśmy bezinteresownie i zawsze byliśmy otwarci na Państwa potrzeby.

Natchnieni i zainspirowani wieloma charytatywnymi działaniami, postanowili-

śmy rozwijać się w tym kierunku systematycznie.

Chociaż od chwili powołania przez firmę Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. Fun-

dacji „Plon Serca” minęło dopiero nieco ponad dwa lata, ma ona już na swoim 

koncie kilka wspaniałych inicjatyw.

 Podopieczni

Lenka – podopieczną Fundacji jest między innymi mała Lenka, która przyszła na 

świat z bagażem wielu chorób. Piękna, uśmiechnięta dziewczynka wymaga ciągłe-

go leczenia i rehabilitacji. Koszty są tak duże, że rodzice dziecka nie byliby w stanie 

ich ponieść. 

Michał – los nie sprzyjał również Michałowi. Młody, sprawny człowiek uległ po-

ważnemu wypadkowi motocyklowemu. Jak sam mówi, czuwał nad nim Anioł Stróż, 

a dzięki Bogu, rodzicom, rodzeństwu, rodzinie, przyjaciołom i sile woli powoli pod-

nosi się i zmierza ku coraz większej sprawności. Mimo poważnych uszkodzeń ciała, 

mimo bólu i ograniczeń walczy i z wielką determinacją przechodzi rehabilitację. By 

jednak mógł powrócić do normalnego życia, do pracy i sportu, który był jego pasją, 

niezbędna jest proteza nogi.

Oleg

Kolejnym małym człowiekiem, dla którego „Plon Serca” jest szansą na nowe na-

rodziny, jest Oleg. Chłopiec przyszedł na świat z zespołem wielu wad genetycz-

Jan Paweł II
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nych i przez 4 lata nie mówił, nie chodził, nie sygnalizował 

swoich potrzeb. Wyobraźmy sobie, jaka radość zapanuje 

w domu Olega, gdy chłopiec – skazywany dotąd na bez-

wolną wegetację – pewnego dnia nie tylko podejdzie do 

swoich rodziców, ale również powie: „Mamo, tato, ko-

cham Was”.

Każdy z nas może dać od siebie nie tylko pieniądze. 

Jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem Fundacji pra-

cownicy firmy Osadowski-Cebulski brali udział w wielu 

inicjatywach, często w biegach charytatywnych, aby wes-

przeć inne fundacje.

Zainspirowani sukcesem, jaki dają biegi charytatywne, 

oraz możliwością owocnej pomocy i integracji firma Osad-

kowski-Cebulski oraz Fundacja „Plon Serca” zorganizowali 

swój własny bieg w Legnicy, który okazał się wielkim wyda-

rzeniem. Oleg

Michal

Lenka

Dziękujemy za wsparcie w każdej formie, zaangażo-

wanie, poświęcony czas, uśmiech i energię. 

Pamiętajmy o sobie wzajemnie.

Już teraz zachęcamy do udziału w 2. Charytatywnym 

Biegu Plon Serca we wrześniu bieżącego roku!

Jedną z wielu tegorocznych inicjatyw było zaangażo-

wanie się w naszą pierwszą publiczną zbiórkę (wspólnie 

z Sołectwem Krotoszyce), podczas której zebrano 14 000 zł 

na sprzęt rehabilitacyjny dla 3-letniej mieszkanki Kroto-

szyc – wspomnianej wcześniej Lenki.

W Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym w Legnicy 

na oddziale chirurgii i pediatrii dziecięcej „Plon Serca” 

uczestniczył w Teatrze za Jeden Uśmiech, po którym 

obdarowywał chore dzieci oraz zaopatrzył świetlicę 

szkolną w upominki uzbierane przez pracowników firmy 

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. 

Co roku bierzemy udział w akcji „I Ty możesz zostać 

Świętym Mikołajem”, spełniając życzenia zawarte w li-

stach do Mikołaja. W tym roku gościliśmy 17 mieszkań-

ców Domu Dziecka w Golance, a nasz etatowy św. Miko-

łaj obdarował dzieci prezentami świątecznymi.

Wszystko, co dobre, nie mogłoby się zdarzyć bez ludzi 

bezinteresownie wspierających „Plon Serca”, a przecież 

Ty, my, oni – każdy z nas ma swoje problemy, z którymi 

czasami się trudno uporać.  

CHARYTATYWNY BIEG PLON SERCA W LICZBACH:

Jeśli chcesz pomagać i czujesz podobnie, możesz rów-

nież dołączyć do „Plonu Serca”. Jeśli masz jakiś pomysł, 

chcesz zostać wolontariuszem – zgłoś się do nas. Jeśli 

możesz wesprzeć nas finansowo, uczyń to:

          fundacja@plonserca.pl

          Fundacja Plon Serca

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Nr konta: 45 1050 1575 1000 0090 3144 3410

Tytuł: Darowizna lub imię i nazwisko podopiecznego

Adres: ul. Nasienna 6, 59-220 Legnica

10 ORGANIZATORÓW45 WOLONTARIUSZY 33 DRUŻYNY

10 431,28 zł – PUSZKI

8880 zł – PAKIETY STARTOWE

20 200 zł – SPONSORZY

39 511,28 zł200 BIEGACZY

25 CIAST

12 PUSZEK90
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Namysłów 46-100 ul. Oleśnicka 7 tel. 77 410 44 77

Oleśnica 56-400 ul. Krzywoustego 30 a tel. 71 399 22 70

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

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

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

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

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

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

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

Firmowe Punkty Handlowe

Dołącz do nas!

www.osadkowski.plOsadkowski SA, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, tel. 71 314 64 54

ROLNICTWO
W WERSJI PRO

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć 
uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania przepłucz trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do 
zbiornika opryskiwacza z cieczą opryskową. Opróżnione opakowania po środku ochrony roślin zwróć do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

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


