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Sezon wegetacyjny zbóż w roku 
2021 i przewidywana sytuacja 
zdrowotna w roku 2022

Miniony sezon dla zbóż był dość łaskawy, ponieważ porażenie przez sprawców chorób 
podstawy źdźbła było niewielkie i nie stanowiło problemu. Z tego powodu niektórzy producenci 
zrezygnowali z wykonania zabiegu T-1. Marzec i kwiecień był zimny, co nie sprzyjało rozwojowi 
grzybów chorobotwórczych, ale także rozwój zbóż był opóźniony. 

prof. dr hab. Marek Korbas, dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka 
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

W początkowych dniach 
maja w Polsce też było 
chłodno, później od dru-
giej dekady temperatu-
ra wzrosła i pojawiły się 

opady, ale występowanie 
grzybów powodujących 
choroby było na niskim po-
ziomie. Rolnicy wykony-
wali zabiegi opryskiwania, 

ale zastosowanie fungicy-
dów w tym czasie miało 
charakter zapobiegawczy. 
W czerwcu i lipcu występo-
wały wysokie temperatury, 

lokalnie powodując niedo-
bory wody w glebie. Nasi-
lenie występowania spraw-
ców takich chorób, jak: rdze, 
DTR, mączniak prawdzi-
wy zbóż i traw, fuzarioza 
kłosów, czy septorioza pa-
skowana liści pszenicy było 

niskie. Powodowało to rezy-
gnację z wykonania zabie-
gu w terminie T-3 lub za-
bieg ten był stosowany, ale 
w zredukowanych dawkach. 
Brak wody w glebie zaha-
mował wzrost zbóż jarych. 
Susza i wysokie tempera-
tury w czasie dojrzewania 
zbóż zakłóciły rozwój ziarna 
w kłosach. W wyniku tego 
w czasie żniw w roku 2021 
nie uzyskiwano wysokich 
plonów. Był to rok średnich, 
ale opłacalnych plonów ziar-
na. W okresie żniw pojawi-
ły się opady. Miało to miej-
sce szczególnie na południu 
kraju, zboża wyległy, co na 
wielu plantacjach sprzyja-
ło rozwojowi grzybów. Na 
zbożach chronionych przez 

Czytaj str. 9

Bezpieczne mieszanie
Mieszanie środków ochrony roślin jest praktyką powszechną 
w polskim rolnictwie. Dzięki niemu skuteczność zabiegu jest 
większa, a koszty związane z produkcją roślinną mniejsze.  
Chcąc w pełni wykorzystać zalety mieszanin trzeba 
przygotowywać je prawidłowo.

W ochronie roślin od wielu 
lat powszechnie stosuje się 
mieszaniny. Za takim po-
stępowaniem przemawia 
fakt, że podczas jednego 
zabiegu można skutecznie 
zwalczyć bardziej zróżni-
cowaną pod względem ga-
tunkowym grupę agrofagów. 

Przeciwdziałanie wystąpie-
niu odporności to rola, która 
jest nie do przecenienia. Jed-
nak to nie jedyne zalety mie-
szanin. Aspekt ekonomiczny 
w tym przypadku jest bardzo 
istotny. Zwalczanie znacz-
nej ilości agrofagów oraz 
zapobieganie wystąpieniu 

odporności podczas jed-
nego przejazdu to o poło-
wę mniejsze zużycie pali-
wa, wody oraz czasu, a to 
już spore oszczędności. Pod 
żadnym jednak pozorem nie 
wolno zapominać, że mie-
szanina musi być bezpieczna 
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Idealny ciągnik  
do ładowacza

Ładowacz czołowy to powszechny element wyposażenia ciągnika. 
Niemal każdy traktor może z nim współpracować, jednak nie 
każdy zapewni wydajność, komfort i bezpieczeństwo pracy 
na najwyższym poziomie. Jaki zatem powinien być ciągnik 
współpracujący z ładowaczem?

Nie chodzi tu bynajmniej 
o moc ciągnika. Jej zakres 
może być bowiem całkiem 
spory: od niespełna 20 do 
ponad 200 KM – zależnie 
od potrzeb gospodarstwa. 

Najczęściej jednak z łado-
waczem współpracują cią-
gniki klasy kompaktowej 
– w granicach ok. 80–120 
KM. Jednak w tym zakresie 
mocy występują konstrukcje 

znacznie różniące się zarów-
no gabarytami, jak i wyposa-
żeniem. I przede wszystkim 
właśnie o wyposażenie cho-
dzi. Oczywiście, zupełnie 

Zwiększ moc!
czytaj s. 30

tel. 722 004 203
e-mail: robert@agroecopower.pl
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Aktualne możliwości odchwaszczania strączkowych
W technologii uprawy strączkowych ochrona przed 
zachwaszczeniem jest jednym z kluczowych elementów, 
decydujących o opłacalności produkcji. Pomimo że w ostatnim 
czasie przybyło herbicydów do odchwaszczania upraw 
strączkowych, to są to środki oparte na substancjach czynnych 
(s.cz.) stosowanych już od kilku lat w tych uprawach.

dr hab. Roman Krawczyk 
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Łubin zajmuje największą 
powierzchnię zasiewów 
wśród strączkowych. Mimo 
to asortyment dostępnych 
środków w tej uprawie jest 

najmniejszy. Najwięcej 
jest ich dla ochrony gro-
chu. Jednak w ostatnich 
latach największy wzrost 
liczby rekomendowanych 

herbicydów odnotowano 
dla soi. 

We wcześnie sianych 
uprawach strączkowych, ta-
kich jak bobik, groch i łubin, 
szczyt występowania chwa-
stów przypada wiosną, tj. 
od kwietnia do maja. Są to 

najczęściej chwasty dwu-
liścienne, głównie komo-
sa biała, a także inne ga-
tunki, jak np. fiołek polny, 

chaber bławatek, chwa-
sty rdestowate oraz ru-
mianowate. W przypad-
ku soi, w związku z nieco 

późniejszym terminem 
siewu, oprócz wspomnia-
nych chwastów znacznym 
problemem mogą być także 
gatunki ciepłolubne. Są 
to między innymi chwa-
sty prosowate (chwastni-
ca jednostronna, włośnica 
sina i zielona oraz palusz-
nik krwawy), a z gatunków 
dwuliściennych, między in-
nymi szarłat szorstki oraz 
żółtlica drobnokwiatowa 
i owłosiona.

Czytaj str. 16

 � Bobik chroniony



Styczeń-Luty 2022 ( nr 178)Strona 2 Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Wydawca: Plantpress Sp. z o.o.
Adres: ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków
NIP: 677-002-45-31
KRS: 0000163819, Sąd Rejonowy dla Krakowa  
 – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Internet: www.wrp.pl
E-mail: wrp@wrp.pl
Redakcja gazety: redakcja@wrp.pl
Tel./fax: 12 636 18 51, 638 28 64, 638 28 65

Miesięcznik 
ogólnopolski

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie 
zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji. 
Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy 
przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, 
ogłoszeń i listów redakcja i wydawca  
nie odpowiadają.

Anna Arabska, redaktor naczelna, kom. 501 656 483, anna@wrp.pl
dr hab. Marzena S. Brodowska, redaktor, kom. 532 545 422, marzena.brodowska@plantpress.pl
Katarzyna Szulc, redaktor, kom. 880 360 945, katarzyna.szulc@plantpress.pl
Mateusz Wasak, redaktor, kom. 600 489 612, mateusz.wasak@plantpress.pl
Karol Wieteska, redaktor, kom. 606370704, karol.wieteska@plantpress.pl

REDAKCJA

Wioletta Dziedzic, specjalista ds. reklamy, kom. 731 950 450, wioletta@wrp.pl
MARKETING

Ewa Morek, skład, ewa.morek@plantpress.pl; Marta Dąbrowska, grafik, marta.dabrowska@plantpress.pl;  
Joanna Rajca, grafik, joanna.rajca@plantpress.pl 

ŁAMANIE
Nakład: 51 500 egz.

Promują wiejską przedsiębiorczość  
już 20 lat – jubileusz konkursu  
„Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie świętując  
20-lecie konkursu „Sposób na Sukces” 14 grudnia 2021 roku 
zorganizowało konferencję w formule online pod nazwą: Czynniki 
i bariery sukcesu na przykładach przedsięwzięć nagrodzonych 
w okresie 20 lat w ogólnopolskim konkursie „Sposób na Sukces”.

Celem konferencji było 
przede wszystkim 
upowszechnienie 
wiedzy o konkursie 
„Sposób na Sukces”, 

którego podstawową, ciągle 
aktualną ideą, jest promocja 
przedsiębiorczości oraz ini-
cjatyw gospodarczych na ob-
szarach wiejskich.

W jej trakcie zostały omó-
wione czynniki i bariery pro-
wadzenia przedsiębiorstwa 
na obszarach wiejskich. 
Podczas konferencji rów-
nież zostały zaprezento-
wane przykłady dobrych 
praktyk przedsiębiorczo-
ści na wsi w postaci przed-
sięwzięć laureatów z wielu 
edycji konkursu.

W wydarzeniu uczestni-
czyło około 100 osób, w tym 
laureaci 21. edycji konkur-
su, przedstawiciele doradz-
twa rolniczego, instytucji 
pracujących na rzecz rol-
nictwa, pracownicy admi-
nistracji rządowej.

Konferencję otworzył Ire-
neusz Drozdowski, dyrektor 
CDR w Brwinowie, który 
podkreślił znaczenie zmian 
zachodzących na obszarach 
wiejskich, zmian motywacji 
i priorytetów w działaniach 
przedsiębiorców, a także roli 
liderów. 

– Jako dyrektor Cen-
trum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie jestem nie-
zmiernie dumny z naszych 

laureatów, z podejmowa-
nych przez nich inicjatyw, 
z ich kreatywności i wytrwa-
łości. Odczuwam ogromną 
satysfakcję, że podjęte przed  
20 laty wyzwanie przyno-
si tak pozytywne skutki – 
mówił Ireneusz Drozdowski.

Natomiast profesor Roman 
Sobiecki poprowadził kon-
ferencję, w tym moderował 
panel dyskusyjny z czterema 
laureatami różnych edycji 
konkursu: Nasze doświad-
czenia w realizacji pomysłów 
na własne przedsięwzięcie 
gospodarcze. Uczestnikami 
panelu byli: Grażyna Wiatr 
– „Wiatrowy Sad”, Krzysz-
tof Kamiński – ALNEA Sp. 
z o.o., Lech Bartold – Zakłady 

Spożywcze „MALWA” i Ad-
rian Pachnik – „Pachniczów-
ka – pasieka i miodosytnia”.

Jak podkreślają organiza-
torzy, kolejne edycje kon-
kursu pokazują jak działal-
ność lokalnych podmiotów 
wpływa korzystnie na wie-
lofunkcyjny rozwój wsi, 
w tym aktywizację spo-
łeczności oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy. Kon-
kretne przykłady motywu-
ją do działania i przekonują, 

że nawet w trudnych warun-
kach można osiągnąć sukces.

Konkurs „Sposób na Suk-
ces” to efekt wspólnych dzia-
łań CDR, Stowarzyszenia 
Sposób na Sukces, wojewódz-
kich ośrodków doradztwa 
rolniczego oraz wielu innych 
partnerów i współorganiza-
torów. Są wśród nich dorad-
cy z wojewódzkich ośrodków 
doradztwa rolniczego, orga-
nizacje społeczne działają-
ce na obszarach wiejskich, 

instytucje publiczne, samo-
rządy lokalne, podmioty go-
spodarcze oraz media sku-
pione wokół idei promocji 
i rozwoju przedsiębiorczo-
ści na obszarach wiejskich. 

Przez dwadzieścia lat kon-
kursu nagrodzono 315 lide-
rów lub kreatorów przed-
siębiorczych inicjatyw na 
obszarach wiejskich. Jed-
nym z nich jest Maria Ko-
stuch, właścicielka Kom-
pleksu Wypoczynkowego 
„Wichrowe Wzgórze” na Ka-
szubach. Jak zaznacza o jej 
zwycięstwie zdecydowało to, 
że „Wichrowe Wzgórze” to 
przedsięwzięcie rodzinne.

– Pracujemy całą rodzi-
ną – ja, mąż i czwórka dzie-
ci. W mojej ocenie o zwycię-
stwie zadecydowało nasze 
doświadczenie (pomysł na 
rodzinny biznes) i wykształ-
cenie dzieci, które pozwoli-
ło rozwinąć zakres świad-
czonych usług. W swojej 
działalności wykorzystuje-
my potencjał regionu, two-
rzymy nowe miejsca pracy, 
promujemy przedsięwzię-
cia służące rozwojowi ob-
szarów wiejskich, korzystamy 
z możliwości dofinansowa-
nia ze środków unijnych  
– wyjaśniała Maria Kostuch.

WP

WRP pod presją Zielonego Ładu 
Parlament Europejski 23 listopada 2021 r. zatwierdził reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 
na lata 2021–2027. Niesie ona za sobą głębokie zmiany, mówi się nawet o największej  
od 30 lat rewolucji rolnictwa europejskiego. Tak właśnie scharakteryzował reformę komisarz 
ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, mając na względzie włączenie tej jakże ważnej dziedziny 
gospodarki do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Unia Europejska przystępuje bowiem 
do bezprzykładnej w skali świata walki ze zmianami klimatycznymi, aby do 2050 r. został 

osiągnięty niezwykle ambitny cel – zerowy poziom emisji dwutlenku węgla. 

Nowa WPR po-
winna umożliwić 
przejście do bar-
dziej zrównowa-
żonej produkcji, 

o zwiększonych ambicjach 
odnośnie do ochrony śro-
dowisku, abyśmy mieli do-
statek zdrowej, bezpiecznej 
i dostępnej cenowo żywno-
ści, a rolnicy zapewnioną 
rentowność i stabilną przy-
szłość ekonomiczną gospo-
darstw, zwłaszcza tych ma-
łych i średnich o charakterze 
rodzinnym. Zobowiązania 
środowiskowo-klimatyczne 
będą kluczowe dla wpro-
wadzenia nowej WPR od 
1 stycznia 2023 r. Unijna 

polityka rolna, dzięki refor-
mie, ma być sprawiedliw-
sza i bardziej ekologiczna. 
W okresie przejściowym na 
lata 2021–2023 zostanie 
utrzymana większość do-
tychczasowych przepisów 
WPR – mówi Krzysztof Jur-
giel, były minister rolnictwa, 
a obecnie poseł do Parla-
mentu Europejskiego.

Według naszego eurode-
putowanego szczegółowe 
cele polityki rolnej, wspie-
ranej ze środków budże-
towych UE, mają posłużyć 
m.in. poprawie konkuren-
cyjności rolnictwa przy po-
mocy intensyfikacji badań 
naukowych, wdrażania 

nowych technologii i cyfry-
zacji. Można się spodziewać 
wzmocnienia pozycji rolni-
ków w łańcuchu dostaw, bo 
teraz większe marże zgar-
niają pośrednicy, zakłady 
przetwórcze i sieci handlo-
we. Jak podkreśla K. Jurgiel 
konkretne działania będą 
podejmowane w dziedzi-
nie ochrony różnorodno-
ści biologicznej, ochrony 
siedlisk i krajobrazu oraz 
bardziej wydajnego gospo-
darowania zasobami natu-
ralnymi, takimi jak woda, 
gleba i powietrze. Starania 
pójdą w kierunku zachęca-
nia młodych ludzi do prowa-
dzenia gospodarstw rolnych, 

ponieważ, generalnie w Eu-
ropie, rolnicy starzeją się, 
a brakuje następców. 

W uzgodnionym przez 
państwa członkowskie wie-
loletnim budżecie UE na 
lata 2021–2027, uzupełnio-
nym przez środki z Fundu-
szu Odbudowy, zaplanowa-
no łączną kwotę 386,73 mld  
euro (w cenach bieżących), 
w tym 291,09 mld euro w ra-
mach Europejskiego Fun-
duszu Rolniczego Gwaran-
cji, z tego 270,04 mld euro 
na dopłaty bezpośrednie 
i 22,2 mld euro na inter-
wencje rynkowe oraz 95,64 
mld euro w ramach Europej-
skiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Polskie rolnictwo, nieste-
ty, otrzyma mniejsze środ-
ki finansowe z WPR na lata 
2021–2027. Ogólna pula wy-
niesie ok. 31,17 mld euro, 
w tym 21,64 mld euro na 
płatności bezpośrednie i in-
terwencje rynkowe, nato-
miast na rozwój obszarów 
wiejskich – 9,5 mld euro. 

Parlament Europejski  
23 listopada 2021 r. zatwier-
dził pakiet przepisów, trzy 
zasadnicze rozporządzenia 
decydujące o reformie WPR. 
Mimo postulatów Polski 
i wielu innych państw nie 
zostaną wyrównane płatno-
ści bezpośrednie rolnikom. 

– Głosowałem przeciw-
ko rozporządzeniu w spra-
wie planów strategicznych, 
ponieważ proponowany po-
dział środków finansowych 
prowadzi do utrzymania 
rażąco niesprawiedliwych 

różnic w wysokości dopłat 
w poszczególnych krajach 
członkowskich i jest krzyw-
dzący dla naszych rolników 
– informuje K. Jurgiel

Kilka razy podczas wy-
stąpień w Parlamencie eu-
rodeputowany z Podlasia 
wskazywał konkretnie, jakie 
przepisy prawa unijnego są 
łamane. Chodzi mu przede 
wszystkim o zasadę niedys-
kryminacji obywateli UE ze 
względu na przynależność 
państwową (art. 18 Traktatu 
o Funkcjonowaniu UE) oraz 
zakaz dyskryminacji mię-
dzy producentami wewnątrz 
Unii (art. 40 ust. 2 Traktatu), 
a także o to, że przy ustala-
niu WPR mogą być brane 
pod uwagę różnice między 
regionami rolniczymi, nie 
zaś różnice między państwa-
mi członkowskimi (art. 39 
ust. 2 Traktatu). 

Dorota Kwiatkowska

 �  Uczestnicy panelu dyskusyjnego:  Grażyna Wiatr –  „Wiat- 
rowy Sad”, Krzysztof Kamiński – ALNEA SP. z o.o., Lech Bartold 
– Zakłady Spożywcze „MALWA , Adrian Pachnik – „Pachni-
czówka – pasieka i miodosytnia” oraz prowadzący (z lewej) 
prof. Roman Sobiecki – prorektor Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Instytut Rynków i Konkurencji SGH, członek 
Rady konkursu ,,Sposób na Sukces’’
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W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę,
tworzymy produkty nowoczesne, które mają
praktyczne zastosowanie w różnych warunkach
i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.

www.grupaazoty.com

www.nawozy.eu

agro@grupaazoty.com
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Walka biologiczna z chorobami 
i szkodnikami w kukurydzy

Prekursorami walki biologicznej w Polsce są ogrodnicy, którzy powszechnie już ją stosują, 
zwłaszcza w uprawach pod osłonami. O wiele trudniej wdraża się metody biologiczne 
w uprawach polowych, gdzie producent nie ma możliwości wpływania na pogodę i jej 
parametry, czyli choćby temperaturę, wilgotność czy promieniowanie UV. 

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. IOR-PIB, mgr Michał Grzbiela 
Instytut Ochrony Roślin – PIB 

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Nie ma się zatem 
co dziwić, że 
walka biologiczna 
w uprawach „pod 
chmurką” jest jesz-

cze na niewielką skalę sto-
sowana, choć to się stop-
niowo zmienia. Pojawia się 
bowiem coraz więcej roz-
wiązań w różnych upra-
wach, np. kukurydzy, rzepa-
ku, ziemniaku, słoneczniku, 
soi i innych, choć tylko uła-
mek agrofagów występują-
cych w uprawach rolniczych 
da się na ten moment ogra-
niczać z wykorzystaniem 
biopreparatów, czy to w po-
staci mikro- czy makroor-
ganizmów. Absolutnie nie 
można pisać, że każdy gatu-
nek agrofaga da się zwalczać 
biologicznie i nawet Zielony 
Ład tego nie zmieni. Są ga-
tunki, które nie mają swoich 
efektywnych wrogów natu-
ralnych, ale także niektóre 
substancje pochodzenia na-
turalnego także ich nie ogra-
niczają. Walka biologiczna 
w przestrzeni otwartej to 
ciągle trudne zadanie, bar-
dzo ograniczone warunkami 
pogodowymi, liczbą zabie-
gów, ale i kosztami. Dla-
tego póki co tylko na nie-
wielką skalę jest stosowana 
w rolnictwie, tylko w niektó-
rych uprawach i tylko prze-
ciwko niektórym agrofa-
gom – głównie szkodnikom 
i chorobom. Jest to jednak 
kierunek przyszłościowy, 
a na jego rozwój bardzo duży 
wpływ będzie miało to, ile 
nowych biopreparatów po-
jawi się w Polsce, jak sze-
roki będzie zakres ich sto-
sowania, ile chemicznych 
substancji czynnych zosta-
nie zakazanych, a także jak 
będą kształtowały się koszty 
zakupu preparatów bio oraz 
ewentualne dopłaty do walki 
biologicznej? 

Patrząc przez pryzmat 
roślin rolniczych, bez wąt-
pienia kukurydza jest tą, 
gdzie walka biologicz-
na najbardziej się rozwija. 
Jest tu zresztą stosowana od 
wielu lat. Na ten moment 
największy udział w biolo-
gicznej ochronie kukurydzy 
ma zwalczanie jaj omacni-
cy prosowianki za pomocą 

malutkich błonkówek zwa-
nych kruszynkami (Tricho- 
gramma spp.). 

Biologiczne zwalczanie jaj 
omacnicy prosowianki po-
lega na użyciu bioprepara-
tów, których jedynym kom-
ponentem jest dorastająca 
do ok. 1 milimetra długości 
błonkówka będąca pasoży-
tem jaj różnych gatunków 
owadów. W biopreparatach 
stosuje się larwy i poczwar-
ki kruszynka znajdujące się 
w nośniku, którym są spa-
sożytowane jaja żywicieli, 
najczęściej skośnika zbo-
żowiaczka. Z wyłożonego 
biopreparatu stopniowo 
wylatują dorosłe błon-
kówki kruszynka zdolne 
do zasiedlania jaj różnych 
szkodników, np. omacni-
cy prosowianki. Na świecie 
znanych jest ponad 200 ga-
tunków kruszynka, jednakże 
w ochronie roślin stosuje się 
zwykle kilkadziesiąt z nich. 
W Polsce używa się prak-
tycznie tylko jednego ga-
tunku T. brassicae, który do-
datkowo może się pojawiać 
w mieszaninie z T. evane-
scens. Co ważne podkreśle-
nia – biopreparaty z kru-
szynkiem są produkowane 
corocznie pod konkretne 
zamówienia. Nie da się ich 
magazynować, zatem są im-
portowane do kraju zgodnie 
z zamówieniami, które skła-
da się z końcem zimy i po-
czątkiem wiosny. 

Kruszynka aplikuje się na 
kukurydzę w czasie lotu mo-
tyli omacnicy i składania 
przez nie jaj. Aby uchwy-
cić to zjawisko, należy pro-
wadzić monitoring. Zwykle 
pierwsza introdukcja przy-
pada od połowy czerwca, 
a kolejne są co 7–10 dni. 
Z uwagi na zmienną pogodę, 

terminy mogą się różnic. 
Dlatego tak ważna jest ob-
serwacja pojawu szkodnika 
na plantacjach.

Po wyłożeniu biopreparatu 
na plantację kukurydzy, sys-
tematycznie rozpoczyna się 
przepoczwarczanie i wylot 
błonkówek. Ponieważ kru-
szynek nie lata na duże od-
ległości, stąd też poszukuje 
złóż jaj żywiciela w swoim 
bezpośrednim otoczeniu. 
Gdy błonkówki znajdą świe-
żo złożone jaja omacnicy 
prosowianki, wówczas w za-
leżności od wielkości składa-
ją do ich wnętrza od 1 do 20 
swoich jaj. Z jaj tych wylęga-
ją się larwy, które wyjadają 
treść jaja żywiciela, jedno-
cześnie przerywając proces 
tworzenia embrionu. Jaja 
omacnicy prosowianki sys-
tematycznie wyjadane przez 
larwy zmieniają swoje za-
barwienie z białego na brą-
zowawe, a następnie czarne. 
Larwy po osiągnięciu doj-
rzałości przepoczwarcza-
ją się w jaju żywiciela, po 
czym następuje wylot no-
wego pokolenia błonkówek, 
które poszukują kolejnych, 
świeżych złóż jaj omacnicy 
prosowianki. Zwykle od mo-
mentu wyłożenia bioprepa-
ratu do wylotu błonkówek 
nowego pokolenia ze złóż 
jaj omacnicy prosowianki 
mija 15 dni. Nowe, często 
liczniejsze pokolenie błon-
kówek kruszynka poszuku-
je kolejnych jaj do pasoży-
towania i cykl się ponawia. 
Zjawisko to można nazwać 
samoreprodukcją bioprepa-
ratu, gdy raz wypuszczony 
kruszynek dzięki obecności 
jaj szkodnika może sam się 
namnażać w sprzyjających 
warunkach pogodowych. 
W uprawach kukurydzy 

zwykłej (pastewnej) zazwy-
czaj wystarczą 1–2 wyło-
żenia biopreparatu, nato-
miast w kukurydzy cukrowej 
może być ich nawet 1–4, 
gdyż warzywo to jest silniej 
przez szkodnika opanowy-
wane. W tabeli zaprezento-
wano wykaz biopreparatów 
z kruszynkiem dostępnych 
w Polsce (nie wymagają 
rejestracji).  

Obok kruszynka, nie-
wymagającymi rejestracji 
w Polsce są także biopre-

paraty zawierające nicie-
nie, w tym owadobójcze. 
W uprawach kukurydzy 
prowadzonych w mono-
kulturze, na których poja-
wił się problem larw stonki 
kukurydzianej można użyć 
biopreparat Dianem w trak-
cie siewu ziarna. Do tego 
celu wymagany jest aplika-
tor do nawozów płynnych. 
Środek ten oparty jest o ni-
cienia owadobójczego Hete-
rorhabditis bacteriophora. 
Zalecana dawka to 2 mi-
liardy nicieni/ha przy uży-
ciu 200–400 l wody. Larwy 
infekcyjne tego gatunku po 
przeniknięciu do ciała larw 
stonki uwalniają do jej wnę-
trza bakterie z rodzaju Pho-
torhabdus. To te bakterie 
w ciągu kilkunastu do kil-
kudziesięciu godzin zabijają 
szkodnika. Później w mar-
twym ciele namnaża się sam 
nicień i po ok. 14 dniach jego 
larwy infekcyjne wydostają 
się na zewnątrz i poszukują 
kolejnych larw stonki w gle-
bie. Mogą także zasiedlać 
poczwarki szkodnika. Aby 
biopreparat z nicieniem sku-
tecznie zadziałał, po siewach 
kukurydzy gleba powinna 
być wilgotna. W warun-
kach suszy nicienie bo-
wiem pozostają w stadium 
przetrwalnikowym. 

Poniżej opisano bioprepa-
raty z makroorganizmami, 
które nie podlegają rejestra-
cji, jednak każdy biopre-
parat zawierający w swym 
składzie konkretny mikro-
organizm już tej rejestracji 
podlega. W rejestrze środ-
ków MRiRW od niedawna 
znaleźć można biopreparat 
Xilon, którego substancją 
czynną jest grzyb Tricho-
derma asperellum. Grzyb 
ten bezpośrednio konkuru-
je z grzybami patogeniczny-
mi o przestrzeń w strefie ko-
rzeniowej roślin i składniki 
pokarmowe, a także może 
bezpośrednio pasożytować 
na grzybach chorobotwór-

czych. Za jego pomocą ogra-
nicza się grzyby z rodzaju 
Fusarium będące spraw-
cami fuzaryjnej zgnilizny 
korzeni i zgorzeli podsta-
wy łodygi kukurydzy (tzw. 
fuzariozy łodyg) oraz fuza-
riozy kolb. Biopreparat ma 
postać granul aplikowanych 
w trakcie siewu kukurydzy 
w ilości 10 kg/ha. Grzyb T. 
asperellum rozwija się w gle-
bie w temperaturze od 10 
do 25°C oraz przy pH 5,0–
9,0. Wilgoć w glebie przy-
śpiesza i poprawia działa-
nie biopreparatu. 

Ostatnim biopreparatem 
opartym na mikroorgani-
zmie, ale tym razem na bak-
terii owadobójczej Bacillus 
thurungiensis ssp. kurstaki 
jest środek Lepinox Plus. Po-
siada on rejestrację w kuku-
rydzy cukrowej i kukurydzy 
pękającej do ograniczania li-
czebności i szkodliwości gą-
sienic omacnicy prosowian-
ki. Stosuje się go w dawce  
1 kg/ha z użyciem 300–1000 l  
wody/ha. Dozwolone jest do 
3 zabiegów w sezonie za po-
mocą tego środka przeciwko 
gąsienicom omacnicy. Bio-
preparat na roślinie działa 
powierzchniowo, natomiast 
na szkodnika żołądkowo. Co 
to oznacza? Ano to, że gąsie-
nica, żeby zginąć musi zjeść 

te tkanki kukurydzy, które 
opryskano biopreparatem. 
Kryształy białka bakteryj-
nego z chwilą dostania się 
do przewodu pokarmowe-
go szkodnika uszkadzają go. 
Gąsienica zaprzestaje żero-
wania, ale jeszcze może żyć 
przez kilkanaście, kilkadzie-
siąt godzin, po czym toksy-
ny białkowe niszczą organy 
ważne do życia. Czas od po-
brania pokarmu z białkiem 
Bt do zamarcia gąsienic jest 
różny – zależy od ilości po-
branego białka, ale i wielko-
ści szkodnika. Zazwyczaj po 
1–2 dniach młode gąsienice 
giną. Przy stosowaniu tego 
środka podobnie jak przy 

kruszynku bezwzględnie po-
trzebny jest monitoring na-
lotu omacnicy prosowianki, 
aby ustalić, kiedy gąsienice 
się wylęgają. Zazwyczaj licz-
ne i masowe wylęgi owada 
przypadają w lipcu. 

Jak można zatem zoba-
czyć, program biologicz-
nej ochrony kukurydzy jest 
bardzo wąski. Stoi to zatem 
w sprzeczności z nasilają-
cym się wycofywaniem ko-
lejnych substancji czynnych, 
głównie owadobójczych. 
Choć kukurydza należy 
do grupy roślin najmniej 
chronionych chemicznie, 
to dostaje rykoszetem z po-
wodu zakazywania stoso-
wania kolejnych prepara-
tów, a nie pojawia się póki 
co żadna sensowna alterna-
tywa biologiczna przeciwko 
innym agrofagom uszkadza-
jącym tę roślinę. Choć ku-
kurydza na tle innych roślin 
„pod chmurką” wyróżnia się 
wdrożonymi już rozwiąza-
niami biologicznymi, to do 
dobrego programu ochrony 
bez chemii jest jeszcze długa 
droga. Istnieje jednak praw-
dopodobieństwo, że na kra-
jowy rynek wejdą z czasem 
nowe biopreparaty, ale nie 
ma co ukrywać – firmom je 
sprzedającym musi się to po 
prostu opłacać. 

Biopreparaty z kruszynkiem dostępne w Polsce do zwalczania jaj omacnicy prosowianki w 2022 roku

Biopreparat Gatunek 
kruszynka

Postać 
biopreparatu

Sposób 
wyłożenia

Liczba 
introdukcji

Dawka na 
hektar

Ilość błonkówek  
uwalnianych na 
hektar uprawy

Trichocap T. brassicae kartonowe, 
biodegradowalne 
zawieszki na liście

ręcznie 1–2

lub 1–4 
(k. cukrowa)

25 zawieszek ok. 250 tys.

Tricholet T. brassicae, 
T. evenescenss

luźna postać wiatrakowiec, 
śmigłowiec, 
samolot, dron

postać sypka ok. 250 tys.

Trichosafe 
zawieszki

T. brassicae kartonowe, 
biodegradowalne 
zawieszki na liście

ręcznie 30 lub 50 
zawieszek

ok. 220 tys.

Trichosafe kulki T. brassicae biodegradowalne 
kulki aplikowane 
na glebę

ręcznie, 
rozrzutnik 
kulek, dron

100 kulek ok. 220 tys.

Źródło: opracowanie własne

 �Dron z biopreparatem z kruszynkiem
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Dokończenie na str. 7

Wczesne/średnio wczesne odmiany 
kukurydzy (COBORU)

Rozmieszczenie upraw kukurydzy na terenie kraju jest znacznie zróżnicowane, co 
wynika przede wszystkim z przyczyn przyrodniczych, ale także ekonomicznych (lokalne 
zapotrzebowanie na ziarno lub paszę z całych roślin, dostępność technicznych środków 
produkcji). Przykładem ekonomicznej rejonizacji uprawy na kiszonkę jest Podlasie 
i Mazowsze, gdzie produkuje się najwięcej kukurydzy kiszonkowej w kraju, a rejonizacji 
uprawy na ziarno – Dolny Śląsk, woj. kujawsko-pomorskie i Wielkopolska, w których uprawia 

się połowę krajowej kukurydzy na ziarno. 

mgr inż. Karolina Piecuch, COBORU

W Polsce wcze-
sność odmian 
k u k u r y d z y 
określana jest 
skalą FAO, po-

legającą na porównaniu wil-
gotności ziarna lub zawar-
tości suchej masy w całych 
roślinach u odmiany ocenia-
nej i u odmian – wzorców 
wczesności, którym wcze-
śniej przypisano pewne licz-
by, np. FAO 180, 220, 270 
(większa liczba – później-
sza odmiana). Odmian póź-
niejszych niż FAO 300 nie 
zaleca się uprawiać w Pol-
sce na paszę z całych ro-
ślin, a tym bardziej na ziar-
no, z uwagi na zbyt duże 
ryzyko nieosiągnięcia wła-
ściwej dojrzałości; mogą 
natomiast być uprawiane 

na cele energetyczne. Po-
nieważ wzorce wczesno-
ści w poszczególnych kra-
jach są różne, nie można 
bezkrytycznie przyjmo-
wać oznaczeń wczesno-
ści odmian pochodzących 
z innych warunków klima-
tycznych. Z wczesnością od-
mian w największym stopniu 
wiąże się zakres ich użytko-
wania. Odmiany wczesne, do 
FAO 230 oraz średnio wcze-
sne (do FAO 250), są przy-
datne na ogół do wszystkich 
celów użytkowych, jednak 
niektóre cechy odmian, jak 
np. większa masa wegeta-
tywna i lepsza jej straw-
ność – wskazują na więk-
szą przydatność do uprawy 
na kiszonkę, a mniejszy 
udział rdzeni kolbowych 

– do produkcji CCM. Od-
miany średnio późne (FAO 
260–290, a nawet 300) 
mają zastosowanie głów-
nie w produkcji kiszonek. 
Przy uprawie na suche ziar-
no w mniej korzystnych wa-
runkach termicznych, mogą 
nie osiągnąć odpowiedniej 
dojrzałości. Odmiany te do-
brze się sprawdzają w wa-
runkach dostatku ciepła 
i długiego okresu wegeta-
cji oraz przy przewidywa-
nym opóźnieniu zbioru – 
pod warunkiem, że są mało 
podatne na fuzariozy i wy-
leganie łodygowe. 

Przy zakupie odmiany 
dla swoich potrzeb warto 
wziąć pod uwagę wyniki 

doświadczeń prowadzonych 
w ramach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Od-
mianowego (PDO). Wyni-
ki PDO dają odpowiedzi na 
pytania dotyczące przede 
wszystkim plonowania. Od-
miany sprawdzone i zare-
jestrowane w naszych wa-
runkach klimatycznych dają 
większą gwarancję powo-
dzenia uprawy, niż pocho-
dzące ze wspólnotowego ka-
talogu odmian (CCA).

Doświadczenia te zloka-
lizowane są w różnych wa-
runkach siedliskowych na 
terenie Polski. Podobnie jak 
odmiany zarejestrowane 

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany wczesne. Plon i wilgotność ziarna 

Lp. Odmiana Plon ziarna 
przy 14% 

wody

Wilgotność 
ziarna w czasie 

zbioru
% wzorca %

1
Wzorzec; dt z ha, % 123,7 28,2

1 Amavit DE KWS 107 27,5
2 KWS Odorico DE KWS 104 29,1
3 ES Fieldgold FR Lidea 103 28,5
4 KWS Salamandra DE KWS 103 27,8
5 RGT Irenoxx FR RAGT 103 30,8
6 Amaroc * DE KWS 103 28,3
7 Damario DE KWS 102 27,9
8 ES Submarine FR Lidea 102 28,0
9 Florino AT Saatbau 99 28,7

10 RGT Exxon FR RAGT 99 28,3
11 RGT Halifaxx FR RAGT 99 28,7
12 SM Jurand PL HR Smolice 99 29,3
13 SM Wawel PL HR Smolice 99 29,2
14 RGT Alyxx FR RAGT 98 28,4
15 RGT Bernaxx FR RAGT 98 30,1
16 SM Sobieski PL HR Smolice 98 26,6
17 ES Katamaran* FR Lidea 98 28,0
18 MAS 11K FR Maisadour 97 26,5
19 SM Vistula PL HR Smolice 97 27,0
20 SY Calo* FR Syngenta 97 26,6
21 Pumori FR RAGT 96 27,3

Liczba doświadczeń 21 21

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany wczesne. Plon i zawartość suchej masy. 
Lata zbioru: 2021

Lp. Odmiana Plon ogólny 
suchej masy

Zawartość 
suchej masy 

w plonie ogólnym

% wzorca %

1

Wzorzec; dt z ha, % 206,9 33,4

1 Tipico AT Saatbau 104 32,9

2 Keltico AT Saatbau 103 33,1

3 LG31224 FR Limagrain 101 34,1

4 RGT Decitexx FR RAGT 101 33,5

5 SM Mieszko PL HR Smolice 100 32,8

6 Damario DE KWS 97 33,2

7 KWS Salamandra DE KWS 97 34,8

8 SM Grot PL HR Smolice 96 32,8

Liczba doświadczeń 21 21

Najwcześniejsze odmiany kukurydzy
W Krajowym rejestrze jest kilkanaście 
odmian kukurydzy, które zaliczyć 
można do najwcześniejszych. Na 
przestrzeni ostatnich lat wpisano 
cztery takie mieszańce.

Do najwcześniejszych 
odmian kukurydzy 
znajdujących się 
w Krajowym reje-
strze (KR) zaliczyć 

można: ES Scorpio (FAO 
210), KB 1903 (FAO 190), LG 
30179 (FAO 200), MAS 11K 
(FAO 200), Rogoso (FAO 
210), Rywal (FAO 210), Se-
lista (FAO 210), SM Polonia 
(FAO 200), SM Pomerania 
(FAO 200), SM Vistula (FAO 
210). Z ww. najdłużej, bo od 
2005 r. w rejestrze znajduje 
się odmiana KB 1903, nato-
miast ostatnie cztery mie-
szańce uzyskały wpis do KR 
na przestrzeni lat 2019–2020 
– poniżej przedstawiamy ich 
charakterystykę.

Selista (KR 2020) – od-
miana wczesna (FAO 210), 
dwuliniowa, przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plon 
ziarna duży. Ziarno typu 
flint. Udział ziarna w masie 
kolby średni. Wigor ro-
ślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny 

wysokie, o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę kolb 
i łodyg – średnia, na głow-
nię kolb i łodyg – dość duża, 
na omacnicę prosowiankę  
– średnia. Po dojrzeniu ziar-
na liście częściowo pozo-
stają zielone. Pełnomocnik 
hodowcy: KWS Polska sp. 
z o.o.

SM Polonia (KR 2020) 
– odmiana wczesna (FAO 
200), trójliniowa (TC), prze-
znaczona do uprawy na ziar-
no. Plon ziarna duży. Ziarno 
typu pośredniego pomię-
dzy szklistym a zębokształt-
nym. Udział ziarna w masie 
kolby średni. Wigor roślin 
w początkowej fazie wege-
tacji średni. Rośliny średniej 
wysokości, o dość dużej od-
porności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę kolb, 
głownię kolb i łodyg – śred-
nia, fuzariozę łodyg – duża, 
na omacnicę prosowiankę  
– średnia. Po dojrzeniu ziar-
na liście częściowo pozostają 

zielone. Hodowca: Hodow-
la Roślin Smolice sp. z o.o. 
Grupa IHAR.

SM Vistula (KR 2020) 
– odmiana wczesna (FAO 
210), trójliniowa (TC), 
przeznaczona do uprawy 
na ziarno. Plon ziarna duży 
do bardzo dużego. Ziarno 

typu pośredniego pomię-
dzy szklistym a zębokształt-
nym. Udział ziarna w masie 
kolby dość mały. Wigor ro-
ślin w początkowej fazie we-
getacji średni. Rośliny śred-
niej wysokości, o dość dużej 
odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę 

kolb i łodyg, głownię kolb 
– średnia, na głownię łodyg 
– duża, na omacnicę proso-
wiankę – średnia. Po dojrze-
niu ziarna liście częściowo 
pozostają zielone. Hodow-
ca: Hodowla Roślin Smoli-
ce sp. z o.o. Grupa IHAR.

SM Pomerania (KR 2019) 
– odmiana wczesna (FAO 
200), trójliniowa (TC), prze-
znaczona do uprawy na ziar-

no. Plon ziarna poniżej śred-
niej. Typ ziarna pośredni 
pomiędzy szklistym i zę-
bokształtnym. Udział ziar-
na w masie kolby średni. 
Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Ro-
śliny wysokie, o dość dużej 
odporności na wyleganie. 

Odporność na fuzariozę 
łodyg i kolb oraz głownię 
łodyg – dość duża, na głow-
nię kolb – średnia, na omac-
nicę prosowiankę – średnia. 
W fazie dojrzałego ziarna, 
liście częściowo pozostają 
zielone. Hodowca: Hodow-
la Roślin Smolice sp. z o.o. 
Grupa IHAR.

Siew najwcześniejszych 
odmian kukurydzy pozwa-
la na swobodne wykorzysta-
nie pola po zbiorze takich 
mieszańców i np. zasiew 
poplonów. Często cena za 
tonę ziarna z wczesnego 
zbioru jest wyższa niż ta, 
którą można uzyskać póź-
niej w trakcie sezonu. Ko-
rzyści z tego wynikające nie 
mogą jednak przysłaniać 
konieczności dopasowania 
długości okresu wegetacyj-
nego do regionu i warun-
ków w nim występujących. 
Najwcześniejsze odmiany, 
do FAO 200, siać można 
na południu kraju, w rejo-
nach podgórskich, mieszań-
ce o kierunku użytkowania 
na ziarno, do FAO 210, na-
dają się do siewu w północ-
nej Polsce.

Tekst i zdjęcia: 
Katarzyna Szulc

 � SM Pomerania – odmiana wczesna zarejestrowana w 2019 r.

 � SM Polonia – odmiana wczesna zarejestro-
wana w 2020 r.

 � SM Vistula – odmiana wczesna zareje-
strowana w 2020 r.
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w Polsce, traktowane są od-
miany z rejestrów krajów 
UE (tj. odmiany z katalogu 
wspólnotowego – CCA). 
Warunkiem włączenia od-
mian z CCA do całej sieci 
doświadczeń PDO są ich 
pozytywne wyniki we wcze-
śniejszych dwuletnich ba-
daniach rozpoznawczych 
prowadzonych w kilku miej-
scowościach. Dzięki wy-
nikom PDO uzyskujemy 

informacje na temat plo-
nowania odmian. Wybie-
rając odmiany do uprawy 
warto kierować się wyni-
kami badań odmianowych 
przeprowadzonych przez 
COBORU. Odmiany spraw-
dzone i zarejestrowane w na-
szych warunkach klimatycz-
nych dają większą gwarancję 
powodzenia uprawy, niż po-
chodzące ze wspólnotowe-
go katalogu odmian (CCA), 
wyhodowane w innych wa-
runkach środowiskowych. 

Charakterystyki odmian nie-
sprawdzonych w Polsce, po-
dawane przez dystrybuto-
rów odmian, zwykle nie 
uwzględniają naszych wa-
runków środowiskowych, 
np. częstych wiosennych 
przymrozków, niedoborów 
wody w okresie wegetacji czy 
występowania patogenów. 

W roku 2021 we współ-
pracy z Polskim Związkiem 
Producentów Kukurydzy 
(PZPK) założono w 30 lo-
kalizacjach doświadczenia 
z 49 odmianami ziarnowy-
mi. Grupę wczesną stanowiły 
22 doświadczenia (badanych 
było 18 odmian z Krajowe-
go rejestru i 3 z wspólno-
towego katalogu), średnio 

wczesną – 23 doświadcze-
nia (16 odmian z KR i 3 
z CCA), a średnio późną – 
20 lokalizacji (5 odmian z KR  
i 4 z CCA). W przypadku 
doświadczeń z kukurydzą 
na kiszonkę założono po  
22 takie doświadczenia 
w każdej z grup wczesności 
z 37 odmianami kiszonko-
wymi. Liczba odmian w po-
szczególnych grupach wcze-
sności to: 8 odmian badanych 
w grupie wczesnej (wszyst-
kie z Krajowego rejestru), 
20 odmian w grupie średnio 
wczesnej (17 odmian z KR 
i 3 z CCA) oraz 9 odmian 
w średnio późnej (8 odmian 
z KR i 1 z CCA).

Reklama

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany średnio wczesne. Plon i wilgotność ziarna. 
Lata zbioru: 2021, 2020, 2019, 2018

Lp. Odmiana Plon ziarna 
przy 14% 

wody

Wilgotność 
ziarna w czasie 

zbioru
% wzorca %

1
Wzorzec; dt z ha, % 126,8 27,9

1 P8834 US Pioneer 109 29,0
2 Inception DE farmsaat 106 28,6
3 P8329 US Pioneer 104 26,9
4 Farmpower DE farmsaat 103 29,7
5 Greatful DE RAGT 102 26,6
6 Magento DE KWS 102 27,7
7 ES Inventive FR Lidea 101 27,5
8 ES Joker FR Lidea 101 26,3
9 KWS Jaipur DE KWS 101 26,3

10 Farmfire* DE farmsaat 101 27,5
11 KWS Atrezzato DE KWS 98 28,6
12 Plantus DE farmsaat 98 28,9
13 Kokuna* DE IGP 98 29,7
14 ES Runway FR Lidea 97 27,0
15 Kidemos DE KWS 97 28,3
16 Kwarrado DE KWS 97 26,9
17 Grigri CS FR Lidea 96 29,2
18 RGT Maxxatac* FR RAGT 96 28,5
19 Farmezzo DE farmsaat 94 26,5

Liczba doświadczeń 22 22

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany średnio wczesne. Plon i zawartość suchej masy.  
Lata zbioru: 2021 

Lp. Odmiana Plon ogólny 
suchej masy

Zawartość 
suchej masy 

w plonie ogólnym
% wzorca %

1
Wzorzec; dt z ha, % 214,3 32,5

1 SM Varsovia PL HR Smolice 106 31,7
2 Tiguan PL HR Smolice 106 31,5
3 SY Colloseum* FR Syngenta 104 32,5
4 ES Palladium FR Lidea 103 33,1
5 Recorder FR Lidea 103 33,4
6 LG31280 FR Limagrain 102 32,4
7 ES Bond FR Lidea 101 33,5
8 SM Kurant PL Farmko 101 31,8
9 SM Perseus PL HR Smolice 101 31,8

10 Brigado AT Saatbau 100 31,2
11 ES Discover PL Lidea 100 32,8
12 ES Islander FR Lidea 100 32,7
13 Inception DE farmsaat 100 30,7
14 Inspiro AT Saatbau 100 32,0
15 Farmpower DE farmsaat 99 31,3
16 KWS Iconico DE KWS 98 34,4
17 Greatful DE RAGT 97 33,5
18 Monster* FR Maisadour 96 32,3
19 Farmfire* DE farmsaat 94 33,9
20 Farmezzo DE farmsaat 89 33,9

Liczba doświadczeń 22 22

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany średnio późne. Plon i wilgotność ziarna. 
Lata zbioru: 2021

Lp. Odmiana Plon ziarna 
przy 14% 

wody

Wilgotność 
ziarna w czasie 

zbioru
% wzorca %

1
Wzorzec; dt z ha, % 134,3 27,5

1 ES Broadway FR Lidea 103 26,4
2 ES Winway FR Lidea 103 27,3
3 Hardware DE IGP 102 26,1
4 RGT Exxact* FR RAGT 101 26,7
5 Farmurphy DE farmsaat 100 27,6
6 KWS Kashmir* DE KWS 100 30,3
7 Farmirage* DE farmsaat 98 27,2
8 KWS Smaragd* DE KWS 98 29,6
9 Sibelio AT Saatbau 96 26,5

Liczba doświadczeń 20 20

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany średnio późne. Plon i zawartość suchej masy. 
Lata zbioru: 2021, 2020, 2019, 2018

Lp. Odmiana Plon ogólny 
suchej masy

Zawartość 
suchej masy 

w plonie ogólnym

% wzorca %

1

Wzorzec; dt z ha, % 216,6 32,2

1 KWS Adaptico DE KWS 107 31,4

2 Karismo DE KWS 104 32,5

3 Kentos DE KWS 101 31,8

4 Classico AT Saatabu 100 32,5

5 Motivi CS FR Lidea 100 31,4

6 Baobi CS* FR Lidea 100 31,7

7 Hardware DE IGP 98 33,0

8 Physiker FR Lidea 97 33,2

9 Farmurphy DE farmsaat 93 32,5

Liczba doświadczeń 22 22

Kol. 1: wzorzec: 2021 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średnio późnej; 
* – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie 
pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych niewpisana do KR

Dokończenie ze str. 6

Dokończenie na str. 8
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Zaprawianie ziarna zbóż jarych
W strukturze zasiewów zbóż zdecydowanie mniejszą powierzchnię w porównaniu ze zbożami 
ozimymi zajmują zboża jare. Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród wszystkich zbóż 
jarych. Powierzchnia uprawy jęczmienia zajmuje ok. 750 tys. ha. W porównaniu z pszenicą 
jarą jest to zdecydowanie większa powierzchnia uprawy, podobnie jak w przypadku pszenżyta 
jarego, których uprawia się odpowiednio: 468 i 180 tys. ha. 

prof. dr hab. Marek Korbas, 
dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka 

Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

W woje wódz-
twie świę-
tokrzyskim, 
k u j a w s k o -
-pomorskim 

i opolskim jęczmień jary 
wśród zbóż jarych ma naj-
większy udział w powierzch-
ni uprawy. W przypadku 
pszenicy jarej takimi wo-
jewództwami są: warmiń-
sko-mazurskie i pomor-
skie. Wymienione gatunki 
mają swoje odpowiedni-
ki w postaci licznych od-
mian w formach ozimych, 
czego nie można powie-
dzieć o owsie, który obecnie 
uprawia się jedynie w for-
mie jarej. Powierzchnia 
uprawy owsa wynosi ok. 
500 tys. ha. Żaden z pro-
ducentów zbóż jarych nie 
ma wątpliwości, że ziarno 
zbóż ozimych przeznaczo-
ne do siewu trzeba zapra-
wić. W przypadku ziarna 
zbóż jarych, sposób myśle-
nia o potrzebie zaprawia-
nia ziarna owsa, pszenicy, 
jęczmienia czy pszenżyta 
jarego już nie wskazuje jed-
noznacznie, że tak trzeba 
zrobić.

Musimy tutaj powiedzieć, 
że siew ziarna niezaprawio-
nego, obojętnie, czy dotyczy 
to odmian ozimych, czy ja-
rych, zawsze daje wymier-
ne korzyści. W przypadku 
zbóż ozimych tylko dzię-
ki zaprawianiu uzysku-
je się uratowanie plonu 
w ilości do 4 dt/ha. Tak 
jest w przypadku ziarna, 
które nie jest w znacznym 
stopniu zasiedlone przez 
typowe dla danego gatun-
ku zbóż grzyby chorobo-
twórcze. Takie ziarno to naj-
częściej materiał nasienny 

kwalifikowany. Inaczej jest 
w przypadku tzw. materia-
łu siewnego własnego czy 
otrzymanego od sąsiada. 

Rolnik wysiewając takie 
ziarno nie ma wiedzy jaki 
jest stan fitosanitarny uży-
wanego materiału siewne-
go. W takich przypadkach 
zaprawianie ziarna może 
uratować nie 4 dt/ha, ale 
cały plon ziarna dobrej ja-
kości. Te same grzyby, które 
zasiedlają ziarno ozimin, 
występować mogą też na 
ziarnie zbóż jarych. Do 
grzybów, które wymagają 
zwalczania przez zastoso-
wanie odpowiedniej zapra-
wy należą sprawcy takich 
chorób, jak: zgorzel siewek 

(Fusarium spp. i kompleks 
różnych gatunków patoge-
nów) – na wszystkich ga-
tunkach zbóż jarych, śnieć 
cuchnąca i śnieć gładka 
pszenicy (Tilletia caries 
i T. laevis), głownia pyląca 
pszenicy (Ustilago tritici), 
ostra plamistość oczkowa 
– rizoktonioza (Rhizocto-
nia cerealis). Na ziarnie lub 
w jego wnętrzu znajdują 
się tacy sprawcy chorób, 
jak: głownia pyląca jęczmie-
nia i głownia zwarta jęcz-
mienia (Ustilago nuda i U. 
hordei) oraz pasiastość liści 

Przykłady substancji czynnych zarejestrowanych do zaprawiania ziarna zbóż jarych

Substancja czynna Zaprawa/y Zakres 
rejestracji 
w zbożach 

jarych
Zaprawy jednoskładnikowe

Tritikonazol Beltone 25 FS, Premis 025 FS, Real 
025 FS

p, j, o

Tresser 050 FS, Triter 050 FS, Zaprawa 
Sarfun 025 FS, Zaprawian 050 FS

p, j

Fludioksonil Celest 025 FS, Omnix 025 FS p, j
Maxim 025 FS p, j, z
Goliat 025 FS, Prepper p
Fluarto 050 FS, Madron 050 FS,Trigof 
50 FS

z

Difenokonazol Interest j
Difend 30 FS p, pz
Dividend Xtra 030 FS p, j, z

Tebukonazol Zaprawa Zbożowa 060 FS, Funaben 
Plus 02 WS, Syrius 02 WS, Tebseme, 
Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS

p, j

Gizmo 060 FS p, j, pz, o
Tarcza 060 FS, Zaprawa Domnic 
060 FS

j

Fluksapyroksad Systiva 333 FS, ZN Premium 333 FS j
Ipkonazol Rancona 15 ME p, j

Zaprawy dwuskładnikowe
Fludioksonil, 
difenokonazol

Celest Extra 050 FS p, j, o
Diflud 050 FS, Grano 050 FS, Proseed 
050 FS

p, j, pz, o

Sedaksan, fludioksonil Celest Power,  Maxim Power, Vibrance 
Duo, Omnix Power, Sedextra Power, 
Vibrance Duo 050 FS

p, j, o

Cyprokonazol, 
fludioksonil

Dorida 050 FS, Farys 050 FS j

Prochloraz, tritikonazol Diadem, Kareo 080 FS, Kinto Duo 080 
FS, Premis Pro 080 FS, Real Super 080 
FS, Seman,  Sigona

p, j

Protiokonazol, 
tebukonazol

Lamardor 400 FS, Lamardor Pro, 
Redigo Pro 170 FS, Retro 170 FS

p, j, pz, o

Cyprokonazol, 
fludioksonil

Maxim Star 025 FS j, o

Imazalil, ipkonazol Vitona p, j
Imazalil, tebukonazol Orius Combi 050 FS j
Tebukonazol, 
prochloraz

Orius Universal 75 ES p, j, pz

Ipkonazol, imazalil Rancona i-MIX ME p, j, 
Fludioksonil, 
tebukonazol

Seedron 60 FS, Sedevax 60 FS p, j, o

Fludioksonil, 
tritikonazol

Flutik 050 FS, Flutrix 050 FS, Tridox 
050 FS

p, j, o

Zaprawy trójskładnikowe

Sedaksan, fludioksonil, 
tritikonazol

Beret Star,  Vibrance Pro, Vibrance 
Star 070 FS

p, j, o

Vibrance Star p, j, o, z
Sedaksan, fludioksonil, 
tebukonazol

Beret Opti, Vibrance Trio 060 FS, 
Vibrance Opti 

o

Difenokonazol, 
fludioksonil, 
tebukonazol

Beret Trio 060 FS, Celest Trio 060 FS, 
Goliat Trio 060 FS

p, j, 

Fludioksonil, 
fluksapyroksad, 
tritikonazol

Kinto Plus, Premis Plus, Real Plus, 
Sigona Plus, Rubin Plus

p, j, z

Fluoksastrobina, 
protiokonazol, 
tebukonazol

Fluoxonazol 080 FS, Scenic 080 FS p

Sedaksan, fludioksonil, 
difenokonazol

Vibrance Gold 100 FS p, j, o

p – pszenica; j – jęczmień; pz – pszenżyto; z – żyto; o – owies

 �  Głownia pyląca pszenicy

 �Głownia źdźbłowa żyta

Kwietniowy przebieg po-
gody, chłód i deszcze unie-
możliwiły terminowe siewy 
doświadczeń z kukury-
dzą (średnio na początku 
maja). Cały przebieg wege-
tacji sprawił, iż plonowanie 
w poszczególnych częściach 
Polski jest bardzo zróżni-
cowane. Część Polski bo-
rykała się z wysokimi tem-
peraturami oraz brakiem 
opadów. Widoczne było to 
zwłaszcza w woj. lubuskim, 

zachodniopomorskim czy 
wielkopolskim. Odczuwalne 
było to zwłaszcza w newral-
gicznym dla rozwoju ku-
kurydzy okresie jakim jest 
wiechowanie oraz zawią-
zywanie kolb. W pozostałej 
części Polski warunki wil-
gotnościowe w tym czasie 
były raczej korzystne, pro-
ces zapylenia przebiegł bez 
istotnych zakłóceń. 

Kukurydza kiszonkowa 
była zbierana w korzyst-
nych warunkach pogodo-
wych. Grupa wczesna była 

zbierana średnio 13 września, 
średnio wczesna 16 września, 
a średnio późna 20 września.

Daty zbioru kukury-
dzy grupy średnio wcze-
snej i średnio późnej były 
nieco wcześniejsze niż 
w roku 2020. Średnia data 
zbioru grupy wczesnej to 
18 października, średnio 
wczesnej 20 października, 
a ostatnia grupa wczesno-
ści była zbierana średnio 
25 października.

Plonowanie odmian ki-
szonkowych w 2021 r. było 

zbliżone do roku 2020. 
W doświadczeniach na ki-
szonkę plon ogólny świeżej 
masy w grupie wczesnej wy-
niósł 622 dt/ha i był tylko o 4 
dt/ha mniejszy od plonów 
z roku 2020, a plon ogól-
ny suchej masy w tej gru-
pie wyniósł 207 dt/ha (wyż-
szy od roku 2020 o 5 dt/ha). 
Plon ogólny świeżej masy 
w grupie średnio wczesnej 
wyniósł 663 dt/ha (o 19 dt/
ha wyższy w porównaniu 
z 2020 rokiem), a plon ogól-
ny suchej masy był wyższy od 

roku 2020 o 7 dt/ha i wyniósł  
214 dt/ha. Grupa późna osią-
gnęła plon świeżej masy na 
poziomie 676 dt/ha (niższy 
od ubiegłego roku o 49 dt/ha),  
a plon suchej masy – 217 dt/ha  
(niższy o 15 dt/ha). 

W związku z przebiegiem 
pogody, średnia zwartość 
suchej masy wyniosła 33,4% 
dla grupy wczesnej, 32,5% 
średnio wczesnej i 32,2% 
w grupie średnio późnej.

Ubiegłoroczne plony ku-
kurydzy ziarnowej były 
najwyższe w ostatnich 

latach. Średni plon ziarna 
w grupie wczesnej wyniósł  
123,7 dt/ha i był o 8,1 dt/ha  
wyższy niż w roku 2020. 
Wilgotność ziarna wynio-
sła 28,2%. Plon ziarna w gru-
pie średnio wczesnej – 126,8 
dt/ha (wyższy od roku 2020 
o 5,4 dt/ha) przy średniej wil-
gotności w czasie zbioru wy-
noszącej 27,9%. Średni plon 
ziarna odmian średnio póź-
nych wyniósł 134,3 dt/ha 
przy wilgotności 27,5%. Plony 
w tej grupie były wyższe niż  
w 2020 o 6,5 dt/ha.

Dokończenie ze str. 7

 �Głownia pyląca jęczmienia

 �Głownia pyląca owsa
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Reklama

Dokończenie na str. 10

wykonanie zabiegu w termi-
nie T-3 grzybów było zde-
cydowanie mniej – warto 
było taki zabieg wykonać, bo 
okazało się, że dzięki temu 
zabezpieczono kłosy przed 
fuzariozą kłosów.

W tym sezonie, który roz-
począł się w roku 2021, 
a zbiór będzie w roku 
2022, widoczne są dobre 
perspektywy do dobrego 
plonowania zbóż. Wscho-
dy i rozwój roślin po sie-
wie był zadowalający, oczy-
wiście uzależnione to było 
od terminu siewu. Problem 
stanowiły samosiewy zbóż. 
Na blaszkach liściowych 
samosiewów jęczmienia, 
pszenicy i żyta stwierdzo-
no rdzę, mączniaka praw-
dziwego zbóż i traw oraz 

septoriozę paskowaną liści. 
Na zasiewach jęczmienia 
sytuacja jesienią była trud-
na. Na niektórych polach 
stwierdzono rośliny z silnie 
porażonymi liśćmi przez 
sprawcę mączniaka praw-
dziwego zbóż i traw oraz 
z pojedynczymi oznaka-
mi porażenia przez grzy-
by powodujące plamistość 
siatkową i rdzę jęczmienia. 
Na zasiewach pszenicy licz-
nie stwierdzono mączniaka 
prawdziwego zbóż i traw. 
Źdźbła i korzenie pszeni-
cy były pobrązowiałe, co 
wskazywało na początek 
fuzariozy podstawy źdźbła 
i korzeni. Niektóre planta-
cje jęczmienia i pszenicy 
były porażone przez grzy-
by w takim stopniu, że było 
wskazanie do wykonania 
zabiegu T-0, ale z powodu 

warunków pogodowych za-
biegów nie wykonywano.

Po wiosennym ruszeniu 
wegetacji, trzeba przepro-
wadzić monitoring na plan-
tacjach zbóż, zaczynając od 
plantacji jęczmienia, na-
stępnie pszenicy, a później 
pszenżyta i żyta. Po stwier-
dzeniu progu szkodliwości 
dla co najmniej jednej cho-
roby, należy wykonać za-
bieg przy użyciu fungicydu, 
który najlepiej, aby zawie-
rał dwie substancje czynne. 
Nie należy czekać aż zboże 
osiągnie fazę rozwojową 
BBCH 31. Gdy patogeny są 
obecne w uprawie, zabieg 
można wykonać już w fazie 
BBCH 29 (koniec krzewie-
nia). Dzięki temu substancja 
czynna naniesiona zostanie 

Sezon wegetacyjny 
zbóż w roku 2021 
i przewidywana sytuacja 
zdrowotna roku 2022
Dokończenie ze str. 1

 �Występowanie na nie-
których polach roślin zbóż 
z silnie porażonymi liśćmi 
przez sprawcę mączniaka 
prawdziwego zbóż i traw

jęczmienia (Pyrenophora 
graminea). Na ziarnie owsa 
i jego wnętrzu przenoszeni 
są głównie sprawcy głowni 
pylącej owsa i głowni zwar-
tej owsa (Ustilago avenae  
i U. levis). Wymienione cho-
roby w różnym nasileniu 
występują w uprawie zbóż 
jarych. Do patogenów, które 
w zbożach jarych występują 
powszechnie należą spraw-
cy zgorzeli siewek. Są groźni 
dla wschodów zbóż jarych, 
bo znajdują się w formie 
grzybni i zarodników w gle-
bie, a także są przenoszeni 
z materiałem siewnym. Po-
wodują przed i po wscho-
dach zgorzel zmniejszającą 
obsadę roślin na plantacji, 
co jest szkodliwe szcze-
gólnie wtedy, gdy w cza-
sie wschodów, kiełkowa-
nia i początkowego rozwoju 
zbóż jarych rośliny rozwi-
jają się w niekorzystnych 
warunkach. Na przykład 
może to być niedobór wody 
w glebie (susza) lub nadmiar 
wody i niska temperatura. 

Dzięki zaprawianiu rośli-
ny wschodzące lepiej zno-
szą takie warunki, a gdy stres 
przeminie szybciej podej-
mują wzrost. Dużym proble-
mem, zwłaszcza w uprawie 
jęczmienia ozimego, ale też 
jarego, jest głownia pyląca. 
Podobnie jest w przypadku 

pszenicy jarej, gdzie obec-
ność torebek śnieciowych 
(śnieć cuchnąca i gładka) 
silnie obniża jakość ziarna, 
a nawet przez pogorszenie 
właściwości organoleptycz-
nych (wygląd i zapach ziar-
na) doprowadza do dyskwa-
lifikacji uzyskanego ziarna. 
Powyższe powody to nie 
wszystkie argumenty, które 
powinny przekonać rolni-
ków do stosowania zapra-
wionego ziarna. Jest to za-
bieg, który rozwiązuje przy 
zastosowaniu małych ilości 
substancji czynnych duże 
problemy. W przypadku 
śnieci i głowni czy pasia-
stości liści tylko tym spo-
sobem zwalcza się spraw-
ców wymienionych chorób. 
Trzeba to zrobić, bo nie jest 
możliwe zwalczanie tych 
grzybów przez zastosowa-
nie nawet najlepszych fun-
gicydów w postaci zabie-
gu opryskiwania w czasie 
wegetacji. Asortyment za-
praw jest bogaty, co możemy 
zauważyć w tabeli, w któ-
rej wymienione są zapra-
wy. Ilość zarejestrowanych 
zapraw jest zróżnicowana. 
Zależy to od ważności upra-
wy. Ilościowo największy 
asortyment jest w jęczmie-
niu jarym i pszenicy jarej, 
mniejszy – w życie, pszen-
życie jarym oraz owsie.
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Bezpieczne 
mieszanie
w stosunku do rośliny chro-
nionej, a więc nie może od-
działywać na nią fitotok-
sycznie. W ochronie roślin 
nie wolno postępować 
w myśl zasady „cel uświę-
ca środki” i aby ograniczyć 
koszty i zaoszczędzić czas 
stosować mieszaniny, mimo 
że powodują większą czy też 
mniejszą fitotoksyczność. 

 � Zgodnie z etykietą
Przygotowując miesza-

ninę zbiornikową, nale-
ży zawsze sprawdzić, jakie 
są zalecenia producenta. 
Czy dany produkt może być 
mieszany z innym czy też 
są jakieś przeciwwskazania. 
Bardzo często producen-
ci umieszczają informację 
o możliwości łączenia da-
nych produktów czy sub-
stancji czynnych oraz ko-
lejności ich dodawania. Na 
przykład wiele firm che-
micznych informuje pro-
ducentów rzepaku o możli-
wości łącznego stosowania 

herbicydu zawierającego 
jako substancję czynną me-
tazachor z herbicydem za-
wierającym chlomazon. Co 
więcej, wskazują, że me-
tazachlor należy wlać do 
opryskiwacza wypełnio-
nego do połowy wodą jako 
pierwszy, a następnie chlo-
mazon i uzupełnić do po-
łowy wymaganą ilością 
wody. Sporządzając mie-
szaninę zawsze należy pa-
miętać o kilku żelaznych za-
sadach. Po pierwsze nigdy 
nie mieszamy stężonych 
substancji. Każdy prepa-
rat w osobnym pojemniku 
należy rozcieńczyć w okre-
ślonej ilości wody. Następ-
nie po kolei roztwory wlewa 
się do opryskiwacza wypeł-
nionego do połowy wodą. 
Wlewając roztwory należy 
pamiętać, aby mieszadło 
opryskiwacza cały czas było 
włączone. Roztwory wlewa 
się powoli, aby nie doszło 
do ich wytrącenia czy zwa-
żenia. Ostatnim krokiem 

Dokończenie ze str. 1

na tkanki roślinne, w któ-
rych następuje początkowy 
rozwój grzyba lub wyprze-
dza się zasiedlenie rośli-
ny przez grzyby, bo obec-
ność substancji czynnej 
w komórkach uniemożli-
wia zakażenie i rozwój grzy-
ba w roślinie. W ten sposób 
uzyskuje się w porównaniu 
z plantacjami niechroniony-
mi bardzo wysoką skutecz-
ność zwalczania grzybów 

zasiedlających podstawę 
źdźbła i korzeni oraz grzy-
bów występujących w tym 
czasie na blaszkach liścio-
wych (rdza, mączniak praw-
dziwy, septorioza, brunatna 
plamistość, plamistość siat-
kowa, rynchosporioza itd.). 
W okresie wiosennym na-
leży brać pod uwagę to, że 
w tym czasie temperatury 
powietrza nie zawsze prze-
kraczają 10–12°C. Z reguły 
są niższe, a w takich tempe-
raturach niektóre fungicydy 
nie uzyskują pełnej skutecz-
ności zwalczania grzybów 
chorobotwórczych. Na przy-
kład dotyczy to substancji 
czynnych z grupy chemicz-
nej triazoli, które potrze-
bują temperatur wyższych 
od 10°C, z wyłączeniem 

nowoczesnej substancji 
czynnej z tej grupy chemicz-
nej – mefentriflukonazol, 
o której mówi się, że może 
działać już w temperaturze 
4°C. Niższe temperatury 
działania mają substancje 

czynne, które mają charak-
ter substancji działających 
wgłębnie lub powierzchnio-
wo (np. substancje czyn-
ne z grupy strobiluryn) 
oraz morfoliny, a konkret-
nie fenpropidyna, ale też 
takie substancje czynne, 
jak proquinazid, spiroksa-
mina, boskalid itp. W przy-
padku niższych temperatur 
należy rozważyć ich zasto-
sowanie, oczywiście jeżeli 
pokrywa się z tym spektrum 
zwalczanych patogenów. 
Można też na własną od-
powiedzialność wykony-
wać mieszaniny fungicydów, 
zwiększając w ten sposób 
zakres zwalczanych grzy-
bów i obniżając tempera-
turę ich skutecznego ogra-
niczania i zwalczania.

 �Objawy plamistości siat-
kowej i rdzy na samosiewach 
jęczmienia

 � Zadowalające wschody i rozwój jęczmienia jesienią

Dokończenie ze str. 9

Dokończenie na str. 11

 � Rdza jęczmienia



Styczeń-Luty 2022 ( nr 178) Strona 11Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Dokończenie ze str. 10

jest dodanie wymaganej ilo-
ści wody, z uwzględnieniem 
tej, która została zużyta do 
sporządzania roztworów. 
Przygotowując mieszani-
nę zbiornikową należy pa-
miętać, aby przygotować 
ją bezpośrednio przed wy-
konaniem zabiegu. Woda 
miękka lub średnio twar-
da jest najlepsza do sporzą-
dzenia mieszaniny. Tempe-
ratura jej powinna wynosić 
15–20°C. Stosując miesza-
niny należy pamiętać, aby 
zastosować maksymalną 
ilość wody na hektar zale-
caną przez producenta pre-
paratu. Od tych ogólnych 
zaleceń są jednak pewne 
odstępstwa. Dotyczą one 
głównie sporządzania mie-
szanin z nawozami. W wy-
niku mieszania niektórych 
nawozów temperatura cie-
czy użytkowej podnosi się 
lub jest silnie obniżona. Na-
wozem podnoszącym tem-
peraturę cieczy jest siar-
czan magnezu, natomiast 
obniżającym – mocznik. 
W celu uniknięcia szoku 
termicznego rośliny, zaleca 
się wcześniejsze sporządze-
nie mieszaniny z tymi na-
wozami, aby w chwili wy-
konywania zabiegu miały 
temperaturę otoczenia.

 � Co po czym
Sporządzając mieszani-

nę, gdy kolejność doda-
wania poszczególnych jej 
komponentów nie została 
podana przez producenta, 
należy postępować według 
ogólnych zasad. W różnych 
materiałach możemy spo-
tkać pewne zróżnicowa-
nia, niemniej za optymal-
ny uważa się następujący 
schemat:
1. Napełnienie opryskiwa-

cza do połowy wodą.
2. Jeśli występuje potrzeba 

zastosowania kondycjo-
nera, dodaje się go jako 
pierwszy.

3. Sporządzenie roztwo-
ru nawozów z makro- 
składnikami. Sporządzając 
mieszaninę z tymi nawo-
zami należy bezwzględnie 
pamiętać, aby ciecz uzy-
skała temperaturę jaką 
miała przez dodaniem 
nawozów.

4. Dodanie roztworów na-
wozów mikroelemento-
wych i mineralnych w for-
mie stałej.

5. Dodanie środków ochrony 
roślin według następującej 
formulacji: WP → WG → 
SC → CS → OD → DC → 
SE → EW → EC → SL → 
SP → SG →, ostatnie do-
daje się graminicydy.

6. Mieszaninę uzupełnić 
wodą do wymaganej 
objętości.

7. Dodać adiuwant.
8. Nawozy płynne należy 

dodać na samym końcu.

 � Kontrolując kompatybilność
Wybierając preparaty 

do sporządzenia miesza-
niny należy pamiętać, że 
muszą one posiadać ten 
sam termin stosowania, 
a więc aplikowane są, gdy 
roślina uprawna osiągnęła 
odpowiednią fazę rozwo-
jową. Brak postępowania 
według tej zasady jest nie-
dopuszczalny. Po pierwsze 
zostanie złamane prawo, 

gdyż środki ochrony roślin 
można stosować wyłącznie 
według wskazań producen-
ta umieszczonych na ety-
kiecie. Ponadto mieszani-
na taka może spowodować 
uszkodzenie rośliny upraw-
nej z całkowitym jej znisz-
czeniem włącznie, a także 
może spowodować, że sku-
teczność zabiegu będzie 
mniejsza. Drugim krokiem 
podczas samodzielnego 
sporządzania mieszaniny 
jest sprawdzenie fizykoche-
micznej zgodności kom-
ponentów. Przygotowując 
mieszaninę należy wykonać 
test zgodności, pamiętając, 
że testowana mieszanina 
powinna być bardzo zbli-
żona do cieczy użytkowej, 
która będzie wykorzysty-
wana do ochrony plantacji. 
Co to oznacza? Nic innego 
jak zachowanie proporcji. 
Najczęściej do wykonania 
zabiegu stosuje się 200 l 
wody/ha. Tak więc należy 
ją odpowiednio pomniej-
szyć, aby wykonać miesza-
ninę. Najlepiej do przezro-
czystych naczyń wlać po 
dwa litry wody z tego sa-
mego źródła, z którego bę-
dzie pobierana woda do 
sporządzenia cieczy użyt-
kowej wykorzystanej pod-
czas zabiegu. Tak samo na-
leży postąpić w przypadku 

dawek preparatów. Je nale-
ży pomniejszyć stukrotnie.  
Tak więc jeśli zalecana 
dawka wynosi 1 l/ha, do 
sporządzenia mieszaniny 
testowej należy wlać 10 ml  
preparatu. Każdy preparat 
rozpuszcza się oddzielnie 
w myśl zasady: mieszamy 
roztwory, a nie prepara-
ty. Zarówno podczas spo-
rządzania roztworów, jak 
i później, podczas przygo-
towywania mieszaniny, na-
leży nieustannie mieszać. 
Podczas łączenia roztwo-
rów należy obserwować 
czy nie dochodzi do roz-
warstwienia, zważenia, wy-
trącenia kłaczków, osadu 
czy też nie powstaje żel. 
Jeśli dojdzie do niepożą-
danych zjawisk, mówimy 
o niekompatybilności fi-
zycznej. W takim przypad-
ku nie wolno stosować uzy-
skanej mieszaniny. Sytuacja 
wygląda zupełnie inaczej 
w przypadku kompatybil-
ności chemicznej. Nawet 
jeśli nie stwierdzono nie-
zgodności fizycznej, nie 
wiadomo czy nie doszło do 
niezgodności chemicznej. 
Jeśli dojdzie do niekompa-
tybilności chemicznej spo-
rządzona mieszanina może 
okazać się nieskuteczna lub 
może spowodować fitotok-
syczność w stosunku do 

rośliny uprawnej, a nawet 
całkowite zniszczenie upra-
wy. Dlatego podczas spo-
rządzania niesprawdzonych 
mieszanin należy zacho-
wać daleko idącą ostroż-
ność. Jednym ze sposobów 
określania kompatybilności 
chemicznej jest wykonanie 
testu na żywych roślinach. 
W tym celu wyznacza się 
niewielkie poletko w upra-
wie, która ma być chro-
niona i aplikuje się sporzą-
dzoną mieszaninę. Niestety 
wcześniejsze wykonanie 
testu jest praktycznie nie-
możliwe. Można go wyko-
nać, aby w kolejnych latach 
posiadać wiedzę czy dana 
mieszanina jest bezpiecz-
na. W związku z tym należy 
korzystać z ogólnodostęp-
nej wiedzy czy doświadcze-
nia innych producentów 
o wpływie projektowanej 
mieszaniny na daną rośli-
nę uprawną. Zawsze należy 
się upewnić czy daną mie-
szaninę można bezpiecznie 
stosować, gdyż odpowie-
dzialność za skutki spowo-
dowane przez samodzielnie 
przygotowaną mieszaninę 
ponosi plantator. 

dr inż. Przemysław Kardasz
Polowa Stacja  

Doświadczalna IOR-PIB 
w Winnej Górze

Reklama

dział rolniczy firmy DowDuPont
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 �Mieszanina zgodna pod 
względem fizycznym
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Podsumowanie sezonu ubiegłego 
zagrożenia rzepaku i jego ochrona

Miniony sezon nie był łatwy dla plantatorów rzepaku, ale pomimo 
nie zawsze sprzyjających warunków meteorologicznych, plony 
nasion na większości plantacji były zadowalające, choć czasem też 
były niemiłym zaskoczeniem. Dzięki opadom w czasie, gdy rzepak 
wykazywał zapotrzebowanie na wodę, było możliwe uzyskanie 
nierzadko wysokich plonów rzepaku, w ilości 4 ton i więcej. Nawet 

przy niższym plonowaniu, dzięki wysokim cenom skupu nasion rzepaku, wielu 
rolników było zadowolonych.

prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor 
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Najtrudniejsza sytu-
acja występowała 
w części wojewódz-
twa zachodniopo-
morskiego, ponie-

waż w tym rejonie w roku 
2021 były miejsca, które cha-
rakteryzowały się dużym de-
ficytem opadów i wody, co 
szczególnie odczuły, słabo 
plonując, różne odmiany rze-
paku. W skali kraju trzeba 
powiedzieć, że stan zdrowot-
ny roślin w ubiegłym sezonie 
był w większości zadowala-
jący. Obserwowano choro-
by, takie jak: czerń krzyżo-
wych, szara pleśń, sucha 
zgnilizna kapustnych, zgni-
lizna twardzikowa, wertici-
lioza, kiła kapusty (w rejo-
nach występowania).

 Choroby te nie spowodo-
wały zagrożenie dla plono-
wania rzepaku. Nawet sucha 
zgnilizna kapustnych i zgni-
lizna twardzikowa, czyli 
dwie ważne choroby obec-
ne w rzepaku, nie stanowiły 
zagrożenia gospodarczego. 
Objawy spowodowane przez 

sprawców tych chorób na 
obserwowanych polach rze-
paku pojawiły się później niż 
w innych sezonach. Powo-
dem były okresowe niedo-
bory wody, a takie warun-
ki nie sprzyjają rozwojowi 

Przykłady fungicydów do zwalczania chorób w momencie ruszenia wegetacji

Nazwa handlowa Dawka 
na ha

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

Czerń krzy-
żowych

Szara pleśń Cylindro-
sporioza

Albion 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Ambrossio 500 SC (tebukonazol) 0,5 l + + – +

Amistar Gold Max (azoksystrobina, difenokonazol) 1,0 l + – – –

Angle (azoksystrobina, difenokonazol) 1,0 l + – – –

Aralia (prochloraz, tebukonazol) 1,5 l + + + –

Artemid (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Aspire (metkonazol) 1,0 l + + + +

Basior 300 EC (protiokonazol) 0,6 l + – – –

Bicanta (azoksystrobina, difenokonazol) 1,0 l + – – –

Bogota 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Bounty 430 SC (tebukonazol) 0,6 l + + + –

Bukat 500 SC (tebukonazol) 0,5 l + + – +

Buzz Ultra DF (tebukonazol) 0,33 kg + – – –

Cambio (metkonazol) 1,0 l + + + +

Cantus (boskalid) 0,2–0,5 kg + – – –

Capartis (boskalid, piraklostrobina) 0,6–1,0 l + + – –

Caramba 60 SL (metkonazol) 1,0 l + + + +

Carcamo 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Caryx 240 SL (chlorek mepikwatu, metkonazol) 1,0–1,4 l + + + –

Cedmon (boskalid) 0,2–0,5 kg + – – –

Celverado 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Cersus (boskalid) 0,2–0,5 kg + – – –

Clayton Tabloid EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Clayton Tebucon 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Conatra 60 EC (metkonazol) 1,0 l + + + +

Corinth 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Dafne 250 EC (difenokonazol) 0,6 l + + – –

Darcos 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Dąb 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Denver 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Difpak 375 SC (difenokonazol, paklobutrazol) 0,35 l + – – +

Domnic 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

 � Kiła kapusty

Proleaf Max 4.0 – innowacyjny nawóz 
mikroskładnikowy w doradztwie PROCAM

Chelaty jest to najlepsza i najbezpieczniejsza forma nawozów mikroelementowych. 
Całkowicie rozpuszczalne w wodzie, zabezpieczone przez substancję chelatujacą przed 
wpływem wodorotlenków i fosforanów w szerokim zakresie od 3,5 do 9,0 pH, co przekłada 
się w praktyce na stuprocentową przyswajalność dla rośliny uprawnej. Najnowsze chelaty na 
rynku europejskim wprowadzane przez ADOB i stosowane w 
produktach firmy PROCAM zawierają biodegradowalne związki 

chelatujące i odznaczają się nie tylko wysoką skutecznością, ale są także w pełni 
bezpieczne dla środowiska naturalnego. 

Poza formami mi-
kroelementów bar-
dzo duże znaczenie 
mają właściwości 
fizykochemiczne 

roztworu nawozowego i tu 
kolejna innowacja, czyli do-
datek surfaktantów. Nowo-
czesne nawozy dolistne po-
siadają w swoim składzie 
substancje, które poprzez 
częściowe rozpuszczenie 
wosków oraz rozluźnienie 
warstwy kutykularnej jak 
również zmniejszenie na-
pięcia powierzchniowego, 
powodują lepszy rozkład 
cieczy roboczej, co w efek-
cie poprawia i przyspiesza 
wchłanianie mikroelemen-
tów do wnętrza liścia.

Jak Państwo wiecie, pod-
czas zabiegu standardowym 

nawozem, rozkład kropel 
nawozowych jest bardzo 
nierównomierny, a pokry-
cie nie przekracza kilku-
nastu procent powierzch-
ni liścia.

Duże, okrągłe krople od-
bijają się od powierzchni, 

zbiera-
ją się wzdłuż 

nerwów li-
ściowych, łączą 

się ze sobą i spły-
wają na krawędzie 

liści co może dopro-
wadzić do utraty tak 

drogocennych składni-
ków pokarmowych. Wy-
korzystanie makro i mi-
kroelementów z takiego 
nawozu będzie praktycz-
nie znikome, a efektyw-
ność działania bardzo  
niezadowalająca.

Na przykładzie produk-
tu firmy PROCAM – Pro-
leaf Max 4.0, wskazujemy 
jak ta innowacyjna techno-
logia sprawdza się w prak-
tyce. Nie ma mowy już o 
oprysku w formie kropli-
stej, a o filtrze nawozowym 
pokrywającym kilkadzie-
siąt procent powierzchni 
liścia. Tak rozmieszczony 
filtr przestaje być narażo-
ny na spływanie, zmywanie 
cieczy czy wręcz strząsa-
nie jej w trakcie ocierania 
się roślin czy silniejszego 
wiatru. Taki filtr nalistny-
gwarantuje skrócenie czasu 
wchłonięcia makro- i mi-
kroskładników do wnętrza 
liścia z kilku godzin do kil-
kudziesięciu minut, co jest 
kluczowe w odżywianiu 
dolistnym.

Dodatek surfaktantów po-
woduje również wolniejsze 
odparowanie cieczy robo-
czej co ma kolosalne zna-
czenie w późniejszych za-
biegach dolistnych, kiedy 
temperatura powietrza oraz 
powierzchni liści osiąga 
ponad dwadzieścia stopni C. 
Proleaf Max 4.0 to nie tylko 
doskonałe pokrycie blaszki 
liściowej. To nawóz, który 
wyprzedza swoją epokę. Mi-
kroskładnikowy nawóz w 
płynie na bazie stuprocen-
towych chelatów, wzboga-
conych o azot i potas, co wy-
różnia go zdecydowanie na 
tle dzisiejszej oferty nawo-
zowej i czyni z niego nawóz 
dolistny na każdą okazję, jak 
również doskonałego part-
nera w mieszaninach zbior-
nikowych z ŚOR.

Proleaf Max 4.0 oraz po-
zostałe nawozy firmy PRO-
CAM, produkowane przez 
ADOB, to po prostu nawo-
zy innowacyjne. Zachęcamy 
do kontaktu z Doradcami 
PROCAM www.procam.pl.

Dokończenie na str. 14
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem 
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
www.sumiagro.pl

H E R B I C Y D  W I O S E N N Y

Na straży 
czystego pola
PoMOCNY w walce z chwastami 
dwuliściennymi w zbożach – w technologii 
podstawowej i jako zabieg poprawkowy. 

Wysoka skuteczność chwastobójcza.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów 
dwuliściennych, w tym bardzo wysoka 
skuteczność zwalczania przytulii czepnej, 
maku polnego, chabra bławatka i fiołka polnego.

Elastyczność stosowania – szerokie okno 
aplikacji, aż do liścia flagowego.

Możliwość stosowania w niższych 
temperaturach (8–10°C).

Wygodna formulacja SG.

Bezpieczeństwo dla zbóż ozimych i jarych.

Dołącz do nas na:

Re
kl
am

a

Wiosenne odchwasz- 
czanie ozimin

Wczesną wiosną konieczna jest lustracja ozimin w celu oceny 
poziomu zachwaszczenia oraz składu botanicznego chwastów. 
Ważne, aby do zabiegu odchwaszczania przystąpić tak szybko 
jak jest to możliwe, ponieważ wiosną nie zawsze są odpowiednie 
warunki, aby wykonać go we właściwym terminie. Wiosną 
powinien wystąpić tylko zabieg korygujący, który zniszczyłby 

nowe wschody chwastów lub te które pozostały na skutek źle dobranego środka 
lub nieprawidłowo wykonanego zabiegu jesiennego. Chwasty z wiosennych 
wschodów znajdujące się jeszcze we wcześniejszych fazach rozwojowych łatwiej 
można zniszczyć stosując tańsze środki i niższe zalecane dawki. Decydując się na 
zabiegi późniejsze, musimy liczyć się ze stratami w plonach. W pierwszej kolejności 
powinno nam zależeć na niszczeniu chwastów występujących najliczniej oraz 
najgroźniejszych.

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz 
IUNG-PIB Puławy

Pielęgnacja mecha-
niczna (bronowa-
nie) na wiosnę nie 
jest w pełni sku-
teczna, bo siewki 

tych gatunków chwastów 
ukorzeniają się jesienią. Za-
stosowanie herbicydów jest 
wtedy jedynym interwen-
cyjnym sposobem ogra-
niczenia zachwaszczenia. 
Chwasty dwuliścienne sku-
teczniej zwalczamy po ru-
szeniu wegetacji niż później 
w fazie pierwszego kolan-
ka. W przypadku późnych 
zasiewów, uszkodzeń zimo-
wych czy niekorzystnych 
warunków do krzewienia 
i wzrostu wiosną, pewne 
zagrożenie może stanowić 
owies głuchy. Chwast, który 
w dobrze zwartej oziminie 
nie dorasta do 20–30 cm,  
w rozrzedzonej może wy-
rosnąć ponad łan. Próg 
szkodliwości ekonomicz-
nej w łanie pszenicy ozimej 
wynosi dla owsa głuchego  
5 szt./m2, miotły zbożowej 
– 20, wyczyńca polnego  
– 30, przytuli czepnej – 2, 
rumianowatych – 5, rdestu 
powojowego, chabra polne-
go, wyki kosmatej i ostroż-
nia polnego – 2.

Jest sprawą ogólnie znaną, 
że im lepszy stan rośli-
ny uprawnej, tym gorsze 
warunki do wzrostu mają 
chwasty. 

Wiosenne zwalczanie 
chwastów wymaga dobrej 
organizacji pracy w gospo-
darstwie, gdyż termin na 
wykonanie zabiegu może 
okazać się bardzo krótki. 
Po zimie bywają proble-
my z wjazdem opryskiwa-
cza na pole, rosnące z każ-
dym dniem chwasty są coraz 
trudniejsze do zwalczania 
i wymagają traktowania wyż-
szymi dawkami.

Substancje czynne do 
odchwaszczania zbóż ozi-
mych dostosowane są do 
chwastów jednoliściennych 

i dwuliściennych. Herbicydy, 
które niszą wyłącznie chwa-
sty jednoliścienne są oparte 
na substancjach czynnych, 
takich jak: fenoksaprop-P-
-etylu, pinoksaden. Zwal-
czają one miotłę zbożową 
i wyczyńca polnego aż do 
końca ich krzewienia. Her-

bicydy zawierające pinoksa-
den nie mają zarejestrowa-
nych mieszanin ze środkami 
zwalczającymi dwuliścien-
ne chwasty, dlatego zabieg 
należy wykonać oddzielnie.

Jeżeli na plantacji zbóż wy-
stępują gatunki jedno- i dwu-
liścienne możemy zastoso-
wać w momencie ruszenia 
wegetacji wiosennej aż do 
fazy pełni krzewienia sub-
stancję czynną chlorotolu-
ron. Ogranicza ona wystę-
powanie: miotły zbożowej, 
gwiazdnicy pospolitej, 
chabra bławatka, wyczyń-
ca polnego, jasnoty różo-
wej, komosy białej, rumianu 

polnego, tasznika pospolite-
go, tobołków polnych.

W celu rozszerzenia spek-
trum działania (dotyczy 
chwastów dwuliściennych) 
w momencie ruszenia wege-
tacji aż do fazy końca krze-
wienia możemy zastosować 
mieszankę trzech substan-
cji czynnych (gotową lub 
zbiornikową): jodosulfuron 
metylosodowy + propoksy-

karbazon sodowy + amido-
sulfuron, a do fazy drugiego 
kolanka substancje czynne: 
pinoksaden + florasulam.

 Na chwasty dwuliścienne 
i miotłę zbożową od rusze-
nia wegetacji do początku 
strzelania w źdźbło mamy 
zarejestrowane herbicydy na 
bazie jodosulfuronu metylo-
sodowego oraz dwuskład-
nikowe: tifensulfuron me-
tylu + metsulfuron metylu, 
a także trzyskładnikowe: flo-
rasulam + piroksysulam + 
aminopyralid (do pierwsze-
go kolanka).

W przypadku wystąpie-
nia na plantacji zbożowej 
chwastów dwuliściennych 
zalecana jest bezpośred-
nio po ruszeniu wegetacji 
substancja czynna MCPA 
lub MCPA + dikamba (do 
końca krzewienia), tri-
benuron metylowy, flu-
roksypyr lub karfentra-
zon etylowy + mekoprop 
(do początku strzelania 
w źdźbło), fluroksypyr, ha-
lauksyfen metylu (do dru-
giego kolanka).

 � Chwasty zdominowały łan pszenicy

 � Samosiewy rzepaku  
i gwiazdnica pospolita  
wiosną Dokończenie na str. 14
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Ochronę rzepaku przed 
chwastami należy wykonać 
jesienią, wiosną natomiast 
powinno przeprowadzać się 
jedynie korektę. Odchwasz-
czanie wiosną niesie za sobą 
zwiększone ryzyko uszko-
dzeń herbicydowych. Z tego 
powodu oprysk dostępnymi 
na rynku herbicydami powi-
nien być wykonany wyłącz-
nie do fazy tworzenia pąków 

kwiatowych (BBCH 51).  
W przypadku konieczno-
ści wykonania zabiegu wio-
sennego koniecznie należy 
zwrócić uwagę na tempera-
turę, która może dodatkowo 
ograniczać możliwość jego 
przeprowadzenia.

Wczesną wiosną, zaraz po 
ruszeniu wegetacji, w zwal-
czaniu chwastów dwuliścien-
nych zaleca się stosowanie 
preparatów zawierających 
w swoim składzie takie 

substancje czynne, jak: 
chlopyralid, chlopyralid + 
pikloram. W zwalczaniu 
chwastów jednoliścien-
nych na rynku dostępne są 
herbicydy, które zawierają 
fluazyfop-P-butylowy. 

Obecność chwastów na 
plantacji nie pozostaje obo-
jętna dla wyniku finansowe-
go. Zbytnie zachwaszcze-
nie będzie miało wpływ na 
wysokość plonu oraz jego 
jakość.

organizmów chorobotwór-
czych. Rośliny były dobrze 
rozwinięte, miały grube 
szyjki korzeniowe i łodygi, 
dzięki opóźnionemu pora-
żeniu „uciekły” przed skut-
kami silnych infekcji powo-
dowanych przez patogeny, 
w konsekwencji dobrze plo-
nując. W niektórych rejo-
nach, gdzie od lat plantato-
rzy borykają się w sezonie 
wegetacyjnym z brakami 
opadów, coraz częściej ob-
serwowana jest w okresie 
dojrzewania rzepaku werti-
cilioza. Jest to choroba zwią-
zana z dużym udziałem rze-
paku w strukturze zasiewu, 
z uwagi na przetrwalniki pa-
togenu (Verticillium spp.), 
które mogą przetrwać w gle-
bie przez kilka lat. Nie ma 
też możliwości zwalczania 
sprawcy tej choroby przy 
użyciu fungicydów. 

W tym sezonie warun-
ki do wschodów w więk-
szości były dobre. Dzię-
ki temu obsada roślin na 
plantacjach nie budzi wąt-
pliwości. Długa, ciepła jesień 
spowodowała bujny wzrost 
roślin, ale dzięki wykona-
nej ochronie fungicydowej 
przy użyciu środków zawie-
rających substancje czynne 
(s.cz.), które oprócz zwalcza-
nia patogenów, działają jak 
regulatory wzrostu, przy-
hamowano rozwój roślin, 
zapewniając im właściwy 
pokrój. Podobnie zadziałały 
fungicydy, w skład których 
wchodzą jako s.cz. typowe 
regulatory wzrostu. Na ro-
ślinach jesienią stwierdzano 
obecność na liściach pora-
żenia spowodowane przez 
sprawców: suchej zgnilizny 
kapustnych, szarej pleśni, 
czerni krzyżowych, a także 
białej plamistości liści i rza-
dziej mączniaka rzekomego 
oraz mączniaka prawdzi-
wego. W rejonach, w któ-
rych występuje kła kapu-
sty rośliny porażone były 
placowo. Miało to miejsce 
z reguły w zagłębieniach pól 
i na ich skłonach, na skraj-
nych częściach lustrowa-
nych plantacji. 

Obecny stan rzepa-
ku, pomimo że okresami 

występowały temperatury 
poniżej zera, jest dobry, po-
nieważ przed mrozami rze-
pak został przykryty nie-
wielką, ale wystarczająco 
chroniącą przez wymarza-
niem, warstwą śniegu. Wio-
sną można spodziewać się 
kilku zagrożeń. Pierwsze to 
obecność na szyjkach ko-
rzeniowych i liściach su-
chej zgnilizny kapustnych. 
Drugim problemem może 
być szara pleśń, która może 
wcześnie pojawić się na pę-
dzie rzepaku w czasie jego 
początkowego wzrostu. Ta 
ostatnia choroba często po-
jawia się w miejscach, gdzie 
tkanki roślin zostały uszko-
dzone np. przez mróz, zwie-
rzęta leśne, maszyny. Z je-
sieni pozostanie też biała 
plamistość liści i czerń 
krzyżowych. 

Wydaje się, że zagroże-
nie jest niewielkie, ale tutaj 
popełnia się błąd, bo idąc 
tym tokiem rozumowania 
można spokojnie zająć się 
innymi problemami, a nie 
przygotowaniem do wio-
sennej ochrony rzepaku. Ro-
śliny po przezimowaniu są 
osłabione, niewidoczne ob-
jawy (plamy, nekrozy na li-
ściach) porażenia, gdy zrobi 
się cieplej i gleba będzie wil-
gotna, rozwiną się, bo s.cz., 
które chroniły rzepak jesie-
nią już nie działają. Pierw-
szym zadaniem po rusze-
niu wegetacji jest wykonanie 
monitoringu roślin na plan-
tacji. Dzięki temu można 
określić, ile badanych ro-
ślin ma oznaki występowa-
nia zmian chorobowych na 
korzeniach, liściach, szyjce 
korzeniowej. Gdy w badanej 
próbie stwierdzi się 10–15% 
roślin z pierwszymi objawa-
mi na liściach lub na szyjce 

korzeniowej, to koniecznie 
trzeba wykonać zabieg opry-
skiwania przy pomocy fun-
gicydu (tabela). 

W przypadku czerni krzy-
żowych orientacyjny próg 
szkodliwości wynosi 10–20% 
roślin z objawami porażenia. 
W przypadku szarej pleśni 
orientacyjny próg szkodli-
wości jest podobny. W cza-
sie intensywnego wzrostu, 
oprócz wymienionych cho-
rób, ograniczać sprawców 
i zwalczać można też, gdy 
pojawi się cylindrosporio-
za. Próg szkodliwości dla tej 
choroby to 10–15% z pierw-
szymi objawami porażenia. 
Jest to też czas, kiedy można 
zwalczać sprawcę mącznia-
ka prawdziwego w rzepaku. 
Gdy te zagrożenia wystąpią  
i osiągną podane progi szko-
dliwości, należy wykonać 
zabieg opryskiwania przy 
pomocy fungicydu. Prze-
strzegać powinno się zasa-
dy przemienności stosowa-
nia s.cz., czyli gdy stosowano 
daną s.cz. Jesienią, na wiosnę 
starać się trzeba, aby użyć 
innej s.cz. W tabeli podano 
przykłady środków grzybo-
bójczych, które użyć można 
do zabiegu, gdy wystąpi za-
grożenie, aby mieć pełną 
kontrolę nad stanem zdro-
wotnym plantacji. 

W przypadku kiły kapusty 
nie ma możliwości zastoso-
wania środka chemiczne-
go do walki ze sprawcą tej 
choroby. W tym przypad-
ku jedynie wybór do upra-
wy odmiany o podwyższo-
nej odporności daje dobry 
skutek. Brakuje też środków 
do zwalczania sprawcy bia-
łej plamistości oraz mącz-
niaka rzekomego, ale może 
w przyszłości ten problem 
będzie rozwiązany.

Dokończenie ze str. 12

 � Sucha zgnilizna kapustnych  �Werticilioza

Nazwa handlowa Dawka 
na ha

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

Czerń krzy-
żowych

Szara pleśń Cylindro-
sporioza

Dovvo 375 SC (difenokonazol, paklobutrazol) 0,35 l + – – +

Erasmus 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Furtado 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Fezan (tebukonazol) 1,0 l – – – +

Fieldsar 60 SL (metkonazol) 1,0 l + + + +

Fordeh 375 SC (difenokonazol, paklobutrazol) 0,35 l + – – +

Hades 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Hajduk 250 EW (tebukonazol) 0,75–1,0 l + + – –

Helicur 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Horizon 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Inferno 400 SC (dimoksystrobina, boskalid) 0,5 l + + + –

Inviga (dimoksystrobina, boskalid) 0,5 l + + + –

Judym 300 EC (protiokonazol) 0,6 l + – – –

Kallarat 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Kanonik 300 EC (protiokonazol) 0,6 l + – – –

Kosa 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Magnello 350 EC (difenokonazol, tebukonazol) 0,8 l + – – –

Martiste 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Maxior (difenokonazol, tebukonazol) 0,8 l + – – –

MetcoGuard (metkonazol) 1,0 l + + + +

Metcona 60 SL (metkonazol) 1,0 l + + + +

Metfin (metkonazol) 1,0 l + + + +

Metkon (metkonazol) 1,0 l + + + +

Metkon Twist 60 SL (metkonazol) 1,0 l + + + +

Metkon 100 SL (metkonazol) 0,6 l + – – –

Mezzuri 100 SL (metkonazol) 0,6 l + – – –

Micosar 60 SL (metkonazol) 1,0 l + + + +

Mystic 250 EC (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Opresc 375 SC (difenokonazol, paklobutrazol) 0,35 l + – – +

Orius Extra 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Paclodifenin 375 SC (difenokonazol, paklobutrazol) 0,35 l + – – +

Pecari 300 EC (protiokonazol) 0,3–0,6 l + – – –

Patronius 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Pictor Active (boskalid, piraklostrobina) 0,6–1,0 l + + – –

Pictor 400 SC (dimoksystrobina, boskalid) 0,5 l + + + –

Plexeo 60 EC (metkonazol) 1,0 l + + + +

Podstawa 300 EC (protiokonazol) 0,6 l + – – –

Poleposition 300 EC (protiokonazol) 0,3–0,6 l + – – –

Porter 250 EC (difenokonazol) 0,6 l + + – –

Procer 300 EC (protiokonazol) 0,6 l + – – –

Promino 300 EC (protiokonazol) 0,6 l + – – –

Protebul 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Protendo 300 EC (protiokonazol) 0,3–0,6 l + – – –

Quadris Gold (azoksystrobina, difenokonazol) 1,0 l + – – –

Riza 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Sendo 60 EC (metkonazol) 1,0 l + + + +

Sirena 60 EC (metkonazol) 1,0 l + + + +

Simveris (metkonazol) 1,0 l + + + +

Shepherd (boskalid, piraklostrobina) 0,6–1,0 l + + – –

Sparta 200 EC (tebukonazol) 1,25 l + + + –

Sparta 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Spartakus (metkonazol) 1,0 l + + + +

Spekfree 430 SC (tebukonazol) 0,6 l + + + –

Starpro 430 SC (tebukonazol) 0,6 l + + + –

Suprax (difenokonazol, paklobutrazol) 0,35 l + – – +

Syrius 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Tarcza Łan 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Tarcza Łan Extra 250 EW (tebukonazol) 0,75–1,0 l + + – –

Tarcza Plus 250 EW (tebukonazol) 0,75–1,0 l + + – –

Taxon 375 SC (difenokonazol, paklobutrazol) 0,35 l + – – +

Tebkin 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Tartaros 300 EC (protiokonazol) 0,6 l + – – –

Tauron 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Tebu 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Tebucur (tebukonazol) 1,0 l + + + –

TebuGuard Plus (tebukonazol) 0,6 l + + + –

Tebuprotin 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Tebusha 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Tenore 400 EW (prochloraz, tebukonazol) 1,5 l + + + –

Teodor 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Tilmor 240 EC (protiokonazol, tebukonazol) 1,0 l + + + –

Tobias–Pro 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Toledo 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Toledo Extra 430 SC (tebukonazol) 0,6 l + + + –

Toprex 375 SC (difenokonazol, paklobutrazol) 0,35 l + – – +

Trident 375 SC (difenokonazol, paklobutrazol) 0,35 l + – – +

Trion 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Troja 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + + –

Turret 60 (metkonazol) 1,0 l + + + +

Tyberius 250 EW (tebukonazol) 1,0 l + + – –

Ulysses 430 SC (tebukonazol) 0,6 l + + + –

Ventoux 430 SC (tebukonazol) 0,6 l + + + –

Victosar 250 EW (tebukonazol) 0,75–1,0 l + + – –

X–met 100 Sl (metkonazol) 0,6 l + – – –

X–Met Twist 60 SL (metkonazol) 1,0 l + + + +

Wadera 300 EC (protiokonazol) 0,6 l + – – –

Zamir 400 EW (prochloraz, tebukonazol) 1,5 l + + + –

Dokończenie ze str. 13
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Reklama

Strategia wiosennego  
nawożenia zbóż i rzepaku

Formy jare zbóż i rzepaku wymagają zbilansowanego przedsiewnego nawożenia azotem, 
fosforem i potasem. Optymalne mineralne żywienie roślin jest nie tylko czynnikiem 
determinującym odpowiedni wzrost i rozwój roślin, ale również jednym z głównych czynników 
ograniczających rozwój infekcji chorobowych, co w znacznym stopniu może zmniejszyć 
stosowanie chemicznej ochrony roślin. Składniki pokarmowe w formie nawozów fosforowo- 

-potasowych mogą być stosowane w okresie jesiennym przed orką zimową, ewentualnie przedsiewnie na 
wiosnę przed zabiegami przygotowującymi glebę do siewu roślin. 

Na glebach kom-
pleksów pszen-
nych w okresie 
jesiennym można 
stosować nawozy 

fosforowo-potasowe rów-
nież z niewielkim udziałem 
azotu. Natomiast na glebach 
kompleksów żytnich zaleca-
ne jest stosowanie nawozów 
wiosną ze względu na moż-
liwość wypłukiwania pota-
su w okresie jesienno-zi-
mowym. W uprawie roślin 
zbożowych i rzepaku, jako 
źródła azotu, fosforu i po-
tasu, można stosować po-
jedyncze nawozy azotowe, 
fosforowe i potasowe lub 
też nawozy wieloskładniko-
we o proporcji składników 
nawozowych dostosowa-
nych do wymagań pokar-
mowych roślin. 

Fosfor odgrywa zasadni-
czą rolę w początkowym 
okresie wzrostu roślin, co 
wiąże się z jego wpływem 
na lepszy rozwój systemu 
korzeniowego, zwiększa-
jąc pobieranie wody i skład-
ników mineralnych. Stąd 
też szczególnego znacze-
nia nabiera odpowiednie 
zaopatrzenie roślin w fosfor 
w tym newralgicznym dla 
nich okresie, zwłaszcza że 
niska temperatura gleby pa-
nująca wiosną w znacznym 
stopniu ogranicza pobiera-
nie tego składnika pokarmo-
wego. W okresie wiosennym 
warto sięgać szczególnie po 
nawozy fosforowe zawie-
rające bardzo dobrze roz-
puszczalne i przyswajalne 
dla roślin formy fosforu, 
jak na przykład oferowany 

przez Luvenę Superfosfat 
granulowany.

W uprawie jarych form 
zbóż i rzepaku dobre rezul-
taty nawozowe daje aplika-
cja nawozów wieloskładni-
kowych, które zapewniają 
roślinom źródło makro-
składników w proporcjach 
dostosowanych do potrzeb 
pokarmowych roślin oraz 
zapobiegają ewentualnemu 
jednostronnemu nawożeniu 
roślin. Źródłem fosforu i po-
tasu może być Lubofos® 12 
lub Lubofos® 12 Maks, które 
dodatkowo zapewniają rośli-
nom wapń, magnez i siarkę. 
Należy bowiem pamiętać, 
że poza fosforem i pota-
sem istotną rolę zarówno 
w uprawie zbóż, jak i rzepa-
ku odgrywa azot, magnez, 
wapń oraz siarka, która jest 

szczególnie ważna dla pra-
widłowego wzrostu i roz-
woju rzepaku. Do nawozów 
wieloskładnikowych, o bar-
dzo dobrej rozpuszczalno-
ści fosforu, należy między 
innymi Lubofoska® 4-12-12  
czy Lubofoska® 3,5-10-20, 
zalecana szczególnie na 
gleby o niskiej zasobności 
w potas. Nawozy te poza 
azotem, fosforem i potasem 
stanowią dodatkowo źró-
dło wapnia i siarki – pier-
wiastków niezbędnych dla 
zbóż i rzepaku. Zboża po-
trzebują potasu przez cały 
okres wegetacji, jednak naj-
większe zapotrzebowanie 
na ten składnik pokarmowy 
ma miejsce w fazie wzrostu 
wegetatywnego.

W początkowym okre-
sie wzrostu roślin istotne 

znaczenie odgrywa rów-
nież aplikacja wapnia, gdyż 
pierwiastek ten pełni funk-
cję strukturalną, jak rów-
nież sprzyja ukorzenianiu 
roślin. Z kolei stosowanie 
siarki wpływa na poprawę 
efektywności wykorzysta-
nia azotu i fosforu z nawo-
zów oraz korzystnie wpły-
wa na optymalną zawartość 
potasu w roślinach. 

W okresie wiosennym 
ważnym składnikiem nawo-
zowym stabilizujący plon 
roślin jest magnez. Zboża 
mimo, że potrzebują nie-
wielkich ilości magnezu, 
są szczególnie wrażliwe na 
niedobory tego składnika 
pokarmowego. W uprawie 
roślin zbożowych i rzepaku 

magnez można stosować 
w postaci nawozów magne-
zowych, bądź też w przy-
padku gleb kwaśnych 
w formie nawozów wap-
niowo-magnezowych, które 
poza poprawą zasobności 
gleby w magnez optyma-
lizują jej odczyn. Dobrym 
źródłem tego pierwiastka 
dla roślin mogą być rów-
nież nawozy wieloskładni-
kowe, jak na przykład Lu-
bofos® Universal [NPK (Ca, 
Mg, S)], charakteryzują-
cy się obecnością fosforu 
o wydłużonym działaniu, 
co korzystnie wpływa na 
zabezpieczenie dostępno-
ści dla roślin tego skład-
nika nawozowego w dłuż-
szym okresie czasu.

Prawidłowo prowadzona 
strategia przedsiewnego na-
wożenia roślin zbożowych 
i rzepaku powinna skupiać 
się nie tylko na optymal-
nym zaopatrzeniu roślin 
w podstawowe makroele-
menty, takie jak azot, fosfor 
i potas, ale również powinna 
uwzględniać aplikację ma-
gnezu i siarki, pierwiastków 
zwiększających efektyw-
ność wykorzystania azotu 
przez rośliny.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska,  

prof. UP w Lublinie
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 � Nie zapomnij przed wschodami
W strączkowych che-

miczne zwalczanie chwa-
stów dwuliściennych oparte 
jest na herbicydach stoso-
wanych po siewie. Skutecz-
ność tych zabiegów zależ-
na jest od wilgotności oraz 
staranności przygotowania 
gleby. W warunkach niedo-
boru wilgoci w glebie sku-
teczność zabiegów jest niż-
sza. Znaczenie ma nie tylko 
ilość opadów, ale również 
ich rozkład w czasie. Ponad-
to należy zwrócić uwagę, że 
na ilość zachowanej wilgoci 

w glebie wpływ ma odpo-
wiednia agrotechnika. Od-
powiednia uprawa gleby ma 
znaczący wpływ na efek-
tywność odchwaszczania 
strączkowych. 

Z herbicydów stosowa-
nych przedwschodowo 
w uprawach strączkowych, 
w warunkach przesusze-
nia gleby, największy spa-
dek skuteczności dotyczy 
pendimetaliny. W optymal-
nych warunkach wilgotno-
ści gleby zwalcza chwastnicę 
jednostronną, a z chwastów 
dwuliściennych m.in.: fioł-
ki, gwiazdnicę, jasnoty, ko-
mosę, przetaczniki, rdesty, 

rzodkiew świrzepę oraz ru-
miany i taszniki. 

Niekorzystny jest też in-
tensywny opad deszczu po 
zabiegu herbicydowym. 
W badaniach IOR-PIB, sto-
sując w łubinie wąskolist-
nym prosulfokarb w peł-
nej dawce, gdy wystąpiły 
intensywne opady deszczu, 
odnotowano uszkodzenie 
siewek. W tych samych ba-
daniach, przy zmniejszonej 
dawce herbicydu do poło-
wy, tych symptomów nie 

było. Również uszkodzeń 
nie odnotowano w łubinie 
żółtym, pomimo stosowa-
nia pełnej dawki tego her-
bicydu. Uszkodzeń rów-
nież nie stwierdzono po 
stosowaniu pendimetali-
ny. W każdej etykiecie her-
bicydu na bazie s.cz. prosul-
fokarb jest ostrzeżenie, aby 
przed zastosowaniem środ-
ka wykonać na każdej upra-
wianej odmianie próbny za-
bieg, w celu sprawdzenia, 
czy nie występują objawy 

uszkodzenia roślin. Jednak 
jest to trudne do realizacji, 
gdy herbicyd jest stosowany 
w terminie przedwschodo-
wym. Prosulfokarb zwalcza 
m.in.: gwiazdnicę, jasno-
ty, komosę, przetaczniki, 
przytulię czepną, a z chwa-
stów jednoliściennych mio-
tłę zbożową.

Produkty zawierają-
ce chlomazon zwalcza-
ją m.in.: przytulię czepną 
oraz bodziszki, farbowni-
ka polnego, gwiazdnicę, 
taszniki oraz tobołki polne. 
Podczas aplikacji produk-
tów zawierających chlo-
mazon, należy szczególną 
uwagę zwrócić, aby zabie-
gu nie wykonywać pod-
czas wiatru stwarzającego 
możliwość znoszenia cie-
czy użytkowej na sąsiednie 
plantacje. Ryzyko uszko-
dzeń lub zniszczenia sąsia-
dujących plantacji wystę-
puje także podczas pogody 

sprzyjającej przygruntowej 
inwersji termicznej.

 � Ograniczone możliwości  
w zabiegach powschodowych

Możliwości zwalczania 
chwastów dwuliściennych 
w zabiegach powschodo-
wych są bardzo ograniczo-
ne. Dla grochu pastewne-
go są dostępne następujące 
substancje czynne: 
l MCPB (Butoxone M 400 

SL) – zwalcza gwiazdnicę, 
komosę białą, rdestówkę 
powojowatą oraz taszni-
ka i tobołki polne;
l bentazon (Baltar, Beni, 

Benz) – do zwalczania 
m.in.:  fiołków, gorczycy 
polnej, gwiazdnicy, komo-
sy białej, maruny bezwon-
nej, rdestówki powojowa-
tej oraz  tasznika i żółtlicy; 
l mieszanina bentazon + ima-

zamoks (Corum 502,4 SL,  

Tabela 1. Przykładowe herbicydy zarejestrowane do zwalczania chwastów w bobiku. Szczegółowy 
zakres terminu stosowania zawarty w etykiecie środka chwastobójczego 

Substancja czynna Nazwa środka Dawka
BBCH 00 (stosować bezpośrednio po siewie łubinu)

Pendimetalina + dimetenamid
Spectrum Plus 4,0 l/ha
Wing P 462,5 EC 4,0 l/ha

Chlomazon Command 360 CS 0,25 l/ha
Chlomazon + pendimetalina Stallion 363 CS 3,0 l/ha

BBCH 00–02 (stosować do 5 dni po siewie)

Aklonifen
Dubri Bis 600 SC 3,0 l/ha
Bandur 600 SC 3,0 l/ha

Metobromuron

Inigo 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Luptic 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Mandryl 2,0–3,0 l/ha
Metobrom 500 SC 2,0 l/ha
Proman 500 SC 2,0 l/ha
Pro-Metobro 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Soleto 500 SC 2,0 l/ha
Torrent 500 SC 2,0–3,0 l/ha

Prosulfokarb

Amstaf 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Baset 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Boxer 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Clayton Heed 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Krum 800 3,0–4,0 l/ha
Spannit 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Takoba 800 EC 3,0–4,0 l/ha

BBCH 11–59 (od fazy 1. liścia do fazy widocznych pierwszych płatków, ale 
pąki kwiatowe są nadal zamknięte)

Chizalofop-P-etylowy

Achiba 05 EC 2,5 l/ha
Buster 100 EC 1,25 l/ha
Investo 100 EC 1,25 l/ha
Jenot 100 EC 1,25 l/ha
Pilot 10 EC 0,5–1,25 l/ha
Targa Super 05 EC 2,5 l/ha

BBCH 12–13 (po wykształceniu 2–3 liści właściwych) 

Haloksyfop-P*
Gallant Super 104 EC 0,5 l/ha  
Perenal 104 EC 0,5 l/ha  

BBCH 12–25 od fazy 2 liści do 5 pędów bocznych

Bentazon + imazamoks
Corum 502,4 SL 1,25 l/ha
Foresto 502,4 SL 1,25 l/ha

BBCH 12–39 (od fazy 2. liścia do fazy wydłużania łodygi, tj. widocznych 9 
lub więcej międzywęźli)

Chizalofop-P-etylowy

Elegant 05 EC 2,5 l/ha
Graminis 05 EC 2,5 l/ha
Supero 05 EC 2,5 l/ha
Taurus 05 EC 2,5 l/ha
Quick 05 EC 2,5 l/ha

BBCH 12–51 (od fazy 2. liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są 
pierwsze pąki kwiatowe)

Kletodym
Cegorian Extra 120 EC 0,8 l/ha
GramiGuard 0,8 l/ha
Select Super 120 EC 0,8 l/ha

BBCH 13–14 (od fazy 3–4 liści właściwych)

Chizalofop-P-etylowy
Lampart 05 EC 1,0–3,0 l/ha
Leopard Extra 05 EC 1,0–3,0 l/ha

BBCH 13–39 (od fazy 3. liśca właściwego i nie później, niż przed 
wysunięciem pąków kwiatowych z liści)

Fluazyfop-P-butylowy

Balatella Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Esorio 150 EC 2,5 l/ha
Fortune 0,6–1,7 l/ha
Foster Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Frequent 3,0 l/ha
Fusilade Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Privium 125 EC 0,75–2,0 l/ha
Trivko 0,75–1,6 l/ha

BBCH >13 (od fazy 3 liści właściwych)

Propachizafop

Agaton 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Agenor 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Agil-S 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Aria 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Profop 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Vima-Propachizafop 0,5–1,5 l/ha
Zetrola 100 EC 0,5–1,5 l/ha

* Środki ochrony roślin zawierające s.cz. haloksyfop-P mogą być stosowane, przechowywane 
do dnia 28 sierpnia 2022 r.

Aktualne możliwości odchwaszczania 
strączkowych
Dokończenie ze str. 1

Dokończenie na str. 19

Tabela 2. Przykładowe herbicydy zarejestrowane do zwalczania chwastów w grochu pastewnym 
Szczegółowy zakres terminu stosowania zawarty w etykiecie środka chwastobójczego 

Substancja czynna Nazwa środka Dawka
BBCH 00 (przed siewem grochu)

Benfluralina
Balan 180 EC 8,0 l/ha
Bonalan 180 EC 8,0 l/ha

BBCH 00 (bezpośrednio po siewie, nie później niż 2 dni)

Chlomazon

Clomaz 36 CS 0,25 l/ha
Command 360 CS 0,25 l/ha
Command 480 EC 0,2 l/ha
Kilof 480 EC 0,2 l/ha
Prize 0,25 l/ha
Szpada 480 EC 0,2 l/ha

BBCH 00–02 (po siewie, najlepiej w ciągu 5 dni)

Aklonifen

Bandur 600 SC 3,0 l/ha
Bingo 600 SC 3,0 l/ha
Dubri 600 SC 3,0 l/ha
Dubri Bis 600 SC 3,0 l/ha

Pendimetalina Stomp Aqua 455 CS 3,5 l/ha

Prosulfokarb

Amstaf 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Baset 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Boxer 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Clayton Heed 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Krum 800 3,0–4,0 l/ha
Peloton 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Spannit 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Takoba 800 EC 3,0–4,0 l/ha

BBCH 11–13 (stosować w fazie 1–3 wąsów czepnych)
MCPB Butoxone M 400 SL 3,0–4,0 l/ha

BBCH 11–15 (od fazy 1. liścia właściwego do fazy 5. liscia właściwego)

Bentazon
Baltar 2,0 l/ha
Beni 1,0 kg/ha
Benz 2,0 l/ha

BBCH 11–59 (od fazy 1. liścia do fazy widocznych pierwszych płatków, ale 
pąki kwiatowe są nadal zamknięte)

Chizalofop-P-etylowy

Buster 100 EC 1,25 l/ha
Investo 100 EC 1,25 l/ha
Jenot 100 EC 1,25 l/ha
Pilot 10 EC 0,5–1,25 l/ha
Targa Super 05 EC 2,5 l/ha
Achiba 05 EC 2,5 l/ha

BBCH 12–13 (po wykształceniu 2–3 liści właściwych) 

Haloksyfop-P*
Gallant Super 104 EC 0,5 l/ha  
Perenal 104 EC 0,5 l/ha  

BBCH 12–14 (od fazy 2. do fazy 4. liścia właściwego) 

Chizalofop-P-tefurylowy

Bagira 040 EC 0,8–2,0 l/ha
Pantera 040 EC 0,8–2,0 l/ha
Rango 040 EC 0,8–2,0 l/ha
Panarex 040 EC 0,8–2,0 l/ha

BBCH 12–16 (na początku pojawienia się wąsów czepnych, wysokość 
roślin 6–12 cm)

Bentazon + imazamoks
Corum 502,4 SL  1,0–1,25 l/ha
Foresto 502,4 SL 1,0–1,25 l/ha

BBCH 12–39 (od fazy 2. liścia do fazy wydłużania łodygi, tj. widocznych 9 
lub więcej międzywęźli)

Chizalofop-P-etylowy

Elegant 05 EC 2,5 l/ha
Graminis 05 EC 2,5 l/ha
Supero 05 EC 2,5 l/ha
Taurus 05 EC 2,5 l/ha
Quick 05 EC 2,5 l/ha

BBCH 12–51 (od fazy 2. liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są 
pierwsze pąki kwiatowe)

Kletodym
Cegorian Extra 120 EC 0,8 l/ha
GramiGuard 0,8 l/ha
Select Super 120 EC 0,8 l/ha

BBCH 13–14 (od fazy 3–4 liści właściwych)

Chizalofop-P-etylowy
Lampart 05 EC   1,0–3,0 l/ha
Leopard Extra 05 EC 1,0–3,0 l/ha

BBCH 13–39 (od fazy 3. liśca właściwego i nie później, niż przed 
ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści)

Fluazyfop-P-butylowy

Balatella Forte 150 EC  0,6–1,7 l/ha
Esorio 150 EC 2,5 l/ha
Fortune 0,6–1,7 l/ha
Foster Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Frequent 3,0 l/ha
Fusilade Forte 150 EC  0,6–1,7 l/ha
Privum 125 EC 0,75–2,0 l/ha
Trivko 0,75–1,6 l/ha

BBCH >13 (od fazy 3 liści właściwych)

Propachizafop

Agaton 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Agenor 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Agil-S 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Aria 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Bosiak 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Profop100 EC 0,5–1,5 l/ha
Vima-Propachizafop 0,5–1,5 l/ha
Zetrola 100 EC 0,5–1,5 l/ha

Tabela 3.Przykładowe herbicydy zarejestrowane do zwalczania chwastów w łubinie. Szczegółowy 
zakres terminu stosowania zawarty w etykiecie środka chwastobójczego

Substancja czynna Nazwa środka Dawka
BBCH 00 (stosować bezpośrednio po siewie łubinu)

Pendimetalina + dimetenamid
Spectrum Plus 4,0 l/ha
Wing P 462,5 EC 4,0 l/ha

BBCH 00–02 (stosować do 5 dni po siewie)
Pendimetalina Stomp Aqua 455 CS 2,6 l/ha

Prosulfokarb

Amstaf 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Baset 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Boxer 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Clayton Heed 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Krum 800 3,0–4,0 l/ha
Spannit 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Takoba 800 EC 3,0–4,0 l/ha

BBCH 11–59 (od fazy 1. liścia do fazy widocznych pierwszych płatków, ale 
pąki kwiatowe są nadal zamknięte)

Chizalofop-P-etylowy

Achiba 05 EC 2,5 l/ha
Buster 100 EC 1,25 l/ha
Elegant 05 EC 2,5 l/ha
Graminis 05 EC 2,5 l/ha
Investo 100 EC 1,25 l/ha
Jenot 100 EC 1,25 l/ha
Pilot 10 EC 0,5–1,25 l/ha
Quick 05 EC 2,5 l/ha
Supero 05 EC 2,5 l/ha
Targa Super 05 EC 2,5 l/ha
Taurus 05 EC 2,5 l/ha

BBCH 12–51 (od fazy 2. liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są 
pierwsze pąki kwiatowe)

Kletodym
Cegorian Extra 120 EC 0,8 l/ha
GramiGuard 0,8 l/ha
Select Super 120 EC 0,8 l/ha

BBCH 13–14 (od fazy 3–4 liści właściwych rośliny uprawnej)

Chizalofop-P-etylowy
Lampart 05 EC 1,0–3,0 l/ha
Leopard Extra 05 EC 1,0–3,0 l/ha

BBCH 13–39 (od fazy 3 liści właściwych i nie później, niż do ukazania się 
pąków kwiatowych)

Fluazyfop-P-butylowy Frequent 3,0 l/ha
BBCH >13 (od fazy 3 liści właściwych)

Propachizafop

Vima-Propachizafop 0,5–1,5 l/ha
Zetrola 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Agaton 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Agenor 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Agil-S 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Aria 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Profop 100 EC 0,5–1,5 l/ha

BBCH 14–39 (od fazy 4 liści właściwych, przed zwarciem międzyrzędzi, 
ale nie później niż do ukazania się pierwszych pąków kwiatowych)

Fluazyfop-P-butylowy

Balatella Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Esorio 150 EC 2,5 l/ha
Fortune 0,6–1,7 l/ha
Foster Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Fusilade Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Privium 125 EC 0,75–2,0 l/ha
Trivko 0,75–1,6 l/ha

 � Łubin-rdestówka



Styczeń-Luty 2022 ( nr 178) Strona 17Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Reklama

Zaprawianie nasion roślin bobowatych
Rośliny bobowate grubonasienne – bobik, groch, soja, łubin i inne 
bobowate warzywa w uprawie polowej stanowią znakomity 
„przerywnik” w płodozmianie zdominowanym przez rośliny zbożowe 
i rzepak. Wysiew nasion zaprawionych zaprawą fungicydową oraz 
bezpośrednio przed siewem dedykowaną dla każdego gatunku roślin 
bobowatych szczepionką bakteryjną daje wiele korzyści. 

prof. dr hab. Marek Korbas, 
dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka 

Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Najważniejszą z nich 
dla producentów 
rolnych jest uzy-
skanie wyższego 
plonu rośliny na-

stępczej. Przykładem może 
być uprawa pszenicy po 
grochu – zwyżka plonu wy-
nosi tu co najmniej 1 tonę. 
W sprzyjających warunkach 
wzrost ten może wynosić 
nawet 20% w porównaniu 
z uprawą po przedplonie 
zbożowym. Natomiast przy 
plonie 8,0–9,0 t/ha zwyżka 
plonu wynosi 1,6–1,8 t/ha.  
To nie wszystkie poten-
cjalne korzyści wynikają-
ce z uprawy bobowatych 
oraz ich zaprawiania bakte-
riami symbiotycznymi. Za-
stosowanie dedykowanych 
dla każdego gatunku szcze-
pionek składających się 
m.in. z bakterii Rhizobium 

i Bradyrhizobium wpływa 
m.in. na zwiększenie przy-
swajalnego azotu w glebie, 
na poprawę warunków fi-
tosanitarnych w glebie i jej 
struktury. Zaprawianie na-
sion szczepionkami bak-
teryjnymi jest koniecz-
ne, zwłaszcza gdy nasiona 
wysiewane są na polach, 
na których nie uprawiano 
nigdy roślin bobowatych 
lub przez dłuższy czas na 
danym polu ta grupa ro-
ślin nie występowała. Obec-
ność tych bakterii jest po-
trzebna, bo współżyją one 
z rośliną od fazy 2–3 liści, 
tworząc na korzeniach licz-
ne brodawki, a szczyt wią-
zania azotu przypada na 
początek okresu kwitnie-
nia bobowatych. Zastoso-
wanie zaprawy chemicz-
nej nie jest przeszkodą, aby 

pokryć wysiewane nasiona 
roślin bobowatych szcze-
pionką szczepów bakterii 
nitryfikacyjnych Rhizobium 
leguminosarum lub Bra-
dyrhizobium sp. Bakterie 
te w glebie występują jako 
saprofity. Niewielka ilość 
substancji czynnej, z której 
składa się zaprawa nasien-
na, nie ma istotnego wpły-
wu na liczebność bakterii 
brodawkowych, ale ogól-
nie środki ochrony roślin 
mogą wpływać na liczeb-
ność bakterii nitryfikacyj-
nych. Podobne oddziały-
wanie mają metale ciężkie 
obecne w glebie oraz bak-
teriofagi i szkodniki glebo-
we niszczące korzenie i bro-
dawki. Zabieg zaprawiania 
zaprawą chemiczną to za-
bieg w wyniku którego sys-
tem korzeniowy jest zdrowy 
i ma większą masę. Więk-
sza ilość korzeni to możli-
wość powstawania więk-
szej ilości brodawek. Jak 

wspomniano, dla poszcze-
gólnych gatunków roślin 
bobowatych używać trze-
ba, w przypadku zaszcze-
piania nasion bakteriami ni-
trfikacyjnymi, odpowiednio 
wyspecjalizowanych, wy-
tworzonych w Polsce ino-
kulatów. Na przykład, na-
siona grochu zaszczepić 
należy Rhizobium legumi-
nosarum bv. viridae. Szcze-
pionka ta też przeznaczo-
na jest dla takich gatunków, 
jak peluszka i wyka.

Spośród chorób powodo-
wanych przez grzyby choro-
botwórcze rośliny bobowate 
są szczególnie narażone na 
występowanie zgorzeli sie-
wek. W przypadku bobiku 
choroba ta stanowi mniej-
sze zagrożenie ze względu na 
głębszy wysiew nasion bobi-
ku w porównaniu z łubinem, 
grochem czy soją. Choroba 
ta ogranicza wschody ro-
ślin, zwłaszcza na glebach 
zlewnych i zaskorupiających 
się. Również z nasionami 

przenosić się mogą spraw-
cy askochytozy grochu oraz 
askochytozy bobiku, któ-
rych w początkowych fa-
zach rozwoju roślin można 
zwalczać za pomocą zapra-
wiania nasion, a w później-
szych fazach wykonując za-
biegi opryskiwania roślin 
w trakcie wegetacji. W ta-
belach 1–3 zestawiono za-
prawy zarejestrowane do 
zaprawiania nasion bobiku, 
łubinu, grochu i soi.

W ostatnich czasach coraz 
więcej rolników oprócz stan-
dardowych zapraw i szcze-
pionek bakteryjnych po-
krywa nasiona nawozami 
donasiennymi. Mają one za 
zadanie poprawić wigor ro-
ślin oraz przyspieszyć uko-
rzenianie. Sprzyja to szyb-
szemu wytworzeniu systemu 
korzeniowego, dzięki czemu 
rośliny łatwiej mogą prze-
trwać niebezpieczne dla 
wschodzących roślin, czę-
sto występujące w Polsce, 
okresy suszy oraz inne nieko-
rzystne warunki środowiska. 
Przyspieszony rozwój roślin, 
dzięki zastosowanym nawo-
zom, wpływa na „ucieczkę” 
przed sprawcami chorób 
i szkodnikami.

Tabela 1. Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania nasion bobiku i grochu

Zaprawa Substancja 
czynna

Choroba

askochytoza 
bobiku, 
grochu

zgorzel 
siewek

Celest 025 FS, Fluarto 025 FS, 
Madron 50 FS, Maxim 025 FS, 
Omnix 025, Prepper, 
Trigof 50 FS

fludioksonil + +

Tabela 2. Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania nasion łubinu

Zaprawa Substancja 
czynna

Choroba

zgorzel siewek

Celest 025 FS, Fluarto 025 FS, 
Madron 50 FS, Maxim 025 FS, 
Omnix 025, Prepper, Trigof 50 FS

fludioksonil +

Tabela 3. Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania nasion soi

Zaprawa Substancja 
czynna

Choroba

askochytoza 
bobiku, 
grochu

zgorzel 
siewek

Fluarto 025 FS, Madron 50 FS, 
Maxim 025 FS, Trigof 50 FS

fludioksonil – +

Prepper + +
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Znaczenie roślin 
strączkowych 
w zmianowaniu

Ze względu na duży udział zbóż w strukturze zasiewów uprawa 
roślin strączkowych jest ważnym zagadnieniem. Rośliny 
strączkowe są głównym elementem zmianowania w rolnictwie 
ekologicznym i zalecanym w integrowanym, gdyż pozostawiają 
doskonałe stanowisko. Wpływają na wyższe plonowanie roślin 
następczych. Korzyści wynikające z ich uprawy w zmianowaniu 

widoczne są w kolejnych latach, zarówno w pierwszym, drugim, jak i trzecim 
roku. Rośliny strączkowe są doskonałym przedplonem dla zbóż, przemysłowych 
i okopowych. Uprawa rzepaku ozimego w pierwszym roku po strączkowych 
umożliwia uzyskanie wyższych plonów nasion od 7,0 do 15% niż po zbożu jarym, 
a plon pszenżyta ozimego może być wyższy średnio o 16%. Pszenica ozima 
w trzecim roku po strączkowych uzyskała plon ziarna wyższy o 0,5 t/ha i białka 
o 78 kg/ha.

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz 
 IUNG-PIB Puławy

Rośliny strączkowe 
nie dorównują pod 
względem plonu na-
sion roślinom zbo-
żowym, niemniej 

plon białka wypada dla nich 
korzystnie. Aby zrównowa-
żyć plon białka 0,5 t uzyska-
ne z 4 t ziarna pszenicy ozi-
mej, wystarczy otrzymać 2,2 
t grochu jadalnego, 1,8 t gro-
chu pastewnego, 1,7 t bobi-
ku lub 1,2 t łubinu żółtego.

Rośliny strączkowe prze-
rywają częste następstwo 
zbóż po sobie, zwiększają 
zawartość próchnicy (do-
datni bilans materii orga-
nicznej), co korzystnie wpły-
wa na rozwój dżdżownic, 
użyźniają glebę i poprawia-
ją jej strukturę. Wzbogaca-
ją glebę w składniki pokar-
mowe – azot, potas, fosfor, 
wapń. Uprawiane w mię-
dzyplonach (łubin wąsko-
listny) na zielone nawozy 
wnoszą do gleby około 4–8 t  
suchej masy. Pełnią ważną 
rolę ochronną i konserwu-
jącą. Chronią glebę przed 
erozją wodną i wietrzną, 
zlewnością, zaskorupieniem, 
zachwaszczeniem. Przemar-
znięta zimą masa roślinna 
sprzyja tworzeniu gruzeł-
kowatej struktury, tworzy 
sieć kanalików ułatwiają-
cych podsiąk wody oraz 
ogranicza jej straty. Popra-
wiają strukturę i stosunki 
wodno-powietrzne gleby. 
Dzięki głębokiemu i dobrze 
rozwiniętemu systemowi ko-
rzeniowemu, rośliny strącz-
kowe potrafią czerpać wodę 
i składniki pokarmowe oraz 
uruchamiać trudno dostęp-
ne związki fosforu i wapnia 
z głębszych warstw gleby 
i przemieszczać je do po-
wierzchniowych warstw 
gleby, dlatego składniki te 
stają się dostępne dla in-
nych gatunków roślin. 

Dzięki symbiozie z bakte-
riami brodawkowymi asy-
milującymi wolny azot z po-
wietrza, wzbogacają glebę 
w ten składnik. Azot atmos-
feryczny związany w pro-
cesie symbiozy ma bardzo 
duże znaczenie dla rolnic-
twa. Wykorzystywany jest 
w większym stopniu przez 
rośliny niż z nawozów mine-
ralnych. Współżyjąc z bakte-
riami asymilującymi wolny 
azot atmosferyczny, rośli-
ny strączkowe wykorzystu-
ją go do budowy swego or-
ganizmu i wzbogacają glebę 
w ten składnik. Ilość azotu 
dostarczonego do gleby waha 
się w zależności od gatunku 
i warunków od 20 do 200 kg/
ha. Na uwagę zasługuje fakt, 
że rośliny strączkowe wiążą 
symbiotycznie znacznie wię-
cej azotu niż odprowadzają 
z plonem. Wprowadzenie 
tych roślin do płodozmianu 
pozwala na ograniczenie sto-
sowania nawozów mineral-
nych, co ma wymiar zarówno 
ekologiczny, jak i ekonomicz-
ny. Ilość biologicznie zwią-
zanego azotu przez łubin 
żółty wynosi ok. 140 kg/ha 
(ilość w 400 kg saletry amo-
nowej), z tego z pola wyno-
szone z nasionami jest ok.  
100 kg/ha (73%), reszta 
azotu pozostaje w reszt-
kach pożniwnych dla ro-
śliny następczej. Łubin wą-
skolistny wiąże ok. 70 kg 
azotu (co odpowiadało 200 
kg saletry amonowej), z tego 

z pola z nasionami wyno-
szone jest prawie 60 kg/ha 
(84%). Udane zasiewy roślin 
strączkowych pozostawiają 
w resztkach pożniwnych do 
25 kg fosforu i 35 kg/ha po-
tasu w glebie dla roślin na-
stępczych. Rośliny strącz-
kowe wytwarzają znacznie 
większą powierzchnię li-
ściową niż pszenica i kuku-
rydza. Zwarty porost masy 
nadziemnej tych roślin sil-
nie ocienia glebę chroniąc ją 
przed nadmiernym parowa-
niem, ubijaniem podczas ob-
fitych opadów atmosferycz-
nych, co dodatnio wpływa 
na strukturę gleby. Korzyst-
ny wpływ następczy roślin 
strączkowych obserwuje się 
w latach o nierównomier-
nym rozkładzie opadów lub 
ich niedoborach, gdy słabe 
jest pobieranie wnoszonego 
pogłównie azotu mineralne-
go. Uprawiane w mieszan-
kach, rośliny niebobowate 
korzystają z azotu asymilo-
wanego przez bakterie bro-
dawkowe, dzięki lepszemu 
zaopatrzeniu w azot wyżej 
plonują i gromadzą więcej 
białka w ziarnie. Wzrastający 
udział bobiku w zmianowa-
niu sprzyja ograniczeniu za-
chwaszczenia pszenicy ozi-
mej i porażeniu chorobami 
grzybowymi. Porażenie ko-
rzeni i pędów pszenżyta ozi-
mego oraz żyta uprawianych 
po grochu jest mniejsze niż 
po jęczmieniu i pszenżycie 
ozimym. 

 � Łubin
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Foresto 502,4 SL) – zale-
cana także powschodowo 
w bobiku i soi; zwalcza: bo-
dziszki, chabra, gwiazdni-
cę, fiołki, jasnoty, komosę, 
marunę bezwonną, przy-
tulię czepną, przetaczni-
ki, rdestówkę powojowatą, 
rumiany, taszniki i żółtlice 
oraz samosiewy rzepaku. 
W łubinie nie ma możli-

wości chemicznego zwal-
czania chwastów dwu-
liściennych w zabiegach 
powschodowych.

 � Chwasty jednoliścienne 
w zabiegach powschodowych

Chwasty jednoliścienne 
w terminie powschodowym 
można zwalczać jednym 
z herbicydów zawierających 
np.: chizalofop-P-etyowy, 
chizalofop-P-tefurylowy, 
cykloksydym, fluazyfop-
-P-butylowy, haloksyfop-
-P*, kletodym lub propa-
chizafop. Należy zwrócić 
uwagę na pewne ograni-
czenia w zakresie ich sto-
sowania. Środków ochro-
ny roślin, w skład których 
wchodzi substancja czynna 
chizalofop-P etylowy, kle-
todym lub propachizafop, 
nie należy stosować łącznie 
z herbicydami do zwalcza-
nia chwastów dwuliścien-
nych, a ponadto zalecany 
jest odstęp pomiędzy tymi 
zabiegami, od 3 do 12 dni, 
w zależności od zastosowa-
nego środka. 

* Środki ochrony roślin za-
wierające s.cz. haloksyfop-
-P mogą być przechowywane 
oraz stosowane do 28 sierp-
nia 2022 r. Po tym terminie preparaty te muszą zostać przekazane do firmy, która zajmu-
je się utylizacją środków ochrony roślin na podstawie odpowiednich zezwoleń do prowa-
dzenia tego typu działalności.

Tabela 4. Przykładowe herbicydy zarejestrowane do zwalczania chwastów w soi. Szczegółowy 
zakres terminu stosowania zawarty w etykiecie środka chwastobójczego

Substancja czynna Nazwa środka Dawka
BBCH 00 (bezpośrednio po siewie, nie później niż 2 dni)

Chlomazon Command 360 CS 0,25 l/ha

Metrybuzyna
Sencor Liquid 600 SC 0,55 l/ha
Solanum 600 SC 0,55 l/ha

BBCH 00–02 (po siewie, najlepiej w ciągu 5 dni)

Metobromuron

Inigo 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Luptic 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Mandryl 2,0–3,0 l/ha
Metobrom 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Proman 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Pro-Metobro 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Soleto 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Torrent 500 SC 2,0–3,0 l/ha

Pendimetalina Stomp Aqua 455 CS 1,5–2,6 l/ha

Prosulfokarb

Amstaf 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Baset 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Boxer 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Clayton Heed 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Krum 800 3,0–4,0 l/ha
Spannit 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Takoba 800 EC 3,0–4,0 l/ha

Flufenacet + metrybuzyna Plateen 41,5 WG 2,0 kg/ha
BBCH 00–09 (po siewie, do końca fazy kiełkowania)

Metolachlor-S
Dual Gold 960 EC 1,0–1,25 l/ha
Efica 960 EC 1,0–1,25 l/ha
Kabala 960 EC 1,0–1,25 l/ha

BBCH 12–19 (od fazy trójlistkowego liścia rozwiniętego liścia na 2. węźle 
do fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 9. węźle soi)

Cykloksydym Focus Ultra 100 EC 1,0–5,0 l/ha
BBCH 12–21 (od fazy trójlistkowego liścia rozwiniętego liścia na 2. węźle 

do fazy rozwoju 1. pędu bocznego)

Chizalofop-P-etylowy

Elegant 05 EC 2,5 l/ha
Graminis 05 EC 2,5 l/ha
Labrador 05 EC 2,5 l/ha
Quick 05 EC 2,5 l/ha
Supero 05 EC 2,5 l/ha
Taurus 05 EC 2,5 l/ha

BBCH 12–25 (od fazy trójlistkowego liścia rozwiniętego liścia na 2. węźle 
do fazy 5. pędu bocznego)

Bentazon + imazamoks
Corum 502,4 SL 1,25 l/ha
Foresto 502,4 SL 1,25 l/ha

BBCH 12–51 (od fazy rozwiniętego liścia trójlistkowego na 2. węźle do 
fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe)

Kletodym

Cegorian Extra 120 EC 0,8–2,0 l/ha
GramiGuard 0,8–2,0 l/ha
Kleo 240 EC 0,4–05 l/ha
Logik 240 EC 0,4–05 l/ha
Select Super 120 EC 0,8–2,0 l/ha

Chizalofop-P-etylowy

Achiba 05 EC 2,5 l/ha
Buster 100 EC 1,25 l/ha
Investo 100 EC 1,25 l/ha
Jenot 100 EC 1,25 l/ha
Pilot 10 EC 0,5–1,25 l/ha
Targa Super 05 EC 2,5 l/ha

BBCH 13–14 (od fazy rozwiniętego liścia trójlistkowego na 3.–4. węźle)

Chizalofop-P-etylowy
Lampart 05 EC 1,0–3,0 l/ha
Leopard Extra 05 EC 1,0–3,0 l/ha

BBCH 13–39 (od fazy rozwiniętego liścia trójlistkowego na 3. węźle i nie 
później, niż przed ukazaniem się 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści)

Fluazyfop-P-butylowy

Balatella Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Esorio 150 EC 2,5 l/ha
Foster Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Privium 125 EC 0,75–2,0 l/ha
Frequent 3,0 l/ha
Fusilade Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha

Dokończenie ze str. 16 Soja (cz. 2). Dobór 
odmiany soi do 
uprawy w różnych 
regionach Polski

Silnym argumentem przemawiającym za popularyzacją 
uprawy soi w Polsce jest przede wszystkim wzrastająca liczba 
odmian przystosowanych do uprawy w naszym klimacie 
oraz w porównaniu z innymi roślinami białkowymi, wyższa 
zawartość składników odżywczych i jej niższe wymagania 

glebowe. Ponadto, uprawa soi wpisuje się w trend uprawy konserwującej, który 
polega na pozostawieniu materii organicznej pod i na powierzchni gleby oraz 
na zmniejszeniu intensywności uprawy gleby. Rejon południowo-wschodni, 
ze względu na warunki klimatyczne oraz glebowe, wydaje się być najbardziej 
odpowiedni do uprawy soi w Polsce. W związku z ogromnym znaczeniem dla 
gospodarki, w ostatnich latach duże zainteresowanie budzi sekwencjonowanie 
genotypów soi dla wszystkich regionów Polski. 

Tekst i zdjęcia: prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik 
Politechnika Bydgoska

Obecnie znalezie-
nie odmiany pa-
sującej do klima-
tu występującego 
w północnej czy 

północno-wschodniej Pol-
sce, nie stanowi problemu. 
Odmiany soi różnią się to-
lerancją na wysokie i ni-
skie temperatury otoczenia, 
a kluczem do osiągnięcia 
maksymalnej wydajności 
upraw jest dobranie odmia-
ny do warunków klimatycz-
nych panujących w danym 
regionie oraz rozważne pod-
jęcie innych decyzji dotyczą-
cych uprawy, tj.: daty wysie-
wu, rozstawy rzędów czy 
zagęszczenia nasion. Warto 
nadmienić, iż soja została 
zakwalifikowana do badań 

przed- i porejestracyjnych 
COBORU, a w roku 2021 na 
liście Centralnego Ośrodka 
znajdowały się 32 odmiany, 
co w porównaniu do sytuacji 
sprzed 5 lat stanowi 6-krot-
ne powiększenie spektrum 
doboru. Różnorodność od-
mian soi nie dotyczy jedy-
nie wrażliwości na zróżni-
cowany klimat. Odmiany soi 
cechuje też różnorodny po-
krój, wysokość rośliny, wy-
sokość osadzenia pierwsze-
go strąka oraz liczba strąków 
na jednym węźle. Jednakże, 
podstawowym kryterium 
różnicującym odmiany soi 
jest wczesność dojrzewania. 
Najbardziej optymalny ter-
min zbioru soi przypada na 
drugą połowę września – do 

połowy października. Od-
miana wybrana do uprawy 
w Polsce powinna osiągnąć 
w okresie wegetacji sumę 
temperatur 2000°C, i okres 
ten nie powinien trwać 
dłużej niż 130–150 dni. 
W dwóch ostatnich latach 
nowo zarejestrowane przez 
COBORU odmiany soi to: 
z grupy odmian wczesnych: 
Marzena, Abaca i Magno-
lia, z grupy odmian śred-
nio późnych: ES Governor, 
PZO Ceres i PZO Karok, 
z grupy odmian późnych: 
Orpheus, Sully, z grupy 
późnych odmian: Trumpf, 
ES Conductor i ES Chan-
cellor. W ostatnich latach 
znaczną poprawę genetyki 
soi uzyskano w tworzeniu 
odmian przystosowanych 

Dokończenie na str. 20
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Dostępne w Polsce produkty służące do szczepienia nasion soi bakteriami Bradyrhizobium 
japonicum

Nazwa handlowa preparatu Producent

Biofor Soya® Biofor System

Fix Fertig® Saatbau Linz

HiStick® BASF

Nitragina® BIOFOOD S.C.

Rhizobium Biogen 

Vitavax 200 FS® Chemtura Corporation

do jak najefektywniejszego 
zbioru, na co również po-
winno się zwrócić uwagę 
podczas doboru odmiany. 
Odpowiednia wysokość ro-
śliny, w celu ograniczenia 
wylegania, osadzenie pierw-
szego strąka (co najmniej 
na 12 cm) oraz duża licz-
ba strąków, minimalizują 
straty podczas zbioru kom-
bajnem. Z uwagi na coraz 
częstsze okresy posuszne 
warto jest też wybierać od-
miany o podwyższonej to-
lerancji na niedobór wody 
i w typie fotoneutralnym, to 
znaczy, że są mniej wrażliwe 
na długość dnia. Z natury 
soja jest rośliną dnia krótkie-
go, ale genotypy, które mają 
większą tolerancję na dłu-
gość dnia, zakwitają wcze-
śniej i mają dłuższy okres 
na dojrzewanie nasion. Przy 
dużej zmienności opadów 
w latach, mniejszą stabil-
nością plonowania cechują 
się odmiany bardzo wczesne 
i wczesne. Im późniejsza od-
miana, tym lepiej radzi sobie 
ze stresem suszy, ale ten ar-
gument nie może przeważać 
nad doborem odmiany do 
warunków klimatycznych. 
Zasadniczo należy się kiero-
wać przede wszystkim wcze-
snością dojrzewania oraz 

potencjałem plonotwór-
czym odmiany. Informa-
cji na temat soi w rejonach 
jej uprawy: PN – północ-
ny (woj. zachodniopomor-
skie, pomorskie, warmiń-
sko-mazurskie, podlaskie), 
CN – centralny (woj. lubu-
skie, wielkopolskie, kujaw-
sko-pomorskie, łódzkie, ma-
zowieckie, lubelskie), PD 
– południowy (woj. dolno-
śląskie, opolskie, śląskie, ma-
łopolskie, świętokrzyskie, 
podkarpackie) należy szukać 
na stronach internetowych 
COBORU (https://coboru.
gov.pl/Publikacje_COBO-
RU/Wstepne_wyniki_PDO/
WWPO_Soja_2021.pdf ), 
które są upubliczniane po 
każdym roku zbioru.

 � Przygotowanie materiału 
siewnego soi 

Pierwszym etapem przy-
gotowywania nasion do 
siewu jest zaprawianie 
przeciwko chorobom grzy-
bowym. Szczególną uwagę 
należy poświęcić doborowi 
zaprawy, ponieważ niektó-
re związki chemiczne mogą 
być toksyczne dla bakterii 
brodawkowych. W przy-
padku zaprawy fungicy-
dowej poleca się te oparte 
na tiuramie, gdyż nie sta-
nowią one zagrożenia dla 
bakterii brodawkowych 

Bradyrhizobium japonicum. 
Drugim, niezwykle waż-
nym dla uprawy soi w Pol-
sce etapem, jest zaszcze-
pienie nasion bakteriami 
brodawkowymi. W miej-
scach ubogich w szczep 
bakterii B. japonicum za-
lecana jest wcześniejsza 
inokulacja nasion. Ponie-
waż soja jest uprawiana sto-
sunkowo rzadko, bakterie 
tego gatunku w glebie nie 
występują i dlatego istotnie 

ważna jest inokulacja ma-
teriału siewnego.

Efekt inokulacji zależny 
jest od wielu czynników, 
do których zaliczamy mię-
dzy innymi: czynniki śro-
dowiskowe, w tym przede 
wszystkim promieniowa-
nie słoneczne, zastoso-
waną do uprawy odmianę 
oraz wykorzystany szczep 
bakterii. Zgodnie z dobrą 
praktyką, nasiona pod-
dane inokulacji powinny 
być wysiane w przeciągu  
24 godzin. Największą efek-
tywność inokulacji uzy-
skujemy przeprowadzając 
ten zabieg w zaprawiarce, 
w warunkach bez światła. 
Bakterie brodawkowe za-
mierają na skutek działa-
nia promieni słonecznych. 
Wysuszenie nasion jest jed-
nym z czynników ogranicza-
jących przetrwanie bakterii 
na nasionach. Zastosowanie 
roztworu sacharozy (20 g 
na 1 l wody) poprawia po-
krycie nasion inokulan-
tem. Inne czynniki limitu-
jące przetrwanie żywych 
kultur bakterii na powło-
kach nasion to: ekspozy-
cja na makroelementy, tok-
syczne stężenie O2, wysokie 
temperatury oraz substan-
cje zawarte w okrywie na-
siennej, które ograniczają 
wzrost. Szczególnie ważny 
jest pierwszy rok uprawny 
na danym stanowisku, żeby 
nie przeoczyć tego zabiegu. 

Można również zastosować 
opryskiwanie, które wyda-
je się być prostszym zabie-
giem, jednakże jest wysoce 
zależne od warunków pogo-
dowych, gdyż wysoka tem-
peratura oraz nasłonecznie-
nie negatywnie wpływają na 
bakterie. Opryskiwanie na-
leży wykonać dwukrotnie 
najlepiej przy pochmurnej 
pogodzie. 

Czynnikiem bardzo silnie 
wpływającym na wybór ter-
minu wysiewu jest tempera-
tura gleby i powietrza. Ro-
śliny ciepłolubnej soi mogą 
zostać uszkodzone przez 
przymrozki wiosenne. Pod-
czas wczesnego kiełkowa-
nia niskie temperatury 
mogą pogorszyć wskaźnik 
pochłaniania wody, zdol-
ność tkanki embrionalnej 
do rozrastania oraz oddy-
chanie mitochondrialne. 
Dlatego tak ważne jest od-
powiednie przygotowanie 
gleby przez jej doprawie-
nie na głębokość ok. 6 cm. 
Nasiona, wcześniej odpo-
wiednio zaprawione, na-
leży wysiać gdy tempera-
tura gleby osiągnie 8–10°C. 
Najlepszy wpływ na wzrost 
rośliny ma temperatura od 
20 do 30°C. Niskie tempe-
ratury podczas wschodów, 
spowalniają proces kiełko-
wania, a także zwiększa-
ją prawdopodobieństwo 
wniknięcia patogenów do 
roślin, powodując zgorzel 
siewek. Najczęściej wysiew 
soi następuje w terminie 
od 20 kwietnia do 5 maja, 
w fenologicznej porze prze-
kwitania wiśni. Opóźnienie 
terminu wysiewu może spo-
wodować wydłużenie okre-
su wegetacji, co znacznie 
utrudnia zbiór nasion. Do-
datkowo, liścienie soi wy-
sianej z opóźnieniem, które 
wzejdą ok. 20 maja, nara-
żone są na szkody ze stro-
ny ptaków. Zakup materia-
łu siewnego soi to kwestia 
nie tylko wyboru odmiany, 
ale również dystrybutora. 
Warto zasięgnąć opinii rol-
ników, którzy mają już jakieś 
doświadczenie w tym wzglę-
dzie. Na rynku są sprzeda-
wane nasiona w jednostkach 
siewnych, pokryte zaprawą 
nasienną oraz inokulantem, 
co jest profesjonalnym roz-
wiązaniem na rozpoczęcie 

uprawy. Jednostki siewne 
mają określoną liczbę ży-
wych nasion, np. 160 tys., 
przystosowanych do precy-
zyjnego prowadzenia łanu 
w odpowiedniej gęstości. 
Zalecana obsada dla więk-
szości odmian soi to 60–70 
roślin na m2 , ale może się 
ona wahać w granicach 40–
100 roślin na m2. Kolejnym 
czynnikiem wpływającym 
na normę wysiewu jest masa 
tysiąca nasion, która jest wy-
soce zależna od odmiany, 
a także zdolność kiełkowa-
nia wyrażona w procentach 
na etykiecie. Norma wysie-
wu = obsada roślin na m2 
x masa tysiąca nasion (g)/
zdolność kiełkowania (%). 
Do wysiewu można zasto-
sować siewniki rzędowe 
oraz punktowe. Rozstawa 
powinna wynosić od 12 do 
45 cm w zależności od wa-
runków glebowych, pokro-
ju odmiany oraz posiada-
nego sprzętu do wysiewu. 
Należy pamiętać, aby nasio-
na wysiewać na głębokość 
maksymalnie 4 cm, ponie-
waż wymaga tego epigeicz-
ny typ kiełkowania rośli-
ny. Większa gęstość roślin 
w rzędzie i szersza rozstawa 
pomiędzy rzędami sprzyja 
rozwojowi wegetatywne-
mu odmian rozłożystego 
pokroju. Można wówczas 
wysiewać w zmniejszonej 
normie wysiewu 40–50 szt. 
na m2. Natomiast w tzw. 
rozstawie zbożowej, co  
12 cm, uzyskujemy równo-
mierne rozłożenie roślin 
w rzędach i w międzyrzę-
dziach, co sprzyja jedno-
pędowemu pokrojowi soi, 
przy wyższej obsadzie 80–
100 szt. na m2. Soja reaguje 
na niedobór wody zrzuca-
jąc dolne strąki w sytuacji, 
gdy wystąpi stres suszy, co 
jest szczególnie widoczne 
w zagęszczonym łanie. Dla-
tego też, licząc się z tym, 
że może wystąpić niedo-
bór wody, lepiej nie stoso-
wać obsady powyżej 70 szt. 
na m2. Stąd, zdając się na 
zakup materiału siewnego 
soi powinniśmy nabyć 4–5 
jednostek siewnych na hek-
tar; 4 jednostki na glebę moc-
niejszą i optymalnie wilgot-
ną, 5 na glebę lżejszą o mniej 
korzystnych warunkach 
wodno-powietrznych. 

 � Efektywna inokulacja nasion decyduje o rozwoju bro-
dawek na korzeniach, w których bakterie Bradyrhizobium 
japonicum asymilują azot do rośliny

Reklama

Dokończenie ze str. 19
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Valtra serii A: prosty pomocnik
Valtra serii A piątej generacji zadebiutowała na rynku na początku 
zeszłego roku jako modernizacja czwartej generacji. Z założenia 
ma to być ciągnik prosty w obsłudze, ergonomiczny i relatywnie 
niedrogi. Założenie to udało się spełnić w stu procentach.

Seria A obejmuje cią-
gniki o mocach od 
75 do 135 KM. Mo-
dele A 75, A 85 i A 95 
wyposażone są w sil-

niki 3-cylindrowe o pojem-
ności 3,3 l, zaś A 105, A 115, 
A 125 i A 135 wyposażono 
w 4-cylindrowe silniki o po-
jemności 4,4 l. 

 � Przekładnie do wszelkich 
zastosowań

Za przeniesienie napędu 
w ciągnikach z Serii A od-
powiadają dwie przekład-
nie. Elektrohydraulicznie re-
wersowana przekładnia GL 
oferuje po 6 przełożeń w 2 
zakresach, co daje nam łącz-
nie 12 przełożeń do przodu 
i tyle samo do tyłu, a z opcjo-
nalnym reduktorem otrzy-
mujemy przekładnię w wa-
riancie 24 x 24. W modelach 
A 75, A 85 i A 95 nowością 
jest przekładnia Hi-Tech 2.  
Od przekładni GL różni 
się ona obecnością zmie-
nianego elektrohydraulicz-
nie półbiegu, co również 

w rezultacie daje nam do 
wyboru 24 przełożenia do 
przodu i 24 do tyłu.

Z kolei w modelach A 105 
i A 115 można wybierać po-
między wspomnianą prze-
kładnią GL a Hi-Tech 4. 
|Najczęściej wybierana 
przekładnia Hi-Tech 4 nie 
dysponuje dźwignią zmia-
ny biegów. Mamy tutaj do 
czynienia ze swego rodza-
ju poręczą, z której może-
my poruszać się w zakresie 
4 biegów w 4 zakresach, co 
w połączeniu z rewersem 
daje 16 przełożeń do przo-
du i tyle samo do tyłu. Ste-
rowanie tą przekładnią re-
alizowane jest elektrycznie.

– Jeżeli ktoś potrzebu-
je ciągnika do wozu pa-
szowego czy do przyczepy 
leśnej, czyli prostszego roz-
wiązania, to może wybrać 
przekładnię prostszą i jed-
nocześnie tańszą. Jeżeli ma 
to być ciągnik wielofunkcyj-
ny, doradzamy przekładnie 
z półbiegami: Hi-Tech 2 i Hi-
-Tech 4 – tłumaczy Sebastian 

Karasiewicz, manager pro-
duktu w firmie Valtra.

 � Seria A czy G?
Ciekawie rzecz się przed-

stawia w przypadku dwóch 
największych modeli z serii 
A: A 125 i A 135, bowiem 
tutaj producent nie daje wy-
boru przekładni. Ciągniki te 
są dostępne tylko i wyłącznie 
z mechaniczną przekładnią 
GL 12 x 12.

– Dla szukających ciągni-
ka o mocy 125 lub 135 KM, 
ale z półbiegami, ewentual-
nie amortyzowaną osią, to 
od 105 KM „startuje” kolej-
na seria G. Wynika to stąd, 
że seria A z założenia obej-
muje ciągniki do prostszych 
zastosowań. Dla bardziej 
wymagających użytkowni-
ków przeznaczona jest seria 
G, która jeśli chodzi o moc 
ciągników, zazębia się z serią 
A – tłumaczy S. Karasiewicz.

Jeśli chodzi o gabaryty, 
pomiędzy tożsamymi mocą 
ciągnikami z serii A i G nie 
ma wielkich różnic, jednak 

jeśli chodzi o możliwości do-
posażenia ciągników, będą 
one dość znaczne. 

– W przypadku ciągników 
z serii A oferujemy rozwią-
zania telemetryczne, nato-
miast jeżeli ktoś potrzebuje 
rozwiązań w zakresie rolnic-
twa precyzyjnego czy stero-
wania poprzez ISOBUS, to 
kierujemy go do serii G – bę-
dzie to ciągnik z podobną ka-
biną, lecz lepiej wyposażo-
ny, minimalnie większy, ale 
przede wszystkim z większy-
mi możliwościami. Idea serii 
A jest taka, że mają to być 

ciągniki proste, przyjazne, 
do pracy z ładowaczem czo-
łowym, wozem paszowym, 
dla mniejszych gospodarstw  
– wyjaśnia specjalista.

 � Idealne do ładowacza czołowego
Ponad połowa sprzedawa-

nych ciągników z serii A tra-
fia do klientów z ładowacza-
mi czołowymi. Na taki stan 
rzeczy składa się kilka czyn-
ników: po pierwsze możli-
wość zamówienia ciągnika 
z fabrycznym ładowaczem 
i osprzętem, ale także bardzo 
dobra widoczność z kabiny, 

która może być spotęgo-
wana opcjonalnym, zacho-
dzącym wręcz na przednią 
szybę oknem dachowym. 
Ponadto do pracy z ładowa-
czem ciągniki z serii A pre-
destynują duże możliwości 
hydrauliki – mogą być one 
wyposażone w pompy o wy-
datku do 98 l/min. Ponad-
to ładowacz także można 
skonfigurować, może być 
on sterowany za pomocą 
dźwigni mechanicznej lub 
elektrohydraulicznie.

Mateusz Wasak

Praca silnika w ciągniku 
zależy od układu zasilania

Układ zasilania jest podstawowym zespołem silnika 
spalinowego w ciągniku rolniczym. Najważniejszym 
elementem jest w nim pompa wtryskowa. Zadaniem 
wtryskowego układu zasilania jest podawanie  
paliwa do cylindrów w odpowiednim czasie oraz w ilości 
i postaci zapewniających jak najlepsze ich pełne spalanie. 

Układ zasilania silnika z zapłonem samoczynnym składa się z wielu 
precyzyjnie dobranych części i wymaga wyjątkowo starannej obsługi, 
ponieważ około 70% wszystkich niedomagań silnika wynika właśnie 
z usterek tego układu. 

Ciągniki pracują w oto-
czeniu o dużym za-
pyleniu. Cząstki 
o dużej średnicy oraz 
twardości, które do-

stają się do cylindrów po-
wodują szybsze zużycie 
podzespołów silnika. We 
współczesnych silnikach do 
filtracji powietrza używane 

są filtry kombinowane, skła-
dające się z filtru bezwład-
nościowego oraz pochła-
niającego. Zanieczyszczenia 
o większych cząstkach są 
pochłaniane z powietrza 
w pierwszej fazie za pomo-
cą filtra bezwładnościowe-
go i składowane w osadni-
ku. Wstępnie oczyszczone 
powietrze przechodzi przez 
kąpiel olejową i mokre wkła-
dy filtrujące i zasysane jest 
po dalszym oczyszczeniu do 
cylindrów silnika. Działanie 
tych filtrów jest skuteczne – 
zatrzymują one ponad 99,5% 
zanieczyszczeń. 

Ze zbiornika paliwo po-
bierane jest przez pompę 
zasilającą i podawane do fil-
trów paliwowych. Oczysz-
czone paliwo dopływa do 
pompy wtryskowej, która 
tłoczy je pod wysokim ci-
śnieniem przez wtryskiwa-
cze do cylindrów silnika. 
Pompa zasilająca powinna 
podawać paliwo (oczysz-
czone) do pompy wtrysko-
wej w nadmiarze, aby nie 
wystąpił niedobór paliwa 
w okresach jego maksymal-
nego zużycia. 

Dokończenie na str. 22

Reklama

 � Valtra serii A piątej generacji zadebiutowała na rynku na początku zeszłego roku
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Do czyszczenia paliwa 
służą filtry, które mają za-
pewnić przegrodę przesą-
czalną dla paliwa, a zatrzy-
mującą zanieczyszczenia. 
Ze względu na wysokie wy-
magania dotyczące czysto-
ści paliwa, powszechnie sto-
suje się filtry dwukomorowe 
(dwustopniowe) z różny-
mi wkładami czyszczący-
mi. W pierwszym stopniu 
filtrowania stosuje się wkła-
dy filcowe lub papierowe, na-
tomiast w drugim – wkłady 
papierowe. 

Oczyszczone paliwo po-
dawane jest do pompy wtry-
skowej lub pompy wyso-
kiego ciśnienia w układzie 
wtryskowym Common Rail, 
a następnie przewodami wy-
sokiego ciśnienia do wtry-
skiwaczy. Pompa wtryskowa 
jest najbardziej skompliko-
wanym i precyzyjnym me-
chanizmem w układzie za-
silania. Zadaniem pompy 
wtryskowej jest dostarcza-
nie w odpowiednim czasie 
do wtryskiwaczy ściśle od-
mierzonych dawek paliwa. 
Ostatnie ogniwo układu za-
silania stanowi wtryskiwacz. 
Zadaniem wtryskiwacza jest 
podanie do cylindrów pa-
liwa w postaci rozpylonej 
pod odpowiednim ciśnie-
niem. Wtryskiwacz jest po-
łączeniem zaworu i dyszy 
rozpylającej paliwo. Zada-
niem zaworu jest szczelne 
zamknięcie połączenia mię-
dzy układem paliwowym 

i komorą spalania. W cza-
sie, gdy nie występuje wtrysk 
paliwa, otwieranie zawo-
ru wtryskiwacza w pom-
pach sekcyjnych odbywa 
się samoczynnie, po prze-
kroczeniu odpowiednie-
go ciśnienia w przewodzie 
wtryskowym łączącym wtry-
skiwacze z pompą wtry-
skową. W nowszych roz-
wiązaniach, tj. w silnikach 
o układach z pompowtry-
skiwaczami otwarcie zaworu 
odbywa się za pomocą elek-
tronicznie sterowanych elek-
trozaworów upustowych, zaś 
w silnikach z układem Com-
mon Rail otwarcie zaworu 
wtryskiwacza odbywa się 
za pomocą impulsów elek-
trycznych wysyłanych przez 
sterownik silnika.

Niezależnie od konstruk-
cji, pompy wtryskowe nie 
są w stanie zapewnić od-
powiednio wysokiego ci-
śnienia wtrysku oraz do-
kładnego dawkowania tak, 

aby możliwe było spełnie-
nie m.in. lepszego spalania 
paliwa i sprostanie ostrzej-
szym normom emisji spalin. 
To spełniają w dużym stop-
niu nowe systemy zasilania 
– Common Rail.

System zasilania Com-
mon Rail to lepsze spala-
nie paliwa, wysoka spraw-
ność termodynamiczna, 
zmniejszenie wydzielania 
ciepła, redukcja poziomu 
hałasu, zmniejszenie emi-
sji zanieczyszczeń oraz ła-
twość uzyskania wysokich 
parametrów użytkowych. 
Jego wadą jest duża wraż-
liwość na czystość paliwa, 
związana bardzo precyzyj-
nym wykonaniem wtryski-
waczy. Zasada pracy układu 
Common Rail polega na wy-
korzystaniu ciśnienia cieczy 
zgromadzonej w tzw. szynie 
„akumulatorze hydraulicz-
nym” wspólnego dla wszyst-
kich wtryskiwaczy. Najnow-
sza generacja systemu CR 

wykorzystuje piezowtry-
skiwacze. Sterowany elek-
tronicznie piezozawór za-
łącza się pięć razy szybciej 
niż zawór elektromagnetycz-
ny i dzięki temu umożliwia 
dokładniejszą optymaliza-
cję przebiegu wtryskiwa-
nia w porównaniu z zawo-
rem elektromagnetycznym. 
Wyższe ciśnienie wtrysku 
korzystnie wpływa na pracę 
silnika. Powoduje lepsze spa-

lanie paliwa dzięki idealne-
mu rozpyleniu go w komorze 
spalania. Aktualnie wypie-
ra inne systemy wtrysko-
we i jako jedyny umożliwia 
spełnianie rygorystycznych 
norm czystości spalin.

Nowoczesne systemy ukła-
du zasilania silników cią-
gników charakteryzują się 
znacznie niższym zuży-
ciem paliwa, są mocniej-
sze, a także łatwiejsze w roz-
ruchu. Aby pracowały one 
długo i bezawaryjnie, nale-
ży przestrzegać kilku pod-
stawowych zasad, m.in.: 

dbałość o czystość zbiornika 
paliwa, okresowe usuwanie 
wody z odstojników separa-
torów, regularna wymiana 
filtrów paliwa, niedopusz-
czanie do zapowietrzania się 
instalacji zasilania, wszelkie 
regulacje w układzie zasila-
nia należy przeprowadzać 
w wyspecjalizowanym za-
kładzie naprawczym. 

Czynności, których nale-
ży przestrzegać w czasie eks-

ploatacji silnika z zapłonem 
samoczynnym:
1. Nie wolno regulować 

pomp śrubami regula-
cyjnymi, a zwłaszcza 
oplombowanymi (czyn-
ność tę niech wykona 
specjalistyczny zakład 
naprawczy).

2. Często przyczyną niedo-
magań w pracy silnika 
może być zapowietrze-
nie się układu zasilania 
wynikające z nieszczel-
ności układu lub zapcha-
nia filtrów. Oznaką zapo-
wietrzania są pęcherzyki 

powietrza w przewodach 
przelewowych i wypływa-
jące śrubami odpowietrza-
jącymi podczas przepom-
powania układu.

3. Niesprawności rozrucho-
we mogą wynikać z nie-
sprawności podgrzewaczy. 
Niedopuszczalne jest uru-
chamianie „na holu” po-
jazdów z paskiem zęba-
tym w napędzie rozrządu.

4. Celem poprawienia wła-
sności paliwa zaleca się 
stosować dodatki uszla-
chetniające – Diecyl, Iber, 
a także dodanie nafty lub 
etyliny. Szkodliwe jest np. 
stosowanie denaturatu.

5. Poprawna praca silnika za-
leży od właściwego skoja-
rzenia aparatury paliwo-
wej z samym silnikiem. 
Najważniejszy jest właści-
wy kąt początku wtrysku.

6. Dla danego typu silnika 
należy stosować właści-
we, przewidziane instruk-
cją, rozpylacze, wtryski-
wacze, pompy i filtry.
Użytkownik ciągnika po-

winien: dbać o czystość na-
lewanego paliwa, kontrolo-
wać szczelność połączeń, 
uzupełniać olej w regulato-
rze i pompie, czyścić okre-
sowo filtry paliwowe i wy-
mieniać wkłady filtrujące; 
oddawać w przewidzianym 
terminie pompę i wtryski-
wacze do warsztatu napraw-
czego w celu ich regulacji, 
dbać o bezwzględną czy-
stość podczas obsługi. 

dr inż. Piotr Grudnik

Dokończenie ze str. 21

Usterki podnośnika hydraulicznego 
ciągnika i ich usuwanie

Podnośnik hydrauliczny odznacza się dużą trwałością i niezawodnością w pracy pod 
warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń instrukcji fabrycznej. Najczęściej nieprawidłowe 
działanie związane jest z utratą szczelności, wyciekami wewnętrznymi lub zewnętrznymi. 
Kolejnym powodem wadliwego działania urządzenia może być dostanie się zanieczyszczeń do 
układu hydraulicznego.

T e dwie przyczyny 
nierzadko wystę-
pują razem, utrata 
szczelności może 
nastąpić w wyni-

ku zużycia się gumowych 
uszczelniaczy. W przypad-
ku utraty szczelności, ubyt-
ki cieczy roboczej mogą 
spowodować, że podnośnik 
zostanie trwale uszkodzo-
ny lub osłabić go, sprawia-
jąc, że będzie działał go-
rzej – siła udźwigu będzie 
znacznie mniejsza. Istnie-
je również ryzyko związa-
ne z dostaniem się wody 
i zanieczyszczeń do wnę-
trza podnośnika, to z kolei 
może spowodować wystą-
pienie korozji wewnątrz 

układu, co sprawi, że re-
generacja nie będzie moż-
liwa. Nieszczelność może 
więc być źródłem zanie-
czyszczeń oraz poważnych 
uszkodzeń podnośnika.

Jak widać, zignorowanie 
drobnych usterek może 
skutkować pojawieniem 
się poważnych uszkodzeń 
w przyszłości. Warto więc 
wykonywać drobne rege-
neracje, gdy tylko wystąpią 
znaki sygnalizujące, że nasz 
podnośnik może wymagać 
naprawy. Przykładem takich 
sygnałów może być: nie-
wysuwanie się podnośnika 
całkowicie lub jego wolne 
wysuwanie się, piszczenie, 
generowanie nadmierne-
go hałasu, odbarwienie lub 
spienienie się oleju znajdu-
jącego wewnątrz podnośni-
ka, które może prowadzić do 
wspomnianej wcześniej ko-
rozji wewnątrz podnośnika.

Na prawidłową obsługę 
techniczną układu hydrau-
licznego podnośnika ciągni-
ka składają się następujące 
czynności:
– regularne sprawdzanie 

poziomu oleju w skrzyni 
i w miarę potrzeby uzu-
pełnianie go;

– okresowa wymiana oleju 
w układzie;

– okresowe czyszczenie 
filtrów;

– odpowietrzanie układu 
hydraulicznego;

– sprawdzanie szczelności 
i wykrywanie wycieków 
na złączach, przewodach, 
zespołach.
Na przykładzie ciągni-

ka Ursus C-360 zostaną 
przedstawione typowe ob-
jawy niedomagań podno-
śnika hydraulicznego, które 
użytkownik może wykonać 

 �Użytkownik ciągnika powinien czyścić okresowo filtry 
paliwowe i wymieniać układy filtrujące

 � Zadaniem pompy wtryskowej jest dostarczanie w od-
powiednim czasie do wtryskiwaczy ściśle odmierzonych 
dawek paliwa

 � Rys. 1. Schemat podnośnika hydraulicznego z elektrohydrauliczną regulacją (1 – pulpit 
sterowniczy, 2 – elektroniczny czujnik położenia ramion podnośnika, 3 – elektroniczny czuj-
nik w cięgłach dolnych, 4 – elektroniczny moduł sterujący, 5 – zawór sterujący hydrauliki, 
6 – siłownik podnośnika, 7 – pompa podnośnika)
Do korzyści płynących z zastosowania systemu elektrohydraulicznej regulacji podnośnika 
hydraulicznego, należą: lepsze wykorzystanie mocy ciągnika, mniejsze zużycie narzędzi, 
oszczędność paliwa, ergonomia pracy operatora. Dokończenie na str. 23
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we własnym zakresie, przy 
niewielkich kosztach, oczy-
wiście nie licząc własnej 
robocizny. 

Najczęściej podstawowym 
niedomaganiem układu hy-
draulicznego jest podno-
śnik, który nie podnosi się 
lub znacznie spada jego 
udźwig.

Nie należy pracować takim 
ciągnikiem. Powinno się wy-
konać kilka czynności, które 
pozwolą określić przyczynę 
niesprawności. Nie należy 
od razu sądzić, że przyczy-
ną jest uszkodzona lub zu-
żyta pompa zębata, którą 
należy od razu wymienić. 
Wymiana pompy bez spraw-
dzenia układu hydraulicz-
nego ciągnika nie zniweluje 
usterki; podnośnik nadal nie 
będzie funkcjonował prawi-
dłowo, a przyczyna uster-
ki będzie znajdowała się 
w innym zespole. Na wstę-
pie należy sprawdzić, czy 
w skrzyni przekładniowej 
jest wystarczający poziom 
oleju. Po przestawieniu do-
wolnej dźwigni rozdziela-
cza hydrauliki do położe-
nia „podnoszenie” słyszy 
się charakterystyczny szum 
pracy pompy hydraulicz-
nej (pompa wyje) pracującej 
pod ciśnieniem. Przyczyną 
jest niewystarczający po-
ziom oleju. Aby usunąć tę 
usterkę, należy uzupełnić 
olej do normalnego pozio-
mu, a następnie uruchomić 
podnośnik bez obciążenia 
narzędziem i w ciągu kilku 
minut przestawiać dźwignię 
rozdzielacza na przemian 
– w położenie podnosze-
nia i opuszczania. Gdy pod-
nośnik w dalszym ciągu nie 
pracuje prawidłowo, należy 

zdemontować podnośnik 
i skontrolować stan jego ele-
mentów składowych. Przy-
czyną niewystarczającego 
udźwigu podnośnika mogą 
być nieszczelności spowo-
dowane zużyciem gumo-
wych uszczelniaczy w roz-
dzielaczu lub w układzie 
tłok–cylinder. 

Po stwierdzeniu, że przy-
czyną niesprawności pod-
nośnika hydraulicznego 
jest zużyta pompa, należy 
ją zdemontować, przedtem 
należy spuścić olej ze skrzy-
ni przekładniowej. Wymon-
towane części pompy nale-
ży umyć i poddać dokładnej 
weryfikacji. Powinno zwró-
cić się uwagę na dokładne 
umycie siatki filtru, które-
go obudowę można rozkrę-
cić. Jeżeli nie stwierdza się 
uszkodzenia siatki, można 
go założyć z powrotem. 
Łożyska kół napędowych 
pompy nie mogą wykazy-
wać luzu poprzecznego, 
koła powinny obracać się 
swobodnie. Zamontowanie 
nowej pompy należy prze-
prowadzić w odwrotnej ko-
lejności do demontażu. Na 
każdą ze śrub mocujących 
pompę i wspornik nakłada 
się nowe uszczelki mosięż-
ne i O-ring w specjalne pod-
toczenie w pokrywie. Nie 
można zapomnieć o wymia-
nie O-ringów w tulei, przez 
którą olej przekazywany jest 
do kanału w kadłubie ciągni-
ka. W Ursusie C-360 pod-
nośnik hydrauliczny zasilany 
jest olejem, który znajduje 
się w skrzyni biegów i tyl-
nym moście. Olej ten jest 
zanieczyszczony opiłka-
mi od kół zębatych w prze-
kładni. Filtr ten znajduje się 
w obudowie podnośnika tuż 
pod siedzeniem operatora. 

Aby zabezpieczyć nową 
pompę przed zbyt przyspie-
szonym zużyciem, trzeba 
oczyścić filtr magnetycz-
ny, najlepiej suchą szmat-
ką, a sitko w czystej ben-
zynie. Ważne jest w ogóle 
terminowe czyszczenie fil-
tru magnetycznego, gdyż 
jego nadmierne zanieczysz-
czenie może powodować 
odrywanie się opiłków, które 
powtórnie trafią do układu. 

Jeśli filtrowi magnetyczne-
mu towarzyszy wymienny 
wkład, to po czasie przewi-
dzianym w instrukcji należy 
zastąpić go nowym. Ostat-
nią czynnością jest napeł-
nienie skrzyni przekładnio-
wej nowym olejem. 

Inną z przyczyn niewy-
starczającego udźwigu 
podnośnika mogą być nie-
szczelności spowodowa-
ne zużyciem gumowych 
uszczelniaczy w układzie 
tłok–cylinder. Nieszczelność 
tłoka w cylindrze, wpływa 
zarówno na wolne podno-
szenie ramion podnośni-
ka, jak i szybkie jego opa-
danie. Nieszczelność układu 
jest również źródłem dosta-
wania się zanieczyszczeń. 

Szybkie opadanie ramion 
podnośnika może wskazy-
wać na konieczność wy-
miany uszczelek cylindra, 
które zużywają się najszyb-
ciej W tym celu należy od-
kręcić rurkę łączącą cylinder 
z rozdzielaczem, po czym 
można odkręcić cylinder 
wraz z tłokiem, a następ-
nie wysunąć tłok z cylindra. 
Uszczelnienie tłoka stano-
wią dwie gumowe uszczel-
ki i żeliwny pierścień, które 
po długotrwałej eksploata-
cji, wymagają wymiany. Na-
leży również poddać kontro-
li wewnętrzną powierzchnię 
cylindra. Zwrócić uwagę czy 
wnętrze cylindra nie nosi 
śladów zarysowania lub od-
kształcenia cylindra. Drobne 
rysy można delikatnie prze-
szlifować np. płótnem ścier-
nym. Jeśli stan techniczny 
cylindra jest dobry, można 
założyć na tłok uszczelki 
i żeliwny pierścień, a na-
stępnie zainstalować tłok. 
Jeśli cylinder ma ostrą kra-
wędź, to trzeba ją zlikwido-
wać pilnikiem o drobnych 
nacięciach, przed rozpo-
częciem montażu. 

Rozdzielacz to urządzenie 
bardzo precyzyjne. Często 

nie potrzeba od razu odda-
wać rozdzielacza do napra-
wy, ale wymieniając jedynie 
pierścienie uszczelniające, 
czyli tzw. O-ringi, możemy 
doprowadzić podnośnik do 
stanu używalności. Aby do-
konać wymiany uszczelnia-
czy, należy wykręcić śrubę 
zaworu redukcyjnego i pia-
stę redukcyjną i wymienić 
pierścienie. Podczas monta-
żu piasty redukcyjnej z nowo 
założonym pierścieniem, na-
leży pokryć go cienką war-
stwą oleju i wkładać bardzo 
ostrożnie, ponieważ gniaz-
do, w którym osadzona jest 
piasta, ma bardzo ostre kra-
wędzie i można łatwo uszko-
dzić uszczelniacze.

Przy łączeniu siłowników 
maszyn z ciągnikiem należy 
zawsze się upewnić, że taki 
sam olej znajduje się w ukła-
dzie hydraulicznym maszy-
ny i ciągnika. Nie wszyscy 
użytkownicy są świadomi, 
że gwarancja niezawodno-
ści układu hydraulicznego 
ciągnika zależy w głównej 
mierze od czystości oleju. 
Do najgorszych rzeczy nale-
ży unikanie wymiany olejów 
i filtrów. Po pewnym okre-
sie użytkowania podnośnika 

hydraulicznego następuje 
obniżenie właściwości smar-
nych oleju zastosowanego 
w układzie, szczególnie 
w warunkach podwyższo-
nej temperatury i dużych ci-
śnień występujących w pro-
cesie normalnej eksploatacji. 
Pojawiają się w oleju zanie-
czyszczenia będące wyni-
kiem zużycia współpracu-
jących części, utleniania itp. 
Z tego względu koniecz-
na jest okresowa wymiana 
oleju w terminach przewi-
dzianych instrukcją obsługi 
lub w innych sytuacjach, jak 
np. wymiana rozdzielacza.

Aktualny stan techniczny 
podnośnika hydrauliczne-
go w użytkowanym ciągni-
ku, rolnik może określić sa-
modzielnie. Podstawowym 
parametrem, którym można 
określić stan podnośnika 
jest czas podnoszenia mak-
symalnego obciążenia oraz 
utrzymywanie go na okre-
ślonej wysokości. 

Wskaźnikiem stanu 
technicznego pompy jest 
uzyskanie maksymalne-
go ciśnienia w układzie 
hydraulicznym.

dr inż. Piotr Grudnik

www.newholland.pl

Razem tworzymy przyszłość rolnictwa.
Dziękujemy za Wasze zaufanie.
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Reklama

 � Podnośnik hydrauliczny 
zainstalowany na przodzie 
ciągnika Kubota

 � Podnośnik hydrauliczny zainstalowany na przodzie i tyle ciągnika pozwala na agrega-
towanie trzech kosiarek rotacyjnych

Dokończenie ze str. 22
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inne oczekiwania można 
stawiać ciągnikom kwalifi-
kowanym do różnych „ka-
tegorii wagowych”, jed-
nak istnieje wiele punktów 
wspólnych, czy też ogól-
nych czynników, które warto 
wziąć pod uwagę przy wy-
borze ciągnika mającego 
współpracować z ładowa-
czem czołowym.

 � Przekładnia
Przekładnia nawrot-

na, czyli tzw. rewers, po-
zwala na zmianę kierunku 
jazdy niezależnie od wy-
branego przełożenia. Jest 
to element ściśle związany 
z danym modelem ciągnika 
lub jego wersją wyposaże-
niową, a jego modyfikacja 
po zakupie już nie jest moż-
liwa. Dlatego warto dobrze 
przemyśleć wybór. Nieza-
leżnie, czy będzie to rewers 
mechaniczny, hydrauliczny, 
czy też elektrohydraulicz-
ny, jego obecność znacznie 
usprawni pracę ładowaczem 
z uwagi na możliwość do-
boru odpowiedniego biegu 
do każdej pracy oraz łatwość 
przełączania kierunku jazdy.

Rewers mechaniczny ba-
zuje na suchej tarczy sprzę-
głowej oraz wymaga wciska-
nia pedału sprzęgła podczas 
zmiany kierunku jazdy. 
Z kolei ciągnik wyposażo-
ny w rewers elektrohydrau-
liczny nie wymaga używania 
sprzęgła nożnego, a jedynie 
użycia manetki zmiany kie-
runku jazdy, co jest znacz-
nie wygodniejsze. Ponadto 
zamiast suchego sprzęgła, 
pracuje tu sprzęgło wielo-
tarczowe mokre, które jest 
znacznie bardziej odporne 
na zużycie oraz przegrza-
nie, co ma ogromne znacze-
nie podczas pracy z ładowa-
czem. Elektrohydrauliczna 
przekładnia nawrotna może 
być dodatkowo wyposażona 
w modulację intensywności 
zmiany kierunku jazdy, co 
pozwala wybierać pomię-
dzy pracą bardziej wydajną 
i bardziej komfortową. Do-
datkowo ciągniki z rewer-
sem elektrohydraulicznym 
czasem bywają wyposażo-
ne w system typu start/stop, 
pozwalający na zatrzymywa-
nie się bez użycia sprzęgła, 
a jedynie przez naciśnięcie 
pedału hamulca. Ciągnik sa-
moczynnie rusza po zwol-
nieniu hamulca.

Rozwiązaniem pośrednim 
jest rewers hydrauliczny, 
czyli również bazujący na 
sprzęgle wielotarczowym 
mokrym i niewymagającym 
wciskania pedału sprzęgła, 

jednak w tym przypadku 
sterowanie zaworem hy-
draulicznym odbywa się 
ręcznie, co wymaga użycia 
nieco większej siły do ob-
sługi dźwigni oraz ręczne-
go modulowania szybkością 
zmiany kierunku jazdy. Nie-
dostępne są także wszelkie 
elektroniczne systemy ste-
rowania pracą rewersu.

 � Napędy
Będąc w temacie przenie-

sienia napędu oraz trakcji, 
warto wspomnieć także 
o przednim napędzie oraz 
blokadzie mechanizmów 
różnicowych. Sama obec-
ność przedniego napę-
du w ciągniku współpra-
cującym z ładowaczem to 
rzecz właściwie niepodle-
gająca dyskusji. Z uwagi na 
znaczne odciążenie tylnej 
osi ciągnika podczas pracy 
z ładowaczem, brak napę-
du przedniej osi niemal dys-
kwalifikuje taki sprzęt do 
tego typu prac, zwłaszcza 
w terenie. Przedni napęd 
jest zatem praktycznie ko-
niecznością, a do tego do-
brze, jeżeli przedni mecha-
nizm różnicowy ma funkcję 
pełnej blokady. Mechanizmy 
różnicowe o ograniczonym 
poślizgu, często stosowane 
w przedniej osi ciągników, 
nie zapewniają optymalnego 
przeniesienia napędu w sy-
tuacji, gdy jedno z kół trafi 
na nawierzchnię o słabej 

przyczepności – występuje 
wówczas poślizg. Samo uru-
chamianie napędu przedniej 
osi oraz blokady mostów 
może odbywać się mecha-
nicznie lub elektrohydrau-
licznie, co jest kwestią kom-
fortu użytkowania, ale nie 
tylko. W przypadku mecha-
nicznie załączanego napędu 
przedniej osi jego urucho-
mienie nie jest możliwe pod-
czas jazdy z poślizgiem. Je-
żeli tylne koła ciągnika tracą 
trakcję, przed załączeniem 
napędu przedniej osi nale-
ży wcisnąć sprzęgło.

 � Hydraulika
Poza układem przeniesie-

nia napędu, w ciągnikach 
wyposażonych w ładowacz 
czołowy bardzo intensyw-
nie pracuje także układ hy-
drauliczny. Pompa o dużym 

wydatku gwarantuje spraw-
ne operowanie ładowaczem 
czołowym przy niewielkich, 
ekonomicznych obrotach 
silnika. Do tego ważne jest 
zapewnienie odpowiednie-
go wydatku na układ kierow-
niczy, aby przy operowaniu 
ładowaczem i znacznym ob-
ciążeniu przedniej osi nie 
dochodziło do blokowania 
kierownicy. Świetnym roz-
wiązaniem jest oddzielna 
pompa hydrauliczna, która 
tłoczy olej do układu kie-
rowniczego niezależnie od 
obciążenia hydrauliki ro-
boczej. Ponadto niektó-
re modele ciągników mają 
możliwość doposażenia 
w dodatkową pompę, która 
zwiększa wydatek hydrau-
liki układu kierowniczego, 
pozwalając zredukować 
liczbę obrotów kierownicy 

potrzebną do wykonania 
pełnego skrętu. System ten 
znacznie ułatwia manewro-
wanie z ładowaczem, a także 
na uwrociach pola i ma moż-
liwość wyłączenia, kiedy nie 
jest potrzebny. Dodatkowy 
wydatek oleju może ofero-
wać także pompa hydrauli-
ki roboczej. Przekierowanie 
większej ilości oleju do roz-
dzielacza ładowacza znacz-
nie ułatwia operowanie wy-
sięgnikiem i osprzętem.

 � Sterowanie
W wielu modelach ciągni-

ków można spotkać dźwi-
gnię krzyżową do operowa-
nia hydrauliką zewnętrzną. 
Można ją wykorzystać do 
obsługi ładowacza. Jednak 
większość ciągników do-
stępnych na rynku można 
doposażyć w dedykowany 
rozdzielacz przystosowany 
do obsługi ładowacza wraz 
z oryginalnym dżojstikiem 
mechanicznym lub elektro-
nicznym. Obieg hydraulicz-
ny ładowacza jest wówczas 
podłączany bezpośrednio 
do hydrauliki ciągnika, z po-
minięciem rozdzielaczy, co 
ogranicza straty przepływu 
oleju i gwarantuje szybszą 
pracę ładowacza. W ciągni-
kach fabrycznie wyposażo-
nych w ładowacz czołowy 
często zamontowane są także 
dodatkowe przyciski do ak-
tywowania dodatkowych 
funkcji, takich jak amorty-
zacja wysięgnika (o ile jest 
uruchamiana elektronicz-
nie), wytrząsanie osprzętu, 
hydrauliczne ryglowanie, 
czy też poziomowanie. Fa-
brycznie montowany zestaw 
może także obejmować do-
datkowe przyciski sprzęgła 
lub półbiegów, umieszczone 
w dżojstiku – dla łatwiejsze-
go operowania ciągnikiem 
bez odrywania ręki od naj-
częściej używanego elemen-
tu sterującego.

 �Widoczność
Dobra widoczność to pod-

stawa sprawnej i bezpiecznej 

pracy, nie tylko z ładowa-
czem. Bardzo często spo-
tykanym elementem wy-
posażenia jest szklany 
szyberdach, który zwięk-
sza pole widzenia na unie-
siony ponad kabinę osprzęt. 
Ważne, aby pod dachem 
znajdowała się roleta umoż-
liwiająca ochronę przed bez-
pośrednim padaniem pro-
mieni słonecznych, które 
mogą oślepiać operatora 
oraz dodatkowo nagrze-
wać wnętrze kabiny. Rolety 
przydatne są także w oknie 
przednim oraz tylnym. Ze 
względów bezpieczeństwa 
ważne jest, aby dach kabi-
ny ciągnika pracującego z ła-
dowaczem miał certyfikat 
FOPS, a więc chronił ope-
ratora przed spadającymi 
przedmiotami.

W kwestii widoczności 
nie należy zapominać także 
o odpowiednim oświetleniu 
obszaru roboczego. Dopo-
sażenie traktora w przynaj-
mniej dwa zestawy przed-
nich reflektorów roboczych 
w dachu kabiny, ograniczy 
powstawanie cieni w obrę-
bie wysięgnika, znacznie 
utrudniających orientowa-
nie się w sytuacji. Dobrze, 
jeżeli oświetlenie obejmuje 
obszar wokół kabiny i nie 
występują martwe strefy 
po bokach. Ciągnik wypo-
sażony w ładowacz czoło-
wy lub przedni TUZ powi-
nien być także wyposażony 
w górne światła drogowe, 
których należy używać na 
drogach publicznych, gdy 
standardowe światła są  
zasłonięte.

 � Balast
Z uwagi na znaczne prze-

sunięcie środka ciężkości 
ciągnika do przodu, pod-
czas prac z ładowaczem, 
należy zadbać także o wła-
ściwe obciążenie tylnej osi 
ciągnika. Zazwyczaj stoso-
wane są odpowiednie ba-
lasty zawieszane na tylnym 
TUZ-ie lub w obręczach 
tylnych kół. Jednak czasem 
spotyka się także inną me-
todę zbalastowania ciągni-
ka. Jest nią napełnianie kół 
ciągnika wodą lub płynem 
odpornym na zamarzanie 
(np. płyn chłodniczy). Służą 
do tego specjalne zaworki 
montowane w felgach.

Z uwagi na znaczne ob-
ciążenie osi ciągnika, warto 
także wybrać felgi pełne, 
spawane, zamiast regulowa-
nych, skręcanych śrubami. 
Są one wytrzymalsze i ist-
nieje mniejsze ryzyko, że 
po kilku latach użytkowa-
nia pojawią się pęknięcia, 
lub że będzie konieczne re-
gularne dokręcanie luzują-
cych się śrub.

Łukasz Wasak

Idealny ciągnik do ładowacza

 � Kilka elementów doposażenia ciągnika może w znacznym stopniu decydować o wydaj-
ności oraz komforcie pracy z ładowaczem

 �Niektóre modele ciągników mają mechaniczną 
lub elektroniczną dźwignię krzyżową do obsługi 
hydrauliki zewnętrznej, która może być wykorzy-
stywana do sterowania ładowaczem

 � Niemal każdy, nawet prosty 
model ciągnika, może być 
wyposażony w dedykowany 
rozdzielacz z dżojstikiem do 
obsługi ładowacza określonej 
marki

 �Rewers elektrohydrauliczny z modulacją 
szybkości działania, dodatkowy wydatek 
pompy układu kierowniczego SDD, czy też 
system Stop&Go, to elementy znacznie 
usprawniające pracę z ładowaczem

 �Na widoczność podczas pracy z ładowaczem wpływa 
dobrze przeszklona kabina z szyberdachem, a także wydajne 
oświetlenie wokół kabiny

Dokończenie ze str. 1
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Reklama

Czas na wymianę oleju
Współczesne, zaawansowane technologicznie maszyny, 
wymagają szczególnej dbałości w zakresie stosowania środków 
smarnych. Warto zatem pamiętać o terminowej wymianie oleju, 
w czym pomocnych może być kilka ogólnych zasad.

Najważniejszą z nich 
jest oczywiście sto-
sowanie się do in-
strukcji obsługi. 
To tam producen-

ci ciągników i maszyn za-
mieszczają wszelkie potrzeb-
ne informacje dotyczące 
interwałów serwisowych, 
specyfikacji stosowanych 
środków smarnych, ich wy-
maganej ilości, czy też nu-
merów katalogowych filtrów 
oraz innych elementów wy-
korzystywanych podczas wy-
miany oleju.

 � Specyfikacja oleju
W instrukcji znajdziemy 

informacje dotyczące norm 
stosowanych olejów. Jedną 
z nich jest norma jakościo-
wa API. Zgodnie z nią oleje 
stosowane w silnikach wy-
sokoprężnych oznacza się 
symbolem składającym się 
z litery „C” oraz kolejnej li-
tery, przy czym im dalsza 
litera alfabetu, tym wyższa 
jest norma jakościowa (np. 
CF, CG, CJ), a czasem do-
datkowo występuje cyfra 
oznaczająca podnormę (np. 
CH-4, CJ-2). Stosowanie 
oleju o niższej normie może 
doprowadzić do przyspie-
szonego zużycia lub nawet 
uszkodzenia silnika. Zaleca 
się zatem stosowanie płynu 
eksploatacyjnego o tej samej 
klasie jakościowej lub wyż-
szej o jedną pozycję. Podob-
ny sposób oznaczania jako-
ści stosuje się w przypadku 

olejów przekładniowych, 
przy czym na ich symbol 
składają się litery „GL” oraz 
cyfra od 1 do 6 (np. GL-4).

Bardzo ważnym parame-
trem oleju jest jego klasa 
lepkości, określana według 
normy SAE. Jest ona zwią-
zana z grubością filmu ole-
jowego tworzonego na po-
wierzchniach podzespołów. 
W przypadku olejów silni-
kowych wyróżnia się 6 klas 
lepkości zimowych (od 0W 
do 25W) oraz 8 klas letnich 
(od 8 do 60). Przykładowe 
zapisy klasy lepkościowej 
dla olejów całorocznych to 
5W-30 lub 15W-40. W przy-
padku olejów przekładnio-
wych stosowane są podob-
ne zapisy, np. 75W-90.

 � Olej innej marki
Częstym dylematem 

użytkowników ciągników 
i maszyn jest możliwość 
zastąpienia oryginalnych 
środków smarnych środka-
mi innych marek, które są 
akurat dostępne pod ręką. 
I tu ponownie należy sięgnąć 
do instrukcji obsługi. Cza-
sem pojawia się w niej tabe-
la dopuszczalnych środków 
smarnych różnych marek. 
Jeżeli nie – należy skupić 
się na normach oleju wy-
maganych przez producenta 
maszyny lub ciągnika. Jeże-
li olej te normy spełnia oraz 
odpowiada wymaganej kla-
sie jakości i lepkości, zamia-
na taka jest możliwa.

 � Termin wymiany
Nowoczesne jednost-

ki napędowe, wyposażone 
w turbosprężarkę oraz do-
datkowy osprzęt do obróbki 
spalin, a także zaawansowa-
ne przekładnie powershift 
lub CVT to precyzyjne urzą-
dzenia, które mogą odzna-
czać się wysoką trwałością 
i bezawaryjną pracą, ale są 
także wrażliwe na niedbałe 
użytkowanie. Zatem kolejny 
punkt, przy którym należy 
sięgnąć do instrukcji obsłu-
gi, dotyczy zaleceń wymia-
ny olejów i filtrów w silniku 
oraz przekładni. Przestrze-
ganie podanych interwałów 
to jeden z kluczowych czyn-
ników decydujących o ży-
wotności danej maszyny lub 
ciągnika. Zalecenia dotyczą 
zarówno przebiegu w moto-
godzinach (lub godzin pracy 
maszyny), jak i interwałów 
czasowych (np. minimum 
raz w roku). Warto przy tym 
wziąć pod uwagę specyficz-
ne warunki pracy. Jeżeli ma-
szyna jest użytkowana w wa-
runkach dużego zapylenia 
i przy znacznym obciążeniu, 
warto odpowiednio przy-
spieszyć wymianę oleju.

Kolejny dylemat dotyczy 
sytuacji, gdy wymiana oleju 
przypada raz do roku; czy le-
piej jest wykonać czynności 
serwisowe bezpośrednio po 
sezonie, czy też po zimie – 
przed rozpoczęciem kolej-
nego sezonu. W tym przy-
padku zdania są podzielone, 

jednak większość serwisan-
tów raczej przychyli się do 
pierwszego wariantu. Otóż 
do oleju (mowa tu przede 
wszystkim o silnikowym) 
podczas pracy trafia wiele 
różnego rodzaju zanieczysz-
czeń, m.in. związki siarki, 

które negatywnie wpływa-
ją na silnik nawet wówczas, 
gdy ten nie pracuje. Dlate-
go pozostawienie ciągnika 
ze zużytym olejem na okres 
zimowy jest oceniane ne-
gatywnie. Lepszym rozwią-
zaniem jest wymiana oleju 

na czysty i niezużyty je-
sienią, dzięki czemu po-
wierzchnie wewnątrz silni-
ka są zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem tok-
sycznych substancji przez 
całą zimę. Z drugiej strony 
można stwierdzić, że taki 
olej podczas mroźnej zimy 
traci swoje właściwości, więc 
lepiej jest wykonać wymia-
nę tuż przed sezonem i roz-
począć pracę ze świeżym 
olejem. Dlatego szczególnie 
przezorni użytkownicy mogą 
pokusić się o praktykowanie 
jeszcze innej metody, wyko-
rzystującej stosowanie oleju 
zastępczego na okres zimo-
wy, co jednak wiąże się z do-
datkowymi kosztami oraz 
czasem poświęconym na ko-
lejną wymianę oleju.

wl

 �Nawet w środku sezonu prac polowych należy zrobić przerwę na przegląd maszyn oraz 
regularne smarowanie i wymianę oleju

 � Nowoczesne, zaawansowane maszyny oferują wiele, jednak 
są też wymagające, jeżeli chodzi o odpowiednie serwisowanie



Styczeń-Luty 2022 ( nr 178)Strona 26 Technika - Wiadomości Rolnicze Polska

Nowoczesne rozwiązania 
w rozsiewaczach do nawozów 

Udział nawożenia mineralnego w kosztach produkcji rolnej jest bardzo znaczny, a w ostatnich 
miesiącach wzrósł ze względu na rosnące ceny nawozów. Jest to czynnik obligujący rolników 
do poszukiwania oszczędności w nawożeniu. Racjonalne wykorzystanie nawozów oferują 
nowoczesne rozwiązania stosowane w rozsiewaczach. O wybranych z nich piszemy poniżej. 
O innowacjach w rozsiewaczach pozostałych producentów napiszemy w kolejnym numerze.

 � Rozwiązania stosowane 
w rozsiewaczach Kuhn Rauch

Jednym z rozwiązań sto-
sowanych w rozsiewaczach 
marki Kuhn Rauch jest sys-
tem elektronicznej kontro-
li przepływu nawozu EMC 
(ang. Electronic Mass Con-
trol), który automatycznie 
mierzy i reguluje dozowanie 
nawozu na każdą z tarcz in-
dywidualnie. W nowej wer-
sji tego systemu nie zastoso-
wano wagi do korygowania 
dawki wysiewu nawozów. 
W tym przypadku zastoso-
wano czujniki odczytujące 
co sekundę moment obro-
towy każdej tarczy. W za-
leżności od odczytu natęże-
nie przepływu nawozu jest 
regulowane automatycznie 
i osobno na lewej oraz pra-
wej tarczy.

Do kontroli obrazu 
rozsiewu w czasie rze-
czywistym Kuhn Rauch 

proponuje rozwiązanie 
o nazwie Axmat Duo. Sys-
tem wyposażono w 54 czuj-
niki radarowe umieszczone 
obok tarcz wysiewających. 
Axmat Duo monitoruje 
zmiany właściwości fizycz-
nych nawozu i kompensuje 
ich wpływ na wysiew i do-
zowanie. System sprawdza 
czy obraz wysiewu odpo-
wiada żądanej szerokości 
roboczej i w razie potrze-
by automatycznie dokonu-
je niezbędnych regulacji.

 � Innowacje w rozsiewaczach 
Amazone

Niemiecka firma Amazo-
ne oferuje szereg innowacyj-
nych rozwiązań, które po-
prawiają efektywność pracy 
rozsiewaczy. Jednym z nich 
jest układ FlowCheck, który 
wykorzystując sensory za-
montowane w układzie hy-
draulicznym napędu tarcz, 

zapewnia identyczne dawki 
rozsiewu po obu stronach 
oraz informuje operatora 
o odstępstwach dawek na 
tarczach jak i poziomie na-
pełnienia zbiornika.

Amazone oferuje również 
system ArgusTwin, który 

tworzą czujniki radarowe 
umieszczone na pałąko-
watej ramie znajdującej się 
nad tarczami wysiewający-
mi. Sygnał z sensorów jest 
odbierany przez terminal, 
który automatycznie do-
konuje korekty rozrzutu 

granul. ArgusTwin jest 
zintegrowany z układem 
AutoTS, który dokonuje 
zmiany szerokości wysie-
wu nawozu w wyniku jej 
podziału na 16 wirtualnych 
sekcji. Nowsze rozwiązanie 
jakim jest DynamicSpread 
umożliwia podział szeroko-
ści wysiewu na 64, a nawet 
128 wirtualnych sekcji. 

 � System Sulky Econov
Francuski producent 

w swoich rozsiewaczach ofe-
ruje system zmiennej sze-
rokości roboczej o nazwie 
Econov. System we współ-
działaniu z układem Tri-
bord 3Di (rynienka dozująca 
nawóz na tarcze przesuwa-
na siłownikiem elektrycz-
nym) automatycznie ste-
ruje szerokością roboczą 
rozsiewacza w każdej części 
pola. Rozwiązanie dopaso-
wuje w czasie rzeczywistym 
warstwę nawozu z podzia-
łem na 6 lub 12 sekcji (zależ-
nie od modelu maszyny) do 
kształtu pola. Dawka wysie-
wu jest automatycznie dopa-
sowana do ilości otwartych 

sekcji za pomocą siłowni-
ków elektrycznych otwie-
rających zasuwy wysypu-
jące nawóz na tarcze.

 � Innowacyjna maszyna ze stajni 
Maschio Gaspardo

W bogatej ofercie wło-
skiej firmy Maschio Gaspar-
do jest dostępny najbardziej 
zaawansowany rozsiewacz 
(oznaczony symbolem EW), 
sterowany w technologii 
ISOBUS. Rozsiewacz Primo 
EW wyposażono w system 
elektronicznej kontroli wa-
żenia, który oferuje możli-
wość stałej kontroli dawki, 
a tym samym precyzji dys-
trybucji nawozów. Wielkość 
dawkowania jest regulowana 
siłownikiem elektrycznym. 
Dzięki temu maszyna może 
pracować w systemie rol-
nictwa precyzyjnego. Kon-
strukcję maszyny wyróżnia 
mieszadło o kształcie pają-
ka, które zapewnia równo-
mierne podawanie nawozu 
na tarcze. Tarcze wysiewają-
ce napędzane są hydraulicz-
nie. Na potrzeby zmiennej 
szerokości rozsiewu pro-
ducent oferuje trzy rodza-
je wymiennych tarcz wy-
siewających oraz limiter 
sterowany mechanicznie 
lub hydraulicznie. 

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

Jak zniwelować nadmierne ugniatanie pola
W dzisiejszym rolnictwie wszystkie maszyny rolnicze stykają się z podłożem podczas pracy 
za pomocą opon gumowych czy gąsienic gumowych. Producenci opon szukają coraz to 
nowszych rozwiązań, by ten styk opony z podłożem podczas pracy przyniósł jak najwięcej 
korzyści dla rolnika. Natomiast nowoczesne maszyny rolnicze są coraz większe i mocniejsze, 
co nie ułatwia zadania producentom. Jednak również rolnicy mają znaczny wpływ na 
zagęszczenie gleby na polach. To od rolników zależy, ile zastosują zabiegów oraz w jaki sposób 

je wykonają i jakimi maszynami.

Nadmierne ugnia-
tanie i zagęszcze-
nie gleby jest istot-
nym problemem 
z punktu widze-

nia późniejszego plonowa-
nia, oraz częściowo stwa-
rza problemy przy uprawie, 
zwiększając opory pod-
czas pracy np. agregata-
mi. Ugniatanie gleby ko-
łami zmienia właściwości 
fizyczne gleby, wpływa na 
jej bilans wodny i próch-
niczy. Gleba o niewłaści-
wej strukturze ma mniej-
szą przepuszczalność wodną 
i powietrzną, spada w niej 
aktywność biologiczna i che-
miczna, dlatego korzenie ro-
ślin rozwijają się trudniej niż 
w glebie o dobrej strukturze. 
Wielu nie zdaje sobie z tego 
sprawy, ale powierzchnia 
ugniatana kołami jest kil-
kakrotnie większa niż cała 
powierzchnia uprawianego 
pola, podczas całego sezonu 

wegetacyjnego. Jeśli weź-
miemy pod uwagę upra-
wę warzyw, powierzchnia 
ugniatania kołami może 
być większa nawet dzie-
sięciokrotnie, wynika to 
również z faktu, iż uprawa 
warzyw wymaga wielu za-
biegów agrotechnicznych. 
Bez eliminowania zjawi-
ska nadmiernego ugniata-
nia gleby, możemy powo-
dować słaby wzrost roślin, 
podatność ich na choro-
by, tworzenie się zastoisk 

wodnych na wiosnę, osła-
bienie struktury gleby, nie-
dobór powietrza dla gleby. 
To wszystko może być spo-
wodowane nadmiernym za-
gęszczeniem gleby mimo 
dostarczenia wszystkich 
składników pokarmowych. 

Warto niwelować nad-
mierne ugniatanie. Jednym 
z podstawowych przeciw-
działań jest kontrola ciśnie-
nia roboczego w maszynach. 
Przy pracy z obniżonym ci-
śnieniem w oponach, można 

uzyskać większą efektyw-
ność pracy i mniejszy na-
cisk na podłoże, może to 
zmniejszyć zużycie paliwa 
o 5–10%, co przy wielkich 
obszarach ma znaczenie. 
Regulacje ciśnienia należy 
przeprowadzić zgodnie z za-
leceniem producenta i nale-
ży to robić po wjeździe na 
pole. Warto również wybie-
rać szerokie rozmiary opon, 
by jak najbardziej zmniej-
szać nacisk jednostkowy na 
glebę. Wartym rozważenia 

rozwiązaniem jest założe-
nie opon bliźniaczych, wów-
czas zwiększy się dwukrot-
nie powierzchnię, na którą 
wywierany jest nacisk. To 
rozwiązanie jest opłacal-
ne w przypadku większych 
maszyn. Wadą stosowania 
opon bliźniaczych jest czę-
sto przekraczanie 3 metrów 
szerokości przez pojazd, co 
wiąże się z obowiązkiem de-
montażu kół bliźniaczych na 
czas poruszania się po dro-
gach publicznych. Najlep-
szym przeciwdziałaniem jest 
stosowanie maszyn z ukła-
dem gąsienicowym. Taki ro-
dzaj pozwala na zmaksyma-
lizowanie powierzchni, na 
której rozkłada się ciężar 
pojazdu. Duża powierzchnia 
styku gąsienicy z podłożem, 
maksymalizuje także uciąg 
maszyny. Dodatkowo dzię-
ki pojazdowi na gąsienicach, 
zwiększa się uciąg i zmniej-
sza poślizg nawet o połowę 
w stosunku do standardowe-
go układu. Jednak pojazdy 
na gąsienicach muszą być 
przez gospodarstwo wyko-
rzystywane w 100%, by było 
to opłacalne ekonomicz-
nie. Warto również popra-
wiać strukturę powietrzną 

i gruzełkowatą gleby przez 
stosowanie poplonów, na-
wozów organicznych oraz 
wapnowanie, dzięki czemu 
zwiększy się odporność 
gleby na ugniatanie. 

Jednym z najlepszym 
sposobów na ograniczenie 
ugniatania jest ograniczenie 
liczby przejazdów. Aby ogra-
niczyć znacznie przejazdy, 
należy przejść na uprawę 
bezorkową typu siew bez-
pośredni lub uprawa pa-
sowa. Uprawy bezorkowe 
nie tylko zmniejszają licz-
bę przyjazdów, ale również 
istotnie powiększają życie 
biologiczne gleby, dzięki wy-
eliminowaniu zabiegów orki. 
Istotnie poprawiają kondy-
cję gleby i jej strukturę oraz, 
przy prawidłowej uprawie, 
mogą zwiększyć plon. Gdy 
nie ma zabiegów orki, nie 
powstaje podeszwa płużna, 
której trzeba przeciwdziałać 
za pomocą głęboszowania. 
Nadmierne ugniatanie rów-
nież sprzyja powstawaniu 
podeszwy płużnej, dlatego 
przy standardowej uprawie 
należy stosować głęboszo-
wanie co 4–5 lat. 

mgr inż. Michał Ośko

 �Nowoczesne rozsiewacze wyposażone w szereg innowacyj-
nych rozwiązań, oferują precyzyjne dawkowanie nawozów, 
dopasowane do potrzeb roślin

 �Nadmierne ugniatanie również sprzyja powstawaniu podeszwy płużnej
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Słoneczne szaleństwo
Przed nami kolejny boom fotowolataiczny. Wielu rolników ma 
już na dachach swoich zabudowań panele słoneczne. Jednak 
teraz coraz głośniej mówi się o wielkopowierzchniowych farmach 
słonecznych montowanych na gruncie. Ich powierzchnia może 
sięgać nawet dziesiątek hektarów. W rozmowie z Tomaszem 
Jaskólskim, kierownikiem Zespołu Rozwoju Projektów 

Fotowoltaicznych w Green Genius, przyglądamy się farmom słonecznym, 
sprawdzamy skąd się wzięło na nie zapotrzebowanie i jaka jest w tym rola rolnika. 

Panie Tomaszu proszę 
powiedzieć, czemu roz-
wój fotowoltaiki jest tak 
ważny?

Z tematyką paneli foto-
woltaicznych spotkał się 
chyba każdy mieszkaniec 
wsi. Wielu rolników zdecy-
dowało się na montaż pa-
neli na dachach, które mają 
pomóc im obniżyć rachunki 
za prąd. To ważne, bo obni-
żek cen energii elektrycznej 
nie ma się co spodziewać. 
Tanio to już było. Winny jest 
za to nasz miks energetycz-
ny, którym określamy struk-
turę produkcji prądu dane-
go kraju w oparciu o nośnik 
energii. W przypadku Polski 
główną rolę w nim odgry-
wają węgiel brunatny i ka-
mienny. Kiedyś mówiło się, 
że to nasze bogactwo, teraz 
raczej przekleństwo patrząc 

na rachunki za prąd. Ceny 
węgla kształtują globalni gra-
cze jak Chiny, Rosja czy Au-
stralia. Ze względu na dużą 
emisyjność węgla, czyli szko-
dliwość środowisku, pro-
dukcja energii elektrycznej  
z węgla objęta jest do-
datkowymi opłatami 
klimatycznymi. 

Czyli znaleźliśmy się 
w patowej sytuacji?

Wcale nie. Na świecie 
funkcjonują mniej emisyj-
ne technologie jak gaz czy 
w ogóle zeroemisyjne jak 
odnawialne źródła energii, 
do których należy prąd pro-
dukowany ze słońca. Proszę 
sobie wyobrazić, że do Ziemi 
dociera każdej godziny 173 
000 TWh czystej, darmo-
wej, dostępnej dla każde-
go energii ze Słońca. Czy to 
dużo? To 860 razy więcej niż 

zużyliśmy w Polsce w 2021 
roku. To więcej niż roczne 
zapotrzebowanie wszyst-
kich ludzi na świecie. Tylko 
w jedną godzinę. 

To czemu w takim razie 
nie sięgamy po tę energię?

Sięgamy i to coraz odważ-
niej. Do tej pory robiliśmy 
to głównie montując panele 
fotowoltaiczne na dachach 
budynków. Teraz idziemy 
o krok dalej i w Polsce bu-
dujemy farmy fotowoltaicz-
ne, czyli wielkopowierzch-
niowe instalacje słoneczne. 

Czyli to nie jest jednak 
technologia zarezerwo-
wana dla krajów takich jak 
Hiszpania czy Włochy?

Jeszcze kilka lat temu tak 
było, ale technologia roz-
wija się w bardzo szybkim 
tempie. Polska posiada od-
powiednie nasłonecznienie, 

żeby budować duże farmy 
fotowoltaiczne. W ciągu naj-
bliższych kilku lat staną się 
one stałym elementem kra-
jobrazu. Już teraz jadąc przez 
Polskę samochodem widać 
pierwsze instalacje, a wiele 
obiektów jest właśnie w fazie 
przygotowań lub realizacji. 

A jaka jest w tym wszyst-
kim rola rolnika?

Żeby powstały wielkopo-
wierzchniowe farmy foto-
woltaiczne potrzebne są od-
powiednie działki. Ustawa 
ściśle określa jakie warunki 
musi ona spełniać. Najważ-
niejsze to klasa gleby, bo nie 

można budować instalacji na 
działkach o wyższej klasie 
niż IV, V i VI oraz terenach 
zalewowych czy zadrzewio-
nych. Dodatkowo ziemia nie 
może znajdować się na ob-
szarze Natury 2000. Inne 
wymagania to brak miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
(MPZP), który uwzględ-
nia możliwość postawienia 
farmy PV i/lub przemysło-
wej. Rolnicy mogą wydzier-
żawić ziemię pod budowę 
instalacji fotowoltaicznej.

Czyli rolnik będzie miał 
jeszcze tańszy prąd?

Nie – w tym wypadku ko-
rzyść ma o wiele bardziej 
wymierny charakter, bo rol-
nik nie jest właścicielem in-
stalacji i nie musi ponosić 
żadnych kosztów inwesty-
cji. Tak zwani deweloperzy, 
czyli firmy, które zajmują 
się rozwijaniem wielkopo-
wierzchniowych instala-
cji fotowoltaicznych płacą 
czynsz dzierżawny rolnikom. 
Na przykład, jeżeli właściciel 
ziemi zdecyduje się podpisać 
umowę i wydzierżawi nam 
4 ha to może liczyć nawet 
na 60 000 złotych czynszu 
rocznie. 

Brzmi to trochę jak 
bajka o żelaznym wilku, 

a oferowane warunki są tak 
dobre, że aż podejrzane.

Zdajemy sobie z tego spra-
wę, bo rzeczywiście dzier-
żawa ziemi pod PV daje 
o wiele wyższy zysk niż upra-
wa ziemi. Widzimy, że rol-
nicy, którzy decydują się na 
współpracę z nami kierują 
się różnymi przesłankami. 
Czasami dzierżawią nam 
cześć ze swojego gospodar-
stwa, żeby zapewnić sobie 
dodatkowy dochód. Cały 
czas gospodarują na więk-
szym kawałku swojej ziemi, 
a współpracę z nami traktują 
jako zabezpieczenie na wy-
padek nieurodzaju czy klę-
ski żywiołowej. Są również 
osoby starsze, których dzie-
ci nie chcą uprawiać ziemi 
i dla nich dzierżawa, to bar-
dzo duży zastrzyk gotówki 
do skromnej rolniczej eme-
rytury. Mamy również przy-
padek, gdzie właściciel zde-
cydował się na dzierżawę, 
żeby mieć dodatkowe pie-
niądze, które przeznacza na 
edukację swoich dzieci. Było 
to możliwe dzięki temu, że 
postawił na współpracę z za-
ufanym i doświadczonym 
partnerem. 

Więcej informacji dostęp-
ne na www.greengenius.pl

 � Tomasz Jaskólski, kierow-
nik Zespołu Rozwoju Pro-
jektów Fotowoltaicznych  
w Green Genius

W kolejnych numerach napiszmy o tym jak przebiega cały proces inwestycyjny, sprawdzimy na co zwrócić uwagę podpisując umowę dzierżawy, wytłumaczymy co się 
stanie z całą instalacją po zakończeniu obowiązywania umowy oraz porozmawiamy z rolnikiem, który zdecydował się na dzierżawę.
Reklama
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Reklama

Podniesienie mocy 
ciągnika rolniczego

Często okazuje się, że posiadany przez nas traktor dysponuje 
zbyt małą mocą w stosunku do naszych potrzeb. Czy w takim 
przypadku musimy go zmieniać na większy model? Niekoniecznie 
– wyjściem może być zwiększenie mocy przez wyspecjalizowaną 
firmę, która profesjonalnie może tę moc zwiększyć.

Firm oferujących 
zwiększanie mocy 
jest na rynku bar-
dzo dużo, jednak nie 
każda da nam pełną 

gwarancję na swoje usłu-
gi. Jedną z firm, która bie-
rze odpowiedzialność za 
swoją pracę jest na pewno 
AgroEcoPower, która ofe-
ruje m.in. 2 lata gwaran-
cji na urządzenie sterują-
ce i oprogramowanie oraz 
dożywotnią gwarancję na 
przywrócenie oprogramo-
wania w przypadku jego 
utraty np. przez ponowne 
wgranie aktualizacji w ser-
wisie. Ponadto korzystając 
z jej usług mamy możliwość 
uzyskania bezpłatnego mie-
sięcznego okresu próbnego, 
aby dokładnie przetesto-
wać maszynę pod wzglę-
dem dodatkowej mocy. Jeśli 
będziemy niezadowoleni 

z modyfikacji to wówczas 
bez jakichkolwiek kosztów 
zostaną przywrócone usta-
wienia fabryczne.

Jak zatem wygląda proces 
modyfikacji? Pierwszą rze-
czą jest określenie wyma-
gań klienta, czyli technicy 
firmy przyjeżdżają do klien-
ta i uzgadniają z nim jego 
wymagania i oczekiwania 
wedle możliwości maszy-
ny. Następnie zostaje wy-
konana diagnostyka, po-
miar mocy i kopia zapasowa 
pierwotnego oprogramowa-
nia na potrzeby ewentual-
nej adaptacji jednostki do 
oryginalnych ustawień. Ko-
lejnym krokiem jest przygo-
towanie nowego, indywidu-
alnego programu dla danej 
jednostki na podstawie ory-
ginalnego i ponowne za-
pisanie w jednostce steru-
jącej. Ostatnią czynnością 

jest ponowne zdiagnozo-
wanie maszyny i pomiar 
mocy. Całość wieńczy jazda 
próbna i wystawienie karty 
gwarancyjnej z parametra-
mi maszyny. 

Warto również bliżej 
przyjrzeć się temu co zysku-
jemy na skutek modyfikacji. 
Najważniejszą sprawą jest 
optymalizacja charaktery-
styki parametrów wtryski-
wania, stosunku powietrza 
i paliwa, długości i czasu 
wtrysku oraz ciśnienia i ilo-
ści paliwa, które mają na 
celu zmniejszenie zbyt-
niego obciążenia jednost-
ki. Ponadto przy pomocy 
modyfikacji w silnikach wy-
sokoprężnych z turbodoła-
dowaniem można osiągnąć 
wzrost mocy o 5–30% i mo-
mentu obrotowego w prze-
dziale 5–25%. Dodatkowo, 
moment obrotowy będzie 

miał lepszą charakterysty-
kę pracy w niskim i średnim 
zakresie obrotów. Korzy-
ścią będzie również spadek 
zużycia paliwa w zakresie 
5–18% w stosunku do stanu 
poprzedniego.

Często pojawiają się np. 
pytania co dokładnie ozna-
cza optymalizacja mocy? 
Jak wyjaśniają specjaliści 
z firmy AgroEcoPower jest 
ona realizowana na pod-
stawie adaptacji oprogra-
mowania, czyli przeprogra-
mowania pamięci EPROM 
(Erassable Programmable 
Read-Only Memory), a więc 
kości elektronicznego bloku 
pamięci z oprogramowa-
niem seryjnym w jedno-
stce sterującej. Zaletą ta-
kiego rozwiązania jest, iż 
modyfikowana jednostka 

„jest świadoma” własnego 
przeprogramowania, a więc 
komunikacja przez magi-
stralę Scanbus nie zostaje 
przez to naruszona. Czyli 
np. w przypadku kontro-
lowania na maszynie oleju 
napędowego on-line nie 
dojdzie do przekłamania 
realnych danych. Czemu 
zatem takich adaptacji nie 
dokonuje producent? Otóż 
odpowiedzią jak zawsze są 
pieniądze. Producent cią-
gnika daje możliwość wybo-
ru z jednej serii modelowej 
maszyny o różnego rodza-
ju mocach, a więc w zasa-
dzie adaptacji tego rodzaju 
dokonuje także producent, 
ale w całkowicie innej rela-
cji cenowej. 

Istotną dla wielu rol-
ników kwestią jest także 

zużycie paliwa, a właści-
wie jego spadek po mody-
fikacji. Jak dowiedzieliśmy 
się z rozmowy z przedsta-
wicielami AgroEcoPower, 
w większości przypadków 
faktycznie tak będzie. Zale-
ży to jednak przede wszyst-
kim od sposobu jazdy i ob-
sługi, warunków roboczych, 
w których maszyna będzie 
się poruszać i od wyboru 
optymalnego narzędzia ro-
boczego do maszyny. Mo-
żemy to również przeło-
żyć na czas, jak i obszar 
wykonywanych prac robo-
czych po wykonanej mody-
fikacji. Z reguły przy od-
powiednim użytkowaniu 
spadek jest odnotowywany  
na poziomie 10%.

Karol Wieteska
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Włókno pokarmowe w żywieniu loch
Włókno pokarmowe stanowią 
substancje trudno lub w ogóle 
nierozkładane przez enzymy 
przewodu pokarmowego 
świń. Pełni ono istotną 
rolę dla prawidłowego 

funkcjonowania przewodu pokarmowego, 
szczególnie u loch i nie tylko. W wielu 
przypadkach, jego niedobór może okazać się 
groźniejszy w skutkach, niż nadmiar.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Włókno pokar-
mowe to sub-
stancje zawar-
te w ścianach 
komórkowych 

roślin, takie jak: celuloza, 
hemiceluloza, lignina, ku-
tyna i suberyna. Zalicza się 
do niego również wielocu-
kry nieskrobiowe, rozpusz-
czalne w wodzie: β-glukany, 
ksylany i arabiniany, związki 
krzemu oraz chitynę.

Pobrane wraz z paszą 
włókno pokarmowe prze-
suwa się w niestrawionej po-
staci do dwunastnicy i jeli-
ta ślepego, gdzie napotyka 
bytujące tam drobnoustro-
je i podlega spóźnionej fer-
mentacji. Produktami rozpa-
du włókna w jelicie ślepym 
u świń są krótkołańcuchowe 

kwasy tłuszczowe. Pokrywa-
ją one nawet 10% potrzeb 
energetycznych zwierzę-
cia. Kwasy tłuszczowe po-
nadto, obniżając pH treści 
jelit, hamują rozwój drob-
noustrojów patogennych.

Główną funkcją włókna 
w przewodzie pokarmo-
wym jest stymulacja jego 
perystaltyki. Jest to szcze-
gólnie ważne w przypadku 
loch w okresie okołoporo-
dowym. W tym czasie bar-
dzo często mają miejsce fi-
zjologiczne zaparcia, które 
w prostej drodze prowadzą 
do występowania bezmlecz-
ności poporodowej, zapa-
leń wymienia lub stanów 
zapalnych dróg rodnych 
(syndrom MMA). Przez 
wspomaganie pracy jelit, 

optymalny poziom włókna 
w paszy ogranicza ryzyko 
występowania MMA, a co 
za tym idzie – także wspo-
mnianych dolegliwości.

Właściwy poziom włók-
na w paszy ogranicza też 
ryzyko wystąpienia agresji 
lub kanibalizmu. Świnie nie 
odczuwając głodu, stają się 
spokojniejsze i mniej skłon-
ne do ataków. Zbyt duża jed-
nak ilość włókna w dawce 
pokarmowej, niedostoso-
wana do wieku lub stanu 
fizjologicznego świń, może 
przysporzyć więcej kłopo-
tów niż pożytku. W takiej 
sytuacji zwierzę może nie 
odczuwać głodu, być na-
jedzone, ale niedożywio-
ne. Żywiąc bowiem tuczniki 
lub lochy w laktacji, ważne 
jest, by zwierzęta pobrały 
jak najwięcej paszy, gdyż 

przekłada się to na wyższe 
przyrosty lub wyższą mlecz-
ność. Zapewniając świniom 
optymalny poziom włók-
na, przeciwdziała się też 
powszechnym, zwłaszcza 
u prosiąt, biegunkom.

Zapotrzebowanie na włók-
no przez świnie zależy od 
ich wieku. Za optymalną 
przyjmuje się zawartość 3% 
włókna w paszy. Jego ilość 
nie powinna spadać poni-
żej tego pułapu. Mieszanki 
paszowe dla prosiąt z kolei, 
nie powinny zawierać więcej 
niż 5% włókna, zaś pasze dla 
loch mogą zawierać nawet 
10% tego składnika. Ży-
wiąc świnie paszami o wyż-
szej niż 10% koncentracji 
włókna w dawce, obniża się 
w niej zawartość oraz straw-
ność energii i białka. Nad-
miar włókna w dawce przy-
śpiesza pasaż treści przez 
przewód pokarmowy, co 
skutkuje gorszym wykorzy-
staniem zawartych w niej 
składników.

Włókno pokarmowe 
szczególnie ważne jest 
w dawkach dla loch. Ich 
przewód pokarmowy jest 
znacznie dłuższy niż mło-
dych zwierząt. Zasiedlają 

go liczne kolonie mikro-
organizmów, częściowo 
rozkładające włókno po-
karmowe. Mieszanka pa-
szowa dla loch luźnych 
i niskoprośnych powinna 
zawierać ok. 10% włókna, 
natomiast pasza dla loch 
wysokoprośnych i karmią-
cych – do 8%.

Lochy tuż przed porodem 
i zaraz po nim charaktery-
zują się zmianami funkcjo-
nowania organizmu. W tym 
okresie motoryka przewo-
du pokarmowego jest osła-
biona, co sprawia, że czę-
ściej występują zaparcia, 
a zalegający kał niekorzyst-
nie wpływa na funkcjono-
wanie gruczołu mlekowe-
go. Stwierdzono, że lochy 
otrzymujące w tym okresie 
w paszy powyżej 7% włók-
na mają nie tylko luźniejszy 
kał, ale także odznaczają się 
wyższym pobraniem wody. 
Pasze bogate w włókno po-
prawiają mleczność loch 
i mogą wpływać na masę 
urodzeniową prosiąt. Lochy 
żywione taką paszą rodzą 
też mniejszą ilość martwych 
prosiąt.

Dla starszych zwierząt 
włókno pokarmowe jest 

ważnym balastem w paszy. 
I tak, knury i lochy prośne 
wykazują duży apetyt, przy 
ograniczonych potrzebach 
energetycznych. Spożywa-
jąc paszę ad libitum, szyb-
ko mogłyby się nadmiernie 
otłuścić, co w przypadku 
ww. grup technologicznych 
nie jest korzystne. Włók-
no zawarte w paszy, dając 
poczucie sytości sprawia, 
że pobierając mniej paszy, 
będą jednocześnie spokojne.

Racjonalnie żywiąc świ-
nie, przy bilansowaniu 
dawek pokarmowych, trze-
ba uwzględniać zawartość 
włókna. Właściwy jego po-
ziom w paszach daje pew-
ność, że produkcja trzody 
chlewnej zacznie przynosić 
większe dochody, popra-
wi się zdrowotność zwie-
rząt i zaznaczą się wyż-
sze przyrosty masy ciała 
w krótszym okresie. Nale-
ży też nie przekraczać za-
lecanych poziomów włók-
na, gdyż jego nadmiar może 
pogorszyć smakowitość za-
dawanej paszy, co pocią-
gnie za sobą niższe jej po-
branie i w konsekwencji 
pogorszenie wykorzysta-
nia mieszanki.

Świnie smakoszami – smak i zapach pasz
Świnie są zwierzętami o świetnie 
rozwiniętym zmyśle smaku 
i zapachu. Pobierają więcej paszy, 
która im smakuje. W konsekwencji 
szybciej rosną. Rzutuje to na 
opłacalność chowu.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Wysokie pobiera-
nie paszy przez 
rosnące tucz-
niki jest pod-
stawą racjonal-

nego żywienia. Żywienie „do 
woli” nie zawsze gwarantuje 
wysokie pobranie paszy. To 
ostatnie uzależnione jest od 
apetytu świń, na który wy-
wiera wpływ zdrowotność 
zwierzęcia, warunki środo-
wiska lub nieprzestrzeganie 
zasad dobrostanu. Najczę-
ściej winna jest jednak pasza, 
szczególnie jeżeli w ostatnim 
czasie dokonano zmiany jej 
komponentów. Nie wszyst-
kie składniki paszy są rów-
nie chętnie lubiane przez 
tuczniki. Niską smakowito-
ścią cechują się m.in.: pasze 
rzepakowe, DDGS, a także 
bobowate gruboziarniste 
(bobik, łubiny). Aby popra-
wić smakowitość pasz dla 
tuczników, wykorzystywa-
ne są liczne dodatki paszowe 

poprawiające smak i zapach 
mieszanki. Oprócz popular-
nych preparatów aromatyzu-
jących trzeba wymienić np. 
zakwaszacze, probiotyki lub 
preparaty ziołowe. Wszyst-
kie one nie tylko poprawiają 
smakowitość paszy, ale mają 
również istotny wpływ na 
skład mikroflory przewodu 
pokarmowego i tempo prze-
miany materii. 

Przy zmianie komponen-
tów paszy często obserwuje 
się niższe pobieranie nowej 
mieszanki. Wykorzystanie 
dodatków smakowo-zapa-
chowych umożliwia skróce-
nie czasu adaptacji zwierząt 
do nowej paszy, zawierają-
cej często komponenty tań-
sze i mniej smaczne.

Na smakowitość miesza-
nek paszowych korzystnie 
oddziałuje także ich natłusz-
czanie oraz dodatek mleka 
odtłuszczonego w prosz-
ku oraz innych preparatów 

mlekozastępczych. Smako-
witym i wartościowym do-
datkiem do paszy, szczegól-
nie młodych zwierząt, jest 
suszona rozpyłowo plazma 
krwi i mączki rybne. Rów-
nież produkty uboczne przy 
produkcji czekolady, przy 
niskim ich udziale, wzmac-
niają zainteresowanie pro-
siąt paszą. Melasa jest też 
produktem ubocznym czę-
sto stosowanym jako doda-
tek słodzący, poprawiający 
pobranie paszy przez świnie.

Na szczególną uwagę za-
sługują zioła. Ich oddzia-
ływanie na organizm zwie-
rzęcia jest wielokierunkowy 
i zależy od rodzaju oraz 
stężenia zawartych w nich 
biologicznie czynnych 

substancji, do których za-
licza się m.in.: garbniki, 
olejki eteryczne, kwasy or-
ganiczne, terpeny, flawo-
noidy, alkaloidy, glikozydy, 
saponiny oraz fitosterole. 
Wszystkie one mają dzia-
łanie antybakteryjne, anty-
wirusowe, przeciwzapalne, 
przeciwutleniające, pobu-
dzające apetyt, regulujące 
procesy trawienne i prze-
mianę materii, przeciwbie-
gunkowe oraz stymulujące 
układ hormonalny i odpor-
nościowy. Wpływają także 
na smak i zapach karmy. 
Tuczniki chętnie pobierają 
paszę z udziałem czosnku, 
szyszkojagód jałowca, ko-
rzenia żywokostu, mniszka 
lekarskiego, ziela pokrzywy, 

krwawnika, dziurawca, rde-
stu, liści mięty pieprzowej 
oraz kłącza perzu. W ży-
wieniu świń często wyko-
rzystuje się ekstrakty ce-
buli, jeżówki purpurowej, 
mięty pieprzowej, czosn-
ku, oregano oraz tymian-
ku. Dzięki swoim walorom 
smakowym, czosnek i ore-
gano pobudzają trawienie 
i przemianę materii, a cha-
rakterystyczny zapach ziół 
wzbudza zainteresowanie 
świń paszą, poprawia ape-
tyt i pobranie paszy oraz 
zwiększa wydzielanie śliny, 
soków żołądkowych i żółci.

Prosięta należą do zwie-
rząt wrażliwych na smak 
i zapach paszy. Szczególnie 
pierwsza pasza (prestarter) 
powinna cechować się do-
skonałym smakiem i zapa-
chem. Najczęściej w jej skład 
wchodzą: serwatka, suszo-
na siara, mleko w prosz-
ku i jego pochodne, które 
są źródłem łatwo strawnej 
laktozy – głównego źródła 
energii dla prosiąt. Produ-
cenci pasz dla prosiąt oferu-
ją szeroką gamę aromatów 
– linie owocowe, mleczne, 
ziołowe itp. Struktura kry-
staliczna aromatów pozwala 
zachować ich intensywność, 

trwałość oraz smakowitość. 
W celu poprawy smakowi-
tości pasz dla prosiąt, sto-
sowany jest dodatek cukrów 
lub ich substytuty, np. sor-
bit, ksylit, mannit. Prosię-
ta chętnie też piją wodę 
z dodatkiem cukru, glu-
taminianu sodu i syropu 
kukurydzianego.

Innym, ważnym momen-
tem w życiu prosiąt jest ich 
odłączanie i przejście na 
paszę stałą. W celu zwięk-
szenia zainteresowania i za-
chęcenia odsadzonych pro-
siąt do pobierania paszy, do 
mieszanek prestarter dodaje 
się substancje oraz preparaty 
poprawiające smakowitość. 
Prosiętom smakują szcze-
gólnie komponenty słodkie 
i przyjemnie pachnące. Za-
pach: mleka, sera, poziomek, 
mięty, wiśni, wanilii oraz ja-
błek, oddziałując na zmysł 
węchu, pobudza apetyt oraz 
zwiększa pobieranie paszy. 
Do prestarteru mogą być 
dodawane również zioła, 
probiotyki, enzymy paszo-
we, w tym fitaza poprawia-
jąca wykorzystanie fosforu 
z ziarna zbóż oraz zakwasza-
cze. Te ostatnie skutecznie 
chronią układ pokarmowy 
przed chorobami.

 �Ważnym momentem w życiu prosiąt jest ich odłączanie i 
przejście na paszę stałą



AUTONOMICZNA OGÓLNOPOLSKA WKŁADKA IZB ROLNICZYCH 2022/1-2 (178)

Debata „Zielony Ład – szanse i zagrożenia 
dla polskiego rolnictwa”

21 stycznia 2022 r. w Senacie 
odbyła się konferencja „Zie-
lony ład – szanse i zagroże-
nia dla polskiego rolnictwa”, 
której współorganizatorem 
była Krajowa Rada Izb Rol-
niczych. Otwierając spotka-
nie, Marszałek Senatu RP 
prof. Tomasz Grodzki pod-
kreślił niezwykłą wagę de-
baty, zorganizowanej przez 
Komisję Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Przypomniał, że 
dzięki polskim rolnikom 
„w najgorszym lockdownie, 
w najgorszej pandemii” nasz 
kraj ani przez moment nie 
był zagrożony żywnościowo. 

Komisarz UE ds. rolnic-
twa i rozwoju wsi Janusz 
Wojciechowski przekony-
wał, że mimo wielu wyzwań 
i trudności, jakie trzeba po-
konać, by spełnić wymaga-
nia i ograniczenia Zielonego 
Ładu i nowej wspólnej po-
lityki rolnej, stanowią one 
szansę dla polskiego rolnic-
twa. Są też szansą na odwró-
cenie negatywnych tenden-
cji w europejskim rolnictwie, 
m.in. przekształcania go 
w wielki przemysł. Apelo-
wał, by aktywnie włączać 
się w dyskusję nad krajo-
wym planem strategicznym, 
bo to właśnie ten dokument 
określi konkretne rozwiąza-
nia dla rolnictwa, wynika-
jące z polskich uwarunko-
wań. „Tyle Zielonego Ładu 
w polskim rolnictwie, ile bę-
dzie go w krajowym planie 
strategicznym” – przeko-
nywał Janusz Wojciechow-
ski. Jak podkreślał, Brukse-
la wskazała ramy Zielonego 
Ładu, dając krajom człon-
kowskim możliwość do-
stosowania go do swoich 
warunków i struktury go-
spodarstw. „Do niczego nie 
będziemy rolników zmu-
szać” – zaznaczył. Wielo-
krotnie podkreślał też, że 

celem Zielonego Ładu nie 
jest ograniczenie produkcji 
rolnej w Unii Europejskiej. 
Zapewnił również, że nie 
dopuści do likwidacji ma-
łych gospodarstw. Komisarz 
dziękował za wszystkie głosy 
w dyskusji, które – jego zda-
niem – stanowią potwier-
dzenie, że można rozmawiać 
bez emocji, merytorycznie. 
„Musimy więcej ze sobą roz-
mawiać, musimy się lepiej 
komunikować” – mówił Ja-
nusz Wojciechowski.

O krajowym planie stra-
tegicznym mówił wicepre-
mier, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Henryk Ko-
walczyk. Jak podkreślił, po-
lityczne założenia Zielone-
go Ładu przekłada on na 
możliwości polskiego rol-
nictwa. I tak np. przewi-
duje podwojenie liczby go-
spodarstw ekologicznych 
w Polsce (obecnie ponad 3%) 
czy wsparcie dla przetwór-
stwa żywności ekologicznej. 
Za ważny cel wicepremier 
uznał zmniejszenie liczby 
i tempa ubytku gospodarstw, 
wprowadzenie zachęt dla 
młodych rolników, przeciw-
działanie negatywnym ten-
dencjom demograficznym, 
redukcję stosowania nawo-
zów i środków ochrony ro-
ślin czy promocję nawozów 
naturalnych w celu ograni-
czenia stosowania nawozów 
mineralnych. Jak przekony-
wał, ponieważ WPR prze-
szła na poziom krajowy, jej 
cele będziemy rozpisywać 
w zależności od naszych wa-
runków i możliwości, które 
bardzo często mają zupełnie 
inne parametry niż rolnic-
two w Danii czy Holandii. 
„Spójrzmy na to od strony 
naszych możliwości konku-
rowania na rynku europej-
skim. W jaki sposób do tych 
problemów podejdziemy, 

zależy wyłącznie od nas. Do-
póki nie zakończą się nego-
cjacje z Komisją Europej-
ską w sprawie dokumentu 
strategicznego, sprawa jest 
otwarta, dlatego zachęcam 
do dyskusji” – mówił wice-
premier Henryk Kowalczyk.

W swojej wypowiedzi 
Prezes KRIR Wiktor Szmu-
lewicz zwrócił uwagę na 
poważne wyzwanie przed 
którym stoi polskie rolnic-
two - największe od czasów 
wejścia Polski do UE. Zmie-
nia się cała WPR, przecho-
dzimy do tzw. zielonego 
ładu, który za główny cel ma 
ochronę klimatu i środowi-
ska. Szkoda, że w nie mówi 
się o roli jaką rolnictwo 
ogrywa w produkcji ener-
gii, bo miejscem produkcji 
zielonej energii są właśnie 
obszary wiejskie. Rolnicy 
przez to, już robią dużo dla 
klimatu, niestety nie jest ich 
winą, że sieci dystrybucyj-
ne są przestarzałe. W dys-
kusji nad kształtem nowych 
przepisów dużo się mówi 
o definicji gospodarstw, 
wspieraniu tych małych – 
w tym kontekście Prezes 
Szmulewicz zwrócił uwagę, 
że nie można mówić, że 
w rolnictwie da się wyżyć 

z 5 ha. Propozycje UE w za-
kresie nowej polityki rol-
nej wyglądają jak początek 
walki z gospodarstwami to-
warowymi, którym tłuma-
czono, żeby się powiększać, 
bo tylko to ma przyszłość 
i musi nastąpić koncen-
tracja produkcji, bo żyw-
ność ma być tania. Wszy-
scy chcemy chronić klimat, 
wszyscy chcemy chronić 
ziemię, bo wszyscy chce-
my żyć długo i szczęśliwie, 
ale nie możemy uzależniać 
premii ekologicznej od po-
siadania max. do 50 ha, bo 
to oznacza, że jak rolnik 
ma 51 hektarów to już jest 
nieekologiczny. To jest ab-
surd. Odniósł się także do 
wymogu ugorowania grun-
tów na poziomie 4%, który 
jest jednym z podstawo-
wych wymagań, aby otrzy-
mać dopłatę 118 euro. Zda-
niem Prezesa Szmulewicza 
jest to sztuczne wyłącza-
nie, które tylko zmniejszy 
dochód w gospodarstwie, 
a czy przyczyni się do po-
lepszenia klimatu nikt tego 
nie wie. 

Prezes KRIR zwró-
cił uwagę, że do czerw-
ca br. trwają jeszcze kon-
sultacje – m.in. w zakresie 

ekoschematów itd. Tylko co 
z tego. Z całego kraju przy-
szło do tej pory ponad ty-
siąc uwag do projektów stra-
tegii, ekoschematów – ile 
z nich zostało uwzględnio-
nych? Nie ma nawet odpo-
wiedzi dlaczego nie zostały 
uwzględnione. Prezes Szmu-
lewicz zadał także pytanie, 
czy ktokolwiek analizował 
koszty wprowadzenia tych 
zmian dla rolników, czy dla 
konsumentów, bo oni też za 
to zapłacą. 

W swojej wypowiedzi 
Prezes Szmulewicz pod-
kreślił, że mamy już 2022 
rok, minął prawie miesiąc. 
1 stycznia 2023 r. według za-
łożeń wchodzą nowe przepi-
sy – tylko czy systemy infor-
matyczne są przygotowane? 
Czy ARiMR jest przygoto-
wana do nowych zasad? 
Druga sprawa, czy przygo-
towany jest rolnik? Co bę-
dzie nikt nie wie, do czerw-
ca jesteśmy nadal na etapie 
projektów. Jeśli w czerwcu 
zakończymy proces uzgod-
nień to zostaje nam tylko 
pół roku do wejścia w życie 
tych przepisów. Prezes KRIR 
zwrócił także uwagę, że za-
łożenia do Zielonego Ładu 
powstawały 2–3 lata temu. 

Dzisiaj żyjemy w zupełnie 
innej rzeczywistości, mamy 
kryzys światowy, niedobór 
surowców. 

Prezes KRIR Wiktor 
Szmulewicz podkreślił, 
że popiera Zielony Ład, 
ochronę klimatu i środo-
wiska, ale musi to być wy-
ważone. Jednak w związku 
z tym, że są takie opóźnie-
nia w uzgodnieniach strate-
gii, czy kształtu Zielonego 
Ładu i dalej nie wiemy jak 
to wszystko będzie wyglądać  
– Prezes Szmulewicz zaape-
lował o odłożenie jeszcze 
o rok wprowadzenia tych 
przepisów. Głos w dysku-
sji zabrał także Wiceprezes 
KRIR Mirosław Borowski, 
który zwrócił uwagę na pro-
blem producentów trzody 
chlewnej w związku z ASF 
oraz zaapelował o interwen-
cję w tej sprawie na pozio-
mie europejskim. 

Podsumowując debatę, za-
stępca przewodniczącego 
komisji rolnictwa senator 
Ryszard Bober podkreślił, że 
„jeżeli my rolnicy nie zapew-
nimy bezpieczeństwa żyw-
nościowego, sytuacja będzie 
niezwykle trudna”. Przypo-
mniał, że wieś to zarówno 
miejsce godnego życia rol-
nika, jak i jego pracy. Dla-
tego ludzie, dla których jest 
ona tylko miejscem zamiesz-
kania, nie mogą narzucać 
swoich oczekiwań. W tym 
celu niezbędna jest edukacja 
młodych ludzi o znaczeniu 
pracy rolników. Odnosząc 
się do potrzeby rozmowy 
o polskim rolnictwie, po-
wiedział: „Rozmawiać trze-
ba. Politycy nie mogą kre-
ować dokumentów zza 
biurek. Muszą słuchać rol-
ników” – stwierdził, zapo-
wiadając kolejną dyskusję 
na temat kondycji polskiego  
rolnictwa. 

Ujęcie dopłat 
do nawozów 

w tarczy antykryzysowej 
Zarząd KRIR w dniu 5 stycz-
nia 2022 r. wystąpił do Wi-
ceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z wnioskiem 
o rozważenie możliwości 

uwzględnienia w tarczy 
antykryzysowej dopłaty 
do nawozów mineralnych 
w formie zwrotu do faktu-
ry zakupionego przez rol-
nika nawozu do określonej 

dawki na hektar w wyso-
kości 1000 z ł do tony za-
kupionego nawozu. Ceny 
nawozów wzrosły o 300%, 
a dopłata pozwoli na czę-
ściową niwelację skutków 

wzrostu kosztów produkcji 
rolnej, a przez to zapewni 
mniejszy wzrost cent pro-
duktów rolnych dla konsu-
mentów i zapobiegnie spad-
kowi produkcji rolnej.

Członkowi Zarządu  
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Jolancie Nawrockiej
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
Teściowej

Słowa wsparcia kierujemy również  
w stronę Rodziny i Bliskich.

Zarząd oraz pracownicy Biura Zarządu KRIR
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III edycja konkursu „Rolniczki motorem innowacji 
w gospodarstwach rolnych w Polsce” rozstrzygnięta! 

22 listopada 2021r. w sie-
dzibie Krajowej Rady Izb 
Rolniczych miało miejsce 
rozstrzygnięcie konkursu or-
ganizowanego przez Krajo-
wą Radę Izb Rolniczych pt. 
„Rolniczki motorem inno-
wacji w gospodarstwach rol-
nych w Polsce”.

Była to trzecia edycja kon-
kursu, który odbył się pod 
honorowym patronatem 
Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – Pana Henryka 
Kowalczyka, patronatem 
Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społeczne-
go – Pani Aleksandry Ha-
dzik, Prezesa Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
TUW – Pani Ewy Stachu-
ry-Kruszewskiej oraz patro-
natem medialnym Telewizji 
Polskiej TVP i Tygodnika Po-
radnika Rolniczego.

Celem konkursu jest uwi-
docznienie roli kobiet za-
angażowanych w rozwój 
gospodarstw rolnych oraz 
docenienie innowacyjnych 
metod stosowanych przez nie 
w swoich gospodarstwach.

Decyzją Jury zostało wy-
brane I, II i III miejsce. Do 
Biura Krajowej Rady Izb 
Rolniczych wpłynęło 15 
zgłoszeń. Jury konkursu po 
zapoznaniu się ze wszyst-
kimi sylwetkami laureatek 
konkursu na poziomie wo-
jewódzkim, z 9 wojewódz-
kich izb rolniczych z inno-
wacyjnych gospodarstw, 
w wyniku głosowania wy-
łoniło następujące laureat-
ki konkursu:

I miejsce zajęła Pani Jolan-
ta Wielgat z województwa 

podlaskiego, prowadząca 
ekologiczne gospodarstwo 
specjalizujące się w uprawie 
kwiatów oraz sadzonek wa-
rzyw i ziół.

II miejsce zajęła Pani Mo-
nika Lasoń z województwa 
łódzkiego, zajmująca się ho-
dowlą kóz i produkcją serów.

III miejsce zajęła Pani 
Bożena Jaszczowska z wo-
jewództwa zachodniopo-
morskiego prowadząca go-
spodarstwo ekologiczne.

Zgodnie z regulaminem 
konkursu zwyciężczynie 

konkursu na szczeblu kra-
jowym wezmą udział w kon-
kursie europejskim, który 
jest organizowany co dwa 
lata przez Komitet COPA 
COGECA w Brukseli, jego 
najbliższa edycja odbędzie 
się w 2022 r.

Rola kobiet w społeczeń-
stwie się zmienia. Kobiety 
nie tylko są w stanie w coraz 
większym stopniu kształto-
wać swoją przyszłość, lecz 
również przyszłość całe-
go społeczeństwa. Kobie-
ty są kluczowymi graczami, 

działającymi na korzyść 
ekonomicznej i społecznej 
zrównoważoności gospo-
darstw i rodzin rolniczych. 
Dlatego też, tak ważne jest 
wspieranie i pokazywa-
nie pozytywnej roli kobiet 
w rolnictwie.

W związku z pande-
miczną sytuacją w kraju, 
uroczysta gala wręcze-
nia nagród odbędzie się 
w przyszłym roku kalen-
darzowym, po zmniejsze-
niu się liczby zakażeń wi-
rusem SARS-CoV-2.

O odszkodowaniach w ramach zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu 

W związku z wnioskiem 
KRIR odnośnie kwestii wy-
płaty odszkodowań dla rol-
ników w ramach zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt 
zwalczanych z urzędu, resort 
rolnictwa przekazał następu-
jące wyjaśnienia.

Zasady i warunki przyzna-
wania odszkodowań, nagród 
oraz zwrotu faktycznie po-
niesionych środków w związ-
ku ze zwalczaniem choroby 
zakaźnej zwierząt uregulo-
wane zostały w art. 49 ww. 
ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz o zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). 
Zgodnie z ww. przepisem, 
za (...), zwierzęta, (...) za-
bite lub poddane ubojowi 
z nakazu organów Inspek-
cji Weterynaryjnej albo za 
takie zwierzęta padłe w wy-
niku zastosowania zabiegów 
nakazanych przez te orga-
ny przy zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt pod-
legających obowiązkowi 
zwalczania przysługuje od-
szkodowanie ze środków bu-
dżetu państwa. Odszkodo-
wanie ze środków budżetu 
państwa przysługuje również 

za zniszczone z nakazu orga-
nu Inspekcji Weterynaryjnej 
przy zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt podlegają-
cych obowiązkowi zwalcza-
nia produkty pochodzenia 
zwierzęcego w rozumieniu 
przepisów o produktach po-
chodzenia zwierzęcego, jaja 
wylęgowe, pasze oraz sprzęt, 
które nie mogą być podda-
ne odkażaniu. Odszkodowa-
nie przysługuje w wysokości 
wartości rynkowej zwierzę-
cia, którą zgodnie z art. 49 
ust. 3 ww. ustawy, okre-
śla się na podstawie śred-
niej z 3 kwot oszacowania 

przyjętych przez powiatowe-
go lekarza weterynarii oraz 
2 rzeczoznawców wyzna-
czonych przez tego lekarza 
z prowadzonej przez niego 
listy rzeczoznawców. 

Zatem o wysokości ewen-
tualnego odszkodowania 
w każdym indywidualnym 
przypadku decyduje zarów-
no bieżąca sytuacja rynko-
wa, jak i wysokość średniej 
kwoty szacowania. Prawo do 
odszkodowania, jak również 
jego wysokość, ustalane są 
w drodze decyzji administra-
cyjnej powiatowego lekarza 
weterynarii. Tym niemniej, 

zgodnie z art. 49 ust. 7 ww. 
ustawy, w przypadku nie-
spełnienia przez posiadacza 
zwierząt wymagań, w tym 
nakazów i zakazów nałożo-
nych w związku ze zwalcza-
niem choroby zakaźnej albo 
w przypadku świadomego 
wprowadzenia do gospodar-
stwa zwierzęcia zakażonego, 
chorego lub podejrzanego 
o zakażenie lub chorobę od-
szkodowanie nie przysługuje.

Decyzja w sprawie odszko-
dowania wydana przez po-
wiatowego lekarza weteryna-
rii jest ostateczna. Posiadacz 
zwierzęcia niezadowolony 

z tej decyzji może, w termi-
nie miesiąca od dnia jej do-
ręczenia, wnieść powódz-
two do sądu rejonowego. 
Ewentualne zmiany zasad 
przyznawania odszkodowań, 
będą rozpatrywane podczas 
prac nad projektem ustawy 
wykonującej przepisy roz-
porządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2016/429 z dnia 9 marca 
2016 r. w sprawie przeno-
śnych chorób zwierząt oraz 
zmieniającego i uchylające-
go niektóre akty w dziedzi-
nie zdrowia zwierząt („Prawo 
o zdrowiu zwierząt”).

Uwagi do nowelizacji rozporządzenia 
rolno-środowiskowo-klimatycznego 

W związku z konsultacja-
mi Projektu rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach 
działania „Działanie rolno-
-środowiskowo-klimatyczne” 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolni-
czych przedstawił następu-
jące uwagi.

Wiele zmian zawartych 
w projekcie samorząd rol-
niczy ocenia jako pozytyw-
ne dla rolników. Są to:
l Umożliwienie podejmo-

wania zobowiązań w ra-
mach wariantów 4.8., 4.9., 
4.10. i 4.11., tj. dot. ochro-
ny siedlisk lęgowych pta-
ków, na całym obszarze 
Natura 2000 (obecnie wa-
rianty te mogą być wdra-
żane jedynie na obszarach 

specjalnej ochrony pta-
ków); Wprowadzenie tej 
zmiany może spowodować 
zwiększenie powierzch-
ni użytkowania gruntów, 
w sposób sprzyjający byto-
waniu zagrożonych gatun-
ków ptaków, a tym samym 
zwiększy się efekt środo-
wiskowy Działania rol-
no-środowiskowo-klima-
tycznego.

l Umożliwienie objęcia 
wsparciem w ramach Pa-
kietu 7. Zachowanie za-
sobów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie 
dodatkowych dwóch ras 
owiec: polskiej owcy gór-
skiej i białogłowej owcy 
mięsnej oraz dwóch ras 
kóz: kozy kazimierzow-
skiej i kozy sandomier-
skiej; Wprowadzenie 
dodatkowych ras kóz 
i owiec wynika z badań 
IZ w Balicach.

l Dopuszczenie mulczo-
wania międzyplonów 

w Pakiecie 1. Rolnictwo 
zrównoważone i Pakie-
cie 2. Ochrona gleb i wód; 
Jest to postulat wielokrot-
nie zgłaszany przez izby 
rolnicze. Obserwowane 
w ostatnich latach wy-
dłużenie okresu wegeta-
cyjnego powodowało, że 
rośliny wysiane jako mię-
dzyplon osiągały jesienią 
dużą masę, co utrudniało 
uprawę rośliny następczej. 
Wykonane późną jesienią 

mulczowanie, zapewnia 
ochronę i wzbogacenie 
gleby, a jednocześnie nie 
prowadzi do utrudnień 
w produkcji w rolnej w ko-
lejnym roku.

l Wprowadzenie w ramach 
Działania rolno-środowi-
skowo-klimatycznego no-
wego Pakietu 8. Eksten-
sywne użytkowanie łąk 
i pastwisk; Realizacja Pa-
kietu 8. możliwa będzie 
do realizacji poza siecią 

Natura 2000. Zakłada się, 
że pakiet nr 8, będzie ła-
twiejszy do realizacji i bę-
dzie stanowił dla rolników 
zachętę do prowadzenia 
zrównoważonej gospo-
darki na TUZ.
Proponujemy jednak nie-

uzależnianie ww. pomocy od 
posiadania zwierząt.

Natomiast wiele kontro-
wersji budzą zasady, na ja-
kich planuje się wprowa-
dzenie w ramach Działania 
rolno-środowiskowo-kli-
matycznego nowego Pa-
kietu 9. Retencjonowanie 
wody. Pakiet ten zakłada 
dofinansowanie obszarów 
trwałych użytków zielonych, 
na których rolnik zatrzy-
ma wodę przez co najmniej 
12 następujących po sobie 
dni, w okresie od 1 maja do  
30 września. Dotyczyć to ma 
obszarów objętych PRŚK - 
Pakietem 4. i 5. (z wyłącze-
niem wariantów 4.3. i 5.3.) 
lub Pakietu 8.

Warunkiem otrzyma-
nia płatności jest między 
innymi wysycenie profilu 
glebowego wodą na pozio-
mie przynajmniej 80%. Dłu-
gość zalania trwającego 12 
dni lub dłużej, przyniesie 
duże straty nie tylko rolni-
cze, ale także środowiskowe. 
Zalane, przez co najmniej  
12 dni, w pełni sezonu wege-
tacyjnego rośliny, bez dostę-
pu powietrza zgniją, a roz-
kładające się ich szczątki 
zdegradują dany obszar łąki 
lub użytku przyrodniczego. 
Przyniesie to ogromne szko-
dy ekonomiczne i przyrod-
nicze, zwłaszcza na obsza-
rach cennych przyrodniczo, 
jakimi w swym założeniu, 
są tereny objęte pakietami 
przyrodniczymi Programu 
rolno-środowiskowo-kli-
matycznego. Potrzeba wiele 
czasu, żeby gleba po długo-
trwałym zalaniu odzyskała 
swoją aktywność i wróciła 
do pierwotnego stanu.
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