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• Szybka realizacja zamówienia •  
• Darmowa dostawa powyżej 200 zł •  

• Elastyczne formy płatności 
i dostawy •

Monitoring omacnicy prosowianki 
i stonki kukurydzianej

Monitoring organizmów szkodliwych spełnia kilka istotnych ról. Oczywiście, ta najważniejsza to pokazywanie optymalnych 
terminów zwalczania stadium szkodliwego danego agrofaga pod kątem racjonalnego prowadzenia zabiegów biologicznej 
lub chemicznej ochrony roślin. Tu zasadniczo dyskusji nie ma – obowiązkiem każdego stosującego ochronę roślin jest 
obserwowanie własnej uprawy jako uzasadnienie zabiegów, ale też jako troska o własny portfel. 

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. IOR-PIB, mgr Łukasz Kontowski 
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Ochrona roślin kosz-
tuje. Jest to wyda-
tek, niestety, czę-
sto konieczny. 
Ratuje wysokość 

i jakość plonów różnych 

roślin, nie tylko kukury-
dzy, o której jest ten tekst. 
Monitoring jest także klu-
czowy z tego powodu, że 
dostarcza cenną wiedzę na 
temat tego co się dzieje pod 
kątem zagrożeń w każdym 
z sezonów wegetacyjnych 

na tle zmiennej pogody, ale 
też z uwzględnieniem po-
szczególnych odmian, czy 
też podjętych działań nie-
chemicznej bądź chemicz-
nej ochrony roślin (ocena 
ich skuteczności w danym 
sezonie). Można też ocenić Czytaj str. 16

Skutecznie zwalczając
stonkę w Zielonym Ładzie

Plantacji ziemniaków zagraża wiele 
agrofagów. Jednym z najsilniej 
zagrażających uprawie ziemniaków 
jest stonka ziemniaczana. Obecności 
jej nie wolno lekceważyć, a gdy 
pojawi się należy zwalczać ją zgodnie 
z integrowaną ochroną roślin. 

Uprawie ziemnia-
ków zagraża wiele 
agrofagów, które 
negatywnie wpły-
wają na plantacje 

w całym okresie wegetacji. 
Podstawowe agrofagi zagra-
żające uprawie ziemniaków 
podzielono na trzy grupy – 
chwasty, choroby, szkod-
niki. Obecność agrofagów 
z każdej grupy silnie wpły-
wa na powodzenie upra-
wy. Zagrożenie nasila się, 
gdy poszczególne grupy wy-
stępują wspólnie, osłabiając 
rośliny uprawne. W wyni-
ku osłabienia roślin upraw-
nych plon jest niższy a jago 
jakość gorsza. Agrofagiem, 
który bardzo silnie zagraża 
uprawie ziemniaków jest 
stonka ziemniaczana. Pod-
czas lustracji pól zawsze na-
leży sprawdzić, czy szkodnik 

ten nie pojawił się na plan-
tacji. Po stwierdzeniu jego 
obecności, trzeba określić 
zagrożenie jakie stanowi. 
Stopień zagrożenia okre-
śla się na podstawie liczeb-
ności stonki ziemniacza-
nej. Po przekroczeniu progu 
szkodliwości należy przy-
stąpić do zwalczania zgod-
nie z zasadami integrowa-
nej ochrony roślin. Obecnie 
walka z tym szkodnikiem 
jest coraz trudniejsza, gdyż 
zgodnie z zasadami Zielone-
go Ładu na półkach sklepo-
wych jest coraz mniej pre-
paratów dedykowanych do 
walki ze stonką ziemniacza-
ną. Substancją czynną, która 
niebawem zniknie z półek 
sklepowych jest fosmet. Za-
pasy tej substancji czynnej 
należy zużyć do 1 listopada 
2022 roku. 

 � Poznać stonkę 
Stonka ziemniaczana (Lep-

tinotarsa decemlineata Say) 
od wielu lat jest jednym z naj-
groźniejszych szkodników 
w uprawie ziemniaków. Wy-
stępowaniu tego ciepłolub-
nego szkodnika sprzyjają 
zmiany klimatyczne, ocie-
plenie klimatu. Stonka ziem-
niaczana stosunkowo szyb-
ko przystępuje do rozrodu, 
następuje on już kilka dni 
po opuszczeniu zimowiska. 
Samica składa jaja w cha-
rakterystycznych grupach 

Czytaj str. 17

 � Stonka zagraża uprawie 
ziemniaków

Gleba i darń 
pod ochroną

Wpływ ugniatania gleby na rozwój 
roślin i pozyskiwane plony jest 
widoczny gołym okiem. Istnieje 
jednak wiele sposobów, aby 
ograniczyć efekty poruszania się 
ciężkimi maszynami po polu.

Niekorzystne efekty 
nadmiernego za-
gęszczenia gleby 
wskutek nacisku 
kół maszyn rolni-

czych są widoczne zarów-
no na użytkach zielonych, 
jak i na gruntach ornych. 
W przypadku tych pierw-
szych dodatkowo duże 

znaczenie ma ochrona 
wierzchniej warstwy, czyli 
darni przed rozrywaniem 
i innymi uszkodzeniami wy-
nikającymi z niedelikatnej 
jazdy lub niewłaściwego 
doboru ogumienia. Jest to 
tym bardziej szkodliwe, że 
w przypadku trwałych użyt-
ków zielonych z reguły nie 

Czytaj str. 21

 � Złoże jaj omacnicy prosowianki

 � Systemy automatycznej regulacji ciśnienia pozwalają na 
bieżąco dostosowywać parametry ogumienia do aktualnych 
warunków pracy
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Czas na odbudowę pozycji Polski  
na globalnym rynku rolno-spożywczym

Rozmowa z Michałem Cieślakiem  
– ministrem w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów oraz wiceprezesem 
Partii Republikańskiej

Jakie działania związa-
ne ze wzmocnieniem po-
zycji Polski na globalnym 
rynku rolno-spożywczym 
umożliwia utworzenie Kra-
jowej Grupy Spożywczej? 

Powołanie do życia Kra-
jowej Grupy Spożywczej 
otwiera drogę do dalszych 
działań związanych z prze-
twórstwem żywności, roz-
wojem rolniczego handlu de-
talicznego na wielką skalę, 
utworzeniem lokalnych cen-
trów dystrybucji żywności, 
a z czasem – odbudową pol-
skiego igloopolu z chłodnia-
mi i mroźniami. Polska była 
kiedyś światowym potenta-
tem w produkcji mrożonych 
warzyw i owoców. Czas do 
tego wrócić. 

W jaki sposób Pana zda-
niem będzie to możliwe?

Proces utworzenia Grupy 
otwiera drogę do ekspansji 
handlowej wewnątrzkrajo-
wej w formule detalicznej, 
ale także międzynarodowej 
na poziomie hurtowym. Tak 
przygotowana oferta żywno-
ści dużych, jednolitych partii 
asortymentu rolno-spożyw-
czego będzie skierowana do 
wielkich sieci handlowych 
lub poszczególnych państw 
w zakresie ich bezpieczeń-
stwa żywnościowego. 

Czy powołanie Polskiej 
Grupy Spożywczej pozwo-
li wyeliminować pośredni-
ków, którzy dotąd najwię-
cej zarabiali na naszych 
rolnikach?

Głównym celem Krajo-
wej Grupy Spożywczej jest 
przede wszystkim budowa 
kompleksowego łańcucha 
dostaw w ramach strategii 
„Od pola do stołu” oraz za-
pewnienie kompleksowej ob-
sługi rolnika-plantatora. Po-
wiązania między spółkami 
w Krajowej Grupie Spożyw-
czej pozwolą zapewnić kon-
trolę nad każdym etapem pro-
dukcji w segmentach cukru, 
skrobi, zbożowo-młynarskich 
i przetwórstwa spożywczego. 

Dzięki podjętym działaniom 
spółki będą mogły zrezygno-
wać z usług pośredników, 
a uzyskane zyski trafią do 
Krajowej Grupy Spożywczej.

Dlaczego w Polsce ko-
nieczna jest reforma han-
dlu żywnością?

Silna koncentracja sieci han-
dlowych w Polsce doprowa-
dziła do sytuacji, w której 10 
największych sieci kontrolu-
je ponad 55% sprzedaży żyw-
ności w obrocie detalicznym, 
natomiast wszystkie sieci han-
dlowe kontrolują już ponad 
70% rynku. W takich wa-
runkach dalsza koncentracja 
może grozić ograniczeniem 
konkurencji, a nawet w skraj-
nym wypadku powstaniem 
nieformalnego oligopolu. 

Należy, zatem rozpocząć 
proces przygotowywania 
przepisów w zakresie ob-
rotu żywnością, w obszarze 
regulacji rynkowych, które 
określą prawidłowe relacje 
pomiędzy producentem, han-
dlem  i konsumentem. 

Handel wielkopowierzch-
niowy, który zdominował pol-
ski rynek obrotu żywnością, 
w znacznym stopniu zaopa-
truje się centralnie lub poza 
granicami naszego kraju, po-
mijając tym samym ofertę lo-
kalnych i krajowych produ-
centów żywności, których 
produkcja ma realny wpływ 
na bezpieczeństwo żywno-
ściowe, poziom zatrudnienia 
oraz krajową produkcję rolną. 
Natomiast 85,5% konsumen-
tów chce, aby sklepy wielko-
powierzchniowe w Polsce 
miały obowiązek zaopa-
trzenia się w artykuły rol-
no-spożywcze przynajmniej 
częściowo u lokalnych wy-
twórców, 88,9% konsumen-
tów deklaruje chęć zakupu ta-
kich produktów w marketach 
i placówkach należących do 
sieci handlowych. 

Jakie zatem działania na-
leżałoby podjąć, aby han-
del w naszym kraju za-
opatrywał się w produkty 

spożywcze pochodzące od 
lokalnych producentów?

Uważam, że handel 
w naszym kraju trzeba zo-
bowiązać do częściowego 
zaopatrzenia w artykuły rol-
no-spożywcze u lokalnych 
producentów. Każdy sklep 
spożywczy powinien mieć 
obowiązek wprowadzania 
do obrotu nie miej niż 20% 
produktów żywnościowych 
pochodzących od lokalnych 
producentów, w asortymen-
cie, takim jak: asortymencie 
takim jak: pieczywo, nabiał, 
wędliny, mięso, owoce i wa-
rzywa oraz przetwory owo-
cowe czy susze. 

Dlatego konieczne jest 
wprowadzenie obowiązku 
zaopatrzenia sklepów wielko-
powierzchniowych w produk-
ty żywnościowe od lokalnych 
producentów. Co najmniej 
20% żywności w marketach 
według określonego asorty-
mentu powinno pochodzić 
od lokalnych producentów. 

Ponadto opracowanie kata-
logu produktów żywnościo-
wych podlegających tej regu-
lacji, między innymi chodzi tu 
o pieczywo, wędliny, nabiał, 
przetwory itp. oraz powoła-
nie przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia rolnictwa Polskiej 
Agencji Dystrybucji Żywno-
ści, której zadaniem będzie 
utworzenie cyfrowej bazy za-
kładów i rolników produku-
jących żywność przetworzo-
ną z podziałem na powiaty. 
W pierwszym etapie utworze-
nie dostępnej dla sieci handlo-
wych listy producentów i do-
stawców, w tym rolników. 
W drugim etapie Agencja 

Dystrybucji Żywności utwo-
rzy własne wojewódzkie cen-
tra dystrybucji produktów 
żywnościowych wytworzo-
nych lokalnie i zajmie się ich 
logistyką do handlu. 

Czy możliwe jest wpro-
wadzenie rozwiązań mają-
cych na celu zmianę modelu 
rynkowego w zakresie han-
dlu żywnością i artykułami 
rolno-spożywczymi w dobie 
zagrożenia epidemicznego 
w kontekście wymogów wy-
nikających z prawa UE?

Dopuszczalnym wydaje się 
wprowadzenie rozwiązania 
obligującego handel wielko 
powierzchniowy do zaopa-
trzenia marketów w artyku-
ły żywnościowe pochodzą-
ce od lokalnych dostawców 
i producentów na pozio-
mie nie mniejszym niż 25% 
oferowanych przez market 
produktów, takich jak: pie-
czywo, wędliny, przetwory 
warzywne i owocowe, na-
biał, świeże i mrożone wa-
rzywa i owoce, soki – we-
dług ustalonego katalogu. 
Możliwość taką dopuszcza 
artykuł 36 TfUE – Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej, który uznaje, że 
w szczególnych przypadkach 
państwa członkowskie mogą 
przyjąć przepisy, które wpro-
wadzają częściowe ograni-
czenie w swobodzie prze-
pływu towarów. 

Jakie zadania i cele będzie 
miała Polska Agencja Dys-
trybucji Żywności?

Jej priorytetem będzie utwo-
rzenie cyfrowej bazy regio-
nalnych producentów żyw-
ności, zakładów lokalnych 

współpracujących z rolnika-
mi. Ponadto monitorowanie 
i kontrola  funkcjonowania 
rozwiązań prawnych i organi-
zacyjnych regulujących obrót 
lokalnymi produktami rol-
no-spożywczymi z punktu 
widzenia interesów państwa 
i konsumenta oraz utworzenie 
wojewódzkich centrów dys-
trybucji żywności i logistyki. 

Kolejnym zadaniem jest 
organizowanie działalno-
ści szkoleniowej i infor-
macyjnej w celu promocji 
proponowanych rozwią-
zań, utrwalania przekona-
nia o wartości lokalnego 
rynku rolno-spożywczego 
i pomocy producentom lo-
kalnym oraz organizowa-
nie współpracy z innymi in-
stytucjami państwowymi, 
a przede wszystkim z krajo-
wym holdingiem rolno-spo-
żywczym dysponującymi 
masowymi towarami rolno-
-spożywczymi (mąka, kasze, 
cukier, soki, itp.), Będzie 
też prowadziła negocjacje 
z sieciami handlowymi, 
organizacjami dystrybucji 
polskich produktów żyw-
nościowych oraz aktywną 
promocję sprzedaży produk-
tów lokalnych w sieciach 
handlowych danego regionu.

Co powoduje, ze reforma 
handlu artykułami rolno-
-spożywczymi pochodzą-
cymi od rodzimych produ-
centów trwa już tak długo?

W Polsce doszło do zdo-
minowania rynku artykułów 
żywnościowych przez zagra-
niczne sieci handlowe. Nowy 
model rynkowy, który two-
rzony był przy aprobacie po-
przednich rządów powstawał 
bez określonej strategii i za-
bezpieczenia relacji rynko-
wych na linii producent – han-
del – konsument. Lokalnym 
producentom nie zapewnio-
no udziału w ofercie handlo-
wej nowo powstających sieci, 
tym samym narażając kon-
sumentów na wyższe ceny 
żywności i dodatkowe kosz-
ty związane z jej transpor-
tem. Jedną z wielu praktyk 
ograniczających możliwość 
sprzedaży produktów polskich 
producentów w sklepach 

wielkopowierzchniowych są 
dodatkowe wymogi, które 
ponoszą producenci chcący 
wprowadzić swój towar do 
sprzedaży. Te dodatkowe wy-
mogi to najczęściej opłaty 
półkowe, koszty publikacji 
broszur reklamowych, dłu-
gie terminy płatności, zwro-
ty niesprzedanego towaru do-
stawa  produktu na tak zwaną 
cenę lub dużą ilość.  

Należy zauważyć, że pol-
scy konsumenci z wielu po-
wodów przyzwyczaili się 
do obecnego modelu ryn-
kowego. Sklepy o dużych 
powierzchniach z dobrym 
dojazdem, parkingami i sze-
rokim asortymentem i ekspo-
zycją są chętnie odwiedza-
nym miejscem.

Mimo to, powszechna spo-
łeczna akceptacja obecne-
go modelu handlu nie zwal-
nia nas z odpowiedzialności 
i obowiązku kontroli mecha-
nizmów rynkowych i powią-
zań pomiędzy konsumentem, 
handlem, a producenta-
mi, które zapewniają nam 
wszystkim bezpieczeństwo 
żywnościowe.  

Dlaczego tak ważne jest, 
aby 20% asortymentu 
w sklepach pochodziło od 
lokalnych producentów 
żywności?

Udział w handlu żywności 
lokalnej na poziomie 20% jest 
szczególnie ważny z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa 
żywnościowego państwa 
w dobie pandemii, wojen, nie-
stabilnej sytuacji na świecie 
i wynikających z tego powo-
du ograniczeń w przemiesz-
czaniu się towarów i usług 
oraz osób. Dlatego inicjaty-
wę, aby część asortymentu ta-
kiego, jak pieczywo, nabiał, 
mleko, jaja, produkty mączne, 
wędliny, mięso owoce i wa-
rzywa pochodziło od produ-
centów z powiatu, w którym 
znajduje się market lub z po-
wiatu sąsiadującego lub z naj-
bliżej  położonego zakładu 
będą forsować Republika-
nie zarówno na forum koali-
cji, jak i rządu.

Dziękuję za rozmowę. 

Krystyna Kwiatkowska

 �Michał Cieślak – minister w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów oraz wiceprezes Partii Republikańskiej
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NAWOŻENIE 
I BIOSTYMULACJA

Vital

SIŁA PLONU

Stosowany w fazie liścia 
flagowego gwarantuje:

1

2

3

4

Siłę i witalność roślin  
w czasie wegetacji. 

Piękny i szeroki liść flagowy  
- większa wydajność 
fotosyntezy i tworzenie plonu  
- większy MTZ, białko, gluten.

Minimalizacja efektów stresów 
(zaburzenia pogody, patogeny).

Usprawnia działanie zabiegów 
ŚOR, widoczna zdrowotność  
i odżywienie.

BIOSTYMULACJA

 complex

N 9%  |  P 5%  |  K 4%  |  B 0,05%  |  Cu 0,02%
Fe 0,02%  |  Mn 0,1%  |  Mo 0,01%  |  Zn 0,05% 

Zabieg T-3 w ochronie zbóż 
– ochrona liścia  
flagowego i kłosa

W tym sezonie warto zaplanować ochronę zbóż w terminie T-3. 
Jest to ukoronowanie całej ochrony i zmniejszenie ryzyka strat 
w plonie ziarna. Wprawdzie koszty produkcji rosną, ale cena za 
ziarno też z pewnością będzie wyższa.

prof. dr hab. Marek Korbas 
dr inż. Joanna Horoszkiewicz 

Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Uprawiane inten-
sywnie i mniej in-
tensywnie zboża, 
zwłaszcza psze-
nica i pszenżyto 

ozime wymagają ochrony 
chemicznej przed sprawca-
mi chorób. W integrowanej 
ochronie roślin ważne jest 
stosowanie różnych metod 
niechemicznych w ograni-
czaniu obecności chorób. 
To z powodzeniem w swo-
jej produkcji stosują rolnicy 
produkujący zboża. Wyko-
nują też zabiegi chemicz-
nej ochrony przed grzybami 
w czasie wegetacji. Wyko-
nując zabieg w terminie T-1 
tworzą fundament wzro-
stu dla roślin, a wykonując 
go w terminie T-3 uzyskują 
gwarancję, że uzyskają dużą 
ilość ziarna dobrej jakości.

 � Straty powodowane przez 
obecność chorób na kłosie

Kłos, to najważniejsza 
część zbóż, w tym organie 
rośliny powstaje plon i nie 
można pozwolić, aby jaki-
kolwiek grzyb chorobotwór-
czy powodował utratę jakie-
gokolwiek ziarna, które się 
w nim znajduje. Straty po-
wodowane przez sprawców 
fuzariozy kłosów, to straty 
ilości, masy ziarna i pogor-
szenie jakości, a w przypad-
ku braku ochrony w termi-
nie T-3, to możliwość straty 
plonu w całości z powodu 
ponadnormatywnej zawar-
tości mykotoksyn.

Z obserwacji polowych 
wynika, że zauważenie po-
rażenia kłosów pszenży-
ta na powierzchni do 5% 
przez sprawcę rdzy żółtej, 

spowodowało straty w plo-
nie ziarna w ilości 50% po-
tencjalnego plonu. Te dwie 
choroby są ważne i powo-
dują duże straty, gdy nie są 
zwalczani ich sprawcy. Stra-
ty spowodować też mogą 
sprawcy takich chorób, jak: 
brunatnej plamistości liści 
– DTR, septoriozy plew czy 
mączniaka prawdziwego 
zbóż i traw. Obecność tych 
chorób jeszcze może zwięk-
szyć straty wywołane przez 
Fusarium spp. czy Puccinia 
striiformis. 

 �Ważna pogoda
Jest to ważne, ponieważ 

jeśli warunki pogodowe nie 
sprzyjają rozwojowi spraw-
ców chorób, termin wyko-
nania zabiegu, w którym 
stosuje się opryskiwanie 
z użyciem fungicydu, można 
opóźnić, ale tylko do pewne-
go punktu. Funkcjonuje to 
też odwrotnie, gdy warunki 

pogodowe sprzyjają rozwo-
jowi sprawcy choroby wy-
stępującej na kłosach.

 � Zalecana faza rozwoju zbóż  
do wykonania T-3

Najczęściej na etykiecie 
środków podaje się szero-
ki zakres faz rozwojowych 
zbóż, w których można wy-
konać zabieg chemiczny. 
Faza BBCH 51 – początek 
kłoszenia, to faza zaleca-
na do wykonania zabiegu 
w terminie T-3, a BBCH 59 
– koniec kłoszenia, zazwy-
czaj zamyka termin T-3, ale 
są odstępstwa np. w pszeni-
cy. Niektóre fungicydy ten 
termin mają wydłużony do 
BBCH 71, a nawet BBCH 75,  
czyli do fazy dojrzało-
ści wodnej lub dojrzałości 
mlecznej ziarna.

Jak wspomniano wyżej 
termin ten może być mo-
dyfikowany przez pogodę, 
użyty środek grzybobój-
czy, podatność odmiany, 
wskazanie systemu wspo-
magania, znajomość bio-
logii zwalczanego spraw-
cy choroby. 

 � Próg szkodliwości
W integrowanej ochronie 

roślin jedną z ważnych pod-
staw do uzasadnienia wyko-
nania zabiegu opryskiwania 
przy użyciu środka chemicz-
nego jest osiągnięcie progu 
szkodliwości dla zwalczane-
go grzyba chorobotwórcze-
go. Ta prawidłowość dotyczy 
też zabiegu wykonywane-
go w terminie T-3. Spra-
wa progu jest w realizacji, 
ale wymaga monitorowania 
plantacji, gdy zboża, które 
zamierza chronić rolnik, za-
czynają się kłosić. Monito-
ring (obserwacje) kłosów 
należy wykonywać co naj-
mniej 2 razy w tygodniu lub 
częściej, w miarę możliwo-
ści. Gdy zauważy się cho-
ciażby jeden kłos lub kłosek 
w kłosie z objawami cho-
roby i oznakami obecności 

Przykładowe fungicydy zarejestrowane do zwalczania wybranych chorób w terminie T-3 w pszenicy ozimej

FUNGICYDY JEDNOSKŁADNIKOWE

Substancja czynna Nazwa preparatu Septorioza 
plew

Rdza  
żółta

Azoksystrobina Agristar 250 SC, Agristar Bis 250 SC, Alissa, Amistar 250 SC, Ascom 250 SC, Astar 
250 SC, Azarius-Pro 250 SC, Azbany 250 SC, AzoGuard, Azoguard AZT 250 SC, 
Azoksar Super 250 SC, Azoksystrobi 250 SC, Azoscan 250 SC, Azoxymoc, Aztek 
250 SC, Azuba, Azyl 250 SC, Baltazar 250 SC, Clayton Augusta 250 SC, Conclude 
AZT 250 SC, Demeter 250 SC, Dobromir 250 SC, Dobromir Super 250 SC, 
Dobromir Top 250 SC, Erazer, Fungistar, Globaztar AZT 250 SC, Komilfo 250 SC, 
Korazzo 250 SC, Ksystro 250 SC, Laiba 250 SC, Latifa 250 SC, Makler Plus 250 SC, 
Mirador 250 SC, Ortofin, Pabizon 250 SC, Pablo 250 SC, Philon 250 SC, Piastun 
250 SC, Promesa, Rezat 250 SC, Strobin 250, Strobin 250-I, Strobin 250-II, Tascom 
250 SC, Tazer 250 SC, Tiger 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Zetar 250 SC

+ –

Legado + +

Azaka 250 SC, Chamane 250 SC, Elstrobin 250 SC, Elvistar 250 SC, Greenlook 250 SC,  
Netrin 250 SC, Sinstar 250 SC 

– +

Benzowindyflupyr Elatus Plus, Protenol + +

Cyprokonazol Keypro – +

Difenokonazol Greteg – +

Dafne 250 EC, ILA 250 EC, Porter 250 EC + –

Fluksapyroksad Imbrex XE, Movegra – +

Flutriafol Askalon 125 SC, Favosar 125 SC, Impact 125 SC + –

Mefentriflukonazol Amplitude, Divality, Lenvyor, Myresa Pro, Sulky, Vitissimo – +

Metkonazol Metkon 100 SL, Mezzuri 100 SL, X-Met 100 SL + –

Pentiopyrad Areva 200 EC, Avella 200 EC, Celica 200 EC + –

Piraklostrobina Bushi, Comet 200 EC, Tucana – +

Prochloraz Blitz 450 EC, Mirage 450 EC, Oslo 450 EC, Pretorius 450 EC, Promax 450 EC, 
Simran 450 EC, Spector 450 EC

+ –

Proquinazid Agria Proquinazid, Bastion 200 EC, CP Pinkman 200 EC, Halny 200 EC, Mongur 
200 EC, Prokonazid 200 EC, Proqu 200 EC, Proquin 200 EC, Proquin-I 200 EC, 
Prozid 200 EC, Realchemie Proquinazid 200 EC, Talian 200 EC, Talian Bis 200 EC, 
Talius 200 EC, Tarot 200 EC, Tarot Pro 200 EC, Teodot 200 EC, Teogenes 200 EC, 
Teonas 200 EC, Unicorn, Zefir 200 EC, Vima-Proquinazid

+ –

Protiokonazol Basior 300 EC, Judym 300 EC, Kanonik 300 EC, Pabi 300 EC, Pecari 300 EC, 
Podstawa 300 EC, Poleposition 300 EC, Procer 300 EC,  Promino 300 EC,  
Protendo 300 EC, Protikon 250 EC, Proviso 250 EC, Tartaros 300 EC, Wadera 300 EC

+ +

Exactris, Protiostar – +

Virid 250 EC + –

Tebukonazol Ambrossio 500 SC, Bounty 430 SC, Bukat 500 SC, Clayton Tabloid EW, Dąb 200 EW, 
Darcos 250 EW, Domnic 250 EW, Erasmus 250 EW, Furtado 250 EW, Helicur 250 EW,  
Kosa 250 EW, Mystic 250 EC, Speakfree 430 SC, Starpro 430 SC, Tarcza Łan 250 EW, 
Tebkin 250 EW, Tebu 250 EW, TebuGuard Plus, Tebusha 250 EW, Toledo 250 EW, 
Toledo Extra 430 SC, Trion 250 EW, Ulysses 430 SC, Ventoux 430 SC, Zizan 500 SC 

+ –

Armada + +

Tetrakonazol Bagani 125 ME, Efficient 125 ME, Eminent 125 ME, Galileo, Rivior, Tetris – + Dokończenie na str. 4

 � Septorioza plew
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Groźne 
mykotoksyny  
w ziarnie zbóż

Mykotoksyny są to trujące substancje wytwarzane jako 
metabolity wtórne przez niektóre grzyby w czasie wegetacji 
i magazynowania. Mogą one wywoływać choroby 
(mykotoksykozy) o różnym nasileniu oraz śmierć ludzi i zwierząt 
spożywających te substancje w nieakceptowalnych dziennych 
dawkach. 

dr inż. Joanna Horoszkiewicz, prof. dr hab. Marek Korbas
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Niebezpieczeństwo 
wystąpienia my-
kotoksykozy może 
nastąpić nie tylko 
w wyniku zjedze-

nia skażonego surowca np. 
ziarna, ale niektóre myko-
toksyny mogą przedostać 
się do mleka i jego produk-
tów oraz mogą występować 
w kurzu (podczas magazy-
nowania). Są to z reguły ni-
skocząsteczkowe substancje, 
w stosunku do których orga-
nizm nie może wytworzyć 
żadnych przeciwciał. Więk-
szość z nich jest wyjątko-
wo stabilna w środowisku 

naturalnym i nie ulega de-
gradacji w wyniku zabiegów 
fizycznych. W związku ze 
szkodliwością mykotoksyn 
UE ustaliła dopuszczalne li-
mity zawartości mykotoksyn 
w poszczególnych produk-
tach (tabela 1). Przekrocze-
nie ich zawartości powo-
duje całkowite obniżenie 
wartości handlowej takie-
go produktu. 

Jednymi z wielu rodza-
jów grzybów, które mogą 
wytwarzać mykotoksy-
ny są grzyby rodzaju Fu-
sarium, które powodować 

Tabela 1. Najwyższe dopuszczalne zawartości wybranych mykotoksyn w środkach spożywczych [rozporządzenie Komisji (WE) NR 1126/2007 
z dnia 28 września 2007 r. i Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.]

Środki spożywcze Najwyższe 
dopuszczalne poziomy 

(µg/kg)

Deoksyniwalenol (DON)

Nieprzetworzone zboża, inne niż pszenica durum, owies i kukurydza 1250

Pszenica durum i owies, nieprzetworzone 1750

Nieprzetworzona kukurydza, z wyjątkiem nieprzetworzonej kukurydzy przeznaczonej do mielenia 
na mokro 

1750

Zboża przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, mąka zbożowa, otręby oraz zarodki 
jako produkt końcowy wprowadzany na rynek do bezpośredniego spożycia, za wyjątkiem 
przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci; frakcje 
mielenia kukurydzy o rozmiarze cząstek powyżej i co najwyżej 500 mikronów

750

Makaron (suchy) 750

Chleb (w tym małe produkty piekarnicze), ciasta, herbatniki, przekąski zbożowe i płatki 
śniadaniowe

500

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci 200

Frakcje mielenia kukurydzy o rozmiarze cząsteczek powyżej 500 mikronów, objęte kodem  
CN 1103 13 lub 1103 20 40 oraz inne produkty mielenia kukurydzy o rozmiarze cząsteczek powyżej 
500 mikronów nieprzeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, objęte kodem 1904 10 10

750

Frakcje mielenia kukurydzy o rozmiarze cząsteczek co najwyżej 500 mikronów, objęte kodem  
CN 1102 20 oraz inne produkty mielenia kukurydzy o rozmiarze cząsteczek co najwyżej 500 
mikronów nieprzeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, objęte kodem CN 1904 10 10

1250

Zearalenon (ZEA)

Nieprzetworzone zboża, inne niż kukurydza 100

Nieprzetworzona kukurydza, z wyjątkiem nieprzetworzonej kukurydzy przeznaczonej do mielenia 
na mokro

350

Zboża przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, mąka zbożowa, otręby oraz zarodki 
jako produkt końcowy wprowadzany na rynek do bezpośredniego spożycia, za wyjątkiem: 
kukurydzy przeznaczonej do bezpośredniego spożycia przez ludzi, przekąski kukurydziane i płatki 
śniadaniowe; przetworzona żywność na bazie zbóż i kukurydzy oraz żywność dla niemowląt 
i małych dzieci; frakcje mielenia kukurydzy o rozmiarze cząsteczek powyżej 500 mikronów  
i co najwyżej 500 mikronów

75

Olej kukurydziany rafinowany 400

Chleb (w tym małe produkty piekarnicze), ciasta, herbatniki, przekąski zbożowe i płatki 
śniadaniowe, z wyjątkiem przekąsek kukurydzianych i płatków śniadaniowych na bazie kukurydzy

50

Kukurydza przeznaczona do bezpośredniego spożycia przez ludzi, przekąski kukurydziane i płatki 
śniadaniowe na bazie kukurydzy

100

Przetworzona żywność na bazie zbóż (z wyjątkiem przetworzonej żywności na bazie kukurydzy) 
oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci 

20

Przetworzona żywność na bazie kukurydzy dla niemowląt i małych dzieci 20

Frakcje mielenia kukurydzy o rozmiarze cząsteczek powyżej 500 mikronów, objęte kodem  
CN 1103 13 lub 1103 20 40 oraz inne produkty mielenia kukurydzy o rozmiarze cząsteczek 
powyżej 500 mikronów nieprzeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, objęte kodem 
CN 1904 10 10

200

Frakcje mielenia kukurydzy o rozmiarze cząsteczek co najwyżej 500 mikronów, objęte kodem  
CN 1102 20 oraz inne produkty mielenia kukurydzy o rozmiarze cząsteczek co najwyżej 500 
mikronów nieprzeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, objęte kodem CN 1904 10 10

300

grzyba, np. sprawcy rdzy 
żółtej (P. striiformis), fuza-
riozy kłosów (Fusarium 
spp.), to oznacza, że jest to 
wielkość, która wskazuje na 
potrzebę, a nawet koniecz-
ność zastosowania fungicy-
du do zabiegu w terminie 
T-3. Ma to na celu ochro-
nę kłosa przez zniszczenie 
obecnego lub obecnych 
grzybów porażających ten 
ważny organ zbóż, w któ-
rym rodzi się plon.

 � Są fungicydy do stosowania w T-3
Asortyment fungicydów 

do stosowania w zbożach 
jest bogaty i środki, które 
można stosować do ochro-
ny zbóż są różnorodne, bo 
zawierają substancje czyn-
ne (s.cz.) z różnych grup 
chemicznych (tabela). Do 
wykonania zabiegu w ter-
minie T-3 zaleca się najczę-
ściej środki grzybobójcze, 
w skład których wchodzą 
s.cz. należące do grupy che-
micznej triazoli, karboksy-
amidów i strobiluryn. Są to 
najczęściej (ale nie tylko) 
np. takie s.cz., jak: protio-
konazol, mefentriflukonazol, 
metkonazol, tebukonazol, 
fluopyram, benzowindy-
flupyr, fluksapyroksad, izo-
pirazam, azoksystrobina, 
fluoksastrobina, piraklo-
strobina. Wymienione s.cz. 

mają różnorodne działanie 
na porażające zboża i ich 
kłosy grzyby chorobotwór-
cze. Działają układowo i se-
miukładowo, dzięki temu 
mogą zapobiegać zasiedle-
niu porażenia przez grzyb 
każdego organu rośliny, gdy 
dochodzi do wniknięcia 

patogenu do tkanek, ale nie 
są widoczne objawy. Sub-
stancje czynne działają in-
terwencyjnie i hamują roz-
wój grzybni w tkankach, 
a gdy grzyb jest widocz-
ny np. na kłosie, to środek 
grzybobójczy zawierający 

wymienione s.cz. działa 
wyniszczająco, czyli zabi-
ja grzybnię i zarodniki, ale 
w takim przypadku zmia-
ny chorobowe na porażo-
nym kłosie pozostają. Zasa-
dą w zwalczaniu sprawców 
chorób, które dotyczą też 
kłosów jest to, że lepiej za-
bieg wykonać 1–2 dni wcze-
śniej niż 1 dzień za późno. 
Wynika to z natury procesu 

chorobowego. Grzyb po 
wniknięciu do komórek po-
trzebuje czasu, aby się rozwi-
nąć i dopiero po kilku, kilku-
nastu dniach widoczna jest 
jego obecność, bo pojawiają 
się plamy czy oznaki grzy-
ba na powierzchni liścia czy 
kłosa w postaci grzybni i za-
rodników. Pamiętać też na-
leży o przemiennym stoso-
waniu s.cz. Ma to znaczenie, 

gdy w uprawie wykonuje się 
kilka zabiegów fungicydo-
wych, a zabieg w terminie 
T-3 jest tym ostatnim, do 
którego trzeba użyć odpo-
wiednie s.cz. Pamiętajmy, że 
obecność rdzy żółtej i fuza-
riozy kłosa, to w przypadku 
braku ochrony duże stra-
ty w plonie i jego jakości, 
a cena za 1 tonę np. ziarna 
pszenicy jest wysoka.

FUNGICYDY DWUSKŁADNIKOWE

Substancja czynna Nazwa preparatu Septorioza 
plew

Rdza  
żółta

Azoksystrobina, cyprokonazol Blizzard Xtra 280 SC, Priori Xtra 280 SC, Skymster 280 SC + –

Azoksystrobina, tebukonazol Lerak 200 EC, Mirador Forte 160 EC + –

Benzowindyflupyr, protiokonazol Echilon Super, Elatus Era, Eldorado  + +

Biksafen, protiokonazol Aviator Xpro 225 EC + –

Biksafen, tebukonazol Zantara 216 EC + –

Cyprokonazol, izopirazam Megysto + –

Fluksapyroksad, mefentriflukonazol Aderya, Alonty, Revysky, Verydor – +

Piraklostrobina, mefentriflukonazol Balaya, Felyco, Revycare, Selytor – +

Prochloraz, tebukonazol Aralia, Tenore 400 EW, Zamir 400 EW + –

Protiokonazol, fluoksastrobina Fandango 200 EC, Sokół Max + –

Protiokonazol, izopirazam Gigant 275 SC, Prizm 275 SC + –

Protiokonazol, spiroksamina Hint, Input 460 EC, Kroton, Proline Max 460 EC, Thesoru 460 EC + –

Protiokonazol, tebukonazol AsPik 250 EC, Broteas 250 EC, Capetus Extra 250 EC,  
Clayton Divot 250 EC, Clayton Navaro 250 EC, Horea Plus,  
Jade, Midgard 250 EC, Moc-Legenda 250 EC, Profuso,  
Prosaro 250 EC, Protefin, Protendo Extra, Silvestro 250 EC, 
Ultralegend 250 EC

+ –

Tebukonazol, bromukonazol Djembe 274 EC, Sakura 274 EC, Soleil 274 EC – +

FUNGICYDY TRÓJSKŁADNIKOWE

Substancja czynna Nazwa preparatu Septorioza 
plew

Rdza  
żółta

Azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol Fundand 450 SC, Kier 450 SC, Mollis 450 SC + –

Biksafen, fluopyram, protiokonazol Ascra Xpro 260 EC + +

Biksafen, protiokonazol, fluoksastrobina Apron-X 190 EC, Variano  Xpro 190 EC + –

Biksafen, protiokonazol, spiroksamina Boogie Xpro 400 EC + –

Biksafen, spiroksamina, trifloksystrobina Cayunis + +

Protiokonazol, spiroksamina, tebukonazol Hutton + –

Soligor 425 EC + +

Proquinazid, prochloraz, tebukonazol Arbiter 520 EC, Wirtuoz 520 EC + –

Tebukonazol, prochloraz,  fenpropidyna Artemis 450 EC, District 450 EC + +

Dokończenie ze str. 3

 � Czerń zbóż

 � Kłosy pszenicy ozimej 
zaatakowane przez grzyby 
rodzaju Fusarium

 �Mączniak prawdziwy może 
atakować także kłosy

Dokończenie na str. 6  �Wczesna fuzarioza kłosów
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Reklama

Choroby atakujące górne liście w zbożach
W okresie wegetacji zbożom zagraża wiele chorób grzybowych. Ich wczesne wykrycie jest 
ważne do skutecznej walki z nimi. Górne liście zbóż odgrywają ważną rolę w kształtowaniu 
poziomu plonowania, stąd istnieje potrzeba ich ochrony. Chloroplasty znajdujące się na 
powierzchni liścia pochłaniają energię słoneczną i przekształcają ją w obecności wody 
i dwutlenku węgla w energię chemiczną zawartą w cukrach. Ważne jest, aby na plantacji 
utrzymać powierzchnię asymilacyjną co najmniej dwóch górnych liści, to w dużym stopniu 

wpłynie na otrzymanie wysokiego plonu ziarna. W pszenicy liść flagowy odpowiada za wytworzenie 43% plonu, 
podflagowy – 22%, trzeci liść, licząc od góry – 8%. Zdrowe górne liście są więc odpowiedzialne za wytworzenie 
ponad 70% plonu ziarna pszenicy. W pozostałych gatunkach zbóż (z wyjątkiem żyta, u którego głównym 
organem asymilacyjnym jest źdźbło) wielkość ta kształtuje się na zbliżonym poziomie. Nie ma gatunku zbóż, 
który nie jest porażany w czasie wegetacji. Wczesne wykrycie choroby to większa pewność skutecznej walki 
z grzybem, który ją wywołuje. 

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz, prof. IUNG-PIB, Puławy

Przedstawiono obja-
wy chorób wywoły-
wanych przez grzy-
by, aby łatwo można 
było je rozpoznać 

na plantacji zbóż.
Duże zagrożenie we wszyst-

kich gatunkach zbóż stwarza 
mączniak prawdziwy zbóż 
i traw, wywoływany przez 
Blumeria graminis. Wystę-
pują wyspecjalizowane formy 
B. graminis, te które poraża-
ją pszenicę nie mają zdolno-
ści rozwinięcia się na życie 
czy jęczmieniu i odwrotnie. 
Grzyb ten rozwija się na po-
wierzchni roślin. Za pomocą 
ssawek pobiera składniki po-
karmowe z komórek roślin-
nych. Biała grzybnia obecna 

już na pochwie liściowej lub 
liściu oznacza, że do pora-
żenia rośliny doszło tydzień 
wcześniej, a grzyb od kilku 
dni wyrządza szkody w po-
rażonych tkankach, a rozprze-
strzenianie się choroby bę-
dzie przebiegać żywiołowo. 
Jedna mała poduszeczka jest 
w stanie wytworzyć 400 tys.  
zarodników. Na nalocie wi-
doczne są również drob-
ne plamy czarnego koloru. 
W późniejszym czasie nalot 
może szarzeć i pojawiać się 
na źdźbłach i kłosach. Duże 
nasilenie tej choroby prowa-
dzi do zasychania liści i na-
stępnie całych roślin.

Mączniak przenoszony jest 
przez resztki pożniwne, wiatr, 

deszcz i samosiewy. Straty 
plonu mogą dochodzić do 
30%. Sprzyjają tej chorobie 
odmiany podatne na nią, za-
gęszczone, mało przewiewne 
łany zbożowe, intensywnie 
nawożone oraz ciepła i wil-
gotna pogoda. 

Próg szkodliwości w fazie 
strzelania w źdźbło (BBCH 

30–39) to 10% źdźbeł wy-
kazujących objawy infekcji, 
tzn. na jednym z 10 badanych 
źdźbeł widać pojedynczą po-
duszeczkę grzyba.

Rdza brunatna powodo-
wana jest przez grzyb Pucci-
nia recondita. Atakuje żyto, 
pszenżyto i pszenicę. Nie 
rozwija się na jęczmieniu 

ozimym. Choroba ta wystę-
puje regularnie w cieplej-
szych, względnie bardziej su-
chych regionach kraju. Mała 
brunatna lub czerwonobru-
natna poduszeczka (źródło 
zarodników) na liściu pro-
gnozuje wystąpienie choro-
by. Grzyb okrada żywe ko-
mórki liści ze składników 
pokarmowych, które miały 
budować ziarno w kłosie. 
Na liściu tworzą się podłużne 
plamy na górnej stronie, rza-
dziej dolnej tworzą się tzw. 
dziury. Silnie porażone liście 
żółkną, a następnie zamiera-
ją. Kłos nie jest atakowany. 

W sezonach, w których bra-
kuje opadów, jest szczegól-
nie szkodliwy. Przy ciepłej 
pogodzie wczesnym latem 
może doprowadzić do znacz-
nych spadków plonu. Straty 
wywołane tą chorobą w wa-
runkach krajowych – 10%, 
a przy silnym porażeniu ro-
ślin – ok. 40%. Próg szko-
dliwości w fazie strzelania 
w źdźbło jest identyczny jak 
w przypadku mączniaka.

Rdzę jęczmienia (Pucci-
nia hordei) rozpoznaje się po 
rozproszonych powstających 

 � Rdza brunatna

 � Łan pszenicy wolny od chorób

 �Mączniak prawdziwy zbóż i traw Anum tanum alerni

Dokończenie na str. 6
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na górnej stronie liścia, podu-
szeczkach barwy od poma-
rańczowej do rdzawej. Są to 
zarodniki letnie. Poduszeczki 
są mniejsze. Nazywana jest 
też rdzą karłową. W okresie 
dojrzałości jęczmienia za-
rodniki pojawiają się na dol-
nej stronie blaszki liściowej 
i pochwach starszych liści. 
Chorobie sprzyjają dłuższe 
okresy pięknej suchej i cie-
płej pogody (temperatura 
15–20⁰C). Szkody wywoła-
ne przez rdzę karłową mogą 
wynieść ponad 20% plonu 

ziarna. Próg ekonomicznej 
szkodliwości jest identycz-
ny jak u rdzy brunatnej.

Rdza żółta może porażać 
wszystkie gatunki zbóż ozi-
mych, ale w Polsce jej obec-
ność ma znaczenie na pszeni-
cy i pszenżycie. Jej sprawcą 
jest grzyb Puccinia striifor-
mis. Niska temperatura po-
wietrza, ok. 10°C w kwietniu 
i maju stwarzają doskona-
łe warunki dla jej rozwoju. 
W optymalnych warunkach 
pogodowych długość okresu 
od porażenia do wystąpienia 
objawów wynosi 12–13 dni, 
natomiast w warunkach nie-
sprzyjających grzyb może 
przetrwać w formie utajonej 
nawet 3 miesiące. W Polsce 
choroba ta pojawia się coraz 
częściej ze względu na ła-
godne zimy. Objawia się na 
liściach w postaci żółtych 
lub pomarańczowych podu-
szeczek. W okresie wcze-
snowiosennym poduszecz-
ki występują pojedynczo. 
W późniejszych fazach roz-
wojowych zbóż poduszeczki 
układają się wzdłuż nerwów 
liści i tworzą pasy biegną-
ce obok siebie. Nazywana 
jest również rdzą pasiastą. 

Szkodliwość potencjalna 
jest bardzo wysoka, ponie-
waż mogą porażać całą ro-
ślinę, co może spowodować 
straty nawet 50–70-procen-
towe. Progiem szkodliwo-
ści rdzy żółtej jest w fazie 
strzelania w źdźbło 10% po-
rażonej powierzchni liścia 
podflagowego.

Rynchosporiozę zbóż po-
woduje grzyb Rhynchospo-
rium secalis rozwijający się 
na życie, pszenżycie i jęcz-
mieniu. Objawy choroby 
występują w fazie strzelania 
w źdźbło. Są to początkowo 
plamy wydłużone lub owal-
ne. W uprawie żyta i pszenży-
ta mają barwę jasnobrunatną 
lub słomkową, niekiedy oto-
czone są brązową obwódką, 
a wewnątrz plam widoczne 
są współśrodkowe pierście-
nie. Na jęczmieniu plamy za-
wsze otoczone są ciemnobru-
natną obwódką. Ich wnętrze 
jest barwy słomkowej. Choro-
ba ta jest niebezpieczna w kli-
macie chłodnym i wilgotnym 
przy dużej częstotliwości opa-
dów. Straty w plonie notuje się 
w wysokości 5%, ale w upra-
wie jęczmienia ozimego mogą 
wynosić nawet 40%.

Septoriozę paskowaną 
liści wywołuje grzyb Mycos-
phaerella graminicola, który 
atakuje pszenicę, pszenżyto 
i żyto. Występuje we wszyst-
kich fazach rozwoju roślin. 
Chorobie sprzyjają miejsca 
położone w dolinach rzecz-
nych, zagłębieniach terenu, 
w rejonach o dużej wilgot-
ności i wysokiej tempera-

turze powietrza. Do infek-
cji konieczny jest ponad 
20-godzinny okres zwilże-
nia liści. Choroba objawia się 
na liściach w formie żółtych 
plam, na których pojawiają 
się czarne punkty (owocniki 
grzyba). W późniejszych fa-
zach rozwojowych są one po-
dłużne, ułożone wzdłuż ner-
wów liścia. Z czasem łączą 
się, tworząc duże nekrozy 
o nieregularnym kształcie. 
Porażone liście zamierają. 
Przy wysokim porażeniu ro-
ślin straty mogą sięgać ponad 
30% potencjalnego plonu 
ziarna. Szybkie przeoranie 
porażonych przez M. gra-
minicola resztek pożniw-
nych umożliwia likwidację 
źródła infekcji w następnym 

sezonie wegetacyjnym. Próg 
szkodliwości będący podsta-
wą do zastosowania środka 
chemicznego w fazie strze-
lania w źdźbło to 10% po-
rażonej powierzchni liścia 
podflagowego.

Chorobę brunatnej pla-
mistości liści u pszenicy, 
pszenżyta, żyta i jęczmie-
nia powoduje grzyb Pyre-
nophora tritici-repentis. Na 
liściu w miejscu wniknię-

cia strzępki infekcyjnej po-
jawia się jasna plamka. Po 
dwóch dniach widać ciem-
ne przebarwienie, które prze-
kształca się w ciągu 3–4 dni 
w wyraźną czarną plamę. 
Obecność oczka w centrum 
plamy otoczonej rozmytą, 
chlorotyczną obwódką jest 
charakterystyczne dla brunat-
nej plamistości liści. Plamy 
mogą mieć średnicę kilku 
milimetrów. Następnie zle-
wają się, czemu towarzyszy 
ich żółknięcie i brunatnienie. 
Objawy nasilają się w czasie, 
gdy w sezonie wegetacyjnym 

notuje się liczne opady i wy-
soką wilgotność powietrza. 
Notuje się wzrost znaczenia 
tej choroby w Polsce. Cho-
roba ta może obniżyć plon 
nawet o 50%. Już 10% ro-
ślin z pierwszymi objawami 
porażenia, jest sygnałem do 
wykonania zabiegu.

Fuzariozę liści zbóż wywo-
łuje kilka gatunków grzybów 
z rodzaju Fusarium i poja-
wia się na liściach flagowych 
i podflagowych wszystkich 
gatunków zbóż. Wiosną na 
liściach pojawiają się duże, 
owalne, rozjaśnione (słomko-
we) plamy o ciemnych kra-
wędziach. W wilgotną pogodę 
występują nieregularne, blade 
do brązowoszarych plamy 
z różowymi zarodnikami. 
Infekcja liści Fusarium jest 
zwykle przenoszona przez 
wiatr i deszcz. Intensywność 
występowania zależy w dużej 
mierze od warunków pogo-
dowych w czasie wegetacji, 
rodzaju zboża, w pszenicy 
również odmiany, poprzed-
niej uprawy i rodzaju upra-
wy gleby.

Naczyniową pasiastość 
liści, której patogenem jest 
grzyb Cephalosporium gra-
mineum po raz pierwszy zaob-
serwowano na południu kraju 
w 1984 r. Zarodniki konidial-
ne zimują w glebie i stanowią 
zagrożenie dla zbóż ozimych, 
szczególnie w warunkach mo-
nokultury zbożowej i niskiego 
pH gleby. Na liściach widocz-
ne są długie chlorotyczne lub 
żółte pasy z brązowymi ne-
krotycznymi wiązkami prze-

wodzącymi. W miarę 
rozwoju grzyba zamie-
rają liście lub całe ro-
śliny. Powoduje to 
przedwczesne bielenie 
kłosów oraz przebar-
wienie brunatnoczar-
ne podkolankowego 
przewężenia źdźbła, 
widoczne najczęściej 
na górnych kolankach. 
Na polach, gdzie za-
notowano tę chorobę, 
uprawę zbóż ozimych 
należy przerwać na co 
najmniej dwa lata. 

Na zdjęciu obok 
przedstawiono różne 
stopnie nasilenia pa-
siastości na liściach 

pszenżyta ozimego: pierw-
sza roślina od góry – zdro-
wa; na drugiej widać jeszcze 
paski na liściach; na trzeciej 
i czwartej – liście już całe 
zaschnięte, ponieważ naj-
wcześniej i najsilniej zosta-
ły zainfekowane.

Odmiany zbóż wykazują 
zróżnicowaną podatność na 
choroby grzybowe. Można 
ograniczyć ich występowa-
nie, wybierając do siewu od-
mianę odporną na chorobę, 
prowadząc właściwą agro-
technikę i chroniąc planta-
cję fungicydami. 

mogą wiele chorób w trak-
cie wegetacji. Przyczyniają 
się one do strat ilościowych 
plonu, takich jak: zmniejsze-
nie masy tysiąca ziaren, ob-
niżenie liczby ziaren z kłosa 
oraz strat jakościowych. Do 
najważniejszych oprócz ska-
żenia toksycznymi metabo-
litami należą: zmniejszenie 
zawartości skrobi w ziar-
nie, pogorszenie wartości 
wypiekowej mąki uzyska-
nej z przemiału porażone-
go ziarna oraz wpływają na 
wypienianie się piwa. 

Mykotoksyny fuzaryjne 
to przede wszystkim związ-
ki z grup trichotecenów, 
fumonizyn, moniliformina 
i zearalenon. Trichoteceny 
obejmują około 150 związ-
ków o zbliżonej budowie 
cząsteczkowej, a wśród nich 
najważniejsze mykotoksyny 
to: toksyna T-2, HT-2, de-
oksyniwalenol, niwalenol 
i fuzarenon.

W uprawie zbóż niebez-
pieczeństwo skażenia my-
kotoksynami ziarna zbóż 
pojawia się pod koniec 
wegetacji – w okresie wy-
kształcania kłosów. Grzyby 
rodzaju Fusarium porażają 

Dokończenie ze str. 4

 � Fuzarioza kłosów

 � Brunatna plamistość liści

 � Pasiastość liści na pszenicy 
ozimej

 � Pasiastość liści na pszenżycie

 � Rdza jęczmienia

 � Septorioza paskowana liści 
pszenicy

 � Rdza żółta
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Tabela 2. Przykładowe fungicydy zarejestrowane do zwalczania fuzariozy kłosów w terminie 
T-3 w pszenicy ozimej

FUNGICYDY JEDNOSKŁADNIKOWE

Substancja czynna Nazwa preparatu

Azoksystrobina

Agristar 250 SC, Agristar Bis 250 SC, Alissa, Amistar 250 SC,  
Ascom 250 SC, Astar 250 SC, Azarius-Pro 250 SC, Azbany 250 SC,  
AzoGuard, Azoguard AZT 250 SC, Azoksar Super 250 SC, 
Azoksystrobi 250 SC, Azoscan 250 SC, Azoxymoc, Aztek 250 SC,  
Azuba, Azyl 250 SC, Baltazar 250 SC, Clayton Augusta 250 SC,  
Conclude AZT 250 SC, Demeter 250 SC, Dobromir 250 SC,  
Dobromir Super 250 SC, Dobromir Top 250 SC, Erazer, 
Fungistar, Globaztar AZT 250 SC, Komilfo 250 SC,  
Korazzo 250 SC, Ksystro 250 SC, Laiba 250 SC, Latifa 250 SC, 
Makler Plus 250 SC, Mirador 250 SC, Ortofin 250 SC,  
Pabizon 250 SC, Pablo 250 SC, Philon 250 SC, Piastun 250 SC, 
Promesa, Rezat 250 SC, Strobin 250, Strobin 250-I,  
Strobin 250-II, Tascom 250 SC, Tazer 250 SC, Tiger 250 SC,  
Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Zetar 250 SC

Metkonazol

Aspire, Cambio, Caramba 60 SL, Conatra 60 EC, Fieldsar 60 SL, 
MetcoGuard, Metcona 60 SL, Metfin, Metkon, Metkon Twist 60 SL,  
Metso, Micosar 60 SL, Plexeo 60 EC, Sendo 60 EC, Simveris, 
Sirena 60 EC, Spartkaus, Turret 60, X-MET Twist 60 SL

Protiokonazol

Basior 300 EC, Exactris, Judym 300 EC, Kanonik 300 EC,  
Pabi 300 EC, Pecari 300 EC, Podstawa 300 EC,  
Poleposition 300 EC, Praktis, Procer 300 EC,  Promino 300 EC, 
Protendo 300 EC, Protikon 250 EC, Protiostar, Proviso 250 EC, 
Tartaros 300 EC, Wadera 300 EC, Virid 250 EC

Pythium 
oligandrum

Polygreen Fungicide *

Tebukonazol

Armada, Bounty 430 SC, Clayton Tabloid EW, Darcos 250 EW, 
Erasmus 250 EW, Furtado 250 EW, Helicur 250 EW,   
Mystic 250 EC, Orius Extra 250 EW, Patronius 250 EW, 
Speakfree 430 SC, Starpro 430 SC, Syrius 250 EW, Tebu 250 EW, 
TebuGuard Plus, Toledo 250 EW, Toledo Extra 430 SC,  
Trion 250 EW, Tyberius 250 EW, Ulysses 430 SC, Ventoux 430 SC 

FUNGICYDY DWUSKŁADNIKOWE

Substancja czynna Nazwa preparatu

Azoksystrobina, tebukonazol Lerak 200 EC

Benzowindyflupyr, protiokonazol Echilon Super, Elatus Era, Eldorado  

Biksafen, tebukonazol Zantara 216 EC

Boskalid, protiokonazol Prabha

Fluksapyroksad, 
mefentriflukonazol

Aderya, Alonty, Revysky, Verydor

Prochloraz, tebukonazol Aralia, Tenore 400 EW, Zamir 400 EW

Protiokonazol, fluoksastrobina Fandango 200 EC, Sokół Max

Protiokonazol, izopirazam Gigant 275 SC, Prizm 275 SC

Protiokonazol, tebukonazol

AsPik 250 EC, Broteas 250 EC, Capetus 
Extra 250 EC, Clayton Divot 250 EC, 
Clayton Navaro 250 EC, Horea Plus, Jade, 
Midgard 250 EC, Moc-Legenda 250 
EC, Profuso,  Prosaro 250 EC, Protefin, 
Protendo Extra, Shalimar, Silvestro 250 EC, 
Ultralegend 250 EC

Protiokonazol, trifloksystrobina Delaro 325 SC

Tebukonazol, bromukonazol Djembe 274 EC, Sakura 274 EC, Soleil 
274 EC

FUNGICYDY TRÓJSKŁADNIKOWE

Substancja czynna Nazwa preparatu

Biksafen, fluopyram, 
protiokonazol

Ascra Xpro 260 EC

Biksafen, protiokonazol, 
fluoksastrobina

Apron-X 190 EC, Variano  Xpro 190 EC

Protiokonazol, spiroksamina, 
tebukonazol

Soligor 425 EC

* preparat biologiczny

Dokończenie na str. 7
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Reklama

Dlaczego jęczmień 
mieszańcowy 
cieszy się dużym 
powodzeniem? 

Jęczmień ozimy ma wysoki potencjał plonowania, porównywalny 
do pszenicy ozimej, a w dogodnych warunkach nawet ją 
przewyższa. Wysoki potencjał plonowania związany jest z silnym 
rozkrzewieniem produkcyjnym roślin. Dzięki temu, jęczmień 
wytwarza największą wśród zbóż ozimych obsadę kłosów, czemu 
sprzyja także mniejsza wrażliwość od innych zbóż na wzajemne 

zacienianie się roślin. Ponadto jęczmień ozimy w porównaniu z innymi zbożami 
wykazuje największą tolerancję na suszę wiosenną, gdyż wcześniejszy jego rozwój 
pozwala na dobre wykorzystanie zapasów wody pozimowej.

Mankamentem ozi-
mej formy jęcz-
mienia jest słaba 
zimotrwałość 
odmian i brak 

tolerancji na kwaśny od-
czyn gleby. Większość pol-
skich gleb, to gleby zakwa-
szone, dlatego decydując się 
na uprawę ozimego jęczmie-
nia należy znacznie wcze-
śniej dokonać wapnowania 
pod roślinę przedplono-
wą. W naszym kraju prze-
waża pastewny kierunek 

użytkowania ziarna jęcz-
mienia ozimego, uprawia-
nego w zasiewach czystych 
odmian. Odmiany browarne 
mają mniejszą zimotrwałość 
i gorszą wartość browarną 
niż odmiany jęczmienia ja-
rego browarnego. Odmiany 
browarne mogą być upra-
wiane na cele pastewne. 

Nowością na rynku 
zbożowym są odmia-
ny mieszańcowe (hybry-
dowe) jęczmienia ozime-
go, które plonują wyżej od 

populacyjnych, ale ich upra-
wa wymaga corocznego za-
kupu nasion. 

Na polskim rynku są do-
stępne odmiany mieszańco-
we jęczmienia ozimego. Są 
to odmiany pastewne firmy 
Syngenta: Mercurioo, Gala-
tion, Trooper, Zzoom, Wo-
otan, Hobbit, Toreroo, SY 
Galileoo, SY Barakooda. 
Krajowy rejestr nie posia-
da jeszcze odmian hybrydo-
wych jęczmienia ozimego. 

Dokończenie na str. 9

kłosy wszystkich uprawia-
nych w Polsce zbóż, co pro-
wadzić może do akumulacji 
mykotoksyn w ziarnie jesz-
cze przed zbiorem. Fuzario-
za kłosów powodowana jest 
przez kompleks różnych ga-
tunków rodzaju Fusarium, 
m.in. takich jak: F. culmo-
rum, F. avenaceum, F. spo-
rotrichioides i F. poae. Za-
kres temperatur, w których 
grzyby te mogą się rozwijać, 
jest bardzo szeroki i wynosi 
od 0 do 30°C. Gdy z powo-
du niesprzyjających warun-
ków nie będzie się rozwijał 
jeden z kilku obecnych, to 
będą one sprzyjać innemu 
gatunkowi. Choroby po-
wodowane przez grzyby 
rodzaju Fusarium wystę-
pują zwłaszcza w latach cie-
plejszych, o obfitych opa-
dach i wysokiej wilgotności. 
Do częstego występowa-
nia fuzariozy kłosów przy-
czynia się w dużym stop-
niu znaczna koncentracja 
zbóż na danym obszarze, co 
ułatwia kontakt sprawców 
fuzarioz, w tym fuzariozy 
kłosów z innymi żywicie-
lami (pszenica, jęczmień, 
kukurydza itp.).

Oprócz fuzariozy kło-
sów grzyby rodzaju Fusa-
rium powodują wiele chorób 

w uprawie zbóż, takich jak: 
zgorzel siewek, fuzaryjna 
zgorzel podstawy źdźbła 
i korzeni, fuzariozy liści. 
Zwalczamy je przez cały 
okres wegetacji, rozpoczy-
nając od zaprawiania ziar-
na oraz wykonując zabie-
gi opryskiwania w trakcie 
wegetacji. 

Obecność mykotoksyn 
powstających w czasie we-
getacji, jak i przechowywa-
nia jest niepożądana, ponie-
waż prowadzi w końcowym 
efekcie do uzyskania ska-
żonego przez mykotoksy-
ny ziarna. Dlatego ważna 
jest odpowiednia ochro-
na kłosa, aby zapobiegać 
chorobom powodowanym 
przez Fusarium spp. Po-
mocny w podjęciu decyzji 
o wyborze terminu zabie-
gu może być test kopertowy 
zalecany przez prof. Marka 
Korbasa. W celu jego wy-
konania trzeba zebrać kłosy 
zbóż i umieścić w zwilżo-
nej gazecie, a następnie ko-
percie, wkłada się do worka 
foliowego i umieszcza np. 
w szufladzie. Po ok. 2–3 
dniach kontroluje się czy 
gazeta jest wilgotna, a po 
3–4 dniach sprawdzamy 
czy na kłosach nie pojawiła 
się: biała watowata grzybnia 
o różowym odcieniu, bu-
raczkowe zabarwienie na 

plewach lub pomarańczo-
we „grudki” (sporodochia 
grzyba). Jeśli nie stwierdzo-
no zmian, to test możemy 
powtórzyć, a jeśli zmiany 
wystąpiły, to zalecany jest 
zabieg przeciwko fuzariozie 
kłosów. Takie wykrycie po-
zwala wcześnie stwierdzić 
zagrożenie i daje możliwość 
szybkiego i skutecznego za-
stosowania fungicydu.

Do zwalczania chorób 
występujących na kłosie 
zarejestrowanych jest wiele 
fungicydów zarówno jed-
noskładnikowych, jak też 
dwu- i trójskładnikowych 
(tab. 2). Należy zwrócić 
uwagę na to, aby przy sto-
sowaniu fungicydów jedno-
składnikowych były to sub-
stancje czynne o działaniu 
układowym. W przypadku 
stosowania środków dwu-, 
trzyskładnikowych lub mie-
szanin środków jest wska-
zane, aby użyte były sub-
stancje czynne z różnych 
grup chemicznych i o od-
miennym sposobie dzia-
łania. Trzeba też zwrócić 
uwagę na zapisy w ety-
kietach środków o liczbie 
zabiegów w sezonie przy 
użyciu stosowanych fungi-
cydów. Jest to bardzo ważne 
ze względu na zapobiega-
nie zjawisku powstawania 
odporności.

Dokończenie ze str. 6
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Dbając o dokłosie
Dbałość o dokłosie to ważny element profesjonalnej uprawy  
zbóż. Bardzo często zdarza się, że dokłosie traktowane jest  
po macoszemu. Jego skrócenie i usztywnienie jest pomijane.  
Nie należy tak postępować, gdy stawia się na wysoki plon  
o dobrej jakości.

Prace nad regulacją 
wysokości zbóż, 
a także architektu-
rą łanu należy roz-
począć wcześnie. 

Najczęściej zabieg regulu-
jący wysokość wykonywany 
jest, gdy zboża mają jedno 
kolanko. Jednak na termin 
aplikacji wpływa kilka czyn-
ników. Z całą pewnością 
substancja czynna jest tym 
czynnikiem, który w naj-
większym stopniu determi-
nuje termin aplikacji. Stąd 
zróżnicowania w zalecanym 
terminie zabiegu. Wyrów-
nując łan należy pamiętać 
o prawidłowości wykony-
wania zabiegu, gdyż błędy 
mogą mieć poważne konse-
kwencje. Po pierwsze zasto-
sowany preparat nie spełni 
swojego zadania, po dru-
gie może doprowadzić do 
uszkodzenia rośliny upraw-
nej. Wiosną, gdy nadchodzi 
czas na regulację wysokości 
zbóż, pojawia się pytanie: 

czy zabieg ten warto wyko-
nać i kiedy go przeprowa-
dzić? Czy zabieg wykonać 
jeden raz, czy może dwu-
krotnie? Opóźniać go, czy 
może wykonać w zaleca-
nym terminie? Pytań jest 
co niemiara. Nim padnie 
na nie odpowiedź, trzeba 
pamiętać, że regulacja wy-
sokości zbóż to nie tylko 
skrócenie pierwszych mię-
dzywęźli, lecz także praca 
nad dokłosiem. Nie wolno 

zapominać o jego skróce-
niu i usztywnieniu. 

 � Znaczący wpływ na plon
Wyleganie zbóż jest zja-

wiskiem, które zawsze nie-
korzystnie wpływa na cało-
kształt uprawy. Najbardziej 
dotkliwą konsekwencją wy-
legania jest obniżenie plonu, 
a także jego jakości. Wiel-
kość strat związana jest 
głównie z powierzchnią, na 
której do wylegania doszło, 

jak i okresem w jakim zja-
wisko to wystąpiło. Naj-
większe straty odnotowu-
je się, gdy zboża wylegną 
w fazie kłoszenia oraz two-
rzenia ziarniaków. Szacuje 
się, że jeśli zboża wylegną 
w okresie nalewania ziar-
niaków (ok. trzy tygodnie 
po kwitnieniu), straty w plo-
nie mogą wynosić nawet 
30–35%. Do wylegania zbóż 
dochodzi w różnych okre-
sach ich wzrostu i rozwoju, 
co ma przełożenie na wiel-
kość strat. Związane jest to 
z tym, że proces plonotwór-
czy zostaje zakłócony na 
innym poziomie. W sytu-
acji, gdy wyleganie wystą-
pi wcześniej, wówczas na-
stępuje zmniejszenie ilości 
ziarniaków w kłosie. Na-
tomiast, gdy zboża wyle-
gną później, wówczas masa 
ziarniaków ulega istotnemu 
zmniejszeniu, a także ziarno 
charakteryzuje się mniejszą 
zawartością węglowodanów. 
Nie wolno zapominać, że 
w wyniku wylegania zboża 
dojrzewają nierównomier-
nie, często porastają, a także 
są porażone pleśnią. Z tymi 
wszystkimi niekorzystnymi 
zjawiskami mamy do czy-
nienia w sytuacji, gdy do 
wylegania dojdzie podczas 
wzrostu zbóż. Jeśli do wy-
legania zbóż lub złamania 
dokłosia dojdzie, gdy zboża 
są w fazie dojrzałości, nie 
dochodzi do zmniejszenia 

ilości ziarna w kłosie, jed-
nak straty w plonie mogą 
być duże. Straty związane 
są z odłamaniem kłosów. 
Zjawisko odpadania złama-
nych kłosów potęguje się 
podczas zbioru. W wyniku 
późnego wylegania, a także 
złamania dokłosia wzrasta 
ryzyko porastania ziarna. 
To niekorzystne zjawisko 
wzrasta w warunkach wy-
sokiej wilgotności. 

 � Dbając o dokłosie
Mimo rodzących się 

pytań o zasadność stoso-
wania regulatorów wzrostu 
w danym sezonie wegetacyj-
nym, większość producen-
tów zbóż decyduje się na 
wykonanie zabiegu. Wyko-
nują go, gdy zboża wytworzą 
pierwsze kolanko. Bardzo 
często dawka stosowane-
go regulatora wzrostu jest 
nieco mniejsza. Producen-
ci zostawiają sobie pole ma-
newru, aby w razie potrzeby 
zabieg powtórzyć w później-
szym okresie. Indywidualne 
podejście do regulacji wy-
sokości zbóż związane jest 
z intensywnością produk-
cji, właściwościami, a ści-
ślej mówiąc wrażliwością 
uprawianej odmiany na wy-
leganie oraz warunkami at-
mosferycznymi, szczególnie 
ilością i rozkładem opadów. 
Jeśli plantacja uprawiana 
jest intensywnie, a warun-
ki atmosferyczne sprzyjają 

osiągnięciu wysokich plo-
nów – ze skracania i usztyw-
niania dokłosia nie nale-
ży rezygnować. Związane 
jest to z dużym ryzykiem 
wylegnięcia oraz złamania 
dokłosia. Złamanie dokło-
sia występuje najczęściej 
w jęczmieniu ozimym oraz 
pszenicy ozimej, choć u po-
zostałych gatunków, w wyni-
ku niezastosowania drugiej 
dawki regulatora, również 
może dojść do tego zjawi-
ska. Zabieg chroniący do-
kłosie przed złamaniem wy-
konywany jest najczęściej, 
gdy zboża są w fazie końca 
liścia flagowego: liść flago-
wy całkowicie rozwinięty, 
widoczny języczek ostat-
niego liścia (wg BBCH 39). 
Jednak przedstawiony ter-
min aplikacji nie jest sztyw-
ny, lecz zależy od rodzaju 
substancji czynnej wykorzy-
stywanej do regulacji zbóż. 
W związku z tym skrócenie 
dokłosia można przeprowa-
dzić od fazy, gdy liść flago-
wy jest widoczny, ale jesz-
cze nierozwinięty do fazy, 
gdy widoczne są pierwsze 
ości (BBCH 37–49). Najczę-
ściej skrócenia dokłosia do-
konuje się w systemie dawek 
dzielonych tym samym pre-
paratem, którym skraca-
no i usztywniano wcześniej 
źdźbło (tabela 1). W sytuacji, 
gdy z różnych przyczyn zre-
zygnowano z wczesnowio-
sennej regulacji wysokości 
zbóż, a w trakcie wegetacji 
wzrosło ryzyko wylegania, 
należy zabezpieczyć plan-
tację, stosując regulatory 
wzrostu posiadające reje-
strację do aplikacji w póź-
nych fazach rozwojowych 
(tab. 2). Niezależnie czy 
dbamy o dokłosie stosując 
regulatory wzrostu w syste-
mie dawek dzielonych, czy 
też aplikowane są prepara-
ty w późniejszych fazach 
rozwojowych zawsze nale-
ży pamiętać, aby stosować 
się do wskazań producenta 
umieszczonych w etykiecie. 

dr inż. Przemysław Kardasz
 Polowa Stacja 

Doświadczalna IOR-PIB 
w Winnej Górze

Tabela 1. Przykładowe regulatory wzrostu stosowane w dwóch terminach, w dawkach dzielonych – pierwsza w celu skrócenia i usztywnieniu 
źdźbła, druga – dokłosia

Nazwa handlowa 
preparatu

Substancja czynna Zalecana 
dawka 

(l, kg/ha)

Roślina 
uprawna

Uwagi

Stosować w fazie od pełni krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 25–39)

Chiffchaff 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Ksapak 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Felix 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Meros 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Midas 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Midas Duo 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Moddus 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Power Grain 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Proteg 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Sonis trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Stunt 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Trinex 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Tri-Turbo 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Vima-Trineksapak trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Windsar 250 EC trineksapak etylu 0,4 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,3 l/ha

Stosować w fazie od końca krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29–39)

Medax Max proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,3–0,75 PZ, TZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,5 kg/ha

Medax Max proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,5–1,0 JZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,75 
kg/ha

Medax Max proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,5–1,0 ZZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,5 kg/ha

Medax Max proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,3–0,5 PJ, OW –

Medax Max proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,3–0,75 JJ –

Percival trineksapak etylu + proheksadion wapnia 0,3–0,75 ZZ, TZ, PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,5 kg/ha

Percival trineksapak etylu + proheksadion wapnia 0,5–1,0 JZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,75 
kg/ha

Percival proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,3–0,5 PJ, OW –

Percival proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,3–0,75 JJ –

Serenium trineksapak etylu + proheksadion wapnia 0,3–0,75 PZ, TZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,5 kg/ha

Serenium proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,5–1,0 JZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,75 
kg/ha

Serenium trineksapak etylu + proheksadion wapnia 0,5–1,0 ZZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,5 kg/ha

Serenium proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,3–0,5 PJ, OW –

Serenium proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,3–0,75 JJ –

Stosować w fazie od początku wzrostu źdźbła do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30–39)

Nexa 500 EC trineksapak etylu 0,2 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,15 l/ha

Nexa 500 EC trineksapak etylu 0,15 ZZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,15 l/ha

Tregus 500 EC trineksapak etylu 0,2 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,15 l/ha

Tregus 500 EC trineksapak etylu 0,15 ZZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,15 l/ha

Stosować w fazie od początku wzrostu źdźbła do fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32)

Bold 175 EC trineksapak etylu 0,6 PZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,4 l/ha

Bold 175 EC trineksapak etylu 0,3 ZZ w dawkach dzielonych: 2 x 0,2 l/ha

JZ – jęczmień ozimy; ZZ – żyto ozime; TZ – pszenżyto ozime; PZ – pszenica ozima; PJ – pszenica jara; JJ – jęczmień jary; OW – owies

Tabela 2. Przykładowe regulatory wzrostu stosowane w późnych fazach wzrostu i rozwoju 
zbóż w celu skrócenia i usztywnienia dokłosia

Nazwa środka Substancja czynna Dawka 
(l, kg/ha)

Gatunek 
zboża

Stosować w fazie od widocznego, ale nierozwiniętego liścia flagowego do fazy 
całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37–39)

Impeder trineksapak etylu 0,6 JZ

Moxa 250 EC trineksapak etylu 0,6 JZ

Tridus 250 EC trineksapak etylu 0,6 JZ

Optimus Super 175 EC trineksapak etylu 0,9 JZ

Stosować w fazie od widocznego, ale nierozwiniętego liścia flagowego do fazy 
nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 37–45)

Baia P etefon 0,75 PZ

Coryx etefon 0,75 PZ

Etheguard etefon 0,75 PZ

Stosować w fazie pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 39)

Canopy chlorek mepikwatu 0,8–1,25 JZ, ZZ, TZ, PZ, JJ 

Medax Top 350 SC chlorek mepikwatu + 
proheksadion wapnia

0,8–1,25 PZ, TZ, JZ, ZZ, JJ

Stosować od wczesnej fazy rozwoju kłosa do początku fazy kłoszenia  
(BBCH 41–51) 

Grassrooter etefon 1,0 JZ,PZ

Grassrooter etefon 0,75 JJ

JZ – jęczmień ozimy; ZZ – żyto ozime; TZ – pszenżyto ozime; PZ – pszenica ozima; JJ – jęczmień jary

 �W intensywnej uprawie dokłosia nie lekceważ
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Warunki pogodowe w cza-
sie wegetacji jęczmienia 
w różnych regionach na-
szego kraju są zróżnicowane. 
Warto zaznaczyć, że dużą 
zimotrwałością charakte-
ryzuje się odmiana Mer-
curioo, bardziej odporna 
na wyleganie jest odmiana 
Wootan. Przy wyborze od-
miany ważne są także pa-
rametry wzrostu, takie jak: 
termin kłoszenia (wczesny 
bądź średni) oraz wysokość 
roślin (związana z mniejszą 
podatnością na wyleganie). 
Wszystkie znajdujące się 
na rynku polskim odmiany 
jęczmienia mieszańcowego 
mają niskie do średnich wy-
magania glebowe. Natomiast 
odmiana Mercurioo posia-
da szeroki zakres zdolności 
adaptacyjnych do różnych 
rodzajów gleb. Znajdujące 
się na rynku polskim od-
miany jęczmienia hybry-
dowego charakteryzują się 
niską lub średnią podatno-
ścią na mączniaka prawdzi-
wego; na porażenie ryncho-
sporiozą również wykazują 
niską lub średnią podatność. 
Ważną cechą odmian jęcz-
mienia mieszańcowego jest 
odporność na typ 1 wirusa 
żółtej mozaiki jęczmienia.

W przypadku wystąpienia 
warunków stresowych, za-
letą odmian hybrydowych 
przy gęstym łanie jest zdol-
ność wytwarzania większej 
liczby kłosów na metrze 
kwadratowym w porów-
naniu z odmianami popu-
lacyjnymi. Zaletą odmian 
populacyjnych jest nato-
miast zdolność wytwarza-
nia większej liczby pięterek 
w kłosie, w przypadku wy-
stąpienia sytuacji stresowej 

związanej z brakiem wody, 
rośliny mają możliwość re-
dukcji dolnych pięterek, co 
przekłada się na wytworze-
nie przez roślinę dobrze wy-
kształconych ziarniaków, 
o większej masie tysiąca 
ziaren niż u odmian o gę-
stym łanie. Inną z zalet od-
mian mieszańcowych jest 
to, że w porównaniu z od-
mianami populacyjnymi są 
bardziej odporne na stres 
wodny i cieplny. Ich silny 
i dobrze rozrośnięty sys-
tem korzeniowy lepiej wy-
korzystuje dostępną wodę 
i składniki pokarmowe 
niż odmiany populacyjne. 
Jęczmień hybrydowy od-
znacza się silniejszym roz-
krzewieniem i bujniejszym 
wzrostem roślin niż ma to 
miejsce u odmian popula-
cyjnych, a także szerszym 
liściem flagowym i dłuż-
szym kłosem. Znaczna od-
porność na wiosenną suszę 

to rezultat szybszego wcho-
dzenia jęczmienia w fazę 
strzelania w źdźbło i kłosze-
nia, dzięki czemu w czasie 
największego zapotrzebo-
wania na wodę efektywnie 
korzysta z jej pozimowych 
zapasów.

Z wieloletnich badań 
prowadzonych w Zakła-
dzie Uprawy Roślin Zbo-
żowych IUNG-PIB w Pu-
ławach wynika, że wyższe 
plony jęczmienia ozimego 
populacyjnego otrzymuje 
się z wczesnego wysiewu 
w terminie 5–10 września, 
w warunkach wczesnego 
nadejścia zimy. Natomiast 
w przypadku długiej i cie-
płej jesieni, wyższy plon 
jęczmienia można uzy-
skać z późnych zasiewów 
20–25 września, ponie-
waż przy wczesnych za-
siewach rośliny są silniej 
porażane przez choroby 
i atakowane przez szkodniki. 

Ponadto są bardziej wraż-
liwe na wymarzanie lub  
wyprzenie.

Jęczmień mieszańcowy 
ma silny wigor początko-
wy i bardzo szybko krzewi 
się jesienią, dzięki czemu 
można wysiewać go śred-
nio o około tydzień później 
niż jęczmień populacyjny.

Optymalnym terminem 
wysiewu odmian hybrydo-
wych w Polsce jest okres 
16–25 września. Jednak 
w województwach wschod-
nich przypada on na 16– 
20 września, a w zachodnich 
na 20–25 września. W wa-
runkach typowej jesieni do-
puszczalny jest nawet siew 
po 25 września aż do 5 paź-
dziernika. Należy jednak pa-
miętać, że takie przesunięcie 
terminu siewu wiąże się z ry-
zykiem wczesnego nadejścia 
zimy i może spowodować 
konieczność likwidacji plan-
tacji. Kolejną różnicę sta-
nowi ilość wysiewu ziarna. 
Jęczmień mieszańcowy sil-
nie się krzewi, dlatego norma 
wysiewu jest mniejsza niż 
odmian populacyjnych.

Jęczmień wykazuje naj-
większe wymagania odno-
śnie odczynu gleby spośród 
wszystkich zbóż, dlatego 
konieczne jest zapewnienie 
właściwego odczynu gleby 
(nie toleruje kwaśnego).

Nawożenie azotem jest 
ściśle związane z ilością 
wody w glebie. Dostarcza-
jąc azot pod odmiany hy-
brydowe nie powinno się 
przekraczać dawki 180 kg 
N/ha. Ten składnik stosuje 
się w 2 lub 3 dawkach dzie-
lonych w zależności od pa-
nujących warunków pogo-
dowych. Pierwszą dawkę 

stosujemy w momencie ru-
szenia wegetacji. Stymuluje 
ona rozwój systemu korze-
niowego, pobudza wzrost 
i krzewienie roślin. Aktual-
nie ceny nawozów są bardzo 
wysokie, dlatego stosowa-
nie nawozu wymaga racjo-
nalnego dostosowania do 
aktualnego stanu planta-
cji, a zwłaszcza do ilości ro-
ślin na jednostce powierzch-
ni oraz pędów na roślinie. 
Drugą dawkę podajemy na 
przełomie fazy krzewienia 
i strzelania w źdźbło (BBCH 
29–31), a trzecią w momen-
cie wykształcania liścia fla-
gowego. Na stanowiskach 
suchych, drugą i ostatnią 

dawkę podajemy w momen-
cie wykształcenia pierw-
szego kolanka (BBCH 31). 
W krajowych warunkach 
klimatycznych, gdzie czę-
sto mamy problemy z nie-
doborem wody, najkorzyst-
niejszym rozwiązaniem jest 
podanie pod odmiany hy-
brydowe azotu w dwóch 
dawkach.

W IUNG-PIB w Puławach 
prowadzono badania do-
tyczące określenia wpły-
wu wybranych czynników 
agrotechnicznych na plono-
wanie 3 odmian jęczmienia 
mieszańcowego – Galation, 

Hobbit, Zoom – w porów-
naniu z odmianą popula-
cyjną jęczmienia ozimego 
– Sandra.

Ocena wpływu optymalnej 
ilości wysiewu, efektywno-
ści azotu i właściwego ter-
minu siewu na plonowanie 
nowych odmian mieszań-
cowych (heterozyjnych, hy-
brydowych), przyczynia się 
do zminimalizowania kosz-
tów uprawy odmian hetero-
zyjnych, z uwagi na koniecz-
ność corocznego zakupu 
materiału nasiennego.

dr hab. Danuta 
Leszczyńska, 

prof. IUNG-PIB Puławy

Dokończenie ze str. 7

 � Łan odmian jęczmienia mieszańcowego przed zbiorem

Plon ziarna (t/ha) odmian jęczmienia ozimego w zależności od terminu siewu (badania własne)

Wyszczególnienie Termin 
siewu

Odmiany

Galation Hobbit Zoom Sandra

Plon ziarna optymalny 8,97 10,18 9,26 8,76

opóźniony 8,53 9,94 9,13 8,17

 � Łan jęczmienia mieszańcowego w okresie wegetacji

Reklama
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Najważniejsze choroby łuszczyn rzepaku
Pod koniec wegetacji rzepaku w korzystnych warunkach, przy odpowiednim dostępie wody 
i substancji pokarmowych, powstają i dojrzewają w łuszczynach dorodne, spełniające wymogi 
przemysłu przetwórczego, nasiona. Wśród niepożądanych czynników, które ten proces mogą 
zakłócić jest obecność szkodników oraz sprawców chorób. Mogą być one przyczyną zarówno 
istotnego zmniejszenia ilości plonu, jak i jego jakości. Przy wczesnym porażeniu przez grzyby 
łuszczyny się nie rozwijają, tym samym nie wykształcają się nasiona. 

dr Ewa Jajor 
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Gdy do infekcji do-
chodzi później, 
prowadzi to do 
przedwczesnego 
zasychania i osy-

pywania się nasion. Straty 
tym spowodowane wyno-
szą od 15 do 30% potencjal-
nego plonu nasion. Chore 
łuszczyny dojrzewają nie-
równomiernie, nasiona są 
słabo wykształcone, drobne, 
często pomarszczone i zielo-
ne. Charakteryzują się przy 
tym obniżoną masą i zmie-
nioną zawartością tłuszczu, 
białka oraz włókna.

Na łuszczynach obserwu-
jemy grzyby chorobotwór-
cze, które występują wcze-
śniej na liściach i łodygach. 
Są to głównie sprawcy czer-
ni krzyżowych, szarej pleśni, 
zgnilizny twardzikowej, su-
chej zgnilizny kapustnych 
i mączniaka prawdziwego. 
Zarodniki chorobotwór-
czych grzybów przez wiatr 
i krople deszczu przeno-
szone są z liści i pędów na 
rozwijające się łuszczyny. 
Często zakażenia ułatwiają 
uszkodzenia spowodowane 
przez szkodniki łuszczynowe 
(chowacz podobnik, prysz-
czarek kapustnik, mszyce), 
grad, maszyny, ptaki itd. 
Zagrożenie przez choroby 
łuszczyn rośnie najczęściej 
w warunkach podwyższo-
nej wilgotności lub gdy rośli-
ny są osłabione przez różne 
niekorzystne czynniki. Ma to 
miejsce również tam, gdzie 
niedostatecznie ograniczono 
sprawców chorób we wcze-
śniejszych okresach rozwo-
ju roślin na plantacji. 

W przypadku czerni krzy-
żowych (Alternaria spp.) na 
łuszczynach, tak jak na li-
ściach, występują charak-
terystyczne drobne, bru-
natne plamy. Są to nekrozy 
nieco wgłębione, które stop-
niowo zlewają się, niszcząc 
coraz większą powierzch-
nię łuszczyn. Plamy te naj-
częściej widoczne są przy 
szwie, przez co dochodzi 
do kurczenia się i pękania 
w tym miejscu łuszczyn. Na 
plamach tworzą się liczne 
zarodniki konidialne za-
każające kolejne łuszczy-
ny. Sprzyja temu wysoka 
wilgotność, na przemian 
z okresami upałów, pod-
czas dojrzewania, a póź-
niej oczekiwania na zbiór. 
W tych warunkach obok 
czerni krzyżowych, pojawia 
się też na łuszczynach szara 
pleśń (Botrytis cinerea). Na 
powierzchni tkanek obser-
wuje się wówczas białosza-
re plamy, a na nich szary 
nalot grzybni z zarodniko-
waniem konidialnym, który 
jest źródłem wtórnych in-
fekcji. Jasne plamy z ciem-
nymi skupiskami zarodni-
ków – piknidiami, niekiedy 
z brunatną obwódką, to na-
tomiast charakterystycz-
ne objawy suchej zgnilizny 
kapustnych (Leptosphae-
ria spp.). Zgnilizna twar-
dzikowa (Sclerotinia scle-
rotiorum) objawia się z kolei 
białymi, różnej wielkości, 
plamami, często pokrywa-
jącymi się białą grzybnią ze 
sklerocjami na zewnątrz lub 
częściej wewnątrz łuszczyn, 
pomiędzy nasionami. 

Wysoka temperatura 
i mniejsza ilość opadów bę-
dzie sprzyjała pojawieniu się 
sprawcy mączniaka praw-
dziwego (Erysiphe crucife-
rarum). Występuje on w po-
staci białej, powierzchniowej 
grzybni, stopniowo obej-
mującej całą powierzchnię 
łuszczyny. 

Liczne grzyby, które wcze-
śniej były na łuszczynach, 
mogą również zasiedlać 
nasiona. Występują na ich 
powierzchni lub przera-
stają przez okrywę nasien-
ną, niekiedy nawet do za-
rodka. Najczęściej izoluje 
się z nasion rzepaku grzy-
by rodzaju Alternaria, Cla-
dosporium, Fusarium, Pe-
nicillium, Aspergillus oraz 
gatunki Botrytis cinerea, 
Phoma lingam i inne. Część 
z nich pojawia się już pod-
czas wegetacji, inne nato-
miast w trakcie przechowy-
wania w nieodpowiednich 
warunkach nadmiernie wil-
gotnego materiału. Grzyby 
zmniejszają energię i zdol-
ność kiełkowania nasion, 
a niektóre wytwarzają tok-
syczne metabolity. Myko-
toksyny te są bardzo niepo-
żądane, istotnie pogarszają 
bowiem jakość surowca dla 
celów żywieniowych. Zanie-
czyszczenie nasion przez za-
rodniki, strzępki grzybni, czy 

sklerocja w przypadku prze-
znaczenia ich na materiał 
siewny, są źródłem infekcji 
dla roślin rzepaku w kolej-
nych latach uprawy. 

Stratom plonu nasion 
w okresie dojrzewania 
łuszczyn można zapobie-
gać już na etapie wyboru od-
miany. Warto zdecydować 
się na taką, która charakte-
ryzuje się większą odpor-
nością polową na porażenie 
przez sprawców czerni krzy-
żowych. W ostatnich latach 
na rynku dostępne są rów-
nież odmiany o większej od-
porności na pękanie i osypy-
wanie się nasion. Cecha ta 
daje większą elastyczność 
w zakresie terminu zbioru 
i minimalizuje straty plonów 
na skutek działania różnych 
niekorzystnych czynników 
pogodowych. 

Ochronę fungicydową ro-
ślin rzepaku w tym okre-
sie prowadzi się zazwyczaj 
w okresie kwitnienia, najczę-
ściej opadania pierwszych 
płatków kwiatowych. Za-
bieg ten ma na celu głównie 
ograniczenie sprawcy zgni-
lizny twardzikowej, ale dzię-
ki dostępności wielu nowo-
czesnych, o długim okresie 

działania substancji czyn-
nych, ogranicza również 
choroby łuszczyn. W wa-
runkach wysokiej wilgot-
ności i dużego zagrożenia 
ze strony jedynie grzybów 
rodzaju Alternaria, zabieg 
ten niekiedy opóźnia się na 
koniec kwitnienia, do mo-
mentu formowania i rozwo-
ju łuszczyn (tabela). 

Zdrowe łuszczyny, czyli wolne od szkodników
Szkodniki łuszczynowe to kolejne po chowaczach łodygowych 
i słodyszku zagrożenie na plantacjach rzepaku. Kluczowy w ich 
ograniczaniu jest m.in. precyzyjnie ustalony termin zabiegu  
– zanim samice zdążą złożyć jaja do wnętrza łuszczyn.

dr inż. Przemysław Strażyński 
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Pierwsze chrząszcze 
chowacza podobni-
ka w sprzyjających 
warunkach (cie-
pło i bez opadów) 

mogą pojawiać się na plan-
tacjach rzepaku razem ze 

słodyszkiem rzepakowym, 
kiedy rośliny znajdują się 
w fazie luźnego pąka kwia-
towego. Liczniej nalatują, 
gdy temperatura w dzień 
przez kilka dni osiąga około 
20°C. Największe straty 

mogą powodować chrząsz-
cze w okresie, kiedy łuszczy-
ny osiągają długość 2–4 mm. 
Samice wygryzają w nich 
otwory, do których składają 
zwykle jedno jajo. Larwa że-
ruje na zawiązkach nasion, 
a jedna może zniszczyć ich 
kilka. Po około miesiącu że-
rowania wyrośnięta larwa 

wygryza otwór w łuszczy-
nie, przez który przedostaje 
się do gleby w celu przepo-
czwarczenia. Przez powstałe 

otwory często wnika wilgoć, 
a wraz z nią zarodniki grzy-
bów – głównie sprawców su-
chej zgnilizny kapustnych, 

szarej pleśni i czerni krzyżo-
wych. Otwory stanowią też 
ułatwienie dla samic prysz-
czarka kapustnika, które 
wykorzystują je do skła-
dania swoich jaj. Chowacz 
podobnik w największym 
stopniu uszkadza łuszczy-
ny najwcześniej zakwitają-
cych odmian rzepaku.

Największe zagrożenie dla 
plantacji rzepaku to jedno-
czesne występowanie chowa-
cza podobnika i pryszczarka 

Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób w rzepaku w okresie formowania 
łuszczyn

Nazwa handlowa (substancja czynna) Dawka BBCH
(wg etykiety 
stosowania)

Karencja

Amistar 250 SC (azoksystrobina) 0,8 l/ha do 71 21

Ascom 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

AsPik R 250 EC (protiokonazol, 
tebukonazol)

1,0 l/ha do 71 56

Astar 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

Azarius–Pro 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

Azoksar 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 21

Azoxin 250 SE (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

Baltazar 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

Bolid 250 SE (azoksystrobina) 0,8 l/ha do 71 21

Cantus (boskalid) 0,2–0,5 kg/ha do 71 nd

Capartis (boskalid, piraklostrobina) 0,67–1,0 l/ha do 75 nd

Cedmon (boskalid) 0,2–0,5 kg/ha do 71 nd

Cersus (boskalid) 0,2–0,5 kg/ha do 71 nd

Clayton Proteb 250 EC (protiokonazol, 
tebukonazol)

1,0 l/ha do 71 56

Clayton Tote 250 EC (protiokonazol, 
tebukonazol)

1,0 l/ha do 71 56

Conclude AZT 250 SC (azoksystrobina) 0,8 l/ha do 71 21

Furtado 250 EW (tebukonazol) 1,25 l/ha do 71 35

Globaztar AZT 250 SC 
(azoksystrobina)

0,8 l/ha do 71 21

Helicur 250 EW (tebukonazol) 1,25 l/ha do 71 35

Inferno 400 SC (dimoksystrobina, 
boskalid)

0,5 l/ha do 75–78 nd

Inviga (dimoksystrobina, boskalid) 0,5 l/ha do 75–78 nd

Laiba 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

Latifa 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

Makler 250 SE (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

Mystic 250 EC (tebukonazol) 1,0 l/ha do 71 35

Pabizon 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

Pablo 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

Philon 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 35

Pictor 400 SC (dimoksystrobina, 
boskalid)

0,5 l/ha do 71 nd 

Pictor Active (boskalid, 
piraklostrobina)

0,67–1,0 l/ha do 75 nd

Revyvit (mefentriflukonazol) 2,0 l/ha do 75 nd

Sinstar 250 SC (azoksystrobina) 1,0 l/ha do 71 21

Sheperd (boskalid, piraklostrobina) 0,67–1,0 l/ha do 75 nd

Skymaster 280 SC (azoksystrobina, 
cyprokonazol)

0,8–1,0 l/ha do 75–80 30

Strajet 250 SC (azoksystrobina) 0,8–1,0 l/ha do 71 71

Tebu 250 EW (tebukonazol) 1,25 l/ha do 71 35

Zaftra AZT 250 SC (azoksystrobina) 0,8 l/ha do 71 21

Zakeo 250 SC (azoksystrobina) 0,8 l/ha do 75–78 21

Zakeo Xtra 280 SC (azoksystrobina, 
cyprokonazol)

1,0 l/ha 1,0 l/ha 35

 � Początki czerni krzyżowych 
na łuszczynach

 � Szara pleśń na łuszczynie

 � Larwy pryszczarka kapustnika

Dokończenie na str. 11
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kapustnika. Pryszczarek po-
jawia się na plantacjach zwy-
kle na początku maja, kiedy 
rzepak ozimy rozpoczyna 
kwitnienie. Samice prysz-
czarka najczęściej składa-
ją jaja do wcześniej uszko-
dzonych łuszczyn przez 
larwy chowacza podobni-
ka, ale mogą też składać je 
bezpośrednio do młodych 
łuszczyn – szczególnie od-
mian o delikatniejszej skór-
ce. W jednej łuszczynie może 
żerować nawet kilkadziesiąt 
larw, które żerują na nasio-
nach i wewnętrznej ścian-
ce łuszczyn. Uszkodzone 
łuszczyny przedwcześnie 
dojrzewają i często pękają, 
osypując nasiona. Podob-
nie jak w przypadku chowa-
cza mogą pojawiać się szko-
dy pośrednie spowodowane 
przez sprawców chorób. 
W rzepaku ozimym prysz-
czarek rozwija 2–3 pokole-
nia, natomiast w jarym 3–4. 
W zależności od warunków 
pogodowych rozwój jednego 
pokolenia trwa około miesią-
ca. Brak ulewnych opadów 
oraz wysokie temperatury 
w maju i czerwcu sprzyjają 
rozwojowi szkodnika. 

W ochronie integrowanej 
w ograniczaniu strat powo-
dowanych przez szkodniki 

łuszczynowe pomagają wła-
ściwe zabiegi agrotech-
niczne, odpowiedni pło-
dozmian z uwzględnieniem 
co najmniej 4-letniej prze-
rwy w uprawie rzepaku na 
tym samym stanowisku, 
w miarę możliwości izola-
cja przestrzenna od innych 
plantacji rzepaku (także 
ubiegłorocznych), zrów-
noważone nawożenie oraz 
ograniczanie zachwaszcze-
nia. Potencjalne straty po-
wodowane przez szkodni-
ki łuszczynowe ogranicza 
także dobór odmian, szcze-
gólnie wcześnie i równo-
miernie zakwitających od-
mian mieszańcowych, które 

charakteryzują się więk-
szą zdolnością regeneracji 
uszkodzeń w porównaniu 
do odmian populacyjnych. 
Natomiast zabieg chemicz-
nego zwalczania należy 

zastosować po przekrocze-
niu progu szkodliwości. Za-
równo nalot podobnika, 
jak i pryszczarka może być 
rozciągnięty w czasie. Pre-
cyzyjny termin zwalczania 

jest w tym przypadku bar-
dzo ważny i należy zdążyć 
z jego wykonaniem zanim 
samice zdążą złożyć jaja, 
ponieważ bardzo trudno 
będzie zwalczyć żerujące 

wewnątrz łuszczyn larwy. 
Dlatego obserwacje pojawu 
i liczebności szkodników 
łuszczynowych należy roz-
począć bezpośrednio przed 
kwitnieniem, co najmniej 
2–3 razy w tygodniu. Próg 
ekonomicznej szkodliwo-
ści dla chowacza podobni-
ka to 1 chrząszcz na 1 rośli-
nie, a w przypadku licznego 
wystąpienia pryszczarka 
kapustnika 1 chrząszcz na  
2 rośliny. Z kolei próg szko-
dliwości dla pryszczarka 
to 1 muchówka na 1 rośli-
nie, a w przypadku liczne-
go wystąpienia chowacza 
podobnika 1 muchówka 
na 3–4 rośliny. Zwalcza-
nie szkodników łuszczyno-
wych przypada najczęściej 
w okresie opadania płatków 
kwiatowych i zawiązywania 
pierwszych łuszczyn. Jed-
nak, kiedy pojawią się wcze-
śniej, to mogą być pośred-
nio ograniczane przy okazji 
zwalczania słodyszka rze-
pakowego. W przypadku 
stosowania chemicznych 
zabiegów zwalczania nale-
ży zwrócić uwagę na dobór 
odpowiedniego insektycy-
du, m.in. pod kątem opty-
malnej temperatury działa-
nia, toksyczności i okresu 
prewencji dla pszczół (pod-
czas kwitnienia rzepaku 

 � Chowacz podobnik

 � Pryszczarek kapustnik

Przykładowe insektycydy zarejestrowane do zwalczania szkodników łuszczynowych w rzepaku ozimym

Substancja czynna Insektycyd Dawka 
w l lub kg/ha

Optymalna 
temperatura 

działania

ETERY ARYLO–PROPYLOWE (IRAC 3A)

Etofenproks Kedu 30 EC, Trebon 30 EC, Uppercut 30 EC 0,25–0,3 poniżej 20°C

NEONIKOTYNOIDY (IRAC 4A)

Acetamipryd Acelan 20 SP, Aceplan 20 SP, Acetamoc, Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, 
Marabel 20 SP, Miros 20 SP, Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP

0,12 szeroki 
zakres

Aceptir 200 SE, Apis 200 SE, Los Ovados 200 SE 0,12–0,25

Acetamip Płynny 200 SL, Camelina 200 SL, Carnadine 200 SL,  
Kestrel 200 SL

0,15–0,3

PYRETROIDY (IRAC 3A)

Alfa-cypermetryna A–Cyper 100 EC, Alciper 100 EC, Alfa Cyper 100 EC, Alfacypermetryna 
10 EC, Alfa–Pest 100 EC, Alfastop 100 EC, Asteria 100 EC,  
Cyper–Fas 100 EC, Fastac 100 EC, Fiesta 100 EC, Proalfacypermetrin, 
Rufous 100 EC

0,1–0,12 poniżej 20°C

Fastac Active 050 ME 0,15–0,2

Cypermetryna AfiMax 500 EC*, Cimex Forte 500 EC*, Cimex Max 500 EC*, Cyperkill 
Max 500 EC*, Cypermoc*, Cythrin 500 EC*, Insektus 500 EC*, Insektus 
Duo 500 EC*, Sorcerer 500 EC*, Spider 500 EC*, Super Cyper 500 EC*, 
Superkill 500 EC*, Superkill Max 500 EC*, Supersect 500 EC*

0,05

Deltametryna Decis Expert 100 EC 0,075

Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW 0,15

Delta–Glob 25 EC 0,35

Delmetros 100 SC**, Koron 100 SC**, Pilgro 100 SC** 0,05

Esfenwalerat Sumi–Alpha 050 EC, Sumicidin 050 EC 0,25

Lambda-cyhalotryna Helm–Lambda 100 CS 0,06–0,075

Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Kusti 050 CS, Ninja 050 CS 0,125–0,15

Kaiso 050 EG, Kaiso Sorbie, Kivano 050 EG, Minori 050 EC 0,15

Nagomi 025 WG 0,25–0,3

Tau-fluwalinat Evure 240 EW, Kaliber 240 EW, Mavrik Vita 240 EW 0,2

Zeta-cypermetryna Alstar 100 EW, Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW, Minuet 100 EW, 
Rage 100 EW, Titan 100 EW

0,1

PYRETROIDY + NEONIKOTYNOIDY (IRAC 3A + 4A)

Lambda-cyhalotryna 
+ acetamipryd

Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG, Nepal 130 WG 0,16–0,20 szeroki 
zakres

* insektycydy zarejestrowane tylko do zwalczania chowacza podobnika
** insektycydy zarejestrowane tylko do zwalczania pryszczarka kapustnika

Dokończenie na str. 12

Dokończenie ze str. 10
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Makro- i mikroelementy w uprawie rzepaku
Uzyskanie zadowalających plonów rzepaku o dobrych parametrach jakościowych wymaga 
zapewnienia roślinom zbilansowanego nawożenia makro- i mikroskładnikami. Poza 
nawożeniem doglebowym niezbędne jest profilaktyczne dokarmianie dolistne rzepaku, które 
umożliwia pokrycie jego potrzeb pokarmowych, szczególnie w mikroelementy w krytycznych 
fazach wzrostu i rozwoju. Należy przy tym pamiętać, że większość mikroelementów 
charakteryzuje się gorszą dostępnością w glebach obojętnych czy zasadowych, stąd też 

uregulowanie odczynu gleby w uprawie roślin sprawia, że część mikroelementów, mimo obecności w glebie, 
może być dla nich niedostępna.

W przypadku pro-
f i laktyczne-
go dokarmia-
nia dolistnego 
zalecane jest 

stosowanie nawozów wie-
loskładnikowych, zawierają-
cych najważniejsze dla rzepa-
ku mikroelementy, takie jak 
bor, mangan czy molibden, 
jak również będące źródłem 
siarki czy magnezu. Mikro-
elementy pełnią w roślinach 
zarówno specyficzne funk-
cje fizjologiczne, jak również 
zwiększają efektywność na-
wożenia makroskładnika-
mi oraz wpływają na po-
prawę odporności roślin 
na stresy biotyczne i abio-
tyczne. Za profilaktyczną 
aplikacją mikroelementów 
przemawia również fakt, 
że niekiedy przy deficycie 
mikroskładnika nie stwier-
dza się wizualnych objawów 
jego niedoboru, lub też są 
one mało widoczne, a jed-
nak w znacznym stopniu 
mogą ograniczać prawidło-
wy wzrost i rozwój roślin. 
Z kolei w przypadku stwier-
dzenia niedoboru konkret-
nego mikroskładnika, na 
przykład boru, zalecane 

jest dolistne zastosowanie 
skoncentrowanego nawozu 
jednoskładnikowego.

W uprawie rzepaku ozi-
mego zalecane jest prze-
prowadzenie dokarmiania 
roślin nawozami mikroele-
mentowymi wieloskładni-
kowymi w fazie rozety oraz 
w fazie pąkowania roślin. 
Z mikroelementów rzepak 
wymaga przede wszystkim 
boru, który przeciwdziała 
powstaniu zgorzeli rdze-
nia korzeniowego i stoż-
ka wzrostu oraz zwiększa 
odporność roślin na cho-
roby. Zmniejsza pękanie 
łodyg w okresie wiosennym, 
co ogranicza przenoszenie 
składników pokarmowych 
oraz może być miejscem 
wnikania do roślin choro-
botwórczych patogenów. 
Bor wpływa także na pra-
widłowe tworzenie łuszczyn 
i nasion, reguluje gospo-
darkę wapniową i wodną 
roślin oraz zwiększa efek-
tywność nawożenia rzepa-
ku azotem, fosforem, pota-
sem i magnezem.

Rzepak do prawidłowe-
go wzrostu i rozwoju po-
trzebuje także manganu 

i molibdenu oraz cynku 
i miedzi. Mangan wpływa 
na rozwój systemu korze-
niowego, poprzez oddzia-
ływanie na rozwój korze-
ni bocznych. Stymuluje 
wzrost nowych komórek, 
bierze udział we wbudo-
wywaniu azotu w związki 
białkowe oraz w syntezie 
cukrów. Molibden z kolei 
wpływa na wysokość plonu 

użytkowego oraz jego para-
metry jakościowe. Zwięk-
sza odporność rzepaku na 
choroby, suszę i niską tem-
peraturę. Molibden regulu-
je gospodarkę azotową ro-
ślin, bierze udział w redukcji 
azotanów, ograniczając ich 
ilość w plonie użytkowym. 
Z kolei cynk wpływa na 
prawidłowe zawiązywanie 
kwiatów i łuszczyn, a miedź 

zwiększa plonowanie oraz 
zawartość tłuszczu w na-
sionach rzepaku.

Z makroskładników w do-
karmianiu dolistnym rzepa-
ku powinna być uwzględ-
niana siarka oraz magnez. 
Siarka wpływa korzyst-

nie na metabolizm azo-
towy w roślinie, poprzez 
zwiększenie tworzonych 
białek. Poprawia wyko-
rzystanie fosforu i potasu 
z nawozów mineralnych. 
Wpływa na zwiększenie 
zawartości tłuszczu w na-
sionach rzepaku i poprawę 
jego parametrów jakościo-
wych, w efekcie zwiększe-
nia udziału nienasyconych 

kwasów tłuszczowych. Siar-
ka współdziała z azotem 
w budowaniu systemu od-
porności, poprzez zmniej-
szenie zawartości niskoczą-
steczkowych form azotu  
– azotanów, amidów i ami-
nokwasów stanowiących 
źródło pożywienia dla pa-
togenów. Zwiększenie przez 
siarkę odporności roślin na 
działanie patogenów oraz 
niekorzystnych czynni-
ków środowiskowych wy-
nika również z obecność 
w roślinach wielu związ-
ków siarkowych, takich jak 
na przykład cysteina, siar-
kowodór, glutation, sulfo-
lipidy czy glukozynolany. 

Dokarmianie dolistne 
magnezem zwiększa efek-
tywność procesu fotosyn-
tezy oraz sprzyja pobiera-
niu fosforu przez rośliny 
i jego włączaniu w związki 
wysokoenergetyczne. Ma-
gnez odgrywa istotną rolę 
w rozwoju systemu korze-
niowego, przez co pośred-
nio zwiększa dostępność 
wody i jej efektywne wy-
korzystanie przez rośliny, 
co jest szczególnie ważne 
w okresach suszy. Kształtu-
je również zawartość tłusz-
czu w nasionach rzepaku 
oraz zwiększa odporność 
roślin na patogeny, utrud-
niając ich przenikanie przez 
ściany komórkowe.

dr hab. Marzena S. Brodowska, 
prof. UP Lublin

zabieg należy wykonywać 
wieczorem po zakończeniu 
oblotu przez pszczoły). Pro-
blemem w ostatnich latach 
jest wzrost odporności szko-
dników na jednostronne sto-
sowane substancje czynne 
– coraz częściej obserwo-
wany szczególnie w przy-
padku chowacza podob-
nika. W celu zapobiegania 
wykształcaniu odporności 
należy przemiennie stoso-
wać insektycydy z różnych 
grup chemicznych, o róż-
nych substancjach czyn-
nych i odmiennych mecha-
nizmach działania. Jednak 
takie działania stają się 
coraz trudniejsze z uwagi 
na stopniowe wycofywa-
nie przez Komisję Euro-
pejską kolejnych substancji 
czynnych. Po planowanym 
w najbliższych latach wyco-
faniu wszystkich pyretro-
idów i przy braku skutecz-
nych metod alternatywnych 
możliwości ochrony upraw 
(w tym rzepaku) mogą być 
minimalne.

Dokończenie ze str. 11

 �W uprawie rzepaku ozimego zalecane jest przeprowadzenie dokarmiania roślin nawoza-
mi mikroelementowymi wieloskładnikowymi w fazie rozety oraz w fazie pąkowania roślin

Od czego zależy potencjał  
plonowania rzepaku? 

Obserwując przebieg wegetacji, 
zastanawiamy się często, w jakim 
stopniu będzie możliwe wykorzystanie 
potencjału plonowania rzepaku. Jest 
wiele czynników, które mają wpływ na 
ten proces. 

Szacuje się, że po-
tencjał plonowa-
nia rzepaku wynosi  
9 ton nasion. Jednak 
w praktyce rolniczej 

uzyskiwane plony najczę-
ściej oscylują na poziomie 
ok. 50%. Aby optymalnie 
wykorzystać możliwości, 
jakie daje stale doskonalo-
ny materiał siewny, nale-
ży poznać fazy krytyczne 
tworzenia plonu. Pozwa-
la to na ich kontrolę przez 
zabezpieczenie potrzeb po-
karmowych oraz dobranie 
technologii do warunków 
gospodarowania. 

Plon rzepaku jest iloczy-
nem ilości nasion na okre-
ślonej powierzchni, np.  
1 ha oraz ich masy. Struk-
turę plonu stanowią: obsa-
da – ilość roślin na m2, licz-
ba rozgałęzień bocznych na 
roślinie, liczba łuszczyn na 
pędzie głównym i pędach 
bocznych oraz liczba na-
sion w łuszczynach. Two-
rzenie plonu rozpoczyna 
się jesienią. Wykształcenie 
się rozety to czas, w którym 
w stożku wzrostu następuje 
przejście z fazy wegetatyw-
nej w generatywną, zapro-
gramowany zostaje przyszły 

plon, pojawiają się zawiązki 
liści, rozgałęzień bocznych 
oraz kwiatostanów. Liczba 
liści w rozecie skorelowa-
na jest z liczbą rozgałęzień, 
na których wiosną pojawia-
ją się kwiatostany, a potem 
łuszczyny. 

Rzepak rozpoczyna wio-
senną wegetację, gdy średnia 
dobowa temperatura przez 
kilka dni utrzymuje się na 
poziomie 5°C. W pierwszej 
kolejności odbudowywany 
jest aparat liściowy niezbęd-
ny do produkcji asymila-
tów koniecznych do wzro-
stu. Na początku kwitnienia 
liście osiągają swoje mak-
symalne rozmiary, od tego 
momentu oddają asymilaty 
i stopniowo zasychają. Pro-
ces zasychania odbywa się 
od liści najniższych do naj-
wyższych, a w czasie zbioru 

rośliny pozbawione są gene-
ralnie wszystkich liści. Wy-
jątek stanowią jedynie plan-
tacje przenawożone azotem. 

Od początku kwitnienia 
rozpoczyna się kolejna faza, 
w której równolegle zacho-
dzą procesy tworzenia i re-
dukcji. Roślina zrzuca liście 
starsze, a w ich miejsce na 
górnych piętrach stale za-
wiązywane są nowe. Pomi-
mo to, powierzchnia asy-
milacyjna ulega stałemu 
zmniejszaniu. Wpływa to na 
wewnętrzną konkurencję 
o asymilaty. W tym okre-
sie charakterystyczne jest 
to, że w obrębie jednej ro-
śliny na jej górnych pię-
trach trwa rozwój łuszczyn 
i zawiązywane są nasiona, 
natomiast na dolnych roz-
wijają się i kwitną kolejne 
kwiaty. 

Rzepak rozpoczyna kwit-
nienie od pędu główne-
go, potem zakwitają kwia-
tostany na rozgałęzieniach 
bocznych. W praktyce im 
później otworzy się kwiat, 
tym mniejsze prawdopo-
dobieństwo, że wytworzy 
się z niego łuszczyna. Rów-
nomierność tego procesu 
jest jednym z najważniej-
szych elementów uzyskania 
dobrych plonów. Ostatnim 
ogniwem struktury plonu 
jest MTN (masa tysiąca na-
sion). Parametr ten zależy od 
przebiegu pogody i ilości na-
sion w łuszczynie. Niedobór 
wody po kwitnieniu skutkuje 
mniejszym zawiązywaniem 
łuszczyn i nasion w łuszczy-
nach oraz negatywnie wpły-
wa na masę nasion. 

Dokończenie na str. 15
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Reklama

Nawożenie rzepaku ozimego  
w trosce o przyszły plon

Zbilansowane nawożenie przedsiewne rzepaku ozimego w dużym 
stopniu wpływa na budowę dobrego fundamentu pod przyszły 
plon, jak również przygotowuje rośliny do okresu zimowego. 
Odpowiednie zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe 
umożliwia wytworzenie 8, a najlepiej 10–12 w pełni rozwiniętych 
liści, grubej szyjki korzeniowej oraz głęboko sięgającego systemu 

korzeniowego. Tak rozwinięty rzepak ozimy charakteryzuje się dużą odpornością 
na wymarzanie, jak i prawidłowym odżywieniem w celu regeneracji po zimie. 
Należy zaznaczyć, że już w okresie jesiennym dochodzi do wytwarzania zawiązków 
rozgałęzień – pędów bocznych i zawiązywanie kwiatostanów, począwszy od fazy 
8. liścia, co w znacznym stopniu decyduje o przyszłym plonie nasion.

Rzepak ozimy charak-
teryzuje się bardzo 
dużymi potrzeba-
mi pokarmowymi, 
które w znacznym 

stopniu pokrywane są 
w okresie wiosennym. Jed-
nak nawożenie przedsiewne 
powinno być tak dobrane, 
aby rośliny mogły zbudo-
wać odpowiednio dużą i do-
brze odżywioną rozetę. Na-
leży również doprowadzić 
glebę do takiej zasobności 
w przyswajalne formy fos-
foru, potasu i magnezu, aby 
pierwiastki te nie ograni-
czały plonu roślin, zarów-
no w okresie jesiennym, jak 
i wiosennym. Przedsiewne 

nawożenie rzepaku ozimego 
powinno obejmować głów-
nie aplikację fosforu i pota-
su, a w przypadku takiej ko-
nieczności także – azotu, 
magnezu, siarki i mikroele-
mentów, szczególnie boru.

Aplikacja przedsiewna 
magnezu, względnie po 
wschodach rzepaku ozi-
mego, powinna mieć miej-
sce w przypadku uprawy 
roślin na glebach o niskiej 
zasobności w ten składnik 
pokarmowy. System nawo-
żenia fosforem i potasem 
z kolei powinien być tak do-
brany, aby po zbiorze przed-
plonu doprowadzić zasob-
ność gleby przynajmniej do 

górnego zakresu poziomu 
średniego, zaś w przypad-
ku gleb lekkich – do zakre-
su zasobności na poziomie 
klasy wysokiej. Przy takiej 
zasobności gleby w celu uzy-
skania plonu nasion na po-
ziomie 4–5 ton z hektara 
zalecane jest nawożenie na 
poziomie 80–110 kg P2O5/ha  
i 140–180 K2O/ha. 

W przypadku uprawy 
rzepaku na glebach o ni-
skiej zasobności, nawoże-
nie mineralne powinno 
być zwiększone o około 
25–50% w odniesieniu do 
potrzeb. Nawożenie rze-
paku ozimego, zwłaszcza 
potasem, można podzielić 

na dwie części – około  
50–75% przedsiewnie, a ok. 
50–25% późną jesienią, bądź 
też wczesną wiosną.

Przy uprawie rzepaku 
dobrze jest ocenić zasob-
ność gleby już przed sie-
wem przedplonu (najczę-
ściej rośliny zbożowej), co da 
możliwość poprawy zasob-
ności gleby w składniki po-
karmowe poprzez zwiększo-
ne nawożenie. Należy przy 
tym podkreślić, że rzepak 

charakteryzuje się bardzo 
głębokim systemem korze-
niowym, umożliwiającym 
roślinie pobieranie składni-
ków pokarmowych z pod-
glebia, nawet do głęboko-
ści 1,5 m. Dlatego też celem 
zwiększonego nawożenia 
rośliny przedplonowej jest 
wzrost zawartości składni-
ków pokarmowych w głęb-
szych warstwach gleby. Przy 
ustalaniu nawożenia mine-
ralnego fosforem i potasem 

poza uwzględnieniem po-
trzeb pokarmowych rze-
paku oraz zasobności gleby 
w przyswajalne formy tych 
składników należy również 
wziąć pod uwagę dopływ 
składników z przyorywa-
nych resztek pożniwnych, 
względnie stosowanych na-
wozów naturalnych.

W uprawie rzepaku ozi-
mego do przedsiewnego na-
wożenia poza nawozami po-
jedynczymi zalecane jest 
również stosowanie nawo-
zów wieloskładnikowych, 
które poza fosforem i po-
tasem, dostarczają roślinom 
niezbędnej siarki i magne-
zu. Przedsiewne nawożenie 
rzepaku ozimego powin-
no również dostarczać nie-
wielkich ilości azotu, który 
umożliwi zbudowanie pra-
widłowej rozety. Przy przed-
siewnym stosowaniu azotu 
należy zachować szczegól-
ną ostrożność, bowiem pier-
wiastek ten dodany w nad-
miernych ilościach może 
prowadzić do zbyt inten-
sywnego wzrostu rzepaku, 

 �W przypadku uprawy rzepaku na glebach o niskiej  
zasobności, nawożenie mineralne powinno być  
zwiększone o około 25–50% w odniesieniu do potrzeb
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Rzepak w naszych warun-
kach klimatycznych doj-
rzewa najczęściej w pierw-
szej połowie lipca. Niemniej 
jednak należy pamiętać, iż 
w zależności od regionu 
oraz pogody dojrzewa-
nie może być przyspieszo-
ne lub opóźnione nawet 
o 2–3 tygodnie. Dojrze-
wanie rzepaku charakte-
ryzuje się intensywnymi 
zmianami zachodzącymi 
w nasionach. Stabilizacji 
ulega MTN, kształtuje się 
zawartość oleju i jednocze-
śnie spada zawartość wody.

Do zbioru przystępuje-
my, gdy nasiona uzyskają 
dojrzałość pełną. Oznacza 
to, że w łuszczynach nie 
ma już zielonych nasion 
i co najmniej 90% z nich 
ma barwę brunatną. Po-
zostałe 10% nasion ciem-
nieje po bokach. Gdy zbyt 
wcześnie przystąpimy do 
zbioru, może się pojawić 
duża ilość tzw. niedomło-
tów, a to skutkuje spadkiem 
plonu. W niesprzyjających 
warunkach pogodowych 
mogą pojawić się straty spo-
wodowane osypywaniem 
się nasion, które dochodzą 
niekiedy do 25–30% plonu. 
Wynika to z podatności od-
mian, nierównomiernego 

dojrzewania łanu oraz re-
akcji rzepaku na zmiany 
wilgotności powietrza, co 
zwiększa skłonność do pę-
kania łuszczyn i strat na-
sion. Największe straty 
powstają w przypadku wy-
stąpienia gwałtownych zja-
wisk pogodowych, takich 
jak silny wiatr czy burze. 

W praktyce rolniczej jest 
kilka sposobów na ogra-
niczenie strat związanych 
z osypywaniem się nasion. 
Jednym z nich jest desy-
kacja, czyli odwodnienie 
zielonych części roślin. 

Wykonanie tego zabiegu 
powoduje szybkie zasycha-
nie rośliny, a tym samym 
eliminuje zjawisko nierów-
nomiernego dojrzewania 
łanu. Desykacja reduku-
je ilość zielonych nasion. 
Ponadto niszczy wtórne 
zachwaszczenie, co przy-
czynia się do łatwiejsze-
go zbioru. Innym sposo-
bem zapobiegania pękaniu 
łuszczyn i osypywaniu się 
nasion jest zastosowanie 
preparatów sklejających 
łuszczyny. Tworzą one 
na powierzchni łuszczyn 

powłokę, która ogranicza 
wnikanie wody do wnętrza. 
Ogranicza to proces roz-
szerzania się i kurczenia 
tkanek, a tym samym za-
bezpiecza przed osypaniem 
się nasion. Warto zwrócić 
uwagę, że nie ma to wpływu 
na rozwój rośliny – możliwa 
jest transpiracja wody z tka-
nek. Dzięki temu łuszczyny 
szybciej dosychają, a nasio-
na są mniej podatne na po-
rastanie. Stosowanie pre-
paratów sklejających czy 
przeprowadzenie desyka-
cji, to zabiegi wymagające 

nakładów, które powodu-
ją obniżenie rentowności 
uprawy rzepaku. 

Aby ograniczyć dodat-
kowe nakłady na zabez-
pieczenie plantacji, warto 
rozważyć uprawę odmian 
o podwyższonej odporno-
ści na pękanie i osypywa-
nie się nasion. Przykładem 
może być nowa odmiana 
mieszańcowa JUREK F1, 
która charakteryzuje się wy-
soką odpornością na pę-
kanie łuszczyn i osypywa-
nie się nasion (pod shatter 
resistance). Zapewnia to 
ochronę plonu w przypad-
ku wystąpienia niekorzyst-
nych warunków pogodo-
wych oraz wydłuża okres 
optymalnego zbioru nawet 
do 7–9 dni. Siejąc odmia-
ny rzepaku z odpornością 
na pękanie łuszczyn i osy-
pywanie się nasion ogra-
niczamy także ilość samo-
siewów. Jest to szczególnie 
istotne w profilaktyce roz-
przestrzeniania się groźnych 
chorób rzepaku. Ponadto 
odmiana JUREK F1 posia-
da pakiet cech prozdrowot-
nych, które zabezpieczają ją 
przed chorobami grzybo-
wymi (sucha zgnilizna ka-
pustnych) oraz wirusowy-
mi (wirus żółtaczki rzepy). 

Artur Kozera

 � Równomierność kwitnienia rzepaku to jeden z najważniejszych elementów uzyskania 
dobrych plonów

Reklama

co jest niekorzystne przed 
zimą, a dodatkowo zwięk-
sza zawartość wody w ro-
ślinach, co zmniejsza ich 
zimotrwałość oraz odpor-
ność na choroby. Dlatego 
też przedsiewnie należy 
korzystać z nawozów wie-
loskładnikowych o niskiej 
zawartości tego składnika 
nawozowego.

Do przedsiewnego na-
wożenia rzepaku ozimego 
można zastosować między 
innymi Lubofos® pod rzepak, 
stanowiący źródło potasu, 
fosforu i siarki oraz dostar-
czający roślinom niewiel-
kich ilości azotu, jak rów-
nież niezbędnego w uprawie 
rzepaku magnezu i wapnia, 
a z mikroelementów – boru. 
Dobrze też w uprawie tej 
rośliny sprawdza się Lubo-
fos® universal czy Lubofoska® 
3,5–10–20, zalecana szcze-
gólnie na glebach o niższej 
zasobności w potas i sta-
nowiąca źródło dużych ilo-
ści niezbędnej dla rzepaku 
siarki. Do przedsiewnego 
nawożenia rzepaku można 
również zastosować Lubo-
fos 12 MakS, stanowiący źró-
dło potasu (25%) i fosforu 
(12%) oraz siarki, magnezu 
i wapnia.

dr hab. Marzena S. Brodowska, 
prof. UP Lublin

Dokończenie ze str. 12
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poziom szkodliwości dane-
go gatunku w danym roku, 
na danej odmianie, w danym 
systemie uprawy. Taka 
wiedza to jest skarb, gdyż 
w oparciu o biologię różnych 
gatunków, sposób prowa-
dzenia uprawy (uproszcze-
nia agrotechniczne, zakres 
metod profilaktycznych, in-
terwencyjną ochronę roślin, 
poziom szkodliwości itd.) 
można wstępnie przewi-
dzieć co może się zdarzyć 
w kolejnym roku. To poma-
ga planować działania i za-
pobiegać stratom. 

Monitoring organizmów 
szkodliwych powinien być 
wykonywany przez cały 
sezon wegetacyjny. Kuku-
rydza nie zawsze jest do-
kładnie obserwowana pod 
kątem zagrożeń. Pokutu-
je pogląd, że to tak wysoka 
uprawa o ogromnej bioma-
sie, silna, że mało co ją „ata-
kuje” w odróżnieniu choćby 
od pszenicy. Z tego powo-
du niektórzy piszą, że to 
uprawa dla leniwych, co 
nie jest prawdą. Czasy, że 
kukurydza była rzadko za-
siedlana przez organizmy 
szkodliwe minęły bezpow-
rotnie, bo im więcej planta-
cji w Polsce, tym więcej za-
grożeń. Kukurydza nigdy od 
agrofagów nie była zresz-
tą wolna. Od ponad 70 lat 
ją zasiedlają i uszkadzają, 
choć faktycznie, z uwagi na 
małoobszarowość kukury-
dzy, gatunków szkodliwych 
było mniej. Dziś można ob-
serwować poważne straty 
w jej zasiewach wywoływa-
ne przez gatunki szkodliwe, 
które choć dotykają lokal-
nych miejscowości, skutku-
ją bardzo poważnymi stra-
tami w plonach. Dokładnie 
to samo będzie obserwowa-
ne w stosunku do słonecz-
nika, który szturmem zdo-
bywa Polskę. Póki co jest 
dobrze, ale jeszcze chwila 
i pojawi się problem jego 
ochrony. Taka jest przyro-
da. Dominacja uprawy na 
danym obszarze powoduje, 
że organizmy na nią prze-
chodzą bądź dostosowują 
się. Dlaczego pisząc o ku-
kurydzy pojawia się wtrą-
cenie o słoneczniku? Otóż 
choćby z tego powodu, że 
w 2021 roku spotykano już 
rośliny z uszkadzanymi ło-
dygami przez gąsienice do-
skonale znanego szkodnika 
kukurydzy – omacnicy pro-
sowianki. Poza tym stonka 

kukurydziana (chrząszcze), 
również może zasiedlać 
kwiaty słonecznika w po-
szukiwaniu pyłku. Póki co 
szkód nie odnotowano.

Zniechęcenie do regular-
nego monitoringu kukury-
dzy wynika też z tego, że 
o ile na początku jej roz-
woju łatwo w nią wejść, tak 
potem jest to „przedzieranie 
się” przez gęsty las. W pełni 
okresu wegetacji trudno się 
w tej uprawie porusza i nie 
ma się co dziwić, że wielu 
zwolenników takich wypraw 
w głąb łanu nie ma. W ta-
kich sytuacjach korzysta się 
z alternatywnych metod ob-
serwacyjnych, np. z wyko-
rzystaniem pułapek chwyt-
nych, czy też lustracji roślin 
wokół pola. Do tego docho-
dzą nowoczesne technolo-
gie, jak choćby obserwacja 
roślin z góry np. z wyko-
rzystaniem dronów, które 
pozwalają choćby wykryć 
miejsca placowego braku 
wschodów, wylegania ro-
ślin, zmiany ich koloru (za-
sychanie) itd.

Bez wątpienia na ten mo-
ment największy wachlarz 
możliwości obserwacji 
w uprawie ma omacnica 
prosowianka. To jednak, 
że nie mamy w Polsce ogól-
nokrajowego systemu mo-
nitoringu tego owada też 
nie jest bez powodu. Jest 

to monitoring pracochłon-
ny i kosztochłonny, dlatego 
póki co nieliczne jednost-
ki budżetowe, komercyj-
ne i osoby prywatne go 
prowadzą. Drugi z oma-
wianych szkodników, czyli 
stonka, jako, że wystę-
puje w Polsce od 2005 r.  
i była do 2014 r. gatunkiem 
kwarantannowym, na ten 
moment nie jest objęta 
ogólnokrajową obserwacją, 
dlatego tym bardziej każde 
gospodarstwo, w którym 
obserwuje się tego owada, 
powinno go obserwować, 
w szczególności na mono-
kulturach kukurydzy. 

 �Monitoring omacnicy
Wykorzystuje się w nim 

zarówno bezpośrednie ob-
serwacje roślin na obecność 
szkodnika, analizę szkodli-
wości w danym roku, jak 
również użycie różnego ro-
dzaju pułapek chwytnych. 
Takie obserwacje są po-
trzebne celem ustalenia, 
czy zostały przekroczone 
progi ekonomicznej szkodli-
wości gatunku. Jeden z nich 
związany jest z obserwacja-
mi z danego roku i mówi, 
że stwierdzenie średnio  
6–8 złóż jaj na 100 roślinach 
uzasadnia zabieg, a drugi 
opiera się na ubiegłorocz-
nych obserwacjach mówią-
cych o tym, że gdy omacnica 

uszkodziła co najmniej 15% 
roślin w uprawie na ziar-
no lub 30–40% w uprawie 
na kiszonkę, jej zwalcza-
nie w kolejnym roku będzie 
uzasadnione. Przy tym dru-
gim progu mamy zatem do 
czynienia z prognozowa-
niem, wiedząc, że szkodnik 
zimuje w resztkach pożniw-
nych kukurydzy, doskona-
le znosi zimy, a w kolejnym 
roku może cechować się wy-
soką płodnością. 

Bezpośrednie obserwa-
cje roślin – warto je wy-
konywać corocznie, choć 
są pracochłonne, gdyż po-
zwalają zobaczyć rozwój 
szkodnika bezpośrednio 
w uprawie. Poszukuje się 
tu głównie jaj na roślinach, 
a więc stadium rozwojowe-
go bezpośrednio poprze-
dzającego pojaw problemu, 
czyli gąsienic. Poszukiwa-
nie jaj to największe zbli-
żenie się w obserwacjach 
do szkodnika, ale okupio-
ne jest dużą ilością na-
kładów pracy. Obserwa-
cja jaj pozwala wykryć też 
puste osłonki jajowe, czyli 
wskazuje na terminy wy-
lęgu szkodnika. Obser-
wacje najlepiej prowadzić 
w pasach brzeżnych upra-
wy (np. do 10–15 metrów 
w głąb uprawy), analizując 
na powierzchni 1 ha co naj-
mniej po 50 kolejnych ro-
ślin w czterech miejscach 
uprawy. Osoby stosujące 
walkę biologiczną powin-
ny już od drugiej połowy 
czerwca obserwacje wyko-
nywać co najmniej 1–2 razy  
w tygodniu aż do poło-
wy lipca, natomiast osoby 
zwalczające młode gąsieni-
ce za pomocą bioprepara-
tów lub insektycydów che-
micznych, swoje obserwacje 
muszą koncentrować od 
pierwszej dekady lipca do 
początku trzeciej dekady 
tego miesiąca. O wiele trud-
niej zwalcza się gąsienice 
niż jaja, bo tu monitoring 

musi być bardziej precy-
zyjny. Znalezione na rośli-
nach jaja dobrze oznaczyć 
tasiemką i w kolejnych ob-
serwacjach sprawdzać, czy 
nadal tam są, czy jednak na-
stąpił wylęg. W warunkach 
ciepłych nocy i dni, od zło-
żenia jaja do wylęgu upły-
wa zaledwie 4–7 dni. Przy 
chłodach i dużych skokach 
temperatury może to być 
8–12 dni.

Analiza szkodliwości  
– ta metoda także opiera się 
na bezpośrednich obserwa-
cjach roślin, ale jest wyko-
nywana zwykle we wrześniu 
lub tuż przed zbiorem plonu 
(od fazy woskowej do peł-
nej dojrzałości ziarna). Ta 
analiza już nie może jednak 
skupiać się na pasach brzeż-
nych, bo będzie mało rze-
telna. W pasach brzeżnych 
omacnica uszkadza więcej 
roślin niż w głębi łanu, dla-
tego trzeba w 4 miejscach 
łanu, na obszarze 1 ha prze-
glądnąć po 100 kolejnych 
roślin i obliczyć procent ro-
ślin uszkodzonych przez 
szkodnika. Jest to obser-
wacja jednorazowa. 

Izolator entomologiczny 
– to drobnooczkowy worek 

lub siatka naciągnięta na 
dowolny stelaż, do wnętrza 
którego wrzuca się mini-
mum 50 fragmentów łodyg 
z zimującymi gąsienicami 
omacnicy prosowianki (im 
więcej, tym lepiej). Gąsie-
nice zbiera się jesienią po 
zbiorach plonu lub wcze-
sną wiosną. Izolator musi 
zawsze stać na zewnątrz 
budynków, aby imitował 
warunki zbliżone do natu-
ralnego miejsca zimowa-
nia szkodnika. Od końca 
maja lub czerwca 1–2 razy 
w tygodniu sprawdza się 
wyloty motyli i określa ich 
płeć. Izolator nie pozwa-
la prognozować terminu 
zwalczania szkodnika, ale 
pokazuje, kiedy owad za-
czyna wylatywać z resztek 
i kiedy następuje intensyfi-
kacja tego procesu, a także 
jaka płeć może dominować. 
Z chwilą wykrycia motyla 
w izolatorze, warto zacząć 
ustawiać na polu upraw-
nym inne rodzaje pułapek 
i/lub zacząć obserwować 
młode rośliny na obecność 
pierwszych jaj – to ważne, 
gdy wykłada się bioprepa-
raty z kruszynkiem.

Pułapki feromonowe  
– pozwalają odławiać mo-
tyle omacnicy prosowian-
ki, głównie samce. Opierają 
się bowiem na dyspense-
rach, w których jest zawarty 
syntetyczny feromon płcio-
wy samic. Są na rynku pu-

łapki feromonowe na obie 
płcie. Od razu trzeba wska-
zać, że pułapki feromono-
we są proste w obsłudze, 
ale nie są precyzyjne. Odła-
wiają o wiele mniej mo-
tyli niż pułapki świetlne, 
w tym bazując na obserwa-
cji lotu samców nie wiado-
mo co się dzieje dokładnie 
z samicami. Z tego powo-
du obok stosowania takich 
pułapek dobrze jest jesz-
cze obserwować rośliny na 
pojaw złóż jaj. W praktyce 
na 1 ha uprawy stosuje się  
1 lub 2 pułapki feromonowe, 
oddalone od siebie co naj-
mniej o 50 metrów. Wiesza 
się je od czerwca i kontro-
luje 1–2 razy w tygodniu do 
końca lipca. Pułapki zwykle 

 �Dojrzałe larwy na systemie korzeniowym

 � Pułapka feromonowa trójkątna

Monitoring omacnicy prosowianki 
i stonki kukurydzianej

 �Wyginanie się łodyg kukurydzy wskutek żerowania larw na korzeniach

Dokończenie na str. 18

Dokończenie ze str. 1

 � Pułapka feromonowa typu 
PAL do odłowu chrząszczy
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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

Dołącz do nas na:

Martwa
 natura*

*  Przy realizacji tej reklamy nie ucierpiały 
żadne uprawy oraz owady zapylające.

Więcej o produkcie i promocji 
na www.mospilan.pl

ROZDAJEMY HEKTARY!
PROMOCJA!

 + 80 g gratis w opakowaniu 600 g
 + 20 g gratis w opakowaniu 200 g

KUP I ZYSKAJ GRATIS:

TYLKO W DOBRYCH PUNKTACH 
HANDLOWYCH OD 1.02.2022 DO 30.08.2022.

JESZCZE DŁUŻSZA 
OCHRONA 
Z DAWKĄ
0,12 kg/ha

po spodniej stronie liści. 
Umieszczenie jaj w tym 
miejscu jest w pełni uza-
sadnione, gdyż dzięki temu 
chronione są przed słońcem 
i deszczem. Największe stra-
ty w uprawie ziemniaków 
wyrządzają żarłoczne larwy 
(L4), a także osobniki doro-
słe, które nie ustępują lar-
wom (L4). W wyniku żero-
wania stonki ziemniaczanej 
straty w plonie mogą docho-
dzić nawet do 80%. Dlate-
go obecności stonki, a tym 
samym zagrożenia jakie sta-
nowi dla uprawy ziemnia-
ków, nie wolno bagatelizo-
wać, zwłaszcza, że stonka 
ziemniaczana w sprzyjają-
cych warunkach może wy-
dłużyć okres swojego roz-
mnażania i żerowania. Nie 
należy zapominać, że stonka 

wykazuje zdolność do uod-
parniania się na substancje 
czynne wchodzące w skład 
insektycydów dedykowanych 
do zwalczania tego szkod-
nika. Częste występowanie 
odporności związane jest 
z wieloletnim stosowaniem 
substancji czynnych należą-
cych do tej samej grupy che-
micznej. Na polskim rynku 
jest spora grupa preparatów 
przeznaczonych do zwalcza-
nia stonki ziemniaczanej, 
jednak należą one tylko do 
kilku grup chemicznych. Sy-
tuacja ta znacznie utrudnia 
dobór preparatów oraz po-
dejmowanie kroków w celu 
ograniczenia wystąpienia od-
porności. Walkę ze stonką 
ziemniaczaną należy rozpo-
cząć, gdy większość larw na 
plantacji znajduje się w sta-
dium L2–L3, a próg szkodli-
wości zostanie przekroczony. 

Próg szkodliwości wynosi  
10 złóż jaj na 10 roślinach 
lub 1–2 chrząszcze na 1 m2 

lub 15 larw na roślinę. 

 � Chemia na końcu
O zwalczaniu stonki ziem-

niaczanej należy pomy-
śleć bardzo wcześnie – już 
podczas zakładania planta-
cji. Związane jest to z tym, 
że istotnymi czynnikami 
w ograniczaniu występo-
wania i szkód powodowa-
nych przez stonkę jest odpo-
wiedni płodozmian, a także 
izolacja przestrzenna od ze-
szłorocznych upraw ziem-
niaków i miejsc zimowania 
chrząszczy – miedz, ugorów, 
zadrzewień i zakrzewień. 
Staranna uprawa oraz termi-
nowe sadzenie są czynnika-
mi, które mogą ograniczyć 
straty powodowane przez 
stonkę. Jeśli te niechemiczne 

czynniki będą niewystar-
czające, a próg szkodliwo-
ści zostanie przekroczony, 
wówczas na samym końcu 
można skorzystać ze środ-
ków bardziej drastycznych  
– środków chemicznych. 
Plantatorzy ziemniaków 
mają do dyspozycji prepa-
raty zawierające w swoim 
składzie różne substancje 
czynne. Jednak zróżnicowa-
nie pod względem grup che-
micznych jest bardzo ogra-
niczone, co istotnie utrudnia 
ułożenie programu zwalcza-
nia stonki w uprawie ziem-
niaków (tabela). Do zwal-
czania stonki na rynku 
dostępne są substancje czyn-
ne zaliczane do kilku grup 
chemicznych: pyretroidów 
(cypermertyna, np. Cyper-
kill Max 500 EC; beta-cy-
flutryna, np. Pitbul 025 EC; 
zeta-cypermetryna, np. Al-
star 100 EW; lambda-cyhalo-
tryna, np. Wojownik 050 CS; 
deltametryna, np. Deltakill), 
neonikotynoidów (aceta-
mipryd, np. Mospilan 20 SP), 
antranilowych diamid (cyja-
notraniliprol, np. Benevia 
100 OD; chlorantraniliprol, 
np. Coragen 200 SC), fosfo-
roorganicznych (fosmet, np. 
Boravi 50 WG). Do grupy 
chemicznej makrocykliczne 
laktony zaliczony został spi-
nosad, np. SpinTor 240 SC.  
Aplikując chemiczne środ-
ki do walki ze stonką ziem-
niaczaną należy pamiętać, 
aby stosować je w odpo-
wiednich warunkach at-
mosferycznych. Szczegól-
ną uwagę należy zwrócić 
na temperaturę. Insektycy-
dy zaliczane do pyretroidów 
należy stosować w tempe-
raturze poniżej 20°C oraz 
przy małym operacie sło-
necznym. Substancje czyn-
ne zaliczane do makrocy-
klicznych laktonów należy 
aplikować w temperaturze 
od 8°C do 25°C. Preparata-
mi, które można stosować 
w wyższych temperaturach, 
powyżej 15°C są te, które 
w swoim składzie zawiera-
ją jako substancję czynną 
związki z grupy fosforoorga-
nicznych. Substancje czyn-
ne zaliczane do neonikoty-
noidów działają skutecznie 
niezależnie od tempera-
tury. Aplikując insektycy-
dy należy pamiętać o prze-
strzeganiu zalecanej dawki. 
W przypadku bujnego roz-
woju naci i bardzo licznego 
wystąpienia późniejszych 

Przykładowe insektycydy do zwalczania stonki ziemniaczanej w uprawie ziemniaków

Nazwa handlowa 
preparatu

Substancja czynna Grupa chemiczna Klasyfikacja 
IRAC

Zalecana dawka
(kg, l/ha)

Karencja 
(dni)

Od początku rozwoju pierwszych liści do początku dojrzewania bulw (wg BBCH 10)
Aceptir 200 SE acetamipryd neonikotynoidy 4A 0,15 7
Afi Max 500 EC cypermetryna pyretroidy 3A 0,06 14
Alfazot 025 EC beta-cyflutryna pyretroidy 3A 0,2–0,3 7
Alstar 100 EW zeta-cypermetryna pyretroidy 3A 0,1–0,125 7
Ammo Super 100 EW zeta-cypermetryna pyretroidy 3A 0,15–0,2 14
Apis 200 SE acetamipryd neonikotynoidy 4A 0,1–0,15 7
Arkan 050 CS lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,12–0,16 7
Benevia 100 OD cyjanotraniliprol antranilowe diamidy 28 125 ml 14
Boravi 50 WG fosmet fosforoorganiczne 1B 1,0 nd
Carnadine 200 SL acetamipryd neonikotynoidy 4A 0,12–0,18 7
Cimex Forte 500 EC cypermetryna pyretroidy 3A 0,06 14
Coragen 200 SC chlorantraniliprol antranilowe diamidy 28 0,05–0,0625 14
Cyperkill Max 500 EC cypermetryna pyretroidy 3A 0,06 14
Cythrin 500 EC cypermetryna pyretroidy 3A 0,06 14
Decis Mega 50 EW deltametryna pyretroidy 3A 0,1–0,15 7
Delmetros 100 SC deltametryna pyretroidy 3A 0,05 7
Delta 50 EW deltametryna pyretroidy 3A 0,1–0,15 7
Delta-Glob 25 EC deltametryna pyretroidy 3A 0,2–0,3 7
Deltakill deltametryna pyretroidy 3A 0,3 7
Demetrina 25 EC deltametryna pyretroidy 3A 0,3 7
Fury 100 EW zeta-cypermetryna pyretroidy 3A 0,15–0,2 14
Insektus 500 EC cypermetryna pyretroidy 3A 0,06 14
Judo 050 CS lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,12–0,16 7
Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,12–0,16 7
Kestrel 200 SL acetamipryd neonikotynoidy 4A 0,12–0,18 7
Kidrate lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,075 7
Klortranil chlorantraniliprol antranilowe diamidy 28 0,05–0,0625 14
Kobe 20 SP acetamipryd neonikotynoidy 4A 0,08 3
Koron 100 SC deltametryna pyretroidy 3A 0,05 7
Kusti 050 CS lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,12–0,16 7
LambdaCe 050 CS lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,12–0,16 7
Lamdex Extra 2,5 WG lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,3 14
Lanmos 20 SP acetamipryd neonikotynoidy 4A 0,08 3
Los Ovados 200 SE acetamipryd neonikotynoidy 4A 0,1–0,15 7
Minuet 100 EW zeta-cypermetryna pyretroidy 3A 0,15–0,2 14
Mospilan 20 SP acetamipryd neonikotynoidy 4A 0,08 3
Ninja 050 CS lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,12–0,16 7
Pilgro 100 SC deltametryna pyretroidy 3A 0,05 7
Pitbul 025 EC beta-cyflutryna pyretroidy 3A 0,2–0,3 7
Rage 100 EW zeta-cypermetryna pyretroidy 3A 0,1–0,125 7
Scatto deltametryna pyretroidy 3A 0,3 7
Sekil 20 SP acetamipryd neonikotynoidy 4A 0,08 3
Sorcerer 500 EC cypermetryna pyretroidy 3A 0,06 14
Sparrow lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,075 7
Sparviero lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,075 7
SpinTor 240 SC spinosad makrocykliczne laktony 5 0,1–0,15 3
Super Cyper 500 EC cypermetryna pyretroidy 3A 0,06 14
Superkill 500 EC cypermetryna pyretroidy 3A 0,06 14
Superkill Max 500 EC cypermetryna pyretroidy 3A 0,06 14
Supersect 500 EC cypermetryna pyretroidy 3A 0,06 14
Tekapo 025 EC beta-cyflutryna pyretroidy 3A 0,2–0,3 7
Titan 100 EW zeta-cypermetryna pyretroidy 3A 0,15–0,2 14
Wojownik 050 CS lambda-cyhalotryna pyretroidy 3A 0,12–0,16 7

Źródło: na podstawie wykazu ś.o.r. MRiRW na dzień 8.04.2022 r.

Skutecznie zwalczając 
stonkę w Zielonym Ładzie
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stadiów larwalnych, a także 
chrząszczy letniego pokole-
nia zaleca się, aby stosować 
najwyższe zalecane dawki. 
Stosując insektycydy należy 
rozważyć dodanie adiuwan-
ta, który korzystnie wpły-
nie na skuteczność zabiegu. 
Obecnie zaleca się, aby plan-
tacje ziemniaków chronić 
przed stonką ziemniacza-
ną z wykorzystaniem me-
tody biologicznej. Stawiając 
na tę metodę należy zasto-
sować preparat zawierają-
cy bakterie Bacillus thurin-
giensis subsp. tenebrionis. 
Wykorzystując tę coraz po-
wszechniejszą metodę nale-
ży pamiętać, aby środek sto-
sować na larwy będące we 
wczesnych stadiach rozwo-
jowych (L1 i L2). Optymalna 
temperatura do wykonania 
zabiegu wynosi 15°C. Zwal-
czając stonkę ziemniaczaną 
z wykorzystaniem chemicz-
nych środków ochrony ro-
ślin lub preparatu biologicz-
nego, należy pamiętać, aby 
zawsze przestrzegać wska-
zań producenta umieszczo-
nych w etykiecie. 

dr inż. Przemysław Kardasz
Polowa Stacja Doświad-

czalna IOR-PIB 
w Winnej Górze

Dokończenie ze str. 17

Nawóz Microsol BTC – nowoczesny nawóz 
dla rolnictwa zrównoważonego

Microsol BTC jest rozwiązaniem opartym na bazie melasy 
buraka cukrowego lub melasy buraka cukrowego w połączeniu 
z pomiotem ptasim. Obie te formy zawierają żywe kultury bakterii 
(Bacillus spp.) i grzyby (Trichoderma spp. oraz Coniothyrium spp.) 
poparte prawnym certyfikatem, niezbędne w odniesieniu do 
prawidłowego funkcjonowania gleby z uwzględnieniem działania 

fitosanitarnego. Tutaj należy wymienić bardzo dobrą efektywność ograniczenia 
patogenów glebowych, takich jak zgnilizna twardzikowa, fuzarioza, zgorzel 
podstawy źdźbła, rizoktonioza czy alternarioza. 

Nawóz jest dodat-
kowo wzbogacony 
w Calkonutrium – 
naturalny probio-
tyk pochodzenia 

roślinnego o wysokiej warto-
ści biologicznej, zapewnia-
jący inokulację korzystnych 
mikroorganizmów. Nawozy 

zawierają również składni-
ki odżywcze (w zależności 
od formy pochodzenia) N, 
P, K, Mg, Ca oraz siarkę. To 
rozwiązanie można określić 
jako kompletnie analizując 
wspomniane aspekty 

Kompleks BTC, produ-
kowany przez firmę FCA 

– Fertilisants, nazwę swoją 
bierze od trzech grup mi-
kroorganizmów: bakte-
rii Bacillus spp. oraz grzy-
bów Trichoderma spp.  
i Coniothyrium spp. 

Są one niezbędne dla pra-
widłowego funkcjonowania 
gleby, przebiegu procesów 
humifikacji i mineralizacji, 
ale przede wszystkim mają 
one działanie fitosanitar-
ne Jak pamiętamy, grzyby 
odpowiadają za rozłoże-
nie materii organicznej do 
próchnicy, a bakterii – za 
mineralizacje. 

Trichoderma spp. odpo-
wiada za rozkład makroczą-
steczek resztek pożniwnych, 
a Coniothyrium spp. – mi-
krocząsteczek. Produktem 
działalności obu grzybów 

jest próchnica. W tym mo-
mencie rozpoczyna swoją 
działalność bakteria z grupy 
PGPR – Bacillus spp. Zaj-
muje się ona mineraliza-
cją uprzednio wytworzonej 
próchnicy, przez co skład-
niki odżywcze stają się do-
stępne dla nowej uprawy.

Drugą istotną rolą Bacillus 
jest wpływ na rozwój syste-
mu korzeniowego oraz uak-
tywnienie form uwstecznio-
nego fosforu.

Wpływ powyższych mi-
kroorganizmów na ogra-
niczanie chorób roślin jest 
ogromny. W warunkach 

presji Sclerotinią sclerotio-
rum, czyli sprawcy zgnilizny 
twardzikowej, zauważono, 
że rzepaki i magazyny mar-
chwi były wolne od tej cho-
roby tam, gdzie zastosowa-
no probiotyk. Coniothyrium 
wpływa bowiem odglebo-
wo na ograniczenie rozwo-
ju zgnilizny twardzikowej, 
a Trichoderma – na ogra-
niczenie fusarium, alterna-
riozy, rizoktoniozy oraz zgo-
rzeli siewek.

Akcja rozgrywa się w pod-
łożu zanim jeszcze patogen 
zaatakuje roślinę, a ma to 
związek przede wszystkim 

ze znacznie szybszym roz-
wojem Trichodermy oraz 
Coniothyrium, które wypie-
rają i radykalnie ogranicza-
ją rozwój patogenów na ro-
ślinach uprawnych.

Zalecane dawki  nawo-
zu Microsol BTC wzglę-
dem upraw ozimych: rzepak  
200 kg/ha (pierwszy rok, ko-
lejne lata 150 kg/ha), zboża 
200 kg/ha (pierwszy rok, ko-
lejne lata 130–150 kg/ha). 

 Doradcy PROCAM za-
praszają do kontaktu w celu 
doboru optymalnego nawo-
żenia upraw: www.procam.
pl/kontakt/

ustawia się koło uprawy 
kukurydzy w pobliżu za-
rośli na wysokości do 1,5 
m albo w pasie brzeżnym 
uprawy. Motyle zwabio-
ne zapachem, w zależno-
ści od obudowy pułapki, 
łapią się zwykle na tablicę 
lepową lub wpadają do po-
jemnika z paskiem owado-
bójczym. Takie pułapki są 
bardzo proste w obsłudze 
i zwykle łapie się tylko mo-
nitorowany gatunek, co uła-
twia identyfikację. 

Pułapki świetlne (samo-
łówki) – czynnikiem zwa-
biającym motyle jest światło. 
Najczęściej jest to świetlów-
ka imitująca fale UV. Pu-
łapka może być dużej, bądź 
małej mocy. Często używa 
się akumulatorowych, bo 
nie każde gospodarstwo ma 
dostęp do prądu sieciowe-
go w pobliżu swoich pól. 
Mogą być też pułapki solar-
ne. Pułapka świetlna odławia 
samce i samice omacnicy, 
ale i wiele innych owadów 
o nocnej aktywności. Wy-
maga zatem umiejętności 
odróżniania gatunków i płci. 
Pułapkę świetlną uruchamia 
się od zmroku i powinna 
świecić przynajmniej do 100, 
200 w nocy. Motyle uśmier-
ca umieszczany wewnątrz 

pułapki pojemnik z octa-
nem etylu lub chlorofor-
mem, który parując tworzy 
gaz owadobójczy. Wystar-
czająca jest jedna pułapka 
na pole, a jak jest to pułapka 
dużej mocy, o silnej lampie, 
to nawet na całą miejsco-
wość. Pułapki świeci się od 
czerwca do trzeciej dekady 

lipca, przynajmniej 1–2 razy 
w tygodniu. W lipcu warto 
świecić 2–4 razy w tygo-
dniu. Duża liczba samic 
w pułapce świadczy o in-
tensywnym procesie składa-
nia jaj. Dobrze zatem włą-
czyć obserwacje roślin na 
ich obecność. 

Systemy sygnalizacyjne 
– własne obserwacje nad 
pojawem omacnicy warto 
skonfrontować z komuni-
katami sygnalizacyjnymi 
podawanymi przez różne 
jednostki, np. Platformę Sy-
gnalizacji Agrofagów IOR-
-PIB. Komunikaty mogą po-
dawać też niektóre ODR-y, 
firmy obsługujące rolnic-
two, ale i indywidualne 
osoby zajmujące się monito-
ringiem kukurydzy. Korzy-
stając z danych zewnętrz-
nych nie wolno zaprzestać 
obserwacji własnych. 

 �Monitoring stonki
Monitoring stonki, póki 

co, leży tylko w gestii wła-
snego gospodarstwa. Dane 
zewnętrzne podaje tylko 
z kilku miejscowości Insty-
tut Ochrony Roślin – PIB 
na Platformie Sygnaliza-
cji Agrofagów. Monitoring 
stonki warto wykonywać 
zwłaszcza na plantacjach 
prowadzonych w mono-
kulturze lub sąsiadujących 

z takimi, na których owad 
był już zauważony. Póki co 
nie ma progów ekonomicz-
nej szkodliwości wyznaczo-
nych dla stonki. 

Bezpośrednie obserwa-
cje roślin – w celu wykry-
cia szkodliwości larw w po-
staci uszkodzenia przez nie 
systemu korzeniowego pro-
wadzącego do wylegania 
roślin, zaleca się od końca 
czerwca do końca lipca ob-
serwowanie uprawy, czy 
nie następuje placowe wy-
ginanie się łodyg lub ich 
przewracanie się. Czasami 
warto wykonać taką obser-
wację do połowy sierpnia. 
Na plantacjach wielkoob-
szarowych dobrze jest sko-
rzystać z obserwacji roślin, 
np. z użyciem drona. Wy-
leganie roślin może mieć 
kilka przyczyn, dlatego na 
początku lata dobrze jest 
kilka takich roślin wyko-
pać i sprawdzić, czy na ko-
rzeniach nie ma śladów że-
rowania larw i ich samych. 
Larwy stonki uszkadzają 
kukurydzę zwykle placo-
wo (jak rolnice), dlatego są 
początkowo łatwe do prze-
oczenia. Jak jest to jednak 
monokultura i widać było 
już większą liczbę chrząsz-
czy, to nie ma się co łudzić – 
larwy w glebie są. Obserwa-
cje roślin mogą obejmować 

także pojaw chrząszczy. Gdy 
jest ich dużo, to są widoczne 
od lipca, jak żerują na kol-
bach i potem na liściach. 
Chrząszczy jest najwięcej 
w znamionach kolb, stąd 
często trzeba je rękoma roz-
chylać w poszukiwaniu owa-
dów. Najwięcej chrząszczy 
jest zwykle od końca lipca 
do trzeciej dekady sierpnia. 

Pułapki feromonowe 
– do odłowu chrząszczy 
można użyć pułapki fero-
monowe zwabiające tylko 
samce albo pokarmowe 
zwabiające samce i sami-
ce. Z badań IOR-PIB wia-
domo, że te pierwsze są 
bardzo efektywne. Pułap-
ki zwykle mają postać ta-
blicy lepowej (przeźroczy-
sta bądź żółta), do której 
przyczepia się wabik za-
pachowy. Pułapki insta-
luje się od końca czerw-
ca lub od lipca w pasie 
brzeżnym uprawy w licz-
bie 2 szt. na 1 ha. Jedna pu-
łapka od drugiej powinna 
być oddalona co najmniej  
o 50 metrów. Przynaj-
mniej 1–2 razy w tygo-
dniu obserwuje się, ile 
chrząszczy przylepiło się 
na lepy. Te trzeba regu-
larnie wymieniać. Duża 
liczba chrząszczy daje sy-
gnał do wykonania zabiegu  
chemicznego. 

 � Pułapka świetlna dużej 
mocy do odłowu motyli 
omacnicy prosowianki

Dokończenie ze str. 16
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Reklama

Herbicydy do odchwaszczania słonecznika
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat 
uprawa słonecznika w naszym kraju, 
stała się zarówno bardziej popularna, 
jak i opłacalna. 

dr inż. Tomasz R. Sekutowski,  
IUNG-PIB w Puławach, Zakład Herbologii i Technik 

Uprawy Roli we Wrocławiu

Najwięcej plantacji 
słonecznika ole-
istego z przezna-
czeniem na ziarno, 
znajduje się na te-

renie zaledwie pięciu woje-
wództw: dolnośląskie, lubu-
skie, małopolskie, opolskie 
i wielkopolskie. W naszym 
kraju łączna roczna produk-
cja nasion słonecznika wy-
nosi około 10 tys. t. Przy za-
łożeniu, że plon nasion z ha 
wyniesie ok. 3 t, a w skupie 
plantator może otrzymać 
około 80% ceny, jaką uzy-
skuje ze sprzedaży rzepaku 
ozimego, to wydaje się, że 
jest to „gra warta świeczki”.

Niewątpliwą zaletą sło-
necznika jako rośliny upraw-
nej są jego nieduże wymaga-
nia glebowe, nawozowe oraz 
wysoka tolerancja na wio-
senne przymrozki (nawet do 
–4°C), ponadto bardzo do-
brze znosi okresowe susze. 
Aby plantacja słoneczni-
ka była opłacalna, to musi 
wynosić minimum 20 ha, 
a najlepiej, gdy znajduje się 
w przedziale 50–100 ha!

 �Na pierwszym miejscu… chwasty
Chwasty w uprawie sło-

necznika mogą powodować 
duże straty, gdyż jest to ro-
ślina uprawiana w szero-
kich międzyrzędziach, która 
w początkowym okresie 

wegetacji charakteryzuje się 
stosunkowo wolnym tem-
pem rozwoju w porówna-
niu z chwastami. Na plan-
tacji słonecznika możemy 
spotkać się z różnorodnym 
zachwaszczeniem. Z gatun-
ków jednoliściennych rocz-
nych możemy spodziewać się 
wystąpienia chwastnicy jed-
nostronnej, a z wieloletnich 
perzu właściwego. Natomiast 
z chwastów dwuliścien-
nych rocznych, np. komo-
sy białej, szarłatu szorstkie-
go, rdestówki powojowatej, 
rumianowatych, fiołków, 
tasznika pospolitego, toboł-
ków polnych oraz wieloletnich  
– ostrożeń polny. 

 � Kiedy i jakie substancje 
herbicydów

Obecnie plantator ma do 
dyspozycji kilka skutecznych 
substancji czynnych (s.cz.) 
herbicydów, które może za-
stosować na plantacji sło-
necznika w dwóch głównych 
terminach: przedwschodo-
wo (doglebowo) i nalistnie.

 � Aplikacja przedwschodowa (do-
glebowo) herbicydów zwalczających 
chwasty jedno- i dwuliścienne:
– pendimetalina (np. Activus 
400 SC, Pendigan Strong 400 
SC, Stomp Aqua 455 CS). Za-
lecana jest do stosowania bez-
pośrednio po siewie słonecz-

nika (najpóźniej do 5 dni),  
na glebę wolną od chwastów 
(BBCH 00–01). Stosując pen-
dimetalinę można skutecz-
nie ograniczyć następujące 
gatunki chwastów: chwast-
nica jednostronna, wiechli-
na roczna, fiołek polny, fio-
lek trójbarwny, gwiazdnica 
pospolita, jasnota różowa, 
komosa biała, pokrzywa że-
gawka, przetacznik perski, 
rdest ptasi, rdest plamisty, 
rzodkiew świrzepa, rumian 
polny, tasznik pospolity. Na-
tomiast średnio wrażliwe są: 
bodziszek drobny, gorczyca 
polna, iglica pospolita, ja-
snota purpurowa, pokrzywa 
zwyczajna, poziewnik szorst-
ki, przytulia czepna, rdestów-
ka powojowata, rumianek 
pospolity, szarłat szorstki, 
tobołki polne;
– prosulfokarb (np. Amstaf 
800 EC, Baset 800 EC, Boxer 
800 EC, Clayton Heed 800 EC,  
Krum 800, Spannit 800 EC, 
Takoba 800 EC). Można go 
stosować do 3 dni po siewie 
słonecznika (BBCH 00–02). 
Skutecznie eliminuje takie 
chwasty, jak: miotła zbożo-
wa, gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, komo-
sa biała, przetacznik blusz-
czykowy, przetacznik perski, 
przytulia czepna. Natomiast 
w średnim stopniu zwalcza: 
wiechlinę roczną, fiołka po-
lnego, mak polny, rdestów-
kę powojowatą i rumianek 
pospolity;
– aklonifen (np. Bandur 600 
SC, Bindo 600 SC, Chandor, 
Dubri 600 SC, Dubri Bis 600 
SC, Chanon 600, Shango). 
Substancję tę można stoso-
wać bezpośrednio po siewie, 

ale nie później niż tydzień 
przed wschodami słoneczni-
ka (BBCH 00–08). Zwalcza 
następujące gatunki chwa-
stów: chwastnica jednostron-
na, palusznik krwawy, wie-
chlina roczna, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, ko-
mosa biała, łobody, maruna 
nadmorska, ostrożeń polny, 
poziewnik szorstki, przytu-
lia czepna, rumian polny, 
rdest plamisty, rzodkiew świ-
rzepa, samosiewy rzepaku, 
szarłat szorstki, szczyr rocz-
ny, tobołki polne, żółtlica 
drobnokwiatowa;
– metobromuron (np. Fre-
sco 400 SC, Inigo 500 SC, 
Luptic 500 SC, Mandryl, Me-
tobrom 500 SC, Pro-Meto-
bro 500 SC, Proman 500 SC, 
Soleto 500 SC, Torrent 500 
SC). Aplikując tę s.cz., bez-
pośrednio po siewie (najle-
piej w ciągu 5 dni po siewie), 
ale nie później niż tydzień 
przed wschodami słonecz-
nika (BBCH 00–08), można 
skutecznie ograniczyć takie 
gatunki, jak: owies głuchy, 
wiechlina roczna, dymnica 
pospolita, fiołek polny, gor-
czyca polna, gwiazdnica po-
spolita, jasnota purpurowa, 
komosa biała, krzywoszyj 
polny, maruna bezwonna, 
poziewnik szorstki, przetacz-
nik perski, rdest kolankowy, 
rdest ptasi, samosiewy rzepa-
ku, starzec zwyczajny, szar-
łat szorstki, tasznik pospo-
lity, tobołki polne, żółtlica 
drobnokwiatowa. Natomiast 
średnio wrażliwe są nastę-
pujące chwasty: chwastni-
ca jednostronna, bodziszek 
drobny, przytulia czepna, 
psianka czarna, rdestówka 

powojowata, rdest plami-
sty, rdest powojowy, szczyr 
roczny;
– S-metolachlor (np. Dual 
Gold 960 EC, Efica 960 EC, Ka-
bala 960 EC, Recosar 960 EC).  
Można stosować bezpośred-
nio po siewie na dobrze upra-
wioną (bez grud), wilgotną 
glebę, do końca fazy kieł-
kowania (BBCH 00–09).  
Substancja ta skutecznie 
ogranicza następujące chwa-
sty: chwastnica jednostron-
na, palusznik krwawy, wło-
śnica zielona, psianka czarna;
– dimetenamid-P + pendi-
metalina (np. Wing P 462,5 
EC). Mieszaninę fabrycz-
ną tych dwóch s.cz., należy 
stosować bezpośrednio po 
siewie, ale przed wschoda-
mi słonecznika (BBCH 00–
09). Mieszanina ta skutecz-
nie zwalcza takie gatunki, 
jak: chwastnica jednostron-
na, gwiazdnica pospolita, ko-
mosa biała, przytulia czep-
na, rdest ptasi, rumian polny 
i tobołki polne.

 � Aplikacja nalistna s.cz. herbicy-
dów zwalczających jedynie chwasty 
jednoliścienne:
– chizalofop-P etylu (np. 
Achiba 05 EC, Buster 100 EC, 
Darium, Elegant 05 EC, Gra-
minis 05 EC, Investo 100 EC, 
Jenot 100 EC, Labrador 05 
EC, Lampart 05 EC, Leopard 
Extra 05 EC, Pilot 10 EC, 
Quick 05 EC, Supero 05 EC, 
Targa Super 05 EC, Taurus 
05 EC, Trepach). Graminicy-
dy te można stosować od fazy 
całkowicie rozwiniętych li-
ścieni do fazy 6 liści słonecz-
nika (BBCH 10–16). Służą 
do zwalczania następujących 

chwastów jednoliściennych: 
samosiewy zbóż, chwastnica 
jednostronna, miotła zbożo-
wa, owies głuchy, włośnica 
sina, wyczyniec polny, życi-
ca wielokwiatowa;
– fluazyfop-P butylu (np. Ba-
latella Forte 150 EC, Esorio 
150 EC, Foster Forte 150 EC, 
Fusilade Forte 150 EC, Pri-
vium 125 EC). Można sto-
sować od fazy 2 do 6 liści 
słonecznika (BBCH 12–16). 
W maksymalnej dawce zwal-
czane są następujące gatun-
ki: owies głuchy, chwastni-
ca jednostronna, samosiewy 
zbóż, miotła zbożowa, wy-
czyniec polny, perz właściwy;
– kletodym (np. Brixton,  
Cegorian Extra 120 EC, Gra-
miGuard, Kleo 240 EC, Logik 
240 EC, Select Super 120 EC,  
V-Dim 240 EC, VextaDim 
240 EC). Należy stosować 
od fazy rozwiniętego 2. liścia 
właściwego do fazy widocz-
nego 3. międzywęźla (BBCH 
12–33). Skutecznie ogranicza 
takie gatunki, jak: chwastni-
ca jednostronna, samosiewy 
zbóż, wiechlina roczna, wy-
czyniec polny, życica trwała, 
perz właściwy;
– cykloksydym (np. Focus 
Ultra 100 EC). Należy sto-
sować od fazy rozwiniętych  
2 liści do fazy 9 liści słonecz-
nika (BBCH 12–19). Zwal-
czane chwasty to: chwastnica 
jednostronna, miotła zbożo-
wa, owies głuchy, palusznik 
krwawy, proso, stokłosa płon-
na, samosiewy zbóż, stokłosa 
polna, wiechlina zwyczajna, 
włośnica zielona, włośnica 
ber, wyczyniec polny, życica 
wielokwiatowa, życica trwa-
ła, perz właściwy.
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130 MW farm słonecznych
zbudowanych w Polsce
152 MW kolejnych farm słonecznych na
zaawansowanym etapie rozwoju
Całościowo prowadzimy proces
inwestycyjny
Postaw na doświadczonego partnera

Nawet 15 000 zł 
za 1 ha dzierżawy

Kruczki w umowie dzierżawy ziemi pod PV 
– na co zwrócić uwagę podpisując!

W gąszczu paragrafów, ustępów i skomplikowanego prawniczego języka łatwo się zgubić. 
Na co uważać podpisując umowę dzierżawy pod farmy słoneczne i jak na tym nie stracić, 
tłumaczy Tomasz Jaskólski, kierownik Zespołu Rozwoju Projektów Fotowoltaicznych w Green 
Genius. Tym razem sprawdzamy jak zabezpieczyć się na przekór porzekadłu, że „mądry Polak 
po szkodzie” i dobrze zarobić na dzierżawie ziemi pod farmę słoneczną.

Panie Tomaszu rolnik 
sprawdził już i wybrał firmę, 
z którą będzie chciał pod-
pisać umowę na dzierżawę. 
Na co teraz powinien zwró-
cić teraz uwagę?

Dla mnie osobiście najważ-
niejsza jest waloryzacja czyn-
szu. Na dzierżawie można 
bardzo dobrze zarobić, ale 
trzeba się odpowiednio zabez-
pieczyć, żeby na przestrzeni 
lat czynsz nie stracił na swo-
jej wartości. Umowy pod-
pisuje się z reguły na 29 lat. 
Taki okres obowiązywania 
to obustronne zabezpiecze-
nie. Inwestorowi gwarantuje 
zwrot z inwestycji, bo koszt 
jej budowy jest wysoki. Na-
tomiast właścicielowi ziemi 
gwarantuje ochronę przed za-
siedzeniem. W czasach, gdy 
przekroczyliśmy dwucyfrową 
inflację, waloryzacja pozwala 
ochronić rzeczywistą wartość 

czynszu, bo każdego roku bę-
dzie ona dostosowywana do 
realiów. Dobrym przykładem 
są emerytury, które ZUS co 
roku waloryzuje z uwzględ-
nieniem m.in. wskaźnika 
GUS. Uwzględnienie walo-
ryzacji w umowie to po prostu 
podstawa. Chciałbym zwrócić 
uwagę, że są firmy, które ofe-
rują wyższą stawkę za dzier-
żawa, ale nie uwzględniają 
opcji waloryzacji.

Co jeszcze warto spraw- 
dzić?

Kto ponosi koszty dodatko-
we. Stare porzekadło mówi, 
że „mądry Polak po szkodzie”. 
Decydując się na dzierżawę te-
renu pod farmy fotowoltaicz-
ne warto sprawdzić dwa razy, 
kto będzie ponosić dodatko-
we koszty związane z podat-
kiem od nieruchomości czy 
opłatą za wyłączenie gruntów 
z produkcji rolnej. Mowa tutaj 

o dużych kwotach, bo poda-
tek od nieruchomości dla 1ha 
instalacji może wynieść nawet 
kilka tysięcy złotych, co po-
równując do stawki podatku 
rolnego można wyraźnie od-
czuć w portfelu.

Przecież nie tylko poda-
tek rolny wchodzi w grę. 

Tak – to oczywiście również 
powinno zostać uwzględnio-
ne w umowie. Jestem w sta-
nie sobie wyobrazić sytuację, 
w której prawodawca ustana-
wia w trakcie obowiązywa-
nia dzierżawy kolejne opła-
ty. Co w takim razie? Kto ją 
będzie płacił? Rolnik czy wła-
ściciel instalacji? Dlatego za-
chęcam, żeby w umowie zna-
lazł się zapis mówiący o tym, 
że opłaty publiczno-prawne 
będę płacone przez dzierża-
wiącego. Równie ważne są 
inne opłaty związane chociaż-
by z eksploatacją instalacji 

np. ubezpieczenie farmy 
słonecznej.

Na co jeszcze należy zwró-
cić uwagę, żeby nie stracić 
na podpisaniu umowy?

Od momentu podpisania 
umowy dzierżawy, do roz-
poczęcia produkcji energii 
elektrycznej, mogą minąć 
nawet dwa lata. Jest to zwią-
zane z długotrwałym proce-
sem wydawania wszystkich 
niezbędnych zgód i pozwoleń. 
Mówiliśmy już o tym wcze-
śniej. Dlatego rozróżniany 
w umowach jest czynsz wstęp-
ny i czynsz właściwy. Dobrą 
praktyką, którą stosuje Green 
Genius, jest płacenie czyn-
szu właściwego, od momentu 
wejścia przez firmę na teren 
działki i rozpoczęcia budowy 
farmy słonecznej. Wiele firm 
płaci czynsz wstępny do mo-
mentu energetyzacji instala-
cji, czyli rozpoczęcia przesyłu 

wyprodukowanego prądu do 
sieci elektroenergetycznej

A co na wypadek, gdy np. 
inwestor nie wywiązuje się 
z umowy? 

Warto się zabezpieczyć 
i jasno określić sytuacje, 
w których możemy wypo-
wiedzieć dzierżawę. Zie-
mia to największa wartość 
dla rolnika, z czego zdajemy 
sobie sprawę. W umowach 
dopuszczamy zapisy, w któ-
rych może on wypowiedzieć 
umowę bez żadnych kosz-
tów, jeżeli w określonym cza-
sie nie uda nam się zdobyć 
niezbędnych zgód potrzeb-
nych do rozpoczęcia budo-
wy. To powinien być stan-
dard na rynku, ale niestety 
jeszcze nie jest.

Czy w takim razie są jesz-
cze jakieś zapisy lub krucz-
ki w umowach, o których 
warto wiedzieć?

Pomysłowość ludzka nie 
znaczna granic. To o czym 
wspominałem teraz, to są za-
pisy, z którymi my się najczę-
ściej spotykamy rozmawia-
jąc z rolnikami. Natomiast 
jestem przekonany, że jest 
jeszcze masa innych zapi-
sów, które mogą działać na 
niekorzyść właściciela ziemi. 
Dlatego zawsze zachęcamy 
wszystkich, którzy rozwa-
żają dzierżawę ziemi, żeby 
zasięgnęli porady prawni-
ka. Pomoże to właścicie-
lom ziemi uniknąć nieuczci-
wych firm i ewentualnych  
problemów. 

W następnym numerze bę-
dziemy rozmawiać między 
innymi o tym, co się dzieje 
z panelami po zakończeniu 
dzierżawy, a także o roli fo-
towoltaiki w energetyce. Wię-
cej informacji na www.green-
genius.pl.

Tomasz Jaskólski, kierownik 
Zespołu Rozwoju Projektów 
Fotowoltaicznych w Green 
Genius
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Reklama

są prowadzone zabiegi upra-
wowe, które mogłyby zlikwi-
dować koleiny i wyrwy, czy 
też rozluźnić miejsca szcze-
gólnie zagęszczone. A stra-
ty w plonie suchej masy na 
użytkach zielonych nadmier-
nie zagęszczonych kołami 
maszyn mogą sięgać nawet 
10–15%. Stosowane w dzi-
siejszych czasach maszyny, 
choć są ciężkie, pozwala-
ją wykonać pracę w mniej-
szej liczbie przejazdów ro-
boczych, a ich układy jezdne 
pozwalają rozłożyć ciężar na 
znacznej powierzchni dzię-
ki zastosowaniu ogumienia 
o dużych rozmiarach oraz 
odpowiednich technologii.

 � Stan gleby i ogumienia
Niezwykle ważnym czyn-

nikiem decydującym o wpły-
wie nacisku na stan gleby jest 
jej wilgotność. Mokra gleba 
charakteryzuje się mniej-
szą nośnością, co wskutek 
nacisku powoduje znacz-
ne zagęszczanie i zwężanie 
porów glebowych gwaran-
tujących odpowiednie sto-
sunki powietrzno-wodne. 
W miarę możliwości należy 

zatem wstrzymać się z wjeż-
dżaniem na pole po inten-
sywnych opadach deszczu.

Ważny jest także dobór 
odpowiedniego ogumienia 
do prowadzonych prac. Do 
maszyn przeznaczonych 
na użytki zielone stosuje 
się opony z odpowiednim 
protektorem o bardziej gład-
kiej strukturze w porówna-
niu z klasyczną „jodełką”, ale 
jednak zapewniającą odpo-
wiednią przyczepność, za-
pobiegającą uślizgiwaniu się 
kół napędowych oraz na po-
chyłościach, dzięki rozłoże-
niu ciężaru na większej po-
wierzchni. Można założyć, 
że zużyte opony typu „jo-
dełka” nieźle sprawdzą się 
na użytkach zielonych, gdyż 
klocki protektora nie roz-
cinają darni. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że w takim 
przypadku niewystarcza-
jąca przyczepność kół na-
pędowych również może 
skutkować niszczeniem na-
wierzchni z uwagi na wystę-
pujący poślizg.

 � Ciśnienie w oponach
Współczesne radialne 

opony rolnicze zazwyczaj 

pozwalają na jazdę na ni-
skim ciśnieniu. Jeżeli dodat-
kowo w oznaczeniu opony 
widnieje symbol IF (incre-
ased flection) lub VF (very 
increased flection), ozna-
cza to zwiększoną elastycz-
ność jej ścian bocznych, co 
w konsekwencji zwiększa 
jej nośność odpowiednio 
o ok. 20 i 40% w porównaniu 
ze standardową konstruk-
cją przy zachowaniu jedna-
kowego ciśnienia. Możliwe 
jest zatem zmniejszenie ci-
śnienia powietrza wewnątrz 
opony przy tym samym ob-
ciążeniu, co pozwala znacz-
nie zwiększyć jej powierzch-
nię przylegania do podłoża 
i tym samym w dużym stop-
niu zredukować naciski jed-
nostkowe. Ponadto opona 
taka zachowuje większą ela-
styczność w dostosowaniu 
się do nierówności grun-
tu. W efekcie uzyskuje się 
znacznie lepszą trakcję, 
pewniejsze przeniesienie siły 
uciągu kół napędzanych na 
podłoże i mniejszy poślizg, 
i to przy podwyższonym 
komforcie jazdy. Koniecz-
ność stosowania ogumie-
nia niskociśnieniowego 

dotyczy nie tylko ciągników, 
ale także wszelkich maszyn 
rolniczych oraz przyczep 
wykorzystywanych do trans-
portu materiałów w obrębie 
pola. Dlatego niewskazane 
jest używanie ogumienia 
od samochodów ciężaro-
wych w przypadku przy-
czep rolniczych.

Ponadto im większa jest 
pojemność opony, tym 
mniejsze ciśnienie jest wy-
magane do uzyskania okre-
ślonej nośności. Opony 
o większej średnicy i sze-
rokości oraz o wyższym pro-
filu zazwyczaj pozwalają na 
zredukowanie ciśnienia do 
niższego poziomu. Dotyczy 
to jednak niższych prędkości 
jazdy, osiąganych na polu. 
Do jazdy drogowej ciśnienie 
musi być odpowiednio wyż-
sze. Warto zatem sięgać do 
odpowiednich tabel dostar-
czanych przez producenta 
ogumienia, pozwalających 
dobrać odpowiednie ciśnie-
nie do obciążenia osi oraz 
osiąganej prędkości jazdy. 
Jednak podczas pracy mie-
szanej, obejmującej np. zbiór 
zielonki na polu i transport 
drogowy do gospodarstwa, 

znalezienie optymalnej war-
tości ciśnienia może być nie-
możliwe. W takich przy-
padkach warto rozważyć 
montaż w ciągniku i maszy-
nach systemu automatycz-
nej regulacji ciśnienia, który 
pozwoli na szybką zmia-
nę parametrów ogumienia. 
W efekcie uzyskany zostanie 
efekt ochrony gleby przed 
zagęszczeniem i uszkodze-
niem podczas przejazdów 
roboczych oraz stabilność 
i bezpieczeństwo podczas 
przejazdów transporto-
wych, a wszystko to przy 
zoptymalizowanych opo-
rach toczenia.

 � Bliźniaki i gąsienice
Innym sposobem na 

zwiększenie powierzchni, 
na jaką jest rozkładany cię-
żar maszyn, jest zastoso-
wanie opon bliźniaczych. 
W znacznym stopniu redu-
kują one naciski jednostko-
we oraz ograniczają poślizg 
kół napędowych, jednak 
ich podstawową wadą jest 
zwiększenie szerokości cią-
gnika lub maszyny do po-
ziomu uniemożliwiającego 
poruszanie się po drogach 

publicznych. Ten problem 
nie występuje w przypad-
ku układów gąsienicowych, 
które osiągają wielokrotnie 
większą powierzchnię styku 
z podłożem w porównaniu 
do układów kołowych, bez 
zwiększania szerokości po-
jazdów. Tego typu układy, 
pasujące do wielu popular-
nych modeli ciągników i ma-
szyn, są oferowane przez 
licznych niezależnych pro-
ducentów. Znajdują zastoso-
wanie głównie w pracach na 
gruntach ornych z uwagi na 
mocno zredukowane ugnia-
tanie gleby w jej głębszych 
warstwach. Ich wadą jest 
przede wszystkim stosun-
kowo wysoka cena zakupu 
oraz możliwość uszkadzania 
wierzchniej warstwy gleby 
podczas manewrowania, co 
stanowi znaczące ogranicze-
nie na użytkach zielonych.

Sposobów na ogranicze-
nie zagęszczania gleby jest 
zatem wiele, a spośród nich 
należy korzystać przede 
wszystkim z tych najprost-
szych i najmniej kosztow-
nych, takich jak ogranicze-
nie zbędnych przejazdów 
i ewentualne uproszczenia 
w technologii uprawy lub 
zbioru, odpowiednia techni-
ka jazdy oraz właściwa regu-
lacja ciśnienia w ogumieniu.

wl

Gleba i darń pod ochroną
Dokończenie ze str. 1
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Prawidłowy zbiór zielonki
Zielonka z traw to podstawa 
żywienia bydła mlecznego 
i mięsnego. Od jej jakości zależy 
wydajność i zdrowotność stada. Jak 
zatem uniknąć kosztownych błędów 
podczas jej przyrządzania?

Odpowiednia za-
wartość energii, 
białka i innych 
składników po-
karmowych, to 

elementy decydujące o wy-
dajności mlecznej lub przy-
rostów stada. Zależą one od 
wielu czynników, takich jak 
przebieg pogody, termin ko-
szenia i dojrzałość roślin, 
wilgotność zielonki pod-
czas zbioru i zawartość su-
chej masy, czy też skład ga-
tunkowy łanu. Jednak jest 
też kilka czynników zwią-
zanych z zanieczyszczeniem 
paszy, które znacząco wpły-
wają nie tylko na wydajność, 
ale przede wszystkim na stan 
zdrowia zwierząt. Jest to 
m.in. zawartość popiołu su-
rowego, piasku, czy też za-
rodników pleśni. Na ich wy-
stępowanie ogromny wpływ 
ma sam proces zbioru oraz 
stan techniczny i odpowied-
nie ustawienie maszyn, dla-
tego przed rozpoczęciem 
sezonu warto przyjrzeć się 
kosiarce, przetrząsaczowi, 
zagrabiarce oraz maszynie 
zbierającej.

Szybki zbiór, niskie stra-
ty składników odżywczych 
i ograniczony wpływ pogo-
dy na proces zbioru sianoki-
szonek w porównaniu z sia-
nem, spowodował znaczny 
wzrost popularności przy-
rządzania pasz w formie zie-
lonej. Zielonkę wystarczy 
wysuszyć do wilgotności ok. 
30–35%, na co przy dobrych 
warunkach może wystarczyć 
jeden dzień. Im krócej trwa 
proces suszenia, tym lepiej, 
dlatego dobra, słoneczna 
pogoda jest sprzyjająca. Jed-
nak kluczowe znaczenie ma 
również odpowiedni sprzęt, 
a także dobór zestawu ma-
szyn o odpowiednich szero-
kościach oraz wydajności. 
Jednakowy czas od sko-
szenia do zbioru w przy-
padku całej powierzchni 
użytków zielonych pozwa-
la zebrać paszę o jednako-
wych parametrach.

 � Koszenie 
Aby proces koszenia 

przebiegał wydajnie, eko-
nomicznie oraz przy za-
chowaniu minimum strat, 
należy zacząć od odpowied-
niego ustawienia kosiarki. 
W przypadku kosiarki bocz-
nej zawieszanej należy usta-
lić ustawienie kul trójpunk-
towego układu zawieszenia 

względem wieżyczki w za-
leżności od tego, czy ma-
szyna będzie pracować solo, 
czy też w zestawie z kosiar-
ką czołową W pierwszym 
przypadku kule powinny 
znaleźć się po prawej stro-
nie, tak aby kosiarka poru-
szała się bliżej osi ciągnika. 
W przypadku pracy zesta-
wem kosiarek, kule należy 
przesunąć w lewą stronę 
w taki sposób, aby zoptyma-
lizować nakładanie się sze-
rokości pracy obu kosiarek 
(do jazdy po liniach prostych 
wystarczy ok. 10–20 cm na-
kładki, do jazdy po łukach 
– odpowiednio więcej). Po 
zawieszeniu maszyny na cią-
gniku i ustawieniu jej w po-
zycji roboczej oraz odbloko-
waniu układu zawieszenia 
do pozycji pływającej, wy-
sokość ramion podnośnika 
należy ustawić tak, aby wał 
przekaźnika mocy przebie-
gał poziomo.

Następnie kosiarkę należy 
wypoziomować przez regu-
lację długości łącznika gór-
nego. W przypadku kosiarek 
bębnowych zaleca się usta-
wienie płaszczyzny ruchu 
noży dokładnie w pozio-
mie, zaś w przypadku ma-
szyn o konstrukcji dyskowej 
dopuszcza się niewielką re-
gulację wysokości koszenia 
przez zmianę kąta ustawie-
nia belki tnącej, co jednak 
pociąga za sobą pewną nie-
równomierność wysokości 
koszenia. Przy poziomym 
ustawieniu belki zazwy-
czaj uzyskuje się wysokość 
koszenia na poziomie ok.  
6–7 cm, co jest wartością 
optymalną w przypadku ko-
szenia trwałych użytków zie-
lonych. W przypadku kosze-
nia roślin międzyplonowych 

lub innych, które wymaga-
ją zwiększenia wysokości 
cięcia, zaleca się stosowa-
nie płóz dystansowych. 
Ważne jest także odpo-
wiednie ustawienie systemu  

odciążającego, który zwłasz-
cza w przypadku kosiarek 
dolnonapędowych ma duże 
znaczenie dla zapewnienia 
prawidłowego kopiowania 
nierówności terenu i utrzy-
mania właściwej wysokości 
cięcia. Nacisk belki tnącej 
na podłoże powinien być 
jak najmniejszy, ale na tyle 
duży, aby zapobiec odspaja-
niu jej od powierzchni pola 
na nierównościach. Wstęp-
nie można przyjąć wartość 
ok. 60–70 kg na każdy metr 
szerokości roboczej, jednak 
wiele zależy tu od konstruk-
cji kosiarki i rodzaju zawie-
szenia (mechaniczne lub hy-
dropneumatyczne), a także 
od stanu darni, nierówności 
powierzchni, czy też rodza-
ju gleby (miękka gleba tor-
fowa lub gleba mineralna), 
dlatego podczas pracy na-
leży skorygować ustawie-
nie (zwiększyć nacisk jeżeli 
belka nadmiernie „pływa”).

Kosiarki zazwyczaj są wy-
posażane w elementy po-
zwalające na regulację sze-
rokości pozostawianego 
pokosu (płyty lub talerze 
formujące). Pozostawianie 
szerokich pokosów sprzyja 
szybkiej utracie wilgoci, co 
jest szczególnie korzystne 
przy obfitych, wiosennych 
plonach. Jednak błędem jest 

najeżdżanie na pokos koła-
mi ciągnika. Odpowiednie 
ustawienie formierzy po-
zwoli temu zapobiec. Warto 
także korzystać z urządze-
nia, jakim jest kondycjoner,  

zwłaszcza przy pierwszym, 
obfitym pokosie, a także 
przy pochmurnej pogo-
dzie. Otarte z woskowej 
warstwy i przełamane ło-
dygi traw równomiernie 
i szybko tracą wilgoć zaraz 
po skoszeniu, bez koniecz-
ności użycia przetrząsacza. 
W przypadku zbioru roślin 
motylkowych zamiast kon-
dycjonera palcowego, zwa-
nego spulchniaczem, należy 
sięgnąć po zgniatacz walco-
wy, który miażdży zawiera-
jące znaczną ilość wilgoci 
łodygi, chroniąc przy tym 
cenne liście roślin. Z kondy-
cjonera warto zrezygnować 
natomiast podczas letnie-
go, niezbyt obfitego zbio-
ru w upalnych warunkach, 
aby zapobiec przesuszeniu 
zielonki.

Oczywiście przed rozpo-
częciem pracy kosiarką na-
leży bezwzględnie zadbać 
o prawidłowy stan noży, co 
poskutkuje czystszym zbio-
rem, ochroną darni przed 
uszkodzeniem oraz ograni-
czeniem oporów roboczych 
i zużycia paliwa. Dodatkowy 
zestaw ostrych noży dostęp-
ny pod ręką może okazać 
się nieoceniony, zwłaszcza 
podczas pracy na glebach 
mineralnych i obfitujących 
w kretowiny.

 � Przetrząsanie
Ten etap czasem może zo-

stać pominięty, jednak rów-
nomierne podsuszenie obfi-
tego wiosennego plonu lub 
zbiór zielonki w warunkach 
niesprzyjającej pogody cza-
sem wymaga zastosowania 
przetrząsacza. Szerokość 
robocza oraz liczba wirni-
ków maszyny powinny być 
dobrane do rozstawu poko-
sów pozostawianych przez 
kosiarkę. Optymalnym  

rozwiązaniem jest podbie-
ranie każdego pokosu przez 
parę wirników obracają-
cych się w kierunku „do 
wewnątrz”, a w przypadku 
szerokich pokosów dobrze 
sprawdza się zastosowanie 
przetrząsacza o mniejszych 
wirnikach, które bardziej 
równomiernie podbierają 
zielonkę na całej szeroko-
ści. Pozwala to na równo-
mierne rozłożenie masy zie-
lonej na całej powierzchni 
pola. Jeżeli podczas kosze-
nia nie został zastosowa-
ny kondycjoner, ważne jest 
także zachowanie kierunku 
jazdy takiego, jak podczas 
koszenia, co pozwala na po-
bieranie kolejnych źdźbeł 
trawy z wierzchu (z wło-
sem). Zazwyczaj przetrzą-
sacze pozwalają na zmianę 
kąta ustawienia wirników 
względem podłoża. Zwięk-
szenie go do ok. 20 stop-
ni pozwala uzyskać efekt 
intensywnego przetrząsa-
nia i „rozbijania” pokosów, 
a zmniejszenie do ok. 12 
stopni – efekt odwracania 
przy zachowaniu bardziej 
równomiernego podbiera-
nia zielonki na całej szero-
kości maszyny. Kąt pracy 
wirników można ustawić 
przez zmianę pozycji lub 
wysokości kół kopiujących. 

Natomiast precyzyjnej re-
gulacji wysokości roboczej 
dokonuje się przez zmianę 
długości łącznika górnego.

Choć nie jest możliwe usta-
wienie jednakowej wysokości 
pracy palców przetrząsacza 
na całej szerokości roboczej 
(pomiędzy wirnikami palce 
pracują wyżej niż w ich cen-
tralnej części), wysokość ro-
boczą należy ustawić w taki 
sposób, aby palce nie do-
tykały ziemi. Zapobiega to 
zanieczyszczaniu zielonki 
glebą. Zalecana prędkość ob-
rotowa WOM-u mieści się 
w granicach 400–450 obr./
min, a prędkość robocza  
– ok. 7–12 km/h.

 � Zgrabianie
Prawidłowe uformowa-

nie pokosów w znacznym 
stopniu decyduje o wydaj-
ności oraz poziomie strat 
w procesie zbioru. Dokładne 
zgrabienie materiału bez za-
nieczyszczenia go glebą wy-
maga pewnej staranności.  

Szerokość zgrabianych 
wałów należy dostosować 
do szerokości podbieracza 
oraz wydajności maszyny 
zbierającej. Zbyt wąskie po-
kosy utrudniają formowa-
nie równomiernych bel za 
pomocą prasy zwijającej, 
a także uniemożliwiają wy-
korzystanie pełnej wydaj-
ności zespołu rozdrabnia-
jącego prasy lub przyczepy 
zbierającej. Przy formowa-
niu wałów należy także pa-
miętać, że zgrabiona zielon-
ka w dalszym ciągu traci 
wilgoć, i to w dość szybkim 
tempie, z uwagi na rozluź-
nienie masy i jej podatność 
na wiatr i słońce – należy to 
uwzględnić podczas plano-
wania zbioru.

Podobnie jak w przypad-
ku przetrząsacza, palce zgra-
biarki powinny przemiesz-
czać się tuż nad podłożem, 
bez uszkadzania gleby. Wy-
sokość roboczą ustawia się 
za pomocą regulacji wyso-
kości kół kopiujących oraz 
łącznika górnego (w przy-
padku zgrabiarek zawie-
szanych). Wirnik zgrabiar-
ki powinien być minimalnie 
pochylony wzdłużnie do 
przodu oraz poprzecznie 
– w kierunku formowanego 

 � Elementy zwężające pokos 
pozwalają uniknąć najeżdża-
nia na skoszoną trawę kołami 
ciągnika

 � Palce zgrabiarki powinny pracować tuż nad ziemią tak, 
aby nie uszkadzać darni

 �Ostre noże prasy lub przyczepy zbierającej zmniejszają 
opory robocze oraz poprawiają jakość cięcia

 � Formowanie odpowiednio szerokich pokosów pozwala lepiej wykorzystać potencjał 
maszyn zbierających 

Dokończenie na str. 23
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wału. Praca na użytkach 
zielonych wymaga dość 
precyzyjnego ustawie-
nia wysokości i znalezie-
nia optymalnego punktu, 
w którym zielonka nie po-
zostaje na polu, a darń nie 
jest uszkadzana. Na nierów-
nych polach w znacznym 
stopniu pomagają zaawan-
sowane, wielokołowe ukła-
dy jezdne, czy też dodatko-
we przednie koła kopiujące 
umieszczone przed ramio-
nami wirnika. Do zgrabiania 
słomy stosuje się znacznie 
większą wysokość roboczą.

 � Zbiór
Niezależnie od tego, czy 

zielonka będzie zbierana 
za pomocą sieczkarni po-
lowej, przyczepy zbierają-
cej, czy też prasy zwijają-
cej lub wielkogabarytowej, 
odpowiednie rozdrobnie-
nie materiału pozwala 
uzyskać odpowiednie za-
gęszczenie materiału i tym 
samym prawidłowy proces 
fermentacji. W dalszej per-
spektywie natomiast odpo-
wiednio pocięta zielonka 
wymaga znacznie mniejsze-
go nakładu energetycznego 
w procesie przygotowania 
paszy w wozie paszowym. 

Z uwagi na znaczny pobór 
mocy przez zespół tnący 
maszyn, należy zwrócić 
szczególną uwagę na stan 
noży tnących.

Nie należy także zapomi-
nać o prawidłowym ustawie-
niu podbieracza, którego 
palce, podobnie jak w przy-
padku wcześniej omówio-
nych maszyn, powinny pra-
cować tuż nad ziemią, ale 
bez jej dotykania. Jeżeli pod-
bieracz ma możliwość re-
gulacji odciążenia, należy 
stosować bardziej miękkie 
ustawienie zawieszenia na 
luźnych glebach torfowych.

wl

Reklama

Optymalna konfiguracja zespołu koszącego
Potrzeba coraz bardziej efektywnego i szybkiego zbioru zielonek sprawia, że wymagane 
są odpowiednie narzędzia. Pojedyncza kosiarka w wielu gospodarstwach jest już często 
niewystarczająca i coraz więcej rolników decyduje się na wybór zespołu kosiarek składających 
się z dwóch lub trzech maszyn. O tym jak właściwie dopasować wielkość tych maszyn 
rozmawialiśmy z przedstawicielem firmy Samasz, który dokładnie wyjaśnił jak te maszyny 
skonfigurować pod potrzeby gospodarstwa. 

Obecne, czy to 
mocno zmien-
ne warunki pogo-
dowe, czy zwięk-
szający się areał 

i związane z tym szukanie 
rozwiązań, które pozwo-
lą wykonać pracę szybciej 
i efektywniej a przy tym 
pozwolą na poczynienie 
oszczędności np. na pali-
wie, sprawiają, że gospodar-
stwa hodowlane posiadają-
ce sporo użytków zielonych 
stawiają na zestawy kosiarek 
a nie pojedyncze maszyny. 
Od jakiej zatem powierzchni 
opłaca się inwestycja w tego 
typu rozwiązania tak aby in-
westycja mogła przynieść 
korzyści pod względem jak 
najlepszego wykorzystania 
takich maszyn?

Jak mówi Piotr Cebeliński 
z firmy Samasz, posiadając 
już 30 ha użytków zielonych 
można myśleć o zakupie ze-
stawu składającego się z ko-
siarki czołowej i bocznej. Na 
przykładzie Samaszu, który 
w swojej ofercie posiada np. 
lekkie kosiarki typoszeregu 
Samba, można już stwo-
rzyć zestaw koszący skła-
dający się z tylnej kosiarki 
o szerokości roboczej 2,8 lub 
3,2 m (która jest w ofercie 
firmy stosunkowo nową po-
zycją) i lekkiej czołowej ko-
siarki Samba F o szerokości 
3 m. Tego typu zestawie-
nie pozwoli na nawet 30– 
40-procentowe oszczędno-
ści paliwa oraz czasu po-
trzebnego na wykonanie ko-
szenia.  Decydując się na 
taki zestaw musimy także 
pamiętać o tym, że w przy-
szłości nie będziemy mogli 
go w prosty sposób powięk-
szyć – bowiem będzie się to 

wiązało z wymianą kosiar-
ki tylnej na wydajniejszą lub 
podwójną.

Przy wyborze kosiarki czo-
łowej warto zwrócić uwagę 
na jej budowę (im więk-
sza zwartość konstrukcji 
i mniejsza masa tym mniej-
sze obciążenie podnośni-
ka), a zwłaszcza to, w jaki 
sposób jest wykonana rama 
i jak zrealizowany jest za-
czep. Dobrze jest, jeżeli 
konstruktorzy przewidzie-
li współpracę z rożnymi cią-
gnikami (wysokość przed-
niego TUZ, umiejscowienie 
przedniej osi itp.). Pożąda-
ną funkcją w kosiarce czo-
łowej jest możliwość regu-
lowania jej odsunięcia od 
ciągnika, dzięki czemu moż-
liwe będzie jak najkorzyst-
niejsze ustawienie maszyny 
tj. możliwie blisko przedniej 
osi. Podobnie jak w przypad-
ku kosiarek tylnych na plus 
należy zaliczyć te rozwiąza-
nia, w których umożliwiona 
została regulacja siły doci-
sku listwy tnącej.

Oczywiście, aby móc zde-
cydować się na taki zestaw 

musimy dysponować cią-
gnikiem z przednim TUZ, 
WOM oraz zapasem mocy. 
W przypadku doboru ze-
stawów kosiarek, potrzebną 
moc można przybliżyć sobie 
sumując całe zapotrzebowa-
nie mniejszej kosiarki z po-
łową większej. Przykłado-
wo, jeżeli tylna wymaga 90 
KM natomiast nowa, przed-
nia będzie potrzebowała 110 
KM, to ciągnik powinien 
mieć co najmniej 145 KM. 
Jednakże w tym przypad-
ku niezbędna będzie pomoc 
wykwalifikowanego doradcy 
firmy, której kosiarkę kupu-
jemy aby mógł on dobrze do-
brać model i aby nie okazało 
się, że traktor którym dys-
ponujemy nie jest po pro-
stu zbyt mały. Innej mocy 
potrzeba jeśli dysponuje-
my łąkami w płaskim tere-
nie a zupełnie innej jeśli te 
łąki są pagórkowate. 

Z kolei jeśli dysponujemy 
już 100 ha lub więcej użyt-
ków zielonych to warto po-
myśleć o zestawach bazują-
cych na kombinacji kosiarki 
podwójnej tylnej i czołowej. 

Jeżeli dysponujemy równy-
mi, odkamienionymi łąkami 
i zależy nam na maksymal-
nym wykorzystaniu czasu, 
to jest to warta rozważe-
nia propozycja. W połącze-
niu z kosiarką czołową bez 
trudu osiągniemy ponad 8 
metrów szerokości robo-
czej. Przykładem mogą być 
chociażby kosiarki Samasz 

MegaCut. Jednak wraz z po-
jawieniem się wydajności 
rzędu 8–12 ha/godz. po-
jawiają się również poważ-
ne wymagania dotyczące 
ciągnika jak i prowadzenia 
łąki. Jeżeli nie dysponujemy 
dużymi łąkami (kilka-kilka-
naście hektarów w jednym 
kawałku), taki zestaw nie 
spełni naszych oczekiwań

W tym miejscu warto jed-
nak spojrzeć na zalety wyni-
kające z postawienia na moc 
połączonych trzech kosia-
rek dyskowych, poza wyso-
ką wydajnością godzinową. 
Po pierwsze dzięki mniej-
szej ilości przejazdów mniej 
ugniatamy glebę i mniej pa-
liwa zużywamy. Kolejną za-
letą są możliwości formo-
wania pokosu – od trzech 
oddzielnych po jeden wspól-
ny z trzech kosiarek (szeroki 
lub wąski. Ponadto maszyny 
tej klasy cechują się bogatym 
wyposażeniem standardo-
wym. Dodatkowo dostęp-
ne są zestawy w których 
wszystkie listwy obu kosia-
rek (podwójnej i czołowej) 
są zaczepione na wspólnej 
ramie np. SaMasz MegaCut

Przy wyborze takiego ze-
stawu warto zwrócić uwagę 

na zabezpieczenia i moż-
liwości kopiowania tere-
nu, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o tylną kosiarkę. Dobrze jest 
również sprawdzić masę, 
modele wyposażone w zgnia-
tacz pokosu i pasami od-
kładającymi pokosy z bocz-
nych listw na środek, potrafią 
ważyć ponad 3000 kg.

Kolejną istotną cechą jest 
osobna paleta zabezpieczeń 
dla obu listew (przed ude-
rzeniem – wychył, osobne 
odciążanie belki, zabezpie-
czenie przekładni i dys-
ków). Najważniejszą sprawą, 
z punktu widzenia wydajno-
ści, jest to czy zabezpiecze-
nie, po przejechaniu przez 
przeszkodę, umożliwia au-
tomatyczny powrót do po-
zycji roboczej czy trzeba się 
zatrzymać i ręcznie odblo-
kować maszynę. Topowe 
modele kosiarek czołowych 
producentów są zazwyczaj 
w standardzie wyposażo-
ne w automatyczny powrót. 
Na szczególną uwagę zasłu-
gują więc przede wszyst-
kim podstawowe modele 
takich kosiarek oraz ma-
szyny używane.

Karol Wieteska

Dokończenie ze str. 22

 � Potrzeba coraz bardziej efektywnego i szybkiego zbioru zielonek sprawia, że wymagane 
są odpowiednie narzędzia
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Zbiór w baloty czy na pryzmę?
Podstawą dobrej paszy dla zwierząt hodowlanych są kiszonki, 
które mają wiele cennych składników mineralnych. Dlatego 
prawidłowa produkcja kiszonek ma tak wielkie znaczenie 
w gospodarstwie. Wybór odpowiedniej metody zbioru ma również 
niebagatelne znaczenie.

 � Jaką metodą zakiszać, co wy-
brać, co bardziej jest bezpieczne 
dla samego procesu?

Te pytania zadaje sobie 
wielu rolników, jednocze-
śnie jest to temat, który 
ma wiele zmiennych i jed-
noznaczna odpowiedź jest 
trudna.

 � Zbiór na pryzmę 
Najbardziej popularna 

metoda w Polsce od wielu 
lat. Metoda, która wyma-
ga dużego zaangażowania 
sprzętowego oraz posiada-
nia lub wybudowania silosu.

Dlatego pod względem 
inwestycyjnym wyma-
ga sporego nakładu. Klu-
czowym elementem w tym 
sposobie konserwacji sia-
nokiszonki jest dobre ubi-
cie pryzmy oraz późniejsze 
dobre zabezpieczenie. Dla-
tego musi być wystarczają-
co długie ubijanie przed ko-
lejnym rozprowadzeniem 
surowca na pryzmie, ob-
sada maszyn ubijających 

i dostarczających musi być 
dobrana w taki sposób, by 
czas na ubicie wystarczał 
przed dostarczeniem ko-
lejnej porcji. Jeśli rolnik nie 
posiada dużej ilości maszyn 
i operatorów, to proces zbio-
ru się wydłuża. Należy rów-
nież doliczyć wrażliwość na 
warunki pogodowe w trak-
cie zbierania i ubijania zie-
lonej masy. W przypadku 

wystąpienia odpadów desz-
czu w trakcie przygotowania 
pryzmy zwiększa się ryzyko 
pojawienia się pleśni i gni-
cia paszy. Również podczas 
przygotowania pryzmy jak 
i podczas skarmiania wy-
stępują spore straty skład-
ników pokarmowych. Za-
letą tego typu zbiorów jest 
dużo mniejsze zużycie folii, 
porównując do zbierania 

sianokiszonki w bele. Ko-
lejną zaletą jest możliwość 
zrobienia pryzmy w dowol-
nym miejscu, wystarczy 
utwardzony teren. Trzeba  

przyznać, że ta metoda jest 
najbardziej opłacalna dla 
dużych gospodarstw, gdzie 
trzeba zmagazynować sporą 
ilość kiszonki, w porówna-
niu z belowaniem koszt 
zbioru na pryzmę będzie 
znacznie tańszy. 

 � Zbiór w bele 
Dosyć popularny spo-

sób konserwowania paszy 
w Polsce. Polega na zebra-
niu prasą i późniejszym owi-
nięciu folią. Tutaj w zależno-
ści od posiadanych maszyn 
bele mogą być owinięte już 
na polu lub przetransporto-
wane w miejsce składowa-
nia i tam owinięte. Dzięki tej 
metodzie osiąga się mniej-
sze straty przy skarmianiu. 
Należy również podkreślić, 
że pogoda przy tej meto-
dzie potrzebna jest do sa-
mego zbioru, a jeśli posiada 
się prasoowijarkę to każda 
bela, która zostanie zrobiona 
na polu jest zabezpieczona 
przed zamoknięciem. Ko-
lejną zaletą jest możliwość 
zbioru w różnym terminie. 
Istnieje również możliwość 

segregacji sianokiszonki po-
chodzącej z różnych upraw, 
różnych pokosów w zależ-
ności od jej przeznaczenia, 
np. przez owijanie bel w folię 
w różnych kolorach. Bele nie 
wymagają specjalnie przy-
gotowanego miejsca składo-
wania, wystarczy wyrówna-
na powierzchnia bez ostrych 
krawędzi. Ta metoda zbio-
ru dobrze sprawdza się też 
w gospodarstwach o zróż-
nicowanych łąkach, które 
dojrzewają w różnych ter-
minach, dzięki czemu nie 
jest konieczne koszenie ich 
jednocześnie, dzięki czemu 
można uzyskać większy plon 
o odpowiedniej jakości. Ko-
lejnym dobrym aspektem 
tej metody jest mobilność 
paszy, dzięki czemu istnie-

je możliwość handlu, gdy 
paszy jest w nadmiarze. Za-
letą jest również zbiór nie-
wymagający dużej ilości 
maszyn. W porównaniu ze 
zbiorem w pryzmę, nie wy-
dłuży to w znaczącym stop-
niu czasu pracy. 

Największą wadą tej me-
tody jest wyższy koszt jed-
nostkowy przygotowania 
paszy w postaci zużytej folii 
i nakładu pracy. Może też 
dochodzić do zróżnicowa-
nia jakości kiszonki w po-
szczególnych belach. Ist-
nieje również możliwość 
uszkodzenia bel podczas 
zbioru, transportu i maga-
zynowania, najczęściej przez 
przedziurawienie folii pod-
czas ładowania, przewozu 
lub przez zwierzęta. Rol-
nicy posiadający średnie 
gospodarstwo, najczęściej 
używają do zbioru praso-
owijarki, by wykluczyć etap 
owijania przy miejscu skła-
dowania i jest to dobre roz-
wiązanie, ponieważ praso-
owijarka natychmiast owija 
uformowane bele, odcina-
jąc dopływ tlenu do materii 

roślinnej. Dzięki temu na-
stępuje natychmiastowe za-
bezpieczenie masy roślinnej 
przed dostępem powietrza. 
W rezultacie skutkuje to po-
prawą warunków rozwo-
ju bakterii beztlenowych 
i wzrostem jakości paszy. 
Oczywiście istnieje większe 
ryzyko uszkodzenia folii bel 
przy załadunku i transporcie 
do miejsca magazynowa-
nia, jednak można wykonać 
tę operację w innym do-
godnym terminie. Ważnym 
czynnikiem odpowiadają-
cym za dobry zbiór jest rów-
nież sprzęt, ważne by prasa 
zagęściła materiał i dobrze 
ubiła w całym przekroju beli, 
co wpłynie na jakość paszy. 
Dobrze, gdy prasa posiada 
noże i rotor, wtedy dodat-
kowo rozdrobni materiał 
i rozprowadzi go idealnie po 
całej szerokości beli.

Zarówno w przypadku za-
kiszania masy w pryzmę, 
jak i w bele można wyko-
rzystywać zakiszacze.  Po-
prawiają one procesy zaki-
szania zebranej masy, dzięki 
czemu możliwe jest uzyska-
nie paszy o lepszych walo-
rach jakościowych, jednak 
ich dodatek nie może na-
prawić popełnionych pod-
stawowych błędów w tech-
nice kiszenia. Warto użyć 
dodatki węglowodanowe, 
ponieważ korzystnie działa-
ją na rozwój bakterii kwasu 
mlekowego. Dostarczają cu-
krów prostych niezbędnych 
w procesie fermentacji mle-
kowej, ułatwiając zakiszanie 
trudno kiszących się zielo-
nek. Ponadto w celu przy-
spieszenia fermentacji sto-
suje się również dodatki 
enzymatyczne rozkładają-
ce celulozę oraz skrobię. Do-
datek kwasów (np. mrówko-
wego) pozwala na szybkie 
obniżenie pH i szybszy roz-
wój pożądanych bakterii fer-
mentacyjnych.  

Czy lepiej przeprowadzać 
zbiór w baloty czy na pry-
zmę? Tak jak w większości 
przypadków w rolnictwie, 
nie ma prawidłowej odpo-
wiedzi na to pytanie, po-
nieważ spora ilość czynni-
ków wpływa na odpowiedni 
zbiór i trzeba dostosować 
swój wybór do możliwo-
ści gospodarstwa. Mimo 
wszystko zbiór w bele jest 
najbardziej odpowiedni dla 
małych i średnich gospo-
darstw, choć też z powodze-
niem może być stosowany 
zbiór na pryzmę. Natomiast 
dla dużych gospodarstw je-
dyny odpowiedni zbiór to 
ten na pryzmę. 

mgr inż. Michał Ośko

fot. M. Wasak

Reklama
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Dokończenie na str. 28

Techniki aplikacji gnojowicy
Wysokie ceny nawozów mineralnych skłaniają do wykorzystywania tańszych rozwiązań 
w zakresie nawożenia, a przy tym podnoszenia żyzności gleb. Jednym z nich jest stosowanie 
gnojowicy. Gnojowica jest płynną mieszaniną kału i moczu z dodatkiem wody. Jest 
wartościowym nawozem organicznym charakteryzującym się wysoką zawartością składników 
pokarmowych występujących w formie łatwo przyswajalnej dla roślin. 

Gnojowica jak każdy 
inny nawóz natural-
ny powinna być wy-
mieszana z glebą jak 
najszybciej. Podsta-

wowym środkiem do trans-
portu i rozlewania gnojowi-
cy na użytki rolne są wozy 
asenizacyjne. Producenci 
wozów asenizacyjnych wy-
posażają je w aplikatory do 
powierzchniowego i dogłęb-
nego stosowania. Dobór ro-
dzaju i typu oraz szerokości 
roboczej aplikatora zależny 
jest od różnych czynników, 
w tym przede wszystkim od 
rodzaju użytków rolnych, na 
których rozlewana będzie 
gnojowica. 

Można ją stosować w róż-
nych terminach i stanowi-
skach. Należy przy tym 
dodać, że z uwagi na ochro-
nę środowiska gnojowicę na-
leży stosować od 1 marca do 
30 listopada. 

Podczas stosowania gnojo-
wicy zawarta w niej amono-
wa forma azotu łatwo prze-
kształca się w amoniak, 
który następnie ulatnia się 
do atmosfery. Skutkuje to 
zarówno emisją uciążliwych 
odorów do otoczenia, jak 
również startami zawartego 
w gnojowicy azotu, a ponad-
to przyczynia się do skażenia 
środowiska. Emisja amonia-
ku występuje głównie w trak-
cie i po aplikacji gnojowi-
cy. Najbardziej efektywnym 
sposobem ograniczenia emi-
sji amoniaku jest zastoso-
wanie odpowiedniej tech-
niki aplikacyjnej (szybkie 
wymieszanie z glebą, apli-
kacja doglebowa). Ponad-
to wybór odpowiedniego 
terminu aplikacji1, a także 

ograniczenie zawartości su-
chej masy, są skutecznymi 
sposobami na zmniejsze-
nie emisji amoniaku podczas 
zagospodarowania nawozu 
Ze względów technicznych 
większość stosowanej gno-
jowicy rozprowadzana jest 
przed siewem i wprowadza-
na do gleby podczas uprawy 
przedsiewnej. Coraz now-
sze rozwiązania konstruk-
cyjne w urządzeniach roz-
prowadzających gnojowicę 
wprowadzane są zarówno ze 
względów agrotechnicznych, 
jak również ze względu na 
ochronę środowiska i prze-
pisy dotyczące stosowania 
nawozów. Transport i roz-
lewanie gnojowicy na po-
wierzchnie pól uprawnych, 
łąk i pastwisk odbywa się 
głównie za pomocą wozów 
asenizacyjnych. Innym roz-
wiązaniem aplikacji gnojo-
wicy na pole, rzadko stoso-
wanym jest deszczowanie. 
Zabieg ten jest możliwy przy 
odpowiednim przygotowa-
niu gnojowicy i odpowied-
nim doborze urządzeń. Naj-
ważniejszym wymaganiem 
agrotechnicznym stawianym 
wozom asenizacyjnym jest 
zapewnienie stałego wydatku 

cieczy podczas pracy, nieza-
leżnie od chwilowego napeł-
nienia zbiornika. Ponadto, 
wszystkie zespoły robocze 
rozlewacza muszą być wy-
konane z materiałów od-
pornych na korozję. Rynek 
krajowych i importowanych 
wozów asenizacyjnych ofe-
ruje szeroką gamę tego typu 
urządzeń różniących się po-
jemnością zbiorników oraz 
dodatkowym wyposażeniem 
technicznym w postaci me-
chanizmów wspomagają-
cych i usprawniających pracę 
tych maszyn produkowanych 
przez różnych producentów. 

Wozy asenizacyjne dosto-
sowane są do powierzchnio-
wego lub wgłębnego wpro-
wadzania gnojowicy na pola 
uprawne lub użytki zielone. 
Najprostszym sposobem roz-
lewu gnojowicy na polu są 
płytki rozbryzgowe umiesz-
czane przy otworze wyloto-
wym wozu asenizacyjnego. 
Najczęściej znajdują się one 
w wyposażeniu niemal każ-
dego wozu o małej i śred-
niej pojemności. Za pomo-
cą pojedynczej łyżki można 
rozlewać gnojowicę w for-
mie „płaszcza” na szerokość 
od 8 do 12 m. Sterowanie 

zaworem otworu odbywa 
się ręcznie lub hydraulicz-
nie. Innym rozwiązaniem 
jest konstrukcja np. oferowa-
na przez firmę Joskin – wy-
rzucany strumień gnojowi-
cy odbija się od metalowego 
kołnierza. Dzięki temu stru-
mień jest mniej rozpylany 
w powietrzu i płaskim rów-
nym strumieniem opada na 
pole. Innym rozwiązaniem 
jest stosowanie lanc rozbry-
zgujących. Elementem ro-
boczym są dysze, których 
liczba zależy od szerokości 
lancy. Stosuje je m.in. firma 
Zunhammer – dwie dysze 
do szerokości roboczej 18 m. 
Powyższe sposoby rozprowa-
dzania gnojowicy powodu-
ją znaczne straty amoniaku 
i emisję odorów. Powyższe 
problemy w dużym stop-
niu rozwiązuje zastosowanie 
systemu węży wleczonych. 
Przez zminimalizowany kon-
takt nawozu z powietrzem 
atmosferycznym ograniczo-
ne są straty składników za-
wartych w gnojowicy i wy-
dzielanie odoru. Zaletą tego 
systemu jest jego uniwersal-
ność i wydajność. Zasada 
działania polega na przepły-
wie gnojowicy w zbiorniku 

przez jeden lub dwa rozdzie-
lacze, a następnie prze kil-
kanaście węży wleczonych, 
znajdujących się na tzw. ram-
pie, które kładą się na ziemi. 
Węże mogą być dodatkowo 
zakończone płozami i/lub 
specjalnymi końcówkami 
umożliwiającymi rozprowa-
dzanie gnojowicy u podsta-
wy roślin, co ogranicza ich 
zanieczyszczenie. Szerokość 
robocza zespołu węży może 
się wahać od 6 do 24 m, np. 
Zunhammer, a u firmy Jo-
skin szerokości robocze to: 
9, 12, 15, 18 m.

Zaletą nowoczesnych 
wozów asenizacyjnych jest 
możliwość wymiany osprzę-
tu służącego do rozprowa-
dzania gnojowicy.

Płozy wleczone (głębo-
kość pracy 0–3 cm). Wle-
czone po powierzchni płozy 
(inne określenia elementu 
roboczego: lemiesz, stopka, 
łyżwa, redlica) tworzą w gle-
bie niewielkie bruzdy o głę-
bokości do 3 cm, w które 
precyzyjnie i równomiernie 
wprowadzana jest gnojowi-
ca. Dociskana sprężyną do 
podłoża płoza rozgarnia na 
boki łodygi trawy, co ogra-
nicza jej zanieczyszczenie 
gnojowicą. Ten sposób apli-
kacji gnojowicy jest zaleca-
ny do nawożenia użytków 
zielonych, a zwłaszcza pa-
stwisk. Szerokości robocze 
– od 3 m do ok. 9 m. 

Aplikator doglebo-
wy szczelinowy (tarczo-
wy). Elementami roboczy-
mi aplikatora są płaskie 
gładkie tarcze wycinające 
w glebie szczeliny (nacię-
cia) o głębokości 6–10(15) 
cm, w które aplikowany jest 

nawóz. W niektórych roz-
wiązaniach stosuje się dodat-
kowe rolki dociskowe zamy-
kające wytworzoną szczelinę. 
Tego rodzaju aplikatory sto-
sowane są przede wszystkim 
na użytkach zielonych, ale 
także na ścierniskach. Sze-
rokość robocza – od 3 m do 
ok. 7,5–8,5 m. 

Aplikator doglebowy kul-
tywatorowy lub talerzowy. 
Są to aplikatory budowane 
na bazie kultywatorów o zę-
bach sztywnych lub spręży-
nowych lub na bazie bron ta-
lerzowych. Umożliwiają one 
wprowadzenie gnojowicy 
na głębokość od 10 cm do 
20 cm, z jednoczesną upra-
wą ścierniska, zapewniając 
prawie maksymalne ograni-
czenie emisji odoru i amo-
niaku. Szerokość robocza  
– od 3 m do ok. 7,5 m, za-
leżnie od rodzaju i liczby ele-
mentów roboczych. 

Przy wozach o większej po-
jemności istnieje możliwość 
wyposażenia ich w aplikato-
ry doglebowe. Urządzenie to 
wprowadza płynny nawóz 
w głąb gleby, co niemal całko-
wicie eliminuje efekt ulatnia-
nia się amoniaku i likwiduje 
odór. Do wyboru pozostaje 
wiele urządzeń uprawiają-
cych i doprawiających. Do 
nawożenia upraw polowych 
służą różnego rodzaju redli-
ce i zęby, na użytki zielone 
kroje talerzowe i płozy, które 
nie uszkadzają darni. Do na-
wożenia gnojowicą np. ku-
kurydzy można stosować 
następujący sprzęt: węże 
wleczone, stopki wleczone, 
aplikatury tarczowe, redlice 

 � Podczas wegetacji roślin gnojowica jest rozlewana przewodami wleczonymi

 � Aplikator łąkowy – przez nacięcie darni talerzami na 
głębokość 3–5 cm, przewodami wlewana jest gnojowica
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Pichon MK 35 – bestseller z Wołczyna
Rozrzutniki Pichon z nowej serii MK zadebiutowały na polskim 
rynku pod koniec lata zeszłego roku, zastępując maszyny z serii 
Muck Master. Nowe maszyny zostały dobrze przyjęte przez 
rynek, a model MK 35 jest obecnie najlepiej sprzedającym się 
rozrzutnikiem firmy z Wołczyna.

Nic zresztą dziw-
nego; rozrzut-
nik o pojemności 
14 m3 to maszy-
na, która z powo-

dzeniem zaspokoi potrze-
by większości mniejszych 
i średnich gospodarstw pod 
względem oferowanej wy-
dajności. Ponadto pozwala 

ona na korzystanie z rozwią-
zań rolnictwa precyzyjne-
go, a tym samym na do-
kładną aplikację nawozów 
organicznych i ich optymal-
ne wykorzystanie, co jest 
szczególnie istotne w kon-
tekście obecnych cen na-
wozów sztucznych.

– W Polsce mamy wiele do-
brze prosperujących małych 
i średnich gospodarstw, które 
posiadają ciągniki o mocy 
100–150 KM i niezwykle 

szybko się rozwijają. Wła-
śnie w takich gospodar-
stwach rozrzutnik MK35 
sprawdza się najlepiej. Ta 
grupa jest bardzo prężna 
i doskonale wie jak istotne 
jest, by maszyna była ide-
alnie dobrana i dostosowa-
na do danego profilu gospo-
darstwa. Rozrzutnik ma 

możliwość dołożenia burt 
o wysokości 50 cm co w prak-
tyce zwiększa jego objętość  
o 25–30% – tłumaczy Albert 
Ciszek, kierownik sprzeda-
ży w firmie Pichon.

 � Co się zmieniło?
Nowa seria MK to łącz-

nie 13 modeli o pojemno-
ści skrzyni załadunkowej 
od 8 do 24 m3. W stosun-
ku do zastępowanej serii 
Muck Master w serii MK 

wykorzystano zupełnie nową 
konstrukcję panelu przed-
niego, błotników, bocznych 
ścian oraz napędu. Zmia-
ny te były podyktowane 
przede wszystkim optyma-
lizacją przestrzeni załadun-
ku, rozrzutu materiału oraz 
przeniesienia napędu. Dzię-
ki zmianie przedniej osłony 

na ażurową, operator zy-
skał jeszcze lepszy widok na 
taśmę rozrzutnika. Ponadto 
zastosowano m.in. nowe, sa-
moczyszczące osłony zapo-
biegające gromadzeniu się 
osadów, co zmniejsza na-
kłady na czyszczenie i kon-
serwację maszyny po skoń-
czonej pracy. Przydatnym 
rozwiązaniem są też nowe 
osłony kół z teleskopowym 
przedłużeniem, które po-
zwala na ich pełne pokrycie, 

a nowa stopa podporowa ma 
jeszcze większy zakres pracy, 
co pozwala na wygodniej-
sze zaczepianie rozrzutni-
ka do ciągników z różnymi 
przyłączami.

Nie uległa natomiast za-
sadniczym zmianom sama 
konstrukcja rozrzutników; 
opiera się nadal w dużej mie-
rze na poprzednikach. Jak 
deklaruje producent, wyko-
rzystano tutaj solidną ramę 
i skrzynię załadunku; skon-
struowano je tak, aby uzy-
skać jak najniżej osadzony 

środek ciężkości. Elemen-
ty te tradycyjnie są dobrze 
zabezpieczone przed koroz-
ją dzięki ich ocynkowaniu. 
Taśma z dwoma łańcucha-
mi wytrzymuje naprężenia 
do 32 ton, a do rozrzucania 
wyjątkowo ciężkich mate-
riałów, jak np. wapno pro-
ducent oferuje opcjonal-
ne bardzo wydajne silniki 
hydrauliczne.

– W rozrzutnikach MK 
użytkownicy cenią przede 

wszystkim wytrzymałość, 
przepustowość i bezawaryj-
ność. Przekładnia jest bardzo 
wytrzymała i przewymiaro-
wana, co oznacza, że można 
używać dużo większego cią-
gnika bez obaw o to, że nastą-
pi awaria. Wszystkie ważne 
elementy są znacznie moc-
niejsze niż wynika to z obli-
czeń wytrzymałościowych. 
W praktyce czyni to maszy-
ny Pichon niezwykle trwa-
łymi i wytrzymałymi nawet 
w najtrudniejszych warun-
kach, a pełny ocynk dosko-
nale chroni je przed korozją 
– mówi Albert Ciszek.

 � Deflektory
Tutaj do wyboru klienci 

mają dwa rozwiązania: stan-
dardowy adapter pionowy 
z dwoma wałkami rozrzu-
cającymi i adapter Preci-
sium z wałkami poziomy-
mi. W pierwszym wariancie 
wykorzystano wałki o bar-
dzo dużej średnicy Ø1035 
mm wyposażone w zwoje, 
na których umiejscowione 
są dwustronne noże ze stali 
Hardox 400. W zależności od 

materiału deflektor ten może 
prowadzić rozrzut na szero-
kość od 12 do 20 m. Z kolei 
adapter Precisium przezna-
czony jest przede wszystkim 
do rozsiewu lekkiego i lot-
nego materiału; dwa pozio-
me wałki rozdrabniają mate-
riał, a w jego rozrzucie biorą 
udział tarcze mogące rozrzu-
cać go na szerokość nawet  
24 m. Dzięki unowocześnio-
nej konstrukcji ten adapter 
nie wyklucza pracy z mate-
riałami słomiastymi.

 � Każdy znajdzie coś dla siebie
Rozrzutniki firmy Pichon 

można konfigurować na 
różne sposoby. Lista wy-
posażenia jest naprawdę 
długa; rozrzutniki z serii 
MK mogą być sterowane za-
równo za pomocą prostych 
elektrycznych sterowników, 
jak również nowoczesnych 
dotykowych monitorów 
czy w końcu w standardzie 
ISOBUS. Bardzo przydat-
ny w kontekście precyzyj-
nego nawożenia okazuje się 
opcjonalny system ważenia 
dostępny w opcji z moni-
torem Master Control Pro, 
Pro+ i Master ISOBUS.

Szeroka gama, sprawdzo-
ne rozwiązania oraz bar-
dzo mocne i trwałe ma-
szyny dają użytkownikowi 
poczucie dobrze ulokowa-
nych środków i pewność 
co do słuszności wyboru 
marki. Rozrzutniki Pichon 
od lat są wiodącym produk-
tem w Polsce, a każda sprze-
dana i dostarczona maszy-
na potwierdza to w pracy.

mw

 �Model MK 35 to obecnie najlepiej sprzedający się rozrzutnik w ofercie firmy Pichon

 � Albert Ciszek, kierownik 
sprzedaży w firmie Pichon
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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

Nowy program zostaje przygotowany w sposób indywidualny do 
danej maszyny na podstawie oryginalnego i ponownie zapisany 
w jednostce sterującej.

Ponowna diagnostyka i pomiar mocy, jazda próbna i wystawie-
nie karty gwarancyjnej z parametrami maszyny.

Jak przebiega ADAPTACJA MOCY?

Technicy firmy Agroecopower przyjeżdżają do klienta, uzgadniają 
z nim jego wymagania i oczekiwania wedle możliwości maszyny. 

Pomiar mocy i kopia zapasowa pierwotnego oprogramowania, 
na potrzeby ewentualnej adaptacji jednostki do oryginalnych 
ustawień.

OKREŚLENIE WYMAGAŃ KLIENTA

DIAGNOSTYKA

ZAPISANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA

POMIAR MOCY I PRZEKAZANIE


 +48 722 700 537
 bok@agroecopower.pl
 www.agroecopower.pl

Zmniejszenie obciążenia jednostki
Optymalizacja charakterystyki parametrów wtryskiwania, 
stosunku powietrza i paliwa, długości i czasu wtrysku, 
ciśnienia i ilości paliwa
Wzrost mocy o 5-30%, a momentu obrotowego o 5-25%
Lepsza charakterystyka pracy momentu 
obrotowego silnika
5-18% spadku zużycia paliwa

CO SIĘ ZMIENI w pracy silnika? 

WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ SWOJEJ MASZYNY

Obniżenie spalania
ZWIĘKSZENIE MOCY
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Automatyczne stacje  
zadawania pasz sypkich

Duże stada zwierząt w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych przyczyniają się do 
większego obciążenia pracą rolników. Stąd też w dążeniu do skrócenia i uelastycznienia czasu 
pracy, ułatwienia pracy i zapewnienia opieki nad poszczególnymi zwierzętami w stadzie 
nie tylko duże przedsiębiorstwa rolne, ale i mniejsze gospodarstwa rodzinne coraz częściej 
zaczynają automatyzować procesy pracy. Poza systemami automatycznego doju coraz 
bardziej popularna staje się automatyzacja karmienia zwierząt. 

Możliwość au-
tomatyczne-
go wydawania 
z wierzętom 
racji pokarmo-

wych kilka razy dziennie po-
maga uniknąć przekarmie-
nia lub niedokarmienia stada 
oraz zmniejsza problemy 
związane z metabolizmem 
zwierząt. Komputerowo 
sterowane stacje paszowe 
znajdują się w ofercie wielu 
producentów, w tym czoło-
wych wytwórców techniki 
dla hodowców bydła i trzo-
dy chlewnej. Poniżej piszemy 
o wybranych rozwiązaniach 
jakie dostępne są na rynku.

 � Stacje paszowe dla bydła 
mlecznego i mięsnego 

Koncern GEA ma w swej 
ofercie automatyczny sys-
tem dystrybucji pasz o na-
zwie DairyFeed C 8000, który 
można integrować z progra-
mem do zarządzania sta-
dem Dairy Management 
System. Ma on zastosowa-
nie w oborach wolnostano-
wiskowych. Stacja paszowa 
znajduje się wewnątrz boksu, 
który można zainstalować 
w dowolnym miejscu w obo-
rze. Konstrukcja boksu unie-
możliwia innym zwierzętom 
podbieranie paszy i prze-
szkadzanie w jedzeniu oraz 
zabezpiecza krowy będące 
w rui przed przypadkowymi 
urazami. Opcjonalnie boksy 
można wyposażyć w tylne 
blokady. Stacje GEA mogą 

zadawać do czterech pasz 
i dozować zarówno pasze 
sypkie, jak i granulaty. Ilość 
paszy dochodzącej do sta-
cji paszowej jest monito-
rowana za pomocą senso-
ra, który jest zintegrowany 
z oprogramowaniem Dairy-
Plan 21 obliczającym dzien-
ne dawki pokarmowe dla 
każdego zwierzęcia. Dairy-
Plan 21 jest składową infor-
matycznego systemu Dairy 
Management System. Stacja 
paszowa rozpoznaje zwierzę-
ta po responderze (nadajnik 
z elektronicznym numerem 
zwierzęcia) umieszczonym 
na uchu lub szyi zwierzęta. 

Firma DeLaval oferuje 
system Optifeeding, który 
umożliwia automatyczne za-
dawanie do czterech rodza-
jów pasz sypkich. System 
ten jest zintegrowany z pro-
gramem komputerowym do 
zarządzania stadem o na-
zwie DelPro. Optifeeder do-
stępny w wersji OFS i OFP, 
w skład którego wchodzą sta-
cje paszowe FSC40 i FSC400. 
W systemie użytkownik ma 
możliwość zaprogramowa-
nia indywidualnego planu 
żywienia dla każdej krowy 
na podstawie fazy laktacji 
oraz wydajności mlecznej. 
Dla gospodarstw, które na-
były stacje paszowe tej firmy, 
a nie mają innych urządzeń 
marki DeLaval, producent 
oferuje sterowanie za po-
mocą komputera DeLaval 
FP204X. Dla użytkowników 

urządzeń szwedzkiej marki 
dostępny jest system DeLa-
val DelPro Farm Manager, 
który na podstawie kondycji 
krowy i jej wydajności mlecz-
nej dostosowuje dawkę paszy 
oraz suplementów jak rów-
nież oprócz wydawania paszy 
kontroluje także jej spoży-
cie przez zwierzę. System 
DelPro integruje wszystkie 
urządzenia DeLaval w go-
spodarstwie (dojarki, roboty 
udojowe, czujniki aktywno-
ści zwierzęcia), zbiera oraz 
przetwarza dane o każdym 
zwierzęciu w stadzie przez 
24 godziny na dobę 7 dni 
w tygodniu. 

Równie zaawansowane 
rozwiązania oferuje holen-
derska firma Lely. Propo-
zycją producenta z są sta-
cje paszowe Cosmix, które 
współpracują z oprogramo-
waniem Lely T4C zintegro-
wanym z robotem udojowym 

Lely Astronaut. Stacje pasz-
owe mogą zadawać do czte-
rech pasz dozowanych do 
specjalnie ukształtowanych 
koryt. Urządzenia wyposażo-
no w czujniki rozpoznające 
rodzaj paszy. W przypadku 
braku paszy lub danego jej 
rodzaju nadzorca systemu 
otrzymuje sygnał alarmowy. 

Lely Cosmix jest zinte-
growany z systemem Qwes, 
który zbiera informacje na 
temat aktywności krów 
w oborze. Urządzenie Qwes 
w postaci sensora jest zinte-
growane z transponderem 
zawieszonym na szyi krowy. 
Qwes umożliwia także wy-
krywanie rui, jak również re-
jestruje czas leżenia krowy 
na legowisku. System jest 
standardowo zintegrowany 
z robotem udojowym Lely 
Astronaut, który dostarcza 
informacje o ilości i jakości 
pozyskanego mleka.

 � Stacje paszowe  
dla trzody chlewnej

Automatycznymi systema-
mi żywienia zainteresowa-
ni są także hodowcy trzody 
chlewnej. W stadach posia-
dających około stu lub więcej 
loch standardem jest zasto-
sowanie rozwiązań tech-
nicznych, takich jak elek-
troniczne stacje paszowe 
(ESF). Stacja przeznaczo-
na do zautomatyzowanego 
żywienia loch składa się ta-
kich elementów, jak: wygro-
dzenia oraz system bramek, 
koryto (stół paszowy) ze stali 
nierdzewnej, system poda-
wania paszy i dozownik wi-
tamin oraz system kompute-
rowy sterujący pobieraniem 
paszy przez każde zwierzę. 

Producentem, który ofe-
ruje takie rozwiązania jest 
firma Big Dutchman. Pro-
ponowany przez tego produ-
centa system Easy Silder to 
komputerowo sterowane sta-
cje paszowe dla loch utrzy-
mywanych grupowo, które 
są dostępne w wersji Call-In-
npro i CallMaticpro. Pierw-
sza z nich zadaje jeden rodzaj 
suchej paszy. Druga nato-
miast dozuje pasze suche 
oraz mokre. Każde z urzą-
dzeń dozuje porcje paszy dla 
pojedynczych loch na pod-
stawie wskazań oprogramo-
wania BigFarmNet, które po-
zwala zaprogramować do 
pięciu czasów podawania.

Dozowniki stacji wypo-
sażono w indywidualny 
komputer, który nie musi 

znajdować się bezpośrednio 
przy urządzeniu, a może być 
zamontowany w korytarzu.

Dla loch karmiących Big 
Dutchman oferuje stacje 
EasySlider. W rurze paszo-
wej dostarczającej paszę ze 
zbiornika do koryta zamon-
towano membranę, dzięki 
której locha może decydo-
wać kiedy i ile chce zjeść. 
Krzywa żywieniowa dla 
każdej lochy jest ustalana 
za pomocą oprogramowa-
nia BigFarmNet. 

Skomputeryzowane sys-
temy karmienia loch pro-
śnych oraz karmiących 
w technologii o nazwie 
Gestal oferuje kanadyjska 
firma Jyga Technologies. 
Technologia Gestal pole-
ga na indywidualnym kar-
mieniu loch w grupach oraz 
w kojcach porodowych. 
Zwierzęta pobierają paszę 
z koryt, do których jest ona 
zasypywana z dozowników 
sterowanych komputerem. 

Każda stacja jest wyposa-
żona w niezależnie działający 
dozownik paszy sterowany 
indywidualnym kompute-
rem, który łączy się z kompu-
terem głównym za pomocą 
bezprzewodowej transmisji 
danych (Wi-Fi). Dawki pasz 
dla poszczególnych dozow-
ników są zapisane w pamięci 
każdego z komputerów, dzię-
ki czemu mogą one działać 
także w przypadku awarii 
komputera głównego. 

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie 

 � Komputerowo sterowane stacje paszowe zapewniają 
automatyczne zadawanie paszy w ilości dopasowanej do 
potrzeb pokarmowych zwierzęcia

 � Stacje paszowe są często doposażone w zamykane bramki 
uniemożliwiające podbieranie paszy przez inne zwierzęta

wprowadzające gnojowicę 
do gleby pasowo.

Dzięki połączeniu narzę-
dzi uprawowych z wozem 
asenizacyjnym, za jednym 
przejazdem roboczym 
można wykonać nawoże-
nie i uprawę. Taki sposób 
wymaga większej mocy 
w zależności od współ-
pracującego narzędzia, ale 
średnio o 20–40%. Ponad-
to, konstrukcja wozu aseni-
zacyjnego dostosowana do 
współpracy z narzędziami 
uprawowymi wymaga do-
datkowego wzmocnienia 
ramy, zaczepu, sterowania. 
Rozprowadzanie gnojowicy 
doglebowo jest korzystne 

z punktu widzenia upra-
wy roślin i ekologii. Stawia 
jednak wysokie wymaga-
nia technologiczne i orga-
nizacyjne. Rozprowadza-
nie gnojowicy np. w uprawie 
kukurydzy trzeba zaplano-
wać jeszcze przed wysiewem 
(odpowiednie odstępy rzę-
dów, ścieżki przejazdowe). 
Późne nawożenie wydłuża 
okres prac polowych, toteż 
powinni nim być zaintere-
sowani użytkownicy bioga-
zowi rolniczych (możliwość 
rozprowadzania pozostało-
ści fermentacyjnych w dłuż-
szym okresie). Rozprowa-
dzanie gnojowicy w fazie 
uprawy zmniejsza niebezpie-
czeństwo wymycia składni-
ków pokarmowych i pozwala 

ograniczyć wydatki na nawo-
żenie mineralne.

Stosując różne techniki 
aplikacji gnojowicy należy 
mieć na względzie ochronę 
środowiska przyrodnicze-
go. Dlatego tak należy do-
brać środki techniczne do 
aplikacji gnojowicy, aby nie 
występowała wysoka emisja 
odorów i amoniaku do po-
wietrza, emisja azotanów 
i fosforanów do gleby, wody.

Wychodząc z założenia, że 
każdy rolnik, który użytkuje 
wóz asenizacyjny, powinien 
także posiadać aplikator gno-
jowicy, w tym albo do rozlewu 
powierzchniowego, albo do 
aplikacji doglebowej. Dobór 
rodzaju i typu oraz szero-
kości roboczej aplikatora 

zależny jest od różnych czyn-
ników, w tym przede wszyst-
kim od rodzaju użytków rol-
nych, na których rozlewana 
będzie gnojowica (użytki 
zielone, ściernisko, grunty 
orne), a także od pojemności 
wozu asenizacyjnego i moż-
liwości zamocowania oraz 
transportu odpowiedniego 
aplikatora, a także od mocy 
współpracującego z tym ze-
stawem (wóz + aplikator) 
ciągnika. Przyjmuje się, że 
na każdy 1 m3 pojemności 
wozu potrzeba ok. 10 KM  
(7,35 kW) mocy ciągnika. 
Ponadto należy uwzględ-
nić nadwyżkę mocy i siły 
uciągu ciągnika niezbęd-
ne do pokonania siły oporu 
zagregatowanego z wozem 

aplikatora. Najmniejsze do-
datkowe zapotrzebowanie na 
moc współpracującego cią-
gnika występuje w przypad-
ku węży wleczonych, a naj-
większe przy aplikowaniu 
gnojowicy za pomocą aplika-
torów kultywatorowych i ta-
lerzowych. Siła oporu apli-
katorów doglebowych zależy 
od liczby i rodzaju elemen-
tów roboczych oraz głębo-
kości ich pracy. 

Zasadą jest dobór aplika-
tora do wielkości (pojemno-
ści) posiadanego lub nabywa-
nego wozu. W szczególności 
należy kierować się zalece-
niami producentów i dystry-
butorów w zakresie dostoso-
wania szerokości roboczych 
poszczególnych rodzajów 

aplikatorów do konkretne-
go modelu i wyposażenia 
wozu asenizacyjnego. 

W ofercie rynkowej węży 
wleczonych znajdują się 
zarówno najprostsze i naj-
tańsze rozwiązania o sze-
rokości 3 m oraz składane 
na czas transportu rampy 
o szerokościach roboczych 
od 9 m do 30 m. Warto za-
uważyć, że szerokie rampy 
z wężami wleczonymi muszą 
być złożone na czas prze-
jazdu po drogach. Wymaga 
to zastosowania odpowied-
nio długich, a więc i pojem-
nych wozów asenizacyjnych 
tak, aby po złożeniu rampy 
wzdłuż zbiornika wozu nie 
utrudniała ona manewro-
wania agregatem. 

Dokończenie ze str. 25
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Mineralne dla tuczników
Aby zapewnić tucznikom właściwy 
poziom minerałów w organizmie, 
należy im dostarczać je wraz z paszą 
we właściwych ilościach, proporcjach 
oraz w odpowiednio przyswajalnej 
postaci.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Mineralne rzutu-
ją na prawidło-
wy rozwój oraz 
tempo wzro-
stu, podtrzy-

mują zdrowotność i zwięk-
szają wykorzystanie paszy, 
poprawiają jakość uzyskiwa-
nego produktu, przyczynia-
jąc się do wzrostu efektyw-
ności produkcji zwierzęcej. 
Pokrycie zapotrzebowania 
tuczników na składniki mi-
neralne odbywa się przez 
dostarczenie w dawce po-
karmowej premiksów: mine-
ralnego lub witaminowo-mi-
neralnego. Zawarte w nich 
składniki mineralne najczę-
ściej posiadają formę nie-
organiczną – są tlenkami lub 
solami. Przyswajalność oraz 
aktywność biologiczna pier-
wiastków z takich form jest 
na ogół niska i głównie zale-
ży od ich rozpuszczalności. 

W organizmie zwierzęcia, 
nieorganiczne formy muszą 
zostać uaktywnione przez 
proces redukcji i dopiero 
wówczas istnieje możliwość 
przejścia tak zmienionego 
pierwiastka przez ścianę 
przewodu pokarmowego 
do krwiobiegu oraz udzia-
łu w dalszych procesach me-
tabolicznych. Kwaśne śro-
dowisko żołądka może być 
sprawcą powstawania nie-
rozpuszczalnych i nieprzy-
swajalnych form. W konse-
kwencji są one nieaktywne 
i zostają wydalone z orga-
nizmu wraz z kałem, skut-
kując zanieczyszczeniem 
środowiska.

W paszy znajduje się 
również szereg substan-
cji ograniczających wchła-
nianie minerałów. Trzeba 
tu m.in. wymienić włókno, 
które je absorbuje oraz kwas 

fitynowy i siarkę. Te ostatnie 
wiążą je chemicznie. Istnieją 
też inne związki, które mogą 
silnie wiązać np. jony metali.

Jednym ze sposobów 
zwiększających przyswa-
jalność składników mine-
ralnych z przewodu pokar-
mowego jest dodawanie 
do paszy ich organicznych 
form. Coraz częściej sto-
sowane premiksy mineral-
ne zawierają w swoim skła-
dzie organiczne połączenia 
metali. Są bardziej bioak-
tywne. W związkach tych 
jony metali wiążą się z kwa-
sami organicznymi, amino-
kwasami, peptydami oraz 
sacharydami. Takie kom-
pleksy nazywa się chelata-
mi lub biopleksami. 

Dzięki specyficznej budo-
wie i wysokiej przyswajalno-
ści biopleksy nie wchodzą 
w reakcje z wodorotlenka-
mi, węglanami, fosforana-
mi oraz tlenkami. Mogą być 
więc w pełni wykorzystywa-
ne przez organizm. Dzię-
ki organicznemu wiązaniu 
chelat jest bardziej stabilny 
w przewodzie pokarmowym 
świni, nawet przy różnych 

pH (żołądek, jelito cienkie). 
Zawierając ograniczoną ilość 
wolnych jonów metali spra-
wia, że powstaje mniej nie-
rozpuszczalnych komplek-
sów, które nie są wchłaniane 
(fityniany, szczawiany i inne). 
Również biorąc pod uwagę 
istotnie mniejszą ilość wol-
nych jonów metali podczas 
procesów trawienia, ogra-
niczone jest zagrożenie wy-
stępowania procesów an-
tagonistycznych pomiędzy 
pierwiastkami. Szczególnie 
dotyczy to takich par pier-
wiastków, jak Fe – Cu oraz 
Mn – Ca. 

Znaczna bioaktywność, 
odmienny mechanizm 
wchłaniania, transportu we 
krwi oraz inny metabolizm, 
sprawiają, że chelaty są efek-
tywniejsze w docieraniu do 
tkanek. Ochronna struktu-
ra form organicznych pier-
wiastków zapobiega zabu-
rzeniom podczas transportu 
w przewodzie pokarmowym 
zwierzęcia oraz zapewnia 
większą absorpcję. W kon-
sekwencji retencja związ-
ków mineralnych z paszy 
jest zwiększona i tym samym 

niższe jest wydalanie tych 
minerałów do środowiska. 

Chelaty powinny być stoso-
wane jako doskonałe uzupeł-
nienie minerałów dla szybko 
rosnących tuczników, roz-
płodników oraz osobników 
o obniżonej odporności lub 
o upośledzonym wchłanianiu. 
Można przy tym ograniczać 
ilość składników mineralnych 
dodawanych do paszy.

Czynnikami modyfikują-
cymi stopień wchłaniania 
składników mineralnych 
przez trzodę chlewną jest 
m.in. wiek (tab. 1), stan fi-
zjologiczny, kierunek użyt-
kowania, rodzaj zastosowa-
nego premiksu, a szczególnie 
wielkość cząstek i stopień ich 
rozpuszczalności. Jak wyka-
zały liczne badania, zastoso-
wanie w dawkach pokarmo-
wych dla tuczników niskich 
dawek mikroelementów, ale 
o wysokiej przyswajalności 
(np. chelaty) jest przyszło-
ściowym rozwiązaniem, 

chroniącym środowisko na-
turalne przed skażeniem go 
metalami ciężkimi.

Z uwagi na budowę i wła-
ściwości fizycznochemicz-
ne nie wszystkie pierwiastki 
nadają się do schelatowa-
nia. W żywieniu świń, w tej 
formie można podawać je-
dynie żelazo (Fe), mangan 
(Mn), kobalt (Co), cynk 
(Zn) i miedź (Cu). Stoso-
wanie chelatów w żywieniu 
zwierząt zostało uregulowa-
ne przez Unię Europejską. 
W dyrektywie 1334/2003 
uwzględniono graniczne za-
wartości pierwiastków ślado-
wych w mieszankach pełno-
porcjowych, uwzględniając 
wszystkie ich źródła.

Sądzi się, że alternatywą dla 
powszechnie stosowanych 
w premiksach związków i su-
rowców mineralnych mogą 
stać się ich organiczne formy, 
zarówno lepiej przyswajalne, 
jak i wykorzystywane przez 
tuczniki i nie tylko.

Zalecane zawartości wybranych mikroelementów (mg/kg) w mieszankach pełnoporcjowych 
dla prosiąt i tuczników (PAN, 2020)

Pierwiastek Prosięta 
do 15 kg

Tuczniki

16–30 kg 31–60 kg 61–90 kg >90 kg

Żelazo (Fe)
Cynk (Zn)
Miedź (Cu)
Mangan (Mn)
Jod  (J)
Selen (Se)

170
150
25
25

0,30
0,30

160
150
25
20

0,30
0,30

125
130
20
15

0,25
0,25

100
100
15
10

0,20
0,20

80
80
12
10

0,18
0,15

Żywienie w okresie zasuszania
Zasuszanie jest okresem, w którym 
krowy nie produkują mleka. Trwa od  
8 do 3 tyg. przed terminem wycielenia. 
Wskazane jest, by dawki pokarmowe 
w tym czasie były uboższe w energię, 
zawierały mniej białka oraz soli 

mineralnych i witamin. W miarę zbliżania się terminu 
porodu, dawki pokarmowe powinny być zbliżone  
do tych podawanych w okresie laktacji.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

W trakcie zasu-
szania orga-
nizm krowy 
przygotowu-
je się do cze-

kającego go porodu oraz in-
tensywnej produkcji mleka 
w kolejnej laktacji. Żywienie 
w tym czasie powinno umie-
jętnie sterować kondycją 
zwierzęcia, by odpowied-
nio przygotować organizm 
krowy i zasiedlające żwacz 
mikroorganizmy do inten-
sywnego pobierania paszy 
po wycieleniu. Postępowa-
nie takie ma również wpływ 
na schorzenia metabolicz-
ne oraz utrzymanie dobrej 
zdrowotności krów w po-
czątkowym okresie laktacji. 

Dostarczane podczas za-
suszania składniki pokar-
mowe powinny zaspoka-
jać potrzeby bytowe krowy, 
umożliwić prawidłowy roz-
wój płodu i łożyska oraz 
przygotować zwierzę do 

kolejnej laktacji. W tym cza-
sie w organizmie krowy na-
stępują dynamiczne zmia-
ny statusu fizjologicznego, 
metabolicznego oraz hor-
monalnego. W ostatnich  
3 tyg. ciąży, zawartość DNA 
w miąższu gruczołu mleko-
wego krowy wzrasta o ok. 
50%, natomiast masa wy-
mienia o ok. 500 g/dzień. 
Także rozwijający się w tym 
czasie płód wraz z łoży-
skiem może ważyć 40–50 
kg i więcej.

Pobranie suchej masy 
przez krowy podczas za-
suszenia powinno wynosić 
1,7–2,0% masy ciała. W trak-
cie zasuszania nie można 
dopuścić do zbyt dużej kon-
centracji energii w paszy 
zasuszanych krów. Zapo-
trzebowanie w tym czasie 
w pełni pokrywają dobrej 
jakości pasze objętościo-
we, zarówno te suche, jak 
i soczyste. Odpowiednimi 

paszami są m.in.: zielonka 
pastwiskowa, sianokiszon-
ki z traw, siano łąkowe oraz 
słoma zbożowa. Ta ostatnia 
nie może być zanieczyszczo-
na toksynami grzybowymi.

Kontrolowanie żywie-
nia krów zasuszanych ma 
na celu przede wszyst-
kim utrzymanie właściwej 
kondycji zwierząt. Powin-
na wynosić ona 3,5 w skali 
BCS (kondycja ciała zwie-
rząt mierzona jest w pię-
ciopunktowej skali, gdzie  
1 pkt oznacza krowę skrajnie 
chudą, a 5 pkt krowę skraj-
nie otłuszczoną). Nie po-
winno w dawce pokarmo-
wej stosować się kiszonki 
z kukurydzy w ilości prze-
kraczającej 50% s.m. Zbyt 
duża ilość energii w paszy 
może skutkować nadmier-
nym otłuszczeniem się zwie-
rzęcia. Takie krowy predys-
ponowane są do ciężkich 
porodów i schorzeń metabo-
licznych. Nadmierny udział 
w dawce mieszanek z rośli-
nami strączkowymi skutku-
je nadmierną podażą białka, 
wapnia i potasu. Bardzo do-
brym materiałem paszowym 
są pasze wyprodukowane 
na bazie traw – tzw. siano-
kiszonki. Te ostatnie wraz 
z kiszonką z kukurydzy sta-
nowią dobre zbilansowanie 

dawki pokarmowej dla krów 
zasuszanych. Należy pamię-
tać, że trawy mogą zawierać 
zbyt dużą ilość potasu, co 
zwiększa ryzyko wystąpienia 
porażenia poporodowego. 
Bardzo dobrym rozwiąza-
niem dla krów zasuszonych 
jest  żywienie pastwiskowe.

Przez cały okres zasusza-
nia krowy powinny otrzy-
mywać takie same pasze, 
jak podczas laktacji. Dzięki 
takiemu postępowaniu nie 
wystąpią zmiany skutkują-
ce ograniczeniem wielko-
ści brodawek żwaczowych 
oraz składu mikroflory za-
siedlającej żwacz.

Na 3 tygodnie przed po-
rodem należy krowę przy-
gotować do porodu i lak-
tacji. W tym czasie należy 
zwiększyć zawartość białka 
w dawce pokarmowej, wpro-
wadzając mieszankę treści-
wą oraz zwiększając ilość 
zadawanej kiszonki z ku-
kurydzy. Maksymalna ilość 

pasz treściwych w ostatnim 
tyg. zasuszania powinna wy-
nosić ok. 0,5% masy ciała 
krowy, tj. ok. 3–4 kg dzien-
nie na sztukę. 

Ważne jest też zapotrze-
bowanie na białko. Jego 
niedobór skutkuje: zatrzy-
maniem łożyska, gorączką 
poporodową, utrudniony-
mi porodami, cichymi ruja-
mi, czy mastitisem. W tym 
czasie dawka pokarmowa 
krowy powinna zawierać 
12–14% białka. Najlepiej 
wprowadzić do dawki np. 
poekstrakcyjną śrutę sojową 
lub rzepakową w ilości 1 kg.

Nie bez znaczenia są rów-
nież witaminy i sole mine-
ralne. Najwygodniej jest 
stosować je w premiksach 
mineralno-witaminowych, 
przeznaczonych dla krów 
w tym stanie fizjologicznym. 
W celu ograniczenia ryzy-
ka występowania gorączki 
poporodowej oraz zapew-
nienia właściwego bilansu 

kationowego zaleca się sto-
sować pod koniec okresu 
zasuszenia takie sole anio-
nowe, jak chlorek i siarczan 
sodu, wapnia oraz siarczan 
magnezu. Mieszanki powin-
ny charakteryzować się sto-
sunkiem wapnia do fosforu: 
0,8–1,0 do 1. Chodzi o to, by 
zmusić organizm krowy do 
wcześniejszego uwalniania 
wapnia z rezerw znajdują-
cych się w kościach, jeszcze 
przed rozpoczęciem laktacji. 
Takie postępowanie ma na 
celu ograniczenie występo-
wania gorączki okołoporodo-
wej. Podawane w tym czasie 
premiksy mineralno-wita-
minowe powinny w swoim 
składzie zawierać także selen 
i witaminę E. Ich niedobory 
skutkują występowaniem ma-
stitis, zatrzymaniem łożyska, 
problemami z rozrodczością 
i ograniczeniem mleczności. 
Witamina C w mieszance 
obniża liczbę komórek so-
matycznych w mleku, zaś 
witamina A i β-karoteny 
ograniczają liczbę przypad-
ków zatrzymania łożyska. 
Wszystkie te witaminy są 
niezbędne dla prawidłowe-
go przebiegu ciąży i porodu. 
Niedobór β-karotenów po-
nadto skutkuje słabymi no-
worodkami cieląt oraz gorszą 
ich odpornością. Dobrymi 
źródłami β-karotenów są 
zielonki, sianokiszonki oraz  
dobre siano.
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Posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej 
w Bratysławie

W dniach 31 marca– 
1 kwietnia 2022 r. odbyło 
się posiedzenie izb rolni-
czych państw grupy wyszeh-
radzkiej (V4) poszerzone 
o przedstawicieli z Buł-
garii, Chorwacji, Estonii, 
Litwy i Rumunii. Z ramie-
nia Krajowej Rady Izb Rol-
niczych udział w spotka-
niu wziął Członek Zarządu 
KRIR Robert Nowak. Obra-
dy zakończyły się podpisa-
niem wspólnego komunika-
tu, w którym podkreślono, 
że ciężar obecnego kryzy-
su musi być rozłożony na 
całą UE, ponieważ – po-
dobnie jak podczas pande-
mii COVID-19 – negatyw-
ne skutki gospodarcze wojny 
dotykają państwa członkow-
skie w bardzo różny sposób, 
podczas gdy kraje regionu 
Trójmorza są szczególnie 
wrażliwe na szereg czyn-
ników (handel bezpośred-
ni z Rosją i Ukrainą, zależ-
ność energetyczna).

Rosyjska inwazja na Ukra-
inę jeszcze bardziej zdesta-
bilizowała i tak już kruche 
rynki rolno-spożywcze. 
W tej nadzwyczajnej sytu-
acji przedstawiciele izb rol-
niczych V4 zdecydowanie 
zalecają mobilizację dodat-
kowych źródeł z budżetu UE 
w celu zwiększenia obec-
nego przydziału na WPR, 
zwłaszcza na jej drugi filar, 
który będzie wspierał cele 
zrównoważonego rozwoju, 
wypełniając ważne funkcje 
środowiskowe, klimatycz-
ne i rozwoju obszarów wiej-
skich, a jednocześnie dostar-
czał instrumentów wsparcia 
inwestycji i innowacji.

Zapewnienie bezpieczeń-
stwa żywnościowego jest 
wysoce strategiczne i bar-
dzo ważne oraz potrzebna 
jest fundamentalna zmiana 
spojrzenia na sektor rolno-
-spożywczy w Brukseli i na 
szczeblu krajowym, która 
obejmowałaby przejście na 
produkcję przy jednocze-
snym poczynieniu postę-
pów w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju. Apeluje 
się o co najmniej średnio-
okresowy kierunek polityki 
unijnego rolnictwa i sekto-
ra żywnościowego w posta-
ci Deklaracji UE o strate-
gicznej roli bezpieczeństwa 
żywnościowego.

Przedstawiciele izb rol-
niczych V4 doceniają 

ustanowienie europejskie-
go mechanizmu gotowości 
i reagowania w sytuacjach 
kryzysowych w zakresie bez-
pieczeństwa żywnościowego 
(EFSCM), który może opie-
rać się na doświadczeniach 
wyciągniętych z pandemii 
COVID-19 i obecnej sytu-
acji oraz określać kluczowe 
zasady utrzymania bezpie-
czeństwa żywnościowego.

Wspierają także ograni-
czenie stosowania środ-
ków ochrony roślin i ryzy-
ka związanego z nimi, ale 
podkreślają, że konieczne 
jest uwzględnienie specyfiki 
geograficznej, klimatycznej 
i gospodarczej oraz różnych 
linii bazowych każdego pań-
stwa członkowskiego. Pod-
kreślają, że średnia sprzedaż 
pestycydów na hektar grun-
tów rolnych w tych krajach 
jest znacznie poniżej śred-
niej UE. Cele redukcyjne 
powinny uwzględniać po-
trzebę ochrony roślin w celu 
utrzymania poziomu pro-
dukcji rolnej gwarantują-
cego bezpieczeństwo żyw-
nościowe. Należy również 
wziąć pod uwagę dostęp-
ność alternatywnych metod 
niechemicznych. Według 
większości badań wpływu 
zmniejszenie ilości stoso-
wanych pestycydów dopro-
wadzi do spadku produkcji, 
a w obecnych okoliczno-
ściach nie jest możliwe za-
grożenie dla produkcji rolnej 
UE i jej zdolności do zaopa-
trywania ludności w róż-
nych lokalizacjach geogra-
ficznych, z których część 
jest mniej uprzywilejowana.

Przedstawiciele izb rolni-
czych V4 wnioskują o zawie-
szenie wszystkich decyzji 
dotyczących nieodnawia-
nia substancji czynnych 
stosowanych jako środ-
ki ochrony roślin na lata 
2022 i 2023. Zasadniczo nie 

należy zakazywać stosowa-
nia określonych substancji, 
chyba że dostępne są pełno-
wartościowe alternatywy.

Żądają opracowania kom-
pleksowej strategii UE na 
rzecz białek roślinnych 
w celu zwiększenia pro-
dukcji białek roślinnych 
i zmniejszenia w tym za-
kresie zależności UE od kra-
jów trzecich. Taka strategia 
zapewni zainteresowanym 
stronom znaczące i długo-
terminowe zachęty. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić 
na podaż ekologicznej paszy 
białkowej. W tym kontekście 
wspierają rozwój krajowych 

bilansów białka paszowego. 
Równolegle uważają, że UE 
powinna przeznaczyć odpo-
wiednie środki na badania 
w zakresie hodowli roślin 
i przyjąć stanowisko nauko-
we w sprawie rozwoju no-
wych odmian odpornych na 
stres biotyczny i abiotyczny, 
w tym poprzez NGT. Biał-
ka roślinne mają kluczo-
we znaczenie dla przejścia 
na zrównoważone systemy 
żywnościowe – zmniejsza-
ją zależność od nawozów 
mineralnych i przyczyniają 
się do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.

Przedstawiciele izb rolni-
czych V4 z zadowoleniem 
przyjmują decyzję Komisji 
o wprowadzeniu elastycz-
ności WPR na rok składania 

wniosków 2022 i są przeko-
nani, że z uwagi na wyjąt-
kowe okoliczności istnie-
je pilna potrzeba podjęcia 
środków w celu zwiększe-
nia produkcji w UE w okre-
sie żniw 2022, aby przyczy-
nić się do bezpieczeństwa 
żywnościowego.

Wnioskują także o odstęp-
stwa od zasad zazieleniania 
wykraczające poza decyzję 
wykonawczą – mianowicie 
w celu złagodzenia wymo-
gów dotyczących dywersy-
fikacji upraw, umożliwienia 
stosowania środków ochro-
ny roślin wiążących azot na 
obszarach EFA oraz dalsze-

go rozszerzania wykorzy-
stania dostępnych grun-
tów: włączenie do produkcji 
trawy na gruntach ornych 
i międzyplonach – oprócz 
gruntów ugorowanych na 
obszarach EFA. Zwracają 
ponadto uwagę na poten-
cjalną rezerwę gruntową 
w postaci trwałych użyt-
ków zielonych oraz grun-
tów nierolnych poza LPIS. 
Zaletą użytkowania odło-
gów i trwałych użytków zie-
lonych jest akumulacja ma-
terii organicznej w tej glebie, 
a tym samym znaczna wy-
miana nawozów, zwłasz-
cza w pierwszym roku orki.

W odniesieniu do Planów 
Strategicznych WPR na lata 
2023–2027, przedstawiciele 
izb rolniczych V4 wspierają 

dostosowanie lub czasowe 
odroczenie parametrów 
ograniczających produk-
cję żywności oraz wnoszą 
o odstępstwa od zasad wa-
runkowości dla DKR 2, 4, 7 
i 8. Tymczasowe ogranicze-
nie wymagań w tych nor-
mach (dywersyfikacja upraw 
zamiast rotacji, wypas -po-
wierzchnie produkcyjne itp.) 
znacznie zwiększają zdol-
ność produkcyjną bez zna-
czącego wpływu na środo-
wisko i klimat.

Obszary kwalifikujących 
się cech krajobrazu nie po-
winny być dalej powiększane 
ze względu na potrzebę zre-
kompensowania strat pro-
dukcyjnych w obecnej sytu-
acji, jak również ze względu 
na możliwość zastosowania 
i kontrolę.

Aby zmotywować rolni-
ków do zwiększenia produk-
cji o znaczeniu strategicz-
nym, należy tymczasowo 
zwiększyć wielkość płatno-
ści związanych z produkcją. 
Całkowity wolumen dobro-
wolnego wsparcia związa-
nego z produkcją należy 
tymczasowo zwiększyć do 
20% (maks. 4% w przypadku 
roślin wysokobiałkowych), 
a nie tylko redystrybuować 
w ramach obecnych 15% 
(np. do 11+4%).

Należy umożliwić pań-
stwom członkowskim 
przeniesienie części przy-
działu na zobowiązania do-
tyczące środowiska, klimatu 
i innych zobowiązań w za-
kresie zarządzania na przy-
dział dla obszarów z ogra-
niczeniami naturalnymi 
(ONW). Wsparcie obsza-
rów z ograniczeniami na-
turalnymi przyczynia się do 
zrównoważonego rozwo-
ju terytorialnego i rozpro-
szonej produkcji na wszyst-
kich obszarach wiejskich, 
co ma pozytywny wpływ na 
środowisko, bioróżnorod-
ność, osadnictwo wiejskie 
oraz zdolności produkcyjne.

Rządy krajów położonych 
w pobliżu granicy z Ukra-
iną muszą szczególnie ra-
dzić sobie ze skutkami wojny 
i wskazujemy. Ramy czaso-
we wdrożenia nowych zasad 
WPR są już bardzo wyma-
gające (mniej niż 6 miesię-
cy) i spodziewa się ryzyka 
wdrożenia zarówno po stro-
nie rolników, jak i instytucji 
państwowych. W związku 

z tym przedstawiciele izb 
rolniczych V4 apelują, aby 
wdrożenie nowej WPR zo-
stało opóźnione o rok do 
1.01.2024 r.

Opracowywanie pla-
nów strategicznych WPR 
musi uwzględniać obec-
ną sytuację – zwłaszcza 
pod względem wzmocnie-
nia bezpieczeństwa żyw-
nościowego i suwerenno-
ści żywnościowej UE, oraz 
wzywamy Komisję Euro-
pejską do uwzględnienia 
ich podczas oceny planów 
strategicznych.

Rolnictwo powinno przy-
czyniać się do realizacji 
celów środowiskowych i kli-
matycznych UE, jednak nie 
powinno to zagrażać bezpie-
czeństwu żywnościowemu, 
konkurencyjności sektora 
i dochodom rolników, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
zrównoważonego rozwoju 
w jego trzech filarach (śro-
dowiskowym, społecznym, 
gospodarczym).

W związku z tym przed-
stawiciele izb rolniczych V4 
podkreślają pilną potrze-
bę ponownego rozważenia 
celów strategii Europejskie-
go Zielonego Ładu i zmiany 
ich harmonogramu, zwłasz-
cza tych, które znacznie 
ograniczą produkcję żyw-
ności (ograniczenie zuży-
cia pestycydów i nawozów, 
zwiększenie powierzchni 
nieprodukcyjnej, zwiększe-
nie powierzchni rolnictwa 
ekologicznego). Cele strate-
gii zostały zaproponowane 
przed skumulowanym kry-
zysem (COVID-19, wojna), 
a wszystkie analizy wpływu 
strategii „od pola do stołu” 
wskazują na zmniejszenie 
produkcji w UE, zwiększe-
nie uzależnienia UE od im-
portu z krajów trzecich, ale 
także wyraźne ryzyko zwią-
zane z żywnością i zrów-
noważonym rozwojem dla 
krajów trzecich. Bardzo am-
bitne cele polityki nie mogą 
stać się prawnie wiążące bez 
odpowiedniego wsparcia 
w naukowych ocenach prak-
tycznych możliwości ich 
osiągnięcia. Rolnicy wie-
dzą, jak zapewnić zarów-
no wystarczającą produk-
cję oraz utrzymać krajobraz, 
pod warunkiem, że istnieje 
wystarczające wsparcie i od-
powiedni rozkład środków 
w czasie.
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Na temat 
konkluzji Rady 

w sprawie 
rolnictwa 

niskoemisyjnego
COPA i COGECA są zado-
wolone z przyjętych 7 kwiet-
nia 2022 r. przez Radę ds. 
Rolnictwa i Rybołówstwa 
„Konkluzji Rady w sprawie 
komunikatu Ko-
misji Europejskiej 
na temat zrówno-
ważonego obie-
gu węgla w sek-
torach rolnym 
i leśnym”. 

COPA i CO-
GECA, w świetle 
obecnego kryzy-
su żywnościowe-
go i energetycz-
nego cieszą się z położenia 
nacisku na fakt, że głów-
nym celem sektora rolnego 
musi pozostać zrównoważo-
na produkcja żywności oraz 
ze zwrócenia uwagi na zna-
czenie sektora leśnego, który 
dostarcza alternatywnych 
źródeł energii, a także z rów-
noczesnego uznania ich roli 
w przejściu na bardziej eko-
logiczną gospodarkę. 

Warto zauważyć, że Rada 
popiera podejście polegają-
ce na postrzeganiu rolnictwa 
regeneratywnego jako no-
wego i dobrowolnego eko-
logicznego modelu bizne-
sowego, by rolnicy mogli 
opracowywać biznesplany 
w oparciu o swój potencjał 
gospodarczy i inne aspekty 
o strategicznym znaczeniu. 
Unijni rolnicy i spółdzielnie 
rolnicze aprobują wezwa-
nie do rozszerzenia zakresu 
praktyk rolnictwa regenera-
tywnego (pamiętając, że róż-
norodne praktyki wymagają 
skrojonej na miarę realiza-
cji) i uwagi dotyczące przy-
znania zarządcom gruntów 
odpowiedniego, zachęcają-
cego wynagrodzenia za sto-
sowanie praktyk rolnictwa 
niskoemisyjnego. 

Duże znaczenie ma też 
rozróżnienie emisji gazów 
cieplarnianych, których źró-
dłem są praktyki rolnicze 
i możliwości realizacji prak-
tyk rolnictwa regeneratyw-
nego, które przyczyniają się 
do redukcji rzeczonych emi-
sji, gdyż skupianie się wy-
łącznie na obiegu dwutlenku 
węgla nie odzwierciedla cha-
rakteru i cykliczności pro-
dukcji rolnej i leśnej. 

Bardzo ważne jest, by 
ramy certyfikacji pochłania-
nia dwutlenku węgla były 

proste i nie powodowały 
nieproporcjonalnych obcią-
żeń administracyjnych ani 
nie prowadziły do nakłada-
nia kar na rolników za uwal-

nianie dwutlenku węgla, 
gdyż poważne bariery stoją 
na przeszkodzie do stoso-
wania praktyk rolnictwa re-
generatywnego na szerszą 
skalę. COPA i COGECA  
cieszą się, że Rada chce, by 
przyszłe unijne ramy cer-
tyfikacji były opracowane 
z uwzględnieniem istnieją-
cych inicjatyw realizujących 
ten sam cel. Ma to niesamo-
wite znaczenie, gdyż nie-
którzy rolnicy i leśnicy już 
zastanawiają się, czy zaan-
gażować się w obecne pro-
gramy, jeśli mogą one znik-
nąć lub zostać uznane za 
niespójne z przyszłymi ra-
mami (dotyczy to również 
kredytów wygenerowanych 
wskutek redukcji emisji). 

COPA-COGECA doce-
nia wezwanie do szybkiego 
utworzenia unijnej grupy 
ekspertów, by pomóc Ko-
misji przeanalizować istnie-
jące systemy, a także ocenić 
ewentualne skutki rozsze-
rzenia zakresu ram regula-
cyjnych UE o ograniczanie 
emisji gazów cieplarnia-
nych z rolnictwa. Równie 
ważne jest zapewnienie 
otwartej debaty i rozprze-
strzeniania wiedzy, co roz-
ważenie uwzględnienia 
emisji ekwiwalentu dwu-
tlenku węgla. 

Na koniec, zdaniem COPA 
i COGECA ważne jest, że 
Rada podkreśliła znaczenie 
inwestycji i finansowania ze 
źródeł publicznych i pry-
watnych, a także dalszych 
badań naukowych i inno-
wacji oraz ukierunkowanych 
usług doradczych, gdyż ma 
to kluczowe znaczenie dla 
upowszechnienia praktyk 
rolnictwa niskoemisyjne-
go w terenie.

MRiRW w sprawie komponentów 
do produkcji pasz

W związku z wybuchem 
wojny odnotowuje się wzro-
sty cen na rynkach między-
narodowych, w tym w Pol-
sce. Ceny na krajowym rynku 
podążają za cenami na ryn-
kach światowych. Wzrost 
cen zbóż i roślin oleistych 
związany jest z brakiem po-
daży eksportowej na rynek 
światowy pszenicy i kukury-
dzy z rejonu portów Morza 
Czarnego. Oprócz tego na-
leży się liczyć z dążeniem 
niektórych krajów do zwięk-
szenia stanu rezerw produk-
tów żywnościowych, w tym 
zbóż, co będzie przejawia-
ło się z jednej strony rosną-
cym popytem w krajach 
importerskich.

Wysokie ceny zbóż i roślin 
oleistych przy coraz wyż-
szych kosztach energii zna-
cząco zwiększają ceny pasz 
oraz koszty produkcji m.in. 
w przemyśle paszowym. 
Z rosnącymi kosztami pro-
dukcji borykają się obecnie 
też inne branże. 

Z informacji od uczestni-
ków rynku wynika, że dla 
firm paszowych głównym 
problemem stał się brak do-
stępu do wybranych kompo-
nentów paszowych z Ukrainy, 
w tym oleju słonecznikowego 

i śruty słonecznikowej. Do 
pasz w większym niż obec-
nie stopniu może być wy-
korzystywana śruta rzepa-
kowa, jednakże wymaga to 
zmian technologii produkcji, 
receptur oraz istnieje kwe-
stia ceny. W związku z tym 
firmy paszowe zmieniają re-
ceptury pasz oraz poszu-
kują innych źródeł dostaw 
ww. surowców. W 2021 r. 
import śruty słoneczniko-
wej do Polski wyniósł 312 
tys. ton, z czego 293 tys. ton 
z Ukrainy. W przypadku 
śruty sojowej import wyniósł  
2,7 mln ton, w tym 104 tys. 
ton z Ukrainy. Import oleju 
słonecznikowego w 2021 roku 
wyniósł 95 tys. ton, w tym 
z Ukrainy 65 tys. ton. Nato-
miast na 1,6 mln ton śruty 
rzepakowej, którą dysponu-
jemy w kraju, średnio ok. 
600 tys. ton eksportujemy.

Problemy z dostępnością 
komponentów paszowych 
były podnoszone zarówno 
przez Polskę jak i inne kraje 
członkowskie na rożnych fo-
rach UE. W celu zwiększe-
nia zasiewów w UE wobec 
kryzysu wojny na Ukrainie 
Komisja Europejska, w od-
powiedzi na wnioski państw 
członkowskich, w tym Polski, 

wprowadziła odstępstwa od 
wymogu utrzymania obsza-
rów proekologicznych w ra-
mach zazielenienia – w taki 
sposób, że ugory, co do za-
sady nieprodukcyjne, będą 
mogły być uznane za takie 
obszary, mimo że będzie na 
nich prowadzona produkcja 
rolna (wypas zwierząt, zbiór 
do celów produkcyjnych, czy 
uprawa).

Wprowadzenie odstępstwa 
od obowiązującej zasady na 
ugorach, tj. zakazu produk-
cji, ma na celu umożliwie-
nie rolnikom wykorzystania 
w jak największym stopniu 
dostępnej powierzchni do 
produkcji żywności i pasz 
dla zwierząt.

Komisja Europejska infor-
muje, że nie ma zagrożenia 
niedoborami żywności na 
wspólnym rynku UE. Pro-
gnozy w zakresie tegorocz-
nych zbiorów są dobre, ceny 
zbóż wysokie, więc rolnicy 
będą starali się osiągnąć jak 
najlepsze plony pomimo wy-
sokich kosztów produkcji. 
Ważne jest również zapew-
nienie przystępnej cenowo 
żywności dla konsumentów.

Niezależnie od tego trwają 
prace na forum UE dotyczą-
ce wprowadzenia przepisów 

mających na celu zwiększe-
nie szczegółowości monito-
rowania poziomu zapasów 
nasion i śruty roślin oleistych 
oraz zbóż w całej UE.

Również Polska jest samo-
wystarczalna w skali global-
nej w zakresie surowców rol-
nych, a krajowi producenci 
stale poprawiali swoją po-
zycję w Unii Europejskiej, 
osiągając przewagi konku-
rencyjne w zakresie wielu 
produktów żywnościowych. 
Dla przykładu wskaźnik sa-
mowystarczalności Polski 
w produkcji zbóż w ostat-
nich latach jest zróżnicowa-
ny i zależy przede wszyst-
kim od poziomu zbiorów 
oraz od zapotrzebowania 
wewnętrznego – głównie 
na cele paszowe. Od sezo-
nu 2012/2013 generowane 
są w kraju znaczące nad-
wyżki ziarna, co przyczy-
niło się m.in. do rozwoju 
eksportu. Wskaźnik samo-
wystarczalności w produkcji 
zbóż (relacja zbiorów ogó-
łem do zużycia wewnętrz-
nego) w sezonie 2021/2022 
szacowany jest na poziomie 
142% i jest nieco niższy niż 
w sezonie 2020/2021, ale 
wyższy niż w poprzednich 
sezonach. 

O wycofywaniu substancji czynnych
 oraz barierach taryfowych

Proces zatwierdzania sub-
stancji czynnych prowa-
dzony jest na poziomie 
UE. Państwa członkowskie 
wspólnie, poprzez głoso-
wanie, podejmują decyzje 
o wycofywaniu zatwierdzeń 
substancji czynnych, bio-
rąc pod uwagę niezależne 
badania i analizy nauko-
we w celu zapewnienia wy-
sokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i środowiska. 
Następnie Komisja Europej-
ska wydaje rozporządzenie 
wykonawcze, ustanawiające 
terminy na wycofanie sub-
stancji czynnej a także środ-
ków ochrony roślin, w skład 
których wchodzi wycofy-
wana substancja. Państwa 
członkowskie są zobligowa-
ne do terminowego wyco-
fywania zezwoleń dla środ-
ków ochrony roślin, w skład 
których wchodzą wycofane 
substancje czynne.

Wycofanie zatwierdze-
nia substancji aktywnej 
jest konieczne w przypad-
ku, gdy zostanie udowod-
niony jej szkodliwy wpływ 

na zdrowie lub życie ludzi 
oraz negatywne skutki dla 
środowiska. Procedura ta 
prowadzona jest na podsta-
wie rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1107/2009 z dnia 
21 października 2009 r. 
dotyczącego wprowadza-
nia do obrotu środków 
ochrony roślin i uchylają-
ce dyrektywy Rady 79/117/
EWG i 91/414/EWG i cho-
ciaż wpisuje się w strategie 
EZŁ i „od pola do stołu” to 
nie stanowi żadnej reformy, 
a jest regularnym procesem. 
Wstrzymanie wszystkich 
decyzji dotyczących nie-
zatwierdzenia substancji 
czynnych na okres dwóch 
lat może stanowić zagroże-
nie dla zdrowia ludzi oraz 
może spowodować ogrom-
ne szkody dla środowiska.

Ostatecznie jednak nale-
ży mieć na uwadze, iż or-
ganem odpowiedzialnym 
za wydawanie decyzji doty-
czących wycofywania sub-
stancji czynnych jest Komi-
sja Europejska.

Zdaniem MRiRW powin-
no się zwiększyć konkuren-
cję na unijnych rynkach na-
wozów poprzez zawieszenie 
wszystkich barier taryfo-
wych nałożonych na import.

W UE obowiązują środki 
antydumpingowe (AD) na 
import mieszanin mocznika 
i azotanu amonu (tzw. RSM) 
pochodzących z Rosji, Tri-
nidadu i Tobago oraz USA 
oraz środki na import azota-
nu amonu (tzw. AN) pocho-
dzącego z Rosji.

W chwili obecnej wszy-
scy producenci RSMu ob-
jęci cłami AD, a w szcze-
gólnie producenci rosyjscy, 
są w stanie eksportować na 
rynek UE mimo ceł, gdyż 
przewaga kosztowa, którą 
mają dzięki niskiej cenie 
gazu pozwala im zapłacić 
cło i nadal realizować sprze-
daż na rynku UE z dużym 
zyskiem. Obecnie tego nie 
robią, ponieważ koncen-
trują się na zaspokojeniu 
popytu własnych rolników. 
Wynika to również z przy-
jętej przez Rząd Federacji 

Rosyjskiej strategii zapew-
nienia dostaw dla rolnika 
rosyjskiego i tym samym 
zapewnienia bezpieczeń-
stwa żywnościowego dla 
obywateli kosztem przy-
chodów z eksportu.

Rosja ustanowiła kontyn-
genty na eksport nawozów 
azotowych, które zamro-
ziły eksport na poziomach 
z ostatnich lat. Rolnicy eu-
ropejscy nie mogą więc li-
czyć na dodatkowe dosta-
wy, a producenci rosyjscy 
są zobligowani dostarczyć 
nawozy przede wszystkim 
na rynek krajowy.

Przypuszcza się, że eks-
porterzy RSM wchodzą-
cy na rynek UE w związ-
ku ze zniesieniem ceł AD 
nie będą obniżali cen. Będą 
sprzedawać nawozy po za-
wyżonych przez wzrost cen 
gazu cenach rynkowych obo-
wiązujących na rynku. Ewen-
tualne zniesienie ceł dopro-
wadzi jedynie do zwiększenia 
rentowności tych eksporte-
rów, ale nie zmieni cen na 
rynku UE. 
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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.
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