
Jesienne zwalczanie chwastów 
w zbożach do trzeciego liścia

Regulacja zachwaszczenia w okresie jesiennym w zbożach ozimych będących we wczesnych 
fazach wzrostu, niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest to, że zboża nie muszą 
konkurować z chwastami o składniki pokarmowe, wodę. Istotny jest też powód ekonomiczny. 
Chwasty są najbardziej wrażliwe na działanie herbicydów w początkowych stadiach 
rozwojowych, dlatego zwalczanie ich w najwcześniejszych fazach daje lepsze efekty. Zabieg 

należy wykonać w momencie, gdy panują warunki optymalne dla rozwoju roślin. Po aplikacji herbicydu może 
u rośliny uprawnej wystąpić pewien stres. 

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz, prof. IUNG-PIB w Puławach

Dlatego należy za-
niechać stosowa-
nia herbicydów 
jeśli prognozowane 
są spadki tempera-

tury po dwóch tygodniach  
od momentu ich aplikacji. 
Rośliny muszą mieć czas 
na regenerację po zabiegu. 

Należy też pamiętać o opty-
malnych temperaturach 
skutecznego działania 
substancji czynnej. Przed  
zastosowaniem herbicydu 
należy dobrze rozpoznać 
siewki chwastów i zapo-
znać się z historią plantacji,  
aby przewidzieć jakie 

chwasty mogą jeszcze po-
jawić się.

Przedstawione zostaną 
przykładowe możliwości 
wczesnego jesiennego od-
chwaszczania zbóż ozimych 
do stadium 3. liścia. 

Uniwersalną substan-
cją czynną jest chlorotolu-
ron. Stosowany jest dogle-
bowo i nalistnie. Objawem 

działania herbicydu jest 
chloroza liści roślin wrażli-
wych, a następnie zamiera-
nie. Środek działa również 
w niskich temperaturach. 
Sprzedawany jako np. prepa-
rat Lentipur Flo 500 SC, Opal 
500 SC i Tolurex 500 SC.  
Z klasy jednoliściennych 
także bardzo dobrze zwal-
cza tomkę ościstą i wyczyńca 

polnego. W terminie zimo-
wym jest przeznaczony tylko 
do zwalczania miotły zbożo-
wej. Wykazuje wysoką sku-
teczność także w zwalczaniu: 
wyczyńca polnego, tomki 
ościstej, chabra bławatka, 
gwiazdnicy pospolitej, ja-
snoty różowej, komosy bia-
łej, niezapominajki polnej, 
rumianu polnego, tasznika 
pospolitego i tobołków po-
lnych. Chwasty jednoliścien-
ne są najbardziej wrażliwe 
na środek od fazy kiełko-
wania do końca krzewienia, 
natomiast dwuliścienne od 
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Termin siewu zbóż ozimych
Termin siewu warunkuje początkowy rozwój roślin i jest jednym 
z czynników wpływających na ich przezimowanie, zdrowotność 
i w końcu na plon. Elementy struktury plonu tworzą się już jesie- 
nią, stąd terminowy i prawidłowo przeprowadzony siew z wyko- 
rzystaniem ziarna dobrej jakości, to wygrana roślin już na starcie.

Zboża ozime wysiane 
w terminie optymal-
nym są lepiej przy-
gotowane na okres 
spoczynku zimowe-

go. Prawidłowo rozkrzewio-
ne i ukorzenione są w stanie 
lepiej wykorzystać składni-
ki pokarmowe z zastosowa-
nych nawozów i łatwiej zno-
szą warunki stresowe. 

 � Jęczmień ozimy
Spośród zbóż ozimych 

jęczmień sieje się naj-
wcześniej. Agrotechnicz-
ny termin siewu jęczmie-
nia ozimego w warunkach 
przeciętnej jesieni przypada:
l 5–15 września we wschod-

niej części kraju;
l 12–18 września w central-

nej Polsce.

Odmiany mieszańcowe 
(jęczmień hybrydowy) jęcz-
mienia ozimego wysiewa się 
najczęściej kilka dni póź-
niej. Optymalne terminy 
przypadają:
l 16–20 września (nie póź-

niej niż do 30 września) we 
wschodniej części kraju;

l 20–25 września w zachod-
niej Polsce. 

Możliwe są pewne przesu-
nięcia terminu siewu, na co 
w znacznej mierze wpływa 
nagromadzenie prac w go-
spodarstwie, przypadających 
akurat w agrotechnicznych 
termiach wysiewu, jak i wa-
runki pogodowe w danym 
roku. Podczas chłodniej-
szych warunków jęczmień 
(hybrydowy) może być siany 
już krótko po 10 września, ale 
zarówno nadmierne przy-
spieszanie siewu, jak i jego 
opóźnianie niosą ze sobą ne-
gatywne skutki. Przy wcze-
snym siewie wzrasta ryzyko 

większego porażenia choro-
bami, szczególnie mączni-
kiem prawdziwym. Z kolei 
przy późnym siewie zacho-
dzi obawa, że rośliny wejdą 
w spoczynek zimowy nie-
dostatecznie rozkrzewione 
z uwagi na skracający się 
dzień i wolniejsze tempo 
wzrostu. Decydujący wpływ 
na rozwój roślin mają warun-
ki pogodowe. Na przykład, 
gdy do siewu wybieramy od-
miany mieszańcowe, odzna-
czające się intensywnym 
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Sezon 2022 już zakończony
Jedno trzeba stwierdzić, że był to trudny sezon dla wielu rolników i producentów rolnych. 
Chłodny kwiecień i maj, nie sprzyjały rozwojowi wegetatywnemu zbóż ozimych i rzepakowi, 
co martwiło rolników. Największym problemem był brak opadów, ale nic nie trwa wiecznie. 
Początkowo pojawiły się wyższe temperatury i opady deszczu, wprawdzie były one punktowe 
(lokalne), ale poprawiały warunki wzrostu ozimin i jarych zbóż, a także ziemniaków i buraków 

cukrowych. Choć i w tym sezonie można mówić o trwałym deficycie wody na większości pól produkcyjnych,  
to dzięki bieżącym opadom w późniejszych miesiącach: maju, czerwcu i lipcu, wystarczało najczęściej wody,  
aby zagwarantować plony rzepaku i jęczmienia na przyzwoitym poziomie. 

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

Potwierdziło się, i to 
nie pierwszy raz, że 
lepiej widoczne to 
było w tych gospo-
darstwach, w któ-

rych uprawiano rośliny na 
lepszych glebach. Jest to lo-
giczne, bo gleby klasy III, II 
i I mają zdecydowanie więk-
szą pojemność wodną niż 
gleby klasy IV i V. Można 
krótko podsumować sezon 
stwierdzeniem, że o osta-
tecznym wyniku decydo-
wała woda. Tak, woda to 
ważny czynnik, ale trzeba 
tutaj wskazać na wiele in-
nych czynników, które są 
istotne. Zima i wiosna bez 

opadów powodowały, że nie 
było warunków do rozwoju 
grzybów chorobotwórczych, 
które w tym okresie wege-
tacji często porażały wiele 
odmian rzepaku, pszenicy, 
jęczmienia i żyta. 

Wiosną trudno było zna-
leźć na liściach rzepaku 
plamy wskazujące na po-
rażenie przez sprawcę suchej 
zgnilizny kapustnych. Tylko 
na pojedynczych liściach 
stwierdzano obecność 
sprawcy wyżej wymienionej 
choroby. Praktycznie przez 
cały sezon wegetacyjny sys-
tem SPEC wtedy, kiedy moż-
liwe jest zwalczane sprawcy 

suchej zgnilizny kapust-
nych, wykazywał niewiel-
ką ilość zarodników w masie 
powietrza. Zimny i suchy 
maj, suchy i ciepły począ-
tek czerwca, to niesprzy-
jające warunki do rozwoju 
i zarodnikowania spraw-
cy zgnilizny twardzikowej. 
W tym sezonie choroby te 
miały mniejsze znaczenie 
dla strat w plonie nasion 
rzepaku. Susza w postaci 
niedoboru wody sprzyja-
ła stratom powodowanym 
przez sprawcę werticilio-
zy. Grzyby powodujące tę 
chorobę nie są zwalczane, 
ponieważ obecnie braku-
je zarejestrowanych fungi-
cydów do tego celu. W tym 
sezonie tylko na niektórych 

plantacjach wystąpiła czerń 
krzyżowych. Ochrona wy-
konywana w czasie wegeta-
cji pozwoliła zagwaranto-
wać zdrowie rzepaku, gdyby 
warunki do rozwoju chorób 
były korzystne.

W uprawie zbóż też prze-
bieg warunków pogodowych 
spowodował występowanie 
grzybów patogenicznych 
dla zbóż na niskim pozio-
mie. Jesienią znajdowano 
pojedyncze skupiska grzyb-
ni sprawcy mączniaka praw-
dziwego zbóż i traw na psze-
nicy i jęczmieniu ozimym. 
Choroby podstawy źdźbła 
występowały w niewielkim 
nasileniu. Rdza jęczmienia 
i plamistość siatkowa jęcz-
mienia obserwowane były 

jedynie na samosiewach. 
Wiosną na zasiewach ozi-
min na obserwowanych ga-
tunkach zbóż, stwierdzono 
niskie porażenie liści przez 
rdze, septoriozę i mącznia-
ka prawdziwego. W tym se-
zonie stwierdzano na zbo-
żach rdzę żółtą na liściach, 
ale porażenie kłosów przez 
sprawcę rdzy żółtej było 

incydentalne i powodowa-
ło straty wynoszące do 10% 
potencjalnego plonu. Po-
dobne wielkości obecno-
ści drugiej ważnej choroby, 
a mianowicie fuzariozy kło-
sów, w wyniku monitoringu 
w Wielkopolsce i wojewódz-
twie lubuskim stwierdzano 
w uprawie pszenicy i pszen-
żyta oraz jęczmienia.

krzewieniem to w chłod-
niejszych warunkach siew 
można przeprowadzić już 
krótko po 10 września. Do-
świadczenia wskazują, że 
przy krótkiej jesieni wyższe 
plony uzyskujemy z planta-
cji sianych wcześnie (I de-
kada września). Przy długiej 
jesieni, zalegającej pokry-
wie śnieżnej w czasie zimy, 
jęczmień z terminów wcze-
snych plonował niżej niż wy-
siany później. Stąd im jesień 
jest cieplejsza, tym później 
przypada optymalny termin 
siewu zboża. 

Zalecana norma wysiewu 
odmian konwencjonalnych 
w terminie optymalnym to 
średnio 270–330 kiełku-
jących ziaren/m2, odmian 
mieszańcowych – 170–240 
kiełkujących ziaren/m2. Przy 
późniejszym terminie siewu 
i słabszych stanowiskach 
obsadę zwiększa się o ok. 
10%, a przy wcześniejszym 
redukuje.

 � Żyto ozime
Agrotechniczny termin 

siewu żyta ozimego w wa-
runkach przeciętnej jesie-
ni przypada:
l 5–15 września w północ-

no-wschodnich rejonach 
kraju;

l 10–25 września we 
wschodniej Polsce;

l 15–25 września w cen-
trum kraju;

l 20–30 września w zachod-
niej Polsce;

l 20 września – 5 paździer-
nika w północno-zachod-
nich rejonach.
Niewielkie opóźnienie 

w terminie siewu jest możli-
we, ale wymaga zwiększenia 
normy wysiewu. Przy czym 
wraz z opóźnieniem siewu, 
skraca się długość dnia 
i ilość godzin słonecznych, 
co wiąże się z wolniejszym 
tempem wzrostu i rozwo-
ju roślin. Dlatego zwłaszcza 
w zachodniej i północno-
-zachodniej Polsce nie po-
winniśmy opóźniać siewu. 
Żyto mieszańcowe przed 

wejściem w spoczynek zi-
mowy musi być już w fazie 
krzewienia, oznacza to, że 
potrzebuje ok. 45 dni na 
rozwój. Rośliny zaprzesta-
ją dalszego krzewienia, gdy 
temperatury wskazują 6– 
8°C, dlatego zbytnie opóź-
nianie siewu nie jest 
wskazane. 

 � Pszenica ozima
Agrotechniczny termin 

siewu pszenicy ozimej 
w warunkach przeciętnej 
jesieni przypada:
l 15–20 września w północ-

no-wschodniej i wschod-
niej części kraju;

l 20–30 września w central-
nej i południowej Polsce; 

l 20 września – 5 paździer-
nika w zachodniej i pół-
nocno-zachodniej części 
kraju;

l 25 września – 10 paździer-
nika na Nizinie Śląskiej.
Możliwe są przesunięcia 

w terminie i przy dużych 
areałach uprawy, decydo-
wanie się na rozpoczęcie 

siewu wcześniej, aby całość 
zdążyć wysiać w najlepszym 
możliwym terminie dla ro-
ślin. Doświadczenia krajowe 
wskazują, że pszenica ozima 
siana z końcem I dekady 
września daje o ok. 3,5%, 
czyli 2,5 dt/ha niższy plon 
w porównaniu z sianą w po-
łowie III dekady. Ponadto 
niektóre odmiany pszeni-
cy ozimej reagują zwyż-
ką plonu na wczesny siew 
przy zredukowanej normie 
wysiewu. Jednak wczesne 
siewy są obarczone ryzy-
kiem silniejszego jesien-
nego porażenia plantacji 
przez grzyby chorobotwór-
cze. Dlatego uprawy z wcze-
snego terminu siewu muszą 
być często i systematycznie 
kontrolowane, a lustrację 
rozpoczynamy już krótko 
po wschodach, aby w razie 
konieczności nie spóźnić 
się z interwencją środkiem 
ochrony roślin. 

Podczas ciepłej jesie-
ni siew pszenicy można 
opóźnić w stosunku do 

optymalnego o 2–3 tygodnie,  
bez konsekwencji spadku 
plonu.

 � Pszenżyto ozime
Agrotechniczny termin 

siewu pszenżyta ozimego 
w warunkach przeciętnej 
jesieni przypada:
l 10–20 września w północ-

no-wschodniej i wschod-
niej części kraju;

l 10–25 września w regio-
nie południowo-wschod-
nim i centralno-wschod-
niej Polsce;

l 15–25 września centrum 
kraju;

l 20 września – 5 paździer-
nika w zachodniej i pół-
nocno-zachodniej części 
kraju.

 � Ilość wysiewu
Do terminu musimy także 

dopasować ilość wysie-
wu. Przy wcześniejszym 
siejemy mniej ziarna; im  
później, tym więcej. Normę 
wysiewu oblicza się ze 
wzoru:

(MTZ × obsada)/siła 
kiełkowania = ilość wysie-

wu w kg/ha.
Informację o MTZ, sile 

kiełkowania, podane są na 
workach przy zakupie ma-
teriału siewnego. Najlepiej 
każdorazowo skonfrontować 
ustaloną normę z zalecenia-
mi wskazanymi dla poszcze-
gólnych odmian oraz warun-
kami siedliskowymi. Plon 
ziarna jest cechą złożoną, 
uwarunkowaną liczbą kło-
sów z jednostki powierzchni, 
liczbą ziaren z kłosa i masą 
ziarniaka (MTZ). Składowe 
są ze sobą powiązane i za-
leżne od wielu czynników, 
m.in. od odmiany, nawo-
żenia, a plon skorelowany 
z terminem siewu i wystę-
pującymi warunkami gle-
bowo-klimatycznymi. Dla-
tego błędów wynikających 
z nieprawidłowego siewu 
nie da się nadrobić zabiega-
mi w trakcie wegetacji roślin. 

Tekst i zdjęcia: 
Katarzyna Szulc

Termin siewu zbóż ozimych
Dokończenie ze str. 1
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Minimalizuj odporność szkodników
Zjawisko odporności owadów na substancje czynne insektycydów jest jednym z głównych 
problemów ochrony roślin w Polsce i innych krajach europejskich, z którym producenci rolni 
zmagają się od lat. Wycofywanie kolejnych substancji czynnych bez wprowadzania na 
rynek nowych, bezpiecznych, a jednocześnie skutecznych, zwiększa ryzyko uodparniania się 
szkodników, ze względu m.in. na ograniczoną możliwość ich przemiennego stosowania.

dr inż. Przemysław Strażyński, dr inż. Daria Dworzańska 
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Odporność owadów 
na insektycydy jest 
jedną z najczęst-
szych przyczyn 
braku skuteczno-

ści chemicznych zabiegów 
ochrony roślin. Zjawisko  
to stanowi poważne wy-
zwanie dla współczesne-
go rolnictwa, a jego efekty 
należy rozpatrywać zarów-
no w kategoriach ekono-
micznych, jak i środowisko-
wych. Powoduje ono duże 
straty w plonach roślin rol-
niczych, wymuszając na 
producentach intensyfika-
cję ochrony chemicznej, co 
przyczynia się do spadku opła-
calności produkcji roślinnej  
i wywiera niekorzyst-
ny wpływ na środowisko 
przyrodnicze. 

Zjawisko odporności 
w ochronie roślin można 
zdefiniować jako naturalny 
proces dziedziczenia zdol-
ności do przeżywania che-
micznych zabiegów, skutku-
jący wzrostem w kolejnych 
pokoleniach liczby osobni-
ków odpornych u popula-
cji agrofagów początkowo 
niewykazujących cech od-
porności. Owady, zarówno 
szkodliwe, jak i pożytecz-
ne, poddawane długotrwa-
łej presji selekcyjnej różny-
mi substancjami czynnymi 
insektycydów, wykształciły 
liczne mechanizmy obron-
ne (mechanizmy odporno-
ści), dzięki którym prze-
żywają zabiegi chemiczne. 
Zjawisko to związane jest 
ściśle z koewolucją roślin 

i odżywiających się nimi 
zwierząt. Zmiany ewolu-
cyjne roślin i zwierząt zapi-
sywane są w ich genomach 
jako elementy instrukcji 
budowy i funkcjonowania 
organizmu i przekazywa-
ne kolejnym pokoleniom. 
Zmiany te powstawały od 
setek milionów lat i po-
wstają nieprzerwanie do 
dnia dzisiejszego. W miarę 
wprowadzania do użyt-
ku nowych grup chemicz-
nych środków ochrony ro-
ślin, naukowcy liczyli, że 
zdołają wyprzedzić zdol-
ności adaptacyjne organi-
zmów szkodliwych. Jednak 
organizmy szkodliwe, wal-
cząc o przetrwanie, zaczę-
ły wykorzystywać dostępne 
im mechanizmy obronne 
– zarówno te ewolucyj-
nie starsze, jak i nowo wy-
kształcone. W ten sposób, 

początkowo wrażliwe, zwal-
czane intensywnie populacje 
szkodników zaczęły wyka-
zywać coraz większą tole-
rancję w stosunku do no-
wych substancji czynnych.

Narastanie odporności 
agrofagów na środki ochro-
ny roślin uzależnione jest od 
współdziałania komplek-
su czynników, wśród któ-
rych wyróżnia się te związa-
ne z agrofagiem i środkiem 
ochrony roślin oraz związa-
ne z warunkami stosowania 
środka ochrony roślin. Za-
równo biologia szkodników, 
działanie substancji czyn-
nych, jak i czynniki agro-
nomiczne są w mniejszym 
lub większym stopniu uza-
leżnione od warunków kli-
matycznych, które w ostat-
nich latach coraz bardziej 
ulegają intensywnym zmia-
nom. W warunkach Polski 

globalne ocieplenie powo-
duje nie tylko wcześniejszy 
początek wegetacji roślin 
i jej wydłużenie, ale także 
częste fale upałów, które 
skutkują suszą oraz zabu-
rzeniami równowagi bilan-
su wodnego w krajobrazie 
rolniczym. Ciepłe wiosny 
i lata sprzyjają aktywno-
ści szkodliwych owadów, 
dłuższemu ich przebywaniu 
i wzmożonemu żerowaniu 
na różnych roślinach żywi-
cielskich. W konsekwencji, 
producenci rolni są zmu-
szeni do wzmożonej ochro-
ny upraw roślin rolniczych 
przy użyciu środków ochro-
ny roślin.

Obecnie problem odpor-
ności w ochronie roślin rol-
niczych dotyczy wszystkich 
grup chemicznych, a liczba 
odpornych gatunków or-
ganizmów szkodliwych na 
substancje czynne środków 
ochrony roślin przez cały 
czas rośnie. Przykładem 
szkodnika, który wykazuje 
odporność na wiele substan-
cji czynnych insektycydów 

jest słodyszek rzepakowy. 
Ponadto w rzepaku odpor-
ność wykazują również: 
chowacz podobnik i mszy-
ca brzoskwiniowa, a w ziem-
niaku stonka ziemniaczana. 
W tabelach przedstawiono 
wyniki monitoringu badań 
nad odpornością tych szko-
dników na wybrane substan-
cje czynne.

Należy mieć na uwadze 
fakt, że odporność jako ze-
spół ewolucyjnie wykształ-
canych cech organizmów 
jest zjawiskiem dynamicz-
nym i niemożliwym do cał-
kowitej eliminacji. Obec-
nie jedynym sposobem 
ograniczania odporności 
agrofagów i walki z jej ne-
gatywnymi skutkami, jest 
stały monitoring zjawiska, 
diagnostyka jego mecha-
nizmów i tworzenie oraz 
aktualizowanie strategii 
zapobiegających. Ponadto 
w celu ograniczenia ryzy-
ka wystąpienia oraz nara-
stania zjawiska odporności 

Dokończenie na str. 6

Jęczmień prawie idealny – zwalczanie 
chorób i szkodników

Jęczmień ozimy w naszym kraju jest 
najwcześniej sianym gatunkiem 
z tzw. zbóż kłosowych. Jest to 
zarówno jego wielką zaletą, jak 
i w pewnym sensie wadą. 

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 

w Puławach 
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Wczesny siew 
jęczmienia 
ozimego, po-
wiązany z wy-
stąpieniem 

sprzyjających warunków 
atmosferycznych w okre-
sie jesiennej wegetacji po-
woduje, że w okres zimowy 
zboże to wchodzi w pełni 
rozkrzewione, co z jednej 
strony stwarza dobre wa-
runki do przezimowania 
i szybkiego wzrostu w okre-
sie wiosennym, ale z drugiej 
strony powoduje, że jest on 
dłużej i intensywniej nara-
żony na działanie niektó-
rych agrofagów (np. grzy-
bów i szkodników).

 � Najczęściej występujące choro-
by w okresie jesiennym

Jednym z istotniejszych 
czynników mających wpływ 
na późniejsze plonowanie 

zbóż, jest możliwość wy-
stąpienia w okresie jesien-
nym kompleksu różnych 
patogenów, np. odglebo-
wych czy odnasiennych, 
powodujących zamieranie 
siewek, chorób podsusz-
kowych uszkadzających sys-
tem korzeniowy i podsta-
wę źdźbła oraz chorób liści 
czy kłosa. Do chorób odgle-
bowych czy odnasiennych 
jęczmienia ozimego, może-
my zaliczyć zgorzel siewek 
czy plamistość liści, nato-
miast do chorób podsusz-
kowych, np. łamliwość pod-
stawy źdźbła. Co się tyczy 
chorób liści jęczmienia, to 
w okresie jesieni może wy-
stąpić mączniak prawdziwy, 
plamistość siatkowa, ryn-
chosporioza czy rdza. Od-
dzielnym problemem (cza-
sami pomijanym) są choroby 
kłosa, głównie dotyczy to 

głowni pylącej, w mniej-
szym stopniu głowni zwar-
tej jęczmienia, które są prze-
noszone wraz z materiałem 
siewnym. Pamiętajmy, że 
w warunkach polowych cho-
roby te bardzo rzadko wy-
stępują samodzielnie, naj-
częściej obserwowane są 
infekcje mieszane (wręcz 
multiinfekcje), które są zde-
cydowanie groźniejsze dla 
roślin jęczmienia i niestety 
tym samym są trudniejsze 
do skutecznego ich ogra-
niczenia. W tym przypad-
ku, kluczową kwestią jest 
szybkie i prawidłowe zdia-
gnozowanie sprawcy bądź 
sprawców chorób oraz za-
stosowanie skutecznej sub-
stancji czynnej (s.cz.), naj-
częściej jednak mieszaniny 
(fabrycznej czy zbiorniko-
wej) kilku s.cz. fungicydów. 

 � Zaprawy nasienne to pod-
stawa

Zaprawianie ziarna jest to 
tak naprawdę pierwszy za-
bieg w programie ochrony 
jęczmienia ozimego przed 
chorobami. Dzięki „do-
bremu startowi”, wscho-
dy jęczmienia są bardziej 
wyrównane, a młode siew-
ki w początkowym okresie 

swojego rozwoju, uzysku-
ją znacznie lepsze warun-
ki do wzrostu i rozwoju, 
co przekłada się oczywi-
ście na uzyskanie większe-
go i zdrowszego plonu ziar-
na. Zaprawę należy zawsze 
dobierać pod kątem przewi-
dywanego wystąpienia grzy-
bów patogenicznych. Dlate-
go najczęściej polecane są 
zaprawy o działaniu ukła-
dowym (systemicznym) lub 
kontaktowo-układowym, 
które pozwalają ograni-
czyć grzyby patogenicz-
ne znajdujące się zarów-
no na powierzchni ziarna, 
jak i w jego wnętrzu oraz 
te, które występują w samej 
glebie. Pamiętajmy o pod-
stawowej zasadzie, a mia-
nowicie najlepiej jest sto-
sować taką zaprawę, która 
składa się z kilku (np. dwóch 
lub trzech) s.cz., gdyż tylko 
wtedy mamy pewność, że 
ograniczymy większość pa-
togenów, które występują na 
lub w ziarniaku czy w glebie.

Plamistość liści – skutecz-
na możliwość ograniczenia 
występowania tej choro-
by, to zastosowanie odpo-
wiednio efektywnych zapraw 
nasiennych, które zawierają 
w swoim składzie, takie s.cz., 

jak: ipkonazol (np. Rancona 
15 ME), ipkonazol + imazalil 
(np. Rancona i-MIX ME, Vi-
tona), sedaksan + fludiokso-
nil (np. Celest Power, Maxim 
Power, Omnix Power, Se-
dextra Power, Vibrance Duo, 
Vibrance Duo 050 FS), triti-
konazol + prochloraz w po-
staci kompleksu z miedzią 
(II) (np. Diadem, Kareo  
080 FS), fludioksonil + se-
daksan + tebukonazol (np. 
Beret Opti, Vibrance Opti, 
Vibrance Trio 060 FS), sedak-
san + fludioksonil + difeno-
konazol (np. Vibrance Gold 
100 FS), fludioksonil + sedak-
san + tritikonazol (np. Beret 
Star, Vibrance Pro, Vibrance 
Star, Vibrance Star 070 FS).

Zgorzel siewek – może zo-
stać mocno ograniczona już 
na etapie zastosowania od-
powiednio skutecznych za-
praw nasiennych, które za-
wierają w swoim składzie, 
takie s.cz., jak: fludioksonil 
(np. Celest 025 FS), ipkona-
zol (np. Rancona 15 ME), 
fludioksonil + difenokona-
zol (np. Celest Extra 050 FS,  
Difend Extra FS, Diflud 050 
FS), ipkonazol + imazalil 
(np. Rancona i-MIX ME, Vi-
tona), fludioksonil + tebuko-
nazol (np. Sedevax 60 FS),  

sedaksan + fludioksonil 
(np. Celest Power, Maxim 
Power, Omnix Power, Se-
dextra Power, Vibrance Duo, 
Vibrance Duo 050 FS), triti-
konazol + prochloraz w po-
staci kompleksu z miedzią 
(II) (np. Diadem, Kareo  
080 FS), fludioksonil + fluk-
sapyroksad + tritikonazol 
(np. Kinto Plus, Sigona Plus), 
difenokonazol + fludioksonil 
+ tebukonazol (Beret Trio 
060 FS, Celest Trio 060 FS), 
fludioksonil + protiokona-
zol + tebukonazol (np. Ba-
riton Super 97,5 FS).

Ponadto dzięki zastosowa-
niu odpowiednich zapraw 
nasiennych, mamy możli-
wość ograniczenia występo-
wania (na wczesnym etapie 
rozwoju jęczmienia ozime-
go), chorób grzybowych wy-
stępujących na liściach, tj. 
plamistość siatkowa, mącz-
niak prawdziwy, pasiastość 
liści i rynchosporioza. Za-
lecana s.cz. to fluksapy-
roksad (np. Systiva 333 FS, 
Savea 333 FS, ZN Premium  
333 FS).

Pamiętajmy również, że 
odpowiednio dobrane za-
prawy nasienne są jedynym 

Dokończenie na str. 8
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fazy kiełkowania do 6 liści. 
Szerszym spektrum zwal-
czanych gatunków odzna-
czają się mieszaniny chlo-
rotoluronu z diflufenikanem 
(np. Snajper 600 SC). Śro-
dek ten zwalcza dodatko-
wo dymnicę pospolitą, ma-
runę bezwonną, bodziszka 
drobnego, przetacznika po-
lnego i fiołka polnego. Di-
flufenikan w tej mieszance 

wydłuża okres działania sub-
stancji do 8 tygodni po za-
biegu. Wskutek tego niszczo-
ne są także chwasty później 
wschodzące.

Diflufenikan jest substan-
cją czynną o działaniu do-
glebowym, ale zalecana jest 
także we wszystkich fazach 
powschodowych, od szpil-
kowania do końca krzewie-
nia. Hamuje ona biosyntezę 
barwników roślinnych, co 
prowadzi do odbarwienia 

roślin wrażliwych. Należy 
pamiętać, że diflufenikan 
ogranicza rozwój miotły 
zbożowej, jednak nie za-
wsze udaje się ją całkowicie 
zniszczyć. Warto więc zasto-
sować diflufenikan z inny-
mi skutecznymi względem 
miotły zbożowej substan-
cjami czynnymi. Środek 
ten jest wysoce skuteczny 
na plantacjach w stosunku 
do fiołka polnego. Z infor-
macji zawartej w etykiecie 
zwalcza także przetaczniki, 
gwiazdnicę pospolitą, tasz-
nika pospolitego, jasnotę 
różową. Substancja czynna 
diflufenikan np. w środku 
Flash 500 SC jest herbicy-
dem selektywnym o dzia-
łaniu kontaktowym stoso-
wanym nalistnie. Środek 
po zastosowaniu pozostaje 
przez dłuższy czas na po-
wierzchni gleby wytwarzając 
cienką warstwę, która działa 
kontaktowo na wschodzą-
ce młode aktywnie rosnące 

chwasty. Diflufenikan wy-
stępuje z flufenacetem np. 
w środku Expert 600 SC, Ko-
mandos 560 SC, Kompleks 
560 SC, Komplet 560 SC,  
można również spotkać tę 
substancję czynną w mie-
szaninach trójskładniko-
wych z substancją czynną 
chlorotoluron i pendime-
talina, np. w środku Trinity 
590 SC, z s.cz. mezosulfu-
ron i jodosulfuron metylo-
sodowy, np. środek Alister 
Grande 190 OD. Dodatek 
adiuwanta do cieczy opry-
skowej opartej na substancji 
diflufenikan może spowo-
dować na roślinach upraw-
nych efekt fitotoksyczności. 

W odchwaszczaniu zbóż 
warto skupić się na miotle 
zbożowej oraz coraz częściej 
pojawiającym się w upra-
wach zbożowych wyczyńcu 
polnym. Wówczas zastoso-
wać do jego zwalczania wyż-
sze dawki. Zwalczanie tych 
chwastów jednoliściennych 

w okresie jesieni jest ograni-
czone praktycznie do jednej 
substancji czynnej – pinok-
saden. Można je zniszczyć 
np. preparatem Aron 50 EC, 
Fraxial 50 EC oraz w mie-
szankach z substancją czyn-
ną florasulam w preparacie 
np. Axial One 50 EC lub 
Axial Komplett. Pozostałe 
środki dopuszczone zarów-
no do jesiennego zwalcza-
nia chwastów jesiennych, jak 
i dwuliściennych, są również 

skuteczne, ale ważne, by za-
stosować je w odpowiednim 
momencie i raczej w wyż-
szych dawkach.

Inną polecaną substancją 
czynną stosowaną dogle-
bowo i nalistnie, zalecaną 
po siewie rośliny upraw-
nej do 3 liści jest prosul-
fokarb (np. Boxer 800 EC). 
Przeznaczona jest do se-
lektywnego zwalczania: 

należy przestrzegać ogól-
nych zasad, które przeciw-
działają temu zjawisku:
1. Należy bezwzględnie 

przestrzegać zasad inte-
growanej ochrony roślin, 
stosować metody agro-
nomiczne i biologiczne, 
ograniczając użycie środ-
ków chemicznych do bez-
względnego minimum.

2. Podstawowym działaniem 
zapobiegającym zjawisku 
odporności jest stały mo-
nitoring poziomu wrażli-
wości zwalczanych orga-
nizmów na stosowane do 
ich zwalczania substancje 
chemiczne.

3. Należy zminimalizować 
presję selekcyjną środ-
kami chemicznymi przez 
stałą rotację substancji 
czynnych z różnych grup 
chemicznych i o różnych 
mechanizmach działania 
(w miarę możliwości).

4. W miarę możliwości tę 
samą substancję czyn-
ną należy stosować na tej 
samej uprawie tylko jeden 
raz w sezonie.

5. Stosować środki ochrony 
roślin zgodne z etykietą.

6. Terminy zabiegów 
i dawki preparatów do-
stosować optymalnie 
do najbardziej wrażli-
wego stadium szkodni-
ka, przekroczenia progu 
ekonomicznej szkodli-
wości, prognozy pogody, 
mając na uwadze ochronę 

środowiska i różnorodno-
ści biologicznej.

7. Nieskuteczność zabiegu 
powinna być zgłaszana 
i wyjaśniana, ponieważ 
istnieje wiele czynników 
biotycznych i abiotycz-
nych ograniczających 
efekt zabiegów chemicz-
nych niezwiązanych z or-
ganizmem zwalczanym. 

8. W przypadku potwier-
dzenia wystąpienia od-
porności, bez względu 
na jej mechanizm, nale-
ży w rejonie wystąpienia 
zjawiska wycofać z użycia 
daną substancję czynną. 

9. W zwalczaniu odpor-
nych populacji szkodni-
ka nie stosować miesza-
nin insektycydów jeżeli na 
którąkolwiek z substan-
cji czynnych wchodzą-
cych w skład mieszaniny 
już została stwierdzona 
odporność.

10. Monitorować skutecz-
ność zabiegów z wyko-
rzystaniem obniżonych 
i zbyt wysokich dawek 
insektycydów (zbyt ni-
skie selekcjonują popu-
lację o średnim stopniu 
odporności, a zbyt wyso-
kie powodują wykształce-
nie odporności o stopniu 
bardzo silnym).

11. W ograniczaniu szkod-
ników stosować w pierw-
szej kolejności metody 
niechemiczne (agrotech-
niczne, biologiczne, ho-
dowlane), które w istotny 
sposób pomagają obniżyć 

poziom stosowanych 
chemicznych zabiegów 
ochrony.

12. Tam, gdzie jest to moż-
liwe stosować insektycy-
dowe zaprawy nasienne.

Obecnie, z katalogu do-
stępnych substancji czyn-
nych wycofywane są te, 
które mają negatywny 
wpływ na układ enodkrynny 
człowieka i zwierząt stało-
cieplnych, jak również wy-
kazują brak selektywności 
dla organizmów pożytecz-
nych i zapylaczy oraz w spo-
sób długotrwały ujemnie 
oddziałują na środowisko. 
Zdecydowanie więcej sub-
stancji czynnych jest wy-
cofywanych, niż wprowa-
dzanych nowych. Wraz ze 
stopniowym wycofywa-
niem przez Komisję Euro-
pejską kolejnych substancji 
czynnych z poszczególnych 
grup chemicznych kurczą 
się możliwości ich rotacyj-
nego stosowania. Na przy-
kład – jeszcze kilka lat temu 
skuteczność w ograniczaniu 
słodyszka rzepakowego i in-
nych szkodników wykazy-
wały dwie substancje czynne 
z grupy związków fosforo-
organicznych: chloropiryfos 
i fosmet. Jednak były to sub-
stancje wysoce niebezpiecz-
ne dla człowieka i środowi-
ska, w związku z tym zostały 
wycofane w pierwszej kolej-
ności. Z kolei obecny sezon 
jest ostatnim, kiedy można 
było zastosować m.in. in-
doksakarb, eswenwalerat 

i lambda-cyhalotrynę. Ogra-
niczenia w zakładanych stra-
tegiach KE odnośnie sto-
sowania środków ochrony 
roślin z pewnością mogą 
być trudne do zrealizowania 
przez producentów rolnych, 
w szczególności w syste-
mie integrowanej produk-
cji. Wycofywanie kolej-
nych substancji czynnych 
będzie skutkowało wzro-
stem poziomu chemiza-
cji, a tym samym zwięk-
szy obserwowane już od 
lat zjawisko uodparnia-
nia się lokalnych popula-
cji szkodników. Przy tak 

drastycznych obostrzeniach 
z dużym prawdopodobień-
stwem zwiększy się także 
udział szarej strefy w han-
dlu środkami ochrony ro-
ślin spoza Unii Europejskiej 
(który obecnie wynosi już 
około 10%) oraz stosowa-
nia insektycydów z pomi-
nięciem zapisów w etykiecie 
– przeznaczonych do stoso-
wania na innych uprawach 
lub przeciwko innym szkod-
nikom. Taka sytuacja wymu-
sza poszukiwanie nowych, 
alternatywnych rozwiązań 
gwarantujących opłacal-
ność produkcji roślinnej. 

Z drugiej strony, z punktu 
widzenia bezpieczeństwa 
żywności i środowiska, re-
dukcja poziomu chemizacji 
jest jak najbardziej zasadna. 
Jednak bez alternatywnych 
metod ochrony, postępu 
hodowlanego, dostępno-
ści biopreparatów i syste-
mów dopłat w przypadku 
takich ograniczeń wzrosną 
koszty produkcji przy poten-
cjalnie niższych plonach, co 
może skutkować wzrostem 
cen żywności lub importem 
żywności tańszej (ale nieko-
niecznie zawsze bezpiecz-
nej) z krajów spoza UE.

Dokończenie na str. 8

Dokończenie ze str. 4
Tabela 1. Monitoring odporności słodyszka rzepakowego

Substancja czynna Wysoka wrażliwość Wrażliwość Niska odporność Średnia odporność Wysoka odporność
Alfa-cypermetryna* X
Deltametryna X
Lambda-cyhalotryna X X
Tau-fluwalinat X X
Indoksakarb** X X X
Acetamipryd SP X
Fosmet*** X X X

Tabela 2. Monitoring odporności chowacza podobnika

Substancja czynna Wysoka wrażliwość Wrażliwość Niska odporność Średnia odporność Wysoka odporność
Alfa-cypermetryna* X X X
Deltametryna X X X
Lambda-cyhalotryna X X X
Tau-fluwalinat X

Tabela 3. Monitoring odporności mszycy brzoskwiniowej

Substancja czynna Wrażliwość Niska odporność Średnia odporność Wysoka odporność
Deltametryna X
Lambda-cyhalotryna X
Acetamipryd  SP X

Tabel 4. Monitoring odporności stonki ziemniaczanej

Substancja czynna Wrażliwość Niska odporność Średnia odporność Wysoka odporność
Deltametryna X X
Lambda-cyhalotryna X
Zeta-cypermetryna X X
Acetamipryd SP X
Chlorantraniliprol X
Fosmet*** X

* do 7 grudnia 2022 r.,  ** do 19 września 2022 r.,  *** do 1 listopada 2022 r.

Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach 
do trzeciego liścia
Dokończenie ze str. 1

 � Zaniechanie jesiennego odchwaszczania prowadzi do 
dominacji chwastów na plantacji

 � Chwasty są konkurencyjne dla zbóż i rozwijają się szybciej
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skutecznym sposobem na 
ograniczenie występowania 
głowni pylącej i zwartej jęcz-
mienia. Przykładowe s.cz. 
to: ipkonazol (np. Rancona 
15 ME), ipkonazol + imaza-
lil (np. Rancona i-MIX ME,  
Vitona), fludioksonil + 
tritikonazol (np. Flutik 050 
FS, Flutrix 050 FS, Tridox  
050 FS), sedaksan + flu-
dioksonil (np. Vibrance 
Duo 050 FS, Vibrance Duo  
050 FS), tritikonazol + 
prochloraz w postaci kom-
pleksu z miedzią (II) (np. 
Diadem, Kareo 080 FS), flu-
dioksonil + protiokonazol 
+ tebukonazol (np. Bari-
ton Super 97,5 FS), difeno-
konazol + fludioksonil + te-
bukonazol (np. Beret Trio 
060 FS, Celest Trio 060 FS ), 

fludioksonil + fluksapyrok-
sad + tritikonazol (np. Kinto 
Plus, Sigona Plus, Premis 
Plus, Real Plus), sedaksan + 
fludioksonil + difenokonazol 
(np. Vibrance Gold 100 FS), 
fludioksonil + sedaksan + 
tebukonazol (np. Vibrance 
Opti, Vibrance Trio 060 FS), 
fludioksonil + sedaksan + 
tritikonazol (np. Vibrance 
Star 070 FS, Vibrance Pro).

 � Fungicydy nalistne – jesienią 
są nieodzowne 

Zasadniczym elementem 
podczas podejmowania de-
cyzji o wykonaniu zabiegu 
fungicydowego w okresie 
jesiennym jest pojawienie 
się objawów chorobowych. 
Następnym krokiem jest 
dobór odpowiednich s.cz. 
fungicydów, które są zale-
cane do zabiegów w okresie 

jesiennym w fazie krze-
wienia jęczmienia. Nieste-
ty fungicydów polecanych 
w fazie od pełni do końca 
krzewienia jest bardzo nie-
wiele, co nie oznacza, że 
ich w ogóle nie ma. Ponad-
to przeglądając instrukcje 
stosowania większości fun-
gicydów, plantator jest in-
formowany o tym, iż dany 
środek może być stosowa-
ny zazwyczaj od początku 
strzelania w źdźbło (czyli 
dopiero na wiosnę!). Bar-
dzo istotne w tym przypad-
ku są kolejne zapisy, które 
informują o tym, iż dany 
fungicyd może być stoso-
wany: „zapobiegawczo lub 
z chwilą wystąpienia pierw-
szych objawów choroby”. 
Tak naprawdę jest to jedna 
z najistotniejszych infor-
macji, jakie plantator może 

uzyskać z instrukcji stoso-
wania, gdyż daje mu moż-
liwość poszerzenia asorty-
mentu fungicydów, które 
może zastosować w okre-
sie jesiennym na plantacji 
jęczmienia ozimego. 

Wybrany do jesiennej 
aplikacji fungicyd, powi-
nien wykazywać się wyso-
ką skutecznością działania 
w odniesieniu do spraw-
cy bądź sprawców chorób. 
Oczywiście zależy to w za-
sadniczej mierze od dobo-
ru odpowiedniej s.cz. oraz 
od czynników zewnętrz-
nych, głównie temperatury 
powietrza, w której wyko-
nuje się zabieg opryskiwa-
nia. Pamiętajmy, że więk-
szość fungicydów wykazuje 
się słabszą skutecznością 
działania, gdy temperatu-
ra powietrza spada poni-
żej 5°C. Natomiast optymal-
ny zakres temperaturowy 
dla prawidłowego działa-
nia większości s.cz. fungi-
cydów wynosi pomiędzy 
10°C a 20°C.

Do jesiennej ochrony 
plantacji jęczmienia ozi-
mego, plantator ma do dys-
pozycji następujące poje-
dyncze s.cz. fungicydów: 
proquinazyd (np. Bastion 
200 EC, CP Pinkman 200 EC,  
Halny 200 EC, Hit 200 EC, 
Proqu 200 EC, Proquin-
-I 200 EC, Talian Bis 200 EC, 
Tarot Pro 200 EC, Teodot 
200 EC, Teogenes 200 EC, 
Zefir 200 EC) ograniczają-
cy takie choroby, jak: mącz-
niak prawdziwy, plamistość 
siatkowa, rdza jęczmienia. 

Do skutecznego zwal-
czania jedynie mącznia-
ka prawdziwego, poleca-
na jest s.cz. fenpropidyna 
(np. Altan 750 EC, Andros 
750 EC, Leander 750 EC). 
Natomiast do zwalczania 
rdzy, rynchosporiozy, pla-
mistości siatkowej oraz pla-
mistości liści, można zasto-
sować s.cz. piraklostrobina 
(np. Bushi, Comet 200 EC, 
Tucana). Kolejna s.cz. to te-
bukonazol (Syrius 250 EW, 
Tyberius 250 EW), która 
ogranicza występowanie 
mączniaka prawdziwego, 
rdzy i plamistości siatko-
wej. I kolejne dwie s.cz.: 
fluksapyroksad (np. Im-
brex XE, Movegra) oraz 

mefentriflukonazol (np. 
Divality), które posiadają 
bardzo szerokie spektrum 
działania, gdyż skutecznie 
ograniczają takie choroby, 
jak: mączniak prawdziwy, 
plamistość siatkowa, rdza 
jęczmienia, ramularioza, 
rynchosporioza.

Natomiast do ogranicze-
nia występowania chorób 
podsuszkowych (łamliwość 
podstawy źdźbła i fuzaryj-
na zgorzel podstawy źdźbła) 
już w okresie jesiennym mo-
żemy zastosować następu-
jące s.cz.: protiokonazol + 
spiroksamina (np. Hint, 
Input 460 EC, Kroton, Pro-
line Max 460 EC, Thesorus 
460 EC), protiokonazol + 
biksafen (np. Aviator Xpro 
225 EC) oraz biksafen + spi-
roksamina + trifloksystro-
bina (np. Cayunis).

Ponadto w ofercie handlo-
wej znajdują się fungicydy, 
które zawierają w swoim 
składzie dwie s.cz. o uzu-
pełniającym się działaniu, 
zwalczające kilka chorób 
grzybowych. Szczegółowy 
wykaz zwalczanych cho-
rób znajduje się w etykie-
cie karcie charakterystyki 
danego fungicydu. Przykła-
dy takich s.cz., to: protioko-
nazol + tebukonazol (AsPik 
250 EC, Clayton Divot  
250 EC, Horea Plus, Jade, 
Prosaro 250 EC, Silve-
stro 250 EC, Ultralegend 
250 EC), protiokonazol + 
proquinazyd (np. Procort 
Duo, Verben, Wirtuoz Pro), 
mefentriflukonazol + pi-
raklostrobina (np. Balaya, 
Felyco, Revycare, Selytor), 
piraklostrobina + fluksapy-
roksad (np. Harviga, Ino-
vor Uno), fluksapyroksad + 
metkonazol (np. Regalon). 

Poza tym mamy również 
możliwość zastosowania 
fungicydów trójskładni-
kowych, które wykazują 
bardzo szerokie spektrum 
działania w odniesieniu do 
większości chorób grzy-
bowych, które mogą po-
jawić się na plantacji jęcz-
mienia ozimego w okresie 
jego jesiennej wegetacji. 
Kilka przykładów takich 
s.cz.: protiokonazol + spi-
roksamina + tebukonazol 
(Hutton, Soligor 425 EC),  
mefentriflukonazol + fluk- 

sapyroksad (np. Aderya, 
Alonty, Verydor).

 � Zwalczanie szkodników 
w okresie jesiennym

Oprócz chwastów i cho-
rób grzybowych istotnym, 
z punktu widzenia rolni-
ka, zagrożeniem dla plan-
tacji jęczmienia ozimego 
w okresie wegetacji jesien-
nej są niektóre szkodniki. 
Szczególnie niebezpiecz-
ne są dla młodych roślin 
oraz w późniejszym okre-
sie (wiosna/lato) dla doj-
rzewających kłosów i ziar-
niaków. Do najważniejszych 
szkodników jęczmienia ozi-
mego, które mogą wystąpić 
w okresie wegetacji jesien-
nej, należą: mszyce, śmiet-
ki (kiełkówka i ozimówka), 
ploniarka zbożówka i nie-
zmiarka paskowana. Ponad-
to sporadycznie, a właściwie 
to lokalnie, szkody mogą 
wyrządzać inne szkodniki, 
tj. nicienie, ślimaki, zwójki, 
lenie, łokaś garbatek, gry-
zonie, ptaki oraz zwierzy-
na łowna.

W okresie jesiennej we-
getacji jęczmienia, najwięk-
sze problemy plantatorom 
stwarzają mszyce. Szkodli-
we są zarówno formy doro-
słe, jak i larwy, które stwa-
rzają ryzyko bezpośrednich 
szkód, ale również mogą po-
średnio wywołać porażenia 
przez przenoszenie wiru-
sów (np. żółtej karłowato-
ści jęczmienia). Ponadto 
miejsca żerowania mszyc 
(uszkodzone tkanki) i pro-
dukty ich przemiany ma-
terii, stanowią wrota czy 
wręcz mogą być źródłem 
wtórnych zakażeń grzy-
bowych czy bakteryjnych. 
Wśród gatunków mszyc, 
które najliczniej pojawiają 
się na plantacjach jęczmie-
nia, można wymienić: mszy-
cę czeremchowo-zbożową, 
mszycę zbożową oraz mszy-
cę różano-trawową.

Aktualnie do chemiczne-
go zwalczania mszyc w okre-
sie jesiennym, występują-
cych na młodych roślinach 
jęczmienia ozimego, można  
zastosować jedynie dwie 
s.cz. insektycydów: sul-
foksaflor (np. Transform) 
oraz lambda-cyhalotryna  
(np. Globe).

Dokończenie ze str. 4

gwiazdnicy pospolitej, ja-
snoty purpurowej, jasno-
ty różowej, komosy białej, 
miotły zbożowej, przytu-
lii czepnej, wiechliny rocz-
nej, rumianku pospolitego.

Substancja czynna metry-
buzyna z flufenacetem (np. 
Expert Met 56 WG) służy 
do stosowania dolistnego do 
zwalczania miotły zbożowej 

w zbożach ozimych. Zwal-
cza także niektóre gatunki 
chwastów dwuliściennych 
jesienią od szpilkowania do 
fazy 3 liści.

Substancja czynna ha-
lauksyfen metylu – Arylex 
w środku GF-2573 może 
być stosowana jesienią już 
w fazie szpilkowania zbóż. 
To związek z grupy regu-
latorów wzrostu. Dzia-
ła w różnych warunkach 

wilgotnościowych powietrza 
i w szerokim zakresie tempe-
ratur. Szybko jest pobierany 
przez chwasty. Opad desz-
czu godzinę po oprysku nie 
zmniejsza jego efektywności 
działania. Środek zwalcza 
głównie chwasty dwuliścien-
ne, między innymi przytu-
lię czepną i przetaczniki. Od 
fazy 1. liścia do końca krze-
wienia zastosowana sub-
stancja czynna florasulam 

wraz z halauksyfenem me-
tylu – Arylex w preparacie 
Quelex który niszczy chwa-
sty dwuliścienne. Środek ten 
należy stosować w mieszani-
nie z adiuwantami olejowy-
mi (np. Olejan 85 EC, Ole-
jan Eko) lub z adiuwantami 
syntetycznymi (np. Atpolan 
Bio 80 EC, Olbras 88 EC).

Ochrona zbóż ozimych 
przed zachwaszczeniem 
przynosi dobre efekty tylko 

wtedy, kiedy zastosuje się 
herbicydy odpowiednio 
dobrane do stanu i stopnia 
zachwaszczenia łanu. Her-
bicydy zalecane są w prze-
działach dawek. Wysokość 
dawki związana jest z termi-
nem stosowania, gdyż zale-
ży od zaawansowania fazy 
rozwojowej chwastów. Na-
leży pamiętać o rotacji sub-
stancji czynnych prepara-
tów chwastobójczych, aby 

zapobiec odporności agro-
fagów na stosowane herbi-
cydy. Etykiety herbicydów 
czasami zawierają infor-
mację jaki adiuwant należy  
zastosować. Przyczynia się 
on do dokładniejszego po-
krycia roślin przez krople, 
do lepszego ich wnikania do 
wnętrza komórek, pozwa-
la też na obniżenie dawki 
herbicydu, co obniża kosz-
ty oprysku.

Dokończenie ze str. 6
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Jakie odmiany zbóż zasiać tej jesieni? 
Doradcy PROCAM posiadają szeroką 
ofertę mistrzowskich odmian.

 � Pszenica ozima Chevignon
To odmiana wyłącznościo-

wa firmy PROCAM (reje-
stracja PL 2022 r). 

Ta bezostna odmiana 
pszenicy łączy w sobie bar-
dzo wysokie plony ziar-
na z wysoką jego jakością 
(A/B). Dedykowana dla go-
spodarstw nastawionych 
na intensywną produkcję 
i najwyższe plony. Cha-
rakteryzuje się ogólnym 
bardzo dobrym profilem 
odpornościowym na naj-
ważniejsze choroby psze-
nicy, co daje efekt inten-
sywnej zieleni roślin już 
od początkowych faz roz-
wojowych. Jedną z charak-
terystycznych cech tej od-
miany, są bardzo szerokie 
liście flagowe, gwarantują-
ce dużą powierzchnię asy-
milacyjną. Ze względu na 
szybką regenerację uszko-
dzeń po zimie, a także silne 
krzewienie, nadaje się rów-
nież do siewów w terminach 
opóźnionych.

 � Pszenica ozima Findus
Jedna z rekordzistek plo-

nowania firmy PROCAM, 
co udowodniła w 2020 r. 
ustanawiając rekord Pol-
ski w plonie pszenicy ozi-
mej z hektara na poziomie 
11,6 t. A klasowa odmiana 
o najwyższej zimotrwałości, 
czyli 6 w skali COBORU, 
konkurująca z najbardziej 
zimotrwałymi odmianami 
w kraju. Polecana w przy-
padku wczesnych i opty-
malnych siewów. Odmiana 
kapitalnie się krzewieni nie 
redukując źdźbeł kłosono-
śnych w późniejszym czasie. 

Bardzo dobrze reaguje na 
wzrost nawożenia azotowe-
go oraz ochronę. Odmia-
na ta nadaje się na dobre 
oraz średnie gleby, zarów-
no w regionach suchych, jak 
i wilgotnych.

 � Pszenżyto ozime Stelvio
Pszenżyto STELVIO to od-

miana charakteryzująca się 
przede wszystkim wysokim 

i stabilnym plonowaniem 
w latach. To również wyjąt-
kowo zdrowa odmiana, co 
w połączeniu z odpowiednią 
ochroną da nam gwarancję 
zdrowego łanu. Dzięki wyso-
kiej zimotrwałości, ocenia-
nej cyfrą 6 w skali COBO-
RU, wiemy, że bez problemu 
poradzi sobie z niesprzyjają-
cymi warunkami w okresie 
zimowym. Jest to pszenży-
to o bardzo dobrej zdolno-
ści krzewienia. Odmiana 
wykazuje duży wigor wio-
senny, a jej cechą charakte-
rystyczną jest efekt tzw. zie-
lonego pola wczesną wiosną. 

 � Valhalla – jęczmień ozimy 
dwurzędowy

Valhalla to jęczmień ozimy 
dwurzędowy dedykowa-
ny dla klientów ceniących 
sobie niezawodne odmia-
ny z doskonałymi cecha-
mi paszowymi. Producen-
tów na pewno zachwyci jej 
bardzo wysoki MTZ oraz 
najwyższa w niemieckich 
badaniach waga hektoli-
tra. Charakterystyczna dla 
tej odmiany jest duża od-
porność na wyleganie. Nie 
bez znaczenia na plonowa-
nie jest posiadanie przez 

odmianę Valhalla genów 
BaYMV-1, BaMMV, czyli 
pozwalających na uchro-
nienie przed chorobą żół-
tej mozaiki jęczmienia. To 
z pewnością jeden z najbar-
dziej udanych jęczmieni, 
jakie są obecnie oferowane 
na polskim rynku odmian.

 � KWS Pulsor – żyto ozime 
hybrydowe

KWS PULSOR to abso-
lutny hit wśród żyt hybry-
dowych zarejestrowanych 
w Polsce. Mimo, że jest to 
nowość, a już widać szereg 
zalet tej odmiany. Przede 
wszystkim jest to najwyżej 
plonująca odmiana z nowo 
zarejestrowanych i dostęp-
nych już na rynku żyt ozi-
mych. Dodatkowo KWS 
PULSOR reaguje ponad-
przeciętną zwyżką plonu 
ziarna przy zastosowaniu 
wyższego poziomu agro-
techniki prowadzenia łanu, 
więc odmiana będzie traf-
nym wyborem do uprawy 
w intensywnych technolo-
giach. Kolejną bardzo pożą-
daną cechą, jest jej krótkie 
źdźbło z silnym dokłosiem, 
dzięki czemu spokojnie 
utrzyma ten potężny plon 

do żniw. Odmiana wyróż-
nia się wyjątkową odpor-
nością na rdzę brunatną – 
jest to również najwyższa 
odporność ze wszystkich 
zarejestrowanych odmian 
żyta hybrydowego w Polsce. 
W związku z tym odmia-
na ta powinna być jednym 
z pierwszych wyborów dla 
regionów z wysoką presją tej 
choroby, która w sprzyjają-
cych do rozwoju warunkach, 
potrafi mocno ograniczyć 
plon ziarna. Za zabezpiecza-
nie cech jakościowych ziarna 
odpowiada duża liczba opa-
dania oraz duża odporność 
na porastanie ziarna w kło-
sach – obie cechy są bardzo 
przydatne i bezsprzecznie 
zostaną docenione w trak-
cie mokrych, trudnych 
żniw. Można stwierdzić, że 
KWS PULSOR jest odmia-
ną kompletną, obok której 
nie można przejść obojęt-
nie w sezonie 2022.

 �Melia – jęczmień ozimy 
sześciorzędowy

Wysokowydajny, sze-
ściorzędowy jęczmień 
ozimy o doskonałej zi-
motrwałości z bardzo wy-
sokim i stabilnym plonem, 

potwierdzonym w badaniach 
rejestrowych COBORU w la-
tach 2016–2018. Dodatkowo 
wysoka witalność odmiany, 
szczególnie po śnieżnych zi-
mach, czyni ją bezkonkuren-
cyjną w rozwoju wiosennym. 
Na szczególną uwagę zasłu-
guje, potwierdzona w wie-
loletnich doświadczeniach, 
najwyższa tolerancja na ra-
mularię. Nie bez znaczenia 
jest również genetyczna od-
porność na mączniaka praw-
dziwego. Stabilnie plonu-
je nawet na nieco gorszych 
stanowiskach z okresowymi 
niedoborami wody czy nie-
uregulowanym pH. Melia 
to wysoka wartość rynko-
wa zebranego plonu, dzię-
ki wysokiemu udziałowi wy-
równanego ziarna o wysokiej 
wadze hektolitra.

Siew to istotny element 
w uprawie zbóż, dlatego 
warto przeprowadzić go 
starannie oraz zastosować 
pewne odmiany, które są 
sprawdzone, zdrowe i wyso-
ko plonują, chcesz wiedzieć 
więcej na temat agrotech-
niki jesiennej oraz odmian, 
zapraszamy do kontaktu 
z Doradcami PROCAM:  
www.procam.pl
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Jesienne choroby rzepaku – możliwości 
wczesnego zwalczania

Rozpatrując możliwości zwalczania sprawców chorób, którzy jesienią stanowią zagrożenie 
dla rozwoju wschodzącego rzepaku, trzeba na ten problem patrzeć wielostronnie. Właśnie 
takie holistyczne, czyli całościowe, wszechstronne podejście pozwala na racjonalne i skuteczne 
zwalczanie chorób. Wiemy jaki jest wygląd wschodzącego rzepaku. Jest to mała, delikatna, 
wrażliwa na różnorodne czynniki roślina, które występują, czy mogą wystąpić w czasie 

wczesnego rozwoju i całej wegetacji rzepaku. W integrowanej ochronie roślin, której zasady obowiązują od 2014 r.  
priorytet, czyli pierwszeństwo ma stosowanie metod mechanicznych, a dopiero po ich użyciu i stwierdzeniu,  
że skuteczność tych metod nie jest zadowalająca można, a nawet trzeba, stosować metodę chemiczną. 

prof. dr hab. Marek Korbas 
dr inż. Ewa Jajor  

Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Takie postępowanie 
dotyczy walki ze 
wszystkimi agrofa-
gami występującymi 
w uprawie rzepaku 

i innych roślin uprawnych, 
które można chronić przy 
użyciu chemicznych (syn-
tetycznych) środków ochro-
ny roślin. Ważnym dopeł-
nieniem tych działań jest 
stosowanie zaprawiania 
nasion rzepaku do walki 
z grzybami i organizmami 
grzybopodobnymi, a w przy-
padku zapraw insektycydo-
wych do zwalczania szkodni-
ków, które jesienią i w czasie 
wschodów rzepaku powodu-
ją szkody w rzepaku.

Wśród zapraw znajdują się 
takie, które zwalczają lub 
ograniczają takich sprawców 
chorób, jak: zgorzel siewek, 
sucha zgnilizna kapustnych, 
czerń krzyżowych, mącz-
niak rzekomy. W przypad-
ku zaprawy insektycydowej 
można liczyć na zwalcza-
nie takich szkodników, jak: 
pchełka rzepakowa i pchełka 
ziemna, śmietka kapuściana, 
gnatarz rzepakowiec. 

Wśród czterech zarejestro-
wanych zapraw do ochrony 
rzepaku jest zaprawa, któ-
rej substancja czynna (s.cz.) 
to specjalnie wyselekcjono-
wana bakteria Bacillus amy-
loliquefaciens szczep MBJ 
600. Jest to zaprawa biolo-
giczna i wskazuje zmienny 

(niekiedy ograniczony) po-
ziom skuteczności. Z tego 
powodu sugeruje się, aby 
zastosować jednocześnie tę 
zaprawę i zaprawy składa-
jące się z chemicznych s.cz. 
Dzięki temu uzyskać można 
wysoką skuteczność zwal-
czania sprawców chorób 
i szkodników. W tym przy-
padku tak czyniąc na wła-
sną odpowiedzialność osią-
gnąć można kompromis już 
w początkowej ochronie rze-
paku przed agrofagami (cho-
roby, szkodniki).

Ochrona to też wybór do 
siewu odmiany czy odmian. 
Pamiętajmy, że odmiany za-
wierające geny odporności 
są wysoce odporne na po-
rażenie przez sprawcę su-
chej zgnilizny kapustnych 
– Leptosphaeria maculans. 
Sucha zgnilizna kapustnych 
to ważna i szkodliwa gospo-
darczo choroba, która obec-
na jest w czasie wschodów, 
powodując zgorzel siewek, 
zamieranie łodyżki i liście-
ni rzepaku, następnie pora-
żeniu ulegają liście właści-
we oraz szyjka korzeniowa. 
Porażenie, gdy grzyb nie jest 
zwalczany, ma miejsce na 
plantacji przez cały okres je-
sieni, ale też w okresie zimy, 
gdy jest ona łagodna jak to 
bywa w ostatnich latach, 
w których urzeczywistnia 
się przewidywane ocieple-
nie klimatu. Na odmianach 

bez genów determinujących 
odporność, szkody są więk-
sze, grzybnia grzybów powo-
dująca suchą zgniliznę prze-
rastają przez nerwy liścia, 
wrasta w szyjkę korzenio-
wą, powodując jej osłabie-
nie, a pod koniec wegetacji 
murszenie i zamieranie pod-
stawy łodygi rzepaku. 

Oprócz sprawcy suchej 
zgnilizny kapustnych jesienią 
zwalczać można inne grzy-
by, które rozwijają się jesie-
nią i powodują takie choroby, 
jak: czerń krzyżowych, szara 
pleśń, czy cylindrosporioza 
rzepaku. Dodać też trzeba, że 
wybór odmiany to też jeden 

ze sposobów zapobiegania 
obecności tak ważnej cho-
roby, jaką jest kiła kapusty 
(Plasmodiophora brassicae). 
Rzepak ozimy to gatunek ro-
śliny o ważnym znaczeniu 
dla uzyskiwania dochodów 
przez rolników, przedsię-
biorców rolnych i w którym 
można z sukcesem to reali-
zować stosując wszystkie za-
sady integrowanej ochrony 
roślin. Istotną w tym aspek-
cie jest metoda biologiczna, 
w której stosuje się przed 
siewem biofungicyd za-
wierający antagonistyczny 
grzyb Coniothyrium mini-
laus w stosunku do sprawcy 

zgnilizny twardzikowej – Sc-
lerotinia sclerotiorum. Ten 
groźny dla rzepaku spraw-
ca choroby w postaci prze-
trwalników powszechnie 
występuje w glebie i na jej 
powierzchni, a biofungicyd 
ma zdolność rozpuszczania 
i deaktywowania jego struk-
tur przetrwalnikowych.

Nie można zapominać 
o płodozmianie. Im dłuższa 
przerwa w uprawie gatunków 
porażanych przez patogeny 
(rzepak jary, gorczyca, inne 
kapustowate), tym korzyst-
niej dla uprawy rzepaku na 
takim stanowisku. Wiadomo, 
że środki chemiczne stosuje 
się, gdy wykazuje się zagro-
żenie o znaczeniu ekono-
micznym. W celu określenia 
takiego stopnia zagrożenia 
wykonywać należy monito-
ring występowania agrofa-
gów (szkodników, pierwszych 
objawów porażenia, grzy-
bów w postaci zarodników 

w masie powietrza). Zna-
nym i polecanym sposobem 
– metodą wyznaczania za-
grożenia przez sprawcę su-
chej zgnilizny jest badanie 
ilości występowania zarod-
ników workowych sprawców 
suchej zgnilizny kapustnych 
w masie powietrza. Ma tutaj 
zastosowanie system pojawu 

Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób rzepaku w okresie jesiennym  

Środki ochrony roślin Substancja czynna / zawartość Dawka 
(kg (l)/ha)

Sucha zgnilizna 
kapustnych

Czerń 
krzyżowych

Szara 
pleśń

Albion 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Amistar Gold Max azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l) 1,0 l/ha + – –
Angle azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l) 1,0 l/ha + – –
Aspire metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Artemid protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Basior 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + – –
Bicanta azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l) 1,0 l/ha + – –
Bogota 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Bismetic boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 kg/ha + – –
Bounty 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + +
Cambio metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Cantus boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 kg/ha + – –
Capetus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + –
Caramba 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Carcamo 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Cedmon boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 kg/ha + – –
Cersus boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 kg/ha + – –
Caryx 240 SL chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l) 1,0 l/ha + + –
Clayton Tabloid EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + +
Clayton Tebucon 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + –
Colverado 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Conatra 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Corinth 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Dąb 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + –
Darcos 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + +
Denver 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Difpak 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + –
Domnic 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + –
Erasmus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + +
Fieldstar 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Fordeh 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + –

Siarka nie tylko dla rzepaku
Odpowiednie zaopatrzenie roślin w siarkę oddziałuje na ich wzrost i rozwój, między innymi 
przez wpływ na tworzenie chlorofilu i białka, aktywność enzymów roślinnych, procesy 
fotosyntezy i oddychania oraz wzrost odporności roślin na warunki stresowe. Siarka warunkuje 
również parametry jakościowe plonu użytkowego, wpływając na wydajność i jakość oleju 
rzepakowego czy wartość technologiczną ziarna zbóż. Dodatkowo, poprawia jakość płodów 

rolnych w efekcie obniżenia koncentracji metali ciężkich, zawartości niebiałkowych form azotu, jak również 
ograniczenia infekcji grzybowych i inwazji szkodników.

Znaczenie siarki dla 
prawidłowego wzro-
stu i rozwoju jest 
szczególnie ważne 
w przypadku ro-

ślin o dużych potrzebach 

pokarmowych w stosunku 
do tego składnika, w tym 
głównie roślin krzyżo-
wych i bobowatych. Nie-
mniej pierwiastek ten jest 
niezbędny w uprawie innych 

gatunków roślin, między in-
nymi zbóż, co wynika głów-
nie z dużego wpływu siar-
ki na metabolizm azotowy. 
Oddziaływanie siarki na go-
spodarkę azotem ma miejsce 

na trzech płaszczyznach, 
a mianowicie: jako jej bez-
pośredni wpływ na plon 
i parametry jakościowe ro-
ślin, wzrost odporności na 
działanie patogenów oraz 

oddziaływanie na środowi-
sko przyrodnicze.

 � Siarka w gospodarce azotowej 
roślin

Optymalne zaopatrzenie 
roślin w siarkę skutkuje lep-
szym wykorzystaniem azotu 
przez rośliny, co przekła-
da się na uzyskanie wyż-
szego plonu. Z kolei przy 
niedoborze siarki zmniej-
sza się plonotwórcza efek-
tywność azotu, natomiast 

wzrost nawożenia azotem 
przyczynia się do pogłębie-
nia niedoboru siarki. Siar-
ka przez kontrolę metaboli-
zmu azotowego przyspiesza 
włączanie azotu w białko, 
co prowadzi do obniżenia 
w roślinie ilości niebiałko-
wych form azotu. Ważnym 
wskaźnikiem zaopatrzenia 
roślin w siarkę jest stosu-
nek azotu do siarki, który 

Dokończenie na str. 17

Dokończenie na str. 11

 � Sucha zgnilizna kapust-
nych w rzepaku

 � Kiła kapusty
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Furtado 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + –
Hades 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + –
Hajduk 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha – + –
Helicur 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + –
Horizon 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + –
Judym 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + – –
Kanonik 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + – –
Kallarat 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Kosa 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + –
Legend 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + –
Magnello 350 EC difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (250 g/l) 0,8 l/ha + – –
Martiste 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Maxior difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (250 g/l) 0,8 l/ha + – –
MetcoGuard metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Metfin metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Metkon metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Metkon Twist 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Metkon 100 SL metkonazol (100 g/l) 0,4 l/ha + – –
Met-Pro metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Mezzuri 100 SL metkonazol (100 g/l) 0,4 l/ha + – –
Micosar 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Mystic 250 EC tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + –
Orius Extra 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + –
Patronius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + –
Plexeo 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Podstawa 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + – –
Polygreen Fungicyde WP oospory Pythium oligandrum 0,1 kg/ha + – –
Procer 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + – –
Promino 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + – –
Protebul 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Sendo 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Sirena 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Simveris metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Spartakus metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Spekfree 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + +
Starpro 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + +
Suprax difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + –
Syrius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + –
Tarcza Łan 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + –
Tarcza Łan Extra 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha – + –
Tarcza Plus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha – + –
Tartaros 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + – –
Tauron 240 EW protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Taxon 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + –
Tebkin 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + –
Tebu 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + –
Tebucur tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + –
TebuGuard Plus tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + +
Tebuprotin 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Tebu-Pro tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + –
Tebusha 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + –
Tilmor 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Teodor 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Tobias-Pro 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + –
Toledo 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + +
Toledo Extra 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + +
Topen 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + –
Toprex 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + –
Trion 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + –
Trident 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + –
Toprek 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + –
Turret 60 metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + +
Tyberius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + –
Quadris Gold protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + –
Ulysses 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + +
Ventoux 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + +
Victosar 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha – + –
Wadera 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 l/ha + – –
X-Met 100 SL metkonazol (100 g/l) 0,4 l/ha + – –

epidemii chorób (SPEC). Gdy 
w czasie jesiennego bada-
nia stwierdzi się gwałtow-
ny wzrost ilości zarodników, 
oznacza to, że zaistniała po-
trzeba zastosowania właści-
wego fungicydu zbudowa-
nego z jednej s.cz. lub kilku 
(2–3) s.cz. skutecznie zwal-
czających sprawcę choroby, 
występującego w formie za-
rodników i grzybni na plan-
tacji rzepaku. 

Przestrzegamy, aby fungi-
cyd stosowany do walki ze 
sprawcami chorób, w tym 
w pierwszej kolejności do 
zwalczania sprawców suchej 
zgnilizny kapustnych, nie był 
stosowny w bardzo wcze-
snych fazach rozwojowych 
rzepaku. Faza 4 liści właści-
wych, to wczesna dopusz-
czalna faza, kiedy po stwier-
dzonym zagrożeniu, można 
bezpiecznie zastosować fun-
gicyd jesienią w rzepaku. 
Najlepiej, aby była to faza  
6–8 liści właściwych (czyli 
3–4 pary liści). Stosowanie 
fungicydu w fazie, gdy rzepak 
ma parę liści jest zbyt wcze-
sne. W tej fazie roślina jesz-
cze ma nieodpowiednio bo-
gaty system korzeniowy. Para 
liści (BBCH 12) to ciągłe dys-
ponowanie przez roślinę sto-
sunkowo małą powierzchnią 
asymilacyjną. Wschody roślin 
nawet przy dobrze dopra-
wionej glebie nie są w 100% 
wyrównane. Gdy do tego 
dochodzi nieodpowiednia 
wilgotność gleby, to wyko-
nywanie ochrony w tej fazie 
może zaszkodzić rozwojo-
wi roślin. Musimy pamiętać, 
że każdy zabieg, w którym 
stosuje się środek chemicz-
ny, w naszym przypadku 
przy użyciu fungicydu, jest 

stresem dla rośliny. Z tego 
powodu przestrzegamy, aby 
rośliny chronione nie rosły 
w warunkach stresu, bo może 
to grozić zamieraniem ro-
ślin. W programach ochrony 
rzepaku przed suchą zgnili-
zną kapustnych zarejestro-
wane są nieliczne fungicydy, 
dla których dolna granica to 
BBCH 13 (3 środki zawiera-
jące tylko boskalid), a w fazie 
BBCH 14 (4 liście właści-
we) do fazy 8 liści właści-
wych można stosować wiele 
fungicydów, których jedyna 
s.cz. zaliczana jest do grupy 
chemicznej triazole. Naj-
więcej do zwalczania spraw-
ców chorób w fazie BBCH  
14–18 jest fungicydów za-
wierających jako s.cz. te-
bukonazol lub metkonazol, 
lub protiokonazol. Pozo-
stałe fungicydy to środki 
o dwóch s.cz., zawierają np. 
tebukonazol + protiokonazol 
lub difenokonazol + paklo-
butrazol, lub difenokonazol 
+ tebukonazol. Substancje 
z grupy chemicznej triazo-
le przeznaczone są do zwal-
czania sprawców chorób, ale 
przy ich pomocy reguluje się 
też wzrost i pokrój roślin, co 
ma duże znaczenie, bo może 
poprawić mrozoodporność 
roślin. 

W tabeli podano przykła-
dy fungicydów, które można 
stosować jesienią. Można 
w niej zauważyć, że fungicyd 
zawierający taką samą i w ta-
kiej samej ilości substancję 
czynną, ma inną nazwę han-
dlową. Powinno zwracać się 
na to uwagę, aby przy kilku-
krotnym stosowaniu nie uży-
wać ciągle tej samej s.cz., bo 
to może mieć wpływ na po-
wstanie u zwalczanego pato-
genu odporności na używa-
ną substancję.                          

Dokończenie ze str. 10
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Reklam
a Walka ze śmietką 

kapuścianą w rzepaku 
ozimym

Szkodniki stanowią bardzo poważne zagrożenie dla upraw rzepaku ozimego i przyczyniają 
się do obniżenia plonu oraz pogorszenia jego jakości. Do najgroźniejszych szkodników 
pojawiających się po wschodach należy śmietka kapuściana, której presja w ostatnich latach 
znacznie wzrosła – szczególnie w rejonach dużej koncentracji uprawy rzepaku i warzyw 
kapustowatych.

dr inż. Przemysław Strażyński 
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Rosnąca presja śmiet-
ki kapuścianej to 
przede wszystkim 
efekt stosowania 
uproszczeń upra-

wy, błędów w płodozmianie 
oraz zmian klimatycznych – 
jesienna wegetacja rzepaku 
jest obecnie wydłużona o ok. 
2 miesiące niż jeszcze pół 
wieku temu. Śmietka pre-
feruje gleby próchniczne, 
choć w ostatnich latach ma-
sowo pojawia się również na 
stanowiskach mniej zasob-
nych w materię organiczną. 
Ochrona plantacji rzepaku 
ozimego przed śmietką ka-
puścianą, jak i przed inny-
mi jesiennymi szkodnikami 
stanowi więc konieczność. 

Śmietka kapuściana to 
muchówka na pierwszy 
rzut oka przypominająca 
muchę domową. Dorosłe 
owady pojawiają się na prze-
łomie kwietnia i maja. Żyją 
ok. 3 tygodnie, żywiąc się 
nektarem, spadzią mszyc 
lub sokami wydzielanymi 
przez rośliny. Samice śmiet-
ki po kopulacji składają po 
jednym lub kilka białych 
i podłużnych jaj dziennie 
(a w ciągu życia ok. 100) 
pomiędzy grudkami ziemi 
wokół rośliny żywicielskiej 
lub bezpośrednio przy szyjce 
korzeniowej. Po 4–8 dniach 
od złożenia jaj wylęgają się 
robakowate larwy, długości 
od 7 mm do 8 mm, barwy 
żółtawo-białej, bez wyraźnie 
wyodrębnionej głowy i bez-
nogie. Żerują na korzeniu 
i szyjce korzeniowej rzepaku 
lub innych roślin kapusto-
watych. Po 3–4 tygodniach 
żerowania przepoczwarcza-
ją się w glebie, dając począ-
tek kolejnemu pokoleniu. 

Optymalne warunki dla 
rozwoju larw to tempera-
tura 15–25°C i wysoka wil-
gotność, dlatego sprzyjają 
im długie i ciepłe jesienie. 
W ciągu roku mogą rozwi-
nąć się dwa, a czasami trzy 
pokolenia tego szkodnika – 
larwy obserwuje się zwykle 
od kwietnia do późnej jesie-
ni. Drugie pokolenie pojawia 
się w lipcu i sierpniu, a trze-
cie we wrześniu i paździer-
niku, którego larwy opano-
wują dopiero co wysiany 
rzepak lub jego samosiewy. 
W glebie zimują poczwarki 
zwane bobówkami, na głę-
bokości od kilku do kilku-
nastu centymetrów.

Charakterystycznym obja-
wem żerowania larw śmietki 
kapuścianej na szyjce korze-
niowej i korzeniach roślin 
rzepaku są ciemne przebar-
wienia oraz miejscowe gni-
cie. Korzenie boczne czę-
ściowo obumierają i zwykle 
można stwierdzić jedynie 
ich resztki po wykopaniu ro-
ślin z ziemi. W zewnętrznej 
warstwie korzenia, jak też 
we wnętrzu szyjki korzenio-
wej, znajdują się chodniki 
z obumarłą tkanką, w któ-
rej żerują larwy śmietki ka-
puścianej (na jednej rośli-
nie może żerować ich nawet 
kilka). Czasami można je 
również spotkać w chod-
nikach wydrążonych wcze-
śniej przez larwy pchełki 
rzepakowej. Silnie uszko-
dzone młode rośliny zwy-
kle całkowicie zamierają, 
szczególnie w warunkach 
długotrwałej suszy, kiedy 
korzenie w niedostatecz-
nym stopniu pobierają wodę 
i składniki pokarmowe. Na-
tomiast rośliny uszkodzone 

w mniejszym stopniu są 
osłabione i zahamowane 
we wzroście i w związku 
z tym dużo bardziej wraż-
liwe na przemarzanie. Czę-
sto też w kolejnych fazach 
rozwoju wylegają i przed-
wcześnie dojrzewają. Uszko-
dzone tkanki mogą stać się 
źródłem wtórnych porażeń 

przez sprawców chorób 
(m.in. przez suchą zgnili-
znę kapustnych lub werti-
ciliozę), co dodatkowo po-
tęguje straty.

Rzepak ozimy jest zagro-
żony głównie przez drugie 
i trzecie pokolenie śmietki 
kapuścianej. W przypadku 
silnego uszkodzenia, gdy 
więcej niż połowa korzeni 
rzepaku ulega zniszczeniu, 
można z daleka zaobserwo-
wać ubytki roślin na plan-
tacji. Integrowaną ochronę 
plantacji przed śmietką ka-
puścianą należy zacząć od 
działań o charakterze nie-
chemicznym, które przede 
wszystkim uwzględniają 

Insektycydy zarejestrowane do zwalczania śmietki kapuścianej w rzepaku ozimym.

Grupa chemiczna (IRAC) Substancja czynna Insektycydy

BBCH–00 (przed siewem – zaprawianie)

Diamidy antranilowe (28) cyjanotraniliprol Lumiposa 625 FS

Butenolidy (4D) flupyradifuron Buteo Start

BBCH 00 (w trakcie siewu)

Pyretroidy (3A) cypermetryna Belem 0,8 MG, Columbo 0,8 MG

BBCH 10–19 (rozwój liści)

Neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A) acetamipryd + lambda-cyhalotryna Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG, 
Nepal 130 WG

Pyretroidy (3A) deltametryna Delmetros 100 SC, Koron 100 SC,  
Pilgro 100 SC

 � Larwa śmietki kapuścianej

 �Muchówki śmietki kapuścianej

Dokończenie na str. 15

 �Na odłowach w żółte naczynia oparty jest próg szkodliwości
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Zwalczanie chwastów jednoliściennych 
w rzepaku ozimym jesienią

Rzepak ozimy w naszym kraju najczęściej uprawiany jest po zbożach kłosowych – pszenicy czy 
jęczmieniu, stąd też bardzo często (oprócz typowych chwastów zachwaszczających te uprawy), 
pojawiają się w bardzo dużych ilościach samosiewy tych zbóż. Ponadto częstym problemem są 
występujące typowe chwasty jednoliścienne, głównie miotła zbożowa i perz właściwy, chociaż 
czasami pojawiają się lokalnie i inne gatunki. 

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 

w Puławach 
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Część plantatorów rze-
paku ozimego skupia 
się przede wszystkim 
na zwalczaniu uciąż-
liwych chwastów 

dwuliściennych, a chwa-
sty jednoliścienne (w tym 
samosiewy zbóż), elimi-
nowane są (czasami z róż-
nym skutkiem) niejako przy 
okazji np. głównego zabie-
gu herbicydowego. Nieste-
ty, w oferowanym asorty-
mencie substancji czynnych 
(s.cz.) herbicydów nie ma za 
dużego wyboru odnośnie 
zwalczania takiego zesta-
wu chwastów. Herbicydów 
zwalczających samosie-
wy zbóż i typowe chwasty 
jednoliścienne jest jak na 
lekarstwo!

Dlatego w strategii ochro-
ny powschodowej rzepa-
ku ozimego przed tymi 
chwastami, powinno brać 
się pod uwagę dwa głów-
ne scenariusze, oczywiście 
z możliwością wprowadze-
nia niewielkich modyfikacji 
(w zależności od zaistniałej 
sytuacji).

Pierwszy dotyczy zwal-
czania typowych chwastów 

jednoliściennych rocznych, 
tj. miotła zbożowa czy wy-
czyniec polny za pomocą 
klasycznych s.cz. herbicy-
dów, których w ofercie han-
dlowej jest co najmniej kilka. 
Wyjątek (jak zwykle potwier-
dzający regułę) stanowi s.cz. 
propyzamid, znajdująca się 
w kilku herbicydach, dzięki 
której możliwe jest zwalcza-
nie miotły zbożowej i samo-
siewów zbóż oraz wyczyńca 
polnego i niektórych chwa-
stów dwuliściennych.

Natomiast drugi scena-
riusz zakłada zwalczanie za 
pomocą dedykowanych her-
bicydów, zwanych gramini-
cydami, głównie samosie-
wów zbóż oraz uciążliwych 
chwastów jednoliściennych 
wieloletnich, do których na-
leżą: perz właściwy, wiechli-
na zwyczajna czy wiechlina 
roczna (która jest tak na-
prawdę głównie gatunkiem 
dwuletnim) i niejako przy 
okazji chwastów jednoli-
ściennych rocznych.

Zwalczanie typowych 
chwastów jednoliściennych 
rocznych oraz „przy okazji” 
dwuliściennych

Na plantacji skutecz-
ne ograniczenie chwastów 
można prowadzić za po-
mocą klasycznych herbi-
cydów zawierających s.cz. 
z różnych grup chemicz-
nych, w odniesieniu do wy-
branych gatunków jednoli-
ściennych i dwuliściennych, 
tuż po wschodach (zarów-
no rzepaku, jak i chwastów), 
od fazy liścieni aż do mo-
mentu wytworzenia przez 
rzepak ozimy nawet 8 liści 
właściwych. 

Przykłady zalecanych 
herbicydów, ich s.cz. oraz 
dawek, faz rozwojowych, 
a także zwalczanych gatun-
ków chwastów jednoliścien-
nych, zostały zamieszczone 
w tabeli 1.

Najwcześniej, bo już 
w momencie wytworzenia 
przez rzepak ozimy liście-
ni, można zastosować s.cz. 
dimetachlor, którą należy 
aplikować do fazy 4 liści 
właściwych rzepaku ozi-
mego. Natomiast chwasty 
najskuteczniej zwalczane są 
w fazie kiełkowania do fazy 
dobrze wykształconych li-
ścieni. Substancja ta ogra-
nicza miotłę zbożową oraz 
wrażliwe chwasty dwuli-
ścienne. Pamiętajmy, iż di-
metachloru nie zaleca się 
stosować częściej niż co trzy 

lata na tym samym polu, 
w dawkach nieprzekracza-
jących łącznie 1,0 kg s.cz. 
na 1 ha.

Kolejną s.cz., którą można 
stosować zaraz po wscho-
dach (faza liścieni) rzepaku 
ozimego jest metazachlor. 
Jest to bardzo „elastyczna 
czasowo” substancja, gdyż 
aplikuje się ją do momen-
tu osiągnięcia przez rzepak 
ozimy fazy 6 liści, a w nie-
których przypadkach nawet 

8 liści właściwych. Gatunki 
jednoliścienne, wyczyniec 
polny oraz niektóre uciąż-
liwe chwasty dwuliścienne, 
najskuteczniej ograniczane 
są w fazie liścieni do fazy  
2 liści właściwych. 

Następny przykład to 
gotowa dwuskładnikowa 
mieszanina zawierająca 
w swoim składzie przyto-
czony powyżej metazachlor, 
do którego dodano chino-
merak. Duet ten można sto-
sować w fazie liścieni do  
8 liści lub w fazie 2 do 8 liści 
rzepaku ozimego, głównie 
do zwalczania miotły zbo-
żowej i niektórych chwa-
stów dwuliściennych.

Również po wschodach 
(faza 1. liścia) rzepaku ozi-
mego, do momentu osią-
gnięcia 3 liści właściwych, 
można zastosować miesza-
ninę trójskładnikową: meta-
zachlor + pikloram + ami-
nopyralid, która skutecznie 
ogranicza chwasty znajdu-
jące się w fazie liścieni do 
fazy 2 liści właściwych, tj. 
miotłę zbożową i niektóre 
dwuliścienne. 

Następna kombinacja to 
dodanie do metazachlo-
ru s.cz. dimetenamid-P, 
którą stosuje się w fazie 2– 
8 liści właściwych rzepaku 

Dokończenie na str. 15

Reklama

Idealny zestaw
do jesiennej
ochrony przed 
chwastami
www.ciechagro.pl

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 na etykiecie.

Idealny zestaw
do jesiennej
ochrony przed 
chwastami
www.ciechagro.pl

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 na etykiecie.

DO JESIENNEJ
OCHRONY
ZBÓŻ

 � Intensywne zachwaszczenie samosiewami zbóż  fot. T. Sekutowski
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ozimego. Substancje te sku-
tecznie ograniczają chwasty 
od momentu kiełkowania do 
osiągnięcia fazy 2 liści wła-
ściwych. Ponadto, zaletą tej 
mieszaniny jest jej wysoka 
skuteczność w ograniczaniu 
miotły zbożowej i niektó-
rych uciążliwych chwastów 
dwuliściennych rocznych.

I ostatnia s.cz., czyli 
propyzamid, wchodząca 
w skład klasycznych her-
bicydów, którą zaleca się 
stosować w fazie pomię-
dzy 4. a 6. liściem rzepa-
ku ozimego. Substancja ta 
jest najczęściej wykorzysty-
wana do zwalczania późno 
wschodzącej miotły zbożo-
wej (czasami wyczyńca po-
lnego) czy samosiewów zbóż 
oraz przytuli czepnej. Cechą 
szczególną tej substancji jest 

możliwość aplikowania jej 
w naprawdę niskiej tempe-
raturze, pomiędzy 0–3°C. 
Oczywiście im temperatu-
ra jest wyższa, tym skutecz-
ność działania propyzami-
du będzie lepsza.

 � Zwalczanie tylko samosie-
wów zbóż i typowych chwastów 
jednoliściennych rocznych oraz 
wieloletnich

Zwalczanie samosiewów 
zbóż (np. pszenicy, jęcz-
mienia czy pszenżyta) oraz 
chwastów jednoliściennych 
rocznych (np. miotły zbo-
żowej, wyczyńca polnego) 
i wieloletnich (np. perz wła-
ściwy, wiechlina zwyczajna 
czy wiechlina roczna) w rze-
paku ozimym jest tak na-
prawdę bardzo prostym za-
daniem, gdyż opiera się na 
wykorzystaniu grupy herbi-
cydów określanej mianem 

graminicydów. Obecnie za-
rejestrowanych jest 6 s.cz.: 
propachizafop, cykloksy-
dym, fluazyfop-p-butylo-
wy, chizalafop-p-etylowy, 
chizalafop-p-tefurylowy 

i kletodym, które można sto-
sować jesienią, a które bar-
dzo dobrze eliminują gatun-
ki jednoliścienne już od fazy 
rozwiniętych liścieni, jed-
nak najskuteczniej od fazy  

2 liści właściwych aż do  
8 czy 9 liści, a nawet w sprzy-
jających warunkach wilgot-
nościowo-termicznych do 
fazy rozwoju pierwszego 
pędu bocznego rzepaku 

ozimego, czyli tak napraw-
dę aż do końca wegetacji je-
siennej lub początku „cie-
płej” zimy.

Reklama

właściwy płodozmian, moż-
liwie dostateczną izolację 
przestrzenną od innych 
upraw rzepaku (także ubie-
głorocznych) i warzyw ka-
pustowatych (np. kapusty, 
brokułów czy brukwi) oraz 
wczesny siew i zwiększenie 
jego normy. Odmiany mie-
szańcowe rzepaku ozimego 

szybciej i w większym  
zakresie regenerują poten-
cjalne uszkodzenia spowo-
dowane przez szkodniki. 
Przy ograniczaniu śmiet-
ki kapuścianej ważne jest  
również ograniczanie chwa-
stów, szczególnie kapusto-
watych, jak np. tobołków 
polnych, gorczycy po-
lnej, a także samosiewów 
rzepaku.

W ochronie rzepaku ozi-
mego przed szkodnikami 
w początkowym okresie 
wzrostu optymalne są za-
prawy nasienne. Stosowa-
nie takich form chemicz-
nej ochrony jest zgodne 
z podstawowymi założe-
niami integrowanej ochro-
ny roślin, m.in. ze wzglę-
du na obniżenie poziomu 
chemizacji (redukują liczbę 

insektycydowych zabie-
gów nalistnych w okresie 
jesiennym). Dzięki temu 
są bardziej bezpieczne dla 
środowiska i owadów po-
żytecznych bytujących na 
plantacji. Działają bezpo-
średnio w strefie korze-
niowej rośliny niezależnie 
od temperatury, chroniąc 
roślinę do fazy kilku liści 
– czyli w fazach, kiedy są 

szczególnie narażone na 
uszkodzenia. Alternatyw-
nym do insektycydowych 
zapraw nasiennych rozwią-
zaniem są granulaty dogle-
bowe stosowane w trakcie 
siewu, które działają już od 
momentu aplikacji w glebie. 
Zaprawy i granulaty pośred-
nio ograniczają również inne 
szkodniki mogące stanowić 
zagrożenie dla wschodów 

rzepaku. Nalistne zabiegi 
zwalczania śmietki kapu-
ścianej należy zastosować po 
przekroczeniu progu szko-
dliwości, czyli po stwier-
dzeniu 1 muchówki w żół-
tym naczyniu w ciągu 3 dni. 
W ubiegłym sezonie presja 
śmietki była tak duża, że 
w wielu rejonach w takim 
okresie próg był przekroczo-
ny kilkunastokrotnie.

Dokończenie ze str. 12

Dokończenie ze str. 14
Tabela 1. Przykładowe s.cz. herbicydów, zalecane jesienią do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz samosiewów zbóż po wschodach rzepaku ozimego 

Herbicyd S.cz. Dawka 
na ha

Faza
w skali BBCH

Chwasty wrażliwe

Teridox 500 EC dimetachlor 2,0 l 10–14 miotła zbożowa + dwuliścienne

Bantux 500, Butisan S, Butisan 500 SC, Raper Solo 500, Rapsan Solo 500, Rapuzi 
500 SC

metazachlor 1,5 l 10–16/18 wyczyniec polny + dwuliścienne

Dakota 500 SC, Fuego 500 SC, Macho 500 SC, Metax 500 SC, Met-Nex 500 SC, 
Metaz 500 SC, Metazachlor 500 SC, Metazanex 500 SC, Mezotop 500 SC, Mezzo 
500 SC, Naspar 500 SC, Naspar Solo 500, Parsan 500 SC, Raper 500 SC, Rapex 
500 SC, Rapsan 500 SC, Rego 500 SC, Rexxan SC, Znachor 500 SC

2,0 l

Bantux, Butisan 400 SC, Butisan Mono 2,5 l

Butisan Top, Rapsan Turbo metazachlor
+ chinomerak

2,0 l 10–18 miotła zbożowa + dwuliścienne

Butisan Star 416 SC, Impesco 416 SC, Permuson 416 SC, Rapsan Plus 3,0 l 12–18

Corvus, Kliper, Spark metazachlor
+ pikloram
+ aminopyralid

1,5 l 11–13

Butisan Duo 400 SC, Sprinbok, Sprinbok Duo metazachlor
+ dimetenamid-P

2,5 l 12–18

Kerb 400 SC propyzamid 1,875 l 14–15 miotła zbożowa, samosiewy zbóż, 
życica wielokwiatowa, wyczyniec 
polny + dwuliścienne

Barclay Propyz SC, PPZ-400 SC, Ortis 400 SC, Propyzaflash SC, Prince 400 SC, 
Prince Duo 400 SC, TurboPropyz SC

2,1 l 14–16

Kerb 50 WP 1,5 kg 15–16

Dokończenie na str. 19
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Kluczowe składniki pokarmowe 
w jesiennej wegetacji rzepaku

Prawidłową technologię uprawy rzepaku w okresie  
jesiennym możemy podzielić na dwa etapy.  
Pierwszy to przygotowanie stanowiska oraz  
przedsiewne stosowanie nawozów, drugi – to odżywianie  
po wschodach roślin. 

Aby optymalnie za-
opatrzyć rzepak 
w składniki po-
karmowe w kry-
tycznych fazach 

programowania plonu, ko-
nieczne jest zapewnienie 
w profilu glebowym zasob-
ności w fosfor, potas i wapń 
oraz warunków do rozwo-
ju sytemu korzeniowego 
– jest on odpowiedzialny 
za pobieranie składników 
pokarmowych, a także za 

zabezpieczenie potrzeb ro-
ślin na wodę. Przygotowanie 
stanowiska wymaga od plan-
tatorów w pierwszej kolej-
ności wyeliminowania czyn-
ników, które mogą wpłynąć 
na ograniczenie wzrostu sys-
temu korzeniowego. W Pol-
sce jest to najczęściej niski 
odczyn gleby. W glebach 
kwaśnych o pH poniżej 
5,5 pojawiają się toksycz-
ne jony glinu (Al+3). Tok-
syczny glin hamuje wzrost 

korzeni w głąb gleby. Ponad-
to jest antagonistą dla wap-
nia, który odpowiedzialny 
jest za stymulowanie syte-
mu korzeniowego. Konse-
kwencja niskiego odczynu 
to słaby system korzenio-
wy, a tym samym roślina nie 
pobiera wody oraz składni-
ków pokarmowych, takich 
jak fosfor i potas, a które od-
powiedzialne są za pobiera-
nie i transformację azotu. 

Zatem głównym zadaniem 
dla rolnika jest doprowadze-
nie do prawidłowego odczy-
nu gleby. Na glebach śred-
nich to zakres 6,5–7,2, a na 
glebach lekkich – 6,0–6,5. 
Przekroczenie wymienio-
nych granic może prowadzić 
do zaburzeń w gospodarce 
mikroskładnikami oraz ma-
kroskładnikami, w pierw-
szej kolejności magnezem, 
potasem i fosforem. 

Rzepak zalicza się do ro-
ślin o bardzo dużych po-
trzebach pokarmowych. 
Wynikają one z zakłada-
nej wielkości plonu w t/ha 
oraz wskaźnika pobierania 
jednostkowego (nasiona + 
odpowiednia masa słomy). 
Przedstawione w tabeli war-
tości są podstawą do przy-
gotowania systemu nawo-
żenia danym składnikiem. 

Należy jednak pamiętać, że 
wyliczone potrzeby pokar-
mowe uwzględniają skład-
niki pochodzące z zasobów 
glebowych oraz te dostar-
czone przedsiewnie w for-
mie nawozów mineralnych. 

W okresie jesiennym naj-
istotniejsze jest to, by rośliny 
wykształciły silny system ko-
rzeniowy. Składa się na niego 
gruba szyjka korzeniowa, 
w której gromadzone są sub-
stancje zapasowe gwarantu-
jące dobre przezimowanie 
i szybki start wiosną. Ko-
rzeń o długości co najmniej 
15 cm z dużą ilością korzeni 
bocznych i włośników, gwa-
rantuje szybkie uniezależnie-
nie się od warunków klima-
tycznych. Ponadto zapewnia 
efektywniejsze pobieranie 
wody i składników pokar-
mowych. Programowanie 
plonu rzepaku odbywa się 
już jesienią! To w tym okre-
sie pojawiają się zawiązki 
rozgałęzień bocznych (faza 
5.–6. liścia) i kwiatostanów 
(od fazy 8. liścia), a działa-
nia rolnika mają doprowa-
dzić do tego, by potencjał 
plonotwórczy został wyko-
rzystany w jak największym 
stopniu. Błędy, które zosta-
ną popełnione w nawożeniu 
jesienią, zazwyczaj są już 
nie do naprawienia wiosną. 
Przyjmuje się, że pogłów-
ne nawożenie rzepaku azo-
tem najlepiej jest przeprowa-
dzić w okresie 3–6 tygodni 
po wschodach. Rośliny są 
już w takiej fazie, że można 
wykonać rzetelną ocenę od-
żywienia i podjąć decyzję 
czy i w jakiej ilości zastoso-
wać azot. Należy dodać, że 
azot może być w okresie je-
siennym stosowany również 
w formie dolistnej, szcze-
gólnie w przypadku, gdy 
w łanie pojawiają się obja-
wy niedoboru (słabe tempo 

wzrostu, brak wyrównania 
łanu). Wtedy warto zastoso-
wać około 10–15 kg N/ha.  
W przypadku pojawienia się 
niedoborów późną jesienią 
dolistne stosowanie azotu 
ma pierwszeństwo przed 
nawozami stałymi. Takie 
rozwiązanie szybko odży-
wia rośliny i obniża ryzyko 
„rozhartowania” się roślin 
przed zimą.

 � Co z mikroelementami w okre-
sie jesiennym?

Odpowiedź na to pytanie 
jest prosta. Należy je obliga-
toryjnie uwzględnić w tech-
nologii. Ponadto niektóre 
stanowiska mogą charakte-
ryzować się ryzykiem wystą-
pienia niedoborów mikro-
składników, zaliczamy do 
nich miedzy innymi:
– gleby o nieuregulowa-

nym odczynie – dostęp-
ność większości mikro-
składników wzrasta wraz 
ze spadkiem odczynu, wy-
jątek stanowi molibden; 

– gleby o zniszczonej struk-
turze z zaburzonymi sto-
sunkami wodno-powietrz-
nymi oraz „podeszwą 
płużną”;

– gleby, na których wystę-
puje susza – brak wody 
powoduje zmniejszenie 
ruchliwości mikroskładni-
ków w glebie, spada w nich 
dostępność boru, manga-
nu, molibdenu i miedzi;

– stanowiska, na których 
nie stosuje się nawozów 
naturalnych (obornik, 
gnojowica).
Wśród mikroskładników 

w przypadku rzepaku naj-
ważniejszy jest bor, ponad-
to mangan i molibden. 

Bor pełni wiele funkcji  
w całym procesie wzro-
stu rzepaku. Najważniejsze 
funkcje boru:
– odpowiada za rozwój syte-

mu korzeni włośnikowych;
– stymuluje rozwój stożka 

wzrostu;
– wpływa na prawidłową bu-

dowę ścian komórkowych, 
zwiększając odporność na 
niektóre choroby i odpor-
ność mechaniczną roślin;

– reguluje procesy kwitnie-
nia, skuteczność zapylenia, 
zawiązywania i wykształ-
cenia nasion;

– reguluje gospodarkę wod- 
ną oraz wiele innych pro-
cesów biochemicznych; 

– zwiększa efektywność 
nawożenia azotem, fos-
forem, potasem i magne-
zem, reguluje gospodarkę 
wapniem.
Niedobór boru ujawnia 

się miedzy innymi w po-
staci słabego kwitnienia, 
opadania kwiatów, nieza-
wiązywania nasion, kon-
sekwencją tego jest spadek 
plonu. Ponadto ogranicza 
rozwój systemu korzenio-
wego, co w konsekwencji 
prowadzi do mniejszego po-
bierania wody i składników 
pokarmowych. W korzeniu 
głównym tworzą się puste 
przestrzenie (pęknięcia pod 
szyjką korzeniową). Dobre 
zaopatrzenie w bor zwięk-
sza odporność na pękanie 
łodyg w czasie intensywnego 
wzrostu wydłużeniowego. 

Mangan – odpowiada za 
gospodarkę azotową i hor-
monalną. Zwiększa odpor-
ność na choroby, zapewnia 
sprawną fotosyntezę.

Molibden wchodzi w skład 
reduktazy azotanowej, która 
bierze udział w reduk-
cji pobranego przez rośli-
ny azotu do form umożli-
wiających budowę struktur 
białkowych. 

Mikroskładniki są nie-
zbędnym ogniwem w jesien-
nym budowaniu podstaw 
przyszłego plonu rzepaku. 
Strategia zazwyczaj obej-
muje wykonanie jednego 
zabiegu dokarmiania dolist-
nego. Należy je przeprowa-
dzić w fazie 5–7 liści. Stosu-
jemy zazwyczaj 100–250 g 
B/ha, 80–200 g Mn/ha oraz 
10–20 g Mo/ha. Jednak, jak 
często się zdarza w przyro-
dzie, od tej zasady mogą być 
odstępstwa. Będzie to miało 
miejsce w latach ze sprzyja-
jącymi jesiennymi warun-
kami do rozwoju. Często 
w takich przypadkach rze-
pak wytwarza rozetę więk-
szą niż 12 liści. W takiej 
sytuacji wskazane będzie 
wykonanie dwóch jesien-
nych zabiegów dokarmia-
nia mikroskładnikami. 

Tekst i zdjęcia: 
Artur Kozera

Reklama

Potrzeby pokarmowe rzepaku dla założonego plonu nasion (za prof. W. Grzebisz)

Pobieranie jednostkowe (kg/t) nasion + słoma

Plon nasion (t/
ha)

N P2O5 K2O CaO MgO S

55–60 30–40 70–90 60–80 12–18 16–20

Przykładowa akumulacja w plonie (kg/ha)

3,5–4,0 190–240 105–160 245–360 210–320 42–72 56–80

4,0–4,5 240–270 120–180 280–405 240–360 48–81 64–90

4,5–5,0 250–300 135–200 315–450 270–400 54–90 72–100

 � Plantacja rzepaku w okresie jesiennym wymaga stałego 
monitorowania, aby wyeliminować ewentualne niedobory 
składników pokarmowych
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dla większości roślin upraw-
nych wynosi 15 : 1. Dla roślin 
kapustowatych jest znacz-
nie węższy i kształtuje się 
na poziomie 4–8 : 1, pod-
czas gdy dla roślin bobowa-
tych jest znacznie szerszy 
i wynosi najczęściej 17 : 1.  
W przypadku traw jest on 
uzależniony od nawożenia 
azotowego, wynosząc 14 : 1 
przy słabym nawożeniu azo-
towym i 19 : 1 przy wyso-
kich dawkach azotu.

Wahania stosunku azotu 
do siarki w roślinach w wielu 
przypadkach wpływają ne-
gatywnie na parametry ja-
kościowe, bowiem zawę-
żenie stosunku azotu do 
siarki skutkuje akumulacją 
nieorganicznych związków 
siarki, podczas gdy rozsze-
rzenie tego stosunku wpły-
wa na zahamowanie syntezy 
białek, w efekcie gromadze-
nia w roślinie niebiałko-
wych form azotu, takich jak 
amidy, aminokwasy i azota-
ny. Zwiększenie koncentracji 
azotanów w roślinie pogar-
sza parametry jakościowe 
plonu. Dodatkowo, przy nie-
doborze siarki w roślinach 
stwierdza się niedostatecz-
ną ilość kwasu glutamino-
wego, który stanowi wyj-
ściowy związek do syntezy 
innych aminokwasów. W ta-
kiej sytuacji dochodzi do po-
gorszenia wartości pokar-
mowej białek, ze względu 
na niską zawartość amino-
kwasu egzogennego – me-
tioniny. Dodatkowo docho-
dzi do redukcji zawartości 
witaminy B1 i H.

 � Siarka a jakość nasion rzepaku
Rośliny krzyżowe, w tym 

rzepak, charakteryzują się 
dużą wrażliwością na nie-
dobór siarki, co związane 
jest między innymi z syn-
tezą olejków gorczycznych. 
Nawożenie siarką, zwłaszcza 
przy zbilansowanym nawo-
żeniu azotowym, zwiększa 
zawartość tłuszczu w nasio-
nach roślin oleistych oraz 
wpływa na wzrost całko-
witej wydajności tłuszczu 
z plantacji. Poprawia także 
wartość odżywczą oleju 
przez zwiększenie udzia-
łu nienasyconych kwasów 
tłuszczowych.

 � Siarka w nawożeniu pszenicy
Siarka stanowi istotny 

składnik pokarmowy rów-
nież w uprawie roślin zbo-
żowych. W ziarnie pszeni-
cy wpływa na zwiększenie 
zawartości białka i glute-
nu, co związane jest przede 
wszystkim z obecnością 
składników siarkowych we 
frakcjach glutenu, który 
w dużym stopniu decydu-
je o wartości wypiekowej 

mąki pszennej i jej przydat-
ności do wytwarzania ma-
karonów. Obecność skład-
ników zawierających siarkę 
we frakcji glutenu wpływa 
na fizyczne cechy ciasta, 
w tym elastyczność i od-
porność na rozciąganie. 
Korzystne działanie siarki 
związane jest między in-
nymi z tworzeniem most-
ków dwusiarczkowych po-
między sulfhydrylowymi 
grupami cysteiny, które od-
powiadają za łączenie się 
frakcji glutein.

Optymalne zaopatrzenie 
pszenicy w siarkę warunku-
je odpowiedni rozwój biel-
ma, jak również wpływa na 
zwiększenie zawartości biał-
ka w ziarnie przez wydłuże-
nie czasu jego nagromadza-
nia. Dodatkowo, budowa 
bielma jest istotnym kryte-
rium jakości przemiałowej 
i wypiekowej ziarna psze-
nicy. Nawożenie siarką od-
działuje na zawartość ami-
nokwasów oraz na jakość 
i skład kompozycyjny biał-
ka, w dużym stopniu pod-
nosząc wartość żywieniową 
ziarna pszenicy. Zwiększa 
również udział ziaren szkli-
stych, które stanowią ważną 
cechę ziarna w młynarstwie 
i piekarnictwie. 

Przy niedoborze siar-
ki w uprawie pszenicy do-
chodzi do pogorszenia 
właściwości ciasta, co jest 
związane głównie ze zmniej-
szeniem jego rozciągliwości. 
Ważnym wyznacznikiem ja-
kości ziarna pszenicy jest 
stosunek azotu do siarki, 
który waha się w zależno-
ści od zastosowanego na-
wożenia od 12 : 1 do 15 : 1.  
W przypadku zaburzenia 
stosunku azotu do siar-
ki w ziarnie pszenicy po-
gorszeniu ulegają parame-
try jakościowe, co wiąże się 
z nagromadzeniem w nim 
azotanów i amidów.

 � Siarka w uprawie jęczmienia
Optymalne zaopatrzenie 

jęczmienia w siarkę wpływa 
na zwiększenie plonu ziar-
na jęczmienia oraz poprawę 
jego jakości, jak również wa-
runkuje lepsze wykorzysta-
nie azotu nawozowego. Przy 

zbilansowanym nawożeniu 
tym makroskładnikiem do-
chodzi do zwiększenia kon-
centracji metioniny i cy-
steiny w ziarnie roślin oraz 
obniżenia stosunku azotu 
do siarki. Z kolei przy de-
ficycie siarki zmniejsza się 
ilość hordein, które stano-
wią typowe białka ziarna 
jęczmienia, co prowadzi do 
pogorszenia parametrów 
jakościowych plonu użyt-
kowego. Następuje rów-
nież zwiększenie koncen-
tracji azotanów i wolnych 
aminokwasów.

 � Znaczenie siarki w uprawie 
roślin bobowatych

U roślin bobowatych siar-
ka jest niezbędna do wiąza-
nia azotu atmosferyczne-
go, jak również do syntezy 
białek. Przy deficycie tego 
składnika pokarmowego do-
chodzi do ograniczenia pro-
dukcji białka, które dodatko-
wo jest mniej wartościowe, 
ze względu na niższą zawar-
tość aminokwasów egzogen-
nych. Wynika to z faktu, iż 
metionina jest najczęściej 
podstawowym aminokwa-
sem limitującym jakość na-
sion roślin strączkowych. 
W warunkach niedoboru 
siarki dochodzi również do 
ograniczenia syntezy bia-
łek bogatych w siarkę, ta-
kich jak leguminy i albu-
miny, przy jednoczesnym 
zwiększeniu produkcji bia-
łek ubogich w ten składnik, 
a mianowicie wiciliny.

W uprawie roślin bobowa-
tych siarka odgrywa również 
zasadniczą rolę w symbio-
tycznym procesie wiązania 
azotu, bowiem uczestniczą-
ce w tym procesie enzymy, 
nitrogenaza i ferredoksyna, 
zawierają związki żelazowo-
-siarkowe. Nawożenie siarką 
w tej grupie roślin wpływa 
także na zwiększenie zawar-
tości cukrów w konsekwen-
cji szybkiego wzrostu po-
wierzchni liści i intensyfikacji 
procesu fotosyntezy oraz me-
tabolizmu azotowego.

dr hab. Marzena 
S. Brodowska, 

prof. Uniwersytetu 
Przyrodniczego

w Lublinie

Dokończenie ze str. 10

 �Optymalne zaopatrzenie roślin w siarkę skutkuje lepszym 
wykorzystaniem azotu przez rośliny, co przekłada się na 
uzyskanie wyższego plonu
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Reklama

Jesienne dokarmianie  
ozimych form zbóż i rzepaku

Fundament przyszłego plonu ozimych form zbóż i rzepaku zaczyna się budować w okresie 
jesiennym. W aspekcie tego bardzo ważny jest prawidłowy rozwój roślin już od początku okresu 
wegetacji. W przypadku pszenicy, której udział w strukturze zasiewu zbóż jest największy, 
w okres zimowy powinna ona wchodzić częściowo rozkrzewiona. Optymalne jest, gdy przed 
okresem zimowym wytworzy ona od 2 do 3 dobrze rozwiniętych źdźbeł bocznych, które 

zbliżone są swoim rozwojem do źdźbła głównego, co umożliwi dobre przezimowanie roślin oraz szybki start 
wegetacji w okresie wiosennym.

Rzepak ozimy przed 
zimą powinien wy-
tworzyć co naj-
mniej 8, a opty-
malnie od 10 do 12 

w pełni rozwiniętych liści, 
jak również grubą szyjkę 
korzeniową, której średni-
ca powinna być skorelowana 
z ilością wytworzonych liści. 
Podobnie jak w przypadku 
pszenicy ozimej, prawidło-
wy jesienny rozwój rzepaku 
zapewnia dużą odporność 
na wymarzanie, jak również 
wiosną szybki wzrost roślin. 
Aby umożliwić optymalny 
rozwój roślin w tym czasie, 
poza nawożeniem doglebo-
wym, głównie fosforem, po-
tasem i niską dawką azotu, 
ważne jest dokarmianie do-
listne roślin, które powinno 
stanowić zabieg obligatoryj-
ny w prawidłowo prowadzo-
nej technologii nawożenia.

 � Co uwzględnić w dokarmianiu 
zbóż i rzepaku?

W uprawie zbóż ozimych 
w okresie jesiennym warto 
jest zadbać o odpowiednie 
odżywienie roślin mikro-
elementami, w tym głównie 
manganem, cynkiem i mie-
dzią, zaś w uprawie rzepa-
ku ozimego konieczne jest 

dostarczenie roślinom boru, 
manganu i molibdenu. Na-
leży przy tym pamiętać, że 
dokarmienie dolistne mikro-
elementami jest najczęściej 
bardziej efektywne od nawo-
żenia doglebowego. W prak-
tyce rolniczej stosując do-
karmianie dolistne można 
pokryć całość zapotrzebo-
wania roślin na mikroele-
menty. Z makroelementów 
z kolei w okresie jesiennej 
wegetacji zboża, a w szcze-
gólności rzepak dokarmia się 
magnezem i siarką. Można 
również aplikować poza-
korzeniowo fosfor i potas, 
szczególnie w sytuacji ogra-
niczonego pobierania tych 
makroskładników przez sys-
tem korzeniowy roślin.

Jesienne dokarmianie do-
listne zbóż i rzepaku mi-
kroelementami jest bardzo 
ważne, bowiem poza od-
działywaniem na gospo-
darkę azotową roślin, którą 
kontrolują podczas całe-
go okresu wegetacyjnego, 
wpływając w ten sposób na 
plon ziarna zbóż i nasion 
rzepaku oraz na jakość tech-
nologiczną plonu użytkowe-
go, aktywują one i zarazem 
kontrolują szereg procesów 
życiowych roślin. Miedzy 

innymi poprawiają efek-
tywność procesu fotosyn-
tezy (głównie żelazo, miedź, 
mangan i cynk), uspraw-
niają funkcjonowanie ukła-
dów hormonalnych (przede 
wszystkim cynk, mangan, 
miedź i bor) oraz zwiększają 
odporność roślin na choro-
by (głównie żelazo, mangan, 
miedź, cynk i bor).

 � Na co zwrócić uwagę przy 
dokarmianiu dolistnym zbóż?

W okresie jesiennym do-
karmianie dolistne zbóż mi-
kroelementami powinno być 
przeprowadzone przy tem-
peraturze przynajmniej 6°C, 
a niekiedy 10°C. Tempera-
tura panująca podczas wy-
konywania tego zabiegu jest 
jednym z czynników warun-
kujących jego efektywność, 
gdyż wyższa temperatura 
umożliwia zwiększenie jego 
efektywności oraz lepsze po-
bieranie mikroelementów 
przez rośliny. Zalecane jest 
wykonanie zabiegu dokar-
miania pozakorzeniowego 
na 2–3 tygodnie przed za-
kończeniem okresu jesien-
nej wegetacji zbóż.

Jesienne optymalne zaopa-
trzenie zbóż w mangan wpły-
wa pośrednio na prawidłowy 

rozwój systemu korzeniowe-
go roślin, bowiem zwiększa 
pobieranie przez nie fosfo-
ru i innych makroskładni-
ków. Pierwiastek ten kon-
troluje również metabolizm 
azotowy, wpływa także na 
poprawę zdrowotności ro-
ślin oraz zwiększa ich zi-
motrwałość, a aplikowany 
szczególnie w początkowych 
fazach rozwojowych zbóż, 
wzmaga zabiegi regulacji 
ich pokroju. Dodatkowo od-
działuje na tworzenie fla-
wonoidów odgrywających 
ważną rolę w ochronie roślin 
przed chorobami grzybo-
wymi, jak również insekta-
mi. Chroni system korze-
niowy zbóż przez toksyczne 
oddziaływanie na patogeny, 
które pojawiają się na jego 
powierzchni.

Dokarmianie pozako-
rzeniowe zbóż cynkiem 
w okresie jesiennej wege-
tacji zwiększa ich odpor-
ność na niską temperaturę 
oraz na choroby. Dodatkowo 
wpływa na poprawę meta-
bolizmu azotowego. Podob-
nie aplikacja miedzi wiąże 
się z poprawą zdrowotności 
roślin oraz korzystnie wpły-
wa na rozwój systemu korze-
niowego zbóż, co umożliwia 

efektywniejsze pobieranie 
składników pokarmowych 
z gleby. Należy podkre-
ślić, że na niedobór cynku 
i miedzi ze zbóż szczególnie 
wrażliwe są pszenica ozima 
i jęczmień ozimy.

 � Dokarmianie dolistne rzepaku 
nie tylko borem

Biorąc pod uwagę ilość po-
bieranych przez rzepak mi-
kroelementów, w najwięk-
szej ilości roślina ta pobiera 
mangan, cynk i bor, a znacz-
nie mniej pobiera miedzi 
i molibdenu. Jesienne do-
karmianie dolistne powin-
no być wykonane w fazie  
5.–6. liścia, a z mikroelemen-
tów koniecznie należy za-
opatrzyć rośliny w bor, man-
gan i molibden, a w wielu 
przypadkach również 
w cynk. Taki termin wykona-
nia zabiegu umożliwia opty-
malny rozwój roślin oraz 
zwiększa ich zimotrwałość. 
Bor zaaplikowany w okresie 
jesiennym korzystnie wpły-
wa na wykształcenie i roz-
wój systemu korzeniowego 
rzepaku, przeciwdziałając 
tym samym powstaniu zgo-
rzeli rdzenia korzeniowego 
i stożka wzrostu. Przygoto-
wuje również roślinę do spo-
czynku zimowego, zwiększa 
także odporność rzepaku 
na choroby oraz poprawia 
efektywność nawożenia ma-
kroskładnikami, jak i regu-
luje gospodarkę wapniową 

w roślinie. Niedobór boru 
w okresie jesiennym objawia 
się występowaniem pustych 
przestrzeni w korzeniach 
rzepaku, które widoczne są 
w okresie późnej jesieni lub 
też wczesnej wiosny.

Mangan aplikowany 
w okresie jesiennym po-
średnio stymuluje rozwój 
systemu korzeniowego oraz 
zmniejsza zawartość auksyn 
w roślinach, co ogranicza ich 
wzrost, a tym samym wpły-
wa na lepsze przygotowa-
nie roślin do okresu zimo-
wego. Zwiększa odporność 
rzepaku na przemarzanie 
w okresie zimowym, ponie-
waż bierze udział w syntezie 
cukrów w roślinie. Podobnie 
jak mangan molibden wpły-
wa na prawidłową gospo-
darkę azotową oraz zwięk-
sza odporność rzepaku na 
niskie temperatury panu-
jące w okresie jesiennym. 
Jesienne optymalne zaopa-
trzenie rzepaku w molib-
den zwiększa także mrozo-
odporność roślin. W okresie 
jesiennym ważne jest rów-
nież dokarmianie rzepaku 
cynkiem, ponieważ pierwia-
stek ten oddziałując na syn-
tezę lignin biorących udział 
w budowie ściany komórko-
wej, zwiększa odporność ro-
ślin na choroby wywołane 
przez patogeny.

dr Ryszard Brodowski
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie

 �Dokarmianie pozakorzeniowe zbóż cynkiem w okresie 
jesiennej wegetacji zwiększa ich odporność na niską tem-
peraturę oraz na choroby
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Tabela 2. Przykładowe s.cz. graminicydów, zalecane jesienią do zwalczania chwastów jednoliściennych rocznych i wieloletnich oraz samosiewów zbóż po wschodach rzepaku ozimego 

Graminicyd S.cz. Dawka
na ha

Faza
w skali BBCH

Chwasty wrażliwe

Agaton 100 EC, Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Asfolot 100 EC,  
Profop 100 EC, Ready, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC

propachizafop 0,5–0,7 l
1,5 l*

12–21 samosiewy zbóż, miotła zbożowa, owies głuchy, chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, 
włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała, perz właściwy*

Focus Ultra 100 EC cykloksydym 1,0–2,0 l
4,0–5,0 l*

samosiewy zbóż, miotła zbożowa, wyczyniec polny, owies głuchy, chwastnica jednostronna, 
palusznik krwawy, proso, stokłosa płonna, stokłosa polna, włośnica zielona, włośnica ber, 
sorgo alpejskie*, życica wielokwiatowa*, życica trwała*, perz właściwy*, wiechlina zwyczajna*

Akapit 125 EC fluazyfop-P 
butylu

1,0–2,5 l
2,5–3,0 l*

12–18 samosiewy zbóż, ,miotła zbożowa, wyczyniec polny, owies głuchy, chwastnica jednostronna, 
palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona, wiechlina zwyczajna*, życica trwała*, perz 
właściwy*

Balatella Forte 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC,  
Fusilade Forte 150 EC

0,63–0,83 l
1,7 l*

12–21 samosiewy zbóż, miotła zbożowa, wyczyniec polny, owies głuchy, chwastnica jednostronna, 
perz właściwy*

Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Grastop 150 EC, Rento 150 EC,  
Tapani 150 EC

0,75–1,0 l
2,0–2,5 l*

12–14 samosiewy zbóż, miotła zbożowa, chwastnica jednostronna, perz właściwy*

Frequent 2,0 l
3,0 l*

12–21 samosiewy zbóż, owies głuchy, wyczyniec polny, chwastnica jednostronna, stokłosa bezostna, 
włośnica sina, włośnica zielona, kłosówka wełniasta*, kostrzewa owcza*, perz właściwy*, 
wiechlina łąkowa*

Privium 125 EC, Trivko 0,75–1,0 l
2,0 l*

samosiewy zbóż, miotła zbożowa, wyczyniec polny, owies głuchy, chwastnica jednostronna, 
perz właściwy*

Achiba 05 EC, Maceta 50, Targa Super 05 EC chizalofop-P 
etylu

0,75–1,25 l
2,0–2,5 l*

10/11–19 samosiewy zbóż, miotła zbożowa, wyczyniec polny, owies głuchy, chwastnica jednostronna, 
stokłosa miękka, włośnica sina, życica wielokwiatowa, perz właściwy*

Agard 100 EC, Demetris 100 EC, Digator 100 EC,  
Grasser 100 EC, Pilot 10 EC, Superb 100 EC, Superic 100 EC

0,45–0,6 l
1,0 l*

11/12–19

Buster 100 EC, Investo 100 EC, Jenot 100 EC 0,3 l
0,4 l*

12–21 samosiewy zbóż, miotła zbożowa, chwastnica jednostronna, perz właściwy*

Darium, Trepach, Zamzar 0,4 l
2,5 l*

13–19 chwastnica jednostronna, perz właściwy*

Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Labrador 05 EC, Quick 05 EC,  
Supero 05 EC, Taurus 05 EC

1,0–1,5 l 11–21 samosiewy zbóż, miotła zbożowa, wyczyniec polny

Labrador Extra 50 EC, Labrador Pro, Wizjer 50 EC 0,75–1,5 l
2,0 l*

12–21 samosiewy zbóż, miotła zbożowa, owies głuchy, chwastnica jednostronna, wiechlina 
zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona,
życica trwała, perz właściwy*

Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC 0,75–1,5 l
2,0–3,0 l*

14–15 samosiewy zbóż, miotła zbożowa, chwastnica jednostronna, owies głuchy, palusznik krwawy, 
włośnice, życica trwała, wyczyniec polny*, perz właściwy*

Maceta 100 0,35–0,6 l
1,25 l*

14–19 samosiewy zbóż, wyczyniec polny, chwastnica jednostronna, perz właściwy*

Pilot Max 10 EC, Szogun 10 EC, Targa 10 EC 0,35–0,6 l
1,5 l*

12–18 samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy, włośnica sina, wiechlina roczna, perz 
właściwy*

Targa Max 10 EC 0,5–0,6 l
1,0–1,25 l*

10–19 samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy*

Bagira 040 EC, Panarex 040 EC, Pantera 040 EC,  
Rango 040 EC

chizalofop-P 
tefurylu

0,6–1,0 l
1,5–2,0 l*

12–18 samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, perz właściwy*

Brixton kletodym 0,5–1,0 l samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica trwała

Cegorian Extra 120 EC, Centurion Plus 120 EC, Flanker 120 EC, 
GramiGuard, Select Super 120 EC

0,8 l samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy

Kleo 240 EC, Logik 240 EC 0,5 l miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny

V-Dim, VextaDim 240 EC 10–18

Pamiętajmy, iż graminicy-
dy zwalczają skutecznie ga-
tunki jednoliścienne roczne 
najlepiej, gdy te znajdują się 
w fazie 2–4 liści, natomiast 
jednoliścienne wieloletnie, 
perz właściwy – w fazie 4– 
6 liści (gdy osiągnie ok. 
15–20 cm wysokości).

Przykłady zalecanych gra-
minicydów, ich s.cz. oraz 
dawek, faz rozwojowych, 
a także zwalczanych gatun-
ków chwastów jednoliścien-
nych, zostały zamieszczone 
w tabeli 2.

Ponadto stosując gramini-
cydy, należy pamiętać o bar-
dzo ważnej zasadzie, a mia-
nowicie niższe dawki tych 
preparatów należy stoso-
wać do zwalczania gatun-
ków jednoliściennych rocz-
nych (w tym samosiewów 
zbóż), natomiast maksymal-
ne zalecane dawki stosuje 
się jedynie do ogranicza-
nia chwastów jednoliścien-
nych wieloletnich, perzu 
właściwego czy wiechliny  
rocznej. Ponadto zaleca 
się, aby graminicydy sto-
sować oddzielnie, tzn. nie 
tworzyć mieszanin zbior-
nikowych tych preparatów 
z innymi herbicydami stoso-
wanymi jesienią w rzepaku  
ozimym.

Dokończenie ze str. 15
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Jesienna uprawa gleby pod zboża 
Przełom lata i jesieni jest tradycyjnie czasem przygotowań do kolejnego sezonu uprawy  
zbóż ozimych. W tym okresie warto skupić wysiłki na starannym przygotowaniu gleby  
pod zasiew, wcześniej natomiast należy zaplanować, jaki sprzęt zostanie wykorzystany  
do uprawy. Sztuce planowania sprzętu sprzyja szeroka gama agregatów uprawowych 
dostępnych na rynku. 

dr hab. inż. Marek Gaworski 
SGGW w Warszawie 

Technologia uprawy 
zbóż ozimych tak 
naprawdę rozpo-
czyna się wraz z zej-
ściem przedplonu 

z pola. Pole po przedplonie 
wymaga zagospodarowania 
odpowiednio do tego, jaka 
wcześniej była uprawiana 
roślina. Prawidłowe przy-
gotowanie pola pod zboża 
ozime będzie tym łatwiejsze, 
im z większą dokładnością 
zostaną wykonane zabiegi 
po zbiorze przedplonu. Jed-
nym z takich zabiegów jest 
uprawa ścierniska. 

 � Zacznijmy od uprawy pola, 
w tym ścierniska po przedplonie

Uprawę ścierniska pla-
nuje się w możliwie krót-
kim okresie po sprzęcie 
ziarna i zebraniu słomy. 
Jeśli uprawę pożniwną od-
sunie się w czasie, to do-
chodzi do nadmiernego 

zachwaszczenia, porasta-
nia samosiewami, a nawet 
zadarnienia pola, co utrud-
nia dalszą uprawę. Wyko-
nana w odpowiednim mo-
mencie uprawa ścierniska 
ogranicza parowanie i utra-
tę wody. Przyoranie słomy 
inicjuje jej wcześniejszy 
rozkład i pobudzenie życia 
biologicznego w glebie, co 
nie jest bez znaczenia dla 
uprawy kolejnej rośliny na 
danym polu. 

Uprawę ścierniska prze-
prowadza się metodami 
konwencjonalnymi i w spo-
sób uproszczony. Jeszcze do 
niedawna w uprawie poż-
niwnej dominowało zasto-
sowanie pługów podoryw-
kowych. Alternatywą jest 
wykorzystanie agregatów 
bazujących na kultywato-
rach (gruberach) ze sztyw-
nymi lub sprężystymi łapa-
mi (zębami), a także bronach 

talerzowych. W tej uprosz-
czonej metodzie uprawy, 
obok sekcyjnych bron ta-
lerzowych (z talerzami peł-
nymi lub z wycięciami na 
krawędzi tnącej) stosuje się 
także wały strunowe i ob-
rotowe spulchniacze. Gru-
bery, czyli zestawy złożone 
z kultywatora (z 2–4 rzęda-
mi sztywnych zębów), bocz-
nych lemieszy, sekcji talerzy 
i wału (pojedynczego lub po-
dwójnego) mogą być dodat-
kowo wyposażane w spręży-
ste zgrzebło odpowiedzialne 
za rozprowadzanie resztek 
pożniwnych. Alternatyw-
nym rozwiązaniem dla kul-
tywatorów i bron talerzo-
wych w uprawie pożniwnej 
są maszyny z aktywnymi ze-
społami roboczymi. 

Dzięki działaniu zespołów 
roboczych na głębokości 
ok. 8–10 cm dochodzi do 
wymieszania gleby i przy-
krycia ok. 70% pozostałości 
po zbiorze zbóż. W efekcie, 
gleba traci mniej wilgoci, 

i – co jest szczególnie ważne 
– stawia niższe opory przy 
późniejszych, jesiennych za-
biegach uprawowych. 

Jeśli planuje się wdrożenie 
technologii siewu w mulcz, 
uprawę ściernisk prowa-
dzi się przy wykorzystaniu 
kultywatorów podorywko-
wych z wielorzędowym ze-
stawem zębów, co pozwala 
na lepsze (w porównaniu ze 
standardowymi gruberami) 
wymieszanie resztek poż-
niwnych z glebą. W tech-
nologii z uprawą mulczową 
stosuje się również rozwią-
zania, które łączą płytkie 
wymieszanie resztek poż-
niwnych z głębokim spulch-
nianiem (specjalnie dobra-
nymi zębami) zagęszczonej 
warstwy gleby na głęboko-
ści do 40 cm. 

 � Zespół uprawek przedsiewnych 
na polu pod zboża ozime 

Wobec zespołu upra-
wek przedsiewnych stawia 
się konkretne cele. Przede 
wszystkim jest to nadanie 
glebie struktury gruzeł-
kowatej, a to w efekcie jej 
odpowiedniego rozdrob-
nienia i zagęszczenia. Po-
nadto, uprawa przedsiew-
na ma za zadanie stworzyć 
odpowiednie warunki wil-
gotnościowe do kiełkowa-
nia ziarna, zniszczyć możli-
wie jak najwięcej chwastów 
i wymieszać nawozy mine-
ralne z glebą.

Przygotowanie roli pod za-
siew roślin ozimych na ogół 
rozpoczyna się orką siewną, 
którą zaleca się wykonać 
na ok. 3–4 tygodnie przed 
siewem roślin. W przypad-
ku późnego zejścia z pola 
przedplonu orkę siewną 
przeprowadza się bezpo-
średnio przed siewem roślin 
ozimych. Wymaga to użycia 
bezpośrednio po orce wałów 
przyspieszających osiadanie 
gleby, np. wału Campbella. 

Na przykład pod żyto, orkę 
siewną zaleca się wykonać 
na głębokość ok. 18–20 cm. 
Zaplanowanie orki odpo-
wiednio wcześnie przed sie-
wem zbóż ozimych sprzyja 
odleżeniu roli, co w póź-
niejszym czasie korzystnie 
wpływa na warunki rozwoju 
systemu korzeniowego ro-
ślin i lepsze przygotowanie 
zboża do przezimowania. 
Siew ziarna w rolę, która 
nie jest odleżała zwiększa 
ryzyko przerywania ko-
rzeni i uszkodzenia węzła 

krzewienia na skutek osia-
dania gleby. Długość okre-
su między wykonaniem 
orki a terminem siewu za-
leży od wielu czynników, 
w tym zwięzłości gleby. 
Gleby zwięzłe osiadają wol-
niej, dlatego wymagają dłuż-
szego czasu na ten proces. 
Skutkom zbyt późnego wy-
konania orki przeciwdziała 
się stosując za pługiem wał 
wgłębny (Campbella), który 
przyspiesza osiadanie gleby. 
Zespół doprawiający może 
zostać również uzupełnio-
ny o wał kolczatkę lub wał 
kruszący. 

Jedną z tendencji w przed-
siewnej uprawie gleby są 
uproszczenia. Do uprawy 
uproszczonej proponuje się 
wykorzystanie zestawu cięż-
kiego kultywatora połączo-
nego z broną rotacyjną lub 
wirnikową. Jedną z opcji 
jest zamontowanie zębów 
kultywatora bezpośrednio 
na ramie brony rotacyjnej 
i jej połączenie z wałem 
krusząco-ugniatającym. 

Przykładem jeszcze dalej 
posuniętych uproszczeń 
jest całkowite lub częściowe 
wyeliminowanie zabiegów 
uprawy i przeprowadzenie 
tzw. siewu bezpośredniego. 
Polega on na umieszczeniu 
ziarna w glebie, która nie 
została wcześniej uprawio-
na. Do tego celu służy spe-
cjalny siewnik wyposażony  
w odpowiednio dobrane re-
dlice talerzowe lub urzą-
dzenia pasmowo-gryzu-
jące powierzchnię gleby. 
W metodzie siewu bez-
pośredniego, mającej rów-
nież zastosowanie w upra-
wie zbóż ozimych, ziarno 

jest wprowadzane w wy-
cięte redlicami szczeliny 
w ścierni lub powierzchni 
zmulczowanej. 

Wdrażanie uproszczonej 
metody uprawy roli jest 
szczególnie uzasadnione 
w przypadku gleb w do-
brej kulturze, zasobnych 
w substancje organiczne 
oraz wapń. Siew bezpośred-
ni bez uprawy mechanicznej 
nie powinien być wykony-
wany na glebach zlewnych 
i nieprzepuszczalnych, jak 
również bardzo lekkich gle-
bach piaszczystych. 

Zadania związane z upra-
wą gleby można połączyć 
z równoczesnym siewem 
zbóż. Praca agregatów upra-
wowo-siewnych wiąże się 
z licznymi korzyściami, 
w tym ekonomicznymi, co 
stanowi o rozpowszech-
nieniu łączenia uprawy 
z siewem. 

 �  Agregaty do uprawy przesiew-
nej: jest w czym wybierać

Producenci rolni, zainte-
resowani wyposażeniem go-
spodarstw w nowoczesny 
sprzęt do uprawy gleby mają 
w czym wybierać. Bogata 
oferta rynkowa krajowych 
i zagranicznych firm obej-
muje agregaty uprawowe 
o różnym stopniu złożono-
ści konstrukcyjnej, funkcjo-
nalności użytkowania i wy-
dajności pracy. 

W ofercie Amazone znaj-
dują się różne modele płu-
gów o liczbie korpusów od 
2 do 8, co oczywiście narzu-
ca dobór ciągnika o dosta-
tecznej mocy silnika. Do 

 � Aby przyspieszyć osiadanie gleby po uprawie przedsiewnej, 
pług łączy się z wałem ugniatającym

 � Przykład agregatu do uprawy przedsiewnej w czasie 
pracy

Dokończenie na str. 28
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Technologia wapnowania gleb
Co najmniej połowa polskich gleb ma odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, co oznacza konieczność 
wapnowania. Bez tego zabiegu wątpliwa jest korzyść ze stosowania drogich nawozów 
mineralnych, gdyż są to niepotrzebnie wydane pieniądze. W miarę zakwaszania się gleby 
następują w niej zjawiska niekorzystne, m.in. zmniejsza się ilość dostępnego fosforu i potasu, 
maleje aktywność drobnoustrojów. 

Najkorzystniejszym 
terminem do prze-
prowadzenia za-
biegu wapnowa-
nia na gruntach 

ornych jest okres po żni-
wach. Wapno zastosowa-
ne na ściernisko w czasie 
podorywki dostaje się do 
środka warstwy ornej, a za-
biegi, które są prowadzone 
w walce z chwastami, w dość 

krótkim czasie przyczyniają 
się do starannego wymiesza-
nia wapna z glebą. W okre-
sie jesiennym zalecane jest 
także wapnowanie użytków 
zielonych.

Aby efekty wapnowania 
służyły poprawie i utrzyma-
niu określonych cech gleby, 
wymaga to użycia sprzę-
tu technicznego o wyso-
kiej jakości działania. Do 

wapnowania gleb najczę-
ściej używanymi maszyna-
mi są rozsiewacze przycze-
piane, rzadziej zawieszane 
oraz rozrzutniki obornika. 
Charakterystyczną cechą 
przyczepianych rozsiewa-
czy do wapna są duże skrzy-
nie ładunkowe, mieszczą-
ce do kilkunastu ton masy. 
Wykonane są z blachy, po-
siadającej bardzo wysoką 

odporność na ścieranie, 
korozję i uszkodzenia me-
chaniczne. Maszyny są wy-
posażone w taśmowy lub 
łańcuchowy przenośnik 
podłogowy z regulowaną 
(w sposób ciągły lub stopnio-
wy) prędkością przesuwu. 
Pozwala to na różnicowa-
nie ilości nawozu dostar-
czanego do tarcz, co prze-
kłada się na zmianę dawki 
rozsiewanej na polu. Napęd 
przenośnika podłogowego 
może pochodzić od wałka 
odbioru mocy za pośrednic-
twem skrzyni przekładowej 
lub jest przekazywany przez 
silnik hydrauliczny, zasila-
ny z własnej hydrauliki ma-
szyny bądź ciągnika. Częstą 
formą napędu przenośnika 
podłogowego w rozsiewa-
czu przyczepianym jest wy-
korzystanie specjalnego koła 
ostrogowego pośredniczące-
go z jednego z kół jezdnych 
maszyny. To koło, którego 
położenie i docisk (najczę-
ściej hydrauliczny) do koła 

jezdnego, pozwala na pełną 
synchronizację prędkości 
przesuwu przenośnika pod-
łogowego z prędkością jazdy 
maszyny. W efekcie ilość na-
wozu dostarczonego do tarcz 
jest ściśle powiązana z pręd-
kością roboczą, co powo-
duje utrzymanie jednako-
wej dawki wapna na całym 
polu. Podstawowy zespół 
przeznaczony do regulacji 
dawki nawozu rozsiewane-
go przez maszynę to zespół 
zasuw w otworach wylo-
towych, które pośredniczą 
w przepływie masy na tar-
cze rozsiewające.

Zespół tarcz rozsiewa-
jących jest napędzany od 
wałka przekaźnika mocy 

ciągnika lub przy wykorzy-
staniu silnika hydrauliczne-
go. W niektórych rozsiewa-
czach do rozsiewu wapna 
zastosowane są specjalne 
dozowniki (ślimaki), które są 
zainstalowane na belce po-
lowej rozsiewacza. Rozsie-
wacze wyposażone w napędy 
hydrauliczne, tj. hydraulicz-
ne sterowanie prędkością 
przesuwu przenośnika pod-
łogowego i położeniem zasu-
wy dozującej, są najczęściej 
przystosowane do automa-
tycznego utrzymywania jed-
nakowej dawki wapna na 
powierzchni jednego hek-
tara, niezależnie od zmiany 

 � Rozsiewacz przyczepiany podczas wysiewu wapna pylistego, na którym zastosowane są 
specjalne dozowniki (ślimaki) na belce polowej

 �Ogólny widok rozsiewacza z kołem ostrogłowym napę-
dzający przenośnik taśmowy maszyny

Dokończenie na str. 22
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parametrów pracy, w tym 
przede wszystkim prędko-
ści jazdy.

Podstawowym kryterium 
jakie muszą spełniać rozsie-
wacze do nawozów wap-
niowych jest równomierny 
i bezpylny wysiew na całą 
powierzchnię pola. Wapna 
nawozowe często charak-
teryzują się szerokim spek-
trum wilgotności (od 0% wil-
goci w nawozach tlenkowych 
do ponad 40% w takich na-
wozach, jak wapno defe-
kacyjne, pokarbidowe czy 
kreda jeziorna), stąd ich wła-
sności wysiewu są diametral-
nie różne. W zależności od 
zawartości wilgoci nawozy 
te charakteryzują się różny-
mi właściwościami warun-
kującymi tym samym dobór 
odpowiedniego typu rozsie-
wacza zapewniającego od-
powiedni ich rozsiew. I tak: 
l nawozy suche charakteryzu-

ją się dużą zawartością czę-
ści pylastych (ziarna o wy-
miarach poniżej 0,1 mm),  
ziarna te unoszone przez 

wiatr powodują często 
duże straty samego nawo-
zu, jak też ze względu na 
zawartość wapna w formie 
tlenkowej, stanowią zagro-
żenie dla zdrowia przy-
padkowo znajdujących się 
w pobliżu ludzi i zwierząt, 
w nawozach tych nie wy-
stępuje zbrylenie;

l nawozy o średnim zawil-
goceniu zawierają znacz-
nie mniej części pylastych, 
nawozy te wykazują znacz-
ną tendencję do zbrylania 
się;

l nawozy o dużym zawilgo-
ceniu, nie występuje py-
lenie, natomiast wykazu-
ją bardzo silną tendencję 
do zbrylania się.
Te i inne cechy związane 

z wapnem i jego aplikacją, 
a szczególnie zróżnicowa-
nie średnicy cząstek i wyso-
ką higroskopijność, stanowią 
o konieczności precyzyjne-
go doboru, starannej regu-
lacji i dbałości o nienaganny 
stan techniczny rozsiewaczy 
do wapna.

W asortymencie firmy 
Unia jest kilka rozsiewaczy 

przyczepianych m.in. serii 
RCW, które zawierają modele 
z podłogowymi przenośnika-
mi i zróżnicowaną pojemno-
ścią skrzyni ładunkowej, jak: 
3000 l (RCW 3000), 5500 l  
(RCW 5500), 7500 l (RCW 
7500), (RCW 10 000). Szero-
kość robocza wymienionych 
rozsiewaczy w przypadku 
wysiewu wapna – 8–16 m, 
zaś przy wysiewie nawozów 
granulowanych – 12–36 m.

Są one, w zależności od 
wersji maszyny, napędza-
ne hydraulicznie lub me-
chanicznie. Hydrauliczny 
napęd pozwala na bezstop-
niową zmianę prędkości ob-
rotowej tarcz w zakresie od  
10 do 800 obr./min. W rozsie-
waczach RCW 5500 i RCW 
10 000 podłogowy przeno-
śnik taśmowy jest napędzany 
od koła ostrogowego, w po-
zostałych wersjach rozsiewa-
czy zastosowano hydraulicz-
ny napęd przenośnika. Jedną 
z kluczowych cech funkcjo-
nalnych tych rozsiewaczy 
jest przystosowanie do pre-
cyzyjnego wysiewu wapna 
i nawozów granulowanych 

w szerokim zakresie dawek 
– od 50 d0 3000 kg/ha, dzię-
ki dwom tarczom rozsiewa-
jącym i dwubiegowej prze-
kładni napędu przenośnika 
podłogowego. 

Producentem rozsiewa-
czy do wapna, nawozów jest 
firma POMOT Chojna, która 
produkuje nowoczesne i uni-
wersalne rozsiewacze przy-
czepiane typu UPR o ła-
downości: 4, 6, 8,5 i 12,5 t 
na licencji Transpread. Po-
siada łańcuchowy przeno-
śnik podłogowy o szerokości  
500 mm lub 700 mm, me-
chaniczny napęd z koła jezd-
ne. Trzybiegowa skrzynia 
biegów regulująca prędkość 
łańcucha umożliwia żądaną 
dawkę podawania nawozu. 
Dwa talerze rozrzucające 
wykonane ze specjalnej stali, 
pokryte tworzywem, zapo-
biegają przylepianiu się na-
wozu do talerzy, które za-
pewniają dużą dokładność 
rozrzutu oraz wydłuża-
ją ich żywotność. Hydrau-
liczny napęd tarcz rozrzu-
cających pozwala na szeroki 
zakres obrotów – od 10 do  
1127 obr./min. Szerokość roz-
siewu dla wapna – od 2,5 m 
do 18 m, dla nawozów mine-
ralnych – od 10 m do 36 m.

Firma Dexwal posiada 
w swej ofercie rozsiewacze 
z podłogą przesuwną. Na 
dnie zbiornika znajduje się 

płyta z kilkoma zębami, która 
porusza się ruchem posu-
wisto-zwrotnym, rozkrusza-
jąc nawóz (wapno) w zbiorni-
ku i wysypuje go na wirującą 
tarczę rozsiewającą. Najbar-
dziej przydatnymi maszyna-
mi do rozsiewu wapna są: 
Tajfun WTT 380/550 i Tor-
nado Wbro 1200.

Oferta zagranicznych ma-
szyn do rozsiewania wapna 
obejmuje m.in. rozsiewa-
cze firmy Amazone, Bag, 
Sulky. Jednym z rozsiewa-
czy firmy Amazone jest typ 
ZG-B o pojemności zbior-
ników 5500 l i 8200 l. Sze-
rokość robocza wynosi 18 m  
w przypadku wapna i do 36 m  
przy wysiewie nawozów gra-
nulowanych. W konstrukcji 
rozsiewacza istnieje moż-
liwość wymiany standar-
dowych tarcz do wapna na 
uniwersalne tarcze Omnia 
Set – do rozrzutu nawozów 
granulowanych lub tarcze 
typu Tele Set – do wysiewu 
granicznego. 

Paleta rozsiewaczy firmy 
Budissa Bag do wapna, na-
wozów – obejmuje maszyny 
od 5 t do 9 t: GDK5, GDK6, 
GDK7, GDK8, GDK9. Roz-
siewacze umożliwiają wy-
siew wapna w każdej postaci, 
również wilgotnego. Wy-
posażone są w elektronicz-
no-hydrauliczne sterowanie 
podnośnika podłogowego 

(zgarniakowego lub taśmo-
wego) z dokładnością dozo-
wania rzędu 98–99%. Szero-
kość robocza rozsiewacza 
wynosi do 18 m – wapna i do 
40 m – nawozu mineralnego. 
Może być wyposażony w śli-
mak rozsiewający wapno py-
liste oraz w deflektor, który 
pozwala na nawożenie jed-
nostronne, przy granicy pola. 
Zakres ilości wysiewu od  
40 kg/ha do 16 000 kg/ha.

Do wysiewu wapna na ma-
łych powierzchniach mogą 
być również wykorzysta-
ne rozsiewacze zawiesza-
ne, m.in. firma POM Au-
gustów oferuje modele  
– Motyla N031M i N031M/1, 
które różnią się pojemno-
ścią zbiornika, tj. 0,32 m3  
i 0,40 m3 i odpowiednio masą 
własną – 105 kg i 130 kg. Sze-
rokość wysiewu wapna na-
wozowego wynosi 5 m.

Do rozsiewania nawo-
zów wapniowo-magnezo-
wych o dużym zawilgoceniu 
można wykorzystać rozrzut-
niki obornika z pionowymi 
bębnami rozrzucającymi, np. 
Apollo firmy Unia. Maszyny 
do wysiewu wapna, zarówno 
rozsiewacze, jak i rozrzutniki 
wymagają szczególnej kon-
serwacji ze strony użytkow-
nika, ze względu na agresyw-
ne działanie stosowanego 
materiału.

dr inż. Piotr Grudnik

Charakterystyka techniczna wybranych rozsiewaczy do wysiewu wapna – oferowanych na rynku krajowym

Producent Typ Szer. robocza 
(m)

Pojemność
zbiornika (l)

Rodzaj 
przenośnika

Zapotrzebowanie 
mocy (KM)

Masa
(kg)

Unia RCW3000 8–16 3000 łańcuchowy 50–60 2140

RCW 5500 8–16 5500 łańcuchowy 70–80 2500

RCW 7500 8–16 7500 łańcuchowy 90–100 2750

POM Chojna UPR 4 3–18 4000 łańcuchowy 60–70 1500

UPR 6 3–18 6000 łańcuchowy 80–90 2100

UPR 8,5 3–18 8500 łańcuchowy 100 2950

Budissa–Bag GDK 5000 8–16 5000 zgarniakowy 70–80 2100

GDK 6000 8–16 6000 zgarniakowy 80–90 2200

GDK 8000 8–16 8000 zgarniakowy 90–100 2800

Dexwaal
Busko Zdrój

Tajfun550
Tornado Wibro

6–16
6–16

380
1200

zespół wibrujący 50–60
90 –100

112
200

Amazone ZGB 5500 10–18 5500 taśmowy 70–80 2300

ZGB 8200 10–18 8200 taśmowy 90–100 3150

Sulky Polyvrac xt 100 8–12 7200 taśmowy 80–90 2100

Polyvrac xt 130 8–12 9500 taśmowy 100–1200 3200

POM Augustów Motyl N031
Motyl No31/1

4–5
4–5

320
400

taśmowy
taśmowy

40
50

105
120

Unia Apollo 6 8–12 6000 łańcuchowy 50–60 3400

 � Rozsiewacz przyczepiany podczas wysiewu wapna pylistego z tarczami wysiewającymi

 �Wysiew wapna pylistego rozsiewaczem GDK-6

Dokończenie ze str. 21
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Mulczer na wagę złota
Już wkrótce ruszą zbiory kukurydzy, a zaraz za nimi prace 
związane z zagospodarowaniem ścierniska. Nieodzownym 
narzędziem może okazać się zatem mulczer, który poradzi sobie 
z dużą ilością masy roślinnej, a do tego ograniczy populację 
omacnicy prosowianki.

Mulczer to prosta 
konstrukcyjnie 
maszyna, która 
jednak spełnia 
bardzo ważne 

zadanie w agrotechnice. Jest 
on wykorzystywany coraz 
powszechniej w polskich 
gospodarstwach, głów-
nie z uwagi na rosnące za-
interesowanie rolników 
uproszczonymi technolo-
giami uprawy. W przypad-
ku technologii bezorko-
wej bowiem duża ilość 

nierozdrobnionych resztek 
pożniwnych może sprawiać 
kłopoty podczas wykony-
wania kolejnych zabiegów 
uprawowych oraz siewu.

 �Warto rozdrabniać
Działanie mulczera pole-

ga na skoszeniu roślin lub 
ścierniska na niewielkiej 
wysokości, rozdrobnieniu 
masy roślinnej oraz roz-
rzuceniu jej równomier-
nie na powierzchni pola. 
Po zabiegu mulczowania 

masa roślinna może być 
w łatwy sposób wymieszana 
z glebą, bez ryzyka zapycha-
nia się maszyn, a w kontak-
cie z glebą ulega szybkie-
mu rozkładowi. Możliwe 
jest także wykonanie siewu 
bezpośredniego, niepoprze-
dzonego zabiegiem upra-
wowym. Pozostająca na 
powierzchni rozdrobnio-
na materia organiczna sta-
nowi warstwę chroniącą 
glebę przed nadmiernym 
wysychaniem, a także przed 

wypłukiwaniem w wyni-
ku intensywnych opadów 
oraz przed erozją wietrzną. 
Mulcz także reguluje tem-
peraturę gleby, chroniąc ją 
przed nadmiernym nagrze-
waniem w okresie letnim 
oraz utrzymując ciepło wio-
sną i latem, a dzięki ograni-
czeniu dostępu światła do 
powierzchni gleby, również 
ogranicza presję chwastów.

W tradycyjnej technologii 
uprawy gleby mulczer rów-
nież znajduje zastosowanie. 
Poza poprawieniem jakości 
pracy kolejnych narzędzi 
uprawowych (lepszy efekt 
mieszania resztek roślinnych 
z glebą oraz minimaliza-
cja ryzyka zapychania) oraz 
przyspieszeniem rozkładu 
materii, wprowadzenie za-
biegu mulczowania pozwala 
zwiększyć wysokość kosze-
nia zbóż, rzepaku oraz ku-
kurydzy. Zwiększa to wy-
dajność i ekonomikę pracy 
kombajnu, a często także po-
zwala ograniczyć wilgotność 
zbieranego plonu (zwłasz-
cza rzepaku). Pozostawione 
ściernisko zostaje następnie 
skoszone niemal przy samej 
ziemi i rozdrobnione za po-
mocą mulczera.

Ogromną zaletą zabiegu 
mulczowania jest eliminacja 
larw omacnicy prosowian-
ki, które żerują w dolnych 
częściach łodyg kukurydzy. 
Nieuszkodzone łodygi sta-
nowią dla nich ochronę i do-
godne miejsce do przezi-
mowania. Rozdrobnienie 
tych części roślin pozwala 
ograniczyć liczebność larw 
nawet o 90%. Mulczowanie 
zmniejsza także presję ston-
ki kukurydzianej oraz cho-
rób grzybowych.

Zastosowanie mulcze-
ra nie ogranicza się jed-
nak tylko do rozdrabnia-
nia ściernisk. Powszechnym 
zadaniem tych maszyn jest 
także pielęgnacja pastwisk, 
a w szczególności likwida-
cja niedojadów i chwastów 

pozostawionych przez zwie-
rzęta. Rozdrobnione resztki 
roślin pozostają na pastwi-
sku, stanowiąc naturalny 
nawóz organiczny.

 � Dwa typy mulczerów
Producenci maszyn ofe-

rują dwa rodzaje mulcze-
rów, które mimo podobnego 
przeznaczenia i osiąganego 
efektu pracy, cechuje zupeł-
nie odmienna konstrukcja. 
Pierwsze z nich to mulcze-
ry bębnowe, czyli kosiarki 
bijakowe. Ich zespołem ro-
boczym jest poziomy rotor 
wyposażony w noże lub bi-
jaki rozmieszczone na całej 
szerokości. Rotor obraca 
się przeciwnie do kierunku 

Dokończenie na str. 24 � Rozdrabniacz BC 4000 firmy Kuhn

 �Mamut-Twin firmy Samasz

Skorzystaj ze wszystkich korzyści oferty przedsezonowej:

✔ Rabat do 7% wartości maszyny1

✔ Finansowanie 0% na 2 lata2

✔ Rabat 50% na pakiety wyposażenia3

✔ 365FarmNet Crop View za 1 zł do kombajnów LEXION4

Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. kodeksu cywilnego.
1 Rabat dotyczy płatności w miesiącach: wrzesień 7%, październik 6%, listopad 5%, grudzień 4%. 2 Oferta obejmuje możliwość skorzystania z finansowania udzielanego przez CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE 
(„CFS”)  w formie pożyczki z oprocentowaniem 0% na 2 lata przy spełnieniu obowiązku uiszczenia przez klienta wymaganego wkładu własnego oraz dodatkowo z uwzględnieniem możliwości finansowania VAT do 4 miesięcy. Raty płatne będą miesięcznie lub kwartalne. Opłata 
manipulacyjna wynosi 0,5% wartości netto maszyny. Oferta dotyczy nowych kombajnów marki CLAAS i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki oferty zostały przygotowane w oparciu o stałą stopę procentową. CFS informuje, że przyjęta do kalkulacji 
oferty stała stopa procentowa oparta jest na kosztach pozyskania funduszy, które zostały skalkulowane dla oferty promocyjnej na podstawie danych aktualnych na dzień 19.08.2022. CFS zastrzega, że warunki oferty i przyjęta stała stopa procentowana mogą podlegać aktuali-
zacji w sytuacji, w której koszty pozyskania funduszy przez CFS wzrosną po dacie wskazanej powyżej, ale w trakcie obowiązywania promocji. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego i może być jednostronnie odwołana przez CFS w każ-
dym czasie, przy czym jednocześnie zachowuje aktualność maksymalnie do 30 września 2022 roku. CFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji. Oferta jest ważna pod warunkiem (i) niezwłocznego dostarczenia przez klienta wszystkich informacji i dokumentów 
wymaganych przez CFS celem skompletowania wniosku o finansowanie (zgodnie z obowiązującą w CFS procedurą weryfikacyjną, w szczególności obejmującą zbadanie zdolności finansowej Klienta w zakresie spłaty zaciąganego zobowiązania), (ii) wydania przez CFS pozy-
tywnej decyzji o przyznaniu finansowania oraz (iii) podpisania przez klienta umowy o finansowanie oraz uiszczenia wkładu własnego najpóźniej do 30 września 2022 roku. Finalne warunki finansowania mogą być uzależnione od zdolności kredytowej klienta ocenianej przez CFS 
i różnić się od przestawionych w ofercie. W każdym przypadku warunki te zostaną końcowo uregulowane w zawartej umowie o finansowanie. Szczegóły oferty można uzyskać u autoryzowanych dealerów CLAAS Polska oraz Regionalnych Kierowników Sprzedaży CFS. 
3 Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu kombajnu CLAAS i ich dostępności. Promocja obowiązuje od 1.09.2022 do 31.12.2022. 4 Roczny bezpłatny dostęp do modułu 365FarmNet Crop View w oprogramowaniu 365FarmNet wiąże się z wdroże-
niem oprogramowania przez zespół 365FarmNet Polska – pełna usługa obejmuje założenie darmowego konta, wprowadzanie pól i udostępnienia modułu 365FarmNet Crop View na koncie użytkownika.
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz w regulaminie. Oferta ważna do 31.12.2022.

Przedsmak 2023.
Im wcześniej tym korzystniej. 

Tylko do 31.12.2022.

przedsmak.pl

Szczegóły oferty u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz na www.przedsmak.pl.
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Jak i czym siać 
poplony?

Wysokie ceny nawozów, które mocno nadszarpnęły ostatnio 
portfele rolników, to jeden z powodów, aby jak największa liczba 
gospodarzy przyjrzała się bliżej zagadnieniu poplonów. Należy 
jasno podkreślić, że nazwa poplon jest nieco bardziej tradycyjnym 
stwierdzeniem, a w najnowszym piśmiennictwie i nomenklaturze 

jest najczęściej zastępowana mianem międzyplonu. Poza wspomnianym 
wykorzystaniem, jako nawóz, roślin uprawianych między głównymi plonami, 
poplony (w zależności od zastosowanej technologii i rzecz jasna potrzeb) nadają 
się bardzo dobrze na paszę.

Warto przypo-
mnieć, że sto-
sowanie mię-
d z y plonów 
(poplonów) to 

element wykorzystywany 
w poszczególnych zadaniach 
programów rolnośrodowi-
skowych. Należy pamiętać, 
że poplony poza składnika-
mi odżywczymi (przy po-
zostawieniu do zaorania) 
wzbogacającymi glebę, ofe-
rują poprawę warunków po-
wietrzno-wodnych, m.in. 
przez zapobieganie wysusze-
niu pól pozostawianych bez 
okrywy po zbiorach. Ow-
szem, bardzo zaawansowa-
ne technologicznie sprzęty 
zmaksymalizują możliwości 
wybranego przez nas poplo-
nu, jednak wygląda, że mię-
dzyplony to nie jest żadna 
technologia NASA, a po-
mysł maksymalnego wyko-
rzystania pola do uprawy jest 
niemal tak stary, jak samo 
rolnictwo. 

Odpowiadając sobie na 
pytanie, jak siać poplony, 
najlepiej zagłębić się w ten 
temat „od ogółu do szczegó-
łu”. Kiedy już określimy cel, 
jaki chcemy osiągnąć sto-
sując poplony, od początku 
musimy pamiętać o „kamie-
niu milowym” praktycznie 
każdej uprawy – czyli o ter-
minie siewu. Z jednej stro-
ny jest do dla nas oczywi-
ste, że zbyt późny siew może 
spowodować bardzo skąpy 
plon i to, że jednak istotny 
wpływ ma czas zbioru plonu 
głównego, ale istnieją rów-
nież formalne ograniczenia, 
jakich należy przestrzegać. 
Przykładem jest wymóg po-
siania międzyplonu ścier-
niskowego (jeżeli taki zade-
klarowaliśmy) między 7 lipca  
a 20 sierpnia. To, jakie rośliny 
wybierzemy na nasz poplon 
jest silnie związane z rodza-
jem międzyplonu jaki zasto-
sujemy. Obowiązującym po-
działem międzyplonów jest 
wyróżnienie 3 grup: 
1. Ścierniskowe, które wy-

siewamy po zbiorze plonu 
głównego jeszcze latem, 
wykorzystujemy takie ro-
śliny jesienią, jako paszę 
czy też nawóz lub np. 

pozostawiamy do wio-
sny z przeznaczeniem na 
mulcz.

2. Ozime, wysiewane rów-
nież po zbiorze, ale do-
piero jesienią, taki plon 
wykorzystujemy wiosną, 
najczęściej jako wczesną 
paszę.

3. Wsiewki międzyplono-
we (wydaje się, że bardziej 
skomplikowane od po-
przednich), siejemy po-
plon wiosną jednocześnie 
z plonem głównym lub 
w trakcie wegetacji i po-
zostawiamy po zbiorze do 
jesieni tego samego roku.

Oczywiście gatunków ro-
ślin na poplony jest sporo 
i zależy czy będziemy chcieli 
wykorzystać je na paszę czy 
nawóz, jednak można powie-
dzieć o kilku uniwersalnych 
zasadach. Poplony to rośli-
ny, które powinny się cha-
rakteryzować szybkim wzro-
stem i dużą ilością biomasy 
(zarówno nad, jak i pod zie-
mią). Istotne jest trzymanie 
się zasady, że na poplon wy-
bieramy rośliny z innych ro-
dzin niż plon główny.

Co do kwestii, czym siać 
poplony, to ważną sprawą 
jest, czy faktycznie chcemy 
czy tylko musimy je zastoso-
wać. Zwyczajnie chodzi o to, 
że rolnik, który świadomie 
decyduje się na technologię 
wzbogaconą międzyplonami, 
ma możliwość zakupu różne-
go rodzaju dokładnych siew-
ników poplonów. Sprzęty te 
zazwyczaj mają dosyć duże 
szerokości robocze (uzależ-
nione od maszyny, na której 
są montowane) i precyzyjne 
technologie dozowania mate-
riału siewnego. Takie siewni-
ki wyposażone są w dmucha-
wy, w zależności od modelu 
napędzane elektrycznie lub 

hydraulicznie. W przypadku 
wyboru tego typu sprzętu jest 
możliwość współpracy z naj-
nowszymi technologiami, 
jak GPS. Jednak, co oczywi-
ste, są to ewidentnie wysokie 
koszty przy zakupie maszy-
ny. Co prawda, przemyśla-
na agregacja ich z maszyna-
mi uprawowymi, pozwala na 
to, że po amortyzacji zaku-
pionego siewnika, praktycz-
nie kosztem wysiewu poplo-
nów, będzie wyłącznie zakup 
materiału siewnego.

Po „drugiej stronie” tema-
tyki siewu poplonów jest wy-
korzystanie bardziej uprosz-
czonego sposobu. Zacząć 
można od zakupu najtań-
szych siewników poplonów 
dostępnych na rynku. Takie 
sprzęty najczęściej posiada-
ją napęd elektryczny i trudno 
mówić o bardziej precyzyjnej 
równomierności siewu. Plu-
sem takich siewników jest to, 
że jak w poprzednim przy-
padku, dzięki zamontowaniu 
ich na maszynie uprawowej, 
koszty siewu poplonów z cza-
sem ograniczają się tylko do 
wartości materiału siewne-
go. Nie sposób pominąć wy-
korzystywania tradycyjnych 
siewników nawozu, ale od 
praktyków zawsze trzeba za-
czerpnąć informacji, czy przy 
konkretnych nasionach na-
leży je mieszać i z czym (np. 
piasek lub nawóz). 

Mając na uwadze to, że 
ostatecznym celem powin-
na być rentowność prowa-
dzenia gospodarstwa, warto 
poplony/międzyplony roz-
ważyć nie tylko, jako nie-
wygodną konieczność, któ-
rej popularnym przykładem 
jest zostawianie samosiewów 
rzepaku wyłącznie „dla oka”.

mgr inż. Józef Woś

Reklama

jazdy i rozdrabnia materię 
roślinną, przerzucając ją 
za siebie. Tuż za rotorem 
znajduje się rolka kopiu-
jąca, która utrzymuje stałą 
wysokość roboczą. Mulcze-
ry bębnowe charakteryzu-
ją się kompaktową (krótką) 
konstrukcją, ale też dość 
dużą masą własną i spo-
rym zapotrzebowaniem na 
moc (nawet 50 KM na każdy 
metr szerokości roboczej). 
Są za to wytrzymałe i dobrze 
sprawdzają się w pracach 
związanych z rekultywacją 
nieużytków i utrzymaniem 
terenów zielonych oraz ko-
szeniem powierzchni ob-
fitujących w krzaki i gałę-
zie o średnicy nawet do ok. 
10 cm. Są także maszyna-
mi uniwersalnymi. Dzięki 

możliwości wyboru elemen-
tów roboczych o różnych 
kształtach i właściwościach 
(bijaki, młotki, łyżki, noże 
proste lub typu „Y” itp.), ma-
szyna może zostać dosto-
sowana do różnorodnych 
zadań, jak koszenie i roz-
drabnianie międzyplonów, 
niedojadów, ściernisk, czy 
też likwidacja zarośli i ga-
łęzi. Ponadto zazwyczaj ist-
nieje możliwość zawiesze-
nia mulczera bębnowego na 
przednim TUZ-ie ciągnika, 
co umożliwia jednoczesne 
mulczowanie ściernisk czy 
poplonów z prowadzeniem 
zabiegów uprawowych.

Drugi typ mulczerów to 
maszyny wirnikowe, czyli 
takie, w których elementy ro-
bocze wirują w płaszczyźnie 
poziomej. Elementami robo-
czymi są długie, zazwyczaj 

zawieszone wahliwie noże, 
które w celu zwiększenia 
intensywności rozdrabnia-
nia współpracują z przeci-
wostrzami umieszczonymi 
na obudowie maszyny. Ma-
szyny tego typu, dzięki rela-
tywnie lekkiej konstrukcji 
i niższemu zapotrzebowa-
niu na moc, osiągają znacz-
ne szerokości robocze, nawet 
powyżej 10 m. Mogą one 
pracować z dużą prędkością 
roboczą, co przekłada się na 
ogromną wydajność. W po-
łączeniu z niskimi koszta-
mi eksploatacji stają się one 
atrakcyjną alternatywą dla 
maszyn o konstrukcji bija-
kowej, zwłaszcza dla właści-
cieli dużych areałów. Jednak 
ich zastosowanie ogranicza 
się do mulczowania ściernisk 
oraz pielęgnacji pastwisk.

Łukasz Wasak

Dokończenie ze str. 23

 � Pielęgnacja użytków zielonych i koszenie niedojadów to jedno z zadań mulczerów
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Belka opryskiwacza
Rezultat zabiegu ochrony roślin zależny jest od tak wielu 
czynników, że po jego złym przeprowadzeniu, trudno wskazać 
jednoznacznie czynnik odpowiadający za złą jakość zabiegu. 
Na czynniki techniczne człowiek ma największy wpływ. Również 
w największym stopniu przyczyniają się one do wysokiej jakości 

zabiegu ochrony roślin. Sprawność opryskiwacza jest jednym z kryteriów, o które 
trzeba zadbać w pierwszej kolejności. 

Okresowe badania 
stanu technicz-
nego opryskiwa-
czy w Polsce są 
przeprowadzane 

co 3 lata, choć od 2014 r.  
termin pierwszego badania 
nowo zakupionego sprzętu 
został wydłużony do 5 lat. 
Jednak największy wpływ na 
stan techniczny ma opera-
tor i jego wiedza w tym za-
kresie. Jednym z najważ-
niejszych czynników jest 
dobór odpowiedniego roz-
pylacza dla rodzaju upra-
wy, warunków pracy, ro-
dzaju używanego środka, 
rozstawu rozpylaczy na 
belce. Wysokość ustawie-
nia belki opryskiwacza nad 
powierzchnią opryskiwaną, 
jest również ważnym czyn-
nikiem wpływającym na ja-
kość zabiegu. Zmniejszenie 
odległości belki do 0,3 m  
od powierzchni opryski-
wanej powoduje redukcję 

znoszenia o 50%, mimo 
większej prędkości wiatru 
o 0,5 m/s niż przy badaniu 
na optymalnej wysokości 
rozpylaczy. Należy jednak 
brać pod uwagę, iż obni-
żenie wysokości belki ni-
weluje zjawisko znoszenia, 
natomiast podnosi nierów-
nomierność oprysku. We-
dług badań, zmiana odle-
głości belki opryskiwacza 
od opryskiwanych roślin 
z wartości 0,4 do 0,6 m  
wpływa na zmniejszenie 
nierównomierności opry-
sku w zakresie od 8,70% do 
5,56%. Za jakość oprysku 
odpowiadają również ukła-
dy niwelujące wychylenia 
belki w płaszczyźnie pozio-
mej i pionowej oraz systemy 
poziomujące belkę opryski-
wacza. Ich podstawowym 
zadaniem jest utrzymy-
wanie belki opryskiwa-
cza równolegle do podło-
ża. Przy równoczesnym 

zminimalizowaniu efek-
tów wychyleń poprzecznych 
i pionowych belki wywoła-
nych poruszaniem się opry-
skiwacza. Ważnym elemen-
tem opryskiwacza jest układ 
zawieszenia belki polowej, 
każde najmniejsze wahania 
maszyny przenoszone są na 
belkę, tworząc nieprawidło-
wości strumienia rozpylo-
nej cieczy na powierzchnię 
opryskiwaną. Przyczynia się 
to do większej nierówno-
mierności oprysku. Istnie-
je wiele układów stabilizu-
jących, które mają wpływ na 
zachowanie się belki opry-
skiwacza w czasie jazdy po 
polu. Stan taki nie ułatwia 
wyboru najlepszego rozwią-
zania operatorowi. Waż-
nym zjawiskiem podczas 
tłumienia drgań poprzecz-
nych belki jest różna czę-
stotliwość drgań własnych 
i momentu wymuszającego 
drgania, zapewniane jest to 

najczęściej dzięki amorty-
zatorom i sprężynom, które 
przeciwdziałają niepożąda-
nym ruchom belki. 

Przy dużych rozpięto-
ściach belki każde naj-
mniejsze wahanie maszyny 
przenoszone jest na belkę, 
tworząc nieprawidłowości 
strumienia rozpylanej cie-
czy na powierzchnię opry-
skiwaną. Znaczne wychy-
lenie belki podczas zabiegu 
pryskania, powoduje wy-
stąpienie zjawiska niedo-
pryskania i przedawkowa-
nia środka ochrony roślin 
na uprawie, czego następ-
stwem są najczęściej straty 
plonu. Nie posiadając dobre-
go układu amortyzacji belki, 
można zmniejszyć pręd-
kość jazdy podczas zabie-
gu, dostosowując przy tym 
dawkę, co istotnie zwiększy 

jakość oprysku, a pogorszy 
wydajność. 

Kolejnym niebagatelnym 
czynnikiem wpływającym 
na jakość nanoszenia środ-
ka ochrony roślin jest wyso-
kość ustawienia belki nad 
opryskiwanymi roślinami. 
W większości przypadków 
optymalna jest wysokość 
0,5 m przy optymalnym ci-
śnieniu cieczy. Zmniejsze-
nie wysokości belki powo-
duje większe nakładanie się 
stożków opryskowych, co 
zwiększa nierównomierność 
oprysku. Natomiast zwięk-
szenie wysokości belki np. 
do 0,6 m sprzyja równomier-
niejszemu pokryciu roślin 
środkiem ochrony roślin, 
lecz powoduje to większą 
wrażliwość na ruchy po-
wietrza, co sprzyja znosze-
niu oprysku.

Utrzymanie poziomu belki 
wraz ze zmieniającym się 
ukształtowaniem terenu 
w nowoczesnych opryski-
waczach jest realizowane 
za sprawą nowoczesnej au-
tomatyki. Za pomocą czuj-
ników, mikrokontrolerów 
i standardu ISOBUS belka 
opryskiwacza jest prowa-
dzona całkowicie automa-
tycznie. Taka aktywna re-
gulacja belki opryskowej 
w zmiennych warunkach 
terenowych przyczynia się 
do polepszenia jakości opry-
sku w znaczącym stopniu. 
Jak widać, belka opryskiwa-
cza ma spory wpływ na pra-
widłową jakość zabiegu, dla-
tego należy zwrócić uwagę 
na nią przy zakupie nowej 
maszyny oraz jej ustawie-
nia podczas pracy.

mgr inż. Michał Ośko

Reklama
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Jak powstają baloty z kukurydzą?
Jedną z najpowszechniejszych metod zakiszania  
zielonek jest foliowanie balotów. W podobnej formie  
można jednak konserwować także sieczkę z ziarna  
lub całych roślin kukurydzy, czy też wysłodki  
buraczane.

Każda z metod zaki-
szania pasz objęto-
ściowych ma swoje 
wady i zalety. Zbiór 
sianokiszonki za 

pomocą sieczkarni polowej 
lub przyczepy zbierającej 
do pryzmy lub silosu, cha-
rakteryzuje się dużą wydaj-
nością oraz pozwala ogra-
niczyć koszty zbioru i folii, 
a do tego zapewnia jedno-
litą jakość paszy. Jednak ma 
też pewne ograniczenia: 
głównie związane z moż-
liwością transportu goto-
wej paszy na większe odle-
głości, czy też handlu nią, 
jak również ze zbiorem zie-
lonki z małych powierzch-
ni. Podobnie jest w przy-
padku materiałów sypkich, 
takich jak sieczka kukury-
dziana, CCM lub wysłodki 
buraczane. Zakiszanie ich 
w silosie lub rękawie jest 
wydajne i relatywnie tań-
sze, jednak gdy w grę wcho-
dzi możliwość sprzedaży 
i transportu paszy, jedynym 

rozwiązaniem okazuje się 
zakiszanie… w belach.

 � Specjalna maszyna
Takie rozwiązanie jest 

możliwe dzięki zastosowa-
niu specjalnej prasoowijarki 
przystosowanej do formo-
wania bel z materiałów syp-
kich. Tego typu maszyny ma 
w swojej ofercie austriacki 
producent pras zwijających 
Göweil, a także norweska 
firma Orkel. Maszyna taka 
niewiele różni się od zwy-
kłej prasoowijarki zmien-
nokomorowej jeżeli chodzi 
o zasadę działania, jednak 
wyglądem i zastosowany-
mi rozwiązaniami znacz-
nie od niej odbiega. Przede 
wszystkim jest to maszy-
na stacjonarna. Wyposa-
żona jest w koła pozwala-
jące na poruszanie się po 
drogach, jednak na czas 
pracy zostaje unierucho-
miona i ustawiona na pod-
porach. Do napędu wyko-
rzystuje ciągnik z wałkiem 

odbioru mocy, dysponujący 
mocą około 110 KM, lub też 
specjalną przystawkę elek-
tryczną – dzięki niej moż-
liwe jest wykorzystanie cią-
gnika do innych prac, np. 
związanych z transportem 
materiału z pola. Zamiast 
zwykłego podbieracza, jest 
wyposażona w przenośnik 
taśmowy i kosz zasypowy, 
do którego materiał jest do-
starczany np. za pomocą 
ładowacza czołowego lub 
bezpośrednio z przyczepy 
(zależnie od modelu ma-
szyny). Przenośnik trans-
portuje materiał jednolitym 
strumieniem do wnętrza 
komory zwijania, gdzie na-
stępuje zagęszczanie i for-
mowanie balotu. Warto za-
uważyć, że w odróżnieniu 
od klasycznej prasoowijar-
ki, w przypadku prasy do 
materiałów sypkich komorę 
zwijania tworzy jeden pas 
o szerokości całej komo-
ry. Zapobiega to wysypy-
waniu się sieczki z wnętrza 

komory. Po uformowaniu 
beli o średnicy 120 cm, jest 
ona wstępnie owijana folią 
na obwodzie (zamiast siat-
ki), po czym trafia na stół 
owijarki i następuje owi-
nięcie odpowiednią liczbą 
warstw folii. Wstępne owi-
nięcie folią na obwodzie za-
pewnia bardziej równomier-
ne rozłożenie warstw folii na 
denku oraz na bokach beli, 
co ma szczególne znacze-
nie dla zachowania szczel-
ności, zwłaszcza jeżeli pasza 
trafia do sprzedaży i ma być 
transportowana oraz kilku-
krotnie przeładowywana na 
środki transportu i na miej-
sce składowania.

 �Wysoka jakość paszy
Gotowe bele nadają się do 

transportu na duże odległo-
ści, co jednak nie jest ich je-
dyną zaletą. Pozyskiwana 
w ten sposób pasza charakte-
ryzuje się wysoką jakością ze 
względu na duży stopień za-
gęszczenia materiału, a dzię-
ki temu występują dobre wa-
runki do funkcjonowania 

bakterii beztlenowych. Pasza 
zakonserwowana w belach, 
mimo wyższego kosztu jej 
pozyskania, jest bardziej po-
dzielna, a otwarcie jednej 
porcji nie powoduje psucia 
się znacznej ilości pozosta-
łej paszy narażonej na kon-
takt z powietrzem, co jest 
szczególnie ważne w przy-
padku niewielkiego zuży-
cia, np. w hodowlach owiec 
lub koni.

Prasoowijarka do mate-
riałów sypkich to maszyna 

nie tylko dla rolnika. Czę-
sto spotyka się tego typu 
sprzęt w firmach świadczą-
cych usługi rolnicze. Takie 
maszyny pracują też na tere-
nie cukrowni, gdzie są wyko-
rzystywane do prasowania 
wysłodków, które to następ-
nie trafiają do sprzedaży jako 
pasza dla zwierząt. Maszyna 
umożliwia także prasowa-
nie zrębków drewna, trocin, 
kompostu, czy też osadów 
komunalnych.

wl
 � Prasy do materiałów sypkich to maszyny stacjonarne, do których materiał jest dostarczany 

za pomocą przyczep lub ładowarek fot. firmowe

 �W formie bel można magazynować sieczkę kukurydzianą, CCM, wysłodki, a nawet trociny 
lub osady komunalne czy śmieci

 � Bela jest owijana folią na obwodzie, po czym trafia na 
stół owijarki
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Reklama

Automatyzacja i cyfryzacja  
w ciągnikach rolniczych

Ciągniki rolnicze będące bez wątpienia jednymi z najważniejszych maszyn w gospodarstwie 
rolnym z dekady na dekadę stają się coraz bardziej zaawansowane techniczne. Postęp 
w konstrukcji ciągników jest odpowiedzią na transformację technologiczną gospodarstw, 
jaka zachodzi w związku ze zmianami klimatycznymi i w gospodarce. Znaczny stopień 
zaawansowania technicznego ciągników rolniczych przekłada się na wysoką wydajność 

pracy agregatu maszynowego oraz duży komfort pracy operatora. Automatyzacja i elektronizacja obejmują 
wszystkie najważniejsze zespoły ciągników rolniczych sprawiając, że aktywna rola operatora staje się coraz 
mniejsza. 

 � Silniki z elektroniczną jednost-
ką sterującą

Ze względu na osiągi 
trakcyjne, zużycie paliwa 
i normy spalin, nowe cią-
gniki rolnicze są wyposa-
żane w silniki z elektronicz-
nym układem sterującym 
dawką paliwa, który rów-
nież umożliwia diagnostykę 
parametrów pracy jednost-
ki napędowej. Jednostka ste-
rującą podawaniem paliwa 
do komory spalania korzy-
sta z danych pozyskiwanych 
z szeregu czujników umiesz-
czonych nie tylko na silni-
ku, ale również w układzie 
napędowym kół jezdnych 
jak i wałka odbioru mocy 
(WOM) oraz hydrauliki ze-
wnętrznej. Takie rozwiąza-
nie pozwala regulować moc 
silnika i dopasowywać ją 
do aktualnego obciążenia 
ciągnika. Silniki niektórych 
modeli ciągników wyposa-
ża się w elektroniczny układ, 
który w momencie znacz-
nego wzrostu obciążenia 
oddziałującego na skrzynię 
biegów, układ hydraulicz-
ny i WOM zwiększa moc 
oraz moment obrotowy. 
Funkcja ta ma zastosowa-
nie podczas pracy ciągnika 

z załączonym wałkiem od-
bioru mocy lub w transpo-
rcie z ciężkim ładunkiem. 

Przez elektroniczny układ 
sterujący pracą silnika ope-
rator może zaprogramować 
i zapisać do dwóch lub wię-
cej prędkości obrotowych 
silnika, które załączane są 
w określonych sytuacjach, 
w tym głównie podczas na-
wrotów na polu. Operator 
wybiera prędkość wciśnię-
ciem przycisku albo układ 
sterujący silnikiem sam wy-
biera obroty motoru zależ-
nie od położenia ciągnika 
na polu. Funkcja automa-
tyczna jest wtedy zintegro-
wana z układem pozycjono-
wania maszyn za pomocą 
sygnału GPS. 

 � Automatyka w przekładniach
Zaawansowanie technicz-

ne najbardziej widoczne jest 
w przypadku przekładni. 
W ciągnikach najbardziej 
popularnego w Polsce za-
kresu mocy (70–100 KM) 
coraz częściej są montowa-
ne przekładnie dwustopnio-
we (tzw. powershift) wyko-
rzystujące dwie równoległe 
niezależnie działające me-
chanicznie skrzynie biegów. 

W konstrukcji tych skrzyń 
zastosowano dwa sterowane 
elektrohydraulicznie sprzę-
gła. Pierwsze sprzęgło od-
powiada za zmianę biegów 
nieparzystych, a także za 
przełożenie wsteczne. Dru-
gie – odpowiada za biegi pa-
rzyste. Do podstawowych 
zalet przekładni dwusprzę-
głowych zalicza się zdecydo-
wanie większą liczbę biegów 
niż w klasycznych przekład-
niach jak również szybszy 
czas zmiany przełożeń, co 
ma istotne znaczenie pod-
czas prac z narzędziami sta-
wiającymi znaczny opór. 

Popularnym wyposaże-
niem stosowanym przede 
wszystkim w ciągnikach 
dużej mocy są bezstopnio-
we przekładnie CVT (con-
tinously variable trans-
mision), które wyróżnia 
nieskończona liczba przeło-
żeń, uzyskiwanych bez odłą-
czenia napędu. Operator 
ciągnika z przekładnią CVT 
może precyzyjnie regulować 
prędkość w skokach rzędu  
0,01 km/h. Minimalna pręd-
kość robocza wynosi zale-
dwie 20 m/h przy znamio-
nowej prędkości obrotowej 
silnika, co ma zastosowanie 

w przypadku zastosowań 
specjalistycznych. Mak-
symalna prędkość to aż  
50 km/h (w niektórych kra-
jach 60 km/h). 

Przekładnie bezstopniowe 
mogą pracować w warian-
cie ekonomicznym, który 
oferuje minimalizację spa-
lania lub w opcji maksymal-
nej wydajności, tak by cią-
gnik oferował maksymalne 
osiągi.

 � Elektroniczne sterowanie 
funkcjami ciągnika

Obecnie w nowoczesnych 
ciągnikach stosuje się sze-
reg elektronicznych ukła-
dów, które umożliwiają ste-
rowanie funkcjami ciągnika, 
odpowiadają za monitoring 
pracy agregatu, jak i ostrze-
gają operatora o wszelakich 
nieprawidłowościach. Ukła-
dy te są uruchamiane za 
pomocą przycisków i po-
kręteł umieszczonych na 
podłokietnikach zintegro-
wanych z fotelem operato-
ra oraz konsolach sterow-
niczych. Na podłokietniku, 
którego położenie operator 
może regulować znajdują 
się najważniejsze funkcje 
sterownicze. Dzięki temu 

są one dostępne w zasię-
gu ręki operatora. Z pozio-
mu podłokietnika operator 
może sterować pracą prze-
kładni, podnośnika (system 
EHR), WOM-em i hydrau-
liką zewnętrzną. 

Nieodzownym wyposaże-
niem nowoczesnych ciągni-
ków rolniczych są termina-
le pokładowe (komputery 
pokładowe) pełniące funk-
cje sterownicze oraz infor-
macyjne. Terminal pokła-
dowy jest interfejsem, przez 
który operator ma podgląd 
nie tylko na parametry pracy 
ciągnika, ale również sprzę-
gniętego z nim agregatu. Po-
nadto za pomocą tego urzą-
dzenia traktorzysta może 
dokonywać nastaw jak i pro-
gramować parametry pracy 
zarówno ciągnika, jak i to-
warzyszącej mu maszyny, 
które będą zmieniane w try-
bie automatycznym w okre-
ślonym czasie i miejscu. 

 � Ciągniki w koncepcji rolnictwa 
cyfrowego

Dzięki zaawansowanym 
funkcjom terminali, no-
woczesne ciągniki rolni-
cze wpisują się także w sys-
tem cyfrowego rolnictwa. 
Coraz częściej wyposaże-
niem ciągników są urządze-
nia GPS, które umożliwiają 

prowadzenie agregatu ma-
szynowego po określonej 
trajektorii z dokładnością 
sięgającą nawet 2–3 cm. 
Jednocześnie na podsta-
wie sygnału GPS mogą być 
wykonywane inne funkcje 
agregatu maszynowego, 
jak np. zmienne dawkowa-
nie nawozów lub pesty-
cydów na podstawie map 
aplikacyjnych.

Terminale w ciągnikach 
mogą być włączone w syste-
my komunikacji bezprzewo-
dowej umożliwiającej mo-
nitorowanie ciągnika na 
odległość za pomocą kom-
putera osobistego, smartfo-
na lub tabletu. Dzięki temu 
zarządzający pracą parku 
maszynowego ma możli-
wość ciągłej kontroli dane-
go ciągnika.

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

 �Nowoczesne ciągniki cechuje wysoki stopień zaawansowa-
nia technicznego oraz komfort pracy. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu rozwiązań z zakresu elektroniki i automatyki 

 � Kabiny ciągników cechuje 
wysoki komfort. Funkcje ste-
rujące ciągnikiem umieszczo-
ne są na podłokietniku
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Wozy asenizacyjne Pichon SV
Specjalizacja i koncentracja produkcji zwierzęcej w coraz większych gospodarstwach wymaga 
odpowiednich narzędzi. Są to nie tylko duże ciągniki, ale i odpowiednio do nich dostosowane 
maszyny towarzyszące, takie jak chociażby wozy asenizacyjne. W tym miejscu warto 
z pewnością zwrócić uwagę na nową, bo wprowadzoną w 2021 r. gamę wozów asenizacyjnych 
Pichon SV.

Po przejęciu w 2019 r. 
przez Samson Agro, 
francuski Pichon 
znów nabrał wiatru 
w żagle i w 2021 r.  

powrócił na rynek m.in. 
z nowymi wozami aseni-
zacyjnymi serii SV, która 
obejmuje maszyny od  
16,6 tys. litrów pojemno-
ści do 21,1 tys. l. Najmniej-
szym jest model SV16 ofe-
rujący pojemność 16,6 tys. l,  
kolejnym jest SV18R 

z pojemnością 19 tys. l, 
a największy to model 
SV20R mający 21,1 tys. l 
pojemności. Tym, co wy-
różnia te maszyny na rynku 
jest fakt, że oferują one sze-
reg elementów wyposażenia 
wstępnego, zaprojektowane-
go tak, by było skalowalne 
i zdolne do stawiania czoła 
przyszłym wyzwaniom. 
Wstępna konfiguracja ma-
szyny, w tym za pomocą 
konfiguratora sprzedaży, 

pozwala zapewnić, jak za-
pewnia producent, opłacal-
ny i niezawodny produkt, 
szybszy proces zamawiania 
oraz lepsze i krótsze termi-
ny dostaw. 

Firma Pichon mając na 
uwadze konieczność wyco-
fania do roku 2025 narzędzi 
rozpylających produkują-
cych najwięcej emisji, ta-
kich jak dysze łopatkowe, 
uwzględniła w konstruk-
cji serii SV możliwość 

dostosowania się do róż-
nego osprzętu rozpylające-
go. Różnorodność tego typu 
osprzętu, w skład którego 
wchodzić mogą np. wysię-
gniki do węży kroplujących 
(maks. 15 m szerokości), wy-
sięgniki do węży wleczonych 
(maks. 15 m szerokości) oraz 
aplikatory ze zintegrowany-
mi zębami (maks. 6 m sze-
rokości), tak aby móc wy-
korzystywać jak najlepsze 
metody aplikacyjne, spra-
wia, że każde gospodarstwo 
znajdzie odpowiednią dla 
siebie opcję. Nową cechą 
tej serii jest również zinte-
growana rama kompatybilna 
z podwoziem pojedynczym 
oraz typu tandem, a także 
odległość środka osi prze-
kraczająca 1,80 m, co zapew-
nia zoptymalizowaną wagę 
pojazdu brutto (GVW) wy-
noszącą 28 t, czyli o 4 t wyż-
szą od dostępnej na rynku. 

Seria SV posiada także 
nowy układ sterujący 
iControl 7S. To narzędzie 

dotykowe, opracowane od 
podstaw przez inżynie-
rów firmy Pichon, wyko-
rzystujące ergonomiczny, 
przyjazny dla użytkownika 
ekran o przekątnej 7 cali, 
zarządzające ustawienia-
mi rozpylania i zapewnia-
jące niezawodne działa-
nie. Połączenie narzędzia 
z ręcznym joystickiem oraz 
monitorem ułatwia jego ob-
sługę. iControl 7S umożliwia 
użytkownikowi całkowitą 
optymalizację pracy dzięki 
automatycznym cyklom na-
pełniania, transportu i roz-
pylania. Dzięki informacjom 
zwrotnym wyświetlanym na 
ekranie w czasie rzeczywi-
stym zebrane dane umoż-
liwią monitorowanie i śle-
dzenie cyklu. Firma Pichon, 
w celu zarządzania konser-
wacją i śledzeniem, wybrała 
nową, opracowaną i kontro-
lowaną przez siebie archi-
tekturę elektroniki (kalku-
lator i wiązki kablowe).

Ponadto w wozach aseni-
zacyjnych SV zastosowano 
nową rurę rozładunkową, 
dostępną w formie rury we-
wnętrznej/górnej o średni-
cy 200 mm, która wyposa-
żona jest w standaryzowany 

łapacz kamieni, który zbie-
ra obcy materiał podczas 
cyklu rozpylania. Dostęp-
ne są również dodatkowe 
opcje wyposażenia obwo-
du w funkcje poprawiające 
przepływ dozowania oraz 
kontrolujące dawki zależ-
nie od poziomu materii or-
ganicznej, w tym hydrau-
liczny podajnik turbinowy 
oraz przepływomierz po-
łączony z układem regu-
lacji przepływu. Nowe ele-
menty w skrzynce rozdziału 
hydraulicznego kontrolu-
ją jednoczesną pracę kilku 
silników (podajnika turbi-
nowego i maceratorów), co 
gwarantować ma dystry-
bucję poprzeczną podczas 
rozpylania nawet w nierów-
nym terenie.

Co warte uwagi, w przy-
padku nowej serii produk-
tów poświęcono szczególną 
uwagę, aby zapewnić wspar-
cie sieci dealerskiej, w tym 
także przez nową, dedyko-
waną stronę „MyParts”, na 
której można wyświetlić 
całość dokumentacji tech-
nicznej dotyczącej produk-
tu (instrukcje obsługi, czę-
ści zamienne itp.).

Karol Wieteska
 �Nowa seria wozów asenizacyjnych Pichon SV zapewnia bardzo duże możliwości perso-

nalizacji  fot. mat. prasowe

przygotowania podłoża 
przed siewem dostępne są 
agregaty z kultywatorem, 
broną talerzową i wałami. 
Urządzenia są przystosowa-
ne do pracy w zróżnicowa-
nych warunkach glebowych. 

Kultywator do uprawy 
przedsiewnej w technolo-
gii uproszczonej oraz do-
prawiania gleby jest propo-
nowany przez firmę Kuhn. 
Prolander jest produkowany 
w opcjach o szerokości ro-
boczej 6 i 7,5 m. Wymien-
ne redliczki dwóch typów na 
zębach kultywatora, a także 

wyposażenie w tylny wał 
ugniatająco-wyrównujący 
podnoszą uniwersalność 
pracy tego zestawu. Drugą 
grupę stanowią kultywatory 
przystosowane do agregato-
wania z siewnikami. 

Dużą różnorodnością roz-
wiązań cechują się agrega-
ty uprawowe i uprawowo-
-siewne firmy Lemken. Są 
to urządzenia do uprawy 
gleby z grupy aktywnych 
(napędzanych) i biernych. 
Na przykład, rozwiązanie 
Kompaktor jest wyposa-
żone w przedni wał upra-
wowy spulchniający glebę, 
wyrównującą szynę tnącą, 

dwa rzędy zębów kultywa-
tora z gęsiostopkami i tylny 
wał uprawowy. Jest to odpo-
wiednio dobrane zestawie-
nie elementów roboczych, 
które za jednym przejazdem, 
jednym agregatem, pozwa-
la przygotować uprawianą 
glebę do kolejnego etapu, 
tj. siewu.

W ofercie firmy Maschio 
Gaspardo znajdują się trzy 
typy kultywatorów: ścier-
niskowe, kombinowane 
i przedsiewne. Kultywator 
przedsiewny Grator jest do-
stępny w wersjach o szero-
kościach roboczych od 3 do 
12 m. Natomiast kultywator 

sprężynowy Sandokan, 
o szerokości pracy od 4 do 
6 m obejmuje w swojej kon-
strukcji również dwa tylne 
wały Crosskill do rozbija-
nia brył i ugniatania gleby.

Agregat do uprawy przed-
siewnej SGX firmy New Hol-
land jest dostępny w trzech 
przyczepianych wersjach, 
zróżnicowanych pod wzglę-
dem szerokości roboczej 
(5,4; 6,2 i 7,9 m). W upra-
wę gleby są zaangażowane 
następujące sekcje robocze 
agregatu: spulchniacze śla-
dów kół, elastycznie zamo-
cowana belka, przedni wał, 
zestaw zębów uprawowych 

(rozmieszczonych w pięciu 
rzędach), tylna belka wyrów-
nująca i wałki doprawiające 
(zamontowane w układzie 
tandem), o działaniu rozkru-
szająco-ugniatającym. Kon-
strukcję uzupełniają koła 
jezdne wraz z układem hy-
draulicznym do sterowania 
ich położeniem. 

Bogatą gamą sprzętu do 
uprawy przedsiewnej dys-
ponuje Unia. Są to agre-
gaty uprawowe z dominu-
jącym udziałem zespołów 
typu zębowego, uzupełnio-
nych o odpowiednio dobra-
ne pod względem funkcji ro-
boczych wały. Na przykład, 

agregat zębowy Max jest 
wyposażony w przedni wał 
strunowy, czterorzędową 
sekcję zębów SV, listwę 
wyrównującą i podwójny 
wał strunowy. W agregacie 
Max CS, zamiast ostatniego 
z wymienionych zespołów 
jest montowany podwójny 
wał Crosskill – struna, zaś 
w modelu Max CC – na-
przemienny wał Crosskill  
– Crosskill. Możliwość 
doboru sekcji roboczych 
znacznie ułatwia dosto-
sowanie agregatu do spe-
cyficznych warunków gle-
bowych w czasie uprawy 
przedsiewnej. 

Dokończenie ze str. 20

JUWEL 
PROSTA OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Pługi zawieszane Juwel 7 i Juwel 8 wyznaczają 
nowe standardy w uprawie. Są one nie tylko 
bardzo wygodne w użyciu ale również  zapewniają 
najwyższe bezpieczeństwo podczas obsługi. 
Wypróbuj najnowszą technologię i przekonaj się 
o wielu zaletach:

System Optiquick zapewnia idealne 
prowadzenie pługa bez ściągania na boki
System TurnControl dla bezpiecznego 
 obrotu pługa
Zabezpieczenie Hydromatic jest idealnym 
rozwiązaniem na glebach zakamienionych
Przedpłużki z regulacją bez użycia narzędzi

lemken.com

Północ-Wschód: tel. +48 722 097 877 Północ-Zachód:  tel. +48 601 626 215
Południe:              tel. +48 601 802 511 Zach.-Pom-Lub.  tel. +48 601 984 918
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AGRO SHOW 2022 
Przed nami kolejna edycja największej plenerowej wystawy 
rolniczej w Europie, czyli AGRO SHOW, organizowanej  
przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 
Tradycyjnie odbędzie się ona w Bednarach w dniach  
23–25 września. 

Tegoroczne AGRO 
SHOW, tak jak w ze-
szłym roku potrwa 
trzy dni. Wysta-
wiać się będą naj-

ważniejsi gracze rynku ma-
szyn i urządzeń rolniczych, 

środków produkcji i wypo-
sażenia gospodarstw. Poja-
wią się wystawcy z zagra-
nicy: m.in. z Austrii, Belgii, 
Czech, Danii, Francji, Ho-
landii, Irlandii, Niemiec, 
Turcji, Ukrainy, Włoch. Jak 

podaje organizator od same-
go początku celem wystawy 
było i jest stworzenie okazji 
polskim rolnikom, by mogli 
zapoznać się osobiście z naj-
nowocześniejszymi techno-
logiami w branży rolniczej. 

Stałym punktem Agro Show 
są pokazy maszyn i ich moż-
liwości podczas pracy, któ-
rych i tym razem nie zabrak-
nie. Jest to bowiem świetna 
weryfikacja i pomoc w po-
dejmowaniu ewentualnych 
decyzji zakupowych. Zdaje 
sobie z tego też sprawę pro-
ducenci, dlatego dokłada-
ją starań i wysiłków, by jak 
najlepiej zaprezentować 
swoje produkty. W tym 

roku organizator zaplano-
wał pokazy pojazdów au-
tonomicznych oraz maszyn 
do nawożenia organiczne-
go i wapnowania. 

Atutem targów jest moż-
liwość porównania w jed-
nym miejscu, w jednym 
czasie oferty wielu produ-
centów. Nic, nawet najbar-
dziej wymyślne technologie 
cyfrowe, nie zastąpią moż-
liwości bezpośredniej roz-
mowy z przedstawicielami 
producentów, zobaczenia 
na własne oczy oferowa-
nych urządzeń, uzyskania 
na miejscu odpowiedzi na 
pytania i wątpliwości. Oferta 
w branży jest niezwykle bo-
gata, a o wyborze często de-
cydują niuanse. Każdy, kto 
planuje zakupy i inwestycje 
w swoich gospodarstwach, 
powinien proces decyzyjny 
rozpocząć właśnie od zapo-
znania się z jak najszerszą 
gamą maszyn i urządzeń. 
W Bednarach jest do tego 
idealna okazja i warunki. 

Wystawa AGRO SHOW 
to nie tylko stoiska firm, to 
również imprezy i wyda-
rzenia towarzyszące, któ-
rych w tym roku nie zabrak-
nie. W piątek odbędzie się 

finał pierwszej edycji kon-
kursu Student na Medal, 
który organizowany jest 
przez Polską Izbę Gospo-
darczą Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. W sobotę nato-
miast o miano najlepszego 
mechanika maszyn rolni-
czych walczyć będą finali-
ści konkursu Mechanik na 
Medal. Praktycznie każde-
go dnia będzie można wziąć 
udział w towarzyszących 
wydarzeniu seminariach 
i wykładach. 

Najważniejszą zmianą dla 
planujących odwiedzić targi 
jest to, że po raz pierwszy 
w swojej historii będzie ona 
biletowana.  Bilety są do-
stępne na platformie ebi-
let.pl, a wszelkie informa-
cje z tym związane będą 
również dostępne na stro-
nie www.agroshow.pl.  Wej-
ście na targi jest biletowane, 
ale na przyjezdnych wła-
snymi samochodami, cze-
kać będą bezpłatne parkingi.

Opr. Anna Arabska,  
źródło Polska Izba Gospo-

darcza Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych

Zdjęcie: Anna Arabska, 
Agro show 2021

23-25 
września

2022

patronat honorowyorganizator

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń
tel. 56 651 47 40, biuro@pigmiur.pl

www.agroshow.pl

Największa plenerowa  
wystawa rolnicza w Europie

Najistotniejsze marki i producenci  
maszyn w jednym miejscu

Nowości maszynowe 2022

Bednary k. Poznania
gmina Pobiedziska

WYSTAWA CZYNNA
piątek - niedziela | 900 - 1700
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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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Tuning – czyste oszczędności
Dzięki modyfikacji oprogramowania silników wysokoprężnych stosowanych w ciągnikach i maszynach rolniczych, 
możliwe jest zwiększenie momentu obrotowego, a tym samym mocy nawet o 20–25%. Stąd też coraz więcej rolników 
decyduje się na chiptuning silnika. Taką usługę oferuje powstała w Czechach spółka Agroecopower, która działa również 
w Polsce. Specjaliści z Agroecopower dokonują adaptacji oprogramowania silnika na wszystkich znanych markach 
producentów techniki rolniczej.

Z grubsza rzecz ujmu-
jąc, dzięki modyfi-
kacji oprogramowa-
nia (tzw. chiptuning) 
centralnej jednostki 

tzw. ECU (Engine Control 
Unit), która jest sercem sil-
ników z elektronicznie ste-
rowanym układem zasila-
nia paliwem, można uzyskać 
wyższą moc jednostki napę-
dowej oraz większy moment 
obrotowy. Jest to możliwe 
dlatego, że producenci sil-
ników oferują pewien zapas 
możliwości energetycznych 
silnika (od 20% w starszych 
modelach do 10–15% w now-
szych generacjach motorów), 

który można modyfikować. 
Zapas ten wynika z faktu, że 
fabryczne parametry opro-
gramowania jednostki steru-
jącej ECU nie są ustawione 
na maksymalne możliwości 
silnika. Silniki produkowane 
są seryjnie i producent musi 
się liczyć z wykorzystaniem 
jednostki napędowej w róż-
nych warunkach. Dlatego 
z ekonomicznego punktu 
widzenia nie jest możliwe 
jakiekolwiek indywidualne 
ustawienie dla konkretne-
go rynku i państwa.

Modyfikację w bezpiecz-
nym dla silnika potencjale 
energetycznym oferują m.in. 

specjaliści z Agroecopower, 
mając na uwadze zwiększe-
nie mocy i momentu obro-
towego bez zwiększenia zu-
życia elementów jednostki 
napędowej. 

– Zwiększenie mocy danej 
maszyny rolniczej nigdy nie 
może przekroczyć tej barie-
ry bezpieczeństwa, którą na 
danej jednostce wyznaczył 
producent. Dzięki wiedzy, 
jaką posiadamy oraz wie-
loletniemu doświadczeniu, 
możemy w pełni profesjonal-
nie zmieniać charakterysty-
kę pracy silnika, posuwając 
się w przedziale bezpieczeń-
stwa zostawionym przez 

producenta – mówi Ro-
bert Pacer z Agroecopower.

Oczekiwania rolników 
oczywiście mogą się róż-
nić – jedni w tuningu będą 
szukać oszczędności w spa-
laniu, inni możliwości szyb-
szego wykonania prac po-
lowych. Okazuje się, że 
obydwie te grupy powinny 
być usatysfakcjonowane wy-
konanymi modyfikacjami.

Trzeba pamiętać, że na 
spalanie ciągnika składa 
się naprawdę wiele zmien-
nych. Warunki glebowe, at-
mosferyczne, agregowane 
z ciągnikiem maszyny czy 
(czasem przede wszystkim) 
sposób pracy operatora – te 
wszystkie czynniki wpływają 
na ostateczną wartość spa-
lania, jaką uzyskamy.

– Jeżeli warunki pracy zo-
staną zachowane, a opera-
tor zastosuje się do instruk-
cji naszego technika i wie, 
w jakich parametrach cią-
gnik po optymalizacji ma 
najlepsze spalanie przy jak 

największym wykorzystaniu 
mocy i jeśli te pozycje zosta-
ną w większym stopniu do-
trzymane i z góry maszyna 
nie miała już większego nad-
datku mocy, to możemy li-
czyć na spadek zużycia pa-
liwa od 10% do 18%, zwykle 
od 2 l/h do nawet 5–6 l/h. 
Oczywiście, im cięższe prace 
polowe, tym większe można 
wygenerować oszczędności, 
np. podbijając bieg wyżej 
i obniżając obroty, ponie-
waż maszyna dysponuje od-
powiednim zapasem mocy 
i momentu obrotowego. Im 
mocniejszy jest ciągnik, tym 
oszczędności będą większe  
– dodaje Robert Pacer. 

Oszczędności na paliwie 
to jedno, ale dla wielu użyt-
kowników duże znaczenie 
ma również to, że ciągni-
kiem można pracować szyb-
ciej z posiadanymi wcześniej 
maszynami, a przy okazji 
sporo zaoszczędzić, kupu-
jąc słabszy ciągnik i podno-
sząc jego moc. 

– Kupując swojego pierw-
szego New Hollanda T5.100 
od razu wyszedłem z założe-
nia, że nie ma sensu dopła-
cać ponad 10 tys. zł do moc-
niejszej wersji i lepiej będzie 
poddać ciągnik tuningowi. 
Dzięki temu za stosunko-
wo nieduże pieniądze udało 
się podnieść moc z fabrycz-
nych 100 KM na 120 KM 
i od razu czuć, że traktor ma 
dużo lżej w pracach, w któ-
rych wcześniej trzeba było 
mocno schodzić z prędkości 
i redukować biegi, aby go nie 
zadusić. Podobnie jak przy 
T5 zrobiłem kupując póź-
niej mniejszą Kubotę M4063, 
która fabrycznie dysponowa-
ła mocą nieco ponad 60 KM, 
a dzięki modyfikacji osią-
ga obecnie 80 KM. Ciągni-
ki po modyfikacjach pracują 
już ponad dwa lata i dzię-
ki rozsądnemu podniesie-
niu mocy nic się z nimi nie 
dzieje, spalania co prawda 
nie mierzyłem zbytnio do-
kładnie, ale na pewno nie 
jest ono większe, a praca jest 
wykonana szybciej i bardziej 
komfortowo – mówi Damian 
Rusek z Mięsośni w powie-
cie zgierskim.

Karol Wieteska
 � Ciągniki w gospodarstwie Damiana Ruska po modyfikacjach pracują już ponad 2 lata 

bez najmniejszych problemów
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Ziarno kukurydzy – dosuszać czy kisić?
W warunkach klimatycznych naszego kraju, zebrane ziarno kukurydzy jest zbyt wilgotne, by 
mogło być przechowywane. Musi zostać odpowiednio zakonserwowane – dosuszone lub 
zakiszone. Przy wysokich kosztach energii, konserwacja wilgotnego ziarna kukurydzy przez 
zakiszanie wydaje się być zabiegiem najtańszym. Taka pasza jest szczególnie przydatna 
w żywieniu trzody chlewnej i bydła.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz, 
Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie

 � Dlaczego konserwować?
Zbioru ziarna kukury-

dzy dokonuje się w warun-
kach, gdy nierzadko ma ono 
jeszcze 25–30% wilgotności. 
Takie ziarno przechowy-
wane zagrzewa się i psuje. 
Mowa tu o grzybach ple-
śniowych. Początkowo ich 
rozwój jest niezauważalny. 
Z czasem ziarno zaatakowa-
ne grzybami nabiera przy-
krego zapachu, traci war-
tość pokarmową (na skutek 
rozkładu tłuszczu, glutenu 
i skrobi) oraz zawiera szko-
dliwe dla ludzi i zwierząt 
mykotoksyny. Aby móc ziar-
no przechowywać, jego wil-
gotność należy obniżyć do 
poziomu 12–13%. 

Dosuszanie wilgotne-
go ziarna kukurydzy jest 
kosztowne i może stanowić 
nawet 40% kosztochłonno-
ści uprawy kukurydzy. Jeśli 
ziarno ma być stosowane 
w żywieniu bydła lub trzody 
chlewnej, taniej jest je zaki-
szać. Przy znacznie niższych 
nakładach uzyskuje się rów-
nie dobrą paszę.

 � Zalety i wady kiszenia
Kiszone ziarno kukurydzy, 

ma swoje plusy i minusy. 
Jego największą zaletą jest 
smakowitość. Z drugiej stro-
ny ma w sobie dużo wody, 
przez co jest bardziej podat-
ne na działanie pleśni. Za-
wartość energii w kiszonce 

jest nieco niższa niż w su-
chej kukurydzy, ale za to 
zdecydowanie wyższa niż 
w ziarnie pszenicy. Zawiera 
niestety mniej takich ami-
nokwasów, jak lizyna, tryp-
tofan oraz fosfor strawny. 
Należy pokreślić, że cho-
ciaż kukurydza zawiera nie-
zbyt dużo białka, to jego za-
letą jest niska rozkładalność 
w żwaczu oraz duża dostęp-
ność w jelicie cienkim.

Zakiszanie wilgotnego 
ziarna kukurydzy wpły-
wa u bydła na zwiększenie 
strawności skrobi w żwaczu 
i jelicie cienkim oraz ogra-
niczenie trawienia skrobi 
w jelicie grubym. Kiszon-
ki sporządzone z wilgot-
nego ziarna, ze względu na 
większą strawność skrobi 
w jelicie cienkim, cechują 

się wyższą wartością ener-
getyczną w porównaniu 
z ziarnem suszonym. Dawki 
pokarmowe z udziałem ki-
szonego, wilgotnego ziarna 
kukurydzy charakteryzują 
się ponadto lepszym wyko-
rzystaniem azotu rozpusz-
czalnego w żwaczu przez 
zasiedlającą go mikroflorę,  
ze względu na możliwość 
dostępu ww. organizmów  
do łatwo przyswajalnej 
energii.

 � Zakiszanie
Ziarno kukurydzy w ciągu 

12 godzin od zbioru, gdy 
jest ciepła, słoneczna po-
goda, a najpóźniej w ciągu 
24 godzin, gdy na dworze 
jest chłodniej, powinno zo-
stać zakiszone. Najlepiej, 
gdy ziarno kukurydzy jest 

zakiszane bezpośrednio 
z kombajnu.

Technologia zakiszania 
ziarna kukurydzy jest bar-
dzo prosta. Rozdrobnione 
ziarno należy dokładnie ubić 
i szczelnie okryć, by zabez-
pieczyć je przed dostępem 
powietrza. Nie należy za-
kiszać całego ziarna, gdyż 
wtedy procesy fermentacji 
przebiegają wolno, a powie-
trze zgromadzone pomiędzy 
ziarniakami sprzyja rozwo-
jowi pleśni. Aby zapewnić 
prawidłowy przebieg fer-
mentacji, ziarno przed za-
kiszeniem powinno być roz-
drobnione (gniecione lub 
śrutowane), gdyż ułatwia 
to dokładne jego ubicie i za-
pewnia dostęp bakterii do 
zakiszanego surowca. 

Ziarno przed zakisze-
niem powinno być gniecio-
ne (w przypadku sporzą-
dzania kiszonki dla bydła) 
lub śrutowane (dla trzody 
chlewnej). Przyjmuje się za-
sadę, że wraz ze wzrostem 

wilgotności ziarna, rozmiar 
zakiszanych cząstek powi-
nien być większy. Optymal-
na średnica cząstek zakisza-
nego materiału nie powinna 
przekraczać 0,5–0,8 mm.

Aby zakiszanie przebiega-
ło właściwie, optymalna wil-
gotność ziarna nie powin-
na być wyższa niż 25–35%. 
Zakiszanie zbyt wilgotnego 
ziarna (o wilgotności powy-
żej 40%) powoduje inten-
sywny przebieg fermentacji, 
co prowadzi do dużych strat 
składników pokarmowych. 
Natomiast przy zakiszaniu 
zbyt suchego ziarna (o wil-
gotności poniżej 25%) ob-
serwuje się niedostateczne 
ugniecenie materiału, wsku-
tek czego niemożliwe jest 
stworzenie warunków bez-
tlenowych, co sprzyja roz-
wojowi niepożądanej flory 
bakteryjnej i grzybów ple-
śniowych. Dlatego w tym 
przypadku konieczne staje 
się zastosowanie dodatków, 
które wpływają korzystnie 

Fosfor w paszy – dlaczego tak ważny?
Podstawą żywienia zwierząt są pasze roślinne o zróżnicowanej 
zawartości i przyswajalności fosforu. Jest on szczególnie trudno 
dostępny dla zwierząt monogastrycznych – drobiu i trzody 
chlewnej. Dawki pokarmowe dla tych zwierząt muszą być 
uzupełniane tym pierwiastkiem.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz, 
Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie

Fosfor jest pierwiast-
kiem niezbędnym 
dla właściwego funk-
cjonowania organi-
zmu zwierzęcego. 

Ciało zwierzęcia zawiera 
ok. 0,5% fosforu. Pierwia-
stek ten wchodzi w skład 
szeregu związków orga-
nicznych, m.in.: fosfolipi-
dów, kwasów nukleinowych, 
ATP, fosfokreatyn itp. W ok. 
80% występuje w kościach 
w postaci fosforanu wapnia 
oraz estrów organicznych. 
Rola fizjologiczna fosforu 

jest zróżnicowana. Uczest-
niczy on m.in. w minera-
lizacji tkanki kostnej oraz 
regulacji kwasowo-zasado-
wej, w przemianach ener-
getycznych, w reakcjach 
związanych z metabo-
lizmem węglowodanów, 
tłuszczów i związków azo-
towych oraz w transporcie 
metabolitów przez błony 
komórkowe. Jego niedobór 
powoduje utratę apetytu, 
może być przyczyną anemii, 
osłabienia mięśni, hamuje 
wzrost i obniża płodność 

oraz wywołuje objawy cho-
robowe podobne do braku 
Ca i witaminy D w paszy. 

Komponentami paszowy-
mi, bogatymi w fosfor o wy-
sokiej przyswajalności są 
fosforany, szczególnie jed-
nowapniowy (tabela). Do-
brym źródłem fosforu są 
także produkty pochodzenia 
zwierzęcego (mączka rybna, 
kazeina, mleko odtłuszczo-
ne w proszku, drożdże). Sto-
sunkowo dużo fosforu za-
wiera także śruta rzepakowa 
oraz otręby pszenne. W ziar-
nie zbóż jest stosunkowo 
niewiele fosforu (2,6–3,7 g), 
zaś jego strawność waha się 

od 32 do 43%. W ziarnie ku-
kurydzy strawność fosforu 
jest bardzo niska i nie prze-
kracza 15%. 

Przyczyną niskiej do-
stępności fosforu zawarte-
go w paszach pochodzenia 
roślinnego jest fakt, że pier-
wiastek ten występuje w nich 
w formie fitynowej. Fityny są 
organicznymi połączeniami 
kwasu fitynowego i alkoho-
lu inozytolu. Zalicza się je 
do czynników antyodżyw-
czych dla zwierząt monoga-
strycznych. Fityna i kwas fi-
tynowy stanowią zapasowe 
formy organicznego fosforu 
w tkankach roślinnych i są 
związkami trudno podle-
gającymi degradacji. Kwas 
fitynowy połączony stabil-
nymi wiązaniami z takimi 
pierwiastkami, jak: żelazo, 
cynk, wapń, magnez, miedź 
oraz białkiem i skrobią two-
rzy fityniany, złożone kom-
pleksy obniżające strawność 
białka, skrobi i tłuszczów 
oraz ograniczających wy-
korzystanie związków mi-
neralnych w przewodzie 
pokarmowym.

Na stopień trawienia 
związków fosforowych oraz 
wchłanianie tego pierwiast-
ka wpływa szereg czynni-
ków, m.in. rodzaj paszy, 
gatunek zwierzęcia, kwa-
sowość treści przewodu 
pokarmowego, zawartość 
witamin i probiotyków, 
stosowanie stymulatorów 

wzrostu, kwasów organicz-
nych i czynników antyod-
żywczych, oddziaływanie 
hormonów (parathormon 
i kalcytonina), stosunek Ca 
do P, oraz innych składni-
ków mineralnych. Czynniki 
te mogą w różnym stopniu 
decydować o dostępności 
fosforu z objętościowych 
pasz roślinnych, nasion ro-
ślin strączkowych, poeks-
trakcyjnych śrut lub ziar-
na zbóż.

Słaba przyswajalność 
przez zwierzęta monoga-
stryczne fosforu pochodzą-
cego z kwasu fitynowego 
oraz jego soli jest powodo-
wana brakiem u tej grupy 
zwierząt enzymu fitazy, 
odpowiedzialnego za od-
szczepianie grup ortofos-
forowych od komplek-
su organicznego. Fakt ten 
pociąga za sobą koniecz-
ność dodawania do mie-
szanek paszowych enzymu 
fitazy, najlepiej mikrobiolo-
gicznego. Jak wykazały licz-
ne badania, dodatek fitazy 
do mieszanek paszowych 
zwiększa dostępność fosfo-
ru z pasz roślinnych nawet 
o ok. 35–55%.

Na krajowym rynku pasz 
od lat istnieją dodatki i pre-
miksy paszowe zawierające 
w swoim składzie mikrobio-
logiczną fitazę. Takie do-
datki umożliwiają m.in. ży-
wienie zwierząt bez udziału 
mączek zwierzęcych. 

Dodatek fitazy do pasz 
nie stwarza żadnego zagro-
żenia, zarówno dla zwie-
rząt, jak i dla ludzi. Nie 
obserwowano jakichkol-
wiek objawów szkodliwe-
go działania enzymów na 
skutek ich przedawkowa-
nia. W doświadczeniach 
przeprowadzonych m.in. 
na tucznikach wykazano, 
że dodatek fitazy umożliwia 
zredukowanie zawartości 
fosforu w mieszance o ok. 
33%, dodatkowo korzystnie 
wpływając na poprawę wy-
ników produkcyjnych. Po-
dobne wyniki uzyskiwano 
w przypadku doświadczeń 
przeprowadzonych na dro-
biu, zarówno w przypadku 
kurcząt rzeźnych, jak i kur 
nieśnych. 

Dodatek fitazy do mie-
szanek paszowych przy-
nosi szereg korzyści. Po 
pierwsze fosfor nieprzy-
swajalny z pasz pocho-
dzenia roślinnego zostaje 
w znacznym stopniu wy-
korzystany przez zwierzęta, 
co przyczynia się do mini-
malnego suplementowa-
nia mieszanek fosforanem 
pochodzenia mineralnego 
lub nawet go całkowicie 
eliminuje. Takie postępo-
wanie znacznie redukuje 
ilość fosforu wydalanego 
w odchodach, a tym samym 
ogranicza zanieczyszcze-
nie wód powierzchniowych 
tym pierwiastkiem.

Poziom fosforu w wybranych komponentach paszowych  (PAN, 2018)

Komponent Zawartość fosforu (g) w 1 kg paszy % strawnego fosforu

fosfor ogólny fosfor przyswajalny

Pszenica
Kukurydza
Jęczmień
Pszenżyto
Żyto
Soja
Łubin żółty
Bobik
Groch
Otręby pszenne
Poekstrakcyjna śruta sojowa
Poekstrakcyjna śruta rzepakowa
DDGS kukurydziany
Mączka rybna
Kazeina
Mleko w proszku odtłuszczone
Drożdże
Fosforan jednowapniowy
Fosforan dwuwapniowy
Fosforan trójwapniowy

3,7
2,6
3,7
3,7
3,0
6,2
7,1
5,3
3,6

10,2
5,4

11,2
8,4

27,6
8,0
8,6

14,3
230,0
190,0
170,0

1,3
0,4
1,6
1,2
0,7
2,6
2,1
1,8
1,2
3,5
2,2
2,8
6,3

23,7
8,0
8,6

14,3
230,0
152,0
136,0

35
15
43
32
23
42
30
34
33
34
41
25
75
86

100
100
100
100
80
80
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nie tylko na jakość kiszon-
ki, ale również zwiększają jej 
stabilność podczas wybie-
rania i skarmiania. Szcze-
gólnie polecane są dodatki 
chemiczne. Natychmiast ob-
niżają pH zakiszanego ma-
teriału, dzięki czemu ogra-
niczeniu ulega populacja 
pleśni i drożdży. Skutecz-
nym jest kwas propiono-
wy oraz preparaty będące 
mieszaniną kwasów pro-
pionowego i mrówkowego 
oraz soli kwasu sorbowego. 

Stosując dodatki mikrobio-
logiczne, należy wybierać 
takie, które skutecznie dzia-
łają w niskiej temperaturze, 
gdyż zakiszanie ziarna ku-
kurydzy często odbywa się, 
gdy temperatura spada poni-
żej 10°C. Preparaty powinny, 
oprócz bakterii kwasu mle-
kowego, zawierać także inne 
szczepy bakterii, np. produ-
kujące kwas propionowy. 
Podstawowym warunkiem 
prawidłowego ich działania 
jest aplikacja odpowiedniej 

dawki oraz równomierne 
rozprowadzenie w zakisza-
nym surowcu roślinnym.

 � Skarmianie
Po 6–8 tygodniach za-

kiszone ziarno kukurydzy 
nadaje się do skarmiania. 
W żywieniu krów mlecz-
nych, jak i bydła opasowe-
go można je stosować w ilo-
ści do 8 kg/dzień. Kiszonka 
taka jest szczególnie zaleca-
na w żywieniu krów przed 
wycieleniem oraz podczas 

pierwszych 4 miesięcy lak-
tacji. Kiszone ziarno ku-
kurydzy szczególnie nada-
je się do żywienia świń na 
mokro. Jego udział w dawce 
dla tuczników może wyno-
sić nawet 55%. Nie powin-
no się go podawać lochom 
karmiącym, w zaawanso-
wanej ciąży oraz prosiętom. 
Z powodzeniem stosuje się 
je również w żywieniu koni, 
owiec, kóz, królików, nutrii, 
a nawet gęsi. Nie należy nim 
skarmiać drobiu.

Skład chemiczny (g) i wartość pokarmowa (w 1 kg)  zakiszonych całych kolb lub ziarna kukurydzy 
(IZ-PIB, 2020)

Wyszczególnienie Rodzaj kiszonki z kukurydzy

całe kolby (CCM) ziarno

Sucha masa  
Białko og.
Tłuszcz sur.
Włókno sur.
Popiół
Lizyna
Metionina + cystyna
Ca
P
JPM
JPŻ
BTJP
BTJN
BTJE
Energia metaboliczna (MJ)

647,3
93,0
47,3
40,3
19,1

2,0
1,8

1,08
1,05
37
61
98

15,2

661,4
102,8
45,0
25,3
17,7
1,57
2,41
0,36
4,19

0,86–1,22
0,81–1,23

38–58
52–79

66–101
15,14

Jak zwalczać biegunki cieląt?
Biegunki wywołują czynniki chorobotwórcze, błędy żywieniowe, niewłaściwe utrzymanie  
oraz brak higieny. Dotykają ok. 10–30% stada cieląt i są odpowiedzialne  
za ok. 50–70% upadków w pierwszych 3 tygodniach ich życia. Stanowią poważny  
problem, szczególnie w stadach krów mlecznych. Skutkują znaczącymi stratami 
ekonomicznymi.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz, 
Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie

O cielęta należy dbać 
już od pierwszych 
chwil życia. Cielę 
po urodzeniu nie 
ma odporności 

immunologicznej. Czyn-
nikiem odpowiedzialnym 

za wystąpienie biegunek jest 
słabe zaopatrzenie cielęcia 
w ciała odpornościowe do-
starczane wraz z siarą. Pod-
czas pierwszej doby życia, 
cielę powinno pobrać siarę 
w ilości ok. 10–12% swojej 

masy ciała, przy czym 60% 
tej ilości należy podać już 
w pierwszej godzinie po po-
rodzie. Najczęściej podaje 
się ją w ilości 2–3 l o tem-
peraturze ok. 40°C. W ciągu 
pierwszych dni życia cielę 
należy karmić 2 razy dzien-
nie, podając 4–5 kg siary. 
Podawana w tym czasie siara 

odznacza się wysoką warto-
ścią odżywczą, jest bogata 
w białko, immunoglobuli-
ny, substancje mineralne 
i witaminy.

Wraz z upływem czasu 
od porodu obniża się ja-
kość siary, szczególnie za-
wartość w niej przeciwciał, 
a te które w niej się znajdu-
ją z każdą upływającą go-
dziną gorzej się w jelitach 
wchłaniają (tabela 1). Cielę 
w pierwszych 6 godzinach 
życia powinno wraz z siarą 
pobrać minimum 150 g 
immunoglobulin.

Jakość siary kontroluje się 
za pomocą siaromierza (ko-
lostometr) lub refraktome-
tru. Za bardzo dobrą uznaje 
się tę, której gęstość prze-
kracza 1,047 g/ml. Za dobrą 
uznaje się, gdy wynosi ona 
od 1,037 g/ml do 1,047 g/
ml. Siara złej jakości zawie-
ra niską gęstość wynoszącą 
poniżej 1,035 g/ml. Powin-
na być zastąpiona inną siarą, 
najlepiej bardzo dobrej ja-
kości (tab. 2).

Należy pamiętać, że siara 
lub mleko pozostawione po 
doju do późniejszego poje-
nia, łatwo kwaśnieją i mogą 
powodować biegunkę. Od 
5. dnia życia cielę można 
karmić mlekiem zbiorczym 
2 razy dziennie. Siarę i po-
karmy płynne najlepiej po-
dawać cielęciu przez smo-
czek, gdyż w tym przypadku 
cielę połyka pokarm mały-
mi porcjami, które miesza-
ją się ze śliną, a zamknięta 
rynienka kieruje go do tra-
wieńca (rys. 1). Umieszcze-
nie wiadra ze smoczkiem 
z boku na wysokości ok. 
60 cm od posadzki zmu-
sza cielę do picia z uniesio-
na głową. W takiej pozycji, 
w żołądku cielęcia tworzy 
się rynienka przełykowa, 
która zapobiega przedo-
staniu się mleka do żwacza. 

W przeciwnym wypadku, 
przebywając w żwaczu, przy 
braku w nim enzymów tra-
wiennych, ulegałoby psu-
ciu i byłoby jedną z przy-
czyn biegunek.

W walce z biegunkami naj-
ważniejsza jest profilaktyka. 
Podstawą jest higiena koj-
ców. Trzeba dezynfekować 
pomieszczenia dla cieląt, re-
gularnie wymieniać ściółkę. 
Ważne jest dokładne przy-
gotowanie pójła i podawa-
nie go w tych samych ilo-
ściach o oznaczonej porze. 
Przyczynami biegunek  
są: gwałtowne przejście 
z pasz płynnych na pasze 
stałe, podawanie pasz nie-
właściwych lub zepsutych. 
Inne – to niewłaściwa hi-
giena, podawanie mleka 
z brudnych butli lub wia-
der. Duże znaczenie odgry-
wa też prawidłowa tempe-
ratura podawanego mleka. 
Poza mlekiem, cielętom na-
leży zapewnić stały dostęp 
do wody pitnej. 

W przypadku wystąpienia 
biegunki u cieląt, leczenie 
wymaga kompleksowego 
postępowania obejmują-
cego m.in.:
– uzupełnianie niedoboru 

płynów ustrojowych;
– skorygowanie zabu-

rzeń elektrolitowych 
i kwasowo-zasadowych;

– zapewnienie dostarcza-
nia energii;

– ułatwienie procesu rege-
neracji uszkodzonego na-
błonka jelitowego;

– w przypadku zakażeń bak-
teryjnych, ograniczenie 
ilości bakterii w przewo-
dzie pokarmowym oraz 
ich eliminację z krwi.

Chore cielęta powin-
ny być odseparowane od 
reszty stada. Najważniej-
szą czynnością w leczeniu 
biegunek jest nawadnianie 
doustne lub dożylne. Na-
wadnianie doustne powin-
no być stosowane równo-
legle z żywieniem mlekiem 
– nie jako jego zamiennik. 
Obok płynów nawadniają-
cych istotnym elementem 
leczenia schorzeń biegun-
kowych cieląt jest aplikacja 
środków wiążących i chro-
niących błonę śluzową jelit. 
Może to być węgiel lekar-
ski, tanina, zeolit, bentonit, 
kaolin, pektyny itp. Lecze-
nie farmakologiczne nale-
ży pozostawić lekarzowi 
weterynarii. To on decy-
duje jaką terapię zastoso-
wać, a na podstawie wyko-
nanych antybiotykogramów  
dobierze skuteczny anty-
biotyk. Współczesne meto-
dy leczenia biegunek cieląt 
nie zalecają przeprowadza-
nia głodówki u chorych  
zwierząt. W gospodar-
stwach o niskim statusie 
sanitarnym można zalecać 
szczepienie krów i wysoko-
cielnych jałówek przeciw-
ko Escherichia coli, rota- 
i koronawirusom.

Warto pamiętać, że jeśli na 
skutek naszych zaniedbań, 
w stadzie istnieje niski po-
ziom higieny, biegunkom 
nie zapobiegnie najlepszy 
program immunoprofilak-
tyki, ani masowe, stałe po-
dawanie antybiotyków. Naj-
ważniejsza jest profilaktyka, 
a w przypadku zaistnienia 
biegunki, istotne są – szyb-
ka diagnoza oraz podjęcie 
leczenia.

Tabela 1. Wpływ czasu podania siary na zawartość i wchłanianie immunoglobulin (Matte 
i in. 1982)

Godziny po 
porodzie

Zawartość przeciwciał w surowicy krwi 
w 24 godz. po porodzie (mg/ml)

Wchłanianie 
(%)

6
12
24

52,7
37,5
9,2

66
47
11

Tabela 2. Ocena jakości siary na podstawie ciężaru właściwego (Fleenor i Stott 1980)

Ciężar właściwy
(g/ml)

Jakość Zawartość immunoglobulin 
(g/l)

<1,035
1,037–1,045
1,047–1,075

zła
średnia
wysoka

21,80
26,86–47,27

52,36–123,68

 � Pozycja cielęcia podczas pojenia
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Wspólna Polityka Rolna
Europejska Wspólna Polityka Rolna (WPR) nie jest pojęciem nowym, natomiast nigdy 
wcześniej nie wywoływała ona tyle dyskusji i kontrowersji odnośnie do jej założeń i celów 
zaplanowanych na lata 2023–2027. Warto więc nieco szerzej spojrzeć na WPR i jej znaczenie 
dla rozwoju europejskiego rolnictwa i sektora produkcji żywności, a także mieszkańców wsi.

Trochę historii

Pisząc o wspólnej polityce rolnej, należy 

cofnąć się w czasie aż do lat 50. ub.w., gdy 

powstała Europejska Wspólnota Gospo-

darcza (EWG). Jednym z jej filarów miało 

być silne rolnictwo zapewniające bezpie-

czeństwo żywnościowe. W 1962 r., po pra-

wie 140 godzinach negocjacji, ministrowie 

sześciu krajów założycielskich uzgodnili 

zasady WPR. W tym miejscu warto przed-

stawić sylwetkę holenderskiego polityka 

Sicco Mansholta, którego określa się nie-

jednokrotnie ojcem WPR. Będący rolni-

kiem Mansholt doskonale pamiętał klęskę 

głodu, która nawiedziła Holandię pod ko-

niec II wojny światowej. Jego celem jako 

Ministra Rolnictwa Holandii, a potem 

pierwszego członka Komisji Europejskiej 

odpowiedzialnego za rolnictwo było za-

pewnienie każdemu dostępu do żywności 

za przystępną cenę. Udać mogło się to tyl-

ko wtedy, gdyby kraje EWG były samowy-

starczalne pod tym względem. Propozycje 

przygotowane przez Mansholta opierały 

się na połączeniu systemu bezpośrednich 

dopłat do upraw i ziemi nadającej się pod 

uprawę, a także wprowadzeniu gwaranto-

wanych cen minimalnych wraz z mechani-

zmem ich wspierania. Jednym z ważnych 

elementów było także wprowadzenie ceł 

importowych oraz kwot wwozowych na 

niektóre towary importowane z kra-

jów spoza EWG. Mansholt uważał, że 

należy wspierać nowoczesne techno-

logie w rolnictwie po to, aby zwięk-

szyć produkcję i konkurencyjność go-

spodarstw. Jego propozycja, określana 

często jako „plan Mansholta” wywołała 

olbrzymie dyskusje w poszczególnych 

krajach członkowskich EWG. Jedną 

z głównych obaw podnoszonych przez 

lokalne organizacje było ryzyko upadku 

małych gospodarstw. Osiągnięcie porozu-

mienia wymagało przezwyciężenia wielu 

przeszkód, ale ostatecznie w 1968 r. Komi-

sja opublikowała memorandum w sprawie 

reformy WPR, zwane też „planem Man-

sholta”. W ciągu kolejnych lat WPR bardzo 

mocno ewoluowała, choć jej zasadnicze 

cele wyznaczone 50 lat temu pozostały 

bez zmian.

WPR po polsku, czyli jak to wyglądało w 15. rocznicę akcesji do UE

Europejska WPR, jak i mechanizmy nią rzą-

dzące nie były znane polskim rolnikom do 

końca lat 80. XX w., co więcej – przedsta-

wiano je „w krzywym zwierciadle” propa-

gandy PRL. Wraz z wstąpieniem Polski do 

UE polskie rolnictwo stało się częścią WPR. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tak 

podsumowuje 15 lat polskiej obecności 

w UE:

Obecna rocznica stanowi dobrą okazję 

do podsumowań i oceny zmian, jakie w wy-

niku integracji z UE nastąpiły w sektorze rol-

no-żywnościowym i na obszarach wiejskich 

naszego kraju. Akcesja do UE oznaczała dla 

polskiego rolnictwa istotną zmianę praw-

nych i ekonomicznych warunków funkcjono-

wania. Bilans obecności polskiego rolnictwa 

i obszarów wiejskich w UE wypada zdecydo-

wanie korzystnie.

Przed akcesją pojawiało się wiele obaw, że 

polskie rolnictwo i sektor spożywczy nie będą 

w stanie sprostać konkurencji, a Polskę zaleje 

żywność z krajów UE-15. Rolnicy bali się, że 

będą zmuszeni ograniczyć produkcję, a ich 

dochody zmniejszą się znacząco. Obawy te 

nie sprawdziły się. Włączenie Polski do jedno-

litego rynku europejskiego potwierdziło silną 

markę polskich produktów rolno-spożyw-

czych i zdolności dostosowawcze polskiej wsi.

Od momentu przystąpienia Polski do UE 

rośnie dodatnie saldo wymiany handlowej 

produktami rolno-spożywczymi. Polska jest 

liderem w UE w produkcji drobiu, owoców, 

pieczarek. Obecnie na eksport trafia 80% pol-

skiej wołowiny, 45% drobiu i 30% produktów 

mleczarskich. W 2018 r. wartość eksportu pro-

duktów rolno-spożywczych wyniosła prawie 

30 mld euro. W porównaniu z 2004 r. oznacza 

to sześciokrotny wzrost wartości sprzedaży 

żywności za granicą.

Rozwój eksportu był możliwy m.in. 

dzięki modernizacji gospodarstw rolnych 

i unowocześnieniu przetwórstwa rolno-

-spożywczego przy wykorzystaniu środków 

unijnych. Obecnie Polska ma jeden z naj-

nowocześniejszych sektorów przetwórstwa 

w Europie. Dynamiczna modernizacja gospo-

darstw rolnych po akcesji do UE była możliwa 

dzięki przedsiębiorczej postawie wielu rolni-

ków, kolejnym programom wsparcia inwe-

stycji (SAPARD, SPO, PROW) oraz realizacji 

dopłat bezpośrednich.

Polskie rolnictwo i wieś od początku ak-

cesji wykorzystało z budżetu WPR  ponad 50 

mld euro. Środki te, łącznie z pozostałymi fun-

duszami UE i dofinansowaniem krajowym, 

wpłynęły na wzrost konkurencyjności rolni-

ctwa, dochodów rolniczych i poprawę jakości 

życia na wsi. Procesy modernizacji i restruktu-

ryzacji, sukcesy eksportowe i wsparcie w ra-

mach WPR pozytywnie wpłynęły na poziom 

dochodów w rolnictwie. Dane statystyczne 

wskazują, że w okresie 2004–2018 dochody 

na pełnozatrudnionego rolnika zwiększyły 

się dwukrotnie. Wzrost ten nie spowodował 

jednak zniwelowania dotychczasowych du-

żych zróżnicowań między dochodowością 

w rolnictwie i pozostałymi działami gospo-

darki w kraju.

Członkostwo Polski w UE wiąże się z ko-

niecznością wypełniania licznych i kosztow-

nych standardów, wymogów i norm na-

łożonych na rolników czy przetwórców 

rolnych.  Chociaż zwiększają one istotnie 

koszty produkcji, to zapewniają wysoką ja-

kość żywności i wiarygodność polskich pro-

duktów, wpływając na sukces na unijnych 

i pozaunijnych rynkach.

Z poprawy efektywności rolnictwa i prze-

twórstwa korzystają także polscy konsumen-

ci, przede wszystkim przez dostęp do bogatej 

oferty produktów spożywczych najwyższej 

jakości po umiarkowanych cenach. Pozy-

tywne efekty członkostwa odczuwają także 
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Współfinansowane  
przez Unię Europejską

Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie 
odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ 

przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
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mieszkańcy wsi. Ich nominalne dochody 

od 2004 r. wzrosły dwukrotnie. Istotnie 

zmniejszył się dystans rozwojowy między 

miastem a wsią, zarówno pod względem 

poziomu infrastruktury, wyposażenia 

gospodarstw domowych, jak i dostępu 

do edukacji i innych usług.

W ramach programów rozwoju ob-

szarów wiejskich na realizację celów 

związanych z przedsiębiorczością oraz 

infrastrukturą na obszarach wiejskich  

od wejścia Polski do UE przeznaczono 

ponad 5 mld euro. Wsparcia udzielo-

no na tworzenie i rozwój infrastruktu-

ry technicznej, wodno-kanalizacyjnej 

i drogowej. Wspierano także dostęp do 

obiektów rekreacyjnych, sportowych 

i kulturalnych.

Polska aktywnie uczestniczy w proce-

sach decyzyjnych na poziomie UE, wpły-

wając na kształt wielu regulacji unijnych 

oddziałujących na budżet rolny, obsza-

ry wiejskie i rolnictwo. W perspektywie 

dalszego funkcjonowania w strukturach 

UE należy podkreślić walory polskiej wsi 

i rolnictwa, które wpisują się w oczekiwa-

ny przez konsumentów model rolnictwa 

zrównoważonego społecznie, środowi-

skowo i ekonomicznie.

Nowa WPR, nowa sytuacja, nowe wyzwania

Gdy świętowaliśmy 15-lecie obecności 

Polski w UE, w Brukseli trwały intensyw-

ne dyskusje nad kształtem nowej WPR. 

Jednym z jej głównych założeń miało być 

osiągnięcie neutralności klimatycznej rol-

nictwa EU. To właśnie wtedy pojawiło 

się pojęcie Zielonego Ładu w rolnictwie 

(z ang. Green Deal), z którym w dużej czę-

ści kojarzona jest nowa WPR (piszemy 

o tym szerzej w kolejnym artykule). Pa-

miętać należy, iż z założenia WPR to każ-

dorazowo decyzja polityczna, która ma 

pogodzić interesy różnych grup politycz-

nych, społecznych czy gospodarczych, 

ale także uwzględnić sytuację poszcze-

gólnych krajów członkowskich. W pla-

nowanej na lata 2023–2027 perspekty-

wie WPR założenia są bardzo ambitne, 

co powoduje, iż budzą one tyle samo na-

dziei co obaw – szczególnie po stronie 

samych rolników.

W ramach WPR każdy z krajów człon-

kowskich zobowiązany został do opraco-

wania krajowego planu strategicznego, 

w którym określa potrzeby i narzędzia, 

działania i cele oraz sposoby i mecha-

nizmy wsparcia dla rolników. Przypo-

minamy, iż WPR wspiera prawie 7 milio-

nów beneficjentów w całej UE i zapewnia 

żywność dla 447 milionów Europejczy-

ków. O tym, jak kluczowy jest to projekt 

dla całej Europy, niech świadczy fakt, iż 

obejmuje 1/3 całego budżetu UE, co daje 

kwotę 386,6 miliarda euro.

Z perspektywy 2022 r., po doświad-

czeniach pandemii Covid-19 oraz wobec 

agresji Rosji na Ukrainę samowystar-

czalność żywnościowa nabiera nowe-

go znaczenia. Pozostaje pytanie, czy 

cele założone w nowej perspektywie 

WPR nie są zbyt ambitne i czy nie ucier-

pią na tym nie tylko sami rolnicy, ale 

także konsumenci w całej Europie. Pa-

miętajmy, że UE jest największym świa-

towym eksporterem żywności, warto 

więc przyjrzeć się, czy nie wpłynie to 

na jej konkurencyjność na światowych 

rynkach.

Nowa WPR – szansą i wyzwaniem dla Polski

Komisja Europejska w ramach działa-

nia IMCAP corocznie ogłasza konkurs 

na projekty kampanii informacyjnych 

i promocyjnych dotyczących WPR. Mi-

mo iż kolejne edycje tego prestiżowego 

konkursu ogłaszane są w Brukseli od pra-

wie dekady, dopiero drugi raz akcepta-

cję Komisji Europejskiej uzyskał projekt 

z naszego kraju, który będzie realizo-

wany przez Wydawnictwo Plantpress 

w terminie od sierpnia 2022 r. do lipca 

2023 r. W ramach naszego projektu bę-

dziemy przedstawiać nową WPR z róż-

nych perspektyw, pokazywać związane 

z nią nadzieje, szanse, ale także wyzwa-

nia, przed którymi stoją nie tylko polscy 

rolnicy i ogrodnicy, lecz również cały 

sektor związany z produkcją żywno-

ści. Będziemy wykorzystywać szerokie 

spektrum kanałów komunikacji: od pub-

likacji prasowych, filmów video, przez 

media cyfrowe, po webinaria i szkole-

nia. W ramach projektu powstała także 

dedykowana strona internetowa www.

politykarolna.eu, której głównym zało-

żeniem jest prezentowanie informacji 

o nowej WPR w przystępny i praktyczny 

sposób. Zależy nam, aby informacje te 

dotarły nie tylko do samych rolników, ale 

też do jak najszerszego grona Polaków. 

ADAM PARADOWSKI  PLANTPRESS

Na oficjalnej stronie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce WPR definiowana jest jako partnerstwo 
między sektorem rolnym i społeczeństwem, między Europą i rolnikami. Jej cele to:

 y wspieranie rolników i poprawa wydajności rolnictwa przez zapewnienie stabilnych dostaw żywności po 
przystępnych cenach;

 y zapewnienie unijnym rolnikom odpowiedniego standardu życia;

 y wspieranie zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i przeciwdziałania zmianie klimatu;

 y ochrona obszarów wiejskich i krajobrazów w całej UE;

 y kultywowanie gospodarki wiejskiej przez promowanie zatrudnienia w rolnictwie, przemyśle  
rolno-spożywczym i w sektorach powiązanych.

Za: https://poland.representation.ec.europa.eu/strategie-i-priorytety/kluczowe-dzialania-ue-dla-polski/polskie-rolnictwo-w-ue_pl

* Za: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/15-lat-polskiego-rolnictwa-w-unii-europejskiej

NOWA USTAWA

O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM I PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ
29 czerwca 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym 
i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1370). Jednocześnie moc traci dotychczas obowiązująca ustawa 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1324).

Nowa ustawa o rolnictwie ekologicz-
nym i produkcji ekologicznej wykonu-
je postanowienia unijnych przepisów 

dotyczących produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych. 
Wysoki poziom zaufania producentów 

i konsumentów do systemu kontroli 
i certyfikacji jest podstawą funkcjono-
wania i rozwoju sektora rolnictwa oraz 

produkcji ekologicznej. Nowe rozwiąza-
nia przewidują także ułatwienia dla pro-
ducentów ekologicznych oraz poprawę 
dostępności polskich produktów ekolo-
gicznych na rynku.

Na podstawie informacji IJHARS 
 JOANNA KLEPACZ-BANIAK

Najważniejsze rozwiązania to:
 y Określenie kompetencji organów – system 

kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, 
zgodnie z przepisami unijnymi.

 y Zniesienie krajowego wymogu opiniowania 
przez jednostki certyfikujące wniosków 
o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw 
od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie 

to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania 
zgód dla producentów ekologicznych.

 y Wprowadzenie przepisów, które spowodują 
zwiększenie podaży nawozów dla 
producentów ekologicznych.

 y Zwiększenie stawek wsparcia dla rolników 
ekologicznych stosujących nasiona 

w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to 
podniesie wykorzystanie ekologicznego 
kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego 
materiału siewnego, co w istotny sposób 
przyczyni się do zwiększenia plonów i ich 
jakości oraz podniesie podaż polskich 
produktów ekologicznych na rynku.
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Europejski Zielony Ład  
– szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa?

W odpowiedzi na problemy klimatyczne i środowiskowe o zasięgu ogólnoświatowym Komisja 
Europejska w 2019 r. przedstawiła propozycję nowej strategii Europejskiego Zielonego Ładu (z ang. 
European Green Deal). Jej zasadniczym celem jest budowa nowoczesnej, zasobooszczędnej 
i konkurencyjnej gospodarki, która w 2050 r. umożliwi osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto 
gazów cieplarnianych przy optymalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Ważne jest także 
przejście na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności 
oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Działania te mają umożliwić przesta-

wienie gospodarki europejskiej i spo-

łeczeństwa na zrównoważone tory, 

a transformacja dotyczyć ma wszyst-

kich newralgicznych sektorów, w tym 

rolnictwa i obszarów wiejskich. Obec-

nie rolnictwo odpowiedzialne jest za 

8,4% całkowitej emisji gazów cieplar-

nianych w Polsce. Lokalnie emisja może 

kształtować się na poziomie 20–50%. 

Dlatego dążenie do neutralności kli-

matycznej wymagać będzie nie tylko 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń ga-

zowych ze źródeł rolniczych, lecz rów-

nież zwiększenia stopnia pochłaniania 

CO2 na obszarach wiejskich.

OD POLA DO STOŁU

Kluczowym elementem Europejskie-

go Zielonego Ładu, który komplekso-

wo uwzględnia wyzwania związane ze 

zrównoważonymi systemami żywnoś-

ciowymi i trwałe powiązania między 

zdrowym społeczeństwem a zdrową 

planetą, jest strategia „Od pola do sto-

łu” (z ang. The Farm to Fork Strategy). 

Realizacja jej celów ma służyć zacho-

waniu oraz odtworzeniu ekosystemów, 

a także umożliwić rolnikom produkcję 

pełnowartościowej, bezpiecznej i przy-

stępnej cenowo żywności, przy zagwa-

rantowaniu godnych warunków życia 

dla jej producentów.

JAKIEJ ŻYWNOŚCI 
OCZEKUJEMY?

Żywność produkowana w Europie ma 

być bezpieczna oraz cechować się wy-

soką jakością i wartościami odżywczy-

mi. Sposób jej wytwarzania ma być 

bezpieczny dla środowiska przyrodni-

czego i neutralny dla klimatu. Decydu-

jąca rola we wdrażaniu strategii „Od 

pola do stołu” przypisywana jest rol-

nikom, stanowią oni bowiem pierwsze 

ogniwo łańcucha żywnościowego. Stra-

tegia w założeniach nie polega na na-

kładaniu na producentów rolnych spe-

cjalnych wymagań czy restrykcji, ale 

ma na celu wsparcie produkcji zdrowej 

żywności z ograniczeniem zużycia na-

wozów i środków ochrony roślin. Waż-

nym aspektem działań jest wsparcie 

gospodarstw rodzinnych.

MODYFIKACJE PRAKTYK 
ROLNICZYCH

Strategia „Od pola do stołu” obejmuje 

cele, które powinny zostać osiągnięte 

do 2030 r. Ma to być możliwe dzięki mo-

dyfikacjom praktyk rolniczych. Założe-

niem strategii jest ograniczenie stoso-

wania pestycydów i związanych z nimi 

zagrożeń o 50%. Wynika to z negatyw-

nego wpływu ich stosowania, zanie-

czyszczenia gleby, wody i powietrza. 

Istotnym źródłem zanieczyszczenia 

środowiska jest obecnie nadmiar gro-

madzących się w nim składników po-

karmowych, często w wyniku nadmier-

nego stosowania nawozów. Dlatego 

w strategii zaproponowano zmniej-

szenie strat składników pokarmo-

wych o 50%, bez ryzyka pogorszenia 

żyzności gleby, oraz ograniczenie sto-

sowania nawozów o co najmniej 20%. 

Redukcja zużycia nawozów i środków 

ochrony roślin zmniejszy ładunek bio-

genów wymywanych do wód, wpły-

nie również na zmniejszenie stopnia 

zakwaszenia gleb i przyczyni się do 

zwiększenia różnorodności biologicz-

nej obszarów wiejskich. Strategia za-

kłada rozwój innowacyjnych technik 

nawożenia i zrównoważonych praktyk 

rolniczych, które mają chronić plony 

przed szkodnikami i chorobami. Przed 

polskimi gospodarstwami (zwłaszcza 

większymi) otwiera to szanse na im-

plementację nowoczesnych techno-

logii systemu rolnictwa precyzyjnego 

i zdobywanie rynku w tym zakresie. 

Zasadne wydaje się również oczeki-

wanie wzrostu potencjału eksportu 

urządzeń związanych z czystymi tech-

nologiami w rolnictwie. Strategia ma 

pomóc w walce z fałszowaniem żywno-

ści w łańcuchu dostaw przez zapobie-

ganie temu zjawisku, jego wykrywanie 

i zwalczanie, przy aktywnym udziale 

państw członkowskich. Zakłada ona 

ponadto zmniejszenie o 50% sprzedaży 

środków przeciwdrobnoustrojowych 

przeznaczonych dla zwierząt utrzymy-

wanych w warunkach fermowych oraz 

stosowanych w akwakulturze. Ma to 

ograniczyć odporność drobnoustro-

jów na stosowane w rolnictwie środki 

przeciwdrobnoustrojowe w leczeniu 

zwierząt.

W KIERUNKU EKOLOGII

Ważnym aspektem zaproponowa-

nych działań jest popularyzacja rolni-

ctwa ekologicznego. Ma to niebaga-

telne znaczenie w ochronie zasobów 

środowiska oraz wpływa korzystnie 

na klimat i różnorodność biologiczną. 

W strategii „Od pola do stołu” założo-

no, że do 2030 r. powierzchnia grun-

tów rolnych użytkowanych zgodnie 

z zasadami rolnictwa ekologicznego 

powinna stanowić 25%. Jest to bardzo 

ambitny cel, bowiem według danych 

Eurostatu udział gruntów objętych rol-

nictwem ekologicznym w całkowitej 

powierzchni użytków rolnych w Pol-

sce stanowi zaledwie 3,49%, z czego 

0,81% znajduje się w trakcie konwersji 

na rolnictwo ekologiczne. Dla porów-

nania wskaźnik ten w Austrii wynosi 

25,33%, a w całej UE – 8,49%. Wśród 

państw członkowskich niższy niż w Pol-

sce udział gruntów, które objęte są rol-

nictwem ekologicznym, dotyczy tylko 

Rumunii (2,86%), Bułgarii (2,34%), Irlan-

dii (1,63%) i Malty (0,47%).

ZA I PRZECIW

Działania podjęte przez Komisję Euro-

pejską mają zapewnić mieszkańcom 

Ziemi zdrowie i ochronę środowiska 

naturalnego, a także przeciwdziałać 

zmianom klimatu. Należy uznać je za 

konieczne i ocenić pozytywnie, gdyż 

zobowiązują państwa członkowskie do 

większej aktywności na rzecz ochrony 

środowiska przyrodniczego i poprawy 

klimatu. Niemniej jednak ich powodze-

nie zależy od wieloaspektowego zaan-

gażowania w realizację celów nie tyl-

ko producentów rolnych, lecz również 

konsumentów.

Polskie rolnictwo nie jest w pełni 

przygotowane do całościowego wdro-

żenia założeń Europejskiego Zielonego 

Ładu – wskazują ekspertyzy i raporty. 

Wynika to m.in. z niskiej produktywno-

ści gospodarstw rolnych, która z kolei 

jest rezultatem rozdrobnienia agrar-

nego, a także słabej jakości gleb, czy też 

krótszego okresu wegetacyjnego, w po-

równaniu do krajów Europy Zachodniej. 

Słabą stroną zasobów obszarów wiej-

skich Polski w kontekście założeń Eu-

ropejskiego Zielonego Ładu jest też 

duży udział gleb słabych, które nie-

jednokrotnie są ubogie w materię or-

ganiczną, a dodatkowo narażone na 

przesychanie, pojawiające się okreso-

wo lub występujące stale. Inną kwestią 

jest zmniejszenie stopnia akumulacji 

węgla w polskich glebach, które wyni-

ka m.in. z dużego udziału gleb 

kwaśnych i bardzo 

k waśnych 

Podstawowymi priorytetami strategii  
„Od pola do stołu” są:

 y bezpieczeństwo żywnościowe;

 y zrównoważona produkcja żywności;

 y propagowanie bardziej 
zrównoważonej konsumpcji  
oraz zdrowego odżywiania;

 y ograniczenie strat żywności  
i jej marnotrawienia;

 y przeciwdziałanie fałszowaniu 
żywności w łańcuchu dostaw;

 y poprawa dobrostanu zwierząt 
gospodarskich.

Priorytety te są ściśle związane 
z wymaganiami konsumentów. Celem 
strategii jest stworzenie systemu 
żywnościowego sprawiedliwego, 
zdrowego i przyjaznego dla środowiska.
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oraz małej zdolności retencyjnej. Ist-

nieje realna obawa o redukcję wydaj-

ności produkcji roślinnej, która będzie 

wynikać z ograniczeń w stosowaniu na-

wozów i środków ochrony roślin oraz 

zwiększenia powierzchni upraw eko-

logicznych (które z założenia charakte-

ryzują się niższą wydajnością). Z pomo-

cą przychodzą natomiast rozwiązania 

oferowane przez rolnictwo precyzyj-

ne, które umożliwiają m.in. efektyw-

ną aplikację składników nawozowych, 

w zależności od zasobności gleby i ak-

tualnych potrzeb pokarmowych roślin 

uprawnych. W dalszym ciągu zaleca się 

również propagowanie zabiegu wap-

nowania gleb.

PRZYSZŁOŚĆ…

Niemniej jednak przy pełnym wdro-

żeniu założeń Europejskiego Zielone-

go Ładu istnieje ryzyko wzrostu cen, 

zwłaszcza zbóż. Prognozowany jest 

także spadek dostępności niektórych 

artykułów spożywczych. Zagrożeń upa-

truje się również w pogorszeniu kon-

kurencyjności czy wypieraniu z rynku 

mniejszych gospodarstw rolnych, dla 

których w większości wypadków sto-

sowanie technik rolnictwa precyzyjne-

go jest nieopłacalne i bardzo trudne do 

realizacji.

Wprowadzenie założeń Europejskie-

go Zielonego Ładu wiąże się nie tylko 

z szansami, lecz również z zagrożeniami 

dla polskiego rolnictwa. Dlatego nale-

ży dołożyć wszelkich starań, aby ich 

wdrażanie przebiegało sukcesywnie 

i było traktowane jako konieczność, 

w celu uzyskania realnych korzyści 

środowiskowych i społecznych, mi-

mo ewentualnych mniejszych zysków 

ekonomicznych.

DR HAB. MARZENA S. BRODOWSKA,  

PROF. UP W LUBLINIE   WSPÓŁPRACA 

PLANTPRESS

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę
Budowa farmy fotowoltaicznej to opłacalna inwestycja, przez co coraz bardziej popularne stają się one 
w naszym kraju. Farmy te wytwarzają czystą energię ze słońca. Inwestycja jest więc korzystna 
ekologicznie, ale jest również doskonałym źródłem przychodów. Z panią Iwoną Wojciechowską z gminy 
Czempiń rozmawialiśmy o tym, co ją skłoniło do podjęcia decyzji dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę. 

Dzień dobry, proszę przedstawić 
się nam i opowiedzieć o swoim 
gospodarstwie. 
Nazywam się Iwona Wojciechowska 

i wspólnie z mężem, synem i synową 

prowadzimy rodzinne gospodarstwo 

o powierzchni 90 ha w miejscowości 

Bieczyny w województwie wielkopol-

skim.  Gospodarstwo zajmuje się pro-

dukcją mieszaną, to znaczy zwierzęco-

-roślinną.  Uprawiamy gleby o klasie 

bonitacyjnej od III do V, z czego gleby 

III b i IV a wykorzystujemy do produk-

cji bydła opasowego oraz kur niosek. 

W gospodarstwie posiadamy sprzęt 

rolniczy niezbędny do prowadze-

nia intensywnej produkcji rolniczej.  

Mamy między innymi: 4 ciągniki, kom-

bajn zbożowy, przyczepy transportowe, 

sieczkarnie do kukurydzy, pługi, zestaw 

uprawowo-siewny do zboża, agregaty 

uprawowe, prasy, ładowarkę teleskopo-

wą i inne drobniejsze maszyny. Staramy 

się sukcesywnie unowocześniać nasze 

gospodarstwo, tak by praca była szyb-

sza, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Bar-

dzo pomocne w tym okazały się fundu-

sze unijne z programów modernizacji 

gospodarstw, z których na przestrzeni 

lat korzystaliśmy kilka razy.

Zdecydowała się Pani na dzierżawę 
terenu pod fotowoltaikę. Proszę po-
wiedzieć, skąd taka decyzja? 
Tak to prawda zdecydowaliśmy się na 

wydzierżawienie gruntów pod farmę 

fotowoltaiczną, ponieważ stoimy na 

stanowisku, że bardzo ważnym środ-

kiem w rozwoju każdego biznesu, a już 

zwłaszcza gospodarstw rolnych jest dy-

wersyfikacja dochodów. Z branżą energii 

odnawialnej jesteśmy związani od daw-

na. Dziesięć lat temu na gruntach nasze-

go gospodarstwa została postawiona 

turbina wiatrowa. Po latach bardzo 

dobrze oceniamy tę decyzję o wydzier-

żawienie gruntu pod wiatrak. Dało to 

dodatkowy, znaczący zastrzyk gotówki. 

Wspomogło produkcję energii zielonej 

i przyczyniło się do ochrony środowiska, 

a my jesteśmy tego zwolennikami, aby 

dbać o nasze środowisko. Ponadto dało 

nam to też pewne pieniądze niezależ-

ne od pogody czy cen w skupach, jak 

to bywa z produktami rolnymi. Dlatego 

właśnie zdecydowaliśmy się na dalsze 

wydzierżawienie gruntów pod farmy 

fotowoltaiczne, ponieważ wierzymy, że 

jest to dobra inwestycja dla gospodar-

stwa, która zdywersyfikuje nasze do-

chody.  Ponadto jesteśmy za ekologią, 

po części jest to nasz wkład w ochranę 

środowiska. 

Na jak długo Pani podpisała umowę 
dzierżawy gruntów pod farmy foto-
woltaiczne i jaki areał Pani pod to 
przeznaczyła? 
Umowa została podpisana na 29 lat, ale 

już teraz wiem, że jeśli będzie taka moż-

liwość, a pewnie tak będzie, bo popyt 

na tego typu energię będzie się rozwijał, 

podpiszę na kolejne lata. Wydzierżawili-

śmy tylko kawałek, tj. 3,5 ha, tak by pro-

dukcja rolna nadal mogła się odbywać 

beż większego uszczerbku. 

Jak długo trwało przygotowanie do-
kumentacji i czy firma dzierżawiąca 
grunty była pomocna? 

Wiosną 2019 r. zgłosiła się do nas firma 

w celu wydzierżawienia gruntów pod 

panele słoneczne. W maju 2019 r. pod-

pisaliśmy umowę dzierżawy. W paździer-

niku 2019 r. gmina Czempiń wydała de-

cyzję pod warunki zabudowy tej działki 

pod farmę fotowoltaiczną o mocy 2 MW. 

W ostatnich dniach maja 2022 r. rozpo-

częto budowę farmy i prace trwają do 

teraz.  W sumie załatwianie papierów 

trwało prawie 3 lata, ale nie mieliśmy 

większych problemów.  

Jakie były Pani największe obawy 
przed podpisaniem umowy dzierża-
wy i czy zostały one rozwiane?
Współpracująca firma pomogła we 

wszystkim, rozwiała wszelkie wątpliwo-

ści. Oczywiście obawy zawsze są, waż-

ne, żeby decyzje podejmowane były  

przemyślanie i zaakceptowane rodzin-

nie. Poza tym mieliśmy już doświad-

czenie w tej kwestii z poprzedniej in-

westycji wiatrowej.  Mamy opiekuna,  

który w razie potrzeby kontaktuje się 

z nami. 

       Dziękuję za rozmowę 

       Anna Arabska 

Projekt: Nowa Wspólna Polityka Rolna – szansą i wyzwaniem dla Polski, współfinansowany przez EU w ramach 
programu Information Measures relating to the Common Agricultural Policy (IMCAP)

Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie 
odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ  
przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Współfinansowane  
przez Unię Europejską
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Społeczna misja doradztwa rolniczego

W Polsce prowadzone są in-
tensywne prace nad rozwo-
jem koncepcji gospodarstw 
opiekuńczych, jako jednej 
z form rolnictwa społeczne-
go. Wypracowaniu modelu 
gospodarstwa opiekuńcze-
go i strategii jego wdrażania 
na polski grunt poświęco-
ny jest projekt GROWID: 
„Gospodarstwa opiekuń-
cze w rozwoju obszarów 
wiejskich wobec wyzwań 
demograficznych”, reali-
zowany przez konsorcjum: 
Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Centrum 
Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie, Oddział 
w Krakowie, Uniwersytet Ja-
gielloński i Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie. Zakres 
i aktualny stan prac przed-
stawiono na konferencji 
prasowej, która odbyła się  

3 sierpnia 2022 roku 
w Warszawie z udzia-

łem Anny Gembickiej, se-
kretarza stanu w MRiRW 
oraz Ireneusza Drozdow-
skiego, dyrektora CDR 
w Brwinowie. 
 Idea rolnictwa spo-
łecznego zakłada, że zaso-
by związane z rolnictwem 
służą do prowadzenia usług 
społecznych odpowiadają-
cych na potrzeby lokalnej 
społeczności. Oznacza to,  
że gospodarstwa społeczne 
korzystają z unikatowych 
wartości własnej działal-
ności rolniczej i wiejskie-
go otoczenia do świadcze-
nia usług opiekuńczych,  
terapeutycznych, eduka-
cyjnych oraz integracji 
społecznej. 
 Rozwój rolnictwa spo-
łecznego na świecie prze-
biega w różny sposób, co 
wynika ze zróżnicowanych 

uwarunkowań prawnych 
i specyfiki sektora rolnicze-
go w poszczególnych pań-
stwach oraz polityki władz. 
W rozwoju rolnictwa spo-
łecznego w Polsce znaczą-
cy jest udział państwowe-
go doradztwa rolniczego, 
którego aktywność prze-
niosła tę ideę na wieś i za-
inspirowała wielu rolników 
do włączenia usług społecz-
nych do swojej działalności 
oraz zaowocowała wypraco-
waniem koncepcji różnego 
typu gospodarstw społecz-
nych dopasowanych do pol-
skich warunków.
 Pionierskim przedsię-
wzięciem rolnictwa społecz-
nego, zainicjowanym i reali-
zowanym z sukcesem przez 
CDR O/Kraków jest Ogól-
nopolska Sieć Zagród Edu-
kacyjnych, w której uczest-
niczy aktualnie blisko 300 
gospodarstw prowadzących 

działania dydaktyczne oparte 
o własny potencjał rolniczy. 
Z kolei powiązanie opieki dla 
seniorów z zasobami rolni-
czymi w ramach gospodar-
stwa opiekuńczego jest przy-
gotowywane do wdrożenia. 
 Wypracowany w ra-
mach projektu GROWID 
model gospodarstwa opie-
kuńczego został podda-
ny szerokim konsultacjom 
społecznym w ramach 16 se-
minariów zorganizowanych 
w okresie od kwietnia do 
lipca 2022 roku we współ-
pracy z ośrodkami doradz-
twa rolniczego we wszyst-
kich województwach. Nad 
ostatecznymi rozwiązania-
mi legislacyjnymi w zakresie 
wprowadzenia gospodarstw 
opiekuńczych do polskiego 
porządku prawnego pracuje 

międzyresortowy zespół 
ds. wdrożenia modelu go-
spodarstwa opiekuńczego, 
powołany przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
w skład którego wchodzą 
także przedstawiciele mini-
stra właściwego ds. gospo-
darki, ministra właściwego 

ds. rodziny i zabezpieczenia 
społecznego, ministra wła-
ściwego ds. rozwoju regio-
nalnego, ministra właściwe-
go ds. finansów oraz KRUS 
i PFRON.

Elżbieta Kmita-Dziasek, 
CDR O/Kraków

Współpraca producentów rolnych. Konferencja 12.10.2022 r.
Współpraca rolników i ich 
współdziałanie w zorga-
nizowanych formach po-
zwalają na osiągnięcie wy-
miernego efektu rynkowego 
w postaci budowania kon-
kurencyjnej pozycji rolni-
ków i realizowanych wspól-
nie przedsięwzięć. 
 Producenci rolni funk-
cjonują w zmieniającym się 
otoczeniu rynkowym, w wa-
runkach postępującej globa-
lizacji. Niezależnie od wiel-
kości gospodarstwa, rolnik 
jako podmiot gospodarczy, 
jest jednostką małą. W sy-
tuacji, w której na rynku 
funkcjonuje coraz mniej-
sza liczba nabywców ma-
jących za partnerów dużą 
liczbę małych producen-
tów, pojedynczy producent 
nie jest liczącym się part-
nerem biznesowym dla sil-
nego i skonsolidowanego 

otoczenia handlowo-pro-
dukcyjnego. Od pewnego 
czasu obserwujemy rów-
nież włączenie surowców 
rolnych w zakres spekula-
cji giełdowych, co skutku-
je wzrostem niestabilno-
ści na rynkach produktów 
rolnych. Powyższe uwarun-
kowania wraz z wyjątkowo 
dużą zmiennością cen pro-
duktów rolnych, powodują 
nieprzewidywalność i nie-
pewność co do możliwości 
ich zbytu po opłacalnych 
cenach. 
 Z różnicy w przewadze 
kontraktowej i braku współ-
pracy i porozumienia mię-
dzy producentami rolnymi, 
korzystają pośrednicy, przej-
mujący dużą część docho-
dów ze sprzedaży produkcji 
rolnej. Stąd, aby skutecznie 
przeciwdziałać powyższym 
tendencjom, konieczna jest 

współpraca rolników i two-
rzenie wspólnych struktur 
gospodarczych, m.in. w po-
staci grup lub organizacji 
producentów zdolnych się-
gać po korzyści związane 
z ekonomią skali.
 Wspólne działanie pro-
ducentów rolnych przyno-
si szereg korzyści zarówno 
w sferze produkcji (koncen-
tracja podaży, wspólne pla-
nowanie produkcji, dosto-
sowanie oferty do potrzeb 
klientów), handlu (np. ogra-
niczenie pośredników, obni-
żanie kosztów transportu), 
jak i zaopatrzenia (np. kon-
centrację popytu na środki 
do produkcji). Większa skala 
oferowanych produktów, 
często o lepszych parame-
trach jakościowych, z możli-
wością zachowania ciągłości 
dostaw odpowiednich par-
tii oferowanych produktów, 

jest bardziej interesująca 
dla odbiorców niż oferta 
pojedynczego producenta. 
Wspólne działania pozwala-
ją na zmniejszanie kosztów 
produkcji rolnej, skrócenie 
łańcucha dostaw i lepszy 
kontakt z klientem, sprzy-
jając wypracowywaniu re-
nomy produktów.
 Istnieje silna potrzeba 
wspierania współpracy rolni-
ków. Centrum Doradztwa 
Rolniczego Oddział w Po-
znaniu organizuje w dniu  
12 października 2022 r. 
konferencję pt. „Współ-
praca producentów rol-
nych sposobem na rozwój 
rolnictwa i obszarów wiej-
skich”. Konferencja odbę-
dzie się w formie hybrydo-
wej (stacjonarnie + online). 
Konferencja jest objęta pa-
tronatem honorowym Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi i jest realizowana w ra-
mach Planu Operacyjnego 
KSOW na lata 2022–2023 
w zakresie Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich.
 Przedstawienie uczest-
nikom przykładowych go-
spodarstw, funkcjonujących 
w ramach wspólnych inicja-
tyw pokaże korzyści płynące 
z gospodarczego organizo-
wania się rolników, zaś zdo-
byte przez nich doświadcze-
nie będzie stanowić bazę 
„dobrych praktyk” w dzie-
dzinie współpracy produ-
centów rolnych i inspira-
cją dla podmiotów jeszcze 
niezrzeszonych. Omówie-
nie możliwości finanso-
wego wsparcia tego typu 
inicjatyw oraz potrzeb go-
spodarczego organizowania 
się rolników w kontekście 
uwarunkowań rynkowych  
i legislacyjnych pozwoli 

przyszłym beneficjentom 
zrzeszać się w nowe dzia-
łania i grupy.
 Dzięki zdobytej wiedzy 
podczas konferencji uczest-
nicy dowiedzą się o wielu 
korzyściach wynikających 
z organizowania się rolni-
ków, takich jak: ogranicze-
nie liczby pośredników, lep-
sze ceny za jednolity, dobry 
jakościowo towar, wspólne 
inwestycje i użytkowanie 
maszyn – wspólna promo-
cja produktów czy silniej-
sze partnerstwo, powodu-
jące wzmocnienie pozycji 
na rynku. 
Szczegółowe informacje 
o wydarzeniu znajdą Pań-
stwo w ulotce. Serdecz-
nie zapraszamy do udzia-
łu w Konferencji.

Kacper Mytko,  
CDR O/Poznań

Weź udział w konkursie i wygraj nawet 9000 zł!

Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie Od-
dział w Warszawie zaprasza 
do wzięcia udziału w dru-
giej edycji ogólnopolskiego 
konkursu „MOJE WŁASNE 
INNOWACJE”, organizowa-
nym w ramach Sieci na rzecz 
innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich.
 Konkurs ma na celu pro-
mowanie małych innowacji, 

które zostały opracowane 
przez samych rolników lub 
członków ich rodzin oraz 
mają funkcjonalne zastoso-
wanie w ich codziennej pracy.
 Usprawnienia technicz-
ne, technologiczne, rozwią-
zania cyfrowe wspierające 
produkcję lub zarządzanie 
finansami, a może działa-
nia marketingowe lub in-
nowacyjne formy dostawy 

produktów bezpośrednio 
do konsumentów? Podziel-
cie się swoimi pomysłami 
i dobrymi praktykami, które 
wdrożyliście w swoich go-
spodarstwach, a dodatkowo 
wygrajcie atrakcyjne nagro-
dy pieniężne!
 W ramach konkursu 
przewidziane są trzy ka-
tegorie dotyczące zapro- 
jektowanych od podstaw lub 

znacznie zmodyfikowanych 
innowacyjnych rozwiązań: 
Maszyny i urządzenia;
Innowacyjne rozwiązania 
cyfrowe wspierające pro-
dukcję lub zarządzanie fi-
nansami w gospodarstwach 
rolnych;
Innowacyjne formy bezpo-
średniej sprzedaży żywności
W ramach każdej z katego-
rii Konkursu, organizator 
przewiduje nagrody i wy-
różnienia pieniężne w na-
stępujących wysokościach:
miejsce I – 9000,00 zł,
miejsce II – 7000,00 zł,

miejsce III – 5000,00 zł,
wyróżnienie – 3000,00 zł.
 Organizator przewiduje 
również możliwość wsparcia 
mentoringowego nagrodzo-
nych rozwiązań przez ak-
celerator biznesu dedyko-
wany sektorowi technologii 
rolniczych.
 Zgłoszenia konkuroswe 
należy przekazać w termi-
nie  do dnia 15 października  

2022 r.  Za datę złożenia 
uznaje się datę wpływu do-
kumentów do Centrum Do-
radztwa w Brwinowie Od-
dział w Warszawie.
 Ogłoszenie wyników 
Konkursu nastąpi w ter-
minie do dnia 15 grudnia  
2022 roku.

Iwona Ryć, 
CDR O/Warszawa

Szczegółowe informacje na temat konkursu  
udostępnione są na stronie internetowej  

Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich pod linkiem: www.sir.cdr.gov.pl

Wymyśliłeś, opracowałeś i wdrożyłeś własne, innowacyjne rozwiązanie  
w  gospodarstwie rolnym? Jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub domowni-
kiem gospodarstwa rolnego oraz masz ukończone 18 lat? Jeśli tak, to weź udział 

w konkursie „Moje własne innowacje II edycja” i wygraj nawet 9000 zł! 

Wystąpienie Ireneusza Drozdowskiego, dyrektora Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na konferencji praso-
wej w  MRIRW,  2022 rok
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KRIR w sprawie nawozów
Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych na początku 
sierpnia 2022 r. wystąpił 
do Wicepremiera Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o podjęcie wszelkich moż-
liwych działań w celu za-
pewnienia dostępności na 
rynku nawozów mineral-
nych. Rolnicy z niepoko-
jem obserwują drastyczny 
spadek dostępności nawo-
zów w punktach sprzedaży. 
Problem dotyczy szczegól-
nie nawozów wieloskładni-
kowych, które zapewniają 
optymalne dla roślin pro-
porcje składników odżyw-
czych. Zaburzenia na rynku 
nawozów mogą doprowa-
dzić do gwałtownego spad-
ku plonów.
 Ponadto Zarząd KRIR 
wystąpił o przyspiesze-
nie wypłaty dopłat do na-
wozów tak, aby pieniądze 
wpłynęły na konta rolni-
ków jeszcze przed siewa-
mi rzepaku i zbóż ozimych.  

Wielu rolników licząc na 
obiecaną przez Rząd RP do-
płatę do zakupu nawozów 
nie rezygnowało z nawo-
żenia. Gospodarze ci zain-
westowali duże pieniądze 
w zakup nawozów licząc na 
szybki zwrot części środ-
ków w postaci dopłaty od 
państwa, aby móc je zain-
westować w przygotowa-
nia do kolejnych zasiewów 
i związanych z tym prac.  
Dzisiaj jest bowiem szcze-
gólnie ważne, aby plony jakie 
zostaną osiągnięte w tym 
roku oraz latach następnych 
nie były mniejsze od tych 
z lat poprzednich w kon-
tekście bezpieczeństwa  
żywnościowego Europy 
i świata.
 Zdaniem samorzą-
du rolniczego w związku 
z utrzymywaniem się wy-
sokich cen nawozów ko-
nieczne jest przygotowanie 
kolejnych naborów wnio-
sków o przyznanie dopłat 

do zakupu nawozów, aby 
nie obniżać krajowej pro-
dukcji zbóż i roślin oleistych 
ze względu na oszczędne 
nawożenie. W kolejnych 
naborach kwota pomocy 
powinna być zwiększona, 
a wsparcie powinno przy-
sługiwać do każdego hek-
tara, bez względu na po-
wierzchnię gospodarstwa.
 24 sierpnia 2022 r. Za-
rząd KRIR ponowił swój 
wniosek o interwencję na 
rynku nawozów azoto-
wych, w związku z wstrzy-
maniem produkcji nawozów 
azotowych przez główne 
firmy produkcyjne tej bran-
ży w Polsce za względu na 
wysokie koszty gazu. 
 Uważamy, że to może 
spowodować znaczące skut-
ki dla polskiej gospodar-
ki. W okresie jesiennym 
po zbiorze plonów oraz  
po otrzymaniu zaliczek 
z tytułu płatności bezpo-
średnich rolnicy zazwyczaj 

kupują nawozy azotowe 
do stosowania w okresie 
wiosennym.
 Rozumiemy, że kłopoty 
zakładów azotowych wy-
nikające z wysokich cen 
gazu mogą doprowadzić do 
znacznych wzrostów cen na-
wozów. W związku z tym 
uważamy, że konieczne jest 

podjęcie interwencji przez 
Rząd RP.
 Zaproponowaliśmy roz-
ważenie możliwości dopła-
ty do nawozów azotowych 
kupionych od 1 września br. 
do końca 2022 r., co pozwo-
liłoby rolnikom zmniejszyć 
koszty, a zakładom azoto-
wym uruchomić produkcję.

 Zmniejszenie stosowa-
nia nawozów azotowych 
spowoduje zmniejszenie  
produkcji rolnej, co będzie 
powodem wzrostu cen żyw-
ności dla konsumentów,  
inflację i trudności z za-
kupem żywności zwłasz-
cza dla najuboższych 
konsumentów.

Samorząd rolniczy nie zgadza się na podwyższenie stawek
 opłat weterynaryjnych

W związku z wejściem 
w życie 11 sierpnia 2022 r.  
rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie stawek opłat za 
czynności wykonywane 
przez Inspekcję Wetery-
naryjną, Zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczych wy-
stąpił 12 sierpnia 2022 r. 
do Wicepremiera Mini-
stra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Henryka Kowal-
czyka wnosząc stanowczy 
sprzeciw wobec wprowa-
dzenia ogromnego wzrostu 

stawek z pominięciem ne-
gatywnej opinii samorządu 
rolniczego.
 Jak wskazują rolnicy dra-
styczna podwyżka opłaty za 
wydanie świadectwa zdro-
wia dla świń w trudnej sytu-
acji sektora produkcji trzody 
chlewnej w Polsce doprowa-
dzi do likwidacji stad świń. 
Szczególnie ucierpią produ-
cenci, którzy posiadają lochy 
i będą wymieniać je w sta-
dzie. Kwota za wystawienie 
świadectwa dla jednej sztu-
ki przekracza 10% wartości 

z jej sprzedaży. Wprowa-
dzone stawki opłat uderzą 
przede wszystkim w małych 
producentów, którzy chcą 
sprzedać czy przemieścić 
jedną lub tylko kilka sztuk 
i zmuszeni są do zapłacenia 
kwoty 112,80 zł za wykona-
nie badania.
 Wprowadzone przepisy 
przeczą zapowiadanej po-
lityce wspierania małych 
gospodarstw z produkcją 
zwierzęcą, uniemożliwią roz-
wój małego przetwórstwa 
w ramach rolniczego handlu 

detalicznego lub działalności 
marginalnej, lokalnej i ogra-
niczonej, co znacznie zwięk-
szy koszty ich działalności.
 Równoczesne wprowa-
dzenie rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. 
w sprawie warunków i wyso-
kości wynagrodzenia za wy-
konywanie czynności przez 
lekarzy weterynarii i inne 
osoby wyznaczone przez po-
wiatowego lekarza weteryna-
rii, ustalającego kwotę 246 zł  
za badanie na obecność 

włośni, jeżeli jest przepro-
wadzane poza rzeźnią, sta-
nie się przysłowiowym gwoź-
dziem do trumny hodowli 
w Polsce.

 Samorząd rolniczy 
zwrócił się do wicepremie-
ra H. Kowalczyka o dostoso-
wanie stawek opłat do real-
nych możliwości rolników.

Wystąpienie w sprawie braku informacji o zasadach
płatności obszarowych w 2023 roku

W związku ze zmianą zasad 
funkcjonowania płatności ob-
szarowych od 2023 roku wy-
nikających z nowej Wspólnej 
Polityki Rolnej na lata 2023-
2027 Prezes Krajowej rady Izb 
Rolniczych Wiktor Szmule-
wicz zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wi-
cepremiera Henryka Kowal-
czyka o jak najszybsze udo-
stępnienie i upowszechnienie 

wśród rolników informacji 
o szczegółowych zasadach 
przyznawania ww. płatności.
 Obecnie zakończyły się 
żniwa rzepakowe i zbliżają 
się ku końcowi zbiory zbóż, 
stąd rolnicy muszą zaplano-
wać prace polowe i zasiewy na 
przyszły rok. Sprawa jest nie-
zmiernie istotna ponieważ od 
podjętych obecnie decyzji bę-
dzie zależeć wysokość dopłat, 

a nawet w ogóle możliwość 
ich uzyskania. W związku 
z brakiem konkretnych prze-
pisów i w oparciu o infor-
macje wynikające z zapisów 
Planu Strategicznego rolnicy 
mogą podjąć decyzje, które 
przyniosą straty finansowe.
 Biorąc pod uwagę 
brak dostępu do informa-
cji niezbędnych do podję-
cia decyzji o płodozmianie 

Prezes KRIR zawnioskował do  
Wicepremiera H. Kowalczy-
ka o przyznanie w 2023 ro- 
ku podstawowych płatno-
ści obszarowych dla wszyst-
kich rolników. Konieczne jest 
także bardzo szybkie wydanie  
krajowych przepisów regulu-
jących nowe zasady płatno-
ści i przekazanie wiedzy na  
ten temat wszystkim 
rolnikom.
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MRiRW odpowiada na wnioski Rady ds. Młodych Rolników 
przy KRIR

W związku z przekazanymi 
wnioskami wypracowany-
mi przez Radę ds. Młodych 
Rolników przy KRIR, resort 
rolnictwa przekazał nastę-
pujące wyjaśnienia. 
 W Planie Strategicznym 
dla Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023–2027 (PS WPR) 
w ramach praktyki Uprosz-
czone systemy uprawy (ele-
ment ekoschematu Rolnic-
two węglowe i zarządzanie 
składnikami odżywczymi) 
jeden z wymogów dotyczy 
pozostawienia na polu ca-
łości resztek pożniwnych 
w formie mulczu. Wymóg 
ten nie precyzuje rodzaju 
maszyn, które należy wy-
korzystać celem spełnienia 
wymogu. Mając na wzglę-
dzie mogące pojawiać się 
wątpliwości, poinformowa-
no nas, że kwestie szczegó-
łowe zostaną określone na 
poziomie przepisów krajo-
wych, które będą konsulto-
wane z KRIR podczas prac 
legislacyjnych.
 Odnosząc się do kolej-
nej propozycji Rady ds. Mło-
dych Rolników przy KRIR, 
tj. „ograniczenia w możliwo-
ści użyczenia stada dla tzw. 
wypasu (dochodzi do sytu-
acji, że pod Szczecinem są 
stada z Rzeszowa, oczywi-
ście na papierze) poprzez 
doprecyzowanie, że użycze-
nie stada musi być w sąsia-
dujących miejscowościach, 

lub wypas winien trwać min. 
100 dni”. MRiRW przekaza-
ło, że obecnie nie stosuje się 
rozwiązania polegającego na 
możliwości użyczenia stada 
dla tzw. wypasu i nie pla-
nuje się wdrożenia takiego 
rozwiązania.
 Niemniej jednak, w ra-
mach działania Rolnictwo 
ekologiczne PROW 2014-
2020 stosowane jest rozwią-
zanie polegające na moż-
liwości użyczania przez 
rolnika wnioskującego 
o płatności ekologiczne 
zwierząt innemu rolniko-
wi, także wnioskującemu 
o płatności ekologiczne – 
na potrzeby spełnienia wa-
runku przyznania płatności 
do trwałych użytków zielo-
nych (TUZ) lub do upraw 
paszowych (tj. posiadania 
zwierząt w obsadzie co naj-
mniej 0,5 DJP/ha). Jednocze-
śnie w ramach rozwiązań 
w zakresie Rolnictwa ekolo-
gicznego na lata 2023–2027 
kwestia ta będzie szczegó-
łowo analizowana.
 Z kolei w ramach Dzia-
łania rolno-środowisko-
wo-klimatycznego PROW 
2014–2020 pastwiskowe lub 
kośno-pastwiskowe użytko-
wanie trwałych użytków zie-
lonych jest możliwe w ra-
mach trzech pakietów tj. 
Pakietu 4. Cenne siedliska 
i zagrożone gatunki ptaków 
na obszarach Natura 2000, 

Pakietu 5. Cenne siedliska 
poza obszarami Natura 2000 
oraz Pakietu 8. Ekstensyw-
ne użytkowanie łąk i pa-
stwisk. W przypadku użyt-
kowania pastwiskowego lub 
kośno-pastwiskowego TUZ 
objętych wsparciem, wy-
mogiem w ramach zobo-
wiązania jest wypas w od-
powiednim terminie przy 
zachowaniu określonej ob-
sady zwierząt – niespełnie-
nie tego wymogu stanowi 
uchybienie i wiąże się z na-
łożeniem sankcji finanso-
wych (w tym również sankcji 
wstecznych). Należy zauwa-
żyć, że w ramach ww. pakie-
tów Działania poza użyt-
kowaniem pastwiskowym 
lub kośno-pastwiskowym 
możliwe jest użytkowanie 
kośne. Analogiczne podej-
ście będzie stosowane w ra-
mach interwencji rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznych 
Planu Strategicznego dla  
Wspólnej Polityki Rolnej na 
lata 2023–2027 (PS WPR 
2023–2027).
 Mając na uwadze powyż-
sze ryzyko tworzenia sztucz-
nych warunków przyznania 
płatności, polegające na „fik-
cyjnym” użyczaniu stad na 
potrzeby wypasu, w przy-
padku Działania rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznego 
PROW 2014–2020 i projek-
towanych interwencji rol-
nośrodowiskowo-klimatycz-

nych PS WPR 2023–2027 
nie istnieje. Rolnik, który 
nie posiada zwierząt może 
bowiem realizować zobo-
wiązanie rolno-środowi-
skowo-klimatyczne stosu-
jąc właściwe, ekstensywne, 
kośne użytkowanie grun-
tów objętych tym zobowią-
zaniem zgodnie z wymoga-
mi danego pakietu.
 Odnosząc się do kwe-
stii związanej z certyfika-
cją kredytów węglowych, 
należy zauważyć, że leśnic-
two i rolnictwo mają po-
tencjał trwałego wiązania 
węgla. Komisja Europejska 
zaprezentowała założenia 
rolnictwa węglowego czyli 
takiej produkcji rolnej, która 
prowadzi do zwiększenia 
zawartości węgla w glebie. 
Rozpoczęła dyskusję nad 

wprowadzeniem systemu, 
w którym nagradza się za-
rządców gruntu za podej-
mowanie praktyk z zakresu 
gospodarowania gruntami, 
prowadzących do zwiększe-
nia sekwestracji dwutlenku 
węgla. Powodzenie upraw 
sprzyjających pochłania-
niu dwutlenku węgla przez 
glebę będzie oceniane na 
podstawie ilości i trwało-
ści sekwestracji dwutlenku 
węgla w roślinach i glebie 
przez zwiększenie wychwy-
tywania dwutlenku węgla 
lub ograniczenie uwalnia-
nia dwutlenku węgla do at-
mosfery. Do końca bieżące-
go roku Komisja Europejska 
zamierza opublikować za-
łożenia certyfikacji rolnic-
twa węglowego, co rozpocz-
nie szczegółową dyskusję 

odnośnie certyfikacji i moż-
liwości sprzedaży jednostek 
„zatrzymanego” w glebie 
węgla podmiotom zobowią-
zanym do redukcji emisji. 
W tej chwili docelowy za-
kres i kształt nowych roz-
wiązań nie jest znany, nie 
można więc na tym etapie 
prowadzić dyskusji na temat 
kształtu systemu certyfika-
cji w Polsce.
 Niezależnie od powyż-
szego, przewidziano wspo-
mniany wyżej ekoschemat 
Rolnictwo węglowe i zarzą-
dzanie składnikami odżyw-
czymi, w ramach którego 
rolnicy będą mogli otrzymać 
wsparcie finansowe za sto-
sowanie określonych prak-
tyk sprzyjających sekwestra-
cji węgla oraz ograniczeniu 
jego emisji.

O pomocy przy spłacie kredytów
W nawiązaniu do nasze-
go pisma w sprawie nowe-
lizacji ustawy o finansowa-
niu społecznościowym dla 
przedsięwzięć gospodar-
czych i pomocy kredyto-
biorcom, w zakresie możli-
wości skorzystania z wakacji 
kredytowych rolnikom, któ-
rzy w związku ze wzrostem 
stóp procentowych nie są 
w stanie spłacać kredytów, 
resort rolnictwa poinfor-
mował, że w obowiązują-
cych przepisach są przewi-
dziane rozwiązania mające 
na celu udzielenie pomocy 
kredytobiorcy w przypadku 
problemów ze spłatą zacią-
gniętych zobowiązań wyni-
kających np. z ograniczeń 
na rynkach rolnych.
 Producenci rolni, któ-
rzy mają trudności ze spłatą 
czynnych kredytów z dopła-
tami Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa 
do oprocentowania mogą 
ubiegać się w banku o:

l  zastosowanie prolon-
gaty spłaty rat kapitału 
i odsetek, o ile określo-
ny w umowie kredytu 
termin ich spłaty jesz-
cze nie minął,

l wydłużenie okresu kre-
dytowania poza prze-
widziany w umowie 
kredytu, o ile określo-
ny w umowie kredytu 
okres kredytowania jesz-
cze nie minął,

l  zmianę kierunku pro-
dukcji na inny określo-
ny w zasadach udziela-
nia kredytów.

 Zasady udzielania kredy-
tów przewidują również, że 
w przypadku zaprzestania 
przez kredytobiorcę prowa-
dzenia działalności lub spła-
ty kredytu i odsetek z przy-
czyn od niego niezależnych, 
umożliwiają bankowi, po 
dokonaniu stosownej anali-
zy i deklaracji kredytobiorcy 
o wznowieniu działalności 
lub spłaty kredytu, uznanie 

tego zaprzestania za cza-
sowe. W takim przypadku, 
w okresie ww. zaprzestania, 
dopłaty do oprocentowania 
kredytu nie są stosowane. Po 
wznowieniu przez kredyto-
biorcę działalności lub spła-
ty kredytu i odsetek dopła-
ty ponownie są stosowane 
od dnia tego wznowienia.
 Jednocześnie na podsta-
wie ustawy z dnia 9 listopada 
2018 r. o restrukturyzacji za-
dłużenia podmiotów prowa-
dzących gospodarstwa rolne 
producenci rolni mogą nadal 
ubiegać się o pomoc w for-
mie przejęcia przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa długu podmiotu pro-
wadzącego gospodarstwo 
rolne powstałego w związ-
ku z prowadzeniem działal-
ności rolniczej w zamian za 
przeniesienie własności nie-
ruchomości na rzecz Skar-
bu Państwa.
 W przypadku proble-
mów ze spłatą zobowiązań 

kredytowych istnieje rów-
nież możliwość ubiegania 
się o restrukturyzację zadłu-
żenia na podstawie ogólnie 
obowiązujących przepisów 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
– Prawo restrukturyzacyjne.
 Jednocześnie w ramach 
Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2014–2020 uruchomiona 
została dodatkowa pomoc 
na walkę ze skutkami pan-
demii COVID-19 dla mi-
kroprzedsiębiorstw, małych 
i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność 
gospodarczą w sektorze rol-
nym i przetwórstwie rol-
no-spożywczym w formie 
kredytów obrotowych na fi-
nansowanie bieżącej działal-
ności z dopłatami do opro-
centowania i z gwarancją ich 
spłaty. Kredyty są udzielane 
przez banki współpracują-
ce z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego (BGK). Obowią-
zujące warunki umożliwiają:

l  objęcie gwarancją kredy-
tu obrotowego nieodna-
wialnego, który nie jest 
powiązany z inwestycją 
wspieraną z EFRROW 
(Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich) 
na okres 51 miesięcy,

l  zabezpieczenie gwaran-
cją spłaty kredytu obro-
towego odnawialnego 
(w tym kredytu w ra-
chunku bieżącym) na 
okres 39 miesięcy,

l  otrzymanie dopłaty do 
oprocentowania kredy-
tu obrotowego na okres 
do 12 miesięcy w wyso-
kości 5 p.p. w skali roku,

l  brak konieczności udo-
kumentowania wyko-
rzystanych środków 
z kredytu obrotowego 
udzielonego na walkę 
ze skutkami pandemii 
COVID-19.

 Powyższe kredyty są 
udzielane do dnia 31 grud-
nia 2022 r.
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