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W dobie koronawirusa segment upraw rolniczych i ogrodni-
czych staje się bardzo ważnym ogniwem każdej gospodarki. Do-
tychczasowa działalność firmy PROCAM Polska staje się misją 
społeczną. Wiele osób obserwuje świat przez okno starając się od-
izolować od otoczenia, natomiast my zachowując najwyższe stan-
dardy bezpieczeństwa wypełniamy swoją misję: „Współpracujemy  
z Polskimi producentami rolnymi jako ich strategiczny partner, aby 
zwiększyć ich konkurencyjność na rynkach światowych w produkcji 
najlepszej jakościowo żywności”

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i oczekiwaniom naszych klientów 
oraz konsumentów uruchomiliśmy projekt „Warzywa w PROCAM”. Do-
skonale zdajemy sobie sprawę z roli właściwego odżywiania, wiemy jak 
wielkie zalety dla naszego organizmu ma regularne spożywanie warzyw  
i owoców. W czasie pandemii, przy problemach z suszą, ograniczo-
nym dostępie do rozwiązań ochroniarskich profesjonalne doradztwo 
i wsparcie producentów warzyw staje się naszym obowiązkiem. Po-
wołaliśmy zespół specjalistów, których priorytetem jest wsparcie całego zespołu w kwestiach związanych z uprawą 
warzyw. 

Doradztwo będziemy opierali na systemie sygnalizacji chorób i szkodników w całej Polsce. Sprawdzone rozwią-
zania, które pomogły nam pobić rekord polski w plonowaniu pszenicy ozimej, które pozwoliły nam uzyskać wysokie 
plony w uprawach owoców będziemy teraz wdrażali w segmencie upraw warzyw w odkrytym gruncie oraz pod 
osłonami. 

Zapraszamy do współpracy.
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ROLNIKU PAMIĘTAJ! Ze środków ochrony roślin należy 
korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków 
bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie
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ZAPRASZAMY NA wIRTuALNE 
DNI POLA PROCAM 2020

Czas panującej epi-
demii nie ograniczył 
całkowicie działalności 
Instytutu Praktycznej 
Agronomii PROCAM 
oraz właścicieli gospo-

darstw w zakresie pro-
wadzenia poletek demonstracyjnych, na których miały 
odbyć się coroczne Dni 
Pola PROCAM.

W odpowiedzi na, obo-
wiązujące na dzień od-
dania do druku naszego 
czasopisma „Agronomia 
Sukcesu”, ograniczenia 
dotyczące zakazu zgro-
madzeń i imprez, doradcy 
PROCAM zapraszają na 
wirtualne Dni Pola PRO-
CAM 2020 w ramach dzia-
łań agronomia.tv. Będą 
one obejmowały między 
innymi relacje wideo z za-
planowanych lokalizacji 
Dni Pola PROCAM 2020 za-
wierające:
- prezentację odmian zbóż 
i rzepaku, które są kluczo-
wym elementem budowa-
nia wysokiego plonu,
- sprawdzone i nowe roz-
wiązania z zakresu ochro-
ny herbicydowej i fungicy-
dowej rzepaku i zbóż,
- sprawdzone w praktyce 
technologie nawożenia ro-
ślin. 

Wszelkie materiały będą 
publikowane na stronie 
internetowej www.agro-
nomia.tv oraz na kanale 
YouTube pod nazwą Agro-
nomia_TV.

Jak co roku, ogólnopol-
ski cykl Dni Pola ma na celu 

wprowadzenie zainteresowanych producentów rolnych 
i partnerów naszej firmy w nowy sezon z zakresu agro-
techniki, nasiennictwa i ochrony roślin. 

Zapraszamy do zapoznania się z terminami udostęp-
nienia wideo relacji z naszych Dni Pola 2020. Więcej in-
formacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.
agronomia.tv oraz www.procam.pl.
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Badacze historii za dziesiątki albo setki lat zapewne 
stwierdzą, że XXI wiek jako epoka rozpoczął się w roku 
2020, podobnie jak ze względu na przemiany w różnych 
dziedzinach życia za datę graniczną początku XX wieku 
uznaje się częściej 1914 lub 1918 rok niż rok 1901. Klu-
czową obecnie przemianą jest masowe korzystanie z roz-
wiązań i form komunikacji zdalnej, które były opracowa-
ne i wdrażane od ładnych paru lat, ale dopiero obecnie 
są masowo stosowane między innymi dla zminimalizo-
wania kontaktów między ludźmi.

Rolnicy i rolnictwo na prze-
strzeni wieków pokazywali 
niejednokrotnie, że potrafią 
szybko przystosować się do 
nowych i często niespodzie-
wanych warunków. Bez tej 

zdolności nie byłoby możliwe produkowanie żywności, 
czyli tak naprawdę przetrwanie ludzkości jako gatunku.

Także spora część działań doradczych w rolnictwie 
przeniosła się do internetu oraz na różnego rodzaju for-
my zdalne. Doradcy PROCAM już od momentu ruszenia 
wegetacji uruchomili cykl wideo komunikatów prezen-
towanych na kanale YouTube PROCAM pod tytułem  
PROCAM Alert, w którym przedstawiają:

- aktualną sytuację na polach roślin uprawnych w róż-
nych częściach Polski,

- zalecenia ochrony i nawożenia roślin na najbliższy 
czas,

- skuteczność dotychczasowych zabiegów uprawo-
wych,

- informacje i relacje na temat odmian zbóż i rzepaku 
będących aktualnie w produkcji polowej.

Dzięki obecności doradców PROCAM na terenie całe-
go kraju, prezentowane w PROCAM Alert informacje są 
dostosowane do sytuacji panującej na polach w danej 
części kraju.

Dodatkowo agronomowie uruchomili specjalne wy-
danie wideo komunikatów 
pod nazwą PROCAM Alert 
EXTRA, które są nagrywane 
i bezpośrednio publikowane 
na profilu Facebook PROCAM 
w momencie, gdy na polu wy-
stępują przełomowe wydarze-
nia na plantacjach, takie jak 

możliwe masowe naloty ważnych gospodarczo szkod-
ników czy zwiększona presja infekcyjna chorób grzybo-
wych. Działanie to ma wpływać na szybkie i sprawne 

wIRTuALNE  DORADZTwO 24/7
- realne i skuteczne rozwiązania
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wsparcie podejmowania decyzji przez rolnika, w celu 
podjęcia niezwłocznych działań ograniczania występo-
wania agrofagów.

Sekcja Ogrodnicza PROCAM także w 2020 roku kon-
tynuuje publikację wideo komunikatów poruszających 
aktualne prowadzenie upraw sadowniczych, które do-
stępne są w internecie na profilach społecznościowych, 

np. www.facebook.com/horti.procam. 
Dziękujemy naszym partnerom – rolnikom – za bardzo 

sprawne działanie w czasie pandemii oraz codzienny trud 
włożony w uprawę roli, dzięki któremu całe społeczeń-
stwo ma i będzie miało w przyszłości możliwość spożywa-
nia najlepszych jakościowo produktów żywnościowych.
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JAK ZADBAć O INTENSYwNY 
ROZwÓJ SYSTEMu KORZENIOwEGO?
Dobre ziarno… Jak często słyszymy to określenie? W telewizji oglądamy reklamy kawy, 
gdzie zachwalane są najlepsze ziarna arabiki. Wielu z nas w szkole, podczas lekcji religii, 
słuchało o dobrym ziarnie rzucanym przez siewcę. Powstał nawet film „Ziarno prawdy”. 
Słyszeliśmy, że całkiem niezły, o zbrodni w Sandomierzu (ale podobno w filmie nie ma ks. 
Mateusza, więc podejrzewamy, że śledztwo skończyło się fiaskiem).

Tekst: 
Adrian Chyła,

Michał Wojtacki

Ziarno zawsze było synonimem czegoś klu-
czowego, sedna sprawy, od którego wszystko 
zależy. A wszystkie te słowne konotacje wzię-
ły się z bardzo prostej reguły: dobre ziarno = 
wysoki plon – reguły tak istotnej dla naszego 
biznesu.

Zasada jest bardzo prosta, ale czym tak 
naprawdę jest dobre ziarno, a mówiąc bar-
dziej precyzyjnie, materiał siewny? Wielu 
zacznie pewnie mówić o genetyce. Zdecydo-
wanie jest to bardzo ważne kryterium, ale na 
pewno nie jedyne, bo gdyby było inaczej to 
moglibyśmy ziarno traktowane jako mate-
riał siewny zostawić samemu sobie, ufając 
tylko potencjałowi genetycznemu. I może 
idziemy zbyt daleko, ale nasuwa nam się tu-
taj skojarzenie z człowiekiem. My też mamy 
potencjał genetyczny, ale niejednokrotnie go 
nie wykorzystujemy albo wręcz marnujemy. 
Innym razem ufamy mu zanadto, nie zdając 
sobie sprawy, że to tylko baza, którą może-
my sami rozwinąć dużo bardziej. Bo „czym 

skorupka za młodu nasiąknie…”. Dlatego od 
okresu niemowlęcego dbamy o odpowied-
nie odżywienie naszych pociech, ochronę, 
szczepienia (choć to temat ostatnio bardzo 

Pszenica o. Findus Super POWER, 
do kontroli
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drażliwy), które mają zapobiec przy-
szłym chorobom. 

A co z naszym ziarnem? Siejąc je 
na nawiezioną glebę dbamy o jego 
odżywienie. A jak dbamy o ochronę? 
Również „szczepiąc”. Zaprawianie 
materiału siewnego to nic innego 
jak szczepienie, czyli zabezpieczenie 
go przed czekającymi zagrożeniami. 
Można jednak zrobić to dużo lepiej 
niż tylko zaprawą fungicydową.

Świat idzie do przodu, a bio-
technologia jest jedną z najpręż-
niej rozwijających się nauk. I zanim 
wyjaśnię, dlaczego właśnie teraz 
o niej wspominam, to wytłumaczmy 
szybko, czym w ogóle jest biotech-
nologia. Według encyklopedycznej 
definicji jest to: używanie układów 
biologicznych, organizmów żywych 
lub ich składników w celu wytwarza-
nia lub modyfikowania produktów 
lub procesów w określonym zastoso-
waniu, czyli mówiąc prościej, jest to 
wykorzystywanie tego wszystkiego 
co daje natura (ale w nieinwazyjny 
sposób) dla naszych celów. I każdy 
z nas zna choć jeden biotechno-
logiczny proces, a jest to ważenie 
piwa. Jestem pewien, że wśród osób 
czytających ten artykuł mamy wielu 
specjalistów od produkcji również 
innych trunków, których z powodze-
niem możemy nazwać biotechnolo-
gami.

Biotechnologia daje nam mnó-
stwo możliwości, nie tylko umila-

jących nam wieczory i spotkania 
z przyjaciółmi. Daje nam możliwości 
również w rolnictwie. Dlaczego więc 
z niej nie korzystać?

Polska firma biotechnologiczna 
Bio-Gen, we współpracy ze specja-
listami działu nasiennego PROCAM, 
trzy lata temu opracowała preparat 
do zaprawiania nasion o nazwie Su-
perPower. Czym jest ten produkt ? 

Preparat SuperPower zawiera 
w swym składzie wyselekcjonowane 
szczepy bakterii, w tym także bak-
terie promujące wzrost roślin, z an-
gielskiego nazywane Plant Growth 
Promoting Bacteria, w skrócie PGPB. 
Nazwy nie trzeba pamiętać. Warto 
jednak wiedzieć, że bakterie te pozy-
tywnie wpływają na wzrost i rozwój 
roślin, a także poprawiają warunki 
glebowe. Działają zatem dwukierun-
kowo, w sposób bezpośredni i po-
średni.

W sposób bezpośredni środek 

wpływa na lepszy wzrost roślin po-
przez poprawę dostępności skład-
ników pokarmowych, w tym azotu, 
fosforu i żelaza. Ponadto poprzez 
syntezę fitohormonów (auksyny, cy-
tokininy, gibereliny) preparat wpły-
wa na lepszy rozwój systemu korze-
niowego i części nadziemnych roślin 
– co zawsze ma znaczenie, ale teraz, 
gdy zmagamy się ze zmianami klima-
tycznymi i coraz częściej dotyka nas 
susza – szczególne. Innym ważnym 
elementem działania preparatu jest 
utrzymanie równowagi mikrobiolo-
gicznej. Co to oznacza? W glebie żyją 
miliony organizmów, których nie 
jesteśmy w stanie dostrzec gołym 
okiem. Część z nich jest szkodliwa 
i nazywamy je patogenami. Mikro-
organizmy z preparatu SuperPower 
zasiedlają okolice wysianego ziarna, 
zabierając miejsce szkodliwym pa-
togenom i nie pozwalając im dostać 
się w jego pobliże. Dzięki temu pre-
sja złych organizmów na kiełkującą 
roślinę jest dużo, dużo mniejsza. 

Podsumowując, działanie prepa-
ratu zapewnia lepsze i równomierne 
wschody, zwiększa wigor siewek, po-
prawia odżywienia roślin oraz wpły-
wa na wydajniejszy ich wzrost. Tyle 
teorii, a teraz przejdźmy do konkre-
tów, bo zachwalać produkt bez do-
wodów może każdy. 

Ubiegłoroczną suszę pamiętamy 
zapewne wszyscy. Te niesprzyjające 
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warunki były ważnym testem dla na-
szych rozwiązań, między innymi dla 
zaprawy SuperPower i nasion Po-
werSeeds (nasiona PROCAM zapra-
wiane SuperPower). Spójrzmy za-
tem, jak wyglądała pszenica Gustav, 
zasiana w okolicach Marezy (woj. 
pomorskie) potraktowana zaprawą 
SuperPower.

Przyjrzyjmy się powyższym zdję-
ciom, bo są one kluczowe dla ca-
łego testu. Napisałem wcześniej, 
że jedną z najważniejszych funk-
cji SuperPower jest rozwój syste-
mu korzeniowego. Podczas testów 
przeprowadzonych w zeszłym roku 
okazało się, że masa korzeni roślin, 
zaprawionych preparatem Super-
Power była aż o 45% wyższa! Ma 
to kolosalne znaczenie, zwłaszcza 
w trudnych dla rośliny warunkach. 
Wszyscy wiemy, że korzeń to pod-
stawa. Jest to baza do nawodnie-
nia, odżywiania i odporności rośliny. 
Często słyszymy nieco dwuznaczne 
hasła: najważniejszy jest korzeń! I to 
jest fakt, który nie podlega dyskusji. 
Dowodem jest potwierdzony plon 
o 1,2 t/ha wyższy, niż tam, gdzie ro-
śliny nie były zaprawione produktem 
SuperPower i ich system korzeniowy 
był słabiej rozwinięty. Bardzo podob-
ne obserwacje nasi agronomowie 
poczynili na polach produkcyjnych 
w gospodarstwach, gdzie produkt 

ten był stosowany.
W tym roku również prowadzimy 

testy. Życzę wszystkim, aby warun-
ki pogodowe były dużo lepsze niż 
w zeszłym roku, niemniej szczepiąc 
się nikt nie przewiduje, że do Polski 
wróci odra czy też inna choroba za-
kaźna i robimy to, aby się zabezpie-
czyć. Podobnie robimy doprawiając 
rośliny za pomocą SuperPower. Za-
grożeniem jest nie tylko susza, ale 
też przymrozki, nadmierne opady 
(natura lubi płatać figle) czy też szko-
dliwe patogeny. Dlatego warto, aby 
zaprawa SuperPower stała się nie-
odzownym elementem naszej agro-
techniki, bo przecież dobre ziarno to 
podstawa.

Odmiana Gustav Mareza zbiór 06.08.2019 rok- wynik plonowania
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ZBOŻA OZIME - JAK PODEJŚć 
DO ICH uPRAwY JESIENIą?
Już niedługo zbliżają się terminy siewu zbóż ozimych, z tego też powodu wielu z Państwa 
lada moment będzie zwracało uwagę na ten element agrotechniki. Odwieczne pytanie 
jakie zaprząta głowy rolników praktycznie co roku brzmi: w jakim terminie zasiać dany ga-
tunek zbóż, aby uzyskać dobre jakościowo i zarazem wysokie plony? Siew jest fundamen-
tem wysokich plonów, jeżeli w tym elemencie zostaną popełnione błędy to w późniejszym 
terminie nie da się ich poprawić (niewłaściwa obsada roślin). 

Tekst: 
dr inż. Dariusz Wyczling

Do niedawna uważano, że jęczmień ozimy 
należy siać jak najwcześniej na początku wrze-
śnia, nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, 
ponieważ gatunek ten w takich warunkach 
bardzo szybko rozwija się jesienią, co w kon-
sekwencji prowadzi do nadmiernych infekcji 
mączniaka prawdziwego, silnego zawiruso-
wania i poza tym nadmiernie wybujałe rośliny 
są mocno uszkodzone przez pleśń śniegową, 
lub pałęcznicę zbóż i traw. W takich warun-
kach gatunek ten bardzo źle zimuje i wydaje 
niskie plony, dlatego też siewy w drugiej, a na-
wet trzeciej dekadzie września (rejony zachod-
nie) wpływają korzystnie na jego plonowanie. 

Z praktycznego punktu widzenia w więk-
szości rejonów w Polsce pszenicę najlepiej siać 
w drugiej i trzeciej dekadzie września do po-
czątku października (Suwalszczyzna do 20-25 

września), natomiast termin optymalny dla in-
nych gatunków jest krótszy o ok. 5-10 dni. Jed-
nak niewiele gospodarstw może sobie na taki 
komfort pozwolić. Duże gospodarstwa, siejące 
po kilkaset hektarów zbóż, w optymalnym ter-
minie są wstanie zasiać 60-70% całego areału, 
dlatego też wielu producentów zadaje sobie 
pytanie, czy lepiej zasiać wcześniej (koniec 
sierpnia/początek września), czy też opóźnić 
siewy na październik? Wczesne siewy, zwłasz-
cza pszenicy, wiążą się z większym ryzykiem 
wystąpienia infekcji grzybów patogenicznych 
(zgorzel podstawy źdźbła, mączniak praw-
dziwy zbóż, septoriozy czy rdze), szkodników 
(śmietka, ploniarka, mszyce, ślimaki, czy też 
rolnice), a także z nadmiernym zachwaszcze-
niem (zwłaszcza chwasty jednoliścienne). Póź-
niejsze siewy poprawiają zdrowotność roślin, 
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a także zmniejszają zachwaszczenie, 
ale prowadzą do słabszego wzrostu 
i rozwoju roślin, co wiąże się na ogół 
z niższymi plonami (słabszy rozwój 
systemu korzeniowego, a także słab-
sze rozkrzewienie). Innym elemen-
tem przemawiającym za wcześniej-
szym siewem zwłaszcza pszenicy jest 
również to, że w październiku może 
przyjść okres długotrwałych opadów 
i nie będzie możliwości wykonania 
tego zabiegu agrotechnicznego. Taką 
sytuację mieliśmy w 2017 roku.

Duże gospodarstwa powinny za-
czynać siewy zbóż na początku wrze-
śnia, w tym okresie należy zmniej-
szać wysiewy w przypadku pszenicy 
do 200-220 ziaren/m2, co prowadzi 
do znacznych oszczędności. Zasiane 
w tym okresie, przy relatywnie niskiej 
normie wysiewu, pszenice już jesie-
nią kończą się krzewić i gwarantują 
odpowiednią obsadę kłosów, a także 
mają silnie rozwinięty system korze-
niowy. W pierwszej kolejności winni-
śmy wysiewać pszenice po dobrych 
przedplonach np. po rzepaku, aby 
ograniczyć ryzyko wystąpienia zgorze-
li podstawy źdźbła. Grzyb ten rozwija 
się jeżeli temperatura gleby wynosi 
15oC, dlatego też najczęściej infekuje 
te plantacje, które są zasiane do koń-
ca drugiej dekady września, w póź-
niejszym okresie ryzyko wystąpienia 
tego patogena jest znacznie mniejsze. 
W uprawie pszenicy po kukurydzy 

bardzo ważne są grzyby z rodzaju Fu-
sarium, dlatego też w takich warun-
kach materiał siewny należy zaprawić 
zaprawą zwalczającą dobrze te gatun-
ki np. BERET STAR w dawce 0,2 l/1 dt 
ziarna, a także przed siewem zaorać 
pole, aby nie było resztek pożniwnych 
na powierzchni gleby oraz zastosować 
BIOGEN REWITAL PRO+ na przyspie-
szenie rozkładu resztek pożniwnych, 
co w efekcie zmniejszy infekcje przez 
grzyby z tego rodzaju.

Bardzo ważny jest również właści-
wy dobór odmiany zależy on w głów-
nej mierze od składu mechanicznego 
gleby, a także od tego na jakie cele 
będzie ziarno przeznaczone np. psze-
nica może być uprawiana na ciastka, 
konsumpcję, a także paszę. Bardzo 
dobrym wyborem do uprawy na cele 

konsumpcyjne są odmiany takie jak: 
Argument, Findus, Faustus, Gustav, 
czy też sprawdzony od wielu już lat 
Fakir, które oprócz tego, że mają do-
skonałe parametry jakościowe, posia-
dają również bardzo wysoki potencjał 
plonowania. Charakteryzują się one 
także wysoką odporność na grzyby 
z rodzaju Fusarium (zwłaszcza Argu-
ment, Faustus), poza tym odmiany 
te bardzo dobrze zimują ( zwłaszcza 
Findus, a także Fakir), co jest ich ko-
lejnym atutem. Innym czynnikiem 
decydującym o wyborze odmiany jest 
jej przystosowanie do warunków sie-
dliskowych danego regionu, a nawet 
pola (wrażliwość na mozaikę glebową, 
przedplon zbożowy, opóźniony ter-
min siewu itd.). W uprawie pszenicy 
w monokulturze, gdzie w następnym 
roku planujemy zasiać rzepak należy 
zwrócić uwagę na dobór właściwej 
odmiany, idealne są tutaj odmiany ta-
kie jak: Faustus, Findus, Fakir, Aspect.

 W celu uzyskania wysokich pa-
rametrów jakościowych ważna jest 
agrotechnika, ale genetyka danej od-
miany gwarantująca powtarzalność 
uzyskiwanych wyników jest chyba 
najważniejsza. 

Obserwując w ostatnich latach 
wiele plantacji zbóż, zwłaszcza w re-
jonach, gdzie bardzo mocno uszko-
dzone zostały zasiewy przez mrozy 
wczesnowiosenne, stwierdzamy wie-
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le uchybień w technice siewu, co mia-
ło decydujące znaczenie na późniejszą 
regenerację roślin. W wielu miejscach 
zwłaszcza na polach mozaikowatych 
wystąpiła nierównomierna głębokość 
siewu (nawet do 6-7 cm na glebie lek-
kiej, w przypadku gleby ciężkiej 2-3 cm), 
co miało decydujące znaczenie na roz-
wój węzła krzewienia i systemu korze-
niowego. Przypominam, iż optymalna 
głębokością siewu dla zbóż wynosi 2-3 
cm (maksymalnie 3,5-4 cm w przypad-
ku suszy), a wszystkie nasiona, które są 
zasiane głębiej muszą tracić dużo energii 
na wschody a także dodatkowe tworzenie węzłów krze-
wienia (patrz zdjęcie powyżej). W takim przypadku przy 
niekorzystnym przebiegu pogody (przymrozki i wysma-
lające wiatry wiosenne) plantacje często „gubią obsadę” 
nie wiadomo z jakiego powodu, dlatego też należy doło-
żyć wszelkich starań, żeby ziarniaki podczas siewu nawet 
na glebach mozaikowatych umieścić na równej głębokości. 
Podczas uprawy żyta mamy do wyboru odmiany popu-
lacyjne i hybrydowe, które charakteryzują się wyższymi 
plonami. Jedną z odmian o bardzo wysokim potencjale 
plonowania, a jednocześnie przydatnej też do uprawy na 
gleby mozaikowate oraz lżejsze jest SU NASRI. W uprawie 
jęczmienia mamy do dyspozycji Państwa doskonałą odmia-
nę o najwyższym potencjale plonowania w badaniach CO-
BORU, jak również niemieckich BSA jaką jest MELIA.

Bardzo ważny jest też dobór normy wysiewu zawsze 
ustalony w ziarnach/m2 , jak już wspomniałem, na począt-
ku września pszenice wystarczy wysiać w ilości 200-220 
ziaren kiełkujących, gdzie pod koniec września powinno to 
być 280-300/330 ziaren/m2, a w październiku nawet 350-
500 ziaren/m2 . W uprawie pszenicy po dobrych przedplo-
nach powinniśmy wysiewać o 30-50 ziaren/m2 mniej w po-
równaniu z przedplonami zbożowymi.

Podobne zalecenia, jeżeli chodzi o normę wysiewu, 
dotyczą innych zbóż, podczas wczesnych siewów siejemy 
mniej (dolne ilości, patrz tabela), natomiast w przypadku 
siewów opóźnionych normę wysiewu zwiększamy. W przy-
padku żyt hybrydowych na początku września wystarczy 
wysiać 150-180 ziaren/m2, w połowie 
września 180-200 ziaren/m2, a pod 
koniec września 220-250 ziaren/m2. 
W przypadku jęczmienia ozimego trze-
ba pamiętać, iż gęściej siejemy odmia-
ny dwurzędowe w celu uzyskania więk-
szej ilości pędów na m2 w porównaniu 
z odmianami wielorzędowymi, co 
w konsekwencji da nam odpowiednio 

wysoką ilość ziarniaków z danej powierzchni i zarazem wy-
soki plon. Materiał siewny powinien być wysokiej jakości, 
o znanych parametrach użytkowych (zdolność kiełkowania 
pow. 90%, o MTZ min. 30 g), zaprawiony zaprawą nasien-
ną.

Gleba musi być doprawiona bez nadmiernego ugniece-
nia i uwilgotnienia (gleby ciężkie), jak również rozpylenia, 
które to mogą prowadzić do osłabienia wschodów. 

Optymalną ilość wysiewu można ustalić korzystając 
z poniższego wzoru: 

Wysiew kg/ha= Ilość ziaren/m2 x MTZ 
   Zdolność kiełkowania %

Przykład:
Mamy do dyspozycji materiał siewny o następujących 

parametrach: MTZ 50 g, zdolność kiełkowania 94%, oblicz-
my normę wysiewu w kg/ha przy liczbie ziaren 300/ m2

Norma wysiewu:  300*50 g =160 kg/ha
      94%

Tak obliczona ilość wysiewu nie zawsze sprawdza się 
w praktyce, ponieważ będzie ona odpowiednia w korzyst-
nych warunkach, a w warunkach niekorzystnych może oka-
zać się za niska. Po obliczeniu ilości wysiewu w kg/ha po-
winniśmy jeszcze uwzględnić polową zdolność wschodów, 
która na glebach zwięzłych wynosi w optymalnych warun-
kach ok. 80-85%, a na glebach średnich i lekkich 90-95%. 

Nierównomierna głębokość siewu
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Natomiast w warunkach niesprzyjających (gruda, mokra, 
zbita gleba) na glebach ciężkich może wynosić ok. 60-65%, 
a na glebach średnich (susza) w granicach 80%.

Ilość wysiewu w kg po uwzględnieniu polowej zdolności 
wschodów obliczymy następująco:

Wysiew w kg/ha= wysiew obliczony w kg x 100
  Polową zdolność wschodów w %

Przykład: pszenice siejemy na glebie ilastej dobrze upra-
wionej przy odpowiedniej wilgotności przyjmujemy polo-
wą zdolność wschodów 85%,

Wysiew w kg/ha:160 kg*100 =188 kg/ha
 85%

W takich warunkach jak zostały opisane w przykładzie 
aby uzyskać obsadę 300 roślin/m2, należy wysiać nie 160 
kg, a 188 kg/ha, ponieważ w tym przypadku ok. 15% na-
sion nie wzejdzie, ze względu na stan gleby.

Zboża na wyprodukowanie 1 tony ziarna wraz z ekwi-
walentem słomy pobierają przez cały sezon ok. 10-11 kg 
P i 20-24 kg K, a jesienią na hektarze pobierają ok. 10 kg P, 
30 kg K, 30 kg N i 3-10 kg S. Głównym elementem prawi-
dłowego i ekonomicznego nawożenia podstawowego jest 
znajomość zasobności gleby w makroelementy, a także 
doprowadzenie gleby do odpowiedniego pH (najlepiej od-
czyn obojętny). W takich warunkach zastosowane nawozy 
potasowo-fosforowe działają najbardziej efektywnie, a jest 
to związane z tym, że przy dużym zakwaszeniu (a także 
przy odczynie zasadowym) gleby gro składników (zwłasz-
cza fosfor) zostaje unieruchomiona w glebie i pobór przez 
rośliny jest utrudniony. Jeżeli mamy gleby o średniej zasob-
ności w P i K lub wyższe, to nawożenie można podzielić, np. 
część nawozów zastosować jesienią, a część wiosną przed 

ruszeniem wegetacji (po połowie dawki), przy niskich bądź 
bardzo niskich zasobnościach całe nawożenie podstawowe 
powinniśmy zastosować jesienią. Podział dawek nawozów 
zwłaszcza potasowych na jesień i wiosnę, nie tylko rozkłada 
nam nakłady finansowe, ale też wpływa na lepszą gospo-
darkę wodną zbóż (potas) zwłaszcza na glebach lżejszych, 
a w konsekwencji (przy częstych suszach wiosennych) na 
wyższy plon.

Podczas nawożenia na glebach o niskiej bądź bardzo 
niskiej zasobności dawki P i K powinny być wyższe o ok. 
20-30% od potrzeb pokarmowych roślin, natomiast na gle-
bach o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności nawożenie 
przez 2-3 sezony może być niższe od potrzeb pokarmo-
wych roślin o 25-30%. Po tym zaś czasie, należy przeprowa-
dzić badania gleby w celu zastanowienia się nad dalszym 
postępowaniem. 

Patrząc na galopujące ceny nawozów w ostatnim czasie, 
racjonalne podejście do nawożenia oparte o analizy zasob-
ności gleby, a także wysokość uzyskiwanych plonów stało 
się koniecznością! 

Chciałbym również wspomnieć kilka zdań na temat 
uprawy gleby pod zboża ozime, jeżeli przedplonem jest 
rzepak to wystarczy płytka uprawa gleby (gruber, talerzów-
ka), natomiast w uprawie zbóż po zbożach lepszym rozwią-
zaniem jest orka przedsiewna, która to przykrywa słomę 
i chwasty na większą głębokość. Takie postępowanie ogra-
nicza występowanie chorób grzybowych zbóż (zwłaszcza 
DTR, fuzarioz, a także septorioz). Orka ogranicza również 
chwasty jednoliścienne, takie jak: stokłosy, miotłę zbożo-
wą, wyczyńca oraz życice. Poza tym słoma wprowadzona 
do gleby szybciej się rozkłada i dostarcza sporo składni-
ków pokarmowych, a także nie powoduje zapychania się 
elementów roboczych siewników i nie ogranicza polowej 

zdolności wschodów wysianych nasion. 
Doskonałym rozwiązaniem przyspiesza-
jącym rozkład słomy i zarazem popra-
wiającym strukturę gleby, (dzięki czemu 
uzyskujemy znacznie lepsze wschody 
w produkcji) jest zastosowanie przed 
siewem rewitalizatora gleby jakim jest 
BIOGEN REWITAL PRO+ w dawce 1,0 l/
ha.

Na zakończenie zachęcam Państwa 
do kontaktu z agronomami firmy PRO-
CAM, którzy są merytorycznie przygo-
towani do udzielenia Państwu infor-
macji z zakresu agrotechniki, doboru 
odmian, czy też nawożenia i ochrony 
roślin uprawnych.

Oprysk ścierniska preparatem bakteryjnym REWITAL PRO + przed orką
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Hurricane SOIL, najbardziej 
skuteczny adiuwant w walce 
z zachwaszczeniem

Tekst: 
Arkadiusz Golon

Grzegorz Hoffman,
SDP

Skuteczna walka z chwastami jest jed-
nym z najważniejszych czynników wpły-
wających na utrzymanie potencjału plo-
notwórczego rośliny, na który rolnik ma 
bezpośredni wpływ. 

Aby zapewnić powodzenie w zwal-
czaniu chwastów zabiegi herbicydowe 
powinny być wykonane prawie natych-
miast po siewie. Gwarantuje to Państwu 
minimalizację negatywnego oddziaływa-
nia chwastów na roślinę uprawną.

Chwasty konkurują z uprawą o:
- składniki pokarmowe,
- przestrzeń,
- światło,
- wodę.
Ograniczenie dostępności tych czyn-

ników dla uprawy skutkuje spadkiem 
plonowania oraz obniżeniem jego jakości. 

Nigdy nie powinno zwlekać się z wy-
konaniem zabiegu odchwaszczania, 
ponieważ zabiegi te, wykonywane tuż 
po siewie, zapobiegają wschodom lub 
zwalczają chwasty będące w początko-
wej fazie rozwojowej. Jak wiadomo jest 
to okres ich największej wrażliwości na 
substancje aktywne. Wcześnie zwalcza-
ne chwasty zużyją mniej składników po-
karmowych z nawozów podanych przed 
siewem. Późne zabiegi chwastobójcze, 
aby były skuteczne, wymagają wyższych 
dawek herbicydów ze względu na niższą 
podatność chwastów w późniejszych 
fazach rozwojowych. Nie zawsze jest 
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to rozwiązanie ekonomiczne, dodatkowo często 
wpływa negatywnie na roślinę uprawną - działania 
uboczne to m.in. efekt fitotoksyczności.

W teorii możemy przyjąć, że siew zostaje wykonany 
przy możliwie jak najlepszych warunkach pogodowych 
i agrotechnicznych. Dlatego też zabiegi herbicydowe 
powinny być wykonywane bezpośrednio po siewie. 
Praktyka jednak z różnych względów często odbiega 
od teorii i założonych planów. Ostatnie sezony poka-
zały, że siew musiał być wykonany w niezbyt sprzy-
jających warunkach (głównie susza, ale czasami nad-
mierna ilość opadów), dlatego też zabiegi herbicydowe 
nie zawsze mogą wystarczająco ochronić uprawy. 

W takich „nietypowych” warunkach niezastą-
pione staje się użycie odpowiedniego adiuwanta. 
Szczególnie pozytywny wpływ jego zastosowania 
obserwowany jest wówczas, gdy warunki pogodo-
we nie sprzyjają działaniu herbicydów - jest sucho 
lub oprysk jest wyraźnie spóźniony (chwasty są 

przerośnięte). Uzupełnienie zalecanej dawki środka 
o dodatek adiuwanta zapewnia w takich warunkach 
wysoką skuteczność chwastobójczą zabiegu.

Adiuwantem takim jest Hurricane SOIL, który 
stosowany z herbicydami doglebowymi pozwala na 
skuteczne i efektywne działanie w większym spek-
trum pogodowym.

Głównym zadaniem Hurricane SOIL jest utrzy-
manie wysokiej koncentracji nanoszonych herbicy-
dów w strefie kiełkowania chwastów zapewniając 
ich długą skuteczność. 

Jego działanie jest szczególnie ważne w lata 
suche, gdyż poprzez zmniejszenie napięcia po-
wierzchniowego, a co za tym idzie stanu kropli cie-
czy roboczej, pozwala na równomierne i optymalne 
pokrycie nawet bardzo gruzełkowatej, suchej gleby. 
Zniwelowanie efektu znoszenia kropli, nawet pod-
czas zabiegu wykonywanego przy wietrznej pogo-
dzie, dodatkowo wpływa na skuteczność pokrycia 

Bez zastosowania Hurricane Soil             Z zastosowaniem Hurricane Soil   
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powierzchni oraz zapobiega przenoszeniu się substancji na sąsied-
ni areał, gdzie uprawa może być wrażliwa na daną substancję. Jest 
to możliwe dzięki jednolitej cieczy roboczej powstałej w zbiorniku 
opryskiwacza, co przekłada się na jakość oprysku. Dodatkowo też 
żywica sosny, będąca głównym składnikiem produktu, dzięki swo-
im klejącym właściwościom, zapobiega wpłukiwaniu herbicydów 
w głąb profilu glebowego. Przy wystąpieniu zlewnych opadów Hur-
ricane SOIL znacząco ogranicza występowanie fitotoksyczności na 
roślinie uprawnej. Jednym z przykładów jest zapobieganie występo-
waniu przebarwień liści rzepaku, spowodowanym pobraniem przez 
młode rośliny nawet niewielkich ilości chlomazonu. 

Rekomendowana dawka to od 0,05% do 0,1% – w praktyce ozna-
cza to 100 ml Hurricane SOIL na 1 ha uprawy.

Już teraz, po znikomych opadach, z całego kraju płyną informacje 
o wystąpieniu dużego deficytu wody. Czekając na dalszy rozwój 
wydarzeń powinniśmy być przygotowani na każdą ewentualność. 
Szczególnie wymaga to zastosowania sprawdzonych rozwiązań, któ-
re zapewnią optymalnie działanie użytych herbicydów. 
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JESIENNA AGROTECHNIKA ZBÓŻ
Tekst: 

Mirosław Koczyński,
Wojciech Węglarz

Okresy bezopadowe coraz częściej występują 
na obszarze naszego kraju i niestety wymuszają 
na nas trudne decyzje. Każdy sezon wegetacyjny 
jest inny i niesie ze sobą nowe wyzwania, często 
skrajne w odniesieniu do poprzedniego roku. 
Zboża jednak były i są bardzo ważnymi źródłami 
pokarmu i paszy zarówno dla ludzi, jak i dla zwie-
rząt. Z kolei wśród zbóż bez wątpienia ogromną 
wagę przywiązuje się do pszenicy, wszyscy jed-
nak zdajemy sobie sprawę, iż jest to roślina o nie-
małych wymaganiach. Odpowiednio nawożona 
i chroniona, uprawiana na glebach w dobrej 
kulturze potrafi osiągać bardzo wysokie plony, 
o dobrych parametrach jakościowych, zapew-
niając producentowi zadowalające zyski. Aby taki 
wysoki plon uzyskać, musimy pamiętać o szere-
gu czynników. Sam proces przygotowania gleby 
oraz materiału siewnego jest już bardzo ważny. 
Ostatnie jesienie pokazują, że niezmiernie ważna 
jest ochrona najmniejszej wilgoci w glebie, 
która niejednokrotnie decyduje o wyrównaniu 
plantacji i starcie wiosennym.

Co raz więcej producentów, ze względu na 
spory areał uprawy i duże odległości między 
plantacjami, zaczyna decydować się na uprosz-
czone systemy uprawy. Daje to spore oszczędno-
ści w czasie i przejazdach, jednakże o czym należy 
pamiętać i co z tego wynika? Takie systemy upra-
wy wiążą się z dość znacznym pozostawieniem 
resztek pożniwnych na powierzchni gleby. Dla-

tego ważnym zabiegiem już na samym początku 
jest dostarczenie azotu w celu mineralizacji słomy 
po to, aby młode rośliny nie odczuwały braków 
z tego tytułu i mogły się swobodnie rozwijać. Na 
każdą tonę słomy powinno zastosować się 5-7 kg 
N. Bardzo dobre efekty daje również dodatkowe 
zastosowanie preparatów na bazie specjalnie 
dobranych szczepów bakterii, jakim jest spraw-
dzony od lat Bio-Gen REWITAL PRO+. Nie tylko 
powodują one szybszą mineralizację i rozkład 
resztek, ale dodatkowo eliminują różnego rodza-
ju patogeny oraz wzbogacają glebę w próchnicę. 
W takim przypadku, gdzie na powierzchni gleby 
leży sporo resztek pożniwnych, zdaje się również 
uzasadnione dzielenie zabiegów herbicydowych. 
Duże ilości słomy utrudniają dotarcie substancji 
aktywnych do powierzchni gleby, które na jesień 
działają w głównej mierze doglebowo. Późniejsze 
wiosenne korekty skutecznie eliminują ewentu-
alne zachwaszczenie wtórne dając pewność że 
plantacja będzie „czysta”. Jeżeli natomiast cho-
dzi o plantacje, gdzie uprawa wykonywana jest 
w sposób tradycyjny powinno zwrócić się szcze-
gólną uwagę na gruzełkowatość wierzchniej war-
stwy gleby tak, aby zapewniła ona równomierne 
wschody roślin i dokładne pokrycie powierzchni 
opryskiem. W przypadku pozostawienia więk-
szej ilości odsłoniętych resztek pożniwnych na-
leży również uwzględnić to, iż są one źródłem 
infekcji wielu patogenów. Dlatego powinniśmy 



30 AGRONOMIA SUKCESU - 2/2020

liczyć się z dodatkowym wjazdem już na jesień preparatami 
fungicydowymi, które ograniczą nam presje ze strony mącz-
niaka, septorioz czy też rdzy. Dobitnie pokazała to jesień 2019 
gdzie sprzyjające warunki pogodowe doprowadziły do „prze-
krzewienia” plantacji szczególnie wysianych we wrześniu 
i stworzyły sprzyjające warunki dla wspomnianych chorób. 
Pierwszym etapem ochrony są zaprawy. Zabieg zaprawiania 
jest najtańszą i zarazem najszybszą metodą ochrony młodych 
roślin, gdzie zaprawy o działaniu systemicznym wnikają do 
ziarniaków zapewniając długotrwałą ochronę już na samym 
początku. Na jakie zatem choroby powinniśmy zwracać uwa-
gę w pierwszej kolejności? Śnieć cuchnąca i gładka, głownie, 
pleśń śniegowa, zgorzele to choroby atakujące w pierwszej 
kolejności i możliwe do ograniczenia jedynie poprzez zapra-
wienie ziarniaków. Zaprawy, które ograniczają wymienione 
patogeny to np.: Beret STAR 060 FS (fludioksonil, sedaksan, 
tritikonazol), Kinto PLUS (fludioksonil, fluksapyroksad, tri-
tikonazol) zabezpieczające dodatkowo przed mączniakiem 
i septoriozą. Jednakże nie 
tylko te choroby niosą ze 
sobą bardzo duże zagro-
żenie w początkowym sta-
dium rozwojowym roślin. 
Jesień to także czas kiedy 
rozwijają się już choroby 
podsuszkowe (łamliwość 
podstawy źdźbła, rizokto-
nioza, fuzaryjna zgorzel 
podstawy źdźbła, zgorzel 
podstawy źdźbła). Rozwo-
jowi sprzyjają uproszczenia 
w uprawie (niedokładne 
przykrycie resztek pożniw-
nych), częste następstwo 
zbóż po sobie, a także wczesny wysiew. Niekonieczna dla roz-
woju jest wysoka wilgotność powietrza. Rizoktoniozie (ostra 
plamistość oczkowa), której sprawcą jest Rizoctonia cerealis, 
sprzyja właśnie niska wilgotność. Choroba ta nie występuje 
często w latach, ma raczej charakter rzadki jednakże, gdy już 
wystąpi może powodować bardzo duże straty w plonie. Zgo-
rzel podstawy źdźbła występuje z kolei najczęściej w upra-
wach pszenicy po pszenicy powodując zgniliznę korzeni i pod-
stawy źdźbeł. Co zatem zrobić żeby wzmocnić rośliny już na 
starcie? Odpowiedź to: SuperPower! Już od jakiegoś czasu 
w naszych rozwiązaniach możecie się Państwo spotkać z do-
dawaniem do zapraw biostymulatorów, które pozwalają do-
datkowo wpłynąć stymulująco na rośliny już w początkowej 
fazie wzrostu powodując wzmocnienie siewek i lepsze oraz 
szybsze przyrosty korzeni. Daje to lepsze wyniki w przezimo-
waniu, pobieraniu składników pokarmowych oraz szybszy 
restart wiosenny roślin. Firma PROCAM wprowadzając tego 

typu produkt pragnie, aby Państwa plantacje były zdrowe 
i silne już od samego startu, a producenci mogli się szczycić 
świetnymi wynikami w produkcji każdego roku. Mając do czy-
nienia z różnymi przedplonami zaczynajmy od siewu po do-
brych przedplonach (bobowate, rzepak, ziemniaki), a dopiero 
pózniej po zbożach gdyż presja chorób będzie znacznie niższa 
i zapobiegniemy szybkim infekcjom ze strony mączniaka, sep-
toriozy, rdzy czy też chorób podsuszkowych. 

Najwięcej uwagi jednak i tak każdy z nas przywiązuje do 
wyboru tej najlepszej odmiany. Ostanie lata, a właściwie zimy 
pokazały, że cecha zimotrwałości jest kluczowym elementem 
decydującym o wyborze. Nie należy także zapomnieć o wi-
gorze jesiennym, który często jest wyznacznikiem czy dana 
odmiana nadaje się na póżniejsze siewy np. po poplonach, 
burakach czy kukurydzach, a także profilu zdrowotnościo-
wym odmiany (np. wysoka odporność na fusarium po kuku-
rydzy). Już za chwilę będą mieli Państwo okazję zobaczenia 
naszych „hitów” na poletkach demonstracyjnych w różnych 

lokalizacjach w całej Polsce 
i możliwość wybrania tej 
najbardziej pasującej do 
profilu każdego gospodar-
stwa. Każdy będzie mógł 
wybrać odmianę dla siebie 
czy to zimotrwałą o naj-
wyższych i zarazem sta-
bilnych w latach plonach 
(Findus) czy wczesną na 
słabsze stanowiska (Fau-
stus), bardzo odporną na 
grzyby z rodzaju Fusarium 
(Argument), czy też niewy-
legającą (Gustav). Wspo-
mniane odmiany, a także 

wiele innych, już czekają, aby się zaprezentować i pokazać 
z najlepszej strony.

Aby w pełni pokryć potrzeby pokarmowe roślin, firma 
PROCAM poleca Państwu całą gamę nawozów dolistnych: 
PROLEAF MAX 4.0, PROchelat Max, Cynkophos PRO+, Pro-
Kali+, PROleaf Makro P, NCHCaDELTA i wiele innych. Nasze 
produkty są tak skomponowane aby w 2-3 zabiegach w pełni 
zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin. Jeśli chodzi o aplika-
cję, to oczywiście można je łączyć z zabiegami fungicydowy-
mi lub też jechać osobno. Warto także pamiętać o dodatku 
NHCaDELTA w dawce 5 l/ha w szczególności w fazie kłoszenia 
dojrzałości mlecznej ziarna (75 BBCH) wraz z ProKali+, które 
doskonale poprawiają jakość ziarna poprzez stabilizację liczby 
opadania (dzięki wysokiej zawartości potasu) oraz wzrost za-
wartości białka.

NHCaDELTA, jak nieraz mieliście Państwo już okazję prze-
czytać w naszej Agronomii, jest to produkt zawierający azot 

Pleśń śniegowa
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aminowy (NH2), który jest najbardziej przyjazną formą azotu 
dla roślin stymulując przy tym wzrost reproduktywny oraz 
rozwój systemu korzeniowego. Rośliny potraktowane „deltą” 
są intensywniej wybarwione, mają większą wytrzymałość na 
stresy związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi 
czy też błędami agrotechnicznymi, a co za tym idzie, wykazu-
ją większy potencjał plonowania oraz mają lepsze parametry 
jakościowe. 

Ważne jest to nie tylko w okresie wiosenno-letnim, ale 
także odgrywa zasadniczą rolę w przygotowaniu roślin do 
zimowania. Odpowiednio wczesne nawożenie mikroelemen-
towe jest zawsze bardziej efektywne, ponieważ poprzez za-
gęszczenie soków komórkowych poprawiamy zimotrwałość 
oraz ułatwiamy ruszenie wiosennej wegetacji. Nawożenie to 
jest szczególnie polecane, gdy wystąpią objawy niedoborów 
podczas wegetacji. Zabieg nalistny zapewnia bardzo szybkie 
wprowadzenie składników do rośliny, zabezpiecza nam plon 
oraz uodparnia roślinę na atak i infekcję ze strony grzybów. 
Przy dolistnym stosowaniu 
mikroelementów unika się 
strat, jakie zachodzą przy ich 
wprowadzaniu doglebowym 
(uwstecznienie i wymywa-
nie). NHCaDELTA w okresie 
jesiennym z kolei stymuluje 
rozwój korzeni oraz krzewi-
stość młodych roślin, przez 
co uprawy wchodzą w bar-
dzo dobrej kondycji w okres 
zimy, a następnie wykazują 
bardzo dobry restart wio-
senny. Nie bez znaczenia są 
również makropierwiastki 
(P, K, S). Fosfor to aktywator 
energii oraz „zapalnik” do przyrostów świeżych korzeni. Z ko-
lei rośliny słabo zaopatrzone w potas szczególnie na glebach 
lżejszych (gdyż są one bardziej przepuszczalne) również gorzej 
zimują.

Musimy również zadbać o zwalczanie chwastów, czyli kon-
kurencji naszego zboża. Najbardziej ekonomiczne i efektywne 
są jesienne zabiegi herbicydowe. O słuszności tych zabiegów 
mieliśmy okazję przekonać się tej wiosny, kiedy to z powodu 
ograniczeń temperaturowych wiele plantacji zbóż pozostawa-
ło długo zachwaszczonych.

O słuszności stosowania herbicydów nie trzeba nikogo 
przekonywać. Do dyspozycji posiadacie Państwo wiele pro-
duktów, które należy stosować solo lub też w mieszaninach. 
Przy doborze preparatów powinniśmy kierować się stopniem 
zachwaszczenia pól, a także gatunkami chwastów występują-
cymi na danym polu i terminem stosowania herbicydów.

W praktyce do jesiennego odchwaszczania najczęściej sto-
suje się kilka substancji aktywnych, a do najbardziej znanych 
zaliczamy: chlorotoluron, diflufenikan (DFF), flufenacet czy 
pendimetalinę. Do zwalczania chwastów jedno i dwuliścien-
nych najlepsze efekty osiągamy stosując mieszaniny prepa-
ratów herbicydowych, dzięki temu uzyskujemy zwiększenie 
skuteczności działania na poszczególne gatunki chwastów. 

Na glebach średnich, gdzie prowadzimy uprawę konwen-
cjonalną z orką siewną, a z chwastów jednoliściennych wy-
stępuje tylko miotła zbożowa, właściwie dobrana mieszanina 
herbicydów (min. flufenacet z DFF np. Herold, chlorotoluron 
z DFF, czy tez pendimetaliną) zastosowana w fazie liścieni do 
1-2 liści chwastów może być jedynym i wystarczającym zabie-
giem. 

Na ciężkich glebach lub tam, gdzie występują w dużym 
nasileniu chaber bławatek i przytulia czepna lub w miej-
scach, gdzie prowadzimy uproszczenia w uprawie gleby, na 
ogół tylko jesienne stosowanie herbicydów nie wystarcza 

i konieczne są poprawki 
wiosną. W takim przypadku 
jesienią należy dobierać mie-
szaniny zwalczające chwasty 
trudne do zlikwidowania 
wiosną, takie jak: fiołek po-
lny, jasnoty, przetaczniki, 
gwiazdnica, rzepaki, miotła 
zbożowa. Należy ograniczyć 
również przytulię czepną, 
chabra, wyczyńca, stokłosy, 
oraz życice jeżeli występują, 
ponieważ jednokrotne tylko 
wiosenne ich zwalczanie jest 
bardzo kosztowne i trudne 
do zrealizowania. 

Na polach, gdzie występują stokłosy i perz, zawodna jest 
uprawa jęczmienia ozimego, ponieważ do ich zwalczania 
w tym gatunku nie ma praktycznie selektywnych herbicydów, 
a wiosenne zwalczanie jest praktycznie niemożliwe. Do nie-
dawna taka sytuacja dotyczyła też życic w tym gatunku, ale od 
kiedy został zarejestrowany Axial zawierający w swym skła-
dzie pinoksaden nie jest to już problem w tym gatunku.

W celu ograniczenia kompensacji i uodporniania się chwa-
stów na daną substancję aktywną, a nawet grupę chemiczną, 
należy unikać stosowania tych samych substancji lub substan-
cji o podobnym mechanizmie działania przez dłuższy okres. 
Dobrym sposobem jest stosowanie podobnie działających 
środków rotacyjnie.

Zwalczanie chwastów w zbożach jesienią daje wiele zalet 
i wpływa na : 

• Ograniczenie chwastów w konkurencji ze zbożami 
o światło, wodę i składniki pokarmowe już od wczesnych faz 

Chaber bławatek
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rozwojowych, 
• Wyeliminowanie lub ograniczenie chwastów uciążliwych 

trudnych do zwalczenia wiosną w zbożach lub w roślinach 
następczych np. w rzepaku: fiołek, przetaczniki, jasnoty, 
gwiazdnica, 

• Spokój, jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów wiosną, 
ewentualne poprawki kosztują niewiele i mogą być wykonane 
w późniejszym okresie, 

• Wysoką selektywność w stosunku do zbóż wiosną – sto-
suje się niskie dawki herbicydów na poprawki, można je łą-
czyć na ogół z fungicydami i regulatorami wzrostu. 

Jesienne stosowanie herbicydów należy rozpocząć od 
zbóż sianych we wrześniu i do połowy października, ponieważ 
w tym przypadku chwasty osiągają spore fazy rozwojowe już 
jesienią. Trzeba zwrócić też uwagę 
na gatunek zboża – w pierwszej ko-
lejności chwasty zwalczamy w jęcz-
mieniu ozimym, życie, pszenżycie, 
a także wcześnie sianych pszeni-
cach. Zabiegi wykonujemy na ogół 
w fazie 1-2 liści zboża (chwasty są 
w fazie liścieni), dlatego też są ła-
twiej zwalczane przez preparaty 
doglebowe. W przypadku wyczyń-
ca polnego zabiegi musimy wyko-
nać wcześniej, najpóźniej w fazie 
jego szpilkowania.

Elementy wpływające na sku-
teczność zwalczania chwastów 
jesienią:

• Odpowiednia wilgotność gle-
by podczas oprysku, 

• Właściwy dobór preparatu, 
bądź mieszaniny w zależności od 
chwastów występujących na da-
nym polu, 

• Odpowiedni dobór dawki preparatów w zależności od 
ilości i fazy rozwojowej występujących chwastów, a także ga-
tunku zboża (niższe dawki w życie, wyższe w pszenicy), 

• Termin stosowania najlepiej od liścieni w przypadku wy-
czyńca polnego, 1-2 liście miotły i dwuliścienne w liścieniach 
do pierwszej pary liści właściwych, przytulia liścienie maksy-
malnie do 1 okółka. 

Na plantacjach wcześnie sianych o intensywnym wzroście 
jesiennym niezbędnym zabiegiem powinna być ochrona fun-
gicydowa połączona z regulacją łanu w fazie pełni do końca 
krzewienia. Idealnie nadaje się do tego trineksapak etylu 
w dawce 50-70 g wpływa korzystnie na usztywnienie tkanek 
roślinnych. Natomiast preparaty do ochrony przed podstawo-

wymi grzybami patogenicznymi tj.: septorizą, rdzą czy mącz-
niakiem powinny zawierać takie substancje jak: prochloraz, 
tebukonazol, protiokonazol, proquinazid lub morfolinę do 
ochrony interwencyjnej. Na plantacjach sianych we wrześniu 
w dużym nasileniu może występować mączniak prawdziwy 
(szczególnie podczas ciepłej jesieni), dlatego należy w tym 
przypadku zastosować 0,4 l/ha Andros/Tern lub 0,5-0,6 l In-
put, który dodatkowo ograniczy infekcje ze strony sprawców 
septoriozy oraz łamliwości podstawy źdźbła. Jeżeli plantacje 
mamy intensywne, wcześnie siane, można również zastoso-
wać na początku października w momencie pojawu pierw-
szych plam mączniaka, a najlepiej krótko przed nimi, produkt 
Halny w dawce 0,12 l/ha, który zabezpieczy łan przed tym 
grzybem do końca wegetacji jesiennej, a z badań ukraińskich 
wynika także, iż produkt ten poprawia zimotrwałość roślin.

 Mieszaninę zbiornikową należy 
wspomóc dodając mikroelemen-
ty (Mn, Cu, Zn, B), które nie tylko 
odżywią rośliny, ale też przyczynią 
się do mniejszej podatności na 
czynniki chorobotwórcze i wydat-
nie podniosą nam tolerancję na 
zimotrwałość. Mangan wpływa 
bezpośrednio na krzewienie plan-
tacji i choroby korzeni, a niedobo-
ru tego składnika należy się spo-
dziewać na stanowiskach świeżo 
zwapnowanych, niedostatecznie 
zagęszczonych i o podwyższonym 
pH. Podczas suszy większość ka-
tionów jest mocno związanych 
w kompleksie sorpcyjnym gleby 
stając się niedostępnymi dla roślin, 
dlatego nawożenie dolistne może 
złagodzić te niedobory. Miedź 
i Bor bardzo korzystnie wpływają 
na trwałość tkanek roślinnych i są 

niezbędne do tworzenia materiałów zapasowych w roślinie tj. 
białka i cukrów. Aby wymienione procesy zadziałały korzyst-
nie w roślinach, należy zabiegi wykonać odpowiednio wcze-
śnie, tak aby wegetacja trwała jeszcze około 2 tygodnie od ich 
zakończenia.

Prowadząc rejestrację i sygnalizację zagrożeń w uprawach 
zbóż na szczególną uwagę w minionej jesieni i okresie bez 
zimy zasługują mszyce. Wśród nich najliczniejszy gatunek – 
mszyca czeremchowo-zbożowa, która jest sprawcą żółtej 
karłowatości jęczmienia (BYDV), groźnej choroby wirusowej 
wszystkich zbóż i kukurydzy. Naloty i rozwój mszyc na ozimi-
nach w okresie jesiennym trwają od początku wschodów zbóż 
do okresu wystąpienia temperatury krytycznej dla ich rozwo-
ju (-6oC). Wirus BYDV występuje na wszystkich gatunkach 

Mszyce zbożowe na jęczmieniu
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zbóż i kukurydzy. Największe 
szkody gospodarcze wyrządza 
na zasiewach pszenicy ozimej 
i jęczmienia ozimego. Objawy 
porażenia występują szczegól-
nie tam, gdzie mamy bardzo 
wczesne siewy ozimin, przy 
bardzo łagodnej zimie, oraz 
bardzo dużych nalotach mszy-
cy zbożowej i mszycy czerem-
chowo-zbożowej.

W roku 2019/2020 mieli-
śmy praktycznie okres wege-
tacji bez zimy. Do tego należy 
dołożyć zwiększoną populację 
mszyc zbożowych oraz po-
stępującą ich zjadliwość. 
Szkodniki te aktywnie infekują 
wirusami rośliny już jesienią, 
a wirus namnaża się trwale w naczyniach i rozprzestrzenia 
się w całej roślinie. Namnażając się wewnątrz zbóż prowadzi 
do całkowitej destrukcji, zahamowania wzrostu oraz zaburze-
nia czynności fizjologicznych. Następuje całkowite osłabienie 
czynności życiowych roślin. Identyfikując porażone plantacje 
zwracamy uwagę na anomalia związane z pokrojem roślin jak 
i ich zmianą kolorystyczną. Zainfekowane zboża bardzo często 
wykazują się mniejszym wzrostem, redukcją źdźbeł oraz syste-
mu korzeniowego. Przy całościowym oglądzie plantacji mamy 
do czynienia z mozaikowatością, gdzie przy kępie roślin zdro-
wych, zielonych i wysokich mamy kępy roślin małych, żółtych 
i poskręcanych. Ważną cechą wirusów zbóż jest różnorodność 
ich wektorów, oprócz już wspomnianych mszyc, wirusy zbóż 
mogą być przenoszone przez, skoczki i pierwotniaka Polymy-

xa graminis. Rodzaj wektora 
ma duże znaczenie przy dobo-
rze odpowiedniej metody za-
pobiegania i zwalczania wiroz. 
Niezbędnym warunkiem pod-
jęcia skutecznych działań zapo-
biegawczych jest prawidłowa 
diagnostyka wirusologiczna.

Bardzo ważną grupą, zróż-
nicowaną pod względem bu-
dowy, morfologii oraz szkodli-
wości są szkodniki wielożerne, 
glebowe oraz te owady, któ-
rych rozwój i szkodliwość inte-
gralnie jest związana z glebą, 
a szkodniki masowo występują 
w okresie jesiennym. W bie-
żącym sezonie nie wątpliwie 
takim zagrożeniem był łokaś 

garbatek, który ogryza kiełkujące rośliny na plantacji prowa-
dząc do całkowitego zniszczenia ziarniaka zbóż. Opanowując 
młode liście zbóż, powoduje obumieranie i zasychanie całych 
liści i roślin. Jedna larwa może doprowadzić do uszkodzenia 
około 30 młodych źdźbeł; - próg szkodliwości jesienią 3-7 
uszkodzonych pędów na 1 m2.

W ofercie PROCAM jesienią polecamy Państwu zarejestro-
wane preparaty na szkodniki jesienne w tym np. Proalfacy-
permetrin w dawce 0,1 l/ha, czy też skierowany do zwalczania 
mszyc Teppeki w dawce 0,14 kg/ha.

W celu szczegółowego określenia programu ochrony roślin 
zachęcamy Państwa do kontaktu z doradcami firmy PROCAM, 
którzy posiadają odpowiednią wiedzę i po lustracji plantacji 
zaproponują Państwu konkretne rozwiązania.

Łokaś garbatek, larwa
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SEKTOR ZBOŻOwY  
w DOBIE wIRuSÓw
SEKTOR ZBOŻOwY  
w DOBIE wIRuSÓw
Rok 2020 nie zapowiada się zbyt optymistycznie dla sektora zbożowego. Choroba ASF/Pan-

demia/Susza - jakie są lub będą tego skutki? Co jeszcze może spotkać sektor rolniczy? Te i wiele 
innych pytań zadaje sobie niejeden Rolnik i firmy, które pracują w tej branży.

Tekst: 
Mirosława Dunajska

To tylko jeden przykład z wielu, który uka-
zuje, że walka z wirusem ASF i trud, z którym 
mierzą się hodowcy trzody chlewnej, trwa 
już od dłuższego czasu. Strach i ograniczenia 
w hodowli oraz handlu, jak i wybijanie stad 

przyćmił kolejny wirus, tym razem atakujący 
ludzi, a co za tym idzie naszą gospodarkę.

Koronawirusa odczuło wiele sektorów 
branży rolniczej, jednym z nich jest rynek zbóż. 
Po wcześniejszych korektach cen na giełdach, 

Między 01-04.04 Główny Lekarz Weterynarii wydał polecenie przeprowadzenia w trybie 
pilnym kontroli gospodarstw należących do firmy „Agri Plus” oraz gospodarstw kontaktowych 
pod względem wirusa ASF. Nastała cisza, strach i niepewność. Co dalej…? Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej uważa, że w związku z epidemią koronawi-
rusa realizacja kontroli jest niemożliwa. Polecenie GLW zawiera weryfikację wszystkich gospo-
darstw posiadających kontrakt z „Agri Plus”. 

Natomiast Holenderska Organizacja Producentów Trzody Chlewnej (POV) jest bardzo zanie-
pokojona postępującym afrykańskim pomorem świń w zachodniej Polsce. Instytucja ta zwróciła 
się do NVWA o zintensyfikowanie kontroli obowiązku podwójnego czyszczenia i dezynfekcji po-
jazdów do transportu zwierząt, które były w Polsce i innych krajach o podwyższonym ryzyku. Or-
ganizacja domaga się również wzmożonych polowań na dziki w zachodniej części naszego kraju. 

POV uważa, że Unia Europejska powinna zapewnić „skuteczniejsze polowanie na dziki w roz-
ległych lasach zachodniej Polski” i dlatego zwróci się do Ministerstwem Rolnictwa, Przyrody i Ja-
kości Żywności, aby wywrzeć w tej sprawie presję na Brukselę. POV omawia ten temat również 
z Royal Dutch Hunters  Association w celu zbadania możliwości udzielenia wsparcia Polsce przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Myśliwych w celu intensyfikacji polowań.

 [źródło: MKW Pracownia Przyrodniczo-Rolna Mateusz Konrad Wójcik]
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marcowe spadki wskazują na prawdziwą panikę. Pod 
wpływem spadków cen na giełdach spadły ceny wszyst-
kich zbóż w krajowym skupie. Jednak Covid-19 dokonuje 
największego spustoszenia nie w cenach, lecz w głowach 
kupujących, którzy obawiają się każdej kolejnej transak-
cji. Są tacy, którzy mają niskie ceny i nie zmieniają cen-
ników; kupujący stale podążający za rynkiem obniżają 
ceny; inni natomiast schodzą z rynku i nie chcą kwotować 
lub całkowicie wycofują się z handlu – to zabija rynek.

Jednak z czasem na międzynarodowym i krajowym 
rynku sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ zdaniem eks-
pertów po tak dużych spadkach możemy spodziewać się 
powolnych wzrostów cen. I tak też się dzieje - pomimo 
wielu ograniczeń wprowadzanych w ramach bezpieczeń-
stwa w firmach skupujących i logistyce małymi krokami 
rynek zbożowy ruszył do przodu. Dla polskich Rolników 
głównie ceny pszenicy zmieniły się na plus, kiedy Rosja, 
Rumunia i Ukraina wycofały, a raczej zmniejszyły chwilo-
wo export pszenicy ze względu na zwiększenie zapasów 
wewnątrz kraju, związanych z narastającą epidemią ko-
ronawirusa. 

Kolejnym pojawiającym się znakiem zapytania w gos- 
podarce rolnej, który pojawia się nie tylko w Rosji, ale 
w wielu miejscach naszego globu, to susza, która może 
stać się wyznacznikiem wpływu na ceny ziarna zbóż, ale 
i na jego jakość.

W naszym kraju zapowiada się kolejny suchy rok, co 
chyba bardziej niż koronawirus spędza sen z oczu Rolni-
ków. Brak wody może przełożyć się na jakość i ilości ziar-
na zbóż, kukurydzy oraz roślin oleistych.

W czasie cyklu rozwojowego zbóż zapotrzebowanie 
na wodę jest różne - stosunkowo małe w czasie kiełko-
wania nasion i początkowego rozwoju roślin, jednak nie-
dobór wody w tym okresie spowoduje rzadsze wscho-
dy i zahamowanie rozwoju rośliny (części nadziemnej  
i korzenia). Brak odpowiedniej ilości wody w czasie krze-
wienia roślin skutkuje mniejszą ilością źdźbeł, a co za tym 
idzie kłosów i ziarniaków w kłosie.

Okres krytyczny dla zbóż przypada od fazy strzelania 
w źdźbło do kłoszenia, a kolejny w czasie wykształcania 
i nalewania ziarna. Niedobór wody w czasie strzelania 
w źdźbło przekłada się na mniejszy plon ziarna i słomy. 
Brak odpowiedniej ilości opadów w czasie kłoszenia 
wpływa na gorsze wykształcenie kłosa. Jest w nim mniej 
ziarniaków lub powstają kłosy puste. Jeżeli występuje 
deficyt wody w fazie dojrzałości mlecznej ziarno będzie 
mniej wykształcone, co przełoży się na mniejszy plon. 
Jeśli dojdzie do zbyt długo utrzymującej się suszy (przy 
braku mgieł i rosy) to rośliny w bardzo ograniczonym 
zakresie mogą pobierać składniki pokarmowe, w tym 

azot, który w największym stopniu wpływa na jakość 
ziarna, ponieważ jest on ważnym składnikiem białka. 
Zastosowana dawka azotu w okresie kłoszenia ma wpływ 
nie tylko na liczbę i masę ziarniaków w kłosie, czy masę 
1000 ziaren, ale także na parametry technologiczne ziar-
na. Najważniejsze z nich to zawartość białka, glutenu, gęs- 
tość, także wskaźnik sedymentacji, liczba opadania itp.  
W czasie przeciągającej się suszy i deficytu wody w glebie 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jakim stopniu zboża 
pobiorą dostarczony azot i jeśli w pełni go nie wykorzys- 
tają, to również tegoroczne ziarno zbóż i jego parametry 
mogą być gorszej jakości.

Długofalowo nie można jednak zakładać, że stanie się 
tak na pewno. O wszystkim zdecyduje natura – ilość i roz-
kład opadów. Rolą rolnika jest spowodować, by jej ma-
gazynowanie i retencja w glebie były jak najlepsze. 

Pomimo tak wielu przeciwności losu można znaleźć 
również pozytywy dla sektora rolniczego. Długo wycze-
kiwane wyższe ceny dotyczące starych zbiorów, jak rów-
nież nowych napawają rolników optymizmem i chęcią 
dalszej inwestycji w jakość i ilość swoich plonów.

Należy również tutaj wspomnieć o handlowcach 
z Działu Obrotu Płodami Rolnymi firmy PROCAM. Dzia-
łając na rynku od kilkunastu lat posiadamy doświadcze-
nie i wiedzę, z którą dzielimy się z Państwem mimo, że 
nie ma dwóch tych samych sezonów, a każdy nowy jest 
wyzwaniem i pewną nauką. Jednak nasze doświadczenie 
i szerząca się znajomość rynku oraz baza Kontrahentów 
bezpośrednich pozwala nam znaleźć dla Państwa nie-
malże każde rozwiązanie. Dlatego też chcielibyśmy się 
zwrócić do każdego naszego Klienta lub przyszłych Klien-
tów, aby w tym trudnym roku mieli na uwadze swoje bez-
pieczeństwo i stawiali na handel tylko z pewnymi firma-
mi, właśnie takimi, jaką jest PROCAM.

Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony 
www.procam.pl, gdzie w zakładce Usługi - > Skup Płodów 
Rolnych znajdziecie Państwo kontakt do każdego z nas. 
Niezależnie od sezonu DOPR jest z Państwem i dla Pań-
stwa.
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Tekst: 
dr inż. Grzegorz Pruszyński, BIO-GEN

Uprawa rzepaku ozimego nie jest 
prosta i wymaga od producenta 
szerokiej wiedzy, nie tylko 
z zakresu agrotechniki, doboru 
odmian czy nawożenia, ale 
również, a może przede 
wszystkim, z zakresu 
ochrony rzepaku przed 
agrofagami. Niezwykle 
istotne jest także 
ciągłe aktualizowanie 
i poszerzanie 
posiadanej wiedzy 
przez plantatora. 

Rzepak ozimy to upra-
wa, która rozwija się w ciągu 
dwóch sezonów, w okresie je-
siennej oraz wiosennej wegetacji, 
co sprawia, że ta roślina rozwija 
się na polu ponad 9 miesięcy. W tak 
długim okresie wegetacji rzepak ata-
kowany jest przez wiele gatunków owa-
dów szkodliwych, z których większość wy-
stępuje jesienią. Rzepak może być atakowany 
przez szkodniki praktycznie od fazy kiełkowania, aż 
do nadejścia zimy, a w ostatnich latach również w okre-
sach ociepleń w ciągu zimy. Podczas jesiennej wegetacji 
rzepak ozimy mogą atakować pchełki ziemne, pchełka 
rzepakowa, chowacz galasówek, gnatarz rzepakowiec, 
mszyca kapuściana oraz mszyca brzoskwiniowa, mącz-
liki, miniarka kapuścianka, tantniś krzyżowiaczek, rol-
nice i śmietka kapuściana.

Wśród wymienionych gatunków zdecydowanie naj-
groźniejszym jest śmietka kapuściana (Delia radicum 
L.). To muchówka wielkości 5-6 mm, o ciele barwy sza-
rej, pokryta czarnymi szczecinkami. Dorosłe osobniki 
pojawiają się na przełomie kwietnia i maja, samice skła-
dają po jednym lub kilka jaj do gleby wokół roślin lub 

bezpośrednio na rośliny. Po około 5 dniach wylęgają się 
larwy, beznogie, robakowate, barwy kremowej, żerują 
na korzeniu i szyjce korzeniowej. Po około 3-4 tygodnio-
wym okresie żerowania przepoczwarczają się w glebie, 
dając początek następnym pokoleniom. Larwy kolejnych 
pokoleń rozwijają się na rozetach liściowych roślin kapu-
stowatych. W ciągu roku mogą się rozwinąć 2-3, a czasa-
mi nawet 4 pokolenia.

Larwy śmietki żerują na korzeniach i szyjce korze-
niowej. W następstwie żerowania na roślinie widocz-
ne są ciemne przebarwienia, nadgniłe miejsca, można 
też dostrzec powstałe „chodniki” z obumarłą tkanką, 

ŚMIETKA KAPuŚCIANA
- najgroźniejszy szkodnik  
w rzepaku jesienią
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Śmietka kapuściana  żerujce larwy oraz bobówka

w których często znajdują się larwy. Korzenie boczne 
zamierają, a uszkodzone rośliny są bardziej wrażliwe na 
przemarzanie, niekiedy wylegają i wcześniej dojrzewają. 
Silne i bardzo silne uszkodzenia powodują zahamowanie 
wzrostu i mogą doprowadzić do zamierania roślin. Nie 
można również zapomnieć, że powstałe uszkodzenia są 
wejściem dla innych sprawców chorób. 

W uprawie rzepaku ozimego największym zagroże-
niem jest trzecie pokolenie śmietki. Muchówki nalatu-
ją na plantację na przełomie sierpnia i września, a ich 
obecność może trwać do przełomu września i paździer-
nika. Jeżeli tylko pogoda sprzyja i początek jesieni jest 
stosunkowo ciepły, to na początku listopada może poja-
wić się czwarte pokolenie, również niezwykle groźne dla 
roślin. Pokolenie to zwykle nie zdąży skończyć już swoje-
go cyklu rozwojowego przed nadejściem zimy, ale mimo 
to żerujące larwy mogą drastycznie uszkadzać korzenie.

Ochrona rzepaku przed śmietką kapuścianą w okre-
sie jesiennej wegetacji jest znacznie utrudniona, zmniej-
sza się asortyment środków ochrony roślin, brakuje 
zapraw, a pogoda i długi okres pojawu tego szkodnika 
często komplikują skuteczną ochronę. W tej sytuacji po-
szukiwanie nowych rozwiązań staje się koniecznością.

Odpowiedzią na potrzebę prawidłowego zabezpie-
czenia plantacji przed śmietką kapuścianą jest produkt 
mikrobiologiczny DeliaSTOP, w skład którego wchodzą 
kompozyt mikrobiologiczny oraz wyciągi roślinne. Za-
warte w produkcie bakterie kolonizują strefę korzenio-
wą oraz nadziemne części roślin tworząc niekorzystne 
warunki dla rozwoju śmietki kapuścianej. W rezultacie 
znacznie spada liczba roślin uszkodzonych przez larwy 
śmietki, co ma bezpośredni, korzystny wpływ na przezi-
mowanie i późniejszy plon.

Produkt jest w wygodnej dla plantatora, sypkiej for-
mulacji, a jego przydatność do użycia to aż 3 lata od daty 
produkcji. Produkt przeznaczony jest do stosowania 
doglebowego lub nalistnie. Stosując DeliaSTOP dogle-
bowo należy zabieg wykonać bezpośrednio przed sie-
wem, a po aplikacji preparat wymieszać z glebą. Zabieg 
powschodowy należy wykonać do fazy 4 liści rzepaku, 
jednak najlepsze efekty uzyskujemy w fazie liścieni do 
pierwszej pary liści właściwych, stosując 200-400 litrów 
wody na hektar. Zaleca się stosowanie takiego zabiegu 
wieczorem, przy wyższej wilgotności powietrza, aby 
ciecz możliwie długo utrzymywała się na roślinach. Nie-
zależnie od terminu aplikacji dawka to zawsze 0,1 kg/ha. 
Warto również pamiętać, że preparat można mieszać 
z RSM i innymi agrochemikaliami, za wyjątkiem fungi-
cydów.

Ponadto stosowanie DeliaSTOP wpływa na lepszy 
rozwój systemu korzeniowego, poprawia zdrowotność 
roślin, a w konsekwencji wpływa na wzrost plonu i jego 
jakość. Ten artykuł, do którego końca właśnie Państwo 
dobrnęli, zapewne nie jest jedynym, który opisuje pro-
dukt z zakresu biotechnologii w trzymanej przez Pań-
stwo Agronomii Sukcesu. Na pewno nie jest to przy-
padek. Biotechnologia coraz śmielej wychodzi z niszy, 
oferując nam rozwiązania, które nie tylko mają pomóc 
zrewitalizować naszą glebę, nie tylko mają odżywić od-
powiednio naszą roślinę, ale przede wszystkim wchodzą 
w obszar zabezpieczający naszą roślinę przed różnymi 
patogenami, bezpiecznie i skutecznie zastępując środki 
chemiczne. Przyszłość jest tu i teraz!

Żerująca larwa śmietki na korzeniu rzepaku ozimego
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JAK OSIąGNąć wYSOKIE PLONY
- jesienna agrotechnika rzepaku ozimego
Rzepak to roślina przez wielu rolników uważana za jedną z bardziej dochodowych w go-
spodarstwie, dla innych uprawa coraz bardziej spędzająca sen z powiek. Nie mniej jednak, 
jak chcemy osiągać zadowalające plony na wysokim poziomie, trzeba do uprawy rzepaku, 
jak i wielu innych roślin, podejść kompleksowo zaczynając od stanowiska, nawożenia, do-
boru odmiany, a na ochronie kończąc. Podejmowane decyzje muszą być trafne, żeby osią-
gnąć jak najlepszą wydajność z hektara przy maksymalnym zysku. W poniższym artykule 
postaramy się przekazać Państwu najlepszą wiedzę: co, kiedy i jak stosować, aby należeć 
do tej pierwszej grupy rolników. 

Tekst: 
Paweł Pędziwiatr,
Jarosław Suszek,

Michał Pawłowski

Drodzy Rolnicy! To, co dawno stwierdzono, 
a od kilku lat widzimy na polach, to fakt, że 
podstawą zdrowej plantacji jest płodozmian. 
Jak widać krótki płodozmian nie idzie w pa-
rze z wysokimi plonami, szczególnie w latach 
sprzyjających występowaniu werticiliozy czy 
kiły kapusty. Stabilne plony, na przyzwo-
itym poziomie są tam, gdzie płodozmian jest 
książkowy i rzepak wraca na te same pola co 
4-6 lat, nawet w latach niekorzystnych. Do-
bór stanowiska to kolejny element powodze-
nia uprawy, ponieważ nie możemy nastawiać 
się, że rzepak będzie rósł wszędzie w dobie 
coraz częstszych susz, które obserwujemy 
w dużej części Polski w ostatnich dwóch la-
tach. Nie możemy łudzić się, że wody będzie-
my mieli pod dostatkiem, a rozkład opadów 
będzie dla nas najkorzystniejszy. Zdarzały się 
oczywiście lata z dobrymi rozkładami opa-

dów i wtedy rzepak na słabych stanowiskach 
tj. V i VI klasie wydawał przyzwoite plony. 
Jednak taka uprawa to duże ryzyko, a koszty 
są niemałe, a sukces można osiągnąć mając 
dobrą zasobność gleby w składniki pokarmo-
we (m.in. na średnim poziomie), odpowied-
nie pH i odpowiednią strukturę gleby. Dzięki 
tym elementom możemy skutecznie walczyć 
z suszą, ponieważ przyczyniają się one do 
wytworzenia dobrego systemy korzeniowe-
go, a dzięki temu rośliny rzepaku mogą sko-
rzystać z wody, która jest w głębszych war-
stwach gleby. 

Przygotowanie pola pod rzepak zaczy-
namy w pierwszej kolejności od zerwania 
ścierniska po przedplonie, aby przerwać pa-
rowanie gleby. Uprawa ścierniska przyspie-
sza kiełkowanie nasion samosiewów zbóż 
i chwastów, które będzie można zniszczyć 
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przy kolejnych zabiegach. Wykonanie np. talerzowania 
na około 3-5 cm spowoduje dodatkowo dobre wymie-
szanie słomy z glebą, co zapoczątkuje jej wstępny rozkład 
i ułatwi późniejszą uprawę. Przed tym zabiegiem mamy 
dobry moment na zastosowanie preparatu bakteryjnego 
BIOGEN REWITAL PRO+ czy Mycocell firmy FCA w celu 
szybszej mineralizacji słomy i wzrostu flory bakteryjnej 
w glebie. Przy Mycocell-u, który w swym składzie zawie-
ra szczep grzyba Coniothyrium minitans, mamy do czy-
nienia z pierwszym zabiegiem niefungicydowym do walki 
z ważną chorobą w rzepaku jaką jest zgnilizna twardzi-
kowa. W tym przypadku działamy już od gleby na tego 
groźnego patogena. 

Jeżeli wykonujemy orkę to na pewno musimy pamię-
tać, że powinniśmy koniecznie wykonać ją z wałem, żeby 
uniknąć nadmiernego przesuszenia gleby oraz rozbicia 
brył szczególnie na glebach gliniastych. W latach suchych 
bardzo dobrze sprawdza się siew z wałem w glebę świe-
żo zaoraną, a także wszelkiego rodzaju systemy do siewu 
bezpośredniego np. Srip-till, czy uprawa gruberem z wa-
łem na głębokość 25-30 cm, dzięki czemu możemy umie-
ścić nasiona rzepaku w wilgotnej glebie. Zagwarantuje to 
nam szybkie i wyrównane wschody. Przed tymi zabiega-
mi powinno się wysiać także nawozy np. Prosan PK lub 
Profoski, ponieważ wysiane zbyt płytko nie stymulują 
dostatecznie rozwoju korzeni. Potrzeby pokarmowe rze-
paku zaspokaja się przez nawożenie doglebowe i dokar-
mianie dolistne. Makroskładniki dobieramy w zależności 
od zasobności gleby. Polecamy zastosowanie Profoski 
9-15-28 lub 4-14-21 w dawce 250-400 kg/ha albo wy-
sianie 300-350 kg/ha Prosanu PK 12-10 lub 10-16. Po-
chodzenie organiczne Prosanu powoduje wysoką przy-
swajalność w stosunku do nawozów mineralnych, dzięki 
czemu są one nawozami bardziej efektywnymi i lepiej 
wykorzystywanymi przez rośliny. Oprócz podstawowych 
składników makro, Prosan PK zawiera bardzo duże ilości 
mikroelementów takich jak: Mn, Cu, Mo, Zn, Se. Nie za-
kwasza gleby, a zawartość 20% CaO w nawozie powodu-
je, że możemy go śmiało stosować na stanowiskach o niż-
szym pH. Kolejne świetne rozwiązanie to zastosowanie 
Microsolu BTC w dawce 150-200 kg/ha na gleby w lep-
szej strukturze, o uregulowanym pH. Nawóz ten posiada 
w swoim składzie szczepy grzyba Coniothyrium minitans 
i Trichoderma oraz bakterię Bacillus subtilis. Poprawiają 
one strukturę gleby oraz przyspieszają rozkład resztek 
pożniwnych. Z racji długich jesieni i obostrzeń w stoso-
waniu azotu od pierwszego marca, zalecamy stosowanie 
części azotu i siarki jeszcze jesienią np. w nawozie Prosan 
MAX S, a także na mocnych plantacjach, gdzie jest wy-
soki pobór azotu dochodzący nawet do 120 kg N/ha już 
jesienią np. w postaci mocznika.

Nie wiemy jak w tym roku będzie wyglądała sytuacja 
z zaprawami neonikotynoidowymi. Niestety zauważamy 
coraz słabszą ich skuteczność w walce ze śmietką kapu-
ścianą, dlatego PROCAM od kilku lat przed siewem lub 
w fazie pierwszej pary liści rzepaku, z dobrym skutkiem 
zaleca stosowanie preparatu biologicznego DeliaSTOP 
w dawce 100 g/ha do higienizacji środowiska upraw 
roślin krzyżowych. W skład zaprawy wchodzą bakterie 
z rodzaju Bacillus oraz wyciągi roślinne, które regulują 
rozwój odpowiedniej mikroflory na korzeniach, łodygach 
i liściach roślin powodując, że roślina jest znacznie mniej 
atrakcyjna dla owadów żerujących

Następnym bezkosztowym elementem agrotechniki 
jest zadbanie o właściwy termin siewu. Jeżeli siejemy 
wcześniej możemy wysiać odmiany populacyjne lub od-
miany o wolniejszym wigorze. Do późniejszego siewu 
dobieramy odmiany hybrydowe o silnym wigorze je-
siennym zachowując właściwą obsadę rzepaku. Zbyt gę-
ste siewy powodują mniejszy odstęp między roślinami, 
który wpływa niekorzystnie na przezimowanie plantacji. 
Zagęszczony rzepak wytwarza mniej zawiązków pędów 
bocznych i mniej łuszczyn. Wzrasta ryzyko wylegania 
łanu i większej presji ze strony chorób. Odpowiednia nor-
ma wysiewu w zależności od odmiany i terminu siewu 
to 30-50 roślin/m2 przy odmianach hybrydowych i 45-60 
roślin/m2 przy odmianach populacyjnych. Niższe normy 
wysiewu przyjmujemy dla wcześniejszych siewów i do-
brych warunków wilgotnościowych, natomiast wyższe 
przy opóźnieniach i suszy podczas siewu.

Bardzo ważnym elementem planowania produkcji 
rzepaku jest prawidłowy dobór odmian przystosowa-
nych do warunków panujących na danym polu. Wybiera-
jąc odmianę bierzemy pod uwagę: termin siewu, rodzaj 
gleby, mrozoodporność czy zimotrwałość (wiemy, że 
w ostatnim sezonie ten parametr nie decydował o powo-
dzeniu plantacji, ale pamiętajmy, że każdy rok jest inny 
i nie powinniśmy patrzeć przez pryzmat ostatniego se-
zonu). Jeśli chodzi o odmiany, które mocno wyróżniają 
się pod kątem zimotrwałości to polecamy LG Absolut 
i Astana (dodatkowo odmiany wirusoodporne) oraz 
Hamilton, DK Exotter. Wczesne siewy wymagają roślin 
o powolnym wzroście początkowym takich jak: Mandril, 
Arabella, które nie urosną nadmiernie przed zimą. Przy 
opóźnionych siewach wybierajmy odmiany hybrydowe, 
które lepiej radzą sobie w warunkach stresowych (LG 
Absolut, Hamilton, DK Exotter, Astana, Alexander). 
Jeżeli na naszych polach występuje kiła kapusty, to od 
razu powinniśmy sięgać po odmianę najlepiej nadającą 
się na takie stanowiska np. LG Augusta, która charakte-
ryzuje się bardzo dobrym zimowaniem i wigorem, ale też 
najwyższym poziomem plonowania w tej grupie odmian 
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w badaniach COBORU. 
Aby poprawić start rzepaku firma PROCAM zaleca wy-

siew nasion zaprawionych w technologii POWERSEEDS, 
Nasiona takie są dodatkowo zaprawione SuperPower, 
który poprawia energię kiełkowania i przyspiesza wscho-
dy rzepaków. SuperPower stymuluje rośliny do wytwo-
rzenia silnego systemu korzeniowego, dzięki czemu 
mamy lepszy start roślin w niesprzyjających warunkach 
zarówno suszy czy zbyt dużej wilgotności. 

 Powodzenie uprawy w dużej mierze zależy od dobre-
go odchwaszczenia plantacji w rzepaku. Z racji długiej 
wegetacji jesiennej tego zabiegu nie możemy odkładać 
na wiosnę, tylko musimy zrobić to na jesień. Możemy wy-
brać zabieg doglebowy zaraz po siewie lub zrobić oprysk 
po wschodach rzepaku. Decyzję tą determinuje znajo-
mość pola i występującego na nim zachwaszczenia oraz 
warunków pogodowych. Dobre rozwiązanie to zastoso-
wanie herbicydów w dawkach dzielonych. Ma ono szcze-
gólne uzasadnienie w warunkach suszy, podczas niezbyt 
dobrej uprawy gleby (grudki) czy w przypadku uproszczo-
nej uprawy, gdzie znajdują się resztki pożniwne na po-
wierzchni gleby. Drugi zabieg możemy również połączyć 
z zabiegiem przeciwko chwastom jednoliściennym, które 
we wczesnych fazach są wrażliwe na niższe dawki grami-
nicydu, a tym samym mamy mniejszy stres dla rzepaku. 

Jeżeli gleba jest wilgotna, pole równe i nie mamy pro-
blemu z uciążliwymi chwastami stosujemy oprysk do 
trzech dni po siewie. Dawki preparatu dobieramy w za-
leżności od kultury pola i ilości chwastów. Oto przykła-
dowe mieszaniny: Reactor 480 EC 0,1-0,2 l/ha + Teridox 
500 EC 1,2 l/ha + Bantux 500 SC 0,7-1 l/ha; Reactor 480 
EC 0,1-0,2 l/ha + Teridox 500 EC 2,0 l/ha; Bantux 500 
SC 1,5 l/ha + Reactor 480 EC 0,1-0,2 l/ha. Poza tym do 
zabiegów doglebowych dodajemy 0,1 l/ha HURRICANE 
SOIL, który utrzymuje wysoką koncentrację nanoszonych 
herbicydów w strefie kiełkowania chwastów, zapewnia-
jąc im maksymalną skuteczność. Ten efekt „przylepiacza” 
znacząco ogranicza występowanie fitotoksyczności na 
roślinie uprawnej. Jeżeli decydujemy się wykonać zabieg 
dopiero po wschodach rzepaku możemy zastosować Bu-
tisan Star 416 SC w dawce 2,2-2,5 l/ha najlepiej w fazie 
liścieni rzepaku, ważne, aby chwasty były w fazie liścieni 
lub pierwszych liści właściwych. 

Przy dawkach dzielonych pierwszy wjazd stosujemy 
do trzech dni po siewie np. preparatem Reactor 480 EC 
0,1-0,2 l/ha + Teridox 500 EC w dawce 1,2-1,5 l/ha. Drugi 
zabieg około 10-14 dni później w fazie liścieni chwastów 
takimi preparatami jak np. Butisan Star 416 SC 1,0-1,2 l/
ha. Bardzo dobre i sprawdzone rozwiązanie to zastoso-
wanie w fazie 3-4 liści rzepaku preparatu Navigator 360 
SL w dawce 0,2 l/ha (szczególnie jak na polu jest dużo 

chabra, maku, rumianów oraz fiołka polnego). Do zabie-
gów nalistnych czy to herbicydami czy graminicydami lub 
fungicydami powinniśmy w razie konieczności dodawać 
insektycydy pod kątem zwalczania śmietki kapuścianej, 
mszyc, tantnisia czy gnatarza, ponieważ te szkodniki 
wyrządziły w ostatnich latach największe szkody. Do za-
biegów nalistnych dodajemy preparat ISOTAK MAX, lub 
Hurricane, które poprawiają nam pokrycie drobnych li-
ści, a tym samym wydłużają ich zwilżenie, dzięki czemu 
chwasty pobierają większą dawkę preparatu co poprawia 
jego skuteczność. Inna możliwość to Reactor 480 EC 0,1-
0,2 l/ha + Teridox 500 EC w dawce 1,2-1,5 l/ha + Butisan 
Star 416 SC 1,0 l/ha zaraz po siewie, a następnie w fazie 
4-6 liści Fox 480 SC 0,5-0,7 l/ha, który ogranicza krzywo-
szyj polny, fiołka, przetaczniki i trochę chwasty krzyżowe 
takie jak stulichy, taszniki, tobołki i inne. Zabieg należy 
wykonać na liście suche i dostatecznie pokryte kutyku-
lą, przy ograniczonej operacji słońca, żeby nie wystąpiły 
przebarwienia liści. Po zabiegu przez kilka dni nie wolno 
wykonywać innych oprysków. 

W uprawach uproszczonych dawki graminicydów 
najlepiej podzielić. Pierwszą stosujemy w fazie 1-3 liści 
samosiewów bez względu na fazę rozwojową rzepaku 
i zastosować Agil 0,3-0,4 l/ha lub Grasser 100 EC 0,3-0,5 
l/ha, a następnie po 10-14 dniach wykonać poprawkę 
w podobnych dawkach. Warto tutaj również sięgnąć po 
ISOTAK MAX, aby poprawić skuteczność zabiegu i zmniej-
szyć dawkę środka. W uprawach tradycyjnych najczę-
ściej zwalczanie samosiewów robimy na raz zaczynając 
od przedplonów zbóż jarych, bo one najszybciej rosną. 
Najczęstszym błędem jest pozostawienie takich samosie-
wów i liczenie, że wymarzną. Jeżeli do grudnia lub tak jak 
w poprzedniej zimie do marca nie mamy mrozów, to czę-
sto takie samosiewy zdążą się wykłosić i niepotrzebnie 
zabierają wodę i składniki pokarmowe rzepakowi.

Głównym celem zastosowania fungicydu jesienią jest 
ochrona plantacji przed suchą zgnilizną kapustnych 
(Phoma lingam). Źródłem porażenia są najczęściej reszt-
ki pożniwne w których owocniki grzyba mogą przetrwać 
nawet do pięciu lat. Dlatego po raz kolejny podkreślamy, 
jak ważny jest właściwy płodozmian i uprawa rzepaku na 
tym samym polu raz na 4-5 lat. Kilka lat temu hodow-
com firm Monsanto i Limagrain udało się wprowadzić do 
odmian rzepaku gen Rlm7 warunkujący odporność na 
Leptosphaeria maculans – wyjątkowo groźny grzyb, od-
powiadający za występowanie najsilniejszych objawów 
chorobowych suchej zgnilizny kapustnych. Odmianami 
z powyższym genem są np. LG Absolut, LG Augusta, DK 
Exotter, czy też Alexander dostępne w magazynach PRO-
CAM.

Do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych zarejestro-
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wanych jest kilkanaście preparatów, a największą grupę 
stanowią triazole. Obok zwalczania grzyba większość 
z nich pełni również funkcję regulatorów wzrostu. Dzięki 
temu rośliny rzepaku są skrócone i mają nisko osadzo-
ny pąk wierzchołkowy. Regulator wpływa na poprawę 
długości i masy systemu korzeniowego, który jesienią 
powinien osiągnąć około 25-30 cm, co gwarantuje dobre 
przezimowanie i szybkie ruszenie wiosną, zwłaszcza jeżeli 
wystąpią wiosenne susze.

Zabieg skracania należy wykonać w momencie, gdy 
rzepak osiągnie fazę 4-6 liści. Jest to najlepszy moment, 
ponieważ im większy rzepak tym trudniej go przyhamo-
wać i dawki środka muszą być większe. Oto przykładowe 
kombinacje regulatorów:

- faza 4-6 liści rzepaku: 0,7-0,8 l/ha Caramba 60 SL lub 
Caryx 240 SL , Tobias-Pro 250 EW 0,7-1,0 l/ha, Buzz Ultra 
0,25-0,3 kg/ha, Toprex 375 SC 0,3 l/ha

- faza 6-8 liści rzepaku: 0,5 l/ha Caramba 60 SL + Caryx 
240 SL 0,4 l/ha

- faza 8-10 liści rzepaku: 0,6 l/ha Caramba 60 SL + Ca-
ryx 240 SL 0,5 l/ha

Jeżeli rzepaki były wcześnie wysiane, a warunki roz-
woju są bardzo dobre, to konieczne jest wczesne sto-
sowanie regulatorów. Wtedy już na początku września 
pierwszy zabieg skracania wykonujemy w fazie 4 liści 
rzepaku, w wyższych dawkach jak standardowe. Na ogół 
są to dawki jakie są zarejestrowane wiosną np. Caramba 
1,0 l/ha, a następnie konieczne jest wykonanie drugiego 
zabiegu w odstępie około 14-21 dni. Trzeba pamiętać, 
że takie rzepaki bardzo dobrze rozwiną się przed zimą 
i mają możliwość wykształcenia w późniejszym okresie 
większej ilości rozgałęzień.

Wysokie plony nie obejdą się bez dokarmiania do-
listnego już jesienią. Przede wszystkim stosujemy bor 
w formie płynnej (aby uniknąć problemów z mieszaniem 
się z innymi preparatami) np. PROCAM Bor. Stosowanie 
fungicydów warto połączyć z Mn, Mo, Mg i Zn. Mikro-
składniki sprzyjają prawidłowemu rozwojowi rośliny, 
biorą udział w metabolizmie azotu oraz wpływają na 
podwyższenie mrozoodporności. Kompletny produkt jaki 
polecają Doradcy PROCAM to PROLEAF MAX 4.0, zawie-
rający w swym składzie wszystkie ww. składniki. Daw-
ka 1,5-2 l/ha w zupełności wystarczy. Poprzez poprawę 
kondycji wynikającej z właściwego odżywienia, mikro-
elementy zwiększają odporność rośliny na choroby. Przy 
niekorzystnej pogodzie i opóźnionym rozwoju rzepaku 
należy zastosować dolistnie fosfor, aby przyspieszyć roz-
wój systemu korzeniowego. Doskonałe efekty widać po 
zastosowaniu PROleaf MAKRO P w dawce 1,5-2 kg/ha 
w połączeniu z biostymulatorami: Calkorium lub imPRO-
ver+. Uzupełnieniem nawożenia będzie dodatek 3-5 l/ha 
NHCaDELTA, która poprawi nam zaopatrzenie rzepaku 
w azot. Pamiętajmy, że rzepak swój potencjał plonotwór-
czy buduje już jesienią, dlatego w tym okresie nie może 
mu niczego brakować!

Wiele szczegółów technicznych, które wymagają in-
dywidualnego podejścia, szczególnie przy niestandardo-
wym przebiegu pogody, trzeba rozpatrzyć indywidualnie. 
Aby sprecyzować zalecenia w Państwa gospodarstwach 
jak zawsze zapraszamy do współpracy z Doradcami PRO-
CAM Polska. Jeżeli macie Państwo problem czy potrzebu-
jecie wsparcia w uprawie nie tylko rzepaku służymy radą 
i pomocą. 
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JAK PODEJŚć DO JESIENNEJ 
OCHRONY ROŚLIN OZIMYCH 
po uwzględnieniu zmian pogodowych, 
jakie nastąpiły w ostatnich latach?

JAK PODEJŚć DO JESIENNEJ 
OCHRONY ROŚLIN OZIMYCH 
po uwzględnieniu zmian pogodowych, 
jakie nastąpiły w ostatnich latach?

Tekst: 
dr inż. Dariusz Wyczling,

Grzegorz Malesiński,
Maciej Bromirski

- lekarz roślin

W ostatnich kilku latach mamy prawdziwy 
roller coaster pogodowy, gdzie co roku mamy 
dużą zmienność jeżeli chodzi o jej przebieg. 
Jesień w ostatnich trzech latach była albo eks-
tremalnie sucha i ciepła lub też jeden raz (rok 
2017) ekstremalnie mokra, gdzie nie można 
było zasiać ozimin. Patrząc na te zmiany można 
stwierdzić, że to co przez wiele lat w ochronie 
i nawożeniu, zarówno zbóż jak i rzepaku ozi-
mego, było żelaznymi zasadami w tej chwili już 
się nie sprawdza i trzeba w sposób odmienny 
i nowatorski podejść do tych kwestii. Z tego 
też powodu chcielibyśmy zwrócić Państwu 
uwagę na kilka kwestii, które powinniśmy 
rozważyć i co najważniejsze zastosować pod-
czas jesiennych zabiegów agrotechnicznych 
w celu optymalnego prowadzenia naszych 
plantacji. Należy zwrócić jeszcze uwagę na 
kilka elementów, których nie braliśmy pod 
uwagę wcześniej, a mianowicie dostępności 
niektórych substancji aktywnych, zwłaszcza 
insektycydów do walki ze szkodnikami nie 
tylko jesienią. Im lepsze warunki zapewni się 
roślinom tym bardziej będą one odporne na 
warunki stresowe, a w tym również na agrofa-
gi. W ostatnich latach warunki uprawy ulegają 
dynamicznym i szybkim zmianom. Nie chodzi 
tu tylko o zmiany wprowadzane przez same-

go plantatora (sposób uprawy, dobór odmian, 
asortyment stosowanych pestycydów itp.), 
ale przede wszystkim o zmieniające się oto-
czenie pracy rolnika (pogoda, zmiany prawne, 
pojawy nowych agrofagów itp.). Dynamiczne 
zmiany pogodowe skutkują często np. okresa-
mi suszy, a niekiedy podtopieniami plantacji, 
a pojawy organizmów szkodliwych coraz czę-
ściej zaskakują plantatorów zmianą terminu, 
nowymi gatunkami szkodników czy wzrostem 
liczebności danego gatunku, jak w przypadku 
śmietki kapuścianej. W kontekście integro-
wanej ochrony roślin i konieczności, nie tylko 
stosowania, ale również poszukiwania nowych, 
alternatywnych dla syntetycznych środków 
ochrony roślin, metod ochrony plantacji, nie 
można zapomnieć o stałej potrzebie zapewnie-
nia roślinom optymalnych warunków wzrostu 
i rozwoju. A więc do rzeczy: duże gospodar-
stwa, żeby zdążyć z zasiewami zbóż w odpo-
wiednim czasie muszą zaczynać siać je bardzo 
wcześnie, to jest pod koniec pierwszej dekady 
września, a nawet wcześniej.

Na co powinniśmy uważać siejąc tak wcze-
śnie?

Uprawa każdej rośliny zaczyna się w mo-
menecie zbioru przedplonu. Prawidłowe 
rozdrobnienie i równomierny rozkład resz-
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tek pożniwnych pozwoli na dobre wymieszanie ich pod-
czas uprawy. Przeciwdziała to również bezpośrednio presji 
szkodników takich jak: myszy, rolnice, łokaś garbatek, czy 
też ślimaki, a pośrednio szkody powodowane przez dziki. 
Z uwagi na coraz mniejszą dostępność i skuteczność herbicy-
dów na chwasty odporne, coraz częściej rolnicy w Australii 
czy innych krajach, oprócz pocięcia słomy stosują dodatko-
we rozdrabniacze zgonin. Urządzenia te potrafią o 90-95% 
zredukować ilość nasion chwastów które rozsiewają się 
podczas zbioru. W suche lata mała ilość dostępnej wody 
glebowej zmusza do maksymalnego uproszczenia i spłyce-
nia uprawek pożniwnych. Każda głębsza uprawa zwiększa 
powierzchnię parowania wody, której może zabraknąć dla 
wschodów roślin uprawnych, ale też do rozłożenie resztek 
pożniwnych. Przesuszona gleba, zwłaszcza po przedplo-
nach, gdzie uzyskano wysokie plony, wpływa na mniejsze 
uwalnianie i zarazem dostępność makro i mikroelementów. 
Szczególnie fosfor będzie kluczowy dla wschodów i rozwoju 
jesiennego. Zawartość, a szczególnie proporcje 1:2 do mak-
symalnie 1:3 potasu i magnezu, powinna być uregulowana 
poprzez nawożenie. Utrzymanie zawartości makroskładni-
ków w zakresach wysokich czy bardzo wysokich zasobności 
zapewni odpowiednie odżywienie roślin w warunkach stre-
su wywołanego wieloma czynnikami. 

Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas siewu ? 
Po pierwsze, zwłaszcza gdy są dobre warunki podczas 

uprawy i jest niezłe uwilgotnienie gleby (lub spodziewane są 
opady deszczu, taka sytuacja zwłaszcza na północy naszego 
kraju miała miejsce w 2019 roku), norma wysiewu powinna 
być niezbyt wysoka. W przypadku pszenicy myślimy, żeby 
uzyskać ok. 200-250 roślin na metrze kwadratowym; żyto 
hybrydowe 150-170 roślin itd. (oczywiście ilość wysiewu 
ziaren powinna być dostosowana do oczekiwanej polowej 
zdolności wschodów). Widzieliśmy w ostatnich dwóch la-
tach wiele plantacji zbóż ozimych zasianych w tym okresie, 
które osiągały pełnię krzewienia ok. 20.10, a niektóre z nich, 
zwłaszcza na lżejszych glebach, uzyskiwały tę fazę ok 05-
15.10. W takiej sytuacji musimy podejść do ochrony takich 
plantacji rzeczywiście nowatorsko, jak na nasze warunki, 
a mianowicie chodzi nam o zwalczanie grzybów patoge-
nicznych, a także skracanie zbóż w tym okresie. Jęczmień 
ozimy, czy też wcześnie siane żyto, pszenżyto, a także psze-
nice ozime wymagają już jesienią stosowania fungicydów 
(było to dobitnie widoczne w ubiegłym roku) zwłaszcza na 
mączniaka (kiedy zaczynają się pojawiać pierwsze plamki 
mączniaka). Tutaj idealnie na początku infekcji pasuje Halny 
w dawce 0,1-0,12 l/ha, który na Ukrainie stosowany jest nie 
tylko jako fungicyd właśnie jesienią ale też w celu poprawy 
zimotrwałości i krzewistości produkcyjnej. W tym okresie 
ograniczamy także infekcje podstawy źdźbła czy też liści 
przez inne grzyby patogeniczne takie jak rdze, septoriozy 

i inne, poprzez dodatek do takiego zabiegu np. preparatu 
Tenore w dawce 0,6-0,7 l/ha. Zawarty w nim prochloraz 
dodatkowo zabezpiecza przed powikłaniami jakie w okre-
sie zimy i wiosny może wywołać pleśń śniegowa. Na wielu 
plantacjach ze względu na relatywnie wysokie temperatury 
możemy mieć do czynienia ze sporym zasiedleniem szkod-
nikami takimi jak mszyce, ploniarka. W poprzednich latach 
stosowaliśmy dimetoat, czyli Rodan/Danadim w dawce 
0,6-0,7 l/ha czy też chloropiryfos w dawce 0,6 l/ha, które 
są już niedostępne w sprzedaży co znacznie utrudni zwal-
czanie szkodników nie tylko w zbożach. Z tego też powodu 
musimy znacznie wcześniej zastosować pyretroidy takie jak 
Proalfacypermetrin w dawce 0,1 l/ha, tutaj mamy jednak 
kilka kwestii, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Po pierw-
sze pyretroidy należy stosować w początkowej fazie wylotu 
szkodników, z tego też powodu znaczenia nabiera jak nigdy 
dotąd monitoring wylotu szkodników, a więc potocznie mó-
wiąc profilaktyka i ocena realnego zagrożenia. Pamiętajmy 
również, że pyretroidy w temperaturach ok 20 stopni Celsju-
sza i więcej, działają bardzo słabo, a gleba nie zakryta przez 
rośliny w czasie jesiennych upałów potrafi nieraz ogrzać się 
do jeszcze większych temperatur (tutaj idealnie pasowa-
ły insektycydy fosforoorganiczne, których w tej chwili nie 
mamy). W celu poprawy skuteczności działania insektycy-
dów, oprócz monitoringu, należy zwrócić uwagę na dodatki 
adiuwantów, które pomogą uzyskać lepszy efekt działania 
o kilka-kilkanaście procent. Poza tym firma PROCAM testuje 
produkty biologiczne do zwalczania szkodników w zbożach, 
zwłaszcza mszyc, które jesienią występują w dużym nasi-
leniu i skutecznie infekują nasze plantacje wirusami takimi 
jak żółta karłowatość jęczmienia i inne. Choroby wirusowe 
mogą wydatnie obniżyć potencjał produkcyjny plantacji, 
a w wielu przypadkach mogą doprowadzić do całkowitego 
jej zniszczenia i czasami likwidacji wiosną następnego roku. 
Do zastosowania w pszenicy tylko przeciwko mszycom jest 
też bardzo dobry aficyd jakim jest preparat Teppeki 50 WG 
w dawce 0,14 kg/ha.

 Jeszcze jeden temat jaki w Polsce w tym okresie jest 
mocno niedoceniany, a może mieć decydujące znaczenie 
jeżeli chodzi o uzyskanie właściwego pokroju roślin i w kon-
sekwencji przezimowanie plantacji, to stosowanie regulato-
rów wzrostu na mocno wyrośniętych plantacjach, zwłasz-
cza w regionach gdzie mamy do czynienia z relatywnie 
wyższymi temperaturami. Z tego też powodu warto w tym 
okresie zastosować jeden z preparatów zawierających tri-
neksapak etylu zawarty np. w preparacie Heltrin/Moddus 
w dawce 0,12-0,15 l/ha w celu ograniczenia wzrostu elon-
gacyjnego na długość, który to na nadmiernie wyrośniętych 
plantacjach ograniczy wydatnie ich wzrost i nadmierny roz-
wój. Zabieg ten wykonujemy w fazie 24-25, czyli jak rośliny 
wykształcą 4-5 pędów bocznych. Nawozy dolistne w mocno 
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rozwiniętych zbożach powinny być w tym okresie też doda-
wane do zabiegów, a nasza propozycja to: PROLEAF MAX 
4.0 w dawce 1-1,5 l/ha + PROCAM Bor 0,3 l/ha + PROle-
af MAKRO P 1,0 kg/ha, które to nie tylko odżywią, ale też 
poprawią nam zagęszczenie soku komórkowego i, co z tym 
związane, przezimowanie roślin nie tylko zbożowych.

Jeżeli chodzi o rzepak to w ostatnich latach, pomimo 
czasowego przywrócenia zapraw insektycydowych z grupy 
neonikotynoidów skuteczność ich w stosunku do śmietki 

kapuścianej była niewystarczająca, podobnie jeżeli chodzi 
o mszyce. Jest tak dlatego, ponieważ 7-10 lat temu przebieg 
pogody jesienią był całkowicie odmienny jak w obecnym 
czasie, gdzie temperatury dodatnie nierzadko osiągały 8-10 
stopni Celsjusza w grudniu, a dni z temperaturą ujemną 
w okresie zimy można policzyć na palcach obu rąk. W takich 
warunkach te rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu były 
wystarczająco skuteczne, są niewystarczające. Z tego też 
powodu, jako uzupełnienie zapraw w stosunku do śmietki 
kapuścianej, mamy doskonałe biologiczne rozwiązanie ja-
kim jest DeliaSTOP stosowana w dawce 0,1 kg/ha najlepiej 
bezpośrednio przed siewem rzepaku, żeby została wymie-
szana płytko z glebą. DeliaSTOP w warunkach korzystnych 
dla rozwoju bakterii na systemie korzeniowym tak mody-
fikuje środowisko glebowe w ryzosferze, że skutecznie 
ogranicza szkody powodowane przez śmietkę kapuścianą. 
Podobnie jak w zbożach, coraz większym problemem od 
kilku już lat w rzepaku, są choroby wirusowe przenoszone 
przez mszyce (w tej chwili jest to jeszcze większe wyzwanie, 
ponieważ nie mamy dostępnych fosforoorganicznych sub-
stancji aktywnych). PROCAM ma doskonałą propozycję jaką 
są odmiany odporne na wirusy posiadające gen odporno-
ści, a są nimi LG ABSOLUT (najlepsza odmiana jeżeli chodzi 
o plonowanie w ostatnich 4 latach w badaniach COBORU, 
charakteryzująca się jeszcze doskonałą zimotrwałością),  
a także ASTANA. Oczywiście możliwe jest stosowanie pyre-

troidów, ale ich skuteczność w zwalczaniu mszyc, zwłaszcza 
w temperaturze ok 20 stopni Celsjusza i więcej jest prak-
tycznie nieskuteczne. Wprawdzie na rynku są skuteczne 
substancje aktywne tzw. aficydy, ale niestety nie mają one 
rejestracji w rzepaku, z tego też powodu, przy ograniczo-
nej ilości skutecznych rozwiązań chemicznych, odporność 
odmianowa nabiera coraz większego znaczenia. Kolejnym 
problemem, z jakim producenci rzepaku mają do czynienia, 
spowodowanym zbyt dużą koncentracją rzepaku ozimego 
od wielu już lat jest kiła kapusty, przeciwko której najlepsze 
efekty daje dobór odmiany odpornej na tego patogena. Tu-
taj najlepszy wybór to LG AUGUSTA. Odmiana z grupy o naj-
wyższym potencjale plonowania w ostatnich latach w ba-
daniach COBORU. Poza tą cechą charakteryzuje się także 
bardzo dobrą zimotrwałością. Kolejnym problemem jaki do-
tknął nasze plantacje rzepaku w roku 2019 była werticilioza, 
a tak naprawdę była ona pochodną długiej, ciepłej i zarazem 
suchej jesieni w roku 2018 gdzie infekcje tego grzyba nastę-
pują właśnie w tym okresie i w takich warunkach. Objawy 
porażenia, wcześniejsze zamieranie pojedynczych roślin czy 
całych plantacji obserwujemy natomiast dopiero w czerw-
cu i lipcu. Susza i upały w tym okresie stwarzają podręcz-
nikowe warunki do rozwoju tego patogena. Jak dotąd nie 
ma możliwości chemicznego zwalczania tego patogena (nie 
ma skutecznych fungicydów), podobnie jak z ochroną che-
miczną - nie ma obecnie listy odmian o chociażby podwyż-
szonej odporności. Rozwiązaniem na werticyliozę jest od-
powiedni płodozmian, w którym rzepak i rośliny krzyżowe 
(też poplony) uprawiamy co 4-5 lat. Hodowcy poszukują też 
odmian o mniejszej skłonności do porażenia przez tę cho-
robę. 

Pierwszym zabiegiem po wschodach rzepaku jest zwal-
czanie i ogranie konkurencji samosiewów zbóż, które zabie-
rają wodę. Wśród takiej konkurencji z siewki rzepaku nad-
miernie wyrasta część podliścieniowa, co prowadzi nieraz 
do wypadania pojedynczych roślin. Samosiewy musimy 
zwalczać już w momencie szpilkowania zbóż bez względu na 
fazę rzepaku. Z uwagi na formulację EC większości gramini-
cydów, zabiegi te wykonać należy w godzinach wieczornych 
z wykorzystaniem dysz dwustrumieniowych oraz dodatku 
adiuwantów.

Kolejnym elementem jaki musimy bardzo monitorować 
jesienią to skracanie rzepaku. W ostatnich dwóch latach 
wiele plantacji (zwłaszcza tych sianych wcześnie) nie było 
odpowiednio zabezpieczonych pod tym względem. Jest 
tak dlatego, ponieważ rzepak, który osiągnął fazę 4 liści do 
połowy września, rośnie bardzo intensywnie. Jeżeli w tym 
okresie nie zastosujemy bardzo mocno skracających fungi-
cydów w odpowiednich dawkach, to rzepak po kilku dniach 
spowolnienia zaczyna bardzo mocno się rozwijać i następ-
nie nawet wykonane dodatkowo 2 czy 3 zabiegi korygujące 

Wirus żółtaczki rzepy ( TuYV – Turnip Yellows Virus )
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nie dają efektów. Poza tym taki rzepak z nadmierną ilością 
zabiegów skracających jesienią odczuwa ich skutki jeszcze 
wiosną. Oczywiście te mocne rzepaki, które osiągnęły fazę 
4 liści do połowy września, a nierzadko znacznie wcześniej, 
nawet jak dobrze skrócimy w tym okresie, musimy jeszcze 
raz skrócić po ok. kilkunastu dniach (chyba, że przyjdzie 
ochłodzenie) wtedy ta przerwa między nimi może być dłuż-
sza.

Kolejnym agronomicznym problemem, a może nie pro-
blemem, a błędem z jakim mamy do czynienia w jesiennej 
agrotechnice rzepaku to odpowiednie odżywienie tego ga-
tunku azotem, ponieważ jak rośliny osiągną fazę 10-12 liści 
przy obsadzie ok 50 roślin na m2 pobiorą w tym okresie ok 
120-150 kg N/ha, co jest praktycznie niemożliwe bez do-
datkowego powschodowego nawożenia. Takie nawożenie, 
najlepiej w postaci mocznika, powinniśmy zastosować w fa-
zie 4-6 liści (w trzeciej dekadzie września, lub na początku 
października), tak żeby plantacja miała dostępny azot przez 
dłuższy czas. Oczywiście takie mocno wynawożone plan-
tacje (koniecznie muszą być optymalnie skrócone ) trzeba 
odżywiać również dolistnie i tutaj stosujemy PROLEAF MAX 
4.0 w dawkach 1,5 l/ha + PROCAM BOR 1,5 l/ha + PROleaf 
MAKRO P 1-1,5 kg/ha + NHCaDELTA 3,0 l/ha. Takie podej-
ście doskonale wpłynie nie tylko na bieżącą kondycję roślin, 
ale też poprzez zagęszczenie soku komórkowego poprawi 
ich zimotrwałość.

Ostatnim elementem na jaki chcemy Państwu zwrócić 
uwagę i ma to związek z nawożeniem, to odpowiednio wy-
sokie nawożenie siarką. Mocno wyrośnięte rośliny, oprócz 
dużej dawki azotu pobiorą też ok. 20-25 kg S/ha i tutaj ide-
alnie pasuje PROSAN MAX S w dawce 120-150 kg/ha. Za-
wiera on także azot, więc tą dawkę powinniśmy uwzględnić 
w nawożeniu.

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, dodatkowo zmienia-
jące się uwarunkowania prawne często ograniczają moż-
liwości zwalczania, a niekiedy całkowicie eliminują szansę 
na skuteczną walkę z poszczególnymi agrofagami. W takiej 
sytuacji przygotowanie i zapewnienie roślinom optymal-
nych warunków wzrostu i rozwoju, zwłaszcza w pierwszych 
fazach rozwojowych, może stanowić kluczowy element za-
bezpieczenia przyszłego plonowania, zarówno jego wielko-
ści, jak i jakości. Bardzo ważnym elementem w tej strategii 
jest zabezpieczenie odpowiedniej sygnalizacji zagrożeń fi-
tosanitarnych oraz odpowiedniego, z wyprzedzeniem (pro-
gnozowanie krótko-, średnio- i długoterminowe) ich rozpo-
znawania. Firma PROCAM już od początku swego istnienia 
bardzo mocno stawiała na szkolenia diagnostyczne dorad-
ców oraz na rozwijanie najnowszych metod sygnalizacji 
i rejestracji poszczególnych agrofagów. Do tego bardzo pla-
stycznie, uwzględniając wyżej wymienione uwarunkowania 
pogodowe, odmianowe czy zależności na rynku płodów, na-

leży dostosować odpowiednie procedury zabiegów (odpo-
wiednie kombinacje) np. fungicydów w razie potencjalnego 
zagrożenia. W tej całej układance integrowanej ochrony 
bardzo ważnym elementem jest stosowanie metod biolo-
gicznej ochrony, będącej bardzo dobrym uzupełnieniem 
całościowej ochrony, a co jest bardzo ważne ochrony także 
naszego biologicznego środowiska! Jednym z podstawo-
wych czynników plonotwórczych jest gleba, w której życie 
biologiczne jest niezwykle bogate. To właśnie skład mikro-

organizmów w glebie determinuje żyzność. Żyzność, a mó-
wiąc dokładniej próchnica, to element bardzo ważny, bo 
to od jej jakości oraz ilości w glebie będzie zależała zasob-
ność wody w glebie, która jest na dziś najważniejsza w tej 
układance w batalii o wielkość, jakość, a co najważniejsze 
stabilność plonu. Dbałość o stan i strukturę gleby to podsta-
wowy element przygotowania jak najlepszych warunków 
dla uprawianych roślin. Zwłaszcza gleby zdegradowane, 
zmęczone czy słabsze wymagają wprowadzenia pożytecz-
nych mikroorganizmów w celu zabezpieczenia prawidłowej 
struktury, a w rezultacie żyzności. Ponadto właściwy skład 
mikroflory w glebie może ograniczyć rezerwuar wystę-
pujących tam patogenów oraz korzystnie wpłynąć na do-
stępność składników pokarmowych. Najlepszym obecnie 
rozwiązaniem na rynku, odpowiadającym powyższym ocze-
kiwaniom jest BIOGEN REWITAL PRO+. To preparat biolo-
giczny o największej koncentracji niepatogennych mikroor-
ganizmów z kilku rodzajów. Stosowanie BIOGEN REWITAL 
PRO+ to odpowiedź na potrzebę nowoczesnego podejścia 
dla zabezpieczenia roślinom najlepszych możliwych wa-
runków wzrostu i rozwoju. Mówiąc językiem wojskowych 
aplikacja tych niepatogennych bakterii to wprowadzenie do 
walki na cały sezon wegetacyjny formacji, które w sposób 
najbardziej skuteczny na poziomie komórki, zarodników 
i owocników grzybów patogennych niszczą te powiązania, 

Postępujący proces tworzenia próchnicy z materii 
organicznej po aplikacji REWITAL PRO+
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czyszcząc pole do zdrowego systemu korzeniowego oraz 
lepszej przyswajalności substancji pokarmowych. Co jesz-
cze istotne, po zastosowaniu tego produktu przyspieszamy 
rozkład i zarazem obieg materii organicznej w glebie, dzięki 
czemu mamy zabezpieczony powrót składników pokarmo-
wych z resztek pożniwnych, takich jak słoma, do gleby. Pa-
miętajmy, iż na przykładzie potasu jest to aż 65% pobrania 
tego składnika w poprzednim sezonie, jeżeli tylko słoma 
zostanie na polu. Innym ciekawym rozwiązaniem, które po-
zytywnie wpływa na wzrost i rozwój roślin, a także z dużymi 
sukcesami przetestowaliśmy je na polach naszych klientów, 
jest SUPERPOWER. Aplikuje się go razem z zaprawami fun-
gicydowymi na ziarno podczas zaprawiania. Produkt ten 
zawiera w swym składzie bakterie, które wpływają bardzo 
korzystnie na rozwój systemu korzeniowego, co wydatnie 
poprawia odporność roślin na niekorzystne warunki pogo-
dowe takie jak: susze, niskie i wysokie temperatury. Potocz-
nie mówiąc, wpływa on na ograniczenie stresu wodnego 
i temperaturowego na rośliny w trakcie okresu wegetacji. 
I to jest rozwiązanie biologiczne podnoszące odporność ro-
ślin na niekorzystne warunki pogodowe, przez co ochrona 
ich jest dużo łatwiejsza. Kolejnym elementem prawidłowej 
dbałości o uprawy jest stymulacja roślin, mająca na celu 
nie tylko pobudzenie wzrostu, ale również indukujące od-
porności roślin i zmniejszenie efektów wpływu czynników 

stresowych. To właśnie w pierwszych fazach rozwojowych 
roślin konieczna jest prawidłowa stymulacja. Właściwym 
rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu imPROver+. To 
naturalny biostymulator zawierający w swym składzie pro-
ste związki fenolowe, występujące w roślinach. Stosowanie 
imPROver+ pobudza rośliny do wzrostu, w tym również 
system korzeniowy, tak ważny w okresach niedoboru wody 
w glebie, ale także determinujący pobieranie związków po-
karmowych. Ponadto imPROver+ wpływa stymulująco na 
wiele procesów biochemicznych zachodzących w roślinie. 
Korzystnie wpływa na syntezę niektórych fitohormonów, 
wspomaga odporność roślin, stymuluje proces fotosyntezy, 
a także wzmacnia strukturę ścian komórkowych.

Kończąc już ten artykuł informujemy, iż chcieliśmy w nim 
zawrzeć te elementy, na które Wy, Państwo, powinniście 
mocno zwrócić uwagę w uprawie roślin ozimych. Jesteśmy 
przekonani, że po wprowadzeniu tych drobnych, ale bardzo 
ważnych zasad, jakie podaliśmy powyżej, będziecie uzy-
skiwać najlepsze efekty produkcyjne, które zagwarantują 
Wam odpowiednio wysokie dochody, pozwalające rozwijać 
Wasze gospodarstwa. W celu uzyskania szczegółowych in-
formacji na ten temat, jak również na inne nurtujące Was 
kwestie związane z nowoczesną agronomią i nie tylko, za-
chęcamy Państwa do kontaktu i zarazem współpracy z na-
szymi agronomami na co dzień.
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LEPSZE ZAPYLENIE 
TO LEPSZY PLON

Tekst: 
Ewa Bałazińska,

ICB Pharma

Kwitnienie to najistotniejszy etap wegeta-
cji roślin, warunkujący wielkość i jakość plo-
nu. Tylko dobrze zapylone kwiaty zawiązują 
owoce o większej liczbie nasion i w konse-
kwencji dają plon dobrej jakości. 

Preparat Biopolin firmy ICB Pharma jest 
nowoczesnym atraktantem dla owadów za-
pylających, który wabi owady do kwiatów 
i zmniejsza prawdopodobieństwo odlatywa-
nia ich poza teren traktowanej nim uprawy. 

Biopolin zawiera substancje występujące 
naturalnie w przyrodzie, które wabią owady 
zapylające i aktywizują ich pracę, zwiększa-
jąc tym samym częstotliwość odwiedzanych 
przez nie kwiatów. Sprawia to, że maksymal-
nie wykorzystujemy okres kwitnienia, a tym 
samym potencjał plonotwórczy naszych 
upraw. 

Biopolin oparty jest na innowacyjnej 
technologii kontrolowanego uwalniania sub-
stancji wabiących, dzięki temu efekt przy-
wabiania owadów utrzymuje się nawet do 

trzech tygodni, co zwykle wystarcza na cały 
okres kwitnienia. Tym samym, wystarczy je-
den zabieg, by otrzymać pożądany efekt. 

Jak to wygląda finansowo? 
Oprysk wykonuje się podczas kwitnie-

nia uprawy, zwykle na początku, najpóźniej 
w pełni kwitnienia. W rzepaku ozimym i ja-
rym stosuje się dawkę 1 litr/ha, jest to więc 
koszt ok 80 zł brutto/ha, razem z kosztami 
wykonania zabiegu daje to kwotę średnio 
120 zł/ha. Zyskać możemy zwyżkę plonu 

Pszczoła na rzepaku
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o 0,6 t/ha, co daje nam przy zeszłorocznych cenach sku-
pu (1570 zł brutto/t) 940 zł zysku.

W uprawach sadowniczych użycie preparatu Biopolin 
wydaje się konieczne, patrząc na efekty, jakich można się 
spodziewać. 

W sadach gruszowych, które mimo dobrego pyłko-
wania, nie są często odwiedzane przez owady, trzeba je 
zmobilizować do kilkukrotnego wizytowania kwiatów. 

Zastosowanie Biopolin może dać zwyżkę plonu do śred-
nio 3 ton z ha, czyli zysk 9000 zł. W uprawach sadowni-
czych stosuje się dawkę 2 litrów/ha. Łączny koszt zabiegu 
sięga kwoty 250 zł na ha. 

W uprawach roślin jagodowych oprysk preparatem 
Biopolin może dać nam zwyżkę plonu o 2 tony na ha, 
czyli zysk sięgający kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dawka 
na ha to 2 l Biopolinu, a więc wykonanie zabiegu to rów-
nież koszt do 250 zł/ha.

Preparat należy stosować na początku kwitnienia, 
najpóźniej w pełni kwitnienia. W celu obniżenia kosztów 
zabiegu można stosować mieszanki zbiornikowe z na-
wozami i środkami grzybobójczymi. Należy oczywiście 
pamiętać, by nie użyć Biopolinu razem z insektycydami.  

Preparat Biopolin, zwiększający atrakcyjność kwia-
tów roślin dla owadów zapylających, jest powszechnie 
stosowany w czasie kwitnienia jako naturalna metoda 
stymulacji plonu. 

Sprawdź jakie efekty przyniesie dla Twojej uprawy. 

Pszczoła na kwiatach gruszy

Kwitnąca grusza

Pszczoły nad polem rzepaku



63AGRONOMIA SUKCESU - 2/2020



64 AGRONOMIA SUKCESU - 2/2020



65AGRONOMIA SUKCESU - 2/2020



66 AGRONOMIA SUKCESU - 2/2020

CHOROBY wIRuSOwE 
jako stały element ochrony fitosanitarnej 
zbóż, rzepaku, a także plantacji ziemniaka 
w tym ziemniaka sadzeniaka

Tekst: 
Maciej Bromirski, 

lekarz roślin

Na początku chciałbym Państwu od razu 
zwrócić uwagę, iż skuteczna ochrona naszych 
plantacji (zboża, rzepak) przed infekcją chorób 
wirusowych zależy  od tego aby w odpowied-
nim czasie jesienią wykonać oprysk insektycy-
dowy na wektory tych patogenów, czyli mszyce. 
Obserwujemy i sygnalizujemy zagrożenia, aby 
w odpowiednim momencie przeciwdziałać. 
Prowadzimy obserwacje z wykorzystaniem żół-
tych naczyń, żółtych tablic lepowych i czerpaka 
entomologicznego. Prowadząc prognozy szko-
dliwości od początku sezonu wegetacyjnego 
zwracamy uwagę na zimujące formy mszyc, czyli 
jaja na krzewach i roślinach zielnych oraz nalo-
ty szkodliwych pluskwiaków. Aby zabieg ten był 
skuteczny należy jeszcze pamiętać o odpowied-
niej technice wykonania zabiegu oraz o tym, aby 
odpowiednio skonfigurować mieszaninę zbior-
nikową dodając na końcu tworzonej mieszaniny 
HURRICANE PRO+, który poprawi przyczepność 
cieczy do rośliny i zwiększy skuteczność zwal-
czania szkodników. Wzmożony ruch mszyc na 
zbożach spowodowany jest trwającymi jesienią 
zbiorami kukurydzy. To z tych plantacji mszyce 
przenoszą się na młode zasiewy zbóż. Ponadto 
wysokie temperatury we wrześniu i październi-
ku dodatkowo uaktywniają szkodnika, a stwier-
dzenie pierwszych osobników jest podstawą do 
przeprowadzenia zabiegu zwalczania. To samo 

dotyczy w tym okresie przelotów uskrzydlonych 
form mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej 
z zamierających plantacji ziemniaków na wcze-
śnie siane oziminy rzepaku. 

Od tego roku w doborze skutecznych insek-
tycydów w walce z mszycami mamy duży pro-
blem. Jak Państwo wiedzą wypadły z doboru 
preparaty fosforoorganiczne. Jesienią w zbożach 
ozimych przeciwko mszycom możemy apliko-
wać coraz mniejszą gamę insektycydów należą-
cych do coraz mniejszej ilości grup chemicznych, 
co wyraźnie utrudni nam walkę ze szkodnikami. 
Do zabiegów ograniczających mszyce jesienią 
tego roku zalecamy następujące rozwiązania:

PROALFACYPERMETRIN 100 EC jest insek-
tycydem w formie koncentratu .do sporządza-
nia emulsji wodnej o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania 
szkodników kłująco-ssących i gryzących w rośli-
nach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa 
powierzchniowo.

Jesienią, niezależnie od temperatury prze-
ciwko mszycom w pszenicy ozimej zastosować 
można preparat TEPPEKI 50 WG bazujący na 
substancji czynnej flonikamid z grupy karboksa-
midów. Insektycyd powoduje śmierć mszyc po 
ok. 2-5 dniach od pobrania środka, a preparat 
działa do 3 tygodni.

Oprócz tego, wychodząc na przeciw wyma-
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ganiom Integrowanej Ochrony Roślin, firma PROCAM wraz 
z firmą BIO-GEN jest na etapie wprowadzania preparatów 
ograniczających szkodliwość mszyc jako wektorów chorób 
wirusowych. Jednak te badania są na etapie wstępnym, 
a o postępach będziemy Państwa na bieżąco informowali. 

W ostatnich latach choroby wirusowe weszły już na stałe 
do kalendarza ochrony prawie każdej rośliny nie tylko upraw-
nej. Pierwsze objawy chorób wirusowych identyfikowano na 
tulipanach. Tulipany holenderskie (przybyły do Europy z Im-
perium osmańskiego w połowie XVI wieku) zostały w tym 
czasie zainfekowane przez wirusa pstrości tulipana (TBV), 
który sprawiał, że płatki tulipana przybierały niespotykane 
wcześniej kształty o brzegach postrzępionych i pofałdowa-
nych. Skąd to wiemy? Można to zobaczyć na obrazach z epo-
ki, martwych naturach malarzy flamandzkich i holenderskich. 
Są to pierwsze zidentyfikowane objawy chorób wirusowych 
na świecie. Do tego czasu czyli do początku XXI wieku wi-
rusologia należała i należy do najszybciej rozwijających się 
dziedzin nauki, a i tak jesteśmy zaskakiwani tymi patogenami 
współcześnie, chociażby w tym okresie panującej pandemii 
koronawirusa i wywoływanej przez niego choroby Covid-19. 
Na szczęście nie stwierdzono dotychczas, aby wirusy roślinne 
miały jakiekolwiek powinowactwo z organizmami zwierzę-
cymi, a tym bardziej z organizmem Homo sapiens, sapiens. 
Oprócz tego, że bardzo często ich wektorami są owady wy-
posażone w aparat gębowy kłująco ssący (mszyce, skoczki). 

Jeszcze do niedawna mówiąc o chorobach wirusowych 
w uprawach rolniczych zwracaliśmy uwagę na wirusy wy-
stępujące w uprawach ziemniaków ze względu na potencjał 
tego patogena w tej uprawie i duże znaczenie bulw ziemnia-
ka w żywieniu wielu narodów na przestrzeni ostatnich wie-
ków. Potem zaczęto zwracać uwagę na wirusy występujące 
w zbożach, gdzie te choroby w ostatnich dziesięcioleciach 
stanowiły duże zagrożenie występując cyklicznie w związku 
z występowaniem wektorów tych patogenów. Oczywiście ze 
względu na duże znaczenie gospodarcze, wyrządzane szkody, 

mówimy szczególnie o ochronie przed wirusami upraw rol-
niczych jak zboża, ziemniaki, ale także już od 3-4 lat ta przy-
padłość dotyczy również rzepaków. Nie zapominajmy także 
o uprawach sadowniczych oraz uprawach roślin ozdobnych, 
od których zaczęła się ta historia wirusologii. 

Jeżeli chodzi o ochronę przed tymi chorobami wirusowy-
mi rzecz wydawałaby się prosta, należałoby się tylko pozbyć 
WEKTORA (nosiciela), jakim są szkodniki z rzędu pluskwiaków 
czyli mszyce, a w przypadku zbóż także skoczki oraz pierwot-
niak Polymyxa graminae. Szkodniki te przenoszą aktywnie 
na rośliny zainfekowany sok roślinny infekując w ten sposób 
rośliny uprawne wirusowymi patogenami. W prowadzeniu 
rejestracji i sygnalizacji zagrożeń w poszczególnych uprawach 
zwracamy uwagę na następujące szkodniki i poszczególne 
wirusy:

•	 Ziemniak – mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana; 
mszyca szakłakowo-ziemniaczana; mszyca kruszynowo-
-ziemniaczana; mszyca ziemniaczano smugowa.

Najgroźniejszym z wymienionych pluskwiaków jest mszy-
ca brzoskwiniowo-ziemniaczana, która zimuje w stadium 
jaja na brzoskwini i moreli. Mniej więcej w połowie maja 
wylęgają się mszyce uskrzydlone, które przelatują na rośliny 
zielone w tym na ziemniak. To w tym okresie może dochodzić 
do zakażeń ziemniaków wirusami, jak chociażby:

•	 Smugowatość ziemniaka (Potato virus Y-PVY) wy-
stępuje w dużym zróżnicowaniu na wszystkich odmianach 
ziemniaka w postaci mozaiki liści, ciemnych smug na ner-
wach, a także pojawiających się pierścieni i ciemnobrunat-
nych plamek.

•	 Liściozwój ziemniaka (Potato leafroll virus - PLRV) 
objawy te możemy zauważyć zarówno na liściach jak i na ca-
łym pokroju rośliny. Charakterystyczne jest, że liście żółkną 
oraz zwijają się w kształt łyżeczki wzdłuż nerwu głównego.

Szczególną uwagą w ochronie ziemniaka należy objąć 
plantacje nasienne. Bardzo ważnym elementem w ochronie 
ziemniaków sadzeniaków jest chemiczne zwalczanie mszyc 
przenoszących wirusa oraz desykacja łęcin przed zbiorem 
sadzeniaków. Ważnym elementem ochrony na polach jest 
także sadzenie kwalifikowanego, a więc zdrowego, materiału 
sadzeniakowego. W ten sposób ograniczamy wyradzanie się 
ziemniaka na polach produkcyjnych. 

•	 Zboża - mszyca czeremchowo-zbożowa; mszyca 
zbożowa; skoczek sześciorek; zgłobik smużkowany.

Jeżeli chodzi o największą szkodliwość przenoszenia wiru-
sów to szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na mszyce cze-
remchowo-zbożową. Pluskwiak ten zimuje w stadium jaja na 
krzewach czeremchy. Formy uskrzydlone nalatując na zboża, 
żerują tam prowadząc do intensywnych infekcji wirusowych. 
Tutaj należałoby zwrócić uwagę na jeden fakt. W ostatnich 
latach panowania wysokich temperatur w sezonie wegetacji 
u tej mszycy powstają formy anholocykliczne, które pozosta-

Mszyca ziemniaczano brzoskwiniowa
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ją na zbożach (nie przelatują na żywiciela zimowego) i tutaj 
wzrasta ryzyko zwiększenia potencjału infekcji wirusowych. 
Oprócz mszyc do wektorów wirusów zaliczamy także zgło-
bika smużkowanego oraz skoczka sześciorka, a także wspo-
mnianego pierwotniaka Polymyxa graminae.

Przed przejściem do omówienia najważniejszych chorób 
wirusowych zbóż, które w ostatnich latach nabrały duże-
go znaczenia ekonomicznego w Polsce, chciałbym Państwu 
zwrócić uwagę, że przyczyny tego zjawiska, czyli zwiększonej 
podatności na spore wystąpienie tych patogenów były złożo-
ne i obejmowały następujące czynniki: 

•	 intensyfikacja produkcji zbóż, wzrost areału upraw 
form ozimych, przede wszystkim jęczmienia, 

•	 wczesne siewy jesienne,
•	 wydłużenie okresu podwyższonych temperatur 

w okresie jesiennym i zimowym, bardzo często w ostatnich 
latach mamy okres wegetacji do końca grudnia, a w okresie 
letnim bardzo wysokie temperatury dobowe, które zwiększa-
ją możliwość wystąpienia mszyc form anholocyklicznych,

•	 zwiększona populacja mszyc zbożowych oraz 
postępująca ich zjadliwość, szkodniki te aktywnie infeku-
ją wirusami rośliny już jesienią, a wirus namnaża się trwale  
w naczyniach i rozprzestrzenia się w całej roślinie, namna-
żając się wewnątrz zbóż prowadzi do całkowitej destrukcji, 
zahamowania wzrostu oraz zaburzenia czynności fizjologicz-
nych. Następuje całkowite osłabienie czynności życiowych 
roślin.

Identyfikując porażone plantacje zwracamy uwagę szcze-
gólnie na anomalia związane z pokrojem roślin, jak i ich zmia-
ną kolorystyczną. Zainfekowane zboża bardzo często wyka-
zują się mniejszym wzrostem, redukcją źdźbeł oraz systemu 
korzeniowego. Przy całościowym oglądzie plantacji mamy 
do czynienia z mozaikowatością, gdzie przy kępie roślin zdro-
wych, zielonych i wysokich mamy kępy roślin małych, żółtych 
i poskręcanych.

Doradcy Agrotechniczni PROCAM identyfikując porażenia 
plantacji zbóż przez wirusy wykonują to zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami diagnostycznymi w firmie. Oczywiście 
jeżeli chodzi o potwierdzenie identyfikacji makroskopowej 
przez identyfikację laboratoryjną, a dotyczącą użycia testu 
ELISA to korzystamy tu z pomocy Kliniki Chorób Roślin w IOR 
w Poznaniu. To jedyna taka jednostka w Polsce świadcząca 
usługi z zakresu identyfikacji chorób wirusowych, bakteryj-
nych oraz grzybowych roślin, jak i poradnictwa w zakresie 
ochrony roślin i produktów rolnych przed diagnozowanymi 
chorobami. Przez cały sezon wegetacji, do Kliniki można zgła-
szać i przesyłać próbki do badań laboratoryjnych. Szczególnie 
współpracujemy z Panią Profesor Nataszą Borodynko-Filas, 
która wstępnie opiniuje zdjęcia fitosanitarne nadsyłane przez 
naszych Doradców dokonując selekcji porażone/nieporażo-
ne. Wstępne rozpoznanie porażeń wirusowych na podstawie 

obserwowanych objawów chorobowych jest niewystarczają-
ce i powinno być poparte wynikami testów laboratoryjnych, 
przy użyciu specyficznych przeciwciał (test ELISA). Częstym 
zjawiskiem jest jednoczesne występowanie kilku wirusów 
wywołujących objawy chorobowe (są to tzw. infekcje mie-
szane), najczęściej stwierdzane na jęczmieniu oraz pszeni-
cy. W takiej sytuacji konieczna jest identyfikacja wszystkich 
obecnych patogenów. 

W Polsce najczęściej występującymi chorobami wiruso-
wymi na zbożach są następujące wirusy:

Żółta karłowatość jęczmienia.
Wygląd roślin porażonych przez wirusy żółtej karłowato-

ści jęczmienia charakteryzują się na ogół dwoma cechami: 
zahamowanie wzrostu oraz przebarwienie liści. Kolor prze-
barwień zależy od gatunku rośliny gospodarza. Liście pszeni-
cy przebarwiają się na czerwono-pomarańczowo, jęczmienia 
na intensywny żółty, pszenżyta na żółto, żyta na rdzawo-
-brązowo, owsa na amarantowo-fioletowo, a kukurydza na 
ciemnoczerwono. Przebarwienia powstają na wierzchołkach 
liści i stopniowo ogarniają całe wierzchołki liści i stopniowo 
ogarniają całą powierzchnię liścia, a liście stają się kruche 
i sztywne. W przypadku jęczmienia, oprócz skarłowacenia 
i żółknięcia, obserwuje się nasilenie krzewienia, powodujące 
zmiany pokroju roślin. Czasami pewną wskazówką diagno-
styczną jest sposób rozmieszczenia roślin z objawami cho-
robowymi na polu (ogniskowo lub w rozproszeniu). Objawy 
zależą przede wszystkim od gatunku rośliny, ale także od jej 
ogólnej kondycji fizjologicznej, wieku w momencie zakażenia 
i fazy rozwoju choroby (w późnym stadium przebarwienia 
mogą być słabo rozpoznawalne ze względu na zasychanie 
liści). Istotne są także czynniki środowiskowe: temperatura, 
a nawet natężenie światła. Z drugiej strony, podobne objawy 
mogą być wywoływane przez inne czynniki, np. w przypad-
ku kukurydzy istnieje łudzące podobieństwo przebarwień 
wywoływanych przez wirusy żółtej karłowatości jęczmienia 
do przebarwień będących reakcją na niskie temperatury, tzw. 

Mszyce zbożowe
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„zmiany pochłodowe”. Pomimo pewnej charakterystyczności 
objawów, diagnostyka wizualna jest zawodna. Chorobę wy-
wołuje kilka gatunków wirusów przenoszonych przez mszyce 
zbożowe w sposób trwały, tzn. mszyca stając się wektorem 
wirusa pozostaje nim do końca swojego życia, natomiast nie 
przekazuje go potomstwu. Głównymi gatunkami wektorów 
są: mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhopalosiphum padi) 
i mszyca zbożowa (Sitobion avenae). Zakres roślin gospoda-
rzy wirusów żółtej karłowatości jęczmienia jest ograniczony 
do wszystkich gatunków z rodziny traw (Poaceae, Gramineae 
) i dlatego rezerwuarami patogenów mogą być dziko rosnące 
trawy wieloletnie.

Żółta mozaika jęczmienia.
Choroba ujawnia się wczesną wiosną, a na liściach mogą 

pojawić się drobne plamki i rozszerzające się smugi, co pro-
wadzi do żółknięcia liści, a nawet nekroz. Następuje zahamo-
wanie wzrostu roślin, a nasilenie objawów zależy od odmiany 
jęczmienia oraz warunków środowiskowych. Objawy ujaw-
niają się w niskich temperaturach i powyżej 15oC zanikają 
i są przenoszone przez pierwotniaka glebowego, Polymyxa 
graminis.

Odglebowa mozaika zbóż.
Są nieco zbliżone do objawów żółtej mozaiki jęczmienia 

i również ujawniają się wczesną wiosną. Na młodych liściach 
pojawiają się mozaikowate i nieregularnie rozmieszczone 
smugowatości, nieraz obserwowane jest żółknięcie liści. Naj-
częściej występującym symptomem jest jednak osłabienie 
rozwoju i zahamowanie wzrostu roślin.

Karłowatość pszenicy. 
Objawem karłowatości pszenicy są charakterystyczne, 

drastyczne skarłowacenia roślin, którymi nie towarzyszą 
przebarwienia liści. Jeżeli roślina zostanie zakażona we wcze-
snej fazie rozwoju, choroba rozwija się szybko, następuje ne-
krotyzacja liści i zamieranie. Choroba jak dotąd, występuje 
w Polsce w niewielkim nasileniu, przeważnie na obrzeżach 
pól i wzdłuż ścieżek przejazdowych i nie stanowi znaczącego 
zagrożenia dla upraw. Wektorem wirusa jest skoczek Psam-
motettix alienus.

Co do zapobiegania przed porażeniem to różnicujemy 
ochronę pod względem wektorów. Tam gdzie wektorem są 
mszyce należy bardzo dokładnie sygnalizować jesienne nalo-
ty mszyc i skutecznie je zwalczać z użyciem odpowiednio do-
branych insektycydów w połączeniu z wjazdami opryskiwacza 
zwalczającymi chwasty, a także drugi raz podczas stosowania 
nawozów dolistnych i np. fungicydów. Ważną cechą działania 
insektycydów w tym przypadku jest jak najszybszy efekt dzia-
łania substancji czynnych, aby mszyca nie wprowadzała już 
skażonego białka do komórki gospodarza. Do tego hodowle 
uznanych firm nasiennych promują hodowlę i uprawę od-
mian odpornych i tolerancyjnych w stosunku do porażeń wi-

rusowych jak w przypadku rzepaków LG ABSOLUT, ASTANA, 
czy też jęczmień odmiany MELIA. Oprócz tego rolnicy powin-
ni pamiętać o odpowiednim doborze optymalnego terminu 
siewu celem zmniejszenia ryzyka infekcji jesiennych. 

•	 Rzepak – mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana; 
mszyca kapuściana. 

Choroby wirusowe są zagrożeniem także dla rzepaku. 
Najgroźniejszą chorobą wirusową rzepaku jest wirus żół-
taczki rzepy (TuYV), powodujący duże straty plonu, a także 
niekorzystnie wpływający na cechy jakościowe nasion i oleju. 
Choroba ta występuje szczególnie w regionach, gdzie obok 
rzepaku uprawiane są buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa, 
sady. Ostatnio dużym zagrożeniem dla upraw rzepaku ozime-
go są wysiewane poplony, na których nie stosuje się ochrony 
przed mszycami, a z których wektory mogą jesienią przeno-
sić się na plantacje rzepaku. Głównym wektorem tej choroby 
jest mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persi-
cae), która infekuje rośliny już w okresie jesiennym nalatując 
w tym okresie z plantacji ziemniaka.

Firma Limagrain już od kilku lat w Polsce prowadzi ob-
serwacje oraz testuje występowanie wirusa żółtaczki rzepy 
TuYV. Pierwsze bardzo widoczne symptomy wirusa TuYV 
było można zauważyć w okresie jesiennym 2014 roku, gdzie 
również wystąpiła duża presja mszycy brzoskwiniowo-ziem-
niaczanej. Możemy stwierdzić, że jeżeli warunki pogodowe 
nie będą odbiegały od tych, które obserwujemy dzisiaj 
problem wirusów w rzepaku ozimym będzie się nasilał także 
w przyszłości.

Należy pamiętać, że bardzo łatwo można pomylić symp-
tomy wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) z innymi problemami 
dotykającymi rzepak, takimi jak: porażenie przez śmietkę 
kapuścianą, porażenie przez kiłę kapustnych, uszkodzenia 
herbicydowe, brak azotu, przebarwienia spowodowane bra-
kiem fosforu, wysoki poziom wód gruntowych, okresowa su-
sza. Uprawa rzepaku w Polsce pokrywa się z uprawą buraka 

Żółta karłowatość liści jęczmienia
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cukrowego w zachodniej części kraju, natomiast we wschod-
niej Polsce z uprawą ziemniaka, dlatego też rzepak ozimy jest 
bardzo narażony na infekcje tą groźną chorobą. Sposobem 
na ograniczenie występowania infekcji wirusowych na plan-
tacjach rzepaku jest skuteczne zwalczanie wektorów, czyli 
mszyc, oraz uprawa odmian odpornych na TuYV.

Symptomy wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) w rzepaku ozi-
mym:

• skarłowacenie roślin
• zredukowana powierzchnia blaszki liściowej
• antocyjanowe przebarwienia na brzegach liści
• zredukowana liczba odgałęzień bocznych
• zredukowana liczba nasion w łuszczynie
• wzrost zawartości glukozynolanów
• zmniejszona zawartość oleju
• redukcja plonu od 10 do nawet 50%

W ofercie handlowej nasion rzepaku, odmian odpornych 
na destrukcyjne działanie choroby wirusowej, jaką jest wirus 
żółtaczki rzepy są ASTANA oraz LG ABSOLUT.

ASTANA IDEALNIE DOPASOWANA
Mocne strony:

– wczesność dojrzewania,
– potwierdzona zimotrwałość,
– wirusoodporna.

Zalety:
Mieszaniec przekonuje do siebie szybkim rozwojem po-

czątkowym, niskim wzrostem i niską skłonnością do wylega-
nia. Doskonała zimotrwałość i wysoka zdrowotność zapew-
niają pewne i stabilne plony. Potwierdzona odporność na 
wirusa żółtaczki rzepy.

LG ABSOLUT ABSOLUTNIE NAJLEPSZY
Mocne strony:
– najnowsza rejestracja w kraju,
– unikalny pakiet odporności,
– wirusoodporna.

Zalety:
Połączenie wielu korzystnych cech: bardzo wysokiego 

plonowania nasion i tłuszczu, bardzo wysokiego przezimo-
wania, genetycznej odporności na suchą zgniliznę oraz na 
wirusy z dodatkową odpornością na pękanie i osypywanie się 
łuszczyn, czyni tę odmianę nowym wymiarem standardów 
wśród dostępnych odmian na rynku.
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AKTuALNA SYTuACJA 
na plantacjach buraka cukrowego

Tekst: 
łukasz Kania, 

Tomasz Patryka

W większości regionów uprawy buraka cu-
krowego, ze względu na niską ilość opadów 
atmosferycznych, można było zaobserwować 
bardzo niewyrównane wschody. Problemem 
było zatem dobranie prawidłowego terminu 
wykonywania zabiegów herbicydowych. Sku-
teczna ochrona herbicydowa opierała się na 
wykorzystaniu kilku substancji aktywnych (me-
tamitron, fenmedifam, desmedifam, etofu-
mesat, lenacyl, triflusulfuron). W tym sezonie 
po raz ostatni można było zastosować jedną 
z głównych substancji jaką jest desmedifam. 
Dodatkowo na południu Polski występował 
coraz bardziej groźny szkodnik – szarek ko-
mośnik. Jest to chrząszcz z rodziny ryjkowco-
watych, który najczęściej występuje wczesną 
wiosną i żywi się młodymi siewkami buraka. 
W tamtym sezonie zaobserwowano pierwsze 
żery tego szkodnika również na północy kraju.

Oprócz doglebowej aplikacji nawozów, ko-
rzystny wpływ na plony i jakość korzeni buraka 
wywiera dolistne dokarmianie tej rośliny. Nale-
ży dodać, że burak ze względu na brak substan-
cji woskowatej na liściach oraz na ich znaczną 
powierzchnię, szczególnie dobrze wykorzystuje 
wnoszone w ten sposób składniki. Z makroele-

mentów dolistnie najczęściej aplikowany powi-
nien być:

- azot aminowy, który stymuluje rozwój ko-
rzeni w postaci produktu NHCaDELTA,

- potas zawarty w produkcie ProKali+,
- fosfor, który pełni znaczącą funkcję w roz-

woju roślin w początkowym okresie wegetacji 
(PROleaf MAKRO P),

- siarka oraz magnez, które powinny być 
aplikowane w postaci siedmiowodnego siar-
czanu magnezu.

Z mikroelementów należy zwracać szczegól-
ną uwagę na dobre zaopatrzenie roślin buraka 
w bor, mangan, miedź, natomiast mniejsze 
znaczenie ma molibden i cynk. PROCAM stwo-
rzył szeroką ofertę nawozów mikroelemento-
wych zawierających odpowiednio zbilansowa-
ne pierwiastki, a należą do nich: 

- PROLEAF MAX 4.0
- PROchelat MAX 
- PROCAM Bor
- PROleaf Makro P
- Cynkophos PRO +

W tym sezonie na plantacjach można zaob-
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serwować uszkodzenia roślin spowodowane herbicydami 
lub występowaniem szkodników (wspomniany szarek ko-
mośnik, pchełka burakowa, mszyca burakowa). W takich 
warunkach niezbędne jest zastosowanie biostymulatorów 
imPROver+ lub Calkorium z aminokwasami. Produkty te 
zwiększają odporność roślin na warunki stresowe i znajdują 
szerokie zastosowanie zwłaszcza gdy rośliny narażone są na 
suszę, przymrozki, uszkodzenia pestycydowe, bądź uszko-
dzenia przez szkodniki. Dodatkowo zastosowane w prawi-
dłowym terminie znacząco wpływają na zwiększenie pola-
ryzacji korzeni.

Dokarmianie dolistne buraka zaleca się w następujących 
trzech terminach:

I – po wytworzeniu 4-8 liści właściwych
II – po kolejnych 2-3 tygodniach przed zwarciem między-

rzędzi;
III – następne opryski można połączyć z ochroną roślin 

buraka przeciwko chorobom (np. chwościkowi) i szkodni-
kom (np. mszycom).

Należy pamiętać, że do nawożenia dolistnego makroele-
mentami jak i mikroelementami, doskonale sprawdza się 
wspomniany powyżej dodatek biostymulatorów (imPRO-
ver+ lub Calkorium). Prawidłowe podejście do stosowania 
nawożenia dolistnego buraka cukrowego potrafi w pewnej 
części zniwelować błędy w przedwschodowym, głównym 
nawożeniu i przyczynić się do wzrostu plonów korzeni na 
poziomie 10-15% oraz podnieść zawartość sacharozy nawet 
do 2%.

Kolejnym krokiem w prowadzeniu poprawnej agrotech-
niki buraka cukrowego jest zwrócenie uwagi na stan upraw 
pod kątem zdrowotności plantacji. Jak wiemy, głównymi 
chorobami grzybowymi znacząco ograniczającymi plony 
i jakość korzeni są chwościk buraka oraz brunatna plami-
stość liści. Rzadziej występują rdze i mączniak prawdziwy. 
Walkę z chorobami występującymi na plantacjach buraka 
cukrowego należy rozpocząć od dobrze postawionej dia-
gnozy, która winna być poprzedzona monitoringiem i zna-
jomością progów ekonomicznej szkodliwości.

Kiedy wykonać zabiegi ograniczające plamistość liści 
w burakach cukrowych takie jak chwościk i ramularia?

- Jeżeli w lipcu lub na początku sierpnia na około 5% liści 
występują pierwsze objawy plamistości (chwościk, brunat-
na plamistość liści),

- Jeżeli na początku do połowy sierpnia na około 15% liści 
występują pierwsze objawy plamistości (chwościk, brunat-
na plamistość liści),

- Po połowie sierpnia na początku września na około 40-

45% liści występują objawy plamistości, to naszymi propo-
zycjami do ograniczenia chorób grzybowych na plantacjach 
buraka cukrowego są: 

I zabieg – Skymaster (azosksystrobina, cyprokonazol) 
dawka 1 l/ha. Warto wspomnieć, iż zawarta w produkcie 
strobiluryna oprócz dobrego działania fungicydowego wy-
kazuje również efekt fizjologiczny wpływający w sposób 
istotny na zawartość sacharozy w korzeniach buraka cukro-
wego. Drugą propozycją są preparaty oparte na epoksyko-
nazolu: Soprano dawka 1 l/ha lub Durato PRO dawka 0,6 l/
ha;

II zabieg – powinien być wykonany około 4 tygodnie po 
pierwszym. Tutaj zalecamy oprócz wyżej wymienionych 
substancji np: difenokonazol. Dobrym rozwiązaniem jest 
również mieszanina tebukonazolu z epoksykonazolem (So-
prano, Durato PRO).

III zabieg – powinien być rozważany szczególnie tam, 
gdzie burak cukrowy występuje w płodozmianie częściej niż 
co 3 lata, gdy mamy częste opady deszczu, a zbioru dokonu-
jemy późną jesienią.

Kolejną istotną sprawą jest wybór w jakich warunkach 
atmosferycznych ma zostać wykonany zabieg. Opryski po-
winny być wykonane wcześnie rano lub późnym wieczorem, 
gdy temperatura powietrza jest niższa, a aparaty szparkowe 
roślin pootwierane. Mieszanina zbiornikowa powinna za-
wierać dodatkowo ISOTAK MAX, który w znacznym stopniu 
stabilizuje ciecz w opryskiwaczu i poprawia skuteczność 
działania fungicydów.

Więcej informacji na temat ochrony i prawidłowej agro-
techniki buraka możecie Państwo uzyskać od doradców te-
renowych PROCAM.

Prawie pełna defoliacja liści, chwościk buraka
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HuRRICANE
- adiuwant o naturalnej mocy

Każdy rok jest inny, każdy przynosi nowe wyzwania. Obecny sezon wymaga od nas jako produ-
centów zastosowania rozwiązań, które będą sprawdzone, efektywne i pozwolą na maksymalne 
wykorzystanie potencjału plantacji.

Tekst: 
Arkadiusz Golon

Radosław Potrawiak,
SDP

Zmieniające się dyrektywy dotyczące za-
stosowania substancji czynnych zawartych 
w środkach ochrony roślin, obligują nas do 
możliwie jak najbardziej efektywnego ich 
wykorzystania. Nie jest rzeczą nową fakt, 
że używanie adiuwantów do przygotowania 
mieszanin zbiornikowych jest nie tylko ko-
nieczne, ale jest to, powiedzmy sobie szcze-
rze, obowiązkowe.

Przykładem takiego produktu, który bar-
dzo dobrze wpisuje się w program ochrony 
roślin, jest adiuwant Hurricane. Firma PRO-
CAM, która jest jego wyłącznym dystrybuto-
rem, zapewnia Państwu dostęp do produktu 
opartego na unikalnej technologii. Produkt 
ten, którego formulacja jest oparta na natu-
ralnych właściwościach żywicy sosny, zapew-
nia optymalną retencję redukując przy tym 
efekt znoszenia oraz jakość skraplania cieczy 
roboczej (patrz załączone rezultaty testu).

Jak konkretnie przekłada się to na efek-
tywność zabiegu? Odpowiadając na to py-
tanie, należy zacząć jednak nie od przedsta-
wiania aspektów technicznych produktu, 

a raczej od aspektów ekonomicznych, które 
są nieodzownym elementem podczas podej-
mowania decyzji. 

Otóż z czysto ekonomicznego punktu 
widzenia, Hurricane to maksymalne zabez-
pieczanie inwestycji, przez zakup produktu, 
przygotowanie mieszaniny zbiornikowej, do-
jazd na pole, po wykonanie zabiegu. Jednak, 
aby ekonomia szła w parze z efektywnością, 

Fusarium kłosa
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Bez zastosowania Hurricane              Z zastosowaniem Hurricane

produkt musi być odpowiednio sformułowany tak, aby jego zastosowanie 
przekładało się na rezultat. Hurricane jest dodatkiem pozwalającym uzyskać 
doskonałe wyniki w ochronie i odżywianiu roślin. 

Wykorzystana naturalna siła żywicy sosny pozwala na uzyskanie cieczy, 
która umiejscowiona na roślinie, zapewni jej optymalne pokrycie i co się 
z tym wiąże, pozwoli na maksymalny wpływ substancji aktywnej w niej za-
wartej. Najlepszym przykładem jest zabieg fungicydami wykonany na zbo-
żach (np.: T2 lub T3). Zboża, jak każda roślina, chroni się naturalnie poprzez 
wierzchnią powłokę (kutikulę) stanowiąca pierwszą przeszkodę dla elemen-
tów patogennych. Aspekt ten w przypadku zastosowania oprysku ochronne-
go jest przeszkodą i bardzo ogranicza jego efektywność. Hurricane pozwala 
na zniwelowanie tych trudności tym bardziej efektywnie, że w jego przypad-
ku naturalna substancja na jakiej jest oparty, przeciwstawiona jest naturalnej 
fizjologii rośliny. 

Najbardziej obrazowym przykładem jest pokrycie kłosa i wszystkich jego 
elementów substancją aktywną opartą na technologii Hurricane. Otóż 
wszystkie części kłosa, począwszy od źdźbła, poprzez kwiatostan (plewki, 
ości, czy też osadki), są pokryte substancją aktywną. Efektywność produktu 
wynika właśnie z faktu, że te elementy które w sposób naturalny chronią się 
przed działaniami czynników zewnętrznych są pokryte substancją aktywną 
tam, gdzie dochodzi do najczęstszych zakażeń patogenicznych. Walka z taki-
mi chorobami jak fuzarioza, jest bardzo trudna, jeśli substancja aktywna nie 
jest optymalnie umiejscowiona w miejscu rozwoju zakażenia. Hurricane to 
właśnie zapewnia i dodatkowo wyróżnia się tym, że naturalna kompozycja 
pozwala na wykorzystanie go z szeroką gamą substancji aktywnych. 

Podsumowując, rok ten nie pozostawia miejsca na nowatorskie rozwiąza-
nia, których wstępne założenie oparte na aspekcie ekonomicznym w rezulta-
cie przekłada się na spadek wydajności i straty z tym związane. 

Satysfakcją dla nas, jako dla producenta jest fakt, że produkt, który znaj-
duje Państwa uznanie, wciąż jest odpowiedzią na coraz większe wymagania 
odnośnie do efektywności, czyli zwrotu z inwestycji, która jak wiemy, jest 
podstawą Państwa działalności.

Hurricane to produkt, który wpisuje się w motto firmy SDP „Wszędzie tam, 
gdzie są pola”. 
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Kukurydza jest rośliną dnia krótkiego, dlatego wyróżnia się nietypowymi dla naszego kli-
matu terminami kwitnienia i dojrzewania. Okres kwitnienia przypada na lipiec natomiast 
dojrzewanie to wrzesień-październik. Te uwarunkowania, jak również kierunek produkcji 
– ziarno czy kiszonka – decydują o szczególnym podejściu do zbiorów kukurydzy.

Tekst: 
Marek Ciećkiewicz,
Mateusz Tołłoczko,

Kamil Kurowski

Pomimo tego, że do zbioru na ziarno wy-
korzystywane są kombajny zbożowe, w przy-
padku kukurydzy spotykamy się z zupełnie 
innymi problemami w porównaniu do innych 
zbóż. Pogoda jesienią najczęściej nie sprzy-
ja wysychaniu ziarna, a dojrzałą kukurydzę 
najlepiej zbiera się przy wyższej wilgotno-
ści w porównaniu do pszenicy czy jęczmie-
nia. Omłacalność ziarna jest trudniejsza niż 
w przypadku pozostałych zbóż, wymaga 
dokładnego skalibrowania sprzętu, ziarno 
łatwo uszkodzić, często występuje niedomła-
canie kolb. Masa ziarna kukurydzy z ha jest 
dużo wyższa w porównaniu np. do pszeni-
cy, co stwarza problemy natury logistycznej 
(przy dobrym plonowaniu w każdej godzinie 
trzeba odebrać z pola 20-25 t mokrego ziar-
na). Wszystkie powyższe czynniki powodują, 
że do żniw kukurydzianych trzeba się odpo-
wiednio przygotować, również pod kątem 
maszyn ich wydajności i niezawodności oraz 
odpowiedniego wyregulowania kombajnu. 

Kukurydzę na ziarno możemy zbierać po 
osiągnięciu przez ziarno dojrzałości fizjolo-
gicznej, czyli pojawieniu się „czarnej plamki” 
u nasady ziarniaka. W tej fazie wilgotność 
ziarna wynosi ok. 40-38%, dlatego wska-
zane jest, by po osiągnięciu tej fazy przez 
kukurydzę poczekać jeszcze 10-15 dni, aby 
zebrać bardziej suche i wypełnione ziarno. 
W warunkach klimatycznych Polski wilgot-
ność ziarna podczas zbioru mieści się w prze-
dziale od 40-35% w latach niekorzystnych 
do 20-18% w latach o sprzyjającej pogodzie. 
Najważniejszymi czynnikami decydującymi 
o wilgotności ziarna w czasie zbioru są:

•	 wczesność odmiany
•	 termin wystąpienia jesiennych przy-

mrozków; przymrozek powoduje zniszczenie 
aparatu asymilacyjnego roślin, zasychają ło-
dygi i liście, dlatego o dalszym dosychaniu 
ziarna decyduje już tylko działanie czynników 
zewnętrznych – słońca i wiatru

•	 termin siewu

ZBIÓR KuKuRYDZY 
NA ZIARNO I KISZONKĘ
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•	 przebieg pogody szczegól-
nie jesienią, gdy po okresie nalewa-
nia ziarno zaczyna dojrzewać

•	 Nawożenie azotowe (nad-
mierne ilości azotu lub zbyt późno 
podana druga dawka azotu przedłu-
ża wegetację roślin i opóźnia ich doj-
rzewanie)

Kukurydzę na ziarno należy zbie-
rać w optymalnym terminie. Nad-
mierne opóźnianie zbioru pogarsza 
znacznie jakość zbieranego ziarna 
na skutek porażenia przez Fuzariozy, 
a także grozi wyleganiem plantacji, 
co prowadzi do znacznych strat plo-
nu. W związku z powyższym, coraz 
większego znaczenia nabiera dobór 
odmian o bardzo wysokiej odpor-
ności na fuzarium i wyleganie (np. 
DKC 3050). Dodatkowym argumen-
tem przemawiającym za rozważnym 
doborem terminu zbioru są koszty 
suszenia ziarna. W strukturze kosz-
tów uprawy kukurydzy na ziarno su-
szenie ziarna stanowi najważniejszą 
pozycję. Przyjmuje się, że stanowi 
ono w zależności od roku ok. 25-50% 
całości kosztów uprawy. Warto do-

dać, że w przypadku odmian na grys 
(np. TONIFI CS) ziarno powinno być 
suszone podobnie ze zróżnicowaną 
temperaturą czynnika suszącego, nie 
przekraczającą 90oC oraz kilkukrot-
nym jego chłodzeniem. Zbyt wysoka 
temperatura suszenia powoduje pę-
kanie ziarna, ale przede wszystkim 
zanieczyszczenie bielma tłuszczem 
z zarodka, co znacznie pogarsza ja-
kość surowca. 

Mimo, że areał produkcji kukury-
dzy na ziarno powiększa się z roku na 
rok, głównym przeznaczeniem upra-
wy kukurydzy w Polsce jest pasza dla 
zwierząt, a więc produkcja kiszonki. 
W przypadku produkcji kukurydzy na 
kiszonkę podejście do zbioru kukury-
dzy jest inne i determinuje go jakość 
kiszonki, która oprócz plonu ziarna 
i strawności zależy od:

•	 terminu zbioru
•	 rozdrobnienia i wysokości 

ścinania roślin
•	 dobrego ubicia kiszonki 

w silosie.
•	 zastosowania preparatów 

poprawiających proces kiszenia

Optymalnym terminem zbioru na 
kiszonkę jest dojrzałość woskowa, 
przy zawartości suchej masy w ro-
ślinach na poziomie 30-35%. Wraz 
z dojrzałością wzrasta udział kolb, 
przekraczając w dojrzałości wosko-
wej połowę całej suchej masy ro-
ślin, co ma wpływ na końcową ilość 
i jakość kiszonki. W fazie dojrzałości 
woskowej w kolbach znajduje się 
45-50% suchej masy. Wprawdzie 
najwyższe plony zielonej masy ku-
kurydza osiąga w fazie dojrzałości 
mlecznej (20-22% zawartości suchej 
masy), ale ziarno nie jest jeszcze wy-
pełnione, a o plonie decydują we-
getatywne części roślin (Tabela 1). 
Podczas kiszenia takiej zielonki straty 
masy wynoszą nawet 25%, głównie 
przez wycieki soków. Wraz z rosnącą 
dojrzałością, wypływa mniej soków, 
a po przekroczeniu 30-33% suchej 
masy wycieki ustają całkowicie.

Wartość pokarmowa kiszonki 
wzrasta wraz ze wzrostem udziału 
dobrze zaziarnionych kolb, jednak 
mimo właściwego doboru odmian, 

Tabela 1. Wpływ terminu zbioru kuk rydzy na udział kolb w suchej masie całej rośliny (W. Podkówka, Z. Podkówka, 2004).

Tabela 2. Wpływ długości cięcia kukurydzy w dojrzałości woskowej na niektóre właściwości kiszonki (wg Podkówki).
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obsady i zbioru w zalecanej fazie, o udziale kolb i zawar-
tości suchej masy decydują przede wszystkim warunki 
atmosferyczne. W przypadku niekorzystnych warunków 
możemy poprawić jakość kiszonki podwyższając wyso-
kość cięcia kukurydzy przy zbiorze, pozostawiając naj-
mniej wartościowe części roślin na polu. Dzięki takiemu 
zabiegowi poprawiamy wartość energetyczną kiszonki 
poprzez zwiększenie w niej udziału kolb i zawartości su-
chej masy. Wyższe koszenie obniża plon zielonej masy, 
ale przynosi szereg korzyści. Do kiszenia przeznaczamy 
najlepsze części roślin oraz zmniejszamy zawartość mi-
kotoksyn, ponieważ to właśnie dolne partie roślin są 
najbardziej porażone przez choroby grzybowe. Zalecana 
wysokość cięcia wynosi ok. 30 cm nad powierzchnią gle-
by, natomiast tzw. szkoła niemiecka czy też amerykańska 
zaleca wysokość cięcia nawet do 40 cm.

Kolejnym ważnym elementem jest odpowiednie roz-
drobnienie, gdzie długość sieczki powinna być kompro-
misem między wymaganiami procesu kiszenia a wyma-
ganiami krowy. Im większe rozdrobnienie zielonki, tym 
łatwiejsze ugniatanie masy, a więc lepiej przebiegający 
proces fermentacji beztlenowej. Z drugiej strony kiszon-
ka to najważniejsza pasza objętościowa, z tego punktu 

widzenia im dłuższa sieczka, tym więcej paszy. Najczę-
ściej zaleca się cięcie kukurydzy na sieczkę o dł. 5-10 mm 
z dokładnym rozgnieceniem ziaren (Tabela 2).

Tak zebrana zielonka powinna być bardzo dobrze ubi-
ta w celu usunięcia powietrza znajdującego się między 
cząsteczkami sieczki. Zawartość powietrza w zakiszanej 
masie zakłóca proces fermentacji beztlenowej, powodu-
jąc namnażanie bakterii tlenowych, które odpowiadają 
za procesy gnilne i rozwój grzybów.

Kukurydza zawiera cukry dostępne dla bakterii ki-
szonkowych, dlatego łatwo się zakisza, jednakże podczas 
procesu kiszenia znaczna cześć cukrów nie zostaje wyko-
rzystana przez bakterie, co prowadzi do wtórnej fermen-
tacji. Dodatki kiszonkarskie, jak np. preparat biologiczny 
jakim jest ENSILAGE, doskonale konserwują kiszonkę, 
co obniża wtórną fermentację zachodzącą głównie pod-
czas wybierania kiszonki z pryzmy. Postępując wg wyżej 
wymienionych zasad uzyskamy strawną, wysokoener-
getyczną paszę pozbawioną toksycznych dla zwierząt 
substancji wtórnej fermentacji. Dobrej jakości kiszonka 
zaowocuje szybkim przyrostem lub wysoką wydajnością 
mleczną zwierząt przez cały rok.
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JAK ZwALCZAć OMACNICĘ PROSOwIANKĘ, 
A TAKŻE POPRAwIć JAKOŚć KISZONEK?

Tekst: 
dr inż. Magdalena Ostapiak,

BIO-GEN

Uprawa kukurydzy zajmuje spory areał 
upraw zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej 
powierzchnia uprawy w Polsce przekroczyła 
już 1 milion hektarów. Uprawa ma szeroki 
zakres wykorzystania, na ziarno, kiszonkę 
czy do biogazowni. Popularność kukurydza 
zawdzięcza sobie wysokimi plonami, jak 
również dużą wartością pokarmową. Upra-
wa ta ma szerokie zastosowanie jako pasza 
dla bydła, trzody czy w branży drobiarskiej. 
Kukurydza ziarnowa to również ważny udział 
w rynku produktów spożywczych, jednak jak 
każda uprawa jest wymagająca i nie brak jej 
zagrożeń. Jednym z powszechnych szkodni-
ków występujących na uprawach kukurydzy 
jest omacnica prosowianka. Gąsienice tego 
szkodnika znajdujące się w resztkach pożniw-
nych kukurydzy (zwłaszcza w łodygach), bądź 
innych roślin żywicielskich przezimowują. 
Znajduje się je na polach uprawnych nawet 
do pierwszej połowy lipca. Wiosną, w zależ-
ności od warunków pogodowych, mniej wię-
cej od drugiej połowy maja, gąsienice zaczy-

nają przepoczwarzanie w miejscu zimowania. 
Co ważne w przypadku omacnicy występuje 
jeden duży nalot szkodnika na pole kukury-
dzy oraz kilka mniejszych. Straty żerowania 
gąsienic są uzależnione od momentu w jakim 
zaczynają one żerować. Mogą spowodować 
zniszczenia blaszek liściowych powodując ich 
zasychanie do całkowitego zniszczenia kolb, 
co zawsze przekłada się na spadek wysokości 
plonu. Najpoważniejsze uszkodzenia roślin 
powodują gąsienice starsze, które to potrafią 
przegryzać niemal zdrewniałe tkanki i wgry-
zają się w łodygi. Pierwszym objawem obec-
ności gąsienic w łodygach są czerwone prze-
barwienia w okolicach miejsca wgryzienia się 
owada do rośliny. Pod koniec sierpnia obser-
wujemy resztki tkanek, jakby trociny, wysy-
pujące się z miejsca żeru. W międzyczasie 
mogą pojawiać się pęknięcia łodyg powyżej 
lub poniżej kolby z opadnięciem całej rośli-
ny. Poza opisanymi szkodami, które zawsze 
odbijają się na wysokości plonu, gąsienice 
powodują większą podatność uszkodzonych 
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roślin na porażenie przez innych sprawców chorób m.in. 
grzybowych. 

Jak zatem zapobiegać temu szkodnikowi? Najważ-
niejszy jest dobór odpowiedniego stanowiska pod siew 
kukurydzy warunkującego prawidłowy rozwój roślin 
z zachowaniem tzw. izolacji przestrzennej. Co oznacza 
oddalenie plantacji od zeszłorocznych miejsc upraw, na 
których wystąpiła omacnica. Warto pamiętać o zwal-
czaniu chwastów z gatunków grubo łodygowych, które 
mogą być alternatywnym miejscem rozwoju i zimowania 
szkodnika. W przypadku dużego nasilenia występowania 
omacnicy prosowianki ważne jest terminowe zebranie 
plonu tj. natychmiast po osiągnięciu przez ziarno dojrza-
łości zbiorczej. Po zbiorze plonu należy resztki pożniwne 
bardzo dobrze rozdrobnić, najlepiej na sieczkę. W ten 
sposób można zwalczyć na danym polu do 70% populacji 
gąsienic, które mogłyby przezimować. Dodatkowo zale-
ca się na ściernisko zastosować preparaty zawierające 
mikroorganizmy (np. REWITAL PRO+), które przyspie-
szą rozkład słomy kukurydzianej. Aby zapobiec stratom 
w uprawie kukurydzy przez omacnicę prosowiankę, war-
to zastosować preparat mikrobiologiczny OstriniaSTOP, 
który tworzy niekorzystne warunki do żerowania tego 
szkodnika. Preparat zawiera wyselekcjonowane bakterie 
i wyciągi roślinne, które są odpowiedzialne za zmianę 
środowiska zewnętrznego na roślinie. Liście, łodygi i kol-
by są zasiedlane przez prawidłową mikroflorę i przestają 
być atrakcyjne dla omacnicy. Jednocześnie OstriniaSTOP 
wpływa na ograniczenie rozwoju populacji tego agro-
faga. Preparat zwiększa zdrowotność roślin i ogranicza 
ilość roślin, na których żerują gąsienice. OstriniaSTOP 
poprawia zdrowotność upraw kukurydzy i ogranicza stra-
ty w zbiorach wywołane żerowaniem omacnicy proso-
wianki. Dodatkowo preparat jest naturalny, bezpieczny 
dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz nie przyczy-
nia się do zanieczyszczenia środowiska. Pre-
parat biologiczny OstriniaSTOP wpływa na 
wzrost plonu zielonej masy (kukurydzy na 
paszę) oraz na plon ziarna (kukurydza na ziar-
no) i na zwiększenie jakości przetwórczej plo-
nów. Innym problemem z jakim spotykamy 
się zwłaszcza w gospodarstwach prowadzą-
cych hodowlę bydła jest jakość pasz objęto-
ściowych. Kiszonki w polskich warunkach są 
najtańszą paszą i to przez cały rok. Aby były 
chętnie zjadane przez zwierzęta i miały do-
brą wartość pokarmową muszą być dobrze 
przygotowane. Kiszonki, które charakteryzują 
się stabilną wartością pokarmową powinny 
zostać poddane procesom fermentacji przez 
mikroorganizmy, które produkują kwas mle-

kowy, który decyduje o trwałości i wartości kiszonki. 
Doskonałym sposobem na poprawę jakości i wartości 
odżywczej kiszonki jest preparat Ensilage. Zakiszacz ten 
pozwala na sporządzanie kiszonek z kukurydzy oraz traw, 
lucerny i wysłodków buraczanych. Zawiera w swoim skła-
dzie 5 szczepów bakterii i jest to cecha wyróżniająca ten 
preparat na tle innych podobnych produktów dostęp-
nych na rynku. Szczepy bakterii są homofermentatywne 
i heterofermentatywne, co pozwala zakiszać surowiec 
o zawartości suchej masy od 30% do 40% bardziej sku-
tecznie. Bakterie poza kwasem mlekowym produkują 
np. kwas propionowy, octowy, etanol. Pozwala nam to 
zapewnić stabilność kiszonki po otwarciu pryzmy jak 
również ogranicza zagrzewanie się TMR sporządzonego 
z kiszonek, gdzie miał zastosowanie Ensilage. Produkt 
nie powoduje korozji sprzętu używanego do zbioru pasz 
objętościowych. Po zastosowaniu zakiszacza pasze mają 
lepszą smakowitość i są chętniej pobierane przez zwie-
rzęta co powoduje zwiększenie wydajności mlecznej, jak 
również większe przyrosty u bydła opasowego.

Preparat Ensilage zawiera liofilizowane szczepy bak-
terii, co zapewnia łatwość przechowywania i gwarancję 
deklarowanego składu. Szczepy bakterii wybudzają się 
dopiero po rozcieńczeniu w wodzie a nośniki pozwalają 
nam używać wody z ujęcia (nie ma problemu z zawarto-
ścią chloru w wodzie wodociągowej dopuszczonej przez 
Sanepid dla wody pitnej). Preparat po rozrobieniu w pro-
porcji 1 kg na 100 litrów wody może być zużyty w przecią-
gu 48 godzin, co daje klientom komfort, że preparat nie 
zużyty w ciągu dnia można spokojnie wykorzystać w dniu 
następnym. Zastosowanie zakiszacza Ensilage wpływa na 
szybkie obniżanie pH zakiszanego surowca jak również 
hamowanie rozwoju pleśni i drożdży w zakiszanej masie, 
co zmniejsza straty w powstałej pryzmie. 

Omacnica prosowianka żerujce gąsienice
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ZIEMNIAK - choroby atakują 
nawet podczas suszy
ZIEMNIAK - choroby atakują 
nawet podczas suszy

Tekst: 
Michał Dąbrowski

W ubiegłym roku, ze względu na skraj-
nie wysokie temperatury (powyżej 30oC), 
wielu rolników zdecydowało się zaniechać 
jakichkolwiek zabiegów chemicznych na 
plantacjach ziemniaka. Niestety, w wielu 
przypadkach okazało się to błędem, ponie-
waż pomimo wysokich temperatur, unie-
możliwiających rozwój zarazy ziemniaka, 
plantacje zostały mocno zaatakowane przed 
alternariozę, która do spółki z suszą już na 
początku lipca potrafiła zakończyć wegeta-
cję ziemniaków. Nauczeni doświadczenia-
mi z ubiegłych lat, szczególnie dla planta-
cji nawadnianych, powinniśmy prowadzić 
kompletną i przemyślaną strategię ochrony, 
zarówno przed zarazą, jak i alternariozą 
ziemniaka. Wszystkie zabiegi wykonywane 
na plantacji, są najbardziej skuteczne w mo-
mencie, w którym rośliny otwierają aparaty 
szparkowe (wczesne ranki, wieczór i noc). 
Nawet pomimo suszy, jeśli nie mamy nawad-
niania, nie powinniśmy pozostawiać naszej 
plantacji bez ochrony fungicydowej przez 
więcej niż 10-12 dni. Jest wiele źródeł chorób 
na naszych polach. Poczynając od bliskiego 
sąsiedztwa małoobszarowych plantacji, po-
przez złą jakość bulw stosowanych do sadze-

nia, aż do infekcji odglebowych.
Zawężone płodozmiany, gdzie ziemniaki 

są uprawiane częściej niż raz na 3 lata (czasa-
mi nawet w monokulturze), zmuszają nas do 
intensywnej ochrony już od samego począt-
ku rozwoju roślin. W ciągu ostatnich pięciu 
sezonów wegetacyjnych, zaobserwowaliśmy 
– bez względu na warunki atmosferyczne – 
iż programy fungicydowe rozpoczynające 
się od mocnych substancji systemicznych, 
były dużo bardziej skuteczne oraz umoż-
liwiły ograniczenie zabiegów nawet o 2-3 
w stosunku do programów, w których rolnicy 
rozpoczynali ochronę od fungicydów kontak-
towych i wgłębnych. Tak jak w latach ubie-
głych, przygotowaliśmy dla Państwa kom-
pletne rozwiązanie oparte o sprawdzone, 
skuteczne oraz najnowsze i najsilniejsze pro-
dukty dostępne na rynku. Posiłkując się da-
nymi z niezależnych ośrodków badawczych, 
można stwierdzić coraz więcej odporności 
oraz nowych patotypów zarazy ziemniaka 
na terenie Polski. Coraz bardziej powszechny 
staje się szczep odporny na metalaksyl (tzw. 
niebieski), co za tym idzie, w najbliższych se-
zonach rozpoczynamy ochronę przed zarazą 
ziemniaka z wykorzystaniem innych substan-
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cji oraz wprowadzamy do naszych 
programów ochrony nowe produkty. 

 
Odpowiednim momentem na 

rozpoczęcie ochrony fungicydowej 
ziemniaka jest okres zwierania się 
roślin w rzędzie (20-25 cm wysoko-
ści rośliny). Do zwalczania zarazy 
ziemniaka w sezonie 2020 będziemy 
wykorzystywać głównie preparaty 
systemiczne, wgłębne i kontaktowe, 
takie jak: Proxanil (propamokarb, 
cymoksanil), Zorvec (oxatiapiproli-
na), Valis (walifenalat, mankozeb), 
Ranman (cyjazofamid) oraz Altima 
(fluazynam). Jeżeli chodzi o skutecz-
ność i zastosowanie preparatów do 
zwalczania alternariozy ziemniaka, 
bezkonkurencyjne są strobiluryny 
(Tazer, Azarius, Cabrio Duo) oraz 
systemicznie działający difenokona-
zol (Narita). Od tego sezonu (dzięki 
rozszerzeniu etykiety), mamy możli-
wość zastosowania w uprawie ziem-
niaka znanego z uprawy warzyw Si-
gnum (piraklostrobina, boskalid).

Pierwszym zabiegiem jaki pole-
camy jest mieszanina mocnych sub-
stancji systemiczno-czyszczących: 
Proxanil (propamokarb, cymoksa-
nil), Altima (fluazynam) oraz doda-
tek preparatu Tazer (azoksystrobina) 
w dawkach odpowiednio 2 l/ha + 
0,4 l/ha + 0,5 l/ha. Biorąc pod uwa-
gę infekcje odglebowe, słabą jakość 
sadzeniaków (dużo suchej zgnilizny) 
oraz dużą powierzchnię ziemniaków 
wczesnych pod okrywą, ryzyko wy-
stępowania wczesnych infekcji jest 
bardzo duże. W związku z tym chro-
nimy rośliny systemicznie (propamo-
karb), wgłębnie (cymoksanil) oraz 
zabezpieczamy i czyścimy plantacje 
z patogenów, które mogą pojawiać 
się wcześnie (fluazynam). Dodatek 
azoksystrobiny w pierwszych fazach 
wzrostu, oprócz znakomitego dzia-
łania na pierwsze fazy alternariozy, 
dostarcza roślinie dodatkowy efekt 
fizjologiczny (efekt zielonego liścia).

Drugim zabiegiem jaki możemy 

zaplanować bez względu na pogodę 
jaka wystąpi w danym okresie jest 
Cabrio Duo w dawce 2,5 l/ha. Mie-
szanina dwóch substancji (piraklo-
strobina, dimetomorf) świetnie po-
radzi sobie zarówno z alternariozą 
jak i zarazą ziemniaka.

W okresie przed oraz w trakcie 
kwitnienia wytaczamy najcięższe 
działa. Wykorzystujemy nową sub-
stancję aktywną (oxatiapiprolin) 
zawartą w preparacie ZORVEC do-
stępnym na rynku polskim od sezo-
nu 2018. ZORVEC cechuje się bardzo 
silnym systemicznym działaniem na 
zarazę ziemniaka. Przy niskim daw-
kowaniu (0,15 l/ha) jest uzupełnio-
ny o produkt Trimanoc (mankozeb), 
w dawce 2 kg/ha. Kolejne zabiegi 
fungicydowe, wykonujemy w opar-
ciu o aktualną sytuację na polu 
z wykorzystaniem wcześniej wymie-

nionych substancji i produktów. Pa-
miętajmy, że musimy działać szybko 
oraz wyprzedzać infekcje, stosując 
kompletne rozwiązania, zwalczające 
obie groźne choroby jakimi są za-
raza oraz alternarioza ziemniaka. 
Ostatnie zabiegi ochrony powinny 
być uzupełnione o substancję zabija-
jącą zarodniki pływkowe zarazy np. 
Ranman (cyjazofamid) w dawce 0,5 
l/ha. Jest to zabieg przygotowujący 
bulwy do przechowalnictwa.

Mikroelementy
Staranne przygotowanie gleby, 

wysadzanie zdrowych, pobudzo-
nych lub podkiełkowanych bulw oraz 
adekwatne nawożenie mineralne 
i organiczne nie gwarantują w peł-
ni osiągnięcia zamierzonego efek-
tu uprawy. Wymienione wcześniej 
zabiegi powinny być uzupełnione 
o nawożenie dolistne, które odpo-
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wiednio zbilansowane i dopasowane do potrzeb rośliny 
zapewni jej prawidłowy wzrost i pokryje zapotrzebowa-
nie na składniki pokarmowe w kolejnych fazach wegeta-
cji.

Ziemniak na poszczególnych etapach wzrostu zwięk-
sza pobieranie składników odżywczych. Podczas całego 
okresu wegetacji musimy dostarczyć wszystkie makro 
i mikroelementy, które umożliwią szybki wzrost i zwięk-
szą odporność rośliny na stres taki jak susza, zmiana tem-
peratur czy nadmierne opady.

Niebagatelną rolę przez cały okres wegetacji ziem-
niaka pełni azot, fosfor, potas oraz siarka i magnez. Te 
makroelementy roślina pobiera w większości poprzez 
system korzeniowy, jednak proces ten może być zaha-
mowany poprzez niesprzyjające warunki atmosferyczne. 
W tym wypadku rolnik musi zdecydować się na dostar-
czenie roślinie pożywienia w formie łatwo przyswajal-
nych i dobrze zbilansowanych nawozów dolistnych. Na 
szczęście rolnicy coraz częściej zwracają uwagę na rolę 
makroelementów w uprawie ziemniaka. Mają one bar-
dzo pozytywny wpływ na wzrost i rozwój roślin i umożli-
wiają uzyskanie zdrowego i dużego plonu bulw.

Przy tworzeniu pierwszych stolonów i intensywnym 
wzroście łodyg i korzeni oraz podczas formowania bulw 
i pąków kwiatowych ziemniak pobiera największe ilości 
cynku, który stymuluje wzrost i ma korzystny wpływ na 
gospodarkę azotem i fosforem. Bardzo intensywne po-
bieranie boru następuje podczas kwitnienia oraz two-
rzenia jagód połączonego z silnym wzrostem masy bulw. 
Dostarczenie tego składnika odżywczego w zabiegu do-
listnym pozytywnie wpływa na gospodarkę wodną oraz 
poziom transpiracji roślin. Mangan ma istotny wpływ 
na pobieranie fosforu i żelaza z gleby oraz reguluje stę-
żenie hormonów w roślinie, molibden zwiększa odpor-
ność na choroby i okresowe braki wody, a żelazo bie-
rze udział w procesach fotosyntezy i oddychania roślin. 
Aby dostarczyć naszej plantacji wszystkich niezbędnych 
do prawidłowego wzrostu składników odżywczych, po-

winniśmy zdecydować się na zastosowanie produktów 
zawierających w swoim składzie odpowiednio zbilanso-
wane i łatwo dostępne dla rośliny wcześniej omawiane 
makro i mikroelementy. Nawożenie dolistne, stosowane 
wraz z zabiegami ochrony fungicydowej, powinno być 
dostosowane do zwiększenia zapotrzebowania ziemnia-
ka na poszczególne składniki pokarmowe w danej fazie 
rozwojowej.

Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i oferuje-
my produkty najwyższej jakości, pokrywające potrzeby 
pokarmowe roślin na poszczególnych etapach wzrostu. 
Są to preparaty takie jak: PROleaf MAKRO P, PROLEAF 
MAX 4.0, ProKali+, PROCAM Cynk czy PROCAM Bor. 

 Dodatkową ochronę przed czynnikami stresowymi, 
szybką regenerację uszkodzeń roślin oraz przyspieszenie 
wzrostu i zwiększenie plonowania ziemniaka zapewnia 
zastosowanie stymulatora wzrostu imPROver+. Preparat 
w dawce 0,6 l/ha w fazach silnego wzrostu korzeni oraz 
tworzenia i wzrostu bulw zwiększa efektywność zasto-
sowanych nawozów dolistnych i podnosi odporność na 
choroby. imPROver+ można z powodzeniem stosować 
łącznie z zabiegami fungicydowymi.

W celu poprawienia skuteczności działania oraz mie-
szalności środków ochrony roślin, stymulatorów wzrostu 
i nawozów dolistnych firma PROCAM wprowadziła do 
sprzedaży produkt ISOTAK MAX. Preparat poprawiając 
właściwości cieczy roboczej umożliwia bezproblemowe 
mieszanie wyżej wymienionych substancji, przy jedno-
czesnym zwiększeniu wnikania w tkanki roślinne, lepsze-
go pokrycia liścia oraz neutralizacji właściwości twardej 
wody.

Dla plantacji nawadnianych oraz w momencie kiedy 
konieczne jest wykonanie zabiegu, a nie mamy gwarancji 
stabilnej pogody (przewidywane opady deszczu), pole-
camy zastosowanie adiuwantu Hurricane, wyproduko-
wanego na bazie żywicy sosnowej. Zapewnia on zatrzy-
manie kropli oprysku na powierzchni liścia i gwarantuje 
zwiększoną odporność na zmywanie jednocześnie pod-
nosząc odporność rośliny na wnikanie patogenów oraz 
działalność owadów.

Wszystkie wymienione produkty, mają na celu popra-
wienie efektywności produkcji ziemniaka, zwiększenie 
plonu oraz podniesienie jego jakości. Podczas stosowa-
nia zabiegów dolistnych należy pamiętać, że nie są one 
w stanie w pełni naprawić błędów popełnionych na 
wcześniejszych etapach uprawy. Biorąc pod uwagę wy-
sokie nakłady produkcyjne w uprawie ziemniaka, nie mo-
żemy dopuścić do sytuacji, w której roślina na jakimkol-
wiek etapie wzrostu wykazuje niedobory poszczególnych 
substancji odżywczych, co ma wpływ na obniżenie plonu.
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Mieszanki traw stanowią wysokowydajne źródło pasz dla przeżuwaczy, dlatego wymagają 
szczególnej uwagi w gospodarstwach produkujących mleko. Im lepszej jakości pasze obję-
tościowe tym większa zdrowotność stada, mniej problemów z racicami i rozrodem. Trawy 
stanowią najtańsze źródło białka w żywieniu bydła, szczególnie widoczne jest to przy ak-
tualnych cenach dodatków białkowych, takich jak poekstrakcyjna śruta rzepakowa i sojo-
wa. Dlatego pasze objętościowe produkowane z najlepszych mieszanek traw to podstawa 
i bezpieczeństwo w prowadzeniu produkcji zwierzęcej. Jak zatem produkować wysokiej 
jakości pasze z traw zapewniające odpowiednią smakowitość i wysoką strawność?

Tekst: 
Błażej Opulski

Na początek należy ocenić możliwości po-
siadanych gleb, ich żyzność i stopień uwilgot-
nienia, ponieważ w zależności od rodzaju gleb 
i ich zasobności w materię organiczną stosu-
jemy różne gatunki traw. Najlepszych gleb 
wymagają życice (wielokwiatowa, mieszań-
cowa, trwała), kostrzewa łąkowa i tymotka 
łąkowa, dając najbardziej wartościową paszę. 
Na słabszych glebach (IV-V klasy) można upra-
wiać kupkówkę pospolitą, kostrzewę trzci-
nową i czerwoną, stokłosę bezostną i rajgras 
wyniosły, ponieważ mają silniejszy system 
korzeniowy i lepiej znoszą niedobory wody. 
Podczas wyboru gatunków należy pamiętać, 
że dodatek kostrzewy trzcinowej pozwala na 
wykorzystanie mieszanki na stanowiskach 
gorszych, tzn. zimnych, zlewnych, przesycha-
jących czy pochodzenia organicznego (torfy, 
mursze). Na takich stanowiskach warto rów-
nież dodać tymotkę łąkową, życicę trwałą 
i koniczynę czerwoną. Jeśli mamy do dyspo-
zycji dobre stanowisko na gruntach ornych, 
optymalnie wilgotne, to wybieramy mieszanki 
z większym udziałem życic (trwałej i mieszań-
cowej), doskonale nadających się do bardzo 

intensywnej produkcji. Przy wyborze mie-
szanki traw z lucerną należy zwrócić uwagę na 
odczyn gleby (minimalny to 6,0 pH) i poziom 
wód gruntowych (nie powinien być wysoki). 
Ma to duże znaczenie dla trwałości lucerny 
w takim użytku. 

Kolejnym elementem decydującym o skła-
dzie mieszanki jest jej przeznaczenie. Za-
kładając trwałe pastwisko należy stosować 
mieszanki oparte na trawach niskich, tworzą-
cych zwartą ruń. Najlepszym gatunkiem do 
tego jest życica trwała, która charakteryzuje 
się dodatkowo bardzo dobrą smakowitością 
i strawnością oraz wysoką zawartością cukru. 
Doskonale komponuje się w mieszankach 
z motylkowymi. Gatunki, które powinny uzu-
pełnić dobrą mieszankę pastwiskową, to ko-
strzewa łąkowa, tymotka łąkowa oraz życica 
mieszańcowa, która spełnia dodatkowo role 
rośliny ochronnej podczas szybkiego wzrostu 
nowego zasiewu. Na użytki kośne wykorzystu-
jemy mieszanki oparte na kostrzewach głów-
nie łąkowej i trzcinowej, z dodatkiem tymotki 
łąkowej, życicy trwałej, jako rośliny dolnego 
piętra, oraz kupkówki pospolitej i roślin mo-

JAK wYBRAć ODPOwIEDNIą 
MIESZANKĘ TRAw?
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tylkowych, jak koniczyna czerwona czy lucerna. 
Odpowiedni skład mieszanki traw musi gwarantować 

najlepszą strawność paszy i zarazem wysoki plon, a przy 
tym najwyższą zawartość białka i węglowodanów. Takie 
parametry z całą pewnością spełniają linie mieszanek traw 
PROgrass, które firma PROCAM rekomenduje od kilku już 
lat. Mieszanki tych traw skomponowane zostały z najlep-
szych odmian traw i roślin motylkowatych, o wysokich od-
pornościach na mróz czy też susze, dające wysokie wyniki 
produkcyjne w polskich warunkach. Marka traw PROgrass 
obejmuje 3 rodzaje idealnie złożonych mieszanek, gwa-
rantując szerokie wykorzystanie i przydatność na różne 
stanowiska uprawy.

PROgrass ORIGINAL
Mieszanka przeznaczona na różne typy gleb, na stano-

wiska umiarkowanie wilgotne i suche. Polecana do wypa-
su, jak również do użytkowania kośnego. Duży udział życic 
powoduje dużą odporność runi na udeptywanie i gwaran-
tuje wysoką zimotrwałość. Ponadto podobnie jak festulo-
lium, życice zawierają dużo cukru i mają dobrą strawność 
i smakowitość. Mieszanka posiada prosty skład gatunków 
idealnych do intensywnego użytkowania pastwiskowego 
i kośnego. Trwałość 3-4 lata. Norma wysiewu 30-35 kg/ha.

Skład mieszanki:
- 30% Festulolium (typ rajgrasowy) 
- 20% Życica x boucheanum Kunth 
- 50% Życica trwała (intermediate, 4N)

PROgrass INTENSE
Mieszanka dedykowana na średnie i dobre gleby kli-

matu umiarkowanego, znosząca okresowe susze. Idealna 
w produkcji kiszonek, sianokiszonek oraz do założenia 
pastwiska. Udział życicy, kostrzewy łąkowej i tymotki 
gwarantuje wysoką produkcyjność i jakość. Koniczyny 
podnoszą smakowitość i zawartość białka. Dzięki tak 
zróżnicowanemu składowi gatunkowemu mieszanka sta-
ję się wysoce uniwersalna, nawet w trudnych warunkach, 
gdzie swoje znaczenie ma wówczas dodatek kostrzewy 
trzcinowej. PROgrass INTENSE pozwala na intensywne 
i wieloletnie użytkowanie ok. 4-5 lat. Idealnie sprawdzi 
się również w renowacjach użytków metodą podsiewu. 
Norma wysiewu 30-35 kg/ha.

Skład mieszanki:
- 4% Koniczyna biała (drobnolistna) 
- 8% Koniczyna łąkowa (średniolistna) 
- 20% Festulolium (typ rajgrasowy) 
- 20% Kostrzewa łąkowa 
- 10% Tymotka łąkowa 
- 25% Życica trwała 
- 13% Kostrzewa trzcinowa

PROgrass PROTEIN
Mieszanka przeznaczona na średnie, okresowo prze-

sychające gleby klimatu umiarkowanego i gorącego. 
Oprócz wysokowydajnych gatunków traw w składzie 
posiada duży udział motylkowatych: koniczyny łąkowej 
i lucerny, co bardzo mocno podnosi zawartość białka i ja-
kość pasz, a także daje powodzenie uprawy na suchych 
i mniej żyznych stanowiskach. Polecana do bezpośred-
niego skarmiania, jak również do przygotowania siana 
i kiszonek. Najlepsza dla gospodarstw, którym zależy 
na jak największej zawartości białka w plonie. Jeśli rol-
nik uprawia kukurydzę, która jest najlepszym źródłem 
energii dla przeżuwaczy, to logiczne jest, aby dobierając 
mieszanki wielokośne postawić na białko. Wysoka za-
wartość białka to nie tylko lepsza jakość paszy, ale też 
duże oszczędności na dodatkowe komponenty białkowe. 
Mieszanka trwała przez 4-5 lat w użytkowaniu intensyw-
nym. Norma wysiewu 30-35 kg/ha.

Skład mieszanki:
- 30% Lucerna siewna 
- 10% Koniczyna łąkowa 
- 15% Tymotka łąkowa 
- 25% Festulolium (typ rajgrasowy) 
- 10% Kupkówka pospolita 
- 10% Życica trwała (intermediate, 4N)

Mieszanki traw pastewnych PROgrass to konkret-
na propozycja dla gospodarstw uprawiających użytki 
zielone z przeznaczeniem na pasze dla wymagających 
przeżuwaczy. Starannie zbilansowane składy mieszanek 
gwarantują wysokie i stabilne plonowanie przez kilka lat 
uprawy. Nowoczesne odmiany gatunków wykorzystywa-
ne w mieszankach PROgrass gwarantują Państwu wy-
soką wydajność bardzo dobrej jakościowo paszy, nawet 
w warunkach wysokich temperatur, niedoborów wody 
i mrozów. 
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ROZKŁAD RESZTEK POŻNIwNYCH
JAKO FuNDAMENT ŻYZNOŚCI
Dobry rozkład resztek pożniwnych to nie tylko sposób na odzyskanie substancji pokarmo-
wych – tych, których nie wynieśliśmy z plonem, ale przede wszystkim fundament zdrowej 
i żyznej gleby. Wielu rolników stosuje symboliczną dawkę azotu na ściernisko, aby przy-
spieszyć ich rozkład po przeoraniu. Jest to dobra praktyka, ale to nie wszystko, co można 
zrobić, by osiągnąć maksymalny efekt. Kluczem do rozkładu są właściwe bakterie – te, 
które rzeczywiście biorą udział w tym procesie i to je właśnie należy wprowadzić na pole.

Tekst: 
Adrian Chyła

Przyorana słoma jest świetną pożyw-
ką dla mikroorganizmów glebowych, które 
bardzo chętnie ją konsumują, mineralizując 
substancje odżywcze. Optymalny pod wzglę-
dem tempa rozkładu stosunek węgla do azo-
tu wynosi 10 do 1, ale w sposób naturalny 
po zbiorach, dostępna ilość azotu jest zbyt 
mała, więc bakterie pobierają go z zapasów 
glebowych. Następuje wtedy moment, gdy 
bakterie oraz uprawa następcza konkurują 
o azot, którego zaczyna brakować. Dlatego 
wprowadzenie niewielkiej dawki azotu (5-7 
kg na każdą tonę słomy) istotnie polepsza jej 
rozkład, zwłaszcza przy uprawie uproszczo-
nej, gdy jej część pozostaje na powierzchni 

gleby. To jednak nie sam azot powoduje pro-
ces rozkładu resztek, ale bakterie.

Bakterie takie znajdziemy m.in. w prepa-
racie BIOGEN REWITAL PRO+, który zawiera 
pożyteczne bakterie glebowe (celuloitycz-
ne, nitryfikacyjne, sanitarne, lipolityczne), 
które odpowiadają za mineralizację resztek 
pożniwnych, obornika, poplonów i innych 
substancji organicznych przyczyniając się 
do wzbogacenia gleby w kwasy humusowe. 
Przez to wpływają na poprawę żyzności oraz 
utrzymanie struktury gruzełkowatej gleby. 
Ich kompozycja i ilość jest taka, że preparat 
przywraca równowagę mikrobiologiczną gle-
by nawet w warunkach jej silnej degradacji 
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spowodowanej erozją, działaniem ognia lub środków 
chemicznych. Wprowadzone bakterie działają na zasa-
dzie „zasiedlenia niszy”, przez co nie zostawiają miejsca 
patogenom. To ogranicza presję odglebowych chorób ro-
ślin i reguluje skład mikroflory glebowej.

Dobrą scenerią do popisu dla REWITAL PRO+ jest pole 
po zbożach, na którym siać będziemy rzepak. Jak wiemy 
pole pod rzepak powinno być uprawione bardzo staran-
nie: najpierw należy zerwać ściernisko po przedplonie, 
aby przerwać parowanie gleby. Najczęściej sprawę tę 
załatwia talerzówka pracująca na około 5 cm, która po-
winna wówczas dobrze wymieszać słomę z glebą. I to jest 
właśnie ten moment, kiedy zastosować należy REWITAL 
PRO+ lub Mycocell firmy FCA. Zasadniczy efekt działania 
takiego preparatu – przyspieszenie mineralizacji słomy 
i namnożenie flory bakteryjnej – to nie wszystko. Efek-
tem „ubocznym” jest zabieg niefungicydowy przeciw-
ko zgniliznie twardzikowej. Jak pamiętamy, choroba ta 
w minionych latach stanowiła poważny problem, a stosu-
jąc preparaty mikrobiologiczne, z góry tworzymy warunki 
niekorzystne dla rozwoju jej zarodników, a więc duże są 
szanse, że dzięki temu uzyskamy bardzo dobry efekt jej 
zwalczania. Uprawione i zaszczepione bakteriami ścier-
nisko staje się miejscem, gdzie wnet skiełkują samosiewy 
zbóż i chwasty. Poradzimy sobie z nimi za pomocą orki na 
głębokość 25-30 cm, którą koniecznie należy wyrównać. 
Pozostawienie brył gleby w ciepłych miesiącach oznacza 
ich zasychanie. W przypadku uprawy uproszczonej głę-
bokość uprawy pozostaje taka sama, bo pamiętać nale-
ży, że rzepak buduje mocny i głęboki system korzeniowy, 
więc gleba musi być solidnie spulchniona. Przed tym za-
biegiem należy wysiać nawozy, najlepiej z serii PROSAN, 
bo mają one pochodzenie organiczne, a więc przyswajal-
ność składników pokarmowych w nich zawartych zbliża 
się do 100%.

Kolejnym tematem jest rozkład resztek pożniwnych 
kukurydzy, których jest bardzo dużo zwłaszcza w upra-
wie na ziarno. Jest to roślina, która buduje ogromne ilo-
ści biomasy, a jej łodygi są szczególnie grube i twarde. 
W przypadku jej uprawy na ziarno lub zbiór całych kolb, 
na polu pozostaje gigantyczna ilość resztek pożniwnych, 
które z jednej strony akumulują składniki odżywcze dla 
uprawy następczej, ale z drugiej – stanowią siedlisko pa-
togenów, z omacnicą prosowianką i grzybami z rodzaju 
Fusarium na czele. Dlatego tak istotne jest nie tylko roz-
drobnienie słomy kukurydzianej i jej przyoranie, ale rów-
nież jak najszybszy jej rozkład. Ma to szczególne znacze-
nie, gdy uprawiamy kukurydzę w monokulturze.

W przypadku poplonów sprawa ich rozkładu jest rów-
nie ważna, ale ze względów nawozowych, nie z punktu 
widzenia ochrony rośliny następczej. Sens poplonu pole-

ga nie tylko na przerwaniu następstwa roślin, ale w dużej 
mierze na wzbogaceniu gleby w składniki odżywcze. Ma 
to szczególne znaczenie przy roślinach bobowatych, gdzie 
np. łubin pozostawia po sobie kilkadziesiąt kg świetnie 
przyswajalnego azotu. Jednak duża masa zielona, którą 
się cechuje, oraz termin, w którym go przyoramy, ozna-
czają, że jego rozkład musi być dodatkowo stymulowa-
ny. Warto dodać, że stosowanie środka REWITAL PRO+ 
jest szczególnie wskazane tam, gdzie występują wyraźne 
problemy z glebą. Są to zwłaszcza miejsca, gdzie tworzą 
się zastoiska wodne oraz martwica glebowa. Nie może-
my zapomnieć oczywiście o uprzednim wapnowaniu, bo 
pamiętamy przecież, że do dobrego rozwoju mikroorga-
nizmy potrzebują pH większego od 6.

Jak aplikować?
Zasad, które rządzą aplikacją preparatów biologicz-

nych jest kilka. Pierwsza różnica
w stosunku do ś.o.r. jest taka, że opryskujemy znacz-

nie większą ilością wody – nawet
300-500 l/ha. Druga różnica, to wilgotność, ponieważ 

oprysk biologiczny udaje się najlepiej, gdy wykonywany 
jest przy wilgotnej pogodzie, najlepiej w mżawce. Po-
dobnie jak przy chemicznych opryskach doglebowych 
należy wymieszać go z glebą pamiętając, że największym 
wrogiem mikroorganizmów jest brak wody, więc trzeba 
dokonać tego jak najszybciej. Błędem, wprawdzie nie-
groźnym, ale zmuszającym do pracochłonnego czysz-
czenia opryskiwacza, jest niedomyty zbiornik, pompa 
i przewody po uprzednich opryskach chemicznych. Po-
zostałości chemii potrafią pozostawać w zakamarkach 
opryskiwacza, zwłaszcza na wewnętrznej stronie górnej 
ścianki zbiornika, a ponowne zalanie go wodą powoduje 
rozpuszczenie się zaschniętych resztek. Ponieważ pra-
wie każda chemia jest dla mikroorganizmów zabójcza, 
to opisana sytuacja skutkuje tym, że mikroorganizmy  
w zbiorniku obumierają i bardzo często zapychają maszy-
nę. Pół biedy, gdy zapchają tylko dysze albo filtr. Gorzej, 
gdy zakleją również pompę.
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MIKRO AGRONOMIA, nawozy dolistne 
w dobie... niedoborów wody

Tekst: 
Michał Pawłowski,

Krzysztof Zdrojewski,
ADOB

Rośliny w zdecydowanej większości 
pobierają składniki pokarmowe przez 
przystosowany do tego celu system 
korzeniowy. Pobierane przez korzenie 
składniki umożliwiają roślinie prawidłowy 
wzrost, dobre ukorzenienie, krzewienie, 
programowanie wysokiego plonu i dalszy 
rozwój. W okresie wzrostu rośliny bywają 
jednak fazy, kiedy pobranie składników 
przez system korzeniowy jest zbyt wolne lub 
utrudnione na skutek niedoboru wody, zbyt 
niskich temperatur lub nieprawidłowego 
odczynu gleby. W takich sytuacjach można 
pomóc roślinie, dokarmiając pozakorzenio-
wo, czyli dolistnie, by jej tempo wzrostu nie 
ulegało spowolnieniu. Trzeba uświadamiać, 
że nawozić roślinę należy doglebowo, a do-
listnie można ją tylko dokarmić. Dokarmianie 
odbywa się przez wszystkie organy nadziem-
ne roślin, nie tylko przez liście, dlatego po-
prawniejszym jest określenie „dokarmianie 
pozakorzeniowe”.

Dokarmianie dolistne jest bardzo sku-
tecznym sposobem uzupełnienia składników 
pokarmowych, bo tempo i stopień ich wyko-
rzystania z nawozów stosowanych na liść są 
większe niż po nawożeniu doglebowym, ale 
ograniczona jest możliwość zastosowania 
większych ilości tych składników i pobierania 
ich przez roślinę. Dokarmianie dolistne jest 
więc swego rodzaju dopingiem dla rośliny, 
najczęściej bardzo skutecznym.

Liście i inne zielone części nadziemne 
roślin mogą pobierać składniki pokarmo-
we przez szparki i przetchlinki. Wchłanianie 
składników przez liście jest tym większe, im 
dłużej pozostają one zwilżone stosowanym 
roztworem, dlatego najlepsze wyniki daje 
dokarmianie w czasie pochmurnej pogody 
lub wcześnie rano albo wieczorem. W czasie 
suchej i upalnej pogody roztwór krystalizuje 
na powierzchni liści i nie osiąga się oczekiwa-
nych efektów dokarmiania. 

Dolistne dokarmianie roślin szczególnie 
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sprzyja ich lepszemu wzrostowi i rozwojowi w trzech układach czynników:
- w niektórych fazach rozwojowych rośliny szczególnie intensywnie pobierają składniki pokarmowe i ich system 

korzeniowy nie zawsze jest wystarczająco wydajny do pełnego pokrycia potrzeb,
- w warunkach początku suszy występuje ograniczenie pobierania żelaza, następnie manganu, miedzi i cynku. 

W okresach z niedoborem opadów, a także na skutek blokady mikroelementów w glebie w niektórych układach 
chemizmu glebowego,

- w warunkach niedostatecznego nagrzania gleby, a jak wiemy system korzeniowy skutecznie pobiera makroele-
menty w szczególności fosfor i potas w temperaturach około 12⁰C.

Stosowanie mikroelementów powinno być uzależnione od ich zasobności w glebie. Przy średnich zasobnościach 
sensowne staje się podanie w niesprzyjających warunkach (nadmierna wilgoć, niska temperatura, silne uszkodzenia 
roślin, długi okres niedoboru słońca, susza). Natomiast przy niskiej zasobności glebowej i wyższym pH – ich stosowa-
nie staje się obowiązkowe. 

Formy chemiczne mikroelementów:
- tlenki i wodorotlenki charakteryzują się zazwyczaj bardzo wysoką koncentracją składników, ale jednocześnie 

bardzo niską rozpuszczalnością, 
- sole mineralne są bardzo dobrze rozpuszczane w wodzie, ale właściwość ta jest silnie uzależniona od pH roztwo-

ru, słabo się mieszają i tworzą roztwory niestabilne,
- chelaty są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, i to niezależnie od pH, tworzą roztwory stabilne i są szybciej 

wchłaniane przez liść i tym samym łatwiej przyswajane przez rośliny, a dodatkowo można je łatwo i bezpiecznie 
mieszać z innymi agrochemikaliami.

Najważniejsze mikroelementy w poszczególnych uprawach
Dla zbóż najważniejszymi mikroelementami są miedź (w dużych dawkach, nawet 50 g jednorazowo tylko do pierw-

szego kolanka, w późniejszych fazach rozwojowych do 20 g w jednym zabiegu), mangan, cynk i molibden, które po-
winniśmy podawać kilkukrotnie podczas całej wegetacji: 4-8 liści, krzewienie, pierwsze kolanko do liścia flagowego 
oraz kłoszenie. 

W rzepaku główną rolę odgrywa bor (niedobór może doprowadzić do zredukowania plonu nasion nawet do 20%) 
oraz mangan, miedź, molibden i cynk. Wspomniane mikroelementy należy dostarczyć w fazie 4-8 liści, na początku 
wydłużania pędu głównego oraz na zielony pąk. W bieżącym sezonie w trakcie huśtawki pogodowej jaką mieliśmy 
(w dzień temperatura 12-15⁰C, a w nocy przymrozki i działanie fitotoksyczne), konieczne jest stosowanie boru w po-
czątkach kwitnienia oraz na zieloną łuszczynę.

W uprawie kukurydzy kluczowymi mikroelementami są cynk i bor, które powinniśmy dostarczyć w fazie 4-6 liści 
oraz 6-8 liści. W latach suchych zalecane jest aplikowanie tych pierwiastków także przed wyrzuceniem wiech. Nie-
wielki deficyt cynku prowadzi do utraty 20% plonu, natomiast niedobory boru zakłócają proces formowania ziarnia-
ków (wypełnienie kolb).

Aby zaspokoić wymienione potrzeby mikroelementowe przedstawionych roślin należy sięgnąć po PROLEAF MAX 
4.0, stuprocentowy chelat miedzi, cynku, manganu oraz molibdenu z dodatkiem azotu i potasu. Nieodzowny niemal 
w każdej uprawie płynny bor, czyli PROCAM Bor oraz dodatkowo w kukurydzy PROCAM Cynk.
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PRZEZORNY 
ZAwSZE uBEZPIECZONY

W ostatnich latach na większości obszaru Polski zauważalny jest deficyt opadów atmosfe-
rycznych, stąd susza jest coraz bardziej widoczna i dotkliwa. Upały stają się coraz bardziej 
powszechne. Podczas nich gleba nagrzewa się w zawrotnym tempie, tym samym przy-
czyniając się do parowania wody. Zjawisko parowania wody w ciągu roku, w przypadku 
wysokich temperatur, nasila się. Średnie parowanie wody z gleby w przypadku temperatur 
poniżej 30⁰C wynosi około 5 l/m2 dziennie. W przypadku temperatur dochodzących do 
40⁰C, a tak było w minionym sezonie, może ono wzrosnąć nawet dwukrotnie. 

Tekst: 
 Waldemar Bajek, 

Jarosław Krzysztoń 
FCA

 

Ponieważ parowanie przeważa nad opada-
mi, uprawy muszą bazować na zasobach wody 
glebowej zgromadzonych w okresie jesienno-zi-
mowym. Zimy ostatnich lat są łagodne, a okry-
wa śnieżna bywa niewielka lub całkowicie jej 
brak. Często zdarza się, że retencja glebowa nie 
wystarcza na zaspokojenie potrzeb wodnych 
roślin. Wartość klimatycznego bilansu wodnego 
pomiędzy wartością opadu atmosferycznego 
a potencjalnym parowaniem w okresie wiosen-
no-letnim, jest coraz niższa, dlatego występują-
ce susze są bardziej dotkliwe. 

Z powodu ocieplania się klimatu należy za-
dbać z wyprzedzeniem o magazynowanie wody 
i efektywne wykorzystanie opadów. Z punktu 
widzenia pola najważniejszym magazynem 
wody jest gleba będąca podstawowym środ-
kiem produkcji oraz magazynem wszystkich 
niezbędnych składników pokarmowych dla 

roślin czy mikroorganizmów glebowych. Jej po-
jemność sorpcyjna zależy w dużej mierze od za-
wartości próchnicy. Rośliny na piaskach szybciej 
reagują na suszę niż na glebach zwięzłych. Nasze 
gleby są coraz bardziej ubogie w próchnicę. Gle-
by ubogie w próchnicę to te, które zawierają jej 
0,1-1% , a bogate w próchnicę to te powyżej 4%. 
Najczęściej w Polsce mamy zawartość pomiędzy 
1,5- 4%. Wpływ na zawartość próchnicy zależy 
w dużej mierze od nas, więc powinniśmy dążyć 
za wszelką cenę do zwiększenia tego parametru, 
co pozwoli bardziej przygotować się na skutki 
suszy.

Próchnica to podstawowy wskaźnik żyzności 
gleb. Powstaje z przekształcenia szczątków orga-
nicznych, głównie roślinnych, przy udziale orga-
nizmów glebowych i drobnych bezkręgowców, 
np. dżdżownic. Część roślin musi ulec rozkłado-
wi tak, że nie rozpoznaje się już struktury tkanek, 
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z których powstały, stąd nazwa próchnica. Stanowi ona 70-
80% całości substancji organicznej gleby. Dżdżownice pełnią 
ważną funkcję w kształtowaniu fizycznej struktury środowi-
ska glebowego. Drążą kanaliki przez kolejne warstwy gleby, 
poprawiając jej stosunki powietrzno-wodne, a odżywiając się 
martwą materią organiczną, przyczyniają się do jej rozkładu 
i uwalniania składników mineralnych. Materia organiczna 
gleby oprócz próchnicy zawiera wszystkie pozostałe składniki 
organiczne znajdujące się w glebie, np. resztki roślinne i zwie-
rzęce, nawozy organiczne i produkty organizmów glebowych.

Pomocne dla gleby jest wprowadzenie do zmianowania 
roślin strączkowych, motylkowych, okopowych, mieszan-
ki z trawami i poplony. Ograniczanie zbędnych przejazdów 
ciężkimi maszynami rolniczymi, zmniejsza ugniatanie gleby, 
ponieważ jest to również jeden z czynników niszczących jej 
aktywność biologiczną. Dla poprawy struktury gleby bardzo 
ważne jest stosowanie nawozów organicznych np., obornik, 
gnojówka, gnojowica, pomiot kurzy, bądź tych, już przygoto-
wanych przez firmę FCA do zastosowania bezpośrednio na 
polu: Microsol BTC, Prosan PK, Prophos Super B czy Prosan 
Max S. Stanowią one doskonałą pożywkę dla mikroorga-
nizmów glebowych i są surowcem do produkcji próchnicy, 
a niektóre nawet same w sobie zawierają już pożyteczne mi-
kroorganizmy. Wiosenna orka i odwracanie głębokiej skiby to 
marnotrawienie wilgoci w glebie. Cała warstwa orna może 
być wówczas przesuszona. Nieodzownym zabiegiem jest 
wapnowanie gleb, ponieważ zakwaszenie jest czynnikiem 
ograniczającym plonowanie roślin i wykorzystania potencjału 
gleby. Zakwaszenie stanowi zagrożenie dla wszystkich funkcji 
jakie pełni gleba, czyli: produkcyjnej, retencyjnej i siedlisko-
wej.

Cennym nawozem, zwłaszcza w gospodarstwach bez 
inwentarza, odtwarzającym zasoby substancji organicznej 
w glebie jest słoma. Szacuje się, że maksymalnie połowę 
masy słomy zebranej w Polsce zużywa się w produkcji rolnej, 
przy czym najmniej wykorzystywana jest słoma rzepakowa 
i kukurydziana. Rolnicy często wykorzystują słomę do wytwa-
rzania energii dla własnych potrzeb bądź sprzedają ją z prze-
znaczeniem na różne cele. Takie działanie należy uznać za 
podstawowy błąd agrotechniczny, który po dłuższym czasie 
doprowadza do spadku żyzności i degradacji gleb w wyniku 
zmniejszenia w nich zasobów próchnicy. Konsekwencją tego 
jest mniejsza zdolność do zatrzymywania wody i gromadze-
nia składników pokarmowych w glebie, co przekłada się na 
obniżkę plonów. 

Uśredniając plon na poziomie 5 t/ha wprowadzamy do 
gleby: 

- słomy zbożowej około 80 kg K2O, 25 kg N, 15 kg P2O5, 7 
kg Mg, 

- słomy rzepakowej około 150 kg K2O, 60 kg N, 30 kg P2O5, 
20 kg Mg, 

- słomy kukurydzianej około 100 kg K2O, 50 kg N, 20 kg 
P2O5, 10 kg Mg. 

Pamiętać przy tym należy, że słoma może zawierać rów-
nież patogeny. Słoma pszenicy i pszenżyta może być źródłem 
chorób, głównie: septorioz, rdzy, fuzarioz, łamliwości czy 
zgorzeli. Słoma kukurydzy to źródło głównie dla fuzarioz. 
Słoma rzepaku to zgnilizna twardzikowa, werticilioza oraz 
sucha zgnilizna kapustnych. Liście buraków cukrowych są 
natomiast źródłem m.in. chwościka.

Naszą rolą nadrzędną powinno być odpowiednie zagospo-
darowanie słomy, tak żeby uzyskać potencjał w niej zawarty, 
przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka porażenia przez pa-
togeny następczej uprawy. Wyniki coraz liczniejszych obser-
wacji w ostatnich latach wskazują, że stosowanie naturalne-
go preparatu biologicznego o nazwie Myco Cell firmy FCA, 
znacznie przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, przez co 
powoduje przemianę substancji organicznej, podnosząc tym 

Septorioza paskowana liści pszenicy

Sucha zgnilizna kapustnych
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samym zawartość próchnicy. Wpływa też korzystnie na właściwości fizyczne gleby oraz 
odtruwa glebę skażoną pestycydami. Cechą bardzo istotną jest działanie fitosanitarne, 
polegające na ograniczeniu rozwoju patogenów zawartych w słomie. Produkt Myco 
Cell zawiera w składzie 3 szczepy mikroorganizmów, których działanie jest przedstawio-
ne poniżej:

a) BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (szczepy bakterii) ,mineralizacja składników znaj-
dujących się w próchnicy, wpływ na rozwój systemu korzeniowego, uaktywnienie form 
uwstecznionego fosforu,

b) TRICHODERMA ROSSICUM (szczepy grzybów), rozłożenie makrocząsteczek ma-
terii organicznej, ograniczenie w sposób naturalny poszczególnym patogenów, m.in. 
fusarium, alternarioza, rizoktonioza, zgorzel siewek,

c) CONIOTHYRIUM MINITANS (szczepy grzybów), rozłożenie mikrocząsteczek mate-
rii organicznej, ograniczenie w sposób naturalny poszczególnych patogenów np. zgnili-
zny twardzikowej (Sclerotinia sclerotiorum).

Przed zabiegiem zawsze należy zapoznać się z instrukcją stosowania preparatu i ści-
śle przestrzegać jej zapisów. Grzyby odgrywają główną rolę w rozkładzie materii orga-
nicznej. Biorą udział w rozkładzie błonnika, pektyn, związków aromatycznych, ligniny, 
keratyny. Wytwarzają duże ilości antybiotyków, witamin, kwasów organicznych i wpro-
wadzają do środowiska związki humusowe, przez co odgrywają poważna rolę w pro-
cesach glebotwórczych. Produkt Myco Cell powinniśmy zastosować tuż przed upraw-
ką pożniwną wykonaną płytko, aby dobrze wymieszać ściernisko i przerwać wschody 
chwastów, które intensywnie zabierają wodę z gleby. Do uprawek pożniwnych należy 
przystąpić jak najszybciej po zbiorze rośliny uprawnej żeby zerwać kapilary glebowe 
przenoszące wilgoć z głębszych warstw gleby w górę. 

Innym rozwiązaniem firmy FCA o podobnym ukierunkowaniu i bardzo zbliżonym 
składzie mikrobiologicznym jest produkt Microsol BTC występujący w formie granulatu 
do zastosowania za pomocą klasycznego rozsiewacza nawozu.

Warto dodać, że w wyniku stosowania pożytecznych mikroorganizmów gleba uzy-
skuje gruzełkowatą strukturę, co stwarza korzystne warunki do rozbudowy systemu 
korzeniowego. Dzięki temu rośliny mogą pobierać składniki pokarmowe z głębszych 
warstw gleby. Zaletą jest również zwiększenie pojemności wodnej gleby, ponieważ, jak 
wspomniano na wstępie artykułu, żyjemy w czasach deficytu opadów atmosferycz-
nych, gdzie susza jest coraz bardziej widoczna i dotkliwa. 

Przezorność związana z pracą nad glebą, dostępnymi metodami poruszonymi w ar-
tykule, pozwoli nam poprawiać strukturę naszych gleb i zgromadzić większe zapasy 
składników odżywczych oraz wody, a to finalnie znajdzie przełożenie w plonie, o który 
tak wszyscy walczymy.

Rzepak w produktach FCA
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ERuCA - plan na uprawy 
sadowniczo-warzywnicze

Tekst: 
dr inż. Magdalena Ostapiak

BIO-GEN

Kolejny rok mamy do czynienia z łagodną 
i bezśnieżną, w wielu rejonach kraju, zimą. Dla 
roślin w sadach czy jagodnikach oznacza to brak 
fazy spoczynku, co może prowadzić do zakłó-
cania wzrostu i rozwoju roślin. Takie warunki, 
nie pozostają bez znaczenia na przezimowanie 
różnego rodzaju szkodników upraw sadowni-
czych czy warzywniczych. Brak typowych zmian 
temperatury należnych okresowi zimowemu, 
przyczynia się do zwiększania liczebności szkod-
ników. Przyspiesza ich przemiany, co w kon-
sekwencji prowadzi, z roku na rok, do coraz 
większych szkód w uprawach sadowniczych 
i warzywniczych. Utrzymujące się wysokie tem-
peratury w okresie jesienno-zimowym wpływa-
ją nie tylko na wcześniejszy moment pojawiania 
się szkodników, ale przede wszystkim na ich 
intensywniejszy rozwój i dłuższe występowanie 
na roślinach uprawnych. Coraz częściej istnieje 
konieczność stosowania zabiegów ograniczają-
cych szkodniki tuż przed samym zbiorem owo-
ców i warzyw. 

W gronie szkodników, które co roku poja-

wiają się na plantacjach w różnym nasileniu, 
są m. in. zwójki, stanowiące duże zagrożenie. 
Owady te występują w dużym zróżnicowaniu 
gatunkowym, a jak to u organizmów zmien-
nocieplnych, ich rozwój uzależniony jest od 
przebiegu pogody. Żerujące gąsienice owadów 
powodują uszkodzenia liści łodyg, owoców 
i korzeni. Często miejsca uszkodzenia stają 
się źródłem zakażeń chorobami grzybowymi 
i bakteryjnymi. Skutkiem tego jest przede 
wszystkim słabsze plonowanie i pobieranie 
składników pokarmowych. Jakość handlowa 
owoców i warzyw spada, a wartość przecho-
walnicza płodów rolnych maleje. 

Wczesna, ciepła i sucha wiosna sprzyja wcze-
śniejszej wegetacji, a fazy rozwojowe w sadach 
często są przyspieszone. Rośliny z kolei są bar-
dziej narażone na wszelkiego rodzaju działanie 
czynników stresowych. Dlatego tak ważna jest 
obserwacja tego, co dzieje się na plantacjach 
oraz wzmożony monitoring. Wydłużony czas 
żerowania szkodników, powoduje, że może 
wystąpić więcej pokoleń o skróconych cyklach 
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rozwoju. Zatem sadownicy powinni już dzisiaj pomyśleć jak 
zabezpieczyć rośliny, a co za tym idzie przyszłe plony przed 
uszkodzeniami ze strony różnych gatunków owadów.

Jakie kroki należy podjąć przygotowując się do sezonu?
W nadchodzącym sezonie należy się spodziewać wzmo-

żonej presji szkodników w sadach. Dobry, wczesny moni-
toring upraw i precyzyjna ochrona przyszłego plonu wy-
konana na czas, to gwarancja zbiorów zdrowych owoców, 
odpornych na przechowywanie. Przyroda nie śpi, dlatego 
koniecznie trzeba wcześniej określić zagrożenie i działać. 
Mając na uwadze, że wiosna dla roślin sadowniczych to 
okres wzmożonych przemian, należy ograniczać stresy i do-
bierać takie preparaty do ochrony plantacji, które dodat-
kowo wspomogą i zregenerują rośliny. I tu z pomocą może 
przyjść preparat mikrobiologiczny ERUCA na bazie bakterii. 
Działanie preparatu polega na kolonizowaniu przez bakterie 
powierzchni zewnętrznych łodyg, liści, kwiatostanów, owo-
ców i wytworzenie niekorzystnego środowiska dla różnego 
rodzaju gąsienic występujących w uprawach sadowniczych 
czy warzywniczych. Produkt zawiera wyselekcjonowane 
szczepy bakterii, które wytwarzają nieprzyjazne środowisko 
dla wzrostu i rozwoju gąsienic. Po zastosowaniu prepara-
tu ERUCA na powierzchni roślin tworzy się rodzaj bariery 
mikrobiologicznej, która powoduje, że gąsienice nie chcą 
żerować. Jednocześnie bakterie, które przyczyniły się do 
powstania „bariery” mikrobiologicznej, stymulują w roślinie 
mechanizmy pozwalające na szybszą regenerację po uszko-
dzeniach wyrządzonych przez gąsienice. W efekcie, po za-
stosowaniu preparatu ERUCA, rośliny są w lepszej kondycji, 
co umożliwia mniejsze straty w plonie. Preparat mikrobio-
logiczny ERUCA, będąc środkiem biologicznym, najlepiej 
będzie się sprawdzał jako prewencyjne zastosowanie przed 
spodziewaną na uprawach presją szkodnika. Skuteczność 
preparatu zależy od dokładnego pokrycia roślin preparatem 
oraz od pory wykonania zabiegu. Zalecane jest, aby zabieg 
wykonywać późnym wieczorem lub nocą, kiedy to tempera-

tura powietrza spada oraz parowanie wody jest niższe, w dni 
pochmurne z wysoką wilgotnością powietrza lub wczesnym 
rankiem z dużą ilością wody (500-1400 l/ha). 

Ważne jest, aby po zabiegu ciecz długo utrzymywała się 
na roślinach. Mikroorganizmy potrzebują kliku godzin na 
skolonizowanie się na poszczególnych częściach rośliny, na 
których wykonywany jest oprysk. Pojawić się może pytanie, 
czy preparat można zastosować po pojawieniu się pierw-
szych gąsienic. Odpowiedź brzmi, oczywiście! Stąd zresztą 
była wcześniej mowa o skutecznym monitoringu. Co więcej, 
zabiegi można powtarzać w zależności od warunków atmos-
ferycznych i ilości gąsienic co 7-21 dni.

Ważną informacją dla każdego plantatora jest fakt, że 
preparat można stosować w każdej fazie rozwoju rośliny, po-
nieważ komponenty użyte w preparacie nie tworzą w owo-
cach i warzywach chemicznych pozostałości i nie posiadają 
okresu karencji. W uprawach warzywniczych, bardzo waż-
nym aspektem jest możliwość stosowania preparatu ERUCA 
nie tylko krótko przed zbiorem, ale i w trakcie zbioru. ERUCA 
może być również wsparciem dla preparatów chemicznych. 
Preparat można łączyć z większością środków fungicydo-
wych. Należy unikać preparatów na bazie: kaptanu i man-
kozebu. Substancje te mogą przyczynić się do hamowania 
wzrostu bakterii i nie zostaną wytworzone mechanizmy 
obronne na roślinie, na której został on wspólnie zastoso-
wany. Przygotowując ciecz roboczą w opryskiwaczu należy 
pamiętać o kolejności. Najpierw rozpuścić preparat ERUCA 
następnie pozostałe środki. Proponowane dawki to:

0,75-1 kg/ha w sadach; 0,6-0,75 kg/ha w jagodnikach 
i owocach miękkich; kapusta głowiasta biała, czerwona 
i włoska, brukselka, kalafior, brokuł, jarmuż, kalarepa – 0,75-
1 kg/ha; kalafior, brokuł w końcowej fazie wzrostu 1 kg/ha 
co 10-14 dni; pomidor, papryka, ogórek, dynia, cukinia, seler 
korzeniowy, seler naciowy, rzodkiewka, sałata, rośliny upra-
wiane na zbiór młodych liści, groch, bób, fasola szparagowa, 
bobik, por, cebula, czosnek, szalotka, dymka 0,5-0,75 kg/ha.

Jak to wygląda w praktyce?

Preparat ERUCA bardzo dobrze sprawdza się w uprawach 
warzywniczych, czego dowodzą przeprowadzone doświad-
czenia i testy produktu w roku 2019 na terenie lubelszczyzny. 
Oprysk w dawce 1 kg preparatu na hektar plantacji rozpusz-
czony w 600 l wody, aplikacja późnym wieczorem. Preparat 
był stosowany solo na plantacjach kalafiora i brokułu po wy-
stąpieniu na plantacji gąsienic tantnisia krzyżowiaczka.

ERUCA była stosowana na plantacji w trakcie zbioru wa-
rzyw. Ubiegły rok był bardzo suchy, zbiór był kilkuetapowy 
i zachodziła konieczność zabezpieczenia zbiorów przed 
uszkodzeniami. Czas na zastosowanie środka chemicznego 
był wg gospodarza już złym wyborem, ze względu na możli-
we pozostałości w plonie substancji chemicznych. Zdecydo-Żerujące gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
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wał się na preparat mikrobiologiczny ERUCA, który nie ma 
karencji. Wg testującego gospodarza „preparat się sprawdził 
i zadziałał zgodnie z oczekiwaniami. Zdecydowanie poleca 
On stosowanie preparatu ERUCA przez plantatorów uprawy 
warzyw brokułu i kalafiora przeznaczonych do bezpośred-
niej sprzedaży i konsumpcji.”

Kolejne doświadczenie z roku 2019 wykonane przez Pana 
Michała Karpińskiego, doradcę firmy PROCAM: na polu ka-
pusty głowiastej zastosowano preparat mikrobiologiczny 
ERUCA. Pole kapusty głowiastej mocno opanowane było 
żerowaniem tantnisia, a także mączlika warzywnego. Ce-
lem doświadczenia było wybranie 15 główek, na których 
stwierdzono 11 sztuk tantnisia. Zabieg wykonano w dawce 
1 kg preparatu na ha, o godzinie 23.00 (było wówczas 22 oC).  
Po 48 godzinach podczas lustracji oznaczonych roślin stwier-
dzono brak dalszych uszkodzeń na wybranych główkach ka-
pusty. Można więc wynik uznać za bardzo pozytywny, a pre-
parat śmiało polecać jako partnera do mieszanin jak i solo. 

ERUCA, dlaczego warto?
- preparat biologiczny, całkowicie bezpieczny dla ludzi 

i środowiska
- może być stosowany w każdej fazie rozwoju rośliny i nie 

wpływa na gromadzenie szkodliwych pozostałości

- nie posiada okresu karencji, może być stosowany w krót-
kim czasie przed zbiorem

- wpływa na zwiększenie ilości i jakości plonu handlowego
- korzystnie wpływa na kondycję rośliny uprawnej
- wspomaga właściwości regeneracyjne rośliny po uszko-

dzeniach
- może być stosowany łącznie z większością środków fun-

gicydowych

Częstotliwość zabiegów powinna wynosić 7-21 dni w za-
leżności od fazy rozwojowej szkodnika, jego presji oraz wa-
runków pogodowych.

Mączlik warzywny
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PRODuKCJA wARZYw w OBECNYCH 
REALIACH TO SZTuKA I wYZwANIE 
DLA NAJLEPSZYCH!
Uprawa warzyw do łatwych nie należy, a sukces ekonomiczny uzależniony jest od wysoko-
ści plonów oraz cen, na które nie mamy większego wpływu. Producenci warzyw na świeży 
rynek, dostawcy do supermarketów, mają bardzo wysoko postawioną poprzeczkę odno-
śnie do jakości oraz przygotowania warzyw zgodnie z wymogami odbiorcy. Przemysło-
wi odbiorcy warzyw oczekują najwyższej jakości surowca bez pozostałości chemicznych i 
przekroczeń metali ciężkich. Wysokość plonów jest tu kluczowa, gdyż ceny w przemyśle 
od dłuższego czasu pozostają na bardzo podobnych poziomach. 

Tekst: 
Sławomir Mechacki

W każdym przypadku towar musi być 
zdrowy i bezpieczny do spożycia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Państwa, firma PROCAM Polska startuje 
z nową inicjatywą skierowaną typowo dla 
producentów warzyw. Projekt, który właśnie 
otwieramy jest wsparciem w całym proce-
sie produkcji polowej i tunelowej warzyw. 
Zgodnie z metodyką Integrowanej Produkcji, 
począwszy od analizy zasobności gleb, za-
pewniamy program racjonalnego nawożenia 
i ochrony przeciwko chorobom i szkodnikom. 

PROCAM chce być aktywny również w tych 
działaniach, ponieważ mamy świadomość, 
że sukces rolnika to nasz sukces .

Bardzo aktywnie wspieramy producen-
tów papryki tunelowej i gruntowej. Nasza 
nowa generacja nawozów do fertygacji PRO-
FERTI Plus w połączeniu ze specjalistyczny-
mi produktami daje bardzo dobre rezultaty 
w uprawach w największym zagłębiu upra-
wy papryki w rejonie Radomia. Chcemy być 
wsparciem i będziemy promować nowe roz-
wiązania poprawiające jakość owoców, wy-
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barwianie papryki z użyciem skutecznych dozwolonych 
i zarejestrowanych do tego celu środków.

Podstawa naszych działań to precyzyjne zdiagno-
zowanie problemów podczas uprawy oraz skuteczne 
i bezpieczne poradzenie sobie z nimi. Jeżeli produkcja 
warzywna ma być opłacalna, a plony wysokie to korzy-
stajmy ze sprawdzonych rozwiązań oraz działajmy z naj-
lepszymi na rynku. 

Będąc dystrybutorem głównych firm nawozowych 
i chemicznych mamy możliwość zaproponowania szero-
kiego spektrum środków. Tworzymy sieć profesjonalnych 
doradców warzywnych w głównych rejonach produkcji, 
którzy będą opiekować się plantacjami. Każda sytuacja 
na polu jest inna i wymaga indywidualnego rozwiązania, 
PROCAM ma te rozwiązania.

Aby być skutecznym musimy mieć świadomość za-
grożeń jakie są na naszych polach, dlatego od bieżącego 
miesiąca rozpoczynamy sygnalizację szkodników warzyw. 
Rozpoczynamy od upraw kapustnych, potem rozszerzy-
my wsparcie o warzywa korzeniowe i cebulowe. Moni-
toring głównych szkodników: śmietka, tantniś, mączlik , 
wciornastki oraz mszyce właśnie rozpoczęliśmy.

Nasze stacje iMethos zlokalizowane są na terenie 
głównych rejonów produkcji polowej, wyposażyliśmy 
je w modele chorobowe typowe dla warzyw. Dane bę-
dziemy zbierać i na bieżąco przekazywać naszym produ-
centom w formie komunikatów fitosanitarnych. Jest to 
realna pomoc w precyzyjnym i świadomym stosowaniu 
środków ochrony roślin.

W ostatnim czasie opracowane i wdrożone zostały 
programy ochrony chemicznej i nawożenia sugerujące 
skuteczne i jednocześnie ekonomiczne rozwiązania, któ-
re dla roślin kapustnych są bardzo istotne w kontekście 
wycofania podstawowych środków opartych na chloro-

piryfosie, dimetoacie, a także kolejnych planowanych 
redukcjach substancji aktywnych. Innowacyjna Techno-
logia PROCAM dla kapusty, brokułu i kalafiora oparta na 
preparacie Verimark, daje ochronę przed szkodnikami 
w krytycznym okresie wzrostu i wspomaga wigor i start 
roślin Ciągle zmieniająca się lista środków i substancji 
aktywnych dopuszczonych do stosowania wymusza na 
nas stosowanie rozwiązań proekologicznych. W naszych 
zaleceniach dbamy o kulturę gleby, jej naturalny poten-
cjał, dlatego często sięgamy po rozwiązania zawierające 
mikroorganizmy oraz wspomagające naturalne procesy 
glebowe.

W następnych krokach rozpoczynamy badania nad 
nicieniami w uprawach korzeniowych. We współpracy 
z naszymi partnerami wdrażamy nowe rozwiązania do-
glebowe zapewniające skuteczną i jednocześnie bez-
pieczną walkę z tymi szkodnikami.

Naszą misją jest pokazanie najlepszego wyjścia w da-
nej sytuacji, a zaproponowane przez nas rozwiązania 
wcale nie muszą być drogie…

Pułapka kominowa na śmietkę kapuścianą
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PRACE SADOwNICZE - chronimy 
rośliny, czy chronimy siebie?

Wyniki badania sadów prowadzonego przez GUS w 2017 roku wykazały, że sadow-
nictwo w Polsce nadal się rozwija, coraz większe nakłady przeznaczane są na produkcję 
owoców oraz ich przechowywanie. Z roku na rok następuje coraz większa koncentracja 
i specjalizacja produkcji, zwiększa się również potencjał produkcyjny sadów, zwłaszcza 
jabłoniowych. Około 71% powierzchni uprawy wszystkich gatunków drzew owocowych 
w sadach stanowiła powierzchnia uprawy jabłoni. Sady jabłoniowe w UE obejmowały 473 
500 ha w 2017 r., a około 34% obszaru zlokalizowane było w Polsce (160 800 ha). W la-
tach 2012–2017 większość wzrostu uprawy jabłoni skoncentrowała się w Polsce (+17 700 
ha lub +12%).

Tekst: 
dr inż. Paweł Górski 

Specjalista ds.  
bezpieczeństwa pracy 

3M Poland
 

Bartosz Mruk 
Właściciel AgroSafe

W konsekwencji postępującej specjaliza-
cji tej gałęzi rolnictwa niczym nadzwyczajnym 
jest stosowanie coraz bardziej wymagających 
programów ochrony roślin z użyciem szeregu 
pestycydów i innych środków chemicznych. 
O ile tematyka prawidłowego i bezpiecznego 
dla sadów prowadzenia programów ochrony 
roślin jest popularnym tematem wielu intere-
sujących opracowań to tematyka ochrony czło-
wieka podczas zabiegów, a zwłaszcza skutków 
braku odpowiedniej ochrony, jest zdecydowa-
nie mniej popularna i często pomijana. W przy-

padku upraw sadowniczych narażenie na środ-
ki chemiczne jest jednym z głównych, choć nie 
jedynym, zagrożeń mających istotny wpływ na 
zdrowie rolników, a co równie ważne także ich 
rodzin.

Zagrożenie powodowane przez chemiczne 
środki ochrony roślin uzależnione jest od wie-
lu czynników, w tym od rodzaju stosowanego 
środka i kategorii jego toksyczności, formy użyt-
kowej preparatu, stężenia substancji aktywnej, 
czasu narażenia, a nawet od czynników atmos-
ferycznych czy rodzaju stosowanej aparatury. 
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Wykonywanie oprysków środkami chemicznymi przy uprawach wysokich 
wiąże się ze znacznie większym zagrożeniem dla człowieka niż w przypadku 
upraw niskich. Najbardziej toksycznymi środkami chemicznymi są środki 1 
i 2 kategorii toksyczności, jednak najwięcej zatruć wiąże się ze stosowaniem 
związków kategorii 3 – stosunkowo mniej toksycznych, ale również niezwy-
kle niebezpiecznych. W odniesieniu do środków niższych kategorii częściej 
ignorowane są zasady bezpieczeństwa zgodnie z fałszywym przekonaniem, 
że jak nie zabija od razu to na pewno nie szkodzi. Najczęściej zgłaszanymi pro-
blemami zdrowotnymi, które sadownicy kojarzyli z wykonywaniem oprysku 
były podrażnienia błony śluzowej nosa lub oczu (katar, pieczenie) oraz podraż-
nienia miejscowe skóry. Zatrucia ostre objawiają się głównie wymiotami oraz 
utratą przytomności, czemu towarzyszą dodatkowo nudności, zawroty głowy, 
drgawki, osłabienie, nadmierne pocenie się, biegunka i bóle brzucha. Z uwagi 
na niespecyficzność tych objawów i ich typowość dla zwykłego zatrucia po-
karmowego czy przemęczenia, tylko w niewielu przypadkach osoby zatrute 
pestycydami trafiają do lekarza. Wrażliwość na zatrucie pestycydami zdecy-
dowanie się wzmaga, jeżeli jednocześnie na organizm działają leki, alkohol, 
rozpuszczalniki, farby, inne pestycydy, a nawet tytoń czy kawa. 

Im dłuższy jest czas kontaktu z preparatem (również czas przebywania 
w pomieszczeniu, w którym wcześniej zastosowano środek ochrony roślin), 
tym większe jest zagrożenie zdrowia człowieka. Jednak czas ten należy liczyć 
w skali dni, miesięcy, a nawet lat. Wieloletnia ekspozycja nawet na niewielkie 
dawki środków chemicznych może prowadzić do zaburzeń neurologicznych 
i neuroendokrynologicznych oraz zaburzeń rozrodu, w tym zwiększać ryzyko 
niepłodności, występowania wad rozwojowych u płodu, zachorowania na no-
wotwory, w tym zwłaszcza nieziarnicze chłoniaki, raka płuc, trzustki czy jąder. 
Liczne badania wykazały, iż ekspozycja na pestycydy matek w ciąży, jak rów-
nież ekspozycja pourodzeniowa w domu, mają związek z częstszym występo-
waniem u ich dzieci białaczek.

Wyniki badań wskazują, że rolnicy częściej niż pozostała część społeczeń-
stwa chorują na alergie, szczególnie uczuleniowe, kontaktowe zapalenie skó-
ry stanowi istotny problem zdrowotny. Co więcej, problem ten często nie jest 
wiązany z długotrwałym narażeniem na chemiczne środki ochrony roślin.

Zatrucia środkami ochrony roślin najczęściej spowodowane są wdycha-
niem szkodliwej substancji przez nadmiernie długi czas lub też niedostatecz-
nej ochrony rolników opryskujących uprawy, ponieważ wchłaniają się one 
przede wszystkim przez drogi oddechowe. W czasie oprysków i rozpyleń ist-
nieje również możliwość wniknięcia przez skórę lub oczy.

Ograniczanie narażenia na chemiczne środki ochrony roślin może być wy-
konywane na trzy sposoby. Najskuteczniejszą metodą jest usuwanie toksycz-
nych par i gazów bezpośrednio w miejscu jego powstawania, co w przypadku 
wykonywania oprysków jest niemożliwe. Kolejną metodą jest izolowanie ob-
szarów z substancjami chemicznymi od człowieka (np.: hermetyczne kabiny 
z systemem oczyszczania powietrza). Obecnie praktycznie nie spotyka się ma-
szyn wyposażonych w skuteczne systemy oczyszczania powietrza ze szkodli-
wych gazów. Stosowane w ciągnikach rolniczych filtry węglowe przeznaczone 
są jedynie do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Metodą uwzględnianą 
w ostatniej kolejności, po wyeliminowaniu możliwości zastosowania dwóch 
pierwszych, jest izolowanie pracującego rolnika od substancji czynnej poprzez 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej. 

Na rynku dostępny jest bardzo szeroki wybór różnych takich środków. Przy-
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kładowo może to być zestaw złożony z całotwarzowej maski 
ochronnej z pochłaniaczami, uzupełnionymi przez kombi-
nezon ochronny i ochronniki słuchu

•	 kombinezon ochronny 4565 kategoria III, typ 
4/5/6

•	 część twarzowa maski pełnej 3M™ serii 6000
•	 pochłaniacz 6059 ABEK1 przeciw parom orga-

nicznym, gazom nieorganicznym, kwaśnym oraz amonia-
kowi z filtrem przeciw pyłowym 5925 przeciw cząstkom 
stałym i ciekłym P2 oraz pokrywą 501

•	 wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Ultrafit™
•	 rękawice ochronne wielokrotnego użycia Sol-

-Vex®
•	 buty bezpieczne PPO 2058
Jako ochrona dróg oddechowych mogą to być półmaski 

lub maski wielokrotnego użytku z odpowiednio dobranymi 
pochłaniaczami szkodliwych gazów. W wybranych przypad-
kach, kiedy jest to uzasadnione szczególnie ciężkimi warun-
kami, można zastosować sprzęt oczyszczający pochłaniający 
z wymuszonym lub wspomaganym przepływem powietrza, 
wyposażonym oczywiście w odpowiednie pochłaniacze. 
Sprzęt taki daje komfort swobodnego oddychania w czasie 
pracy czystym i co ważniejsze nieszkodliwym powietrzem. 
Najbardziej uniwersalnym pochłaniaczem stosowanym 
w opisywanym sprzęcie jest pochłaniacz typu ABEK. Prze-

znaczony jest on do ochrony przed gazami organicznymi 
i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, 
parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi 
organicznymi, a także mieszaninami w/w substancji. Infor-
macje o rodzaju zastosowanego środka czynnego należy 
szukać w kartach charakterystyki środków chemicznych. 
Jednak nie wszystkie karty charakterystyki środków che-
micznych precyzyjnie określają rodzaj sprzętu ochronnego 
jaki należy stosować, w szczególności dotyczy to rodzaju 
pochłaniaczy stosowanych łącznie ze sprzętem ochrony 
układu oddechowego. W takich przypadkach należy skon-
taktować się z producentem/dostawcą środka chemiczne-
go lub wsparciem technicznym firmy AgroSafe. Podstawą 
oceny zużycia tego typu sprzętu i konieczności wymiany 
na nowy jest zaobserwowanie jakiejkolwiek zmiany zapa-
chu lub smaku pod maską ochronną. Jest to oznaka prze-
bicia chemicznego pochłaniacza. Pochłaniacz taki przestaje 
działać i przepuszcza substancje chemiczne pod maskę. 
Aby sprzęt ochrony układu oddechowego zapewniał pra-
widłową ochronę, oprócz właściwego doboru i użytkowa-
nia elementów oczyszczających (filtrów lub pochłaniaczy), 
niezbędne jest jego szczelne dopasowanie do twarzy. 
Nawet najlepszy sprzęt ochrony indywidualnej nie będzie 
zapewniał ochrony jeśli nie będzie poprawnie użytkowany, 
a w tym zakresie wszystko zależy od nas samych.

Eu r o sta t ,  Eu r o sta t  r e g i o n a l  y e a r b o o k  2 0 1 9 ,  2 0 1 9 ,  I S S N  2 4 4 3 - 8 2 1 9
G U S ,  P r o d u kc j a  o g r o d n i c za .  B a d a n i e  s a d ów  w  2 0 1 7  r o ku
H a r a t y m - M a j ,  A .  i  i n n i ,  P r z y c z y ny  a l e r g i c z n e g o  ko nta ktow e g o  za p a l e n i a  s kó r y  u  o s ó b  za m i e sz ka ł y c h  n a  te r e n a c h 
u p r a w  w y m a g a j ą c y c h  i nte n sy w n e j  o c h r o ny  c h e m i c z n e j ,  B ez p i e c ze ń st w o  P r a c y :  n a u ka  i  p r a kt y ka  1 2  ( 2 0 1 2 ) :  2 5 - 2 7 .
Wa l e s i u k  A n n a  i  i n n i ,  Za t r u c i a  ś r o d ka m i  o c h r o ny  r o ś l i n ,  B o r g i s  -  Po stę py  N a u k  M e d y c z ny c h  9 / 2 0 1 0 ,  s .  7 2 9 - 7 3 5
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OCHRONA ROŚLIN SADOwNICZYCH 
ze wsparciem walki biologicznej i nawożenia

Tekst: 
Krzysztof Gasparski

Postęp w produkcji roślin spowodował 
produkcję owoców coraz wyższej jakości pod 
względem wizualnym. Mimo ogromnego po-
stępu w analizowaniu okresów w jakich nale-
ży wykonać zabieg ochroniarski, w obecnym 
czasie doszło do zwiększenia, a nie zmniejsze-
nia, ilości zabiegów ochrony roślin. Wynika 
to choćby z faktu, że wycofywane są totalne 
środki do ochrony, a w ich miejsce wprowa-
dzane są preparaty selektywne. Skutkiem 
tego np. jeden zabieg owadobójczy prze-
ciwko niemal wszystkim szkodnikom został 
zastąpiony kilkoma zabiegami selektywnymi, 
z których jeden jest przeciwko mszycom, inny 
przeciwko gąsienicom, jeszcze inny przeciw-
ko przędziorkom, pordzewiaczom i innym 
roztoczom. Troska o zdrowie człowieka spo-
wodowała więc dalsze szukanie bezpiecznych 
rozwiązań w ochronie roślin. Wprowadzony 
od 2014 roku obowiązkowy system integro-
wanej ochrony roślin nakazał wykorzystywa-
nie w pierwszej kolejności niechemicznych 
metod ochrony, a preferując uwzględnianie 
w produkcji monitoringu patogenów oraz 
prowadzenia zrównoważonego nawożenia, 
stosowania walki hodowlanej, biologicznej, 
fizycznej i mechanicznej. Jednym z liderów 
oferujących preparaty biologiczne dla roślin 

i gleby jest firma Bio-Gen. Jej asortyment 
produkcji preparatów biologicznych do hi-
gienizacji środowiska roślin z roku na rok jest 
coraz szerszy. W sadownictwie na zasłużone 
zainteresowanie ze strony sadowników zasłu-
gują GARD H, OtiorSTOP, Nematado Biocon-
trol, ERUCA, czy BIOGEN REWITAL PRO+.

GARD H to preparat odbudowujący mi-
kroflorę bakteryjną w sadach owocowych 
i jagodnikach. Składa się on z wyselekcjono-
wanych 22 szczepów bakterii. Bakterie za-
siedlając zdrowe organy roślinne na zasadzie 
konkurencji nie wpuszczają w to miejsce pa-
togenów. Uprawy porażone już przez pato-
gena, na który naniesiony zostanie preparat 
biologiczny nie będą w stanie poradzić sobie 
z presją choroby, zatem należy działać zapo-
biegawczo i w okresach mniejszych zagrożeń 
chorobowych. W przypadku silnych lub licz-
nych infekcji zaleca się wspieranie biologii sil-
ną ochroną chemiczną.

OtiorSTOP to preparat bakteryjny redu-
kujący ilość roślin porażonych opuchlakami 
zwłaszcza w uprawie roślin jagodowych. Za-
lecane są trzy zabiegi w sezonie po 100 gram 
preparatu na hektar dostarczonego w po-
staci oprysku lub fertygacji z zaznaczeniem, 
aby w przypadku oprysków stosować niskie 
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ciśnienia robocze zabiegu, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia struktur 
bakterii. Zasada ta jest zresztą sto-
sowana w przypadku pozostałych 
preparatów mikrobiologicznych. Mi-
kroorganizmy i wyciągi roślinne za-
warte w preparacie stymulują zdro-
wy wzrost korzeni. Zmianie ulega 
także środowisko glebowe czyniąc je 
niekorzystnym dla rozwoju larw opu-
chlaków.

Podobnie wygląda sprawa z pre-
paratem Nematado Biocontrol bę-
dącym mikrobiologicznym prepara-
tem doglebowym ograniczającym 
występowanie roślin porażonych 
przez nicienie. Bakterie z preparatu 
po wprowadzeniu ich do gleby po-
przez oprysk niskociśnieniowy, za-
siedlają ryzosferę roślin tworząc na 
jej powierzchni barierę, dzięki której 
korzenie roślin są mniej atrakcyjne 
dla nicieni. Bariera mikrobiologiczna 
na powierzchni korzenia uniemożli-
wia także rozwój mikroorganizmów 
patogennych przenoszonych przez 
nicienie wpływając na występowa-
nie innych chorób wtórnych. W upra-
wach sadowniczych roślinami bardzo 
wdzięcznymi za pomoc w ogranicza-
niu nicieni są m.in. truskawki, dla 
których dawkowanie określa się jako 
1 kg/ha.

ERUCA to preparat mikrobiolo-
giczny, który ogranicza uszkodzenia 
związane z występowaniem gąsienic 
stwarzając niekorzystne środowisko 
do ich żerowania i rozwoju. ERUCA 
ma być wsparciem dla większość 
preparatów chemicznych stosowa-
nych w ochronie przed gąsienicami. 
Jej skuteczność uzależniona jest od 
właściwego zastosowania. Oprysk 
gąsienic nie przynosi 100% efektów, 
ale zapobiegawcze zasiedlenie liści 
i owoców właściwymi bakteriami za-
wartymi w preparacie ERUCA powo-
duje, że gąsienice nie rozwijają się na 

tych liściach w sposób właściwy. Na-
leży pamiętać, że najlepszą porą apli-
kacji preparatów mikrobiologicznych 
jest pora wieczorna, kiedy powietrze 
się schładza i parowanie wody jest 
dużo niższe. Mikroorganizmy po-
trzebują kilka godzin na zasiedlenie 
środowiska, a wysokie temperatury 
i duże nasłonecznienie nie sprzyja 
temu procesowi. Sugerowane daw-
kowanie preparatu w sadach to 0,75-
1 kg/ha a w jagodnikach 0,6-0,75 
kg/ha. Preparat należy rozcieńczyć 
z wodą w ilości wody od 500 do 1400 
litrów/ha. Nie należy się obawiać 
chloru w wodzie wodociągowej, 
gdyż dopuszczalna zawartość chloru, 
nie jest toksyczna dla mikroorgani-
zmów w preparacie. Preparat ERUCA 
można łączyć z większością środków 
fungicydowych zawierających związ-
ki benzimidiazoli, ditianon, tebu-
konazol, fluopyram, difenokonazol. 
Należy jednak unikać preparatów 
na bazie kaptanu i mankozebu, gdyż 
potrafią one hamować wzrost bak-
terii w preparacie. Przygotowując 
ciecz roboczą w opryskiwaczu należy 
pamiętać o kolejności rozpuszczania 
produktów – najpierw należy roz-
puścić preparat ERUCA, a następnie 
pozostałe środki. ERUCA w sadow-
nictwie musi być stosowana wiele 

Truskawki

Zgnilizna twardzikowa na selerze
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razy w sezonie, ale ze względu na 
powszechność stosowania w sadach 
mocnej chemii, zastosowanie tego 
preparatu jest najbardziej wskazane 
w końcowych fazach produkcji owo-
ców lub przez cały okres u producen-
tów, którzy próbują wyprodukować 
owoce całkowicie bez pozostałości 
środków ochrony roślin.

Innym działaniem charakteryzuje 
się z kolei preparat REWITAL PRO+. 
Rozkłada on resztki roślinne, w tym 
te zainfekowane w roku poprzednim, 
stanowiące źródło chorobotwórcze 
do infekcji w roku kolejnym. Miej-
sca, w których stosowano REWITAL 
PRO+, wykazują większą zawartość 
próchnicy, na skutek szybszego roz-
kładu materii organicznej. Struktura 
gleby oraz jej skład ulegają poprawie, 
co jest wynikiem aktywności bakterii, 
które oprócz rozkładania materii or-
ganicznych, wykazują duże znaczenie 
w odblokowywaniu trudno dostęp-
nych i uwstecznionych składników 
pokarmowych. Dodatkowo ulega po-
prawie gospodarka wodna gleby i ro-
śliny w mniejszym stopniu odczuwają 
skutki ewentualnej suszy.

W ofercie PROCAM znajduje się 
jeszcze ZUMBA PLANT z firmy Natu-
ralCrop. Wspomaga zdrowy rozwój 

korzeni i części nadziemnej roślin. 
Ułatwia ochronę przeciw: szarej 
pleśni, antraknozie, skórzastej zgni-
liźnie owoców truskawki oraz zgni-
liźnie twardzikowej. Zawiera wyse-
lekcjonowane szczepy Bacillus spp. 
i Trichoderma spp. oraz grzyby mi-
koryzowe Glomusspp. Produkt jest 
łatwy w stosowaniu i kompatybilny 
z wieloma fungicydami. Działanie 
jego poprawia ogólną zdrowotność 
roślin poprzez zwiększenie ich natu-
ralnej zdolności do zwalczania infek-
cji oraz podniesienie własnej odpor-
ności na choroby.

Plantivax jest środkiem ochrony 
roślin opartym na laminarynie. Sto-
sowany kilkukrotnie zapobiegawczo 
w dawce 0,75 l/ha w okresach oko-
łokwitnieniowych jabłoni i gruszy wy-
kazuje działanie ochronne przed bak-
terią Ervinia amylovora wywołującą 
zarazę ogniową.

Wiele jest także nawozów o działa-
niu fungistatycznym i bakteriostatycz-
nym. Np. nawozy siarkowe takie jak 
Arysta Siarka 80 WG czy Pennthiol 
80 WG skutecznie potrafią przyczy-
nić się do ograniczania mączniaków 
prawdziwych i roztoczy. Z kolei na-
wozy miedziowe (np. Miedź Extra 
380 SC, Miedź Extra 50 WP, Blucos 
50 WP, Lentor W 50 WP itp.), podob-
nie jak i miedziowe środki ochrony 
roślin wykazują działania nie tylko 
ograniczające patogeniczne grzyby, 
ale i bakterie. Ich zastosowanie do-
ceniane jest zwłaszcza w tych upra-
wach i terminach, w których brak jest 
odpowiednich rejestracji preparatów 
siarkowych i miedziowych. Pamiętać 
jednak należy, że preparaty miedzio-
we wpływają także niekorzystnie na 
wiele właściwych drobnoustrojów. 
Dlatego przy stosowaniu biologicz-
nych preparatów bakteryjnych unikać 
należy stosowania w podobnym cza-
sie preparatów i nawozów miedzio-Szara pleśń truskawki

Mączniak prawdziwy jabłoni
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wYMAGAJąCY ROK
- sprawdzone rozwiązania
Co charakteryzuje profesjonalistę, a co amatora? Otoż profesjonalista wykonuje perfekcyjnie 
zadania proste, amator zaś, bardzo źle zadania skomplikowane...

Tekst: 
Arkadiusz Golon

SDP

Ten sezon w szczególności nie będzie sprzy-
jał niesprawdzonym rozwiązaniom, czyli do-
datkowym komplikacjom. Każdy z nas zasta-
nawia się, czy jest jeszcze coś, co pozwoli nam 
usprawnić nasze działania. Czy można tym sa-
mym zaoszczędzić na nakładach włożonych w 
tak ciężko wypracowane inwestycje, związane 
z uprawą roślin?

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom 
firma SDP, we współpracy z firmą PROCAM, 
rozpoczęła z końcem ubiegłego roku wdroże-
nie programu redukcji ilości wody używanej 
do oprysków. W tym innowacyjnym progra-
mie biorą udział gospodarstwa wytypowane 
przez dyrektorów regionalnych PROCAM, zlo-
kalizowne w każdym regionie działalności fir-
my. Takie rozmieszczenie gospodarstw ma na 
celu jak najlepsze odwzorowanie warunków 
uprawy w naszym kraju oraz wprowadzenie 
wdrożeń na większości gatunków uprawia-
nych w Polsce.

Założenia są bardzo proste: zmniejszyć ob-
jętość wody nie pogarszając efektywności za-
biegu. Aby jednak uzyskać pożądany rezultat, 

należy wziąć pod uwagę kilka czynników:
- potencjał stanowiska w stosunku do danej 

uprawy,
- potencjał techniczny sprzętu,
- potencjał środków i preparatów używa-

nych do oprysku.
Najlepsze rozwiązania opierają się w głów-

nej mierze na potencjale stanowiska w sto-
sunku do danej uprawy, doboru odpowiedniej 
odmiany, nawożenia, ochrony roślin, czy też 
płodozmianu oraz warunków atmosferycz-
nych. Nie na wszystko możemy mieć bezpo-
średni wpływ. Są jednak takie elementy, któ-
re możemy zrobić sprawniej, lepiej, a do tego 
szybciej.

W naszym programie, zwracamy uwagę na 
optymalne wykorzystanie potencjału zaplecza 
technicznego, w tym konkretnym przypadku, 
opryskiwacza.

Proste? Okazuje się, że nie do końca. 
Często nie zwracamy uwagi na fakt, że sam 

dobór odpowiednich dysz, jak i użytkowanie 
ich zgodnie z parametrami określonymi przez 
producenta jest bardzo ważne. I tak dysze, 



135AGRONOMIA SUKCESU - 2/2020

dwustrumieniowe z kątem rozpylania 110° pozwalają na optymalne pokrycie ro-
śliny cieczą roboczą. To jednak nie wszystko. Dodatkowo, przy prędkości 12 km/h 
oraz objętości wody 100-120 l/ha możemy podwoić liczbę opryskanych hektarów. 
Oszczędzamy czas, zmniejszamy koszt paliwa, a zwłaszcza wykonujemy zabiegi w 
bardziej optymalnych warunkach, co wpływa na wzrost ich skuteczności. Jak wi-
dać mamy tutaj kilka dodatkowych korzyści wynikających z takiego rozwiązania.

Optymalne wykorzystanie środków ochrony roślin i innych preparatów uży-
wanych do produkcji, jest bardzo ważnym elementem, na jaki w roku bieżącym 
będziemy zwracać szczególną uwagę. Nasza inwestycja musi być praktycznie za-
gwarantowana.

Proste? Tak, pod warunkiem, że inwestycja będzie inwestycją, a nie próbą 
wykorzystania możliwości alternatywnych. I tak, technologie firmy PROCAM są 
oparte na sprawdzonych produktach. Produkty firmy SDP nie są tutaj wyjątkiem. 
Nasz program, potwierdza ich skuteczność i szerokie spektrum zastosowania, na-
wet w sytuacjach problemowych. Zastosowanie zmniejszonej ilości wody na hek-
tar jest możliwe dzięki adiuwantom dobranym w taki sposób, aby potencjał sub-
stancji aktywnej zawartej w cieczy roboczej, został dostarczony, umiejscowiony i 
pobrany przez roślinę w sposób optymalny. Początek programu wdrożeniowego 
„100 litrów wody na hektar” miał miejsce z końcem ubiegłego roku na gospodar-
stwie, którym opiekuje się doradca PROCAM, Piotr Świeczkowski w miejscowo-
ści Skórcz, w województwie Pomorskim. Zabiegi do tej pory wykonywane były z 
użyciem 200 l wody na hektar. Nasze doświadczenie zostało przeprowadzone na 
20 hektarowym polu pszenicy ozimej - zabieg z herbicydami doglebowymi. Ilość 
wody zredukowaliśmy do 100 l, zastosowaliśmy odpowiednie dysze, których wy-
datek wody przy prędkości 12 km/h wynosi dokładnie 100 l/ha. Aby dokładnie po-
kryć powierzchnię gleby i nie pogorszyć działania herbicydów doglebowych do za-
biegu zastosowaliśmy zestaw trzech adiuwantów: ISOTAK MAX, Hurricane SOIL 
oraz Antypiana PRO+. Zestawienie tych trzech preparatów daje nam pewność, 
że przy tak drastycznym obniżeniu ilości wody, mieszanina jaką stworzyliśmy w 
opryskiwaczu będzie stabilna, a przede wszystkim skuteczna podczas oprysku. 
Taki sam zabieg został wykonany na podobnym polu, lecz z użyciem standardo-
wej ilości wody.

Ze wstępnych obserwacji możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że rezul-
tat (lustracja po 5, 15 dniach od interwencji) nie różnił się niczym od standardowe-
go zabiegu z użyciem 200 l wody przeprowadzonym na sąsiednim stanowisku. Cel 
zostal zatem osiągnięty - skuteczność zabiegu została potwierdzona. 

Nasze doświadczenia z innych gospodarstw z różnych regionów kraju, a co naj-
ważniejsze uzyskane rezultaty, przekażemy Państwu podczas przyszłych spotkań, 
których formuła pozwoli nam na obiektywne i jasne przedstawienie korzyści wy-
nikających ze sprawdzonych rozwiązań.

Nasze produkty od ponad 14 sezonów zasłużyły sobie na zaufanie i ich miejsce 
w Państwa, coraz bardziej wymagających inwestycjach. Jako producent, oferu-
jemy wsparcie poprzez programy promocyjne, techniczne konsultacje terenowe 
czy konsultacje indywidualne w gospodarstwach.

Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zgodnie z motto firmy SDP 
«Wszędzie tam, gdzie są pola», porozmawiać osobiście o adiuwantach: ISOTAK 
MAX, Hurricane PRO+, Hurricane SOIL, Antypiana PRO+, czy naszych nawozach 
dolistnych, jak na przykład Cynkophos PRO+, który wchodzi w skład serii produk-
tów PolyPro+ (Poly B, Poly BMo, Poly Cu czy Poly Mn).

Już teraz zapraszamy do konsultacji z doradcami firmy PROCAM oraz śledzenie 
rezultatów naszego programu na łamach przyszłych edycji Agronomii Sukcesu.
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W NASTĘPNYM NUMERZE:

WARZYWA NOWY DORADCZO HANDLOWY 
PROJEKT PROCAM

CZY W 2021 ROKU ZNOWU CZEKAJą NAS 
ANOMALIA POGODOWE

JAK PODEJŚć DO OCHRONY 
I NAWOżENIA RZEPAKU I ZBóż PO ZIMIE

CZY KONfERENCJE ZIMOWE PROCAM 2021 
BĘDą WIRTUALNE ?
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