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Szanowni Państwo
Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Państwu 

drugi tegoroczny numer Agronomi Sukcesu wydany 
zgodnie z wieloletnią tradycją w kluczowym okresie se-
zonu wegetacyjnego. Jest to znamienny czas w którym 
wykonujemy ostatnie szlify agrotechniczne  w uprawie 
zbóż i rzepaku, w  pełni walczymy o wielkość  i jakość plo-
nu warzyw, roślin okopowych oraz   kukurydzy  a także 
podejmujemy kluczowe decyzje związane z wyborem od-
mian rzepaku, pszenicy, a także innych zbóż ozimych, któ-
re będą miały fundamentalne znaczenie dla powodzenia 
upraw w kolejnym sezonie wegetacyjnym. 

We wszystkich tych aspektach służymy Państwu naszą 
pomocą i doradztwem. Zachęcamy do lektury niezwy-
kle ważnego numeru Agronomi Sukcesu oraz zaprasza-
my do bezpośredniego   kontaktu z naszymi doradcami. 
W dobie zmian prawnych i związanego z tym procesu 
ograniczania i wycofywania wielu substancji aktywnych  
rola doradztwa bezpośredniego będzie rosła.  W związku 
z tym  staramy się być coraz bliżej Państwa gospodarstw 
aby jak najszybciej i najefektywniej reagować na bieżące 
potrzeby. Dla sprawnej   współpracy  otwieramy nowe 
oddziały i punkty handlowe. Również  z tego powodu 
dwa lata temu powstał  nowy region ,, Kujawy ‘’ którym 
mam zaszczyt kierować. Pozwala to nam na  ściślejszą 
współpracę z Państwem opartą o rozwiązania sprofilowane pod warunki  klimatyczne  i  glebowe  danego regionu. 

Proces wycofywania substancji aktywnych to jeden z  kluczowych procesów który będzie miał  bardzo duży wpływ 
na skuteczność zwalczanie patogenów, co w konsekwencji będzie rzutowało na potencjał plonowania. Wzrośnie rola 
nowoczesnych oraz sprawdzonych rozwiązań,  które są   kluczowym  elementem oferty produktowej  Procam.   Przy-
kładem takim są mistrzowskie odmiany pszenicy argument oraz Findus, rekordziści Polski w plonowaniu   w latach 
2019 oraz 2020. Kolejnym doskonałym wyborem jest  najlepsza odmiana rzepaku absolut, najwyżej plonująca w ofi-
cjalnych badaniach COBORU w przeciągu ostatnich kilku lat o  genetycznej odporności na suchą zgniliznę kapustnych 
oraz na wirusy. Brak rozwiązań chemicznych w wielu aspektach np. zaprawy insektycydowe w rzepaku kieruje nas 
ku rozwiązaniom biologicznym np. Delia Stop,  najskuteczniejsze rozwiązanie do ograniczenia  śmietki kapuścianej.  
rewital Pro +  to znakomity produkt przyspieszający rozkład i mineralizacje  resztek pożniwnych, wzbogacający glebę 
w próchnicę i składniki pokarmowe, oraz eliminujący wiele patogenów.  SuperPower  jest nieodzownym elementem 
intensywnych technologii, jako biostymulator donasienny stymuluje rozwój siewek oraz zwiększa przyrosty korzeni co 
finalnie poprawia przezimowanie i przyspiesza restart wiosenny. W jesiennej palecie produktów dysponujemy także 
najlepszymi rozwianiami konwencjonalnymi  czego przykładem może być najnowocześniejsza i najlepsza na rynku 
zaprawa nasienna Beret Star. 

Zachęcamy Państwa do lektury oraz zapraszamy  na Dni pola 2021.

         Z wyrazami Szacunku
         dr Łukasz Zarychta
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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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INNOWACYJNOŚć, DOŚWIADCZENIA 
ORAZ NOWOŚCI TEChNOLOGICZNE 
W PRACACh PROCAM

Światowe, w tym Polskie rolnictwo z roku na rok przechodzi coraz to większe zmiany 
technologiczne. Część z nich wynika z odgórnych założeń szerokopojętej polityki „Zielone-
go Ładu”, wiele jednak wynika z nieustannego dążenia producentów rolnych do zwiększania 
efektywności zarządzania użytkami rolnymi. Doskonałym przykładem takich działań jest 
powszechne wdrażanie elementów rolnictwa precyzyjnego, które poprzez wykorzystanie 
elementów technologii satelitarnych umożliwiają uzyskanie niemalże idealnej dokładności 
wykonywanych zabiegów agrotechnicznych.

Precyzja w rolnictwie, to nie tylko nowinki 
technologiczne… Coraz większej dokładności 
wymagają od producentów rolnych liczne za-
grożenia fitosanitarne. Spośród tych zagrożeń 
 na pewno należy wyróżnić nalatujące na 
uprawy szkodniki, w sposób bezpośredni 
poprzez żery powodujące uszkodzenia roślin 
lub te, które pełnią rolę wektorów wirusów. 
Precyzja powinna cechować również ochro-
nę przeciwko patogenom powodującym cho-
roby roślin uprawnych oraz chwastom, które 
coraz częściej wytwarzają genotypy odporne 
na poszczególne grupy herbicydów.

W kwestii zwalczania szkodników firma 
PROCAM od lat stawia na działania monito-
ringowe znajdujące się w wielu lokalizacjach 
naszego kraju, jednakże obecny sezon pod 
tym względem można uznać za przełomowy 
o czym świadczą liczne programy sygnaliza-
cyjne wdrażane przez dział techniczny z po-
mocą doradców agrotechnicznych w obrębie 
całego kraju. Znakomity przykład stanowi 
program sygnalizacji śmietki kapuścianej 
(Delia radicum) w uprawach rzepaku ozi-
mego przy jednoczesnym badaniu wpływu 
stosowania preparatu bakteryjnego Delia-

Tekst: 
Artur Wyczling
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SToP, który to zaprocentował zgromadzeniem bardzo 
interesujących wyników. Do naszej działalności zalicza-
my również program monitoringowy nalotów szkodni-
ków łodygowych rzepaku oraz mszycy trzmielinowo-bu-
rakowej (Aphis fabae) na uprawy buraka. Monitoring 
szkodników łodygowych, czyli chowacza brukwiaczka 
(Ceutorhynchus napi) oraz chowacza czterozębnego 
(Ceutorhynchus pallidactylus) to element bardzo istotny  
w kontekście utrudnionej walki z tymi szkodnikami ze 
względu na wycofanie chloropiryfosu przez lata stano-
wiącego fundament ochrony insektycydowej.  Działania 
te miały na celu jak najszybsze informowanie Państwa 
o nadchodzących zagrożeniach przy jednoczesnym zwró-
ceniu szczególnej uwagi na konieczność prowadzenia 
monitoringu swoich pól z pomocą niezbędnych elemen-
tów takich jak: żółte naczynia, pułapki lepowe,  pułapki 
feromonowe i pułapki świetlne, czy też czerpaka ento-

mologicznego.
Wymienione narzędzia sygnalizacyjne niestety ale 

wciąż bywają bagatelizowane, podczas gdy to właśnie 
one w najprostszy możliwy sposób pozwalają nam na 
kontrolę presji szkodników, określenie momentu prze-
kroczenia progów szkodliwości,  a co za tym idzie wyzna-
czenie optymalnego terminu zabiegu insektycydowego, 
pozwalającego na skuteczne zwalczenie szkodników. 
Podsumowując, rozmieszczenie wymienionych wcze-
śniej pułapek w obrębie plantacji rzepaku czy tez zbóż 
oraz monitorowanie ich wymaga od nas poświęcenia 
niewielkiej ilości czasu, a może przyczynić się do zaosz-
czędzenia sporej ilości kłopotów powodowanych ze stro-
ny szkodników, co pozytywnie wpływa na optymalizację 
plonu i tym samym wpływa bezpośrednio na efektyw-
ność wykonywanych zabiegów. 

Tak jak wcześniej wspomniałem, precyzję należy za-
chować w wielu aspektach ochrony roślin, a kolejny sta-
nowi walka z grzybami patogenicznymi. Odpowiednio 

przeprowadzona lustracja pól, monitorowanie sytuacji 
pogodowej, kluczowych faz rozwojowych roślin oraz 
zwracanie uwagi na słabsze strony wybranej przez nas 
odmiany rośliny uprawnej (wrażliwość na poszczególne 
choroby) to podstawa do wyboru odpowiedniej strategii 
ochrony oraz terminu wykonania zabiegu.

Firma PROCAM jak co roku prowadzi ścisłe doświad-
czenia polowe w formie poletek doświadczalnych, 
mające na celu porównywanie skuteczności fungicy-
dów w różnych uprawach w tym w zbożach. W tym 
roku ponownie znacznie zwiększyliśmy ich skalę. 
Główną siedzibą prowadzonych przez dział techniczny 
doświadczeń fungicydowych w uprawach zbożowych 
stanowi ZDOO Radostowo w okolicach Tczewa, gdzie po-
wierzchnia naszych poletek doświadczalnych przekracza 
5000 m². Testowanie licznych kombinacji nowoczesnych 
substancji aktywnych, w różnych dawkach prowadzi do 

uzyskiwania i co za tym idzie możliwości 
analizowania pouczających wyników tych 
doświadczeń pozwalając nam znaleźć roz-
wiązania najskuteczniejsze, które następ-
nie stanowią fundament proponowanych 
przez nas strategii ochronnych.  Pozwalają 
one również na podjęcie walki z pojawiają-
cym się zjawiskiem odporności patogenów, 
co w sytuacji kurczenia się wachlarza moż-
liwych do wykorzystania substancji aktyw-
nych wchodzących w skład preparatów fun-
gicydowych stanowi realne zagrożenie.

Jak co roku w licznych lokalizacjach na terenie całej 
Polski prowadzone są doświadczenia odmianowe w róż-
nych gatunkach roślin uprawnych. 

Doświadczenia te umożliwiają nam szczegółowe za-
poznanie się z reakcją naszych odmian na zróżnicowane 
warunki uprawy, które wielokrotnie potrafią przysporzyć 

Pleśń śniegowa
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nie lada problemów. W przypadku roku obecnego, cha-
rakteryzującego się wręcz ekstremalnym przebiegiem 
zimy jednym z ważniejszych elementów oceny, była 
kondycja roślin po długotrwałych okresach niskich tem-
peratur oraz zalegającej okrywie śnieżnej na niezamarz-
niętej glebie. Zboża ozime ze względu na te jakże trudne 
warunki pogodowe wysoce narażone były na porażenie 
ze strony Microdochium nivale, czyli patogena powodu-
jącego Pleśń śniegową zbóż i traw, co było zjawiskiem 
unikatowym na przełomie ostatnich lat. 

Nabyte w tym sezonie doświadczenie było dla wszyst-
kich bardzo pouczające i na pewno zaprocentuje w przy-
szłości,  co z pewnością przełoży się na kontynuację 
owocnej współpracy między Państwem, a naszymi do-
radcami agrotechnicznymi.

Mówiąc o precyzyjnej ochronie przeciwko poszczegól-
nym zagrożeniom fitosanitarnym nie sposób pominąć te-
matyki ochrony herbicydowej Państwa upraw. Niestety ale 
coraz częściej dochodzą do nas informacje odnośnie po-
jawiania się licznie występujących genotypów odpornych 
chwastów na działanie poszczególnych grup herbicydów, 
co potwierdzają wyniki badań prób nasion chwastów, 
które to poprzez współpracę z Instytutem Ochrony Roślin  
w Poznaniu byliśmy w stanie dla wielu z Państwa wyko-
nać.

W tej kwestii najczęściej wspomina się o odpornych 
genotypach miotły zbożowej na herbicydy sulfonylo-
mocznikowe, jednakże coraz częściej spotykanym pro-
blemem zwłaszcza na terenach charakteryzujących się 
występowaniem gleb zwięzłych jest pojawianie się ge-
notypów odpornych wyczyńca polnego (Alopecurus my-
osuroides).

 W zakresie obowiązków działu technicznego znajdują 
się również doświadczenia poletkowe w obrębie tematy-
ki odporności chwastów. W roku obecnym obraliśmy za 
cel znalezienie rozwiązań skutecznych w stosunku do wy-
czyńca odpornego, dlatego też nasze badania ulokowa-
liśmy na oddalonych od siebie polach naszych klientów, 
którzy od lat zmagają się z presją tego jakże uciążliwego 
chwastu. 

Na zakończenie dziękuję Państwu za zainteresowanie 
nowym wydaniem Agronomii Sukcesu, jak i materia-
łami zamieszczanymi na kanale Agronomia_TV. Proszę 
Pamiętać, że jako Dział techniczny jesteśmy otwarci na 
współpracę z Państwem w kontekście walki z zagrożenia-
mi fitosanitarnymi. Zachęcam również do odwiedzenia 
organizowanych przez firmę Dni Pola, na których to bę-
dziecie Państwo mogli zaobserwować efekty naszej ca-
łorocznej pracy oraz bliżej zapoznać się z oferowanymi 
przez naszą firmę rozwiązaniami. 

Doradca agrotechniczny - Adam Pośpiech oraz prof. Kazimierz Adamczewski.
Stanowisko lekarza roślin z Dni Pola Procam
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ZbOżA OZIME JAK PODEJŚć 
DO ICh UPRAWY JESIENIĄ?

Już niedługo zbliżają się terminy sie-
wu zbóż ozimych, z tego też powodu wielu  
z Państwa lada moment będzie zwracało 
uwagę na ten element agrotechniki. Od-
wieczne pytanie jakie zaprząta głowy rolni-
ków praktycznie co roku brzmi: w jakim ter-
minie zasiać dany gatunek zbóż aby uzyskać 
dobre jakościowo i zarazem wysokie plony? 
 Siew jest fundamentem wysokich plonów, 
jeżeli w tym elemencie zostaną popełnione 
błędy to w późniejszym terminie nie da się ich 
poprawić (niewłaściwa obsada roślin). 

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 śnie-
gową, lub pałęcznicę zbóż i traw.  
W takich warunkach gatunek ten bardzo źle 
zimuje i wydaje niskie plony, dlatego też siewy  
w drugiej a nawet trzeciej dekadzie września 

(rejony zachodnie) 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, 
a także zmniejszają zachwaszczenie, ale pro-

Tekst: 
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wadzą do słabszego wzrostu i rozwoju 
roślin co wiąże się na ogół z niższymi 
plonami (słabszy rozwój systemu korze-
niowego, a także słabsze rozkrzewienie). 
Innym elementem przemawiającym  
za wcześniejszym siewem zwłaszcza 
pszenicy jest również to, że w paździer-
niku może przyjść okres długotrwałych 
opadów i nie będzie możliwości wyko-
nania tego zabiegu agrotechnicznego, 
taką sytuację mieliśmy w 2017 roku.

Duże gospodarstwa powinny zaczy-
nać siewy zbóż na początku września, 
w tym okresie należy zmniejszać wysie-
wy w przypadku pszenicy do 200-220 
ziaren/ m2 , co prowadzi do znacznych 
oszczędności. Zasiane w tym okresie 
przy relatywnie niskiej normie wysie-
wu pszenice już jesienią kończą się 
krzewić i gwarantują odpowiednią obsadę kłosów, a tak-
że mają silnie rozwinięty system korzeniowy. W pierw-
szej kolejności winniśmy wysiewać pszenice po dobrych 
przedplonach np. po rzepaku, aby ograniczyć ryzyko 
wystąpienia zgorzeli podstawy źdźbła. Grzyb ten rozwi-
ja się jeżeli temperatura gleby wynosi 15 oC, dlatego też 
najczęściej infekuje te plantacje, które są zasiane do koń-
ca drugiej dekady września, w późniejszym okresie ry-
zyko wystąpienia tego patogena jest znacznie mniejsze.  
W uprawie pszenicy po kukurydzy bardzo ważne są grzyby 
z rodzaju Fusarium, dlatego też w takich warunkach mate-
riał siewny należy zaprawić zaprawą zwalczającą dobrze te 
gatunki 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, a także zastosować rewital Pro+ na 
przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych, co w efekcie 
zmniejszy infekcje przez grzyby z tego rodzaju.

Bardzo ważny jest również właściwy dobór odmiany za-
leży on w głównej mierze od składu mechanicznego gleby, 
a także   od tego na jakie cele będzie ziarno przeznaczone 
np. pszenica 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 doskonałe parametry jakościo-
we, posiadają również bardzo wysoki potencjał plonowa-
nia. Charakteryzują się one także wysoką odpornością na 
grzyby z rodzaju Fusarium (zwłaszcza argument, Faustus), 
poza tym odmiany te bardzo dobrze zimują (zwłaszcza Fin-

dus, a także Fakir), co jest ich kolejnym 
atutem.  Innym czynnikiem decydują-
cym o wyborze odmiany jest jej przy-
stosowanie do warunków siedliskowych 
danego regionu, a nawet pola (wrażli-
wość na mozaikę glebową, przedplon 
zbożowy, opóźniony termin siewu itd.).  
W uprawie pszenicy w monokulturze 
gdzie w następnym roku planujemy za-
siać rzepak należy zwrócić uwagę na do-
bór właściwej odmiany, idealne są tutaj 
odmiany takie jak: Faustus, Findus, Fa-
kir. 

 W celu uzyskania wysokich parame-
trów jakościowych ważna jest agrotech-
nika, ale genetyka danej odmiany gwa-
rantująca powtarzalność uzyskiwanych 
wyników jest chyba najważniejsza. 

Obserwując w ostatnich latach wiele 
plantacji zbóż zwłaszcza w rejonach gdzie bardzo mocno 
uszkodzone zostały zasiewy przez mrozy wczesnowiosen-
ne stwierdzamy wiele 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 lekkiej, w przypadku gleby ciężkiej 2-3 cm) co 
miało decydujące znaczenie na rozwój węzła krzewienia 
i systemu korzeniowego. Przypominam iż optymalna głę-
bokość siewu dla zbóż wynosi 2-3 cm (maksymalnie 3,5-4 
cm w przypadku suszy), a wszystkie nasiona, które są zasia-
ne głębiej muszą tracić dużo energii na wschody a także do-
datkowe tworzenie węzłów krzewienia (patrz zdjęcie poni-
żej). W takim przypadku przy niekorzystnym przebiegu po-
gody (przymrozki i wysmalające wiatry wiosenne) planta-
cje często „gubią obsadę” nie wiadomo z jakiego powodu, 
dlatego też należy dołożyć wszelkich starań żeby ziarniaki 
podczas siewu nawet na glebach mozaikowatych umieścić 
na równej głębokości. Poza tym w celu zwiększenia masy 
systemu korzeniowego, a co z tym związane poprawę od-
porności na okresowe susze, jako rutynowy zabieg, sto-
sujemy podczas zaprawiania ziarna biologiczny preparat 
jakim jest SuperPower.  Podczas uprawy żyta mamy do 
wyboru odmiany populacyjne i hybrydowe, które charak-
teryzują się wyższymi plonami. Jedną z odmian o bardzo 
wysokim potencjale plonowania, a jednocześnie przydat-
nej też do uprawy na gleby mozaikowate, oraz lżejsze jest  
SU NaSrI. W uprawię jęczmienia mamy do dyspozycji Pań-
stwa doskonałą odmianę o najwyższym potencjale plono-
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wania w badaniach COBORU jak rów-
nież niemieckich BSA jaką jest mELIa.

Bardzo ważny jest też dobór normy 
wysiewu zawsze ustalony w ziarnach/ 
m2 , jak już wspomniałem na początku 
września pszenice wystarczy wysiać 
w ilości 200-220 ziaren kiełkujących, 
gdzie pod koniec września powinno to 
być 280-300/330 ziaren/ m2, a w paź-
dzierniku nawet 350-500 ziaren/ m2 . 
W uprawie pszenicy po dobrych przed-
plonach powinniśmy wysiewać o 30-50 
ziaren/ m2 mniej w porównaniu z przedplonami zbożowy-
mi.

Podobne zalecenia jeżeli chodzi o normę wysiewu doty-
czą innych zbóż, podczas wczesnych siewów siejemy mniej 
(dolne ilość patrz tabela), natomiast w przypadku siewów 
opóźnionych normę wysiewu zwiększamy. W przypadku 
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 przy-
padku jęczmienia ozimego trzeba pamiętać, iż gęściej sieje-
my odmiany dwurzędowe w celu uzyskania większej ilości 
pędów na m2 w porównaniu z odmianami wielorzędowy-
mi, co w konsekwencji da nam odpowiednio wysoką ilość 
ziarniaków z danej powierzchni i zarazem wysoki plon. 
Materiał siewny powinien być wysokiej jakości, o znanych 
parametrach użytkowych (zdolność kiełkowania pow. 90%, 
o MTZ min. 30 gram), zaprawiony zaprawą nasienną.

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 gr, zdolność kiełkowania 94%, ob-
liczmy normę wysiewu w kg/ha przy liczbie ziaren 300/ m2

Norma wysiewu: 300*50 gr =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%. 
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 obliczmy następująco:

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

Przykład: psze-
nice siejemy na gle-
bie ilastej dobrze 
uprawionej przy 
odpowiedniej wil-
gotności przyjmu-
jemy Polową zdol-
ność wschodów 
85%,

Nierównomierna głębokość siewu
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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% nasion nie wzejdzie, ze względu na stan gleby.

Zboża na wyprodukowanie 1 tony ziarna wraz z ekwiwalentem słomy pobie-
rają przez cały sezon ok. 10-11 kg P i 20-24 kg K, a jesienią na hektarze pobie-
rają ok. 10 kg P, 30 kg K, 30 kg N i 3-10 kg S. Głównym elementem prawidło-
wego i ekonomicznego nawożenia podstawowego jest znajomość zasobności 
gleby w makroelementy, a także doprowadzenie gleby do odpowiedniego pH 
(najlepiej odczyn obojętny). W takich warunkach zastosowane nawozy pota-
sowo-fosforowe działają najbardziej efektywnie, a jest to związane z tym, że 
przy dużym zakwaszeniu (a także przy odczynie zasadowym)  gleby gro skład-
ników (zwłaszcza fosfor) zostaje unieruchomiona w glebie i pobór przez ro-
śliny jest utrudniony. Jeżeli mamy gleby o średniej zasobności w P i K, lub wyż-
sze 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 
gospodarkę 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 glebach o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności nawożenie przez 2-3 sezony 
może być niższe od potrzeb pokarmowych roślin o 25-30 %, po czym po tym cza-
sie, należy przeprowadzić badania gleby w celu zastanowienia się nad dalszym 
postępowaniem. 

Patrząc na galopujące ceny nawozów w ostatnim czasie, racjonalne podej-
ście do nawożenia oparte o analizy zasobności gleby, a także wysokość uzyski-
wanych 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, 
talerzówka), natomiast w uprawie zbóż po zbożach lepszym rozwiązaniem jest 
orka przedsiewna, która to przykrywa słomę i chwasty na większą głębokość. Ta-
kie postępowanie ogranicza występowanie chorób grzybowych zbóż (zwłaszcza 
DTR, fuzarioz, a także septorioz), orka ogranicza również chwasty jednoliścienne 
takie jak: stokłosy, miotłę zbożową, wyczyńca, oraz życice. Poza tym słoma wpro-
wadzona do gleby szybciej się rozkłada i dostarcza sporo składników pokarmo-
wych, a także nie powoduje zapychania się elementów roboczych siewników i nie 
ogranicza polowej zdolności wschodów wysianych nasion. Doskonałym rozwiąza-
niem przyspieszającym rozkład słomy i zarazem poprawiającym strukturę gleby, 
(dzięki czemu uzyskujemy znacznie lepsze wschody w produkcji) jest zastosowa-
nie przed siewem rewitalizatora gleby jakim jest rEWITaL Pro+ w dawce 1,0 l/ha.  

Na zakończenie zachęcam Państwa do kontaktu z agronomami firmy PROCAM, 
którzy są merytorycznie przygotowaniu do udzielenia Państwu informacji z zakre-
su agrotechniki, doboru odmian, czy też nawożenia i ochrony roślin uprawnych.



21AGRONOMIA SUKCESU - 2/2021

ZDROWA GLEbA W UJĘCIU 
ZRÓWNOWAżONEGO ROLNICTWA 
CZY TO JEST MOżLIWE?

Globalny krajobraz szybko się zmienia, a Świat stoi przed trudnym wyzwaniem zwią-
zanym z zapewnieniem zaopatrzenia w żywność ludności naszej planety. Zwiększe-
nie globalnej produkcji żywności w sposób zrównoważony będzie możliwe tylko wtedy, 
gdy weźmie się pod uwagę złożony zestaw czynników, stawiając na pierwszym miejscu 
zarządzanie żyznością gleby - cel, który można osiągnąć tylko przy zrównoważonym  
i racjonalnym wykorzystaniu nawozów oraz produktów stymulujących życie glebowe. 

Intensyfikacja rolnictwa była kluczowym 
czynnikiem pobudzającym globalną produk-
cję żywności w ciągu ostatnich 50 lat. Plony 
z hektara wzrosły prawie dwukrotnie w okre-
sie ostatnich 20 lat. To niezwykłe osiągnię-
cie w produkcji żywności przyczyniło się do 
zmniejszenia głodu na Świecie i było przede 
wszystkim wynikiem postępu technologicz-
nego i zwiększonych nakładów - nawozów, 
wody, pestycydów, nowych odmian roślin 
uprawnych i wysokowydajnych ras zwierząt 
gospodarskich, co jest często określane jako 
„zielona rewolucja”.

Niemniej jednak sam wzrost produkcji nie 
wystarczył do całkowitego wyeliminowania 
głodu, ponieważ jedna na osiem osób w kra-

jach rozwijających się nadal cierpi na chro-
niczny głód, głównie w Afryce i Azji. Liczba 
ludności nadal rośnie i według danych ONZ, 
aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, 
światowa produkcja żywności do 2050 roku 
musi wzrosnąć o ok.  50 %.

Zwiększona produkcja żywności i postęp 
technologiczny w rolnictwie pociąga za sobą 
wysokie koszty dla społeczeństwa i środo-
wiska. Niekorzystną konsekwencją tego jest 
degradacja gleby, w tym zwiększające się pu-
stynnienie, erozja, spadek żyzności, zakwa-
szenie itp. Zdolność Świata do wyżywienia 
się będzie zagrożona, jeśli nie podejmie się 
konkretnych wysiłków na rzecz odbudowy, 
ochrony i zarządzania istniejącymi ekosyste-
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mami w zrównoważony sposób. Jest to ogromne, wie-
lopłaszczyznowe wyzwanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
fakt, że stan gleby na Świecie (w tym w Polsce) jest bar-
dzo daleki od pożądanego. Rośnie obawa, czy rolnictwo 
może w sposób zrównoważony zaspokoić przyszłe za-
potrzebowanie, biorąc pod uwagę dwie przeciwstawne 
tendencje: rosnącą populację i malejące zasoby natural-
ne. Wraz ze wzrostem niestabilności warunków klima-
tycznych trudności będzie coraz więcej. Wzrasta presja 
(również legislacyjna) na zmianę naszych obecnych sys-
temów produkcji, w tym systemu nawożenia - zwiększe-
nie produktywności przy jednoczesnym ograniczeniu de-
gradacji gleby. 

Niestety, debata na temat zrównoważonego zarzą-
dzania żyznością gleby jest często spolaryzowana: jeden 
obóz opowiada się za czysto organicznym rolnictwem 
i zakazem stosowania nawozów (zwolennicy tego poglą-
du argumentują, że nawozy mineralne są zawsze szko-
dliwe zarówno dla gleby, jak i dla zdrowia ludzi), drugi 
obóz argumentuje, że jedynym sposobem na zwiększe-
nie żyzności gleby jest wysokoskładnikowe nawożenie 
nieorganiczne. Obie pozycje są skrajne 
i nie prowadzą do zwiększenia produk-
tywności. 

W rzeczywistości produkcja żyw-
ności oparta w 100% na środkach or-
ganicznych niekoniecznie oznacza do-
bre zarządzanie żyznością gleby i nie 
zawsze może zapewnić odpowiedni 
zwrot z inwestycji, co samo w sobie 
przeczy zrównoważonemu podejściu 
(jeśli system produkcji nie generuje do-
chodu i nie przyczynia się do poprawy 
potrzeb życiowych producenta – nie 
może być uznany za zrównoważony). 

Zwykłe poleganie na organicznym 
źródle składników odżywczych może 
również przynosić skutki odwrotne 
do zamierzonych, zwłaszcza gdy pod-
stawowe składniki odżywcze (makro- 
i mikroskładniki) są usuwane podczas 
każdego zbioru w ciągu kilku sezonów, 
ale nie są ponownie wprowadzane do 
gleby. Z drugiej strony wiemy również, 
że intensywne stosowanie nawozów 
mineralnych ma swoje negatywne 
konsekwencje, w tym zakwaszenie 

gleby, zanieczyszczenie wód gruntowych, emisję gazów 
cieplarnianych i inne skutki. Długotrwały spadek plonów 
w czasie jest nieunikniony, nawet przy takim samym 
poziomie dawki nawozu. Potrzebna jest równowaga.

Gleba ma podstawowe znaczenie dla produkcji żyw-
ności, upraw, pasz, włókien, paliw i wielu niezbędnych 
usług, a także regulują zasoby wodne i klimat. Większość 
światowej produkcji żywności dla ludzi zależy od gleby. 
Praktyki rolnicze na przestrzeni wieków prowadziły do   
przyspieszonego zubożenia żyzności gleby w wyniku ero-
zji i usuwania składników odżywczych. 

Ostatnie badania pokazują, że około 33% gleb na 
świecie i ponad połowa gleb rolniczych jest w umiarko-
wanym lub silnym stopniu zdegradowanych z powodu 
niezrównoważonych praktyk zarządzania. Szacuje się, że 
w skali globalnej roczna utrata 75 miliardów ton gleby 
z gruntów ornych będzie kosztować około 400 miliar-
dów dolarów rocznie w postaci utraconej produkcji rol-
nej (ONZ, 2017). Gleba jest głównym magazynem węgla 
na świecie, który pomaga również w regulowaniu emisji 
CO2 i innych gazów cieplarnianych. Materia organiczna 

gleby jest głównym źródłem innych 
składników pokarmowych. Jest to do-
bry wskaźnik dobrego stanu gleby i re-
akcji upraw na nawozy. Ogólnie rzecz 
biorąc, poziom materii organicznej 
w glebie spada, a zużycie środków che-
micznych wzrasta. Powszechne stoso-
wanie nawozów syntetycznych zmieni-
ło cykle węgla, azotu i fosforu w skali 
globalnej. Takie zintensyfikowane i po-
wszechne stosowanie dużych ilości na-
wozów ma również daleko idące skutki 
dla środowiska. 

Niemniej jednak rozsądne stoso-
wanie nawozów chemicznych może 
stworzyć niezbędny efekt synergiczny 
w połączeniu z organicznymi źródłami 
składników odżywczych. Na przykład 
azot jest pierwiastkiem występującym 
w największej ilości w atmosferze (78 
procent), który można wykorzystać 
w uprawach poprzez biologiczne wią-
zanie azotu przez bakterie z rodzaju 
Azotobacter (w Procam można je 
znaleźć w produkcie azotoPoWEr). 
Warto wziąć pod uwagę łączenie na-
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wozów mineralno – organicznych i mineralnych. Jest to 
nie tylko uzasadnione ekonomicznie, ale i agrotechnicz-
nie. Stosując nawozy mineralno-organiczne firmy Fca 
(zachęcam do przeczytania artykułu: BIO – jakość, BIO 
– przyswajalność, BIO – bezpieczeństwo…) wzbogacamy 
glebę o materię organiczną, zapobiegamy jej zakwaszaniu  
i erozji. Żyzność gleby to też makro i mikroorganizmy 
glebowe, o które można zadbać stosując rewital Pro+, 
czyli kompozyt mikrobiologiczny zawierający bakterie 
celuloityczne, nitryfikacyjne, sanitarne, lipolityczne, 
zestawione z niepatogennych mikroorganizmów oraz 
specjalną pożywkę startową. Bakterie te, wprowadzone 
do gleby, wzajemnie się uzupełniają, wchodzą w układy 
symbiotyczne, a równocześnie nie produkują żadnych 
substancji, które mogłyby ujemnie wpływać na uprawę 
roślin i jakość plonów. Równolegle z wywoływaniem 
pozytywnych procesów biochemicznych w glebie (np. 
związanych z gospodarką azotem, fosforem i siarką), re-
dukują one ilość mikroflory patogenicznej, która w zanie-
czyszczonym do tej pory lub zdegradowanym środowisku 
miała świetne warunki. 

Dane przytoczone w tym artykule miały na celu uświa-
domić problem z jakim się borykamy, a który z biegiem 
czasu będzie się potęgował. Wyzwaniem związanym 
z produkcją wystarczającej ilości żywności jest nie tylko 
intensyfikacja, ale także sposób zapewnienia trwałości 
systemów produkcji rolnej. O glebę nie zadbany nawożąc 
ją tylko organicznie. Całkowite ograniczenie nawożenia 
również nie przyniesie nic dobrego. Z zanikiem żyzności 
gleby nie można poradzić sobie też poprzez pompowanie 
do gleby coraz większej ilości nawozów mineralnych. Sło-
wem klucz jest „równowaga” albo inaczej „zrównowa-
żenie” i życzyłbym sobie, aby jedno z tych dwóch słów, 
zapadło nam wszystkim w pamięć.  Z tego też powodu 
zachęcamy Państwa do stosowania pewnych i sprawdzo-
nych rozwiązań polecanych przez naszych doradców nie 
tylko jeżeli chodzi o nawożenie, ale też w ochronie roślin 
za pomocą nowatorskich biologicznych produktów. W tej 
materii łączącej biologiczne produkty wraz z syntetycz-
nymi w pewne i uzasadnione ekonomicznie technologie,  
agronomowie firmy PROCAM mają duże doświadczenie.
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ODżYWIANIE DOLISTNE - fakty 
i korzyści o których często zapominamy

W ostatnim numerze ,,Agronomii Sukcesu” pisałem o profilaktyce w odżywianiu dolistnym, 
mam więc nadzieję, że w duchu tego słowa jesteście Państwo już po  zabiegach mikro i ma-
kroelementowych w okresie jesienno-wiosennym, ponieważ cały ten okres w życiu rośliny 
jest bardzo ważny; rozbudowa masy korzeniowej jesienią, zagęszczenie soków komórkowych 
przed spoczynkiem zimowym oraz rozpoczęcie wegetacji po ciężkiej i długiej zimie. To wszyst-
ko nie uda się bez wsparcia w postaci nawozów mikro i makroelementowych podanych do-
listnie.  Podsumowania meteorologów sezonu 2020/2021 wskazują, że poprzednia zima oraz 
tegoroczna wiosna były jednymi z najzimniejszych w ostatnich latach więc naszym zadaniem 
było wspomóc rośliny uprawne pod katem niedoborów, bo jak wiemy polskie gleby są bardzo 
ubogie w mikroelementy lub są one niedostępne dla systemu korzeniowego rośliny.   

Nawożenie dolistne dobrymi nawozami to w tej 
chwili najtańszy i najskuteczniejszy sposób na uzu-
pełnienie niedoborów makro i mikroskładników 
w uprawach rolniczych. Nie wszyscy zdają sobie 
sprawę, że to od jakości i tym samym skuteczności 
nawozów dolistnych (jak również prawidłowego 
wykonania zabiegu) w dużej mierze będzie zale-
żało wykorzystanie nawozów makroelemento-
wych, którymi nawoziliśmy doglebowo. Warty 
również zauważenia jest fakt, że mikroelementy 
mają wpływ nie tylko na plon ale również na zdro-
wotność oraz mechanizmy obronne uruchamiane 
w przypadku infekcji patogenicznej, przymrozków 
czy suszy. To mikroelementy właśnie pomagają 
roślinie zniwelować skutki sytuacji stresowych oraz 

wpływają korzystnie na ogólny stan uprawy. 
 W momencie kiedy będziecie Państwo czytali te 

wskazówki będziemy już dawno po przymrozkach 
wiosennych (choć w tym roku chyba nic już nie 
zdziwi) ale być może nie zakończy się jeszcze wal-
ka z patogenami, szkodnikami lub późnowiosenną 
suszą. Są to sytuacje w których nawożenie dolistne 
nierzadko jest jedynym wsparciem, a późne zabiegi 
mikroelementowe w rzepakach czy zbożach popra-
wią jakość plonu.

 Poniżej chciałby zaprezentować Państwu sche-
mat obrazujący główne funkcje mikroelementów 
w roślinie. Chciałbym abyście Państwo skupili się 
tym razem na korzyściach zawartych po prawej 
stronie tego schematu. 

Tekst: 
Krzysztof Zdrojewski,

ADOB
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Korzyści takie jak rozwój organów generatywnych, fotosynte-
za i jakość chlorofilu, gospodarka hormonalna czy przemiany wę-
glowodanowe, choć brzmią bardzo naukowo, są bezsprzecznie 
bardzo ważne w „życiu” rośliny upranej. Często jednak nie zda-
jemy sobie sprawy, jak duży wpływ mają mikro i makroelementy 
na rozbudowę systemu korzeniowego, wzrost odporności na 
niskie temperatury oraz przezimowanie - co siłą rzeczy wymaga 
od nas zastosowania mikro w oziminach już wczesną jesienią.

Kolejny element na który mają wpływ mikroelementy to 
wzrost odporności na choroby. I mówimy tu zarówno o regenera-
cji rośliny uszkodzonej przez owady żerujące, jak i zabezpieczenie 
przed chorobami grzybowymi. Pamiętajmy, że miedź, cynk czy 
też siarka wręcz niszczą patogeny grzybowe!

Nie zapominajmy również o zdrowotnym wpływie mikroele-
mentów na rośliny uprawne w sytuacjach stresowych, takich 
jak nadmiar czy niedobór wody jesienią oraz okresy suszowe. 
Podanie manganu, cynku oraz potasu w tych okresach wydatnie 
zwiększy odporność upraw. Ostatnią korzyścią przedstawioną na 
schemacie jest gospodarka azotem. O co chodzi? Otóż maksy-
malne wykorzystanie azotu nie nastąpi bez udziału mikroelemen-
tów, a jakość plonu w sytuacji niedoborów też będzie miała wiele 
do życzenia. Mówimy tutaj głównie o białku, wyrównaniu oraz 
masie tysiąca nasion.

Można powiedzieć, że sezon już za nami. Wielu z Was myśli 
o żniwach. Ale cytując piosenkę Budki Suflera „a po nocy przy-
chodzi dzień” tak i w tym przypadku po żniwach przyjdą upraw-

ki, nawożenie doglebowe i zasiewy ozimin. Po nich zaś dolistne 
odżywianie makro i mikroelementowe o którym nie możemy 
zapomnieć aby nie odebrać roślinie możliwości zabezpieczenia 
się przed zimą, oraz wspomóc w walce z patogenami, szkodni-
kami i sytuacjami stresowymi. Jesień jak przystało na naszą strefę 
klimatyczną jest niestety nieprzewidywalna ale jedno jest pew-
ne: młode rośliny, z niedostatecznie jeszcze wykształconym sys-
temem korzeniowym, nie poradzą sobie z wchłanianiem dużych 
ilości nierównomiernie rozłożonych makroskładników, a skutecz-
ne podanie mikroelementów w praktyce musimy wykonać do-
listnie.

Cóż, nie pozostaje Wam nic innego jak zadzwonić do agro-
noma PROCAM aby uzupełnić zapasy doskonałych nawozów 
dolistnych: czy to pojedynczych składników takich jak PRO-
CAM Bor, PROCAM Mangan, Prochelat Cu, PROCAM Molib-
den i PROCAM Cynk, jak również kompleksowych nawozów 
dolistnych, chociażby  Proleaf Makro P , Proleaf Total, Prokali 
czy flagową mieszaninę stu procentowo schelatyzowanych 
mikroelementów z dodatkiem azotu i potasu oraz kolekcją 
substancji poprawiających pokrycie liścia jaką jest -Proleaf 
max 4.0.

Ja ze swojej strony życzę Państwu abyście nie zapominali, że 
dobre i bezpieczne nawozy makro i mikroelementowe firmy 
aDoB, pozwolą Waszym uprawom na pokazanie pełnego po-
tencjału plonotwórczego. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrót-
ce na Waszych polach.
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CZARNA KREDA - czym jest 
i dlaczego warto ją stosować

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na plon roślin jest odczyn gle-
by. Ponad 50% gleb w Polsce charakteryzuje się odczynem kwaśnym lub lekko kwaśnym. 
Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że kwaśna gleba uniemożliwia uzyskanie wysokich plonów 
uprawianych roślin, nawet przy odpowiedniej agrotechnice. Musimy mieć świadomość, że 
niskie pH gleby powoduje wymieranie w niej życia, czyli mikroorganizmów glebowych, tym 
samym prowadząc do degradacji struktury gleby. Niskie pH uniemożliwia też przyswajanie 
większości substancji odżywczych roślinie. 

Odpowiedzią na kwaśną glebę jest oczywi-
ście wapnowanie,  ale samo wapnowanie to 
za mało. Przy zdegradowanej glebie powinni-
śmy pomyśleć o jej rewitalizacji i dostarczeniu 
substancji organicznej, powinniśmy zadziałać 
kompleksowo.

Takim kompleksowym rozwiązaniem jest 
Czarna Kreda. 

Surowcem do produkcji Czarnej kredy są 

pokłady kredy Jeziornej (typ 07 a) . Jest to mło-
da, a tym samym najbardziej miękka forma wę-
glanu wapnia. Amorficzna i porowata budowa 
cząsteczek wapnia powoduje, że Czarna Kreda 
charakteryzuje się wysoką reaktywnością.

Wyjątkowość Czarnej Kredy spowodowa-
na jest występowaniem w niej substancji or-
ganicznej (substancji próchnicznych w postaci 
kwasów humusowych).

Tekst: 
Maciej Mika,

GreenCal. Sp z o.o.
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W składzie substancji organicznej odnajdziemy przede 
wszystkim węgiel organiczny Corg. Pierwiastek doceniany 
i stosowany w rolnictwie. Związki substancji organicznej do-
skonale wiążą gleby piaszczyste i przyczyniają się do zatrzy-
mania większej ilości wody w glebie, a tym samym ułatwiają 
roślinom dostęp do niej. 

Kwasy humusowe zwiększają także zdolności gleby do 
utrzymania stałego odczynu pH , co okazuje się niezwykle 
ważne w przypadku uprawy wymagających roślin. Popra-
wiają one również strukturę gleby a tym samym przyczy-
niają do polepszenia warunków życiowych dla mikroorga-
nizmów glebowych.

Ze względu na łatwość rozpuszczania i przemieszczania 
w glebie, regularnie stosowana Czarna Kreda poprawi do-
stępność szybko przyswajalnego wapnia w glebie, który 
przyczynia się do zwiększenia odporności roślin na czynniki 
mechaniczne i patogeny. Prawidłowo odżywione rośliny, le-
piej rozwijają system korzeniowy przez co roślina jest w sta-
nie pobrać odpowiednie ilości składników pokarmowych.

Czarna Kreda Jest produktem bezpiecznym, została prze-
badana oraz dopuszczona do stosowania w uprawach ekolo-
gicznych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  
w Puławach.

Nawóz Czarna Kreda może być z powodzeniem stosowa-

na na wszystkich kategoriach użytkowych gleb. Sprawdza się 
w uprawie roślin rolniczych, ozdobnych, warzywniczych oraz 
sadach.

Czarna Kreda To: Kreda Jeziorna typ 07a,
•	 CaO 40%,
•	 CaCO3 70%
•	 Organika(węgiel organiczny, kwasy humusowe)
Najważniejsze zalety Czarnej Kredy:
•	 Regulacja odczynu gleby
•	 Poprawa struktury gleby(gruzełkowata)
•	 Dodatni wpływ na proces tworzenia się Próchnicy
•	 Regulacja stosunków wodno-powietrzne
•	 Stymulacja aktywności i rozwój mikroorgani-

zmów glebowych
•	 Wpływa na zdolności sorpcyjne gleby oraz zwięk-

szenie przyswajalności składników pokarmowych
•	 przeciwdziałanie uruchomieniu się toksycznego 

glinu, oraz wiązanie metali ciężkich do form nie przyswajal-
nych dla roślin
•	 bezpieczeństwo dla upraw ekologicznych (pro-

dukt został Przebadany w akredytowanej stacji IUNG)
•	 Nadaje się do stosowania w uprawach rolniczych, 

ogrodniczych i sadowniczych.
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JAK PODEJŚć DO JESIENNEJ 
OChRONY ROŚLIN OZIMYCh 
po uwzględnieniu zmian pogodowych 
jakie nastąpiły w ostatnich latach

W ostatnich kilku latach mamy prawdziwy 
roller coaster pogodowy, gdzie co roku ob-
serwujemy dużą zmienność jeżeli chodzi o jej 
przebieg. Jesień w ostatnich trzech latach   
była albo ekstremalnie sucha i ciepła lub też 
ekstremalnie mokra, gdzie nie można było 
zasiać ozimin. Patrząc na te zmiany można 
stwierdzić, że to co przez wiele lat w ochro-
nie i nawożeniu zarówno zbóż jak i rzepaku 
ozimego było żelaznymi zasadami w tej chwi-
li już się nie sprawdza i trzeba w sposób od-
mienny i nowatorski podejść do tych kwestii. 
Z tego też powodu chcielibyśmy zwrócić Pań-
stwu uwagę na kilka kwestii, które powinni-
śmy rozważyć i co najważniejsze zastosować 
podczas jesiennych zabiegów agrotechnicz-
nych w celu optymalnego prowadzenia na-
szych 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 agro-
fagi. W ostatnich latach warunki uprawy ule-
gają dynamicznym i szybkim zmianom. Nie 
chodzi tu tylko o zmiany wprowadzane przez 
samego plantatora (sposób uprawy, dobór 
odmian, asortyment stosowanych pestycy-
dów itp.) ale przede wszystkim o zmieniające 
się otoczenie pracy rolnika (pogoda, zmiany 
prawne, pojawy nowych agrofagów itp.). Dy-
namiczne zmiany pogodowe skutkują często 
np. okresami suszy a niekiedy podtopienia-
mi plantacji, pojawy organizmów szkodli-
wych coraz częściej zaskakują plantatorów  
zmianą terminu, nowymi gatunkami szkod-

Tekst: 
dr inż. Dariusz Wyczling,

Grzegorz Malesiński,
Maciej Bromirski

- Lekarz roślin
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ników czy wzrostem liczebności danego gatunku jak 
w przypadku śmietki kapuścianej. W kontekście integro-
wanej ochrony roślin i konieczności, nie tylko stosowa-
nia, ale również poszukiwania nowych, alternatywnych 
dla syntetycznych środków ochrony roślin metod ochro-
ny plantacji, nie można zapomnieć o stałej potrzebie 
zapewnienia roślinom optymalnych warunków wzrostu 
i rozwoju.   A więc do rzeczy duże gospodarstwa żeby 
zdążyć z zasiewami zbóż w odpowiednim czasie muszą 
zaczynać je bardzo wcześnie, to jest pod koniec pierwszej 
dekady września a nawet wcześniej. Na co powinniśmy 
uważać siejąc tak wcześnie?

Uprawa każdej rośliny zaczyna się w monecie zbioru 
przedplonu. Prawidłowe rozdrobnienie i równomierny 
rozkład resztek pożniwnych pozwoli na dobre wymie-
szanie ich podczas uprawy. Przeciwdziała to również 
zmniejszeniu presji bezpośrednio szkodników takich jak: 
myszy, rolnice, łokaś garbatek, czy też ślimaki, a po-
średnio szkody powodowane przez dziki. Z uwagi na 
coraz mniejszą dostępność i skuteczność herbicydów na 
chwasty odporne, coraz częściej rolnicy w Australii czy 
innych krajach oprócz pocięcia słomy stosują dodatkowe 
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 spły-
cenia uprawek pożniwnych. Każda głębsza uprawa zwięk-
sza powierzchnię parowania wody, której może zabrak-
nąć dla wschodów roślin uprawnych ale też do rozłożenie 
resztek pożniwnych. Przesuszona gleba, zwłaszcza po 
przedplonach gdzie uzyskano wysokie plony wpływa na 
mniejsze uwalnianie i zarazem dostępność makro i mi-
kroelementów. Szczególnie fosfor będzie kluczowy dla 
wschodów i rozwoju jesiennego. Zawartość a szczególnie 
proporcje 1:2 do maksymalnie 1:3 potasu i magnezu po-
winny być uregulowane poprzez nawożenie. Utrzymanie 
zawartości makroskładników w zakresach wysokich czy 
bardzo wysokich zasobności zapewni odpowiednie odży-
wienie roślin w warunkach stresu wywołanego wieloma 
czynnikami. 

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

uprawy i jest niezłe uwilgotnienie gleby (lub spodziewa-
ne są opady deszczu taka sytuacja zwłaszcza na północy 
naszego kraju miała miejsce w 2019 roku) to norma wy-
siewu powinna być nie zbyt wysoka myślimy tutaj jeże-
li chodzi o pszenicę żeby uzyskać ok 200-250 roślin na 
metrze kwadratowym, żyto hybrydowe 150-170 roślin 

itd.  (oczywiście ilość wysiewu ziaren powinna być dosto-
sowana do oczekiwanej polowej zdolności wschodów).  
Widzieliśmy w ostatnich dwóch latach wiele plantacji 
zbóż ozimych zasianych w tym okresie, które osiągały 
pełnie 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 warun-
ki, a mianowicie chodzi nam o zwalczanie grzybów pa-
togenicznych, a także skracanie zbóż w tym okresie.  
Jęczmień ozimy czy też wcześnie siane żyto, pszenżyto, 
a także pszenice 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 właśnie jesienią w celu popra-
wy 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 powikła-
niami jakie w okresie zimy i wiosny może wywołać pleśń 
śniegowa.  Na wielu plantacjach ze względu na relatyw-
nie wysokie temperatury możemy mieć do czynienia ze 
sporym zasiedleniem szkodnikami takimi jak mszyce, 
ploniarka w poprzednich latach  stosowaliśmy  dimeto-
at, 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 zwalczanie szkodników 
nie tylko w zbożach. Z tego tez powodu musimy znacz-
nie wcześniej zastosować pyretroidy takie jak Proalfacy-
permetrin w dawce  0,1 l/ha, tutaj mamy jednak kilka 
kwestii, które powinnismy wziąć pod uwagę. Po pierwsze 
pyretroidy należy stosować w początkowej fazie wylo-
tu szkodników z tego też powodu znaczenia nabiera jak 
nigdy dotąd monitoring wylotu szkodników, a więc po-
tocznie mówiąc profilaktyka i ocena realnego zagrożenia. 
Pamiętajmy również, że pyretroidy w temperaturach ok 
20O Celsjusza 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 pasowały insektycydy fosforoorganiczne, któ-
rych w tej chwili nie mamy). W celu poprawy skutecz-
ności działania insektycydów oprócz monitoringu należy 
zwrócić uwagę na dodatki adiuwantów, które pomogą 
uzyskać lepszy efekt działania o kilka kilkanaście procent. 
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Poza tym firma nasza testuje produkty biologiczne do 
zwalczania szkodników w zbożach zwłaszcza mszyc, które 
jesienią występując w dużym nasileniu i skutecznie in-
fekują nasze plantacje wirusami takimi jak żółta karło-
watość jęczmienia i inne. Choroby wirusowe mogą wy-
datnie obniżyć potencjał produkcyjny plantacji a w wielu 
przypadkach mogą doprowadzić do całkowitego jej znisz-
czenia 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 po-
kroju roślin i w konsekwencji przezimowanie planta-
cji,  to stosowanie regulatorów wzrostu na mocno wy-
rośniętych plantacjach zwłaszcza w regionach gdzie 
mamy do czynienia z relatywnie  wyższymi tempera-
turami. Z tego tez powodu warto w tym okresie za-
stosować jeden z preparatów zawierających trineksa-
pak etylu zawarty np. w preparacie Heltrin/moddus 
w dawce 0,12-0,15 l/ha w celu ograniczenia wzrostu 
elongacyjnego na długość, który to na nadmiernie wy-
rośniętych plantacjach ograniczy wydatnie ich wzrost  
i nadmierny rozwój. Zabieg ten wykonujemy w fazie 24-
25 czyli jak rośliny wykształcą 4-5 pędów bocznych.  Na-
wozy dolistne w mocno rozwiniętych zbożach powinny 
być w tym okresie też dodawane 
do zabiegów a nasza propozycja to: 
Proleaf Max w dawce 1-1,5l/ha + 
Bor 0,3 l/ha+ Proleaf 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 zbo-
żowych.

Jeżeli chodzi o rzepak to pomimo 
tego, że w ostatnich latach pomimo 
czasowego przywrócenia zapraw in-
sektycydowych z grupy neonikoty-
noidów skuteczność ich w stosunku 
do śmietki kapuścianej była niewy-
starczająca podobnie jeżeli chodzi 
o mszyce. Jest tak dlatego że 7-10 
lat temu przebieg pogody jesienią 
był całkowicie odmienny jak w obec-
nym czasie,  gdzie temperatury do-
datnie nierzadko osiągające 8-10 

stopni Celsjusza w grudniu a dni z temperaturą ujemną 
w okresie zimy można policzyć na palcach dwóch 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 roz-
wiązanie jakim jest DeliaSToP stosowana w dawce 0,1 
kg/ha najlepiej bezpośrednio przed siewem rzepaku żeby 
została wymieszana płytko z glebą. DeliaSToP w warun-
kach korzystnych dla rozwoju bakterii na systemie korze-
niowym tak modyfikuje środowisko glebowe w ryzosfe-
rze, że skutecznie ogranicza szkody powodowanej przez 
śmietkę kapuścianą.  Podobnie jak w zbożach coraz więk-
szym 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 substancji aktywnych fosforoorganicznych) 
nasza firma ma doskonałą propozycję jaką są odmiany 
odporne na Wirusy posiadające gen odporności a są 
nimi LG aBSoLUT (najlepsza odmiana jeżeli chodzi o plo-
nowanie w ostatnich 4 latach w badaniach COBORU, 
charakteryzująca się jeszcze doskonałą zimotrwałością), 
aSTaNa  czy też BaTIS. Oczywiście możliwe jest stoso-
wanie pyretroidów, ale ich skuteczność w zwalczaniu 
mszyc zwłaszcza w temperaturze ok 20O Celsjusza i wię-
cej są praktycznie nieskuteczne. Oczywiście na rynku są 
skuteczne substancje aktywne tzw. aficydy, które nieste-

ty nie mają rejestracji w rzepaku, 
z tego też powodu przy ograniczonej 
ilości skutecznych rozwiązań che-
micznych odporność odmianowa 
nabiera coraz większego znaczenia. 
Kolejnym problemem z jakim pro-
ducenci rzepaku mają do czynienia 
spowodowanym zbyt dużą koncen-
tracją rzepaku ozimego  od wielu 
już lat jest kiła kapusty, przeciwko 
której najlepsze efekty daje dobór 
odmiany odpornej na tego pato-
gena i tutaj najlepszy wybór to LG 
augusta znowu odmiana z tej grupy 
o najwyższym potencjale plonowa-
nia w ostatnich latach w badaniach 
COBORU, poza tą cechą charakte-
ryzuje się też bardzo dobrą zimotr-
wałością. Kolejnym problemem jaki 
dotknął nasze plantacje rzepaku 
w roku 2019 była werticilioza, a tak 
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naprawdę była ona pochodną długiej, ciepłej i zarazem 
suchej jesieni w roku 2018 gdzie infekcje tego grzyba na-
stępują właśnie w tym okresie i w takich warunkach. Ob-
jawy porażenia, wcześniejsze zamieranie pojedynczych 
roślin czy całych plantacji  natomiast obserwujemy do-
piero w czerwcu i lipcu. Susza i upały w tym okresie stwa-
rzają podręcznikowe warunki do rozwoju tego patogena. 
Jak dotąd nie ma możliwości chemicznego zwalczania 
tego patogena  (nie ma skutecznych fungicydów) podob-
nie jak z ochroną chemiczną nie ma obecnie listy odmian 
o chociażby podwyższonej odporności. Rozwiązaniem na 
werticylioze jest odpowiedni płodozmian w którym rze-
pak i rośliny krzyżowe (też poplony) uprawiamy co 4-5 
lat. Hodowcy poszukują też odmian o mniejszej skłonno-
ści do porażenia przez tę chorobę, 

Pierwszym zabiegiem po wschodach rzepaku jest 
zwalczanie i ograniczanie konkurencji samosiewów zbóż 
które zabierają wodę. Siewki rzepaku w takiej konkuren-
cji nadmiernie wyrasta części podliścieniowej co prowa-
dzi nieraz do wypadania pojedynczych roślin. Samosiewy 
musimy zwalczać już w momencie szpilkowania zbóż bez 
względu na fazę rzepaku. Z uwagi na formulację EC więk-
szości graminicydów, zabiegi te wykonać w godzinach 
wieczornych z wykorzystaniem dysz dwustrumieniowych 
oraz dodatku adjuwantów.

Kolejnym elementem jaki musimy bardzo monitoro-
wać jesienią to skracanie rzepaku, w ostatnich dwóch 
latach wiele plantacji (zwłaszcza tych sianych wcześnie) 
nie było odpowiednio zabezpieczonych pod tym wzglę-
dem. Jest tak dlatego, że rzepak, który osiągnął fazę 4 
liści do połowy września,  rośnie bardzo intensywnie, 
jeżeli w tym okresie nie zastosujemy bardzo mocno skra-
cających fungicydów w odpowiednich dawkach, to rze-
pak po kilku dniach spowolnienia zaczyna bardzo mocno 
się rozwijać i następnie nawet wykonane dodatkowo 2, 
czy 3 zabiegi korygujące nie dają efektów. Poza tym taki 
rzepak z nadmierna ilością zabiegów skracających   je-
sienią odczuwa ich skutki jeszcze wiosną.  Oczywiście 
te mocne rzepaki, które osiągnęły fazę 4 liści do poło-
wy września, a nie rzadko 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 
dłuższa. Kolejnym agronomicznym problemem, a może 
nie problemem, a błędem z jakim mamy do czynienia  
w jesiennej agrotechnice rzepaku to odpowiednie odży-
wienie tego gatunku azotem, ponieważ  jak  rośliny osią-
gną fazę 10-12 liści przy obsadzie ok 50 roślin na m/kw 

pobiorą w tym okresie ok 120-150 kg N/ha co jest prak-
tycznie nie możliwe bez dodatkowego powschodowego 
nawożenia.  Takie nawożenie najlepiej w postaci mocz-
nika powinniśmy zastosować w fazie 4-6 liści (w trzeciej 
dekadzie września, lub na początku października),  tak 
żeby plantacja miała dostępny azot przez dłuższy czas. 
Oczywiście takie mocno wynawożone plantacje (ko-
niecznie muszą być optymalnie skrócone ) trzeba odży-
wiać je  również dolistnie i tutaj stosujemy Proleaf Max 
4.0 w dawkach 1,5 l/ha+ PROCAM BOR 1,5 l/ha+Pro-
leaf Makro P 1-1,5 kg/ha+NCHCA Delta 3 l/ha. Takie 
podejście doskonale wpłynie nie tylko na bieżącą kon-
dycję roślin, ale też poprzez zagęszczenie soku komórko-
wego poprawi ich zimotrwałość. Ostatnim elementem 
na jaki chcemy Państwu zwrócić uwagę i ma to związek  
z nawożeniem, a jest to odpowiednio wysokie nawoże-
nie Siarką mocno wyrośnięte rośliny oprócz dużej dawki 
azotu pobiorą też ok 20-25 kg S/ha i tutaj idealnie pasuje 
ProSaN maX w dawce 120-150 kg/ha oczywiście zawie-
ra on też azot i tą dawkę winniśmy zdjąć z nawożenia. 

 Tak jak wcześniej wspominaliśmy, dodatkowo zmie-
niające się uwarunkowania prawne często ograniczają 
możliwości zwalczania, a niekiedy całkowicie eliminuję 
szansę na skuteczną walkę z poszczególnymi agrofagami. 
W takiej sytuacji przygotowanie i zapewnienie roślinom 
optymalnych warunków wzrostu i rozwoju, zwłaszcza 
w pierwszych fazach rozwojowych, może stanowić klu-
czowy element zabezpieczenia przyszłego plonowania, 
zarówno jego wielkości jak i jakości. Bardzo ważnym ele-
mentem w tej strategii jest zabezpieczenie odpowiedniej 
sygnalizacji zagrożeń fitosanitarnych oraz odpowiednie-
go, z wyprzedzeniem (prognozowanie krótko, średnio 
i długoterminowego) zagrożeń fitosanitarnych. Firma 
PROCAM już od początku swego istnienia bardzo mocno 
stawiała na szkolenia diagnostyczne Doradców oraz na 
rozwijanie najnowszych metod sygnalizacji i rejestracji 
poszczególnych agrofagów. Do tego bardzo plastycznie, 
uwzględniając wyżej wymienione uwarunkowania po-
godowe, odmianowe czy zależności na rynku płodów 
należy dostosować odpowiednie procedury zabiegów ( 
odpowiednie kombinacje ) np. fungicydów w razie po-
tencjalnego zagrożenia. W tej całej układance integrowa-
nej ochrony bardzo ważnym elementem jest stosowanie 
metod biologicznej ochrony, będącej bardzo dobrym 
uzupełnieniem całościowej ochrony, a co jest bardzo 
ważne ochrony także naszego biologicznego środowiska!   
Jednym z podstawowych czynników plonotwórczych jest 
gleba, w której życie biologiczne jest niezwykle bogate. 
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To właśnie skład mikroorganizmów w glebie determi-
nuje żyzność. Żyzność a mówiąc dokładniej próchnica 
to element bardzo ważny bo to od jej jakości oraz ilości 
w glebie będzie stanowiło o zasobności wody w glebie, 
która jest na dziś najważniejsza w tej układance w ba-
talii o wielkość, jakość, a co najważniejsze stabilność 
plonu. Dbałość o stan i strukturę gleby to podstawowy 
element przygotowania jak najlepszych warunków dla 
uprawianych roślin. Zwłaszcza gleby zdegradowane, 
zmęczone czy słabsze wymagają wprowadzenia poży-
tecznych mikroorganizmów w celu zabezpieczenia pra-
widłowej struktury a w rezultacie żyzności. Ponadto 
właściwy skład mikroflory w glebie może ograniczyć re-
zerwuar występujących tam patogenów, oraz korzystnie 
może wpłynąć na dostępność składników pokarmowych. 
Najlepszym obecnie rozwiązaniem na rynku, odpowia-
dającym powyższym oczekiwaniom jest Biogen rewital 
Pro+. To preparat biologiczny o największej koncentracji 
niepatogennych mikroorganizmów z kilku rodzajów. Sto-
sowanie Biogen rewital Pro+ to odpowiedź na potrzebę 
nowoczesnego podejścia dla zabezpieczenia roślinom 
najlepszych możliwych warunków wzrostu i rozwoju. 
Mówiąc językiem wojskowych aplikacja tych niepato-
gennych bakterii to wprowadzenie do walki na cały se-
zon wegetacyjny formacji, które 
w sposób najbardziej skuteczny 
na poziomie komórki, zarodników 
i owocników grzybów patogennych 
niszczą te powiązania czyszcząc 
pole do zdrowego systemu korze-
niowego oraz lepszej przyswajal-
ności substancji pokarmowych.  
Co jeszcze istotne, po zastosowa-
niu tego produktu przyspieszamy 
rozkład i zarazem obieg materii or-
ganicznej w glebie, dzięki czemu 
mamy zabezpieczony powrót skład-
ników pokarmowych z resztek po-
żniwnych takich jak słoma, do gleby. 
Pamiętajmy, iż na przykładzie Pota-
su jest to, aż 65 % pobrania tego 
składnika w poprzednim sezonie 
jeżeli tylko słoma zostanie na polu. 
Innym ciekawym rozwiązaniem, 
które pozytywnie wpływa na wzrost 
i rozwój roślin, a także z dużymi 
sukcesami przetestowaliśmy je na 
polach naszych klientów jest SUPEr 

PoWEr. Aplikuje się go razem z zaprawami fungicydo-
wymi na ziarno podczas zaprawiania. Produkt ten zawie-
ra w swym składzie bakterie, które to wpływają bardzo 
korzystnie na rozwój systemu korzeniowego,  co wydat-
nie poprawia odporność roślin na niekorzystne warunki 
pogodowe takie jak: susze, niskie i wysokie temperatu-
ry, potocznie mówiąc wpływa on na ograniczenie stresu 
wodnego i temperaturowego na rośliny w trakcie okresu 
wegetacji. I to jest rozwiązanie biologiczne podnoszące 
odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe, 
przez co ochrona ich jest dużo łatwiejsza. Kolejnym ele-
mentem prawidłowej dbałości o uprawy jest stymula-
cja roślin, mająca na celu nie tylko pobudzenie wzrostu 
ale również indukujące odporności roślin i zmniejsze-
nie efektów wpływu czynników stresowych. To właśnie 
w pierwszych fazach rozwojowych roślin konieczna jest 
prawidłowa stymulacja. Właściwym rozwiązaniem jest 
zastosowanie preparatu imProver Pro+. To natural-
ny biostymulator zawierający w swym składzie proste 
związki fenolowe, występujące w roślinach. Stosowa-
nie imProver Pro+ pobudza rośliny do wzrostu, w tym 
również system korzeniowy, tak ważny w okresach nie-
doboru wody w glebie ale także determinujący pobie-
ranie związków pokarmowych. Ponadto imProver+ 

wpływa stymulująco na wiele procesów 
biochemicznych zachodzących w roślinie. 
Korzystnie wpływa na syntezę niektórych 
fitohormonów, wspomaga odporność ro-
ślin, 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 winniście mocno zwró-
cić uwagę w uprawie roślin ozimych. Jeste-
śmy przekonani, że po wprowadzeniu tych 
drobnych ale bardzo ważnych zasad, jakie 
podaliśmy powyżej, będziecie   uzyskiwać 
najlepsze efekty produkcyjne, które za-
gwarantują Wam odpowiednio wysokie 
dochody, pozwalające rozwijać wasze go-
spodarstwa. W celu uzyskania szczegóło-
wych informacji na ten temat, jak również 
na inne nurtujące was kwestie związane 
z nowoczesna agronomią i nie tylko, za-
chęcamy Państwa do kontaktu i zarazem 
współpracy z naszymi agronomami na co 
dzień. 
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CZYM SĄ PREPARATY 
MIKRObIOLOGICZNE STOSOWANE 
W UPRAWIE ROŚLIN?

Firma BIO-GEN od 31 lat zajmuje się 
produkcją preparatów mikrobiologicznych. 
Współpraca z firmami PROCAM i Bio-Lider 
umożliwia wdrażanie i rozwój nowych tech-
nologii z wykorzystaniem mikroorganizmów 
zgodnie z potrzebami klientów. Wychodze-
nie naprzeciw problemom, z jakimi  w co-
dziennej pracy spotykają się producenci rol-
ni, pozwala na opracowanie jak najlepszych 
rozwiązań stanowiących uzupełnienie kon-
wencjonalnych metod uprawy roślin. 

Preparaty oparte na mikroorganizmach 
są niczym innym niż probiotykami wspoma-
gającymi naturalną odporność roślin. Analo-

gicznie do probiotyków stosowanych w ho-
dowli zwierząt, czy dedykowanych dla ludzi, 
ich zadaniem jest stymulowanie odporności 
organizmu i czynienie go silniejszym. Działa-
nie to opiera się na przywracaniu naturalnego 
środowiska mikrobiologicznego, które ulega 
zaburzeniu lub całkowitej degradacji w wyni-
ku działania wielu niekorzystnych czynników. 
Zgodnie z definicją FAO/WHO „probiotyki to 
żywe drobnoustroje, które podane w odpo-
wiedniej ilości wywierają korzystny wpływ 
na zdrowie gospodarza”, w tym przypadku 
roślin.

Stosowanie preparatów składających 
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się z wyselekcjonowanych, dobranych z największą sta-
rannością pożytecznych mikroorganizmów korzystnie 
wpływa na kondycję i rozwój upraw. Probiotyki dla roślin 
wspomagają ich naturalną odporność, stymulują wzrost, 
wspomagają procesy regeneracyjne po wystąpieniu 
czynników stresowych, poprawiają efektywność odży-
wiania i wigor roślin, a ostatecznie zwiększają plon i jego 
jakość. 

Stosowanie naturalnych produktów może budzić 
pewne wątpliwości. Analogiczna sytuacja miała miejsce 
niegdyś w przypadku probiotyków dla ludzi i zwierząt. 
Powszechnie i prewencyjnie stosowano antybiotyki. An-
tybiotykoterapia w zwalczaniu wielu schorzeń jest nie-
unikniona i konieczna, jednak w zapobieganiu występo-
wania różnego rodzaju chorób doskonale sprawdzają się 
probiotyki. Wspieranie naturalnej odporności wywiera 
wymierny efekt na zdrowotność organizmu. 

Rozumiemy obawy klientów związane z drastycznym 
ograniczeniem możliwości stosowania wielu substancji 
czynnych środków ochrony roślin, i co za tym idzie niepo-
kojem o spadek wydajności i jakości produkcji rolnej. Wy-

rażamy nadzieję, że obawy klientów okażą się  bezpod-
stawne i w przyszłości zarówno wydajność jak i jakość 
produktów roślinnych w wyniku stosowania naturalnych 
rozwiązań wzrośnie, jak miało to miejsce w przypadku 
produkcji zwierzęcej i wykorzystywanych w niej probio-
tyków. 

W trosce o środowisko naturalne, a także zdrowie 
nas wszystkich rekomendujemy stosowanie się do zasad 
zrównoważonego systemu gospodarowania. Obejmują 
one m.in. prewencyjne stosowanie naturalnych całkowi-
cie bezpiecznych produktów, takich jak preparaty mikro-
biologiczne wspomagające naturalną odporność roślin, 
a także wyłącznie interwencyjne używanie środków che-
micznych. 

Jako producent zobowiązujemy się zrobić wszystko, 
aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów zapewnia-
jąc najwyższą jakość znajdujących się w naszej ofercie 
produktów. Ponadto nie pozostajemy obojętni na po-
trzeby kontrahentów i stale poszerzamy nasze portfolio. 
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SUPERPOWER TO bARDZIEJ 
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE WODY 
I SKŁADNIKÓW POKARMOWYCh 
W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Właściwe warunki do poprawnych wscho-
dów już na samym początku wegetacji deter-
minują prawidłowy rozwój roślin uprawnych 
w późniejszym okresie. Właściwe rozwinięcie 
korzeni zarodkowych stanowi fundament bu-
dowania przyszłego plonu.  Tymczasem na-
siona wykształciły zdolność kontrolowania 
kiełkowania, który pozwala im na ciągłe 
dostosowywanie się do zmieniającego się 
środowiska. W ten sposób zdolne są do jego 
zahamowania w oczekiwaniu na optymalne 
warunki pod względem światła, temperatury 
czy wilgotności. W tym czasie zarodki znajdują 
się w stanie utajonym w dużej mierze regulo-
wanym gospodarką hormonalną, co pozwala 
unikać wystawiania delikatnych siewek na nie-
korzystne warunki środowiskowe. W sprzyjają-

cych warunkach proces kiełkowania nasion roz-
poczyna się od wchłaniania wody. Początkowo 
następuje gwałtowne jej pobieranie w wyniku 
różnicy ciśnienia pomiędzy nasieniem, a otacza-
jącym środowiskiem. Po pewnym czasie docho-
dzi do przerwania wchłaniania wody z powodu 
wykorzystywania substancji zapasowych (wę-
glowodany, białka itp.) w celu produkowania 
nowych związków niezbędnych w procesie 
kiełkowania. W końcowej fazie nasiona wzna-
wiają intensywne pobieranie wody, tym razem 
w związku z produkcją wielu niezbędnych dla 
rozwoju siewek związków. Gwałtowne wchła-
nianie wody w fazie 1 i 3 niszczy strukturę 
błon komórkowych i tym samym powoduje 
stres, tym większy im bardziej niekorzystne 
występują w tym czasie warunki środowisko-
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we. Rozregulowanie gospodarki hormonalnej niekorzystnie  
odbija się na procesie kiełkowania. W nadmiarze może być 
wtedy wydzielany hormon stresu jakim jest etylen, który  
powoduje przedwczesne starzenie i obumieranie komó-
rek. Natura wyposażyła jednak środowisko w mechanizmy 
samoregulujące. Mogą one przeciwdziałać zaburzeniom 
w gospodarce hormonalnej, w niekorzystnych dla rozwoju 
roślin warunkach. Do takich podstawowych czynników 
należy obecność próchnicy glebowej oraz mikroorganizmów 
rozwijających się w bliskim sąsiedztwie nasion, a następnie 
rozwijających się korzeni. 

Spośród licznych mikroorganizmów zasiedlających 
środowisko glebowe szczególne znaczenie w ograniczaniu 
skutków stresu środowiskowego ma grupa bakterii 
określana skrótem PGPR czyli Plant Growth Promotion 
Rhizobacteria. Organizmy te mają bezpośredni wpływ 
na rośliny poprzez pobudzanie do wydzielania witamin 
i hormonów wzrostu. W ten sposób przyczyniają się po czę-
ści, do regulowania gospodarki hormonalnej nawet w mniej 
korzystnych dla rośliny warunkach środowiska. Udowodnio-

no również, że niektóre z tych 
bakterii, poprzez działanie 
deaminazy ACC, prowadzą do 
obniżenia etylenu stresowe-
go, wydzielającego się w nad-
miernych ilościach w nie-
korzystnych dla życia roślin 
warunkach. Niestety w wyniku 
intensyfikacji rolnictwa, która 
wiąże się chociażby z uprawą 
orkową, brakiem właściwego 
płodozmianu jak również 
wieloletnim stosowaniem 
nawozów i środków ochrony 
roślin doszło do si lnego 
zubożenia gleb we właściwą 
ilośći dostępność bakterii. 
W uprawach rolniczych 
naturalne zdolności gleb do 
przeciwdziałania skutkom 
stresu są obecnie mocno 
ograniczone. I chociaż stresu, 
który pojawia się w okresie 
kiełkowania nasion nie da się 
całkowicie wyeliminować, to 
w wielu przypadkach można 
jednak zminimalizować jego 
niekorzystne konsekwencje.

Jedną z takich możliwości jest zastosowanie zaprawy 
mikrobiologicznej SuperPower, której producentem jest 
firma Bio-Lider. Zaprawa składa się z mieszaniny wielu ga-
tunków bakterii, także tych z grupy PGPR, odpowiedzialnych 
za stymulację prawidłowej pracy hormonów związanych 
z procesem kiełkowania i wpływających na lepszy rozwój 
systemu korzeniowego. Bakterie te posiadają także zdol-
ność ograniczania produkcji etylenu stresowego. Naniesione 
w trakcie zaprawiania na materiał siewny wytwarzają rów-
nież siderofory. Są to naturalne związki chelatujące metale, 
w tym przede wszystkim żelazo. Siderofory przekształcają 
substancje mineralne w proste związki organiczne, np. ami-
nokwasy, które stanowią składnik budulcowy tkanek. Zasto-
sowanie preparatu SuperPower wpływa na lepsze i bardziej 
wyrównane wschody, pobudza wzrost siewek oraz zwiększa 
efektywność przyswajania składników pokarmowych. Po-
twierdzają to badania przeprowadzone w IUNG w Puławach, 
gdzie po zastosowaniu zaprawy SuperPower stwierdzono 
przyrost masy nadziemnej kukurydzy o 8,9% (Rys.1.) jak 
również wzrost masy korzeni o 15,2% (Rys.2.)
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Zaprawa SuperPower  korzystnie wpływa na 
rośliny w początkowych fazach rozwojowych poprzez 
stymulowanie ich wzrostu. W wyniku jej zastosowania 
wschody są lepsze i bardziej równomierne, następuje zwięk-
szenie wigoru siewek i poprawa efektywności pobierania 
przez młode rośliny składników pokarmowych.

Przy wykorzystaniu produktu SuperPoWEr zboża 
i kukurydzę należy doprawiać w ilości 1,0 kg/tonę ziarna, 
natomiast w przypadku rzepaku stosuje się 0,5 kg/ tonę 
nasion. Potrzebną do zaprawiania ilość preparatu należy 
rozpuścić w niewielkiej ilości wody (około 0,5 litra) poprzez 
energiczne potrząsanie, a otrzymany roztwór dodać do za-
prawy fungicydowej.  Wymieszać i zaprawić tak jak zwykle.

Doświadczenia polowe prowadzone przez firmę PRO-
CAM wykazały wysoką skuteczność zaprawy SuperPower 

w uprawie kukurydzy. Po jej zastosowaniu zaobserwowa-
no wyraźne zwiększenie wielkości systemu korzeniowego 
(Fot.1.), co istotnie poprawia zdolność korzeni kukurydzy 
do penetracji profilu glebowego, a tym samym, efektywniej-

szego pobierania składników pokarmowych, w tym bardzo 
istotnego makroelementu jakim jest fosfor.

Z kolei w Rębielczu koło Tczewa,  na jednym z pól klienta 
firmy  w trakcie oceny wiosennej wegetacji pszenicy ozimej 
zaobserwowano wyraźnie lepszy rozwój systemu korzenio-
wego w przypadku roślin zaprawianych zaprawą SuperPo-
wer w stosunku do roślin niezaprawianych.

 
W doświadczeniu tym zważono też masę korzeni przy ta-
kiej samej ilości źdźbeł zarówno z obiektu kontrolnego gdzie 
stosowano tylko zaprawę fungicydową Difend Extra jak rów-
nież z obiektu gdzie stosowano do zaprawy fungicydowej 
dodatek preparatu SuperPower. Jak widzimy na poniższych 
zdjęciach dzięki dodatkowi SuperPower-a nastąpił istotny 
bo wynoszący 35%  przyrost masy korzeniowej w pszenicy 
ozimej odmiany Findus. 

Silniejsza rozbudowa systemu korzeniowego w wyni-
ku zastosowaniu zaprawy bakteryjnej SuperPower, ma 
ogromne  znaczenie także w przypadku zbóż jarych, które  
w porównaniu do ozimych mają mniej czasu na rozbudo-
wę korzeni. Ich słabiej rozwinięty system korzeniowy gorzej 
przyswaja składniki pokarmowe i wodę,  przez co rosną ich 
wymagania żywieniowe. Rośliny te ponoszą wyższe koszty 
energetyczne i tym samym są bardziej narażone na stresy, 
które częściej wpływają na zawodność w ich plonowaniu.

Wpływ zaprawy SuperPower+ na rozwój systemu 
korzeniowego kukurydzy

Rozwój systemu korzeniowego 
po zastosowaniu zaprawy SuperPower

Waga systemu korzeniowego po zastosowaniu 
zaprawy SuperPower i z obiektu kontrolnego
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JESIENNA AGROTEChNIKA ZbÓż
W minionym 2020 roku aura pogodowa była bardzo przewrotna. Począwszy od wiosen-

nej suszy w kwietniu spotęgowanej 15-dniowymi porannymi przymrozkami, które dodat-
kowo ograniczyły fizjologiczny wzrost i rozwój roślin, po deszczowy maj, czerwiec i lipiec 
gdzie regionalnie na południu kraju spadło 450-600 l/m2. 

W całym sezonie wegetacyjnym 2020 
roku w przeważającej części kraju opady były 
na optymalnym poziomie. Na północy Polski 
pobiliśmy Rekord kraju w plonowaniu psze-
nicy ozimej, który wynosi teraz 12,628 t/ha.

 Odmienna sytuacja była na drugim końcu 
naszego kraju, południe obfitowało w opady 
deszczu w roku 2020 spadło tam od 850-
1100 l/m2

 Wilgotna pogoda na początku czerwca 
mocno sprzyjała infekcjom grzybów. Wysoka 
temperatura i mocne uwilgotnienie są ideal-
nymi warunkami do infekcji i rozwoju grzy-
bów z rodzaju Fusarium. 

Dlaczego ochrona przed tymi patogena-
mi jest tak istotna?

 Grzyby z rodzaju Fusarium żyją w gle-
bie i tam pełnią rolę saprofitów. Mogą one 
powodować zgorzele i fuzariozę podstawy 
źdźbła, jak i również fuzariozę naczyń czy też 
kłosa. Taka sytuacja jest bardzo niekorzystna 

i nie możemy do niej dopuścić. Dlaczego?

Grzyby z rodzaju Fusarium wytwarzają 
metabolity wtórne tzn. mikotoksyny. Sub-
stancje te są kancerogenne, mogą powodo-
wać upośledzenia narządów wewnętrznych 
ludzi i zwierząt, a w konsekwencji nawet 
i ich śmierć. W związku z tym mikotoksyny 
są substancjami, które dyskwalifikują ziarno 
z przemysłu spożywczego i paszowego. 

 Śmiało możemy stwierdzić, że sprawcy 
fuzarioz mogą spowodować 100% straty plo-
nu co w rezultacie przekłada się na potężne 
straty finansowe! Na chwilę obecną, może-
my domniemywać, iż nie odpowiednie sto-
sowanie fungicydów i nieumiejętny dobór 
dawek może wpłynąć stymulująco na grzyby 
z rodzaju Fusarium. Dlatego tak ważnym jest 
dobór odpowiednich fungicydów i termin ich 
stosowania. Oczywiście należy obserwować 
plantacje i jeśli wystąpią obfite i długotrwa-
łe opady, a woda będzie utrzymywać się 
w wierzchniej warstwie profilu glebowego 
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musimy podjąć decyzję o wykonaniu kolejnego zabiegu 
interwencyjnego na kłos. Jak podejść technicznie do za-
biegu?

Pszenica musi być w pełni kwitnienia tak by była do-
bra penetracja kłosa, do zabiegu fungicydowego warto 
dodać specyficzny adiuwant jakim jest Hurricane pro+.

 Jest to produkt, który poprawia skuteczność działania 
sb.cz o ok 20- 30% dodatkowo zapewnia optymalne po-
krycie kłosa i ochronę przed zmyciem po opadach do 30l/
m2 w ciągu 1h.

 Firma PROCAM Polska posiada w ofercie rozwiąza-
nia na różne typy intensywności plantacji zbóż ozimych 
i jarych, o szczegóły proszę pytać doradców terenowych. 
Przykładowe rozwiązania :

Najmocniejsze rozwiązanie dostępne na rynku Pol-
skim, na bardzo intensywne plantacje:

caramba 0,5 l + Fandango 0,5 l + Buzz Ultra 0,2 kg + 
Hurricane pro+ 0,1l

Rozwiązanie na średnio intensywne plantacje

Fandango 0,66 l + Buzz Ultra 0,2 kg + Hurricane Pro 
+ 0,1l

Drodzy Państwo od 2017 r komisja Unii Europej-
skiej wprowadza restrykcje związane ze stosowaniem 
pestycydów. Ma to na celu promowanie integrowa-
nej ochrony roślin. Restrykcje obejmują wszystkie gru-
py środków ochrony roślin począwszy od fungicydów,  
a skończywszy na insektycydach. Cała ta sytuacja nie jest 
łatwa z punktu Przedsiębiorcy Rolnego. Ograniczenia te 
zmniejszają nam „wachlarz” substancji biologicznie czyn-
nych. Dla przykładu w zbożach i rzepaku do 2022 roku 
wypadnie około 60-70% najskuteczniejszych substancji 
biologicznie czynnych. Taka sytuacja niesie za sobą ryzyko 
częstego stosowania tych samych substancji, co w rezul-
tacie może spowodować uodpornienia patogenów i straty  
w plonie. W tym momencie koncerny wdrażają nowe 
substancje biologicznie czynne, nie do końca wie-
my jaka będzie ich skuteczności w różnych warun-
kach polowych. Firma PROCAM Polska od roku 2017 
w kooperacji z firmą Biogen wdraża nowe rozwiąza-
nie fungicydowe oparte na bakteriach. BaktoTarcza 
jest produktem mikrobiologicznym składającym się  

z kompozytu wyselekcjonowanych mikroorganizmów, 
które mają za zadanie regenerować specyficzną mi-
kroflorę łodyg i liści. Produkt ten jest w 100% eko-
logiczny, przyjazny dla człowieka, roślin i zwierząt. 
Baktotarczę aplikuje się na roślinę opryskiwaczem po-
lowym, ilość wody 200-300 L/ha dawka preparatu 1 
kg/ha. Firma PROCAM prowadzi wiele doświadczeń  
z tym produktem, przetestowaliśmy go z kilkudziesięcio-
ma fungicydami, które na ten moment mogą być stoso-
wane przez Państwa. Cześć z fungicydów nie ogranicza 
rozwoju kolonii bakterii i śmiało można łączyć preparat 
Baktotarcza z wybraną grupą sb.cz. Pozostałe grupy środ-
ków ochrony roślin nie wpływają negatywnie na preparat 
Baktotarcza. 

W okresie wiosennym 2020 r na wielu plantacjach 
w całej Polsce produkt BaktoTarcza był stosowany 
w technologii zbóż i rzepaku ozimego. 

Jak działa ten produkt i co nam daje?

Produkt ten przeznaczony jest do higienizacji upraw, 
innymi słowy działa tak jak szczepionka na człowieka. 
Bakterie po aplikacji „zajmują miejsce na roślinie” dzięki 
temu nie dochodzi do infekcji przez grzyby patogenicz-
ne. To w konsekwencji wpływa bardzo mocno na wigor 
roślin, szybszą regeneracje po zadziałaniu czynnika stre-
sowego np.:  (odsyłam do kanału  agronomia_TV gdzie 
pokazane jest po przymrozku działanie regeneracyjne na 
rzepaku) poprawę zdrowotności a dodatkowo ogranicze-
nie stosowania fungicydów.

Jak stosować i z czym?

Generalnie możemy stosować produkt solo lub w mie-
szaninie ze wszystkimi pestycydami oprócz niektórych 
fungicydów (tak jak wcześniej wspomniałem doradcy 
ProCam mają wiedzę z którymi fungicydami można z po-
wodzeniem stosować ten produkt). 

Śmiało możemy powiedzieć, iż BaktoTarcza jest bakte-
ryjnym fungicydem, należy pamiętać o tym, iż nie ma ona 
działania wyniszczającego lecz zapobiegawcze, w związ-
ku z tym jeśli plantacja jest zainfekowania należy zasto-
sować produkt BaktoTarcza z odpowiednim fungicydem 
mającym działanie interwencyjne. BaktoTarcza w minio-
nym sezonie rewelacyjnie sprawdziła się w ochronie kło-
sów pszenicy i jęczmienia. Dla przykładu stopień poraże-
nia pleśniami w jęczmieniu browarnym sięgał max 1,5% 
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gdzie po zastosowaniu większości fungicydów stopień 
porażenia wynosił 5-10%! Produkt BaktoTarcza stoso-
wany był z fungicydem caramba (metkonazol bezpieczny 
dla BaktoTarczy w formulacji SL z odpowiednimi nośni-
kami jedyny bezpieczny polecany w tym zestawieniu) 
dawki odpowiednio 0,6 kg i 0,7 l. 

Każdy sezon wegetacyjny jest inny i niesie ze sobą 
nowe wyzwania często skrajne w odniesieniu do po-
przedniego roku. Zboża jednakże były i są bardzo waż-
nymi źródłami pokarmu i paszy dla organizmów żywych. 
Z kolei wśród zbóż bez wątpienia ogromną wagę przywią-
zuje się pszenicy. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, 
iż jest to roślina o niemałych wymaganiach. Odpowiednio 
nawożona i chroniona, uprawiana na glebach w dobrej 
kulturze potrafi osiągać bardzo wysokie plony o dobrych 
parametrach jakościowych zapewniając producentowi 
zadawalające zyski. Aby taki wysoki plon uzyskać musimy 
pamiętać o szeregu czynników. Sam proces przygotowa-
nia gleby oraz materiału siewnego jest już bardzo ważny. 

Coraz więcej producentów ze względu na spory areał 
uprawy i duże odległości między plantacjami zaczyna de-
cydować się na uproszczone systemy uprawy. Daje to spore 
 oszczędności 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. Dlatego ważnym za-
biegiem 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 powin-
no zastosować się 5-7 kg N. Bardzo 
dobre efekty daję również zastoso-
wanie preparatów na bazie specjalnie 
dobranych szczepów bakterii Biogen 
rewital. Nie tylko powodują one szyb-
szą mineralizację i rozkład resztek ale 
dodatkowo eliminują różnego rodza-
ju patogeny oraz wzbogacają glebę 
w próchnicę. W takim przypadku zda-
je się również uzasadnione dzielenie 
zabiegów herbicydowych. Duże ilości 
słomy utrudniają dotarcie substan-
cji aktywnych do powierzchni ziemi, 
które na jesień działają w głównej 
mierze doglebowo. Późniejsze wio-
senne korekty skutecznie eliminują 

ewentualne zachwaszczenie wtórne dając pewność 
że plantacja będzie „czysta”. Jeżeli natomiast chodzi  
o plantację gdzie uprawa wykonywana jest w sposób tra-
dycyjny powinno zwrócić się szczególną uwagę na gruzeł-
kowatość wierzchniej warstwy gleby tak aby zapewniła 
ona równomierne wschody roślin i dokładne pokrycie 
powierzchni opryskiem. W przypadku pozostawienia 
większej ilości odsłoniętych resztek pożniwnych należy 
również uwzględnić to, iż są one źródłem infekcji wielu 
patogenów. Dalego powinniśmy liczyć się z dodatkowym 
wjazdem już na jesień preparatami fungicydowymi, któ-
re ograniczą nam presję ze strony mączniaka, septorioz 
czy też rdzy. 

Pierwszym etapem ochrony są zaprawy, jest to najtań-
sza i zarazem najszybsza metoda ochrony młodych roślin. 
Zaprawy o działaniu systemicznym wnikają do ziarnia-
ków zapewniając długotrwałą ochronę już na samym 
początku. Na jakie zatem choroby powinniśmy zwracać 
uwagę w pierwszej kolejności? Śnieć cuchnąca i gładka, 
głownie, pleśń śniegowa, zgorzele to choroby atakują-
ce w pierwszej kolejności i możliwe do ograniczenia je-
dynie poprzez zaprawienie ziarniaków. Zaprawy, które 
ograniczają wymienione patogeny to np.: Beret Star, 
Difend Extra czy też  Kinto Duo    zabezpieczające do-
datkowo przed mączniakiem i septoriozą. Jednakże nie 
tylko te choroby niosą ze sobą bardzo duże zagrożenie 
w początkowym stadium rozwojowym roślin. Jesień to 
także czas kiedy rozwijają się już choroby podsuszkowe 
(łamliwość podstawy źdźbła, rizoktonioza, fuzaryjna 

zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel pod-
stawy źdźbła). Ich rozwojowi sprzyjają 
uproszczenia w uprawie (niedokładne 
przykrycie resztek pożniwnych), częste 
następstwo zbóż po sobie, monokul-
tura, wczesny wysiew. Niekonieczna 
dla rozwoju jest wysoka wilgotność 
powietrza. Rizoktoniozie (ostra plami-
stość oczkowa), której sprawcą jest Ri-
zoctonia 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 plo-
nie. Zgorzel podstawy źdźbła występu-
je z kolei najczęściej w uprawach psze-
nicy po pszenicy powodując zgniliznę 
korzeni i podstawy źdźbeł. 
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Co zatem zrobić żeby wzmocnić rośliny już na star-
cie?  Odpowiedź to SuperPower! Już od jakiegoś czasu 
w naszych rozwiązaniach możecie się Państwo spotkać 
z dodawaniem do zapraw biostymulatorów, które po-
zwalają dodatkowo wpłynąć stymulująco na rośliny już  
w początkowej fazie wzrostu powodując wzmocnienie 
siewek i lepsze oraz szybsze przyrosty korzeni. Daje to 
lepsze wyniki w przezimowaniu, pobieraniu składników 
pokarmowych oraz szybszy restart wiosenny roślin. Fir-
ma PROCAM wprowadzając tego typu produkt pragnie 
aby Państwa plantacje były zdrowe i silne już od samego 
startu a producenci mogli się szczycić świetnymi wynika-
mi w produkcji każdego roku. Mając do czynienia z różny-
mi przedplonami zaczynajmy od siewu po dobrych przed-
plonach (bobowate, rzepak, ziemniaki) a dopiero pózniej 
po zbożach gdyż presja chorób będzie znacznie niższa 
i zapobiegniemy szybkim infekcjom ze strony mączniaka, 
septoriozy, rdzy czy też chorób podsuszkowych. 

Najwięcej uwagi jednak i tak każdy z nas przywiązuje 
wyborowi tej najlepszej odmiany. Ostanie lata a właści-
wie zimy pokazały że cecha zimotrwałości jest kluczo-
wym elementem decydujacym o wyborze. Nie należy 
także zapomnieć o wigorze jesiennym, który często jest 
wyznacznikiem czy dana odmiana nadaję się na póżniej-
sze siewy np. po poplonach, burakach czy kukurydzach 
a także profilu zdrowotnościowym odmiany (np. odpor-
niejsze na fusarium po kukurydzy). Już za chwilę będą 
mieli Państwo okażję zobaczenia naszych „hitów” na 
poletkach demonstaracyjnych w różnych lokalizacjach 
w całej Polsce i możliwość wybrania tej najbardziej pasu-
jącej do profilu każdego gospodarstwa. 
Każdy będzie mógł wybrać odmianę  
dla siebie czy to zimotrwałą o najwyż-
szych plonach (Findus) czy wczesną 
na słabsze stanowiska (Faustus) czy 
też niewylegającą (Gustav) lub najod-
porniejszą na Fusarium (argument). 
Wspomniane odmiany a także wiele in-
nych już czekają aby się zaprezentować  
i pokazać z najlepszej strony.

Aby w pełni pokryć potrzeby pokar-
mowe roślin firma PROCAM poleca 
Państwu całą gamę nawozów dolist-
nych: Proleaf Max, Cynkophos pro+, 
ProKali+, Proleaf Makro P i wiele in-
nych. Nasze produkty są tak skompo-

nowane aby w 2-3 zabiegach w pełni zaspokoić potrzeby 
pokarmowe roślin. Jeśli chodzi o aplikację to oczywiście 
można je łączyć z zabiegami fungicydowymi lub też je-
chać osobno. Warto także pamiętać o dodatku NHca 
Delta w dawce 2,5-5 l/ha jednorazowo w szczególno-
ści w fazie dojrzałości mleczno-woskowej (79-85 BBCH) 
wraz z ProKali +, które doskonale poprawiają jakość ziar-
na poprzez stabilizację liczby opadania (dzięki wysokiej 
zawartości potasu) oraz wzrost zawartości białka. 

NHca Delta jak nie raz mieliście Państwo już okazję 
przeczytać w naszej Agronomii Sukcesu jest to produkt 
zawierający azot aminowy (NH2), który jest najbardziej 
przyjazną formą azotu dla roślin stymulując przy tym 
wzrost reproduktywny oraz rozwój systemu korzeniowe-
go. Rośliny potraktowane Deltą są intensywniej wybar-
wione, mają większą wytrzymałość na stresy związane 
z niekorzystnymi warunkami pogodowymi czy też błęda-
mi agrotechnicznymi a co za tym idzie wykazują większy 
potencjał plonowania oraz mają lepsze parametry jako-
ściowe. 

Ważne jest to nie tylko w okresie wiosenno-letnim ale 
także odgrywa zasadniczą rolę w przygotowaniu roślin 
do zimowania. Odpowiednio wczesne nawożenie mikro-
elementowe jest zawsze bardziej efektywne ponieważ 
poprzez zagęszczenie 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 mikroelemen-
tów unika się strat, jakie zachodzą 
przy ich wprowadzaniu doglebowym 
(uwstecznienie i wymywanie). NHca 
Delta w okresie jesiennym z kolei sty-
muluje rozwój korzeni oraz krzewistość 
młodych roślin przez co uprawy wcho-
dzą w bardzo dobrej kondycji w okres 
zimy, a następnie wykazują bardzo 
dobry restart wiosenny. Nie bez zna-
czenia są również makropierwiastki (P, 
K, S). Fosfor to aktywator energii oraz 
„zapalnik” do przyrostów świeżych ko-
rzeni. Z kolei rośliny słabo zaopatrzone 
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w potas szczególnie na glebach lżejszych (gdyż są one 
bardziej przepuszczalne) również gorzej zimują.

Musimy również zadbać o zwalczanie chwastów czy-
li konkurencji naszego zboża. Najbardziej ekonomiczne 
i efektywne są jesienne zabiegi herbicydowe. O słusz-
ności tych zabiegów mieliśmy okazję się przekonać tej 
wiosny, kiedy to z powodu ograniczeń temperaturowych 
i opadów wiele plantacji zbóż pozostawało długo za-
chwaszczonych.

O słuszności stosowania herbicydów nie trzeba niko-
go przekonywać. Do dyspozycji posiadacie Państwo wiele 
produktów, które należy stosować solo lub też w miesza-
ninach. Przy doborze preparatów powinniśmy kierować 
się stopniem zachwaszczenia pól, a także gatunkami 
chwastów występującymi na danym polu i terminem 
stosowania herbicydów.

W pierwszej kolejności zabiegi zwalczania chwastów 
wykonujemy na plantacjach jęczmienia, żyta, pszenżyta, 
a także pszenicy ozimej sianej we wrześniu.

W praktyce do jesiennego odchwaszczania najczęściej 
stosuje się kilka substancji aktywnych, a do najbardziej 
znanych zaliczamy: chlorotoluron, diflufenikan (DFF), 
flufenacet czy pendimetalinę. Do zwalczania chwastów 
jedno i dwuliściennych najlepsze efekty osiągamy stosu-
jąc mieszaniny preparatów herbicydowych, dzięki temu 
uzyskujemy zwiększenie skuteczności działania na po-
szczególne gatunki chwastów.   

Na glebach średnich, gdzie prowadzimy uprawę 
konwencjonalną z orką siewną, a z chwastów jednoli-
ściennych występuje tylko miotła zbożowa, właściwie 
dobrana mieszanina herbicydów (min. flufenacet, chlo-
rotoluron) zastosowana w fazie liścieni do 1-2 liści chwa-
stów może być jedynym i wystarczającym zabiegiem. 

Na ciężkich glebach lub tam, gdzie prowadzimy uprosz-
czenia w uprawie gleby na ogół tylko jesienne stosowa-
nie herbicydów nie wystarcza i konieczne są poprawki 
wiosną. W takim przypadku jesienią należy dobierać 
mieszaniny zwalczające chwasty trudne do zlikwidowa-
nia wiosną, takie jak: fiołek polny, 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 zwal-
czania w tym gatunku nie ma praktycznie selektywnych 
herbicydów (ogranicza je jesienne stosowanie flufenace-
tu z metrybuzyną), a wiosenne zwalczanie jest praktycz-
nie niemożliwe. 

W celu ograniczenia kompensacji i uodporniania się 
chwastów na dany związek należy unikać stosowania 
tych samych substancji lub substancji o podobnym me-
chanizmie działania. Dobrym sposobem jest stosowanie 
podobnie działających środków rotacyjnie

Zwalczanie chwastów w zbożach jesienią- zalety: 

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

• Wyeliminowanie lub ograniczenie chwa-
stów 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 wy-
konane w późniejszym okresie, 

• Wysoka selektywność w stosunku do zbóż wiosną- 
stosuje się niskie dawki herbicydów na poprawki, można 
je łączyć na ogół z fungicydami i regulatorami wzrostu. 

Gwiazdnica
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Kiedy stosować herbicydy jesienią: 

• W zbożach sianych we wrześniu i do połowy paź-
dziernika, ponieważ w tym przypadku chwasty osiągają 
spore fazy rozwojowe już jesienią, 

• Trzeba zwrócić też uwagę na gatunek zbo-
ża- w pierwszej kolejności chwasty zwalczamy 
 w jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie, a także wcze-
śnie sianych pszenicach, 

• Zabiegi wykonujemy na ogół w fazie 1-2 liści zboża 
(chwasty są w fazie liścieni), dlatego też są łatwiej zwal-
czane przez preparaty doglebowe. W przypadku wyczyń-
ca polnego zabiegi musimy wykonać wcześniej najpóź-
niej w fazie jego szpilkowania. 

 
Elementy wpływające na skuteczność zwalczania chwa-
stów jesienią: 

• Odpowiednia wilgotność gleby podczas oprysku, 
• Właściwy dobór preparatu, bądź mieszaniny w za-

leżności od chwastów występujących na danym polu, 
• Odpowiedni dobór dawki preparatów w zależno-

ści od ilości i fazy rozwojowej występujących chwastów, 
a także gatunku zboża (niższe dawki w życie, wyższe 
w pszenicy), 

• Termin stosowania herbicydów to liścienie 
w przypadku wyczyńca polnego, 1-2 liście miotła 
 i dwuliścienne w liścieniach do pierwszej pary liści wła-

ściwych, przytulia liścienie maksymalnie do 1 okółka. 

Na plantacjach wcześnie sianych o intensywnym 
wzroście jesiennym niezbędnym zabiegiem powinna być 
ochrona fungicydowa połączona z regulacją łanu w fazie 
pełni krzewienia. Idealnie nadaje się do tego trineksapak 
etylu w dawce 50-70 g wpływa korzystnie na usztywnie-
nie tkanek roślinnych. Natomiast preparaty do ochrony 
przed podstawowymi patogenami tj.: septoriozą, rdzą 
czy mączniakiem powinny zawierać takie substancje jak: 
prochloraz, tebukonazol, protiokonazol, proquinazid lub 
morfolinę do ochrony interwencyjnej.

Mieszaninę zbiornikową należy wspomóc dodając 
mikroelementy (Mn, Cu, Zn, B ) które nie tylko odżywią 
roślinę ale też przyczynią się do mniejszej podatności na 
czynniki chorobotwórcze i wydatnie podniosą nam tole-
rancję na zimotrwałość. Mangan wpływa bezpośrednio 
na krzewienie plantacji i choroby korzeni, niedoboru 
tego składnika należy się spodziewać na stanowiskach 
świeżo zwapnowanych, niedostatecznie zagęszczonych  
i o podwyższonym pH. Podczas suszy większość kationów 
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 rośli-
nie tj. białka, cukry. Aby wymienione procesy zadziałały 
korzystnie w roślinie należy zabiegi wykonać odpowied-
nio wcześnie, tak aby wegetacja trwała jeszcze około 2 
tygodnie od ich zakończenia.

Prowadząc rejestrację i sygnalizację zagrożeń w upra-
wach zbóż na szczególną uwagę zasługują mszyce. Wśród 
nich najliczniejszy gatunek- mszyca czeremchowo – zbo-
żowa, która jest sprawcą żółtej karłowatości jęczmienia 
(BYDV), groźnej choroby wirusowej wszystkich zbóż i ku-
kurydzy. Naloty i rozwój mszyc na oziminach w okresie 
jesiennym trwają od początku wschodów zbóż do okresu 
wystąpienia temperatury krytycznej dla ich rozwoju    (– 6 
C). Wirus BYDV występuje na wszystkich gatunkach zbóż 
i kukurydzy. Największe szkody gospodarcze wyrządza na 
zasiewach pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Objawy 
porażenia występują szczególnie tam gdzie mamy bardzo 
wczesne siewy ozimin, przy bardzo łagodnej zimie, oraz 
bardzo dużych nalotach mszycy zbożowej i mszycy cze-
remchowo zbożowej. 

Szkodniki te aktywnie infekują wirusami rośli-

Wirus żółtej karłowatości jęczmienia
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ny już jesienią, a wirus namnaża się trwale w na-
czyniach i rozprzestrzenia się w całej roślinie. Na-
mnażając się wewnątrz zbóż prowadzi do całkowitej 
destrukcji, zahamowania wzrostu oraz zaburzenia 
czynności fizjologicznych. Następuje całkowite osłabie-
nie czynności życiowych roślin. Identyfikując porażo-
ne plantacje zwracamy uwagę na anomalia związane 
z pokrojem roślin jak i ich zmianą kolorystyczną. Zain-
fekowane zboża bardzo często wykazują się mniejszym 
wzrostem, redukcją źdźbeł oraz systemu korzeniowego. 
Przy całościowym oglądzie plantacji mamy do czynienia  
z mozaikowatością, gdzie przy kępie roślin zdrowych, 
zielonych i wysokich mamy kępy roślin małych, żółtych 
i poskręcanych. Ważną cechą wirusów zbóż jest różno-
rodność ich wektorów, oprócz już wspomnianych mszyc, 
wirusy zbóż mogą być przenoszone przez, skoczki i pier-
wotniaka Polymyxa graminis. Rodzaj wektora ma duże 
znaczenie przy doborze odpowiedniej metody zapobiega-
nia i zwalczania wiroz. Niezbędnym warunkiem podjęcia 
skutecznych działań zapobiegawczych jest prawidłowa 
diagnostyka wirusologiczna. Wygląd roślin porażonych 
przez wirusy żółtej karłowatości jęczmienia charaktery-
zują się na ogół dwoma cechami: zahamowanie wzrostu 
oraz przebarwienie liści. Kolor przebarwień zależy od ga-
tunku rośliny gospodarza. Liście pszenicy przebarwiają się 
na czerwono – pomarańczowo, jęczmienia na intensyw-
no żółto, pszenżyta na żółto, żyta na rdzawo – brązowo, 
owies na amarantowo – fioletowo, a kukurydza na ciem-
noczerwono. Przebarwienia powstają na wierzchołkach 
liści i stopniowo ogarniają całe wierzchołki liści i stop-
niowo ogarniają całą powierzchnię liścia, a liście stają się 

kruche i sztywne. W przypadku jęczmienia oprócz skarło-
wacenia i żółknięcia obserwuje się nasilenie krzewienia, 
powodujące zmiany pokroju roślin. Czasami pewną wska-
zówką diagnostyczną jest sposób rozmieszczenia roślin  
z objawami chorobowymi na polu (ogniskowo lub w roz-
proszeniu). 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 roz-
poznawalne ze względu na zasychanie liści). Istotne są 
także czynniki środowiskowe: temperatura a nawet na-
tężenie światła. 

Bardzo ważną grupą, zróżnicowaną pod względem 
budowy, morfologii oraz szkodliwości są szkodniki wie-
lożerne, glebowe oraz te owady, których rozwój i szkodli-
wość integralnie jest związana z glebą a szkodniki maso-
wo występują w okresie jesiennym. W bieżącym sezonie 
niewątpliwie takim zagrożeniem był łokaś garbatek (Za-
brus gibbus), który ogryza kiełkujące rośliny na plantacji 
prowadząc do całkowitego zniszczenia ziarniaka zbóż. 
Opanowując młode liście zbóż powoduje obumieranie 
i zasychanie całych liści i roślin. Jedna larwa może dopro-
wadzić do uszkodzenia około 30 młodych źdźbeł; - próg 
szkodliwości jesienią 3 – 7 uszkodzonych pędów na 1 m2.

W celu szczegółowego określenia programu ochrony 
roślin odsyłamy Państwa do kontaktu z doradcami firmy 
ProCam, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i po lu-
stracji plantacji zaproponują Państwu konkretne rozwią-
zania.

Żerowanie larw łokasia garbatka Larwa łokasia garbatka
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WYCZYNIEC POLNY - ODPORNY
Problem lokalny czy już globalny?!

Chwasty jednoliścienne stanowią jeden 
z ważniejszych problemów w uprawie roślin. 
Jednym z nich jest wyczyniec polny (Alope-
curusmyosuroides), który coraz powszech-
niej występuje na polskich polach.

W ostatnich latach można  zaobserwować 
trend wczesnego wysiewania zbóż ozimych. 
Jest to jednak nieodpowiedni krok w strate-
gii zwalczania chwastów jednoliściennych, 
ponieważ większa część ich populacji kiełku-
je oraz krzewi się jesienią.

W przypadku wyczyńca polnego, który 
jest najtrudniejszym chwastem jednoliścien-
nym do zwalczania, a to ze względu na jego 
cechy biologiczne, jak plenność i szybkość 
osypywania tempo uodpornienia na herbi-
cydy jest również szybkie. Dlatego program 
zwalczania wyczyńca polnego należy wyko-
nać zgodnie z integrowaną uprawą roślin.

 Nie jest to zadanie łatwe, gdyż gatunek 
ten występuje na glebach żyznych i wilgot-
nych, często bardzo zwięzłych oraz  wytwo-
rzonych z glin lub iłów. 

Często są to miejsca okresowo nadmier-
nie uwilgotnione a nawet zalewane. Duży 
udział części spławialnych tych gleb i nie do 
końca uregulowanych warunkach hydrolo-
gicznych nie ułatwiają uprawy tych terenów. 
Takie gleby zwane minutowymi zachęca-
ją rolników do uproszczeń  lub stosowania 
uprawy bezorkowej. 

Niekiedy jest to jedyny słuszny sposób by 
przygotować stanowisko do siewu. Warunki  
te sprzyjają kiełkowaniu wyczyńca! Więk-
szość nasion pozostaje na wierzchu warstwy 
uprawnej co  ułatwia kiełkowaniu. W miej-
scach najbardziej korzystnych do tego  jest 
on gatunkiem dominującym  i zachwaszcza 
zboża niemal  w 100%.

Wyczyniec polny bardzo szybko dojrzewa, 
nasiona są jeszcze zielone osypują się  jesz-
cze przed zbiorem zbóż.  W warunkach upra-
wy minimalnej i bezorkowej  nasiona znajdu-
ją się na powierzchni gleby. Masowo kiełkują 
i stanowią poważny problem dla rolnika, 
szczególnie w przypadku uprawy zbóż w mo-
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nokulturze.  Ogranicza jego presję również orka rotacyjna 
minimum raz na 3-4 lata (tam gdzie gospodarstwo pro-
wadzi uproszczenia w uprawie gleby) , a także opóźnienie 
terminu siewu jeżeli jest taka możliwość. 

Jedynym  rozwiązaniem jest chemiczne zwalczanie, 
a do zwalczania wyczyńca polnego asortyment herbicy-
dów jest ograniczony. W przypadku częstego stosowa-
nie herbicydów o tym samym mechanizmie działania 
skuteczność zwalczania wyczyńca corocznie zmniesza 
się. Sprzyja to pojawianiu się biotypów odpornych.  Dla 
pogłębienia wiedzy na temat odporności i przyczyn jej 
występowania dobrze jest zapoznać się z pracą  „odpor-
ność chwastów na herbicydy” z roku 2014 autorstwa 
Prof. Kazimierza Adamczewskiego.

Dział techniczny firmy PROCAM pomaga w diagnosty-
ce odporności chwastów.        Firma Procam współpracuje 
z Zakładem Herbologii i Techniki Ochrony Rośli z Instytu-
tem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badaw-
czym, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin wykonu-
je dla nas doświadczenia szklarniowe w celu sprawdzenia 
występowania biotypów odpornych wyczyńca polnego. 
Wykonujemy także doświadczenia polowe, na których 

występuje  problem ze zwalczaniem wyczyńca polnego.   
W doświadczeniach tych stosowane są różne kombina-
cje herbicydowe. Celem tych doświadczeń jest  uzyskanie 
odpowiedzi jakie kombinacje herbicydowe skutecznie go 
zwalczają . Problem z odpornością wyczyńca jest różny 
na poszczególnych polach, dlatego  program zwalczania 
powinien być opracowany indywidualnie do każdego 
pola. Odporne biotypy wyczyńca występują w różnych 
nasileniu. 

Na polach, na których nie występują biotypy odporne 
lub występują w bardzo małym nasileniu Procam zaleca 
stosowanie takich preparatów jak Reliance 600 sc +Hur-
ricaneSoil zaraz po siewie lub nalistnie Atlantis, Nomad 
75 WG, Axial 50 EC czy  Foxtrot 69 EW. 

W lokalizacjach, gdzie problem jest powszechny a wal-
ka herbicydowa trwa już nawet od trzech dekad,  wyse-
lekcjonowały się formy odporne na działanie dotychczas 
stosowanych herbicydów!

Odporne na herbicydy biotypy wyczyńca nie pojawia-
ją się nagle i raptownie. Proces uodpornienia trwa kilka 
lub kilkanaście lat zanim rolnik go zauważy. Ważna jest 
ocena skuteczności stosowania herbicydów aby w porę 
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zapobiec rozwojowi odporności. Jednym z ważniejszych 
zabiegów agrotechnicznych jest stosowanie szerszego 
płodozmianu! Przykładowo, w warunkach Żuław  do-
brym zmianowanie jest uprawa kukurydzy, rzepak, burak 
cukrowy i bobowate grubonasienne. 

Są  to rośliny, w których chwasty jednoliścienne 
zwalczyć  możemy stosunkowo łatwiej. Dzięki przerwie 
w uprawie zbóż ozimych zmniejsza się zachwaszczenie 
wyczyńcem polnym. 

Opóźnij siew pszenicy ozimej! Na terenie Żuław ta-
kie działanie obarczone jest ryzykiem ze względu na to 
iż siew nie zawsze jest możliwy, szczególnie ze wzglę-
dów nadmiaru wilgoci ryzykujemy tym, że nie założymy 
plantacji bo warunki nam nie pozwolą.

Jednak dodatkowe płytkie uprawy zmniejszą presje, 
a krótszy czas do zimowego spoczynku nie pozwoli na 
rozwinięcie niepożądanego wyczyńca.

Jeżeli jest to możliwe wskazane jest zastosowanie 
zaraz po siewie herbicydów doglebowych. Najwyższą 
wrażliwość preparatów doglebowe w okresie kiełkowa-
nia oraz krótko po skiełkowaniu. Nasze doświadczenia 
wykazały sens stosowania adiuwantów doglebowych, 
które polepszają równomierne pokrycie wierzchniej war-
stwy gleby szczególnie warunkach suszy oraz zapobiegają 
wpłukaniem w głąb profilu glebowego podczas opadów. 
Zanotowaliśmy, że zastosowanie adiuwantu Hurricane-
Soil zwiększyło skuteczność zwalczania wyczyńca o 15%. 

W przypadku gdy jesienna wegetacja przedłuża się  
i jeżeli są odpowiednie warunki to wskazane jest by wy-
konać dodatkowy zabieg nalistny!

Wiosenne tylko zwalczanie wyczyńca polnego nie 
jest wskazane. Żeby wykonać to dobrze na ogół nie 
pozwalają na to warunki wilgotnościowe i termiczne. 

W tym okresie wyczyniec jest zbyt dobrze wyrośnięty 
dlatego skuteczność chemicznego zwalczania jest wąt-
pliwa. Szczególnie kiedy dotyczy biotypów odpornych

W Europa zachodniej a w szczególności w Wielkiej 
Brytanii odporności chwastów stanowi znacznie więk-
szy problem. W Anglii szacuje się, że wyczyniec odporny 
występuje na kilkuset tysiącach hektarów. Opracowane 
tam programy zwalczania odpornych biotypów wyczyń-
ca pokazały, że  integracja zabiegów agrotechnicznych 
i dobra praktyka rolnicza z pominięciem metod chemicz-
nych daje najlepsze efekty w ograniczeniu występowa-
nia odpornych biotypów wyczyńca na plantacjach zbóż 
ozimych.

W Polsce wyczyniec polny nie jest jeszcze odporny 
na wszystkie herbicydy przeznaczone do jego zwalczania 
chociaż zdarzają się już takie plantacje. Dlatego należy 
wykonać odpowiednie doświadczenia zarówno w wa-
runkach polowych, jak także w szklarni. 

Można wówczas stwierdzić które biotypy i jakie herbi-
cydy już nie działają. Na tej podstawie doradcy PROCAM 
mogą zalecić odpowiednie herbicydy do zwalczania wy-
czyńca polnego. Należy jednak podejść do tych zaleceń 
bardzo ostrożnie, aby nie popełnić błędu rolników w An-
glii.  Z tego też powodu ważne jest dobre i skuteczne  sto-
sowanie herbicydów, najlepiej w  mieszaninach herbicy-
dów. 

Według oceny producentów środków ochrony  roślin 
w najbliższym czasie nie należy się spodziewać nowych 
herbicydów, które rozwiązałyby problem odpornego wy-
czyńca.

O szczegóły dotyczące stosowania herbicydów 
w sposób, który zminimalizuje straty jakie niesie wyczy-
niec polny pytajcie Państwo agronomów Procam.
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bIOTEChNOLOGIA 
W SŁUżbIE ROLNICTWU

We współczesnej ochronie roślin dają się zauważyć dwa bardzo ważne nurty działal-
ności rzutujące na ukierunkowanie i dalszy rozwój tejże ochrony roślin. Pierwszy to nie 
zawsze zasadna, ale wszechobecna krytyka chemicznej ochrony roślin prowadząca  
w konsekwencji do niekorzystnego postrzegania rolnictwa przez konsumentów. Drugi 
kierunek to działania administracyjne ukierunkowane na ekologizację produkcji rolniczej 
 i ograniczenie do minimum chemizacji rolnictwa.

Potwierdzeniem tych zmian są kolejne 
dyrektywy i rozporządzenia Unii Europej-
skiej prowadzące do ograniczenia zareje-
strowanych środków ochrony roślin. Dobrym 
przykładem jest Unijna Dyrektywa 91/414, 
realizacja której doprowadziła do usunię-
cia z ochrony roślin na terenie Unii Euro-
pejskiej ponad 75% stosowanych wcześniej 
substancji czynnych środków ochrony roślin. 
Również obecnie co pewien okres czasu 
pojawiają się informacje o cofnięciu zezwo-
leń na stosowanie określonych substancji 
czynnych. Za bardzo ważne należy uznać 
dokumenty UE wprowadzające obowiązek 
realizacji programów ochrony roślin zgodnie  
z zasadami ochrony integrowanej. 

Powyższe działania mają swoje bardzo 

poważne konsekwencje w pracy rolników na 
terenie Unii, w tym również w Polsce. Brak 
możliwości ochrony powoduje znaczne ob-
niżenie zarówno ilości, jak i jakości uzyski-
wanych plonów. Mając na uwadze pomoc 
rolnikowi, w tej trudnej dla niego sytuacji, 
wiele jednostek podjęło badania nad moż-
liwością nie tylko zastąpienie wycofanych 
produktów nowymi, ale przede wszystkim 
tworzenia warunków dla lepszego wzrostu 
roślin i ich większej tolerancji na atak or-
ganizmów szkodliwych czy warunki abio-
tyczne (np. przymrozki, grad). Od kilku już 
lat w obrocie znajdują się biostymulatory 
spełniające określone funkcje w regulowa-
niu wzrostu roślin i ich reakcji na czynniki 
stresowe. Ostatnie lata przyniosły nowy, 
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bardzo trudny, ale i perspektywiczny kierunek badań 
jakim jest tworzenie zespołów pożytecznych bakterii, 
które zastosowane doglebowo, w formie zapraw czy 
oprysków nalistnych wspomagają wzrost roślin, sty-
mulują naturalną odporność i tworzą korzystne dla ro-
ślin warunki środowiskowe. W środowisku naturalnym, 
a szczególnie w glebie bytują tysiące a nawet miliony 
mikroorganizmów oddziaływujących wzajemnie na sie-
bie i tworzących skomplikowane, wzajemne układy. 
Wyselekcjonowanie właściwych gatunków, ich dobór, 
opracowanie rozmnażania, przechowywania i wreszcie 
doprowadzenie do opracowania preparatu znajdują-
cego zastosowanie w rolnictwie jest więc drogą trudną  
i wieloletnią. Należy jednak podkreślić, że zaangażowa-
nie producentów przyniosło już konkretne wyniki i coraz 
więcej takich środków znajduje się w sprzedaży na ryn-
ku. Oczywiście nie wszystkie próby są udane i z satysfak-
cją należy wymienić firmę BIO-GEN, która już od ponad 
30 lat inwestuje w opracowanie preparatów mikrobiolo-
gicznych i obecnie jest liderem w rozwoju i zastosowaniu 
biotechnologii w rolnictwie.

Głównymi kierunkami badań jest między innymi two-
rzenie produktów odbudowujących właściwą mikroflorę 
w glebie i na powierzchni roślin. Bytujące na roślinach 
uprawnych mikroorganizmy, w tym bakterie tworzą na-
turalną barierę mikrobiologiczną wspierającą odporność 
roślin na czynniki biotyczne i abiotyczne. Innym kierun-
kiem jest rozwój preparatów do higienizacji środowiska 
wzrostu i rozwoju roślin. Niezwykle 
istotnym wykorzystaniem pożytecz-
nych bakterii jest dobór poszczegól-
nych szczepów w kompozyty zapew-
niające stymulację wzrostu roślin 
a także korzystnie wpływających na 
różne procesy biochemiczne zacho-
dzące w roślinie. 

Doskonałym przykładem działal-
ności firmy jest preparat BaktoTAR-
cZa P. Preparat posiada szeroki skład 
pożytecznych mikroorganizmów 
i jest naturalnym probiotykiem dla 
roślin. Tworząc BaktoTARCZA P wy-
korzystano wiedzę i nowoczesną 
technologię, aby produkt spełniał 
oczekiwania producenta rolnego. 
Zawarte w preparacie bakterie ko-
lonizują powierzchnię roślin tworząc 
naturalną barierę mikrobiologiczną. 

BaktoTARCZA P korzystnie wpływa na kondycję i rozwój 
upraw polowych, stymuluje naturalną odporność roślin 
oraz wspomaga procesy regeneracyjne, co w rezultacie 
przekłada się na wyższy plon lepszej jakości.

Preparat BaktoTARCZA P został szczegółowo przeba-
dany nie tylko w warunkach kontrolowanych, ale przede 
wszystkim w warunkach polowych na polach produk-
cyjnych. Przeprowadzone badania zostały szczegółowo 
opisane w ostatnim, styczniowym wydaniu Agrono-
mii Sukcesu, w artykule, którego autorami są Tomasz 
Turów i Michał Marzec. Czytelnicy mogli zapoznać się 
z wynikami przeprowadzonych doświadczeń w uprawie 
pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Autorzy przedstawili 
szerokie możliwości zastosowania preparatu w technolo-
gii produkcji tych gatunków roślin a także omówili wręcz 
spektakularne efekty. Niezwykle ważne było potwierdze-
nie stymulującego działania oraz wspomagania regene-
racji po uszkodzeniach mrozowych w uprawie rzepaku 
ozimego. Zabliźnione pęknięcia i nieuszkodzony miękisz 
łodyg przed zbiorem jest dowodem na uratowany plon. 
Natomiast omówione wyniki doświadczeń w pszenicy 
ozimej potwierdziły jednoznacznie stymulację natural-
nej odporności oraz korzystny wpływ na wzrost i rozwój 
roślin a w rezultacie wzrost plonowania.

BaktoTARCZA P to łatwy w stosowaniu nalistnym pro-
dukt. Dawka to 1 kg/ha a zalecana ilość wody to 200-300 
l/ha. Preparat jest w wygodnej, sypkiej formulacji a jego 
przydatność do użycia to aż 3 lata od daty produkcji. Waż-

nym jest, aby zabiegi wykonywać 
wieczorem przy wyższej wilgotności 
powietrza tak, aby ciecz możliwie 
długo utrzymywała się na roślinach. 
Warto pamiętać, że preparat można 
stosować łącznie z nawozami doli-
stymi, wybranymi fungicydami, po-
zostałymi środkami ochrony roślin 
oraz innymi agrochemikaliami.

Jeżeli zainteresował Państwa pro-
dukt BaktoTARCZA P a wierzę, że tak 
właśnie się stało chciałbym zachę-
cić wszystkich czytelników do kon-
taktu z doradcami BIO-GEN a tak-
że PROCAM, którzy swoją wiedzą 
i doświadczeniem pomogą wybrać 
nowoczesną technologię produkcji 
dopasowaną do Państwa potrzeb 
i oczekiwań.
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AzotoPower 
to nowe 
możliwości 
w nawożeniu 
roślin 
uprawnych

Wraz z intensyfikacją produkcji roślinnej, któ-
ra miała miejsce mniej więcej od lat 60-tych XX 
wieku, głównym źródłem azotu, podstawowego 
składnika pokarmowego dla roślin, stał się azot 
mineralny wytwarzany syntetycznie w wyniku 
procesu chemicznego. Odkryta przez niemiec-
kiego fizykochemika Fritza Habera, a z czasem 
wykorzystana na dużą skalę przez chemika prze-
mysłowego Carla Bosha, opłacalna ekonomicznie 
synteza amoniaku umożliwiła produkcję nawozów 
azotowych, które utrzymują według szacunko-
wych danych około 1/3 ludności świata. Z biegiem 
czasu okazało się jednak, że nie da się w nieskoń-
czoność zwiększać poziomu produkcji tylko przez 
intensyfikację nawożenia mineralnego, z pominię-
ciem naturalnych mikrobiologicznych przemian 
azotu w środowisku glebowym. Wzrost poziomu 
nawożenia azotem mineralnym, konsekwentnie 
wpłynął również na zwiększone zapotrzebowanie 
na trudno przyswajalny fosfor oraz inne makro  
i mikroelementy. Paradoksalnie okazało się, że 
dzięki nawożeniu “sztucznemu” wzrost plonów 
odbywał się pomimo sukcesywnego osłabiania 
“zdrowia gleby”. Zjawisko to, które  przez wiele 

lat nie było właściwie postrzegane doprowadzi-
ło do spadku opłacalności produkcji, jak również 
do tak oczywistych konsekwencji  jak chociażby 
powierzchniowy spływ nawozów prowadzący 
do zjawiska eutrofizacji wód. Negatywne konse-
kwencje intensyfikacji nawożenia nie mogą jed-
nak przesłaniać faktu wzrastającej liczby ludności.  
W ślad za tym koniecznością jest utrzymanie wyso-
kiego poziomu plonowania, tym razem jednak już 
bez zwiększenia jednostkowego zużycia nawozów 
w przeliczeniu na hektar pola. Znalezienie zdrowe-
go rozsądku, który pozwala na zwiększenie efek-
tywności stosowanych nawozów stanowi jedną 
z podstawowych przesłanek służących wdrażaniu 
koncepcji Zielonego Ładu. W takim ujęciu warto 
dostrzec, że wcześniej, jeszcze przed okresem silnej 
industrializacji, największym źródłem azotu orga-
nicznego był proces jego biologicznego wiązania 
przez różne mikroorganizmy. W dużej mierze przez 
bakterie glebowe, których możliwości wiązania 
owego azotu szacuje się w skali globalnej na 100 
- 172 miliony ton rocznie. Wiązanie azotu atmos-
ferycznego może odbywać się na drodze symbiozy, 
co ma znaczenie przede wszystkim w przypad-
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ku roślin motylkowych, przy udziale bakterii brodawkowych. 
W przyrodzie istnieje wszakże grupa wolnożyjących bakterii 
glebowych, które również posiadają zdolność wiązania azotu 
atmosferycznego stanowiącego naturalne jego źródło także dla 
innych roślin. Do takich organizmów należą chociażby bakterie  
z rodzaju Azotobacter oraz Arthrobacter. Biologiczne wią-
zanie N polega na przekształcaniu azotu atmosferyczne-
go, który jest gazem bardzo słabo reaktywnym, w amoniak 
pobierany przez rośliny w postaci jonu amonowego, bądź 
przekształcany przez inne grupy bakterii do łatwo dostęp-
nej dla roślin formy azotanowej. Bakterie wiążące azot 
nie wydzielają go jednak wprost do środowiska. W trak-
cie intensywnego namnażania się, bakterie które korzystają  
z materii organicznej jako źródła węgla, wiążąc go przy udziale 
enzymu nitrogenazy pobierają azot atmosferyczny i wbudowują 
go w struktury białkowe. Azot staje się więc dostępny dla roślin 
w momencie obumierania bakterii, natomiast jego wiązanie 
odbywa się w trakcie ich intensywnego rozmnażania. Zważyw-
szy, że rozwój bakterii jak również ich zamieranie w środowisku 
glebowym odbywa się bardzo szybko i cyklicznie, rozmnażające 
się i obumierające bakterie z czasem stają się źródłem łatwo do-
stępnego dla roślin azotu. 

Rozmnażanie się bakterii wiążących azot atmosferyczny 
ma jeszcze kilka innych zalet. W pierwszej kolejności należą do 
nich: stymulacja rozwoju korzeni poprzez wytwarzanie hormo-
nów wzrostu oraz intensyfikacja pobierania składników pokar-
mowych, w tym również azotu mineralnego, a także fosforu. 
W ten sposób dzięki intensywnemu rozmnażaniu wybrane 
grupy bakterii nie dość, że same dostarczają azot w trakcie jego 
wbudowywania w białka bakteryjne, które z czasem ulegają 
rozkładowi do łatwo dostępnych form, to jeszcze dodatkowo 
zwiększają zdolność pobierania mineralnych form azotu przez 
rośliny.  W takiej sytuacji pojawia się więc możliwość częściowe-
go ograniczenia nawożenia mineralnego. Możliwe jest to dzięki 
wiązaniu przez bakterie azotu atmosferyczne-
go, jak również w niemniejszym stopniu, po-
przez zwiększenie przyswajalności jego formy 
mineralnej. Wolnożyjące bakterie glebowe, 
w zależności od gatunku, a także panujących 
warunków środowiskowych, są w stanie zwią-
zać od 5 do 50 kg N/ha przy średniej w grani-
cach ok 15-20 kg szacowanej dla kukurydzy 
i pszenicy. Bakterie wiążące azot występują 
co prawda naturalnie w glebach, jednak wraz 
z intensyfikacją rolnictwa w wielu przypadkach 
ich ilość nie jest wystarczająca do podtrzyma-
nia produktywności upraw. Istnieje jednak 
możliwość wprowadzenia dodatkowej puli 

tych mikroorganizmów do gleby za sprawą preparatów bakte-
ryjnych. Efektywność działania takich produktów w dużej mierze 
zależy od zastosowania właściwej technologii ich produkcji, jak 
również doboru odpowiednich szczepów, które z jednej strony 
będą efektywnie wiązały azot atmosferyczny, jak również będą 
posiadały zdolność rozmnażania w glebie nawet w mniej ko-
rzystnych dla ich przeżycia warunkach. Wychodząc naprzeciwko 
takim wyzwaniom, współpracująca od wielu lat z firmą Procam 
firma Bio-Lider, wykorzystująca technologię uznanego laborato-
rium Bio-Gen wprowadziła od tego sezonu nowy produkt pod 
nazwą azotoPoWEr. Jest to preparat bakteryjny, stworzony 
w oparciu o unikatowy proces namnażania bakterii, w skład 
którego wchodzą wolnożyjące izolaty bakterii z rodzajów Azo-
tobacter i Arthrobacter o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 
1x109 jtk/g. Występujące w preparacie bakterie Azotobacter są 
uznawane za organizmy decydujące o przyrostach azotu w gle-
bie, natomiast rodzaj Arthrobacter reprezentują szczepy bakterii 
mało wymagających pod względem żywienia azotowego. Z tego 
właśnie powodu mogą łatwo przyswajać ten składnik z atmos-
fery. Nie dość, że efektywnie wiążą azot atmosferyczny, to rów-
nież korzystnie oddziałują na inne grupy bakterii prowadzące 
procesy przemiany azotu organicznego pojawiającego się wraz  
z rozkładem białek bakteryjnych. Dostępne w preparacie bak-
terie posiadają także zdolność pobierania fosforu z trudno do-
stępnych źródeł, a także wspomagają przyswajanie przez rośliny 
mikroelementów takich jak chociażby cynk czy żelazo. Znana jest 
również ich zdolność do wytwarzania witamin m.in. tiaminy czy 
ryboflawiny, hormonów wzrostu w postaci auksyn, cytokinin 
i substancji giberelinopodobnych oraz aminokwasów. Zwiększa-
ją także tolerancję roślin na zanieczyszczenia metalami ciężkimi, 
pestycydami, a także stres środowiskowy.

azotoPower w dawce 100 g/ha przy użyciu 200-400 l wody 
można stosować w formie oprysku doglebowego przedsiewnie 
w uprawach rolniczych oraz przed siewem lub sadzeniem roślin 

w produkcji warzyw. Możliwe jest również jego 
zastosowanie w formie oprysku nalistnego po 
ruszeniu wegetacji  w uprawach polowych, (np. 
po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia) 
jak również w uprawie warzyw w dowolnej 
fazie aktywnego wzrostu. Z kolei w uprawach 
sadowniczych preparat może znaleźć zastoso-
wanie w formie oprysku w pasie herbicydo-
wym. azotoPower  stosuje się także na resztki 
pożniwne razem z dobrze znanym od wielu lat 
na rynku środkiem rewitalPro+. Takie połą-
czenie gwarantuje wysoką i efektywną dostęp-
ność azotu dla roślin jesienią, a także wpływa 
na  szybki rozkład resztek pożniwnych.
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Choroby wirusowe jako stały element je-
siennej ochrony fitosanitarnej zbóż.

Od wielu lat a przynajmniej od lat 90 XX 
wieku staramy się aby już jesienią chronić 
plantacje zbóż a szczególnie jęczmienia ozi-
mego i pszenicy ozimej przed infekcjami 
najgroźniejszych chorób wirusowych w tym 
żółtej karłowatości jęczmienia oraz karło-
watości pszenicy. Myślę, że lata 2020 i 2021 
będą takimi przełomowymi latami co do 
ochrony wirusowej zbóż ze względu na pan-
demię COVID 19. Ten koronawirus nie tylko 
wymógł na nas intensywniejsze dbanie o na-
szą higienę z myciem rąk na czele ale także 
zweryfikował nasze myślenie, prognozowa-
nie i ochronę zbóż na jesieni przed wiruso-
wymi infekcjami tych roślinnych patogenów. 
Jest dobrze ale mogłoby być jeszcze lepiej. 
Doradcy z Grupy Technicznej PROCAM lu-
strując plantacje zbóż ozimych na terenie na-

szego całego pięknego kraju jeszcze ( niekie-
dy lokalnie jest to duża ilość pól ) identyfikują 
porażenia przez wirusy. Pola są przebarwio-
ne na żółto z odcieniem koloru pomarańczo-
wego i niekiedy czerwonego, i widać koliste 
nierówności wywołane karłowatością. Co 
jeszcze odróżnia rośliny porażone od roślin 
z niedoborami … to sztywność i szorstkość 
roślin. Aby uniknąć pomyłek zawsze na po-
czątku sezonu wegetacyjnego wysyłamy do 
Kliniki Chorób Roślin w IOR-PIB w Poznaniu, 
kilka próbek roślin z charakterystycznymi ob-
jawami w celu identyfikacji wirusów testem 
serologicznym DAS-ELISA, bądź molekular-
nym - rT-Pcr. Jak zapewne Państwo wiedzą 
głównym lekarzem tej Kliniki Chorób Roślin 
jest Pani Profesor Natasza Borodynko-Filas, 
która jest specjalistką w dziedzinie oceny la-
boratoryjnej, fitosanitarnej. „Pani Profesor 
twierdzi ze w tym roku pandemii nie ma, ale 
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nasilenie występowania wirusów, w porównaniu do lat 
ubiegłych, jest dość duże i dlatego zawsze warto dmu-
chać na zimne. Z tego powodu zabiegi insektycydowe 
powinny wejść w kanon zabiegów ochrony roślin jak 
zaprawianie ziarna zbóż przed chorobami ( duże poraże-
nie ozimin przez pleśń śniegową ) co także  w tym roku 
udowodniła zima, że warto zaprawiać. Wstępne rozpo-
znanie porażeń wirusowych jedynie na podstawie obser-
wowanych objawów chorobowych jest niewystarczające 
i powinno być poparte wynikami testów laboratoryjnych. 
Najczęściej stosowanym testem w laboratorium jest wła-
śnie test ELISA, w którym wykorzystuje się specyficzne 
przeciwciała, pozwalające na  ”wyłapanie” cząstek wiru-
sa w soku roślinnym. Niewątpliwą zaletą tego testu jest 
możliwość wykonania kilkudziesięciu a nawet kilkuset 
testów jednocześnie (na jednej płytce mieści się aż 50 
analizowanych próbek). Wynik otrzymujemy w ciągu 48 
godzin; i jeśli wirus w roślinie występuje, obserwujemy 
na płytce żółte zabarwienie. Częstym zjawiskiem jest 
jednoczesne występowanie kilku wirusów wywołują-
cych objawy chorobowe ( są to tzw. infekcje mieszane ). 
W Klinice najczęściej stwierdzane są one na jęczmieniu 
oraz pszenicy, a identyfikowane wirusy to żółta karłowa-
tość jęczmienia i karłowatość pszenicy. Dlatego według 
mnie konieczna jest identyfikacja wszystkich obecnych 
patogenów. Ukierunkowanie badań na identyfikację tyl-
ko jednego wirusa może spowodować, że uzyskamy wy-
nik ujemny, a nie dostaniemy odpowiedzi na pytanie: „co 
wywołało dane objawy chorobowe”. Badania diagno-
styczne są wykonywane w naszej Klinice Ior – PIB w Po-
znaniu, gdzie można się zwrócić w przypadku uzasadnio-
nych podejrzeń o pojawienie się porażeń wirusowych na 
uprawach zbóż”.

OCHRONA CZYLI ZWALCZANIE MSZYC, WEKTORÓW 
TYCH GROŹNYCH CHORÓB

Jeżeli chodzi o ochronę przed tymi chorobami wiruso-
wymi rzecz wydawałaby się prosta, należałoby się tylko 
pozbyć WEKTORA ( nosiciela ) jakim są szkodniki z rzę-
du pluskwiaków czyli mszyce oraz skoczki. Szkodniki te 
jak mszyca czeremchowo zbożowa czy mszyca zbożowa 
oraz skoczek sześciorek wraz z sokiem zainfekowanych 
roślin przenoszą chorobę na inne egzemplarze skutecz-
nie infekując kolejne rośliny. Aby przeciąć ten łańcuch 
przyczynowo skutkowy należy zlikwidować te pluskwiaki. 
Tutaj należy po pierwsze skutecznie obserwować, reje-
strować występowanie mszyc. W przypadku mszyc bę-
dących nosicielami wirusów na zbożach, obserwujemy 

populację szkodników na czeremsze, trawach czy jak to 
było 4 lata temu bardzo dużą gradację mszyc zbożowych 
na kukurydzy. Potem już tylko śledzimy i sygnalizujemy 
naloty pluskwiaków na plantacje zbóż ozimych.

Choroby wirusowe zbóż,  nabrały w ostatnich latach 
dużego znaczenia ekonomicznego w Polsce. Szczególnie 
w pamięci Doradców a może przede wszystkim Klientów 
zostało silne porażenie na plantacjach uprawnych jakie 
miało miejsce w roku 2015. Najstarsi Klienci ProCAM 
nie przypominają sobie takiego zasięgu oraz takich strat 
kiedy trzeba było zaorywać całe plantacje jęczmienia ozi-
mego szczególnie na południu naszego pięknego kraju. 
W tym roku jest też sporo plantacji silnie zainfekowa-
nych. 

 
Przyczyny tego zjawiska są złożone i obejmują następu-
jące czynniki: 

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

•	 wczesne siewy jesienne,
•	 wydłużenie okresu podwyższonych temperatur 

w okresie jesiennym, w roku 2014, a także 2018 mieliśmy 
praktycznie okres wegetacji do końca grudnia,

•	 zwiększona populacja mszyc zbożowych oraz 
postępującą ich zjadliwość, szkodniki te aktywnie infekują 
wirusami rośliny już jesienią, a wirus namnaża się trwale  
w naczyniach i rozprzestrzenia się w całej roślinie, na-
mnażając się wewnątrz zbóż prowadzi do całkowitej 
destrukcji, zahamowania wzrostu oraz zaburzenia czyn-
ności fizjologicznych. Następuje całkowite osłabienie 
czynności życiowych roślin.

Identyfikując porażone plantacje zwracamy uwa-
gę szczególnie na anomalia związane z pokrojem ro-
ślin jak i ich zmianą kolorystyczną. Zainfekowane  zbo-
ża bardzo często wykazują się mniejszym wzrostem, 
redukcją źdźbeł oraz systemu korzeniowego. Przy cało-
ściowym oglądzie plantacji mamy do czynienia z mozai-
kowatością, gdzie przy kępie roślin zdrowych, zielonych  
i wysokich mamy kępy roślin małych, żółtych i poskręca-
nych.

Ważną cechą wirusów zbóż jest różnorodność ich 
wektorów, oprócz już wspomnianych mszyc, wirusy zbóż 
mogą być przenoszone przez, skoczki i pierwotniaka 
Polymyxa graminis. Rodzaj wektora ma duże znaczenie 
przy doborze odpowiedniej metody zapobiegania i zwal-
czania wiroz. Niezbędnym warunkiem podjęcia skutecz-
nych działań zapobiegawczych jest prawidłowa diagno-
styka wirusologiczna. 
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W Polsce najczęściej występującymi chorobami wiru-
sowymi na zbożach są następujące wirusy:

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

watości jęczmienia charakteryzują się na ogół dwoma 
cechami: zahamowanie wzrostu oraz przebarwienie 
liści. Kolor przebarwień zależy od gatunku rośliny go-
spodarza. Liście pszenicy przebarwiają się na czerwo-
no – pomarańczowo, jęczmienia na intensywno żółto, 
pszenżyta na żółto, żyta na rdzawo – brązowo, owsa na 
amarantowo – fioletowo, a kukurydza na ciemnoczer-
wono. 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, powodu-
jące zmiany pokroju roślin. Czasami pewną wskazówką 
diagnostyczną jest sposób rozmieszczenia roślin z obja-
wami chorobowymi na polu (ogniskowo lub w rozpro-
szeniu ). 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 roz-
poznawalne ze względu na zasychanie liści ). Istotne są 
także czynniki środowiskowe: temperatura a nawet na-
tężenie światła. Z drugiej strony, podobne objawy mogą 
być wywoływane przez inne czynniki np. w przypadku 
kukurydzy istnieje łudzące podobieństwo przebarwień 
wywoływanych przez wirusy żółtej karłowatości jęcz-
mienia do przebarwień będących reakcją na niskie tem-
peratury, tzw. „zmiany pochłodowe”. Pomimo pewnej 
charakterystyczności objawów diagnostyka wizualna jest 
zawodna. Chorobę wywołuje 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: mszy-
ca czeremchowo – zbożowa ( Rhopalosiphum padi )  
i mszyca zbożowa ( Sitobion avenae ). Zakres roślin go-
spodarzy wirusów żółtej karłowatości jęczmienia jest 
ograniczony do wszystkich gatunków z rodziny traw ( Po-
aceae, 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 smu-
gi, co prowadzi do żółknięcia liści, a nawet nekroz. Na-
stępuje zahamowanie wzrostu roślin, nasilenie objawów 

zależy od odmiany jęczmienia oraz warunków środowi-
skowych. Objawy ujawniają się w niskich temperaturach 
i powyżej 15 C zanikają i  są przenoszone przez pierwot-
niaka glebowego, Polymyxa graminis.

Karłowatość pszenicy. 
Objawem karłowatości pszenicy są charakterystycz-

ne, drastyczne skarłowacenia roślin, którym nie towarzy-
szą przebarwienia liści. Jeżeli roślina zostanie zakażona 
we wczesnej fazie rozwoju choroba rozwija się szybko, 
następuje nekrotyzacja liści i zamieranie. Choroba jak 
dotąd, występuje w Polsce w niewielkim nasileniu, prze-
ważnie na obrzeżach pól i wzdłuż ścieżek przejazdowych 
i nie stanowi znaczącego zagrożenia dla upraw. Wekto-
rem wirusa jest skoczek Psammotettix alienus.

Co do zapobiegania przed porażeniem to różnicujemy 
ochronę pod względem wektorów. 

Tam gdzie wektorem są mszyce należy bardzo dokład-
nie sygnalizować jesienne naloty mszyc i skutecznie je 
zwalczać z użyciem odpowiednio dobranych insektycy-
dów w połączeniu z wjazdami opryskiwacza zwalczający-
mi chwasty, a także drugi raz podczas stosowania nawo-
zów dolistnych i  np. fungicydów. Ważną cechą działania 
insektycydów w tym przypadku jest jak najszybszy efekt 
działania sbcz aby mszyca nie wprowadzała już skażo-
nego białka do komórki gospodarza. Do tego hodowle 
uznanych firm nasiennych promują hodowlę i uprawę 
odmian odpornych i tolerancyjnych w stosunku do pora-
żeń wirusowych. Oprócz tego rolnicy powinni pamiętać 
o odpowiednim doborze optymalnego terminu siewu 
celem zmniejszenia ryzyka infekcji jesiennych. 

Reasumując proszę pamiętać, że aby skutecznie 
ochronić nasze plantacje przed infekcją  groźnych chorób 
wirusowych należy w odpowiednim czasie jesienią wyko-
nać oprysk insektycydowy. Można zawsze zwrócić się do 
Doradcy PROCAM, który zawsze wraz z grupą wsparcia 
technicznego monitoruje już od czasu jesiennych siewów 
naloty mszyc oraz skoczków na plantacje zbóż. Obserwa-
cje te poparte są także monitorowaniem zasiedlenia krze-
wów w tym czeremchy zwyczajnej przez mszyce. Obser-
wujemy i sygnalizujemy zagrożenia aby w odpowiednim 
momencie przeciwdziałać. Aby zabieg był skuteczny nale-
ży jeszcze pamiętać o odpowiedniej technice wykonania 
zabiegu oraz o tym aby odpowiednio skonfigurować mie-
szaninę zbiornikową dodając na początku do wody ISo-
TAK PRO + a na końcu tworzonej mieszaniny HUrrIca-
NE Pro +, który poprawi przyczepność cieczy do rośliny 
 i zwiększy skuteczność zwalczania pluskwiaków.
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hANDEL W CZASIE PANDEMII
- jak sprzedawać, żeby nie stracić

Tekst: 
Daniel Kulbaka

Na bieżącą sytuację w polskim rynku rol-
nym, oprócz warunków atmosferycznych, 
chorób zwierząt, ogromny wpływ miały rów-
nież ograniczenia wprowadzane w celu prze-
ciwdziałania rozszerzaniu pandemii koro-
nawirusa. Coraz większa liczba przypadków 
COVID-19 na świecie wzbudzała niepewność 
również na rynku zbożowym.  Pojawiały się 
obawy dotyczące funkcjonowania eksportu, 
transportu i logistyki, czy nawet produkcji. 
Jednak w miarę upływu czasu sytuacja nie-
co się uspokoiła, a nawet można powiedzieć 
rynek zbożowy wyszedł obronną ręką ze star-
cia z pandemią. 

Jaki zatem wpływ na rynek 
ma pandemia? 
Ocenia się, że bezpośredni wpływ pan-

demii na rynek zbożowy jest raczej ogra-
niczony. Bardziej oddziałuje ona na ten 
rynek w sposób pośredni. W momencie 
wystąpienia pierwszych ognisk koronawi-
rusa (marzec - kwiecień 2020 r.) sytuacja 
była bardzo nerwowa i nieprzewidywalna. 
Wprowadzane ograniczenia i obostrzenia 

cechowały się światowym zasięgiem, co 
było sytuacją do tej pory nie spotykaną. Ta-
kie działania wzbudziły również niepewność 
i trudność przewidywania tego co wydarzy 
się na rynku zbóż. Pojawiały się bardzo duże 
obawy, że ograniczenia działania i późniejsze 
zamknięcie branży HoReCa znacząco wpły-
nie na mniejsze zapotrzebowanie na produk-
ty zbożowe i co będzie odzwierciedleniem 
w niższych cenach i zwiększonej podaży. 
Póki co, te przewidywania nie do końca 
się sprawdziły. Potwierdziły się natomiast 
opinie analityków, że rynek zbóż to jeden 
z nielicznych rynków, gdzie uwarunkowania 
rynkowe były korzystne dla producentów 
rolnych tzn. rosła produkcja, eksport i ceny 
na rynkach światowych.

A jak wyglądał zbiór zbóż w 2020?
Ubiegły sezon cechował się występu-

jącymi początkowo trudnymi warunka-
mi atmosferycznymi. Do kwietnia wy-
stępowały niedobory wilgoci w glebie. 
Opady deszczu, które wystąpiły od końca 

Daniel Kulbaka
Specjalista ds. obrotu płodami rolnymi



75AGRONOMIA SUKCESU - 2/2021

maja do lipca i niewielkie straty w zbożach ozimych wpły-
nęły korzystnie na zwiększenie plonów. 

Dane GUS wskazują, że w 2020 roku zbiory zbóż w Pol-
sce wyniosły około 33,3 mln ton, czyli były o 15% większe 
niż w 2019 roku. Jest to sytuacja odmienna w porówna-
niu ze zbiorami w innych krajach Unii Europejskiej, które 
w większości odnotowały niższe bądź dużo niższe zbiory.

Co się dzieje na rynku paszowym?
Rynek paszowy zmaga się bez wątpienia z pogarszają-

cą się koniunkturą w hodowli zwierząt, szczególnie tych 
hodowanych z myślą o eksporcie mięsa i jego przetwo-
rów. Produkcja żywca drobiowego była w dużej mierze 
ograniczona przez trzy negatywne czynniki: ogniska pta-
siej grypy pojawiające się w Polsce i skutkujące zamknię-
ciem części rynków poza unijnych dla polskiego ekspor-
tu drobiu, rozwój pandemii koronawirusa powodujący 
ograniczenia logistyczne w handlu międzynarodowym 
oraz zmniejszenie popytu na drób ze strony szeroko rozu-
mianej branży gastronomicznej. W bieżącym roku grypa 
ptaków doprowadziła w Polsce do konieczności utyliza-
cji aż 5,47 mln sztuk drobiu, z czego aż 3,05 mln sztuk 
w województwie mazowieckim. Najbardziej dotkniętymi 
wirusem obszarami w kraju są tereny powiatu kaliskiego 
(52 ogniska) i żuromińskiego (33 ogniska).

Natomiast hodowcy trzody chlewnej zmagali się 
z ograniczeniami popytu na wieprzowinę w związku 
z zamknięciem branży HoReCa i wprowadzeniem w ob-
ostrzeń w ramach walki z pandemią COVID-19. Ponadto 
negatywny wpływ miało również wykrycie ognisk ASF 
i brak możliwości eksportu wieprzowiny do Chin, a to za 
skutkowało powstaniem nadwyżek rynku unijnym. 

Taka sytuacja skutkuje spadkiem popytu na zboże 
wśród producentów żywca, co w efekcie może powodo-
wać dalsze obniżki cen ziarna oraz spadek opłacalności 
produkcji.

A co się dzieje w eksporcie?
Według wstępnych danych dotyczących 8 miesięcy se-

zonu 2020/21 (lipiec - luty), eksport zbóż z kraju wyniósł 
ponad 6,39 mln ton wobec 4,19 mln ton wyeksportowa-
nych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej 
wielkości, eksport pszenicy stanowił ponad 2,83 mln ton, 
żyta – 1,070  ton, pszenżyta – 0,81 mln ton, kukurydzy – 
1,240 mln ton, owsa – 0,13 mln ton, a jęczmienia – 0,30 
mln ton. Eksporterzy dostarczali polskie zboże przede 
wszystkim na rynek unijny (55% wywiezionego ziarna). 
Spośród krajów UE zboże eksportowano przede wszyst-

kim do Niemiec (40% eksportu ziarna z Polski). Głównym 
kierunkiem eksportu ziarna zbóż na rynki krajów trzecich 
była Arabia Saudyjska (19% eksportu ziarna) oraz RPA 
(9%).

Wiele przesłanek wskazuje na to, że eksport zbóż 
w maju i czerwcu br. nie będzie już tak duży jak to mia-
ło miejsce dotychczas, co przełoży się na wzrost podaży 
ziarna do rozdysponowania na rynku krajowym. Uważa 
się, że spadnie przede wszystkim wielkość eksportu psze-
nicy, żyta i pszenżyta. Jednak wyjątek może stanowić ku-
kurydza. Wysokie ceny oferowane przez eksporterów za 
kukurydzę z dostawą do portów mogą mieć odzwiercie-
dlenie w dalszym eksporcie tego zboża. 

Co jeszcze wpływało na cenę zbóż?
Na ceny zbóż wpływają dynamicznie zmieniające się 

kursy walut. Na przestrzeni od marca 2020 r. do kwietnia 
2021 r. bardzo mocno osłabiła się złotówka. Powodując 
wzrost ceny euro od 4,29 zł do 4,67zł. Obecnie ta sytu-
acja nieco uspokoiła się i cena złotego kształtuje się na 
poziome około 4,55zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
przy wysokich cenach na MATIF (najważniejszej europej-
skiej giełdzie obrotu płodów rolnych) nawet delikatne 
wahania kursu złotówki znacząco wpływają na cenę. Jako 
przykład przytoczę fakt, że zmiana kursu euro o 0,01zł po-
woduje zmianę ceny rzepaku o około 4,50zł/t.  

To jak sprzedawać?
Na rynku może wydarzyć się dosłownie wszystko. Wi-

dać to po obecnie mocno zmieniających się cenach rze-
paku. Jeśli eksport będzie działać intensywnie to będzie 
można liczyć na dobre ceny, jeśli jednak nie ceny najpraw-
dopodobniej ustabilizują się bądź spadną. Na rynku wy-
raźna tendencja, że najlepszym czasem na sprzedaż ziarna 
jest okres grudnia-stycznia oraz okres przednówka, co po-
twierdzają poniższe wykresy ilustrujące średnie ceny mie-
sięczne w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Uważam, że magazynowane zboże najlepiej sprze-
dawać partiami i to jest moja dewiza w rozmowie z rol-
nikami. Podział towaru na części i sprzedaż w różnych 
okresach może być optymalnym sposobem działania. 
Minimalizujemy wtedy szansę na sprzedaż w niekorzyst-
nych okresach cenowych i zwiększamy możliwość uzyska-
nia korzystnej ceny co sprawia, że średnia cena sprzedaży 
będzie optymalna. Takie działanie minimalizuje „ryzyko 
hazardu”, bo w trakcie sezonu nigdy nie mamy pewności, 
że akurat dana cena jest najwyższą możliwą do uzyskania 
w całym okresie od żniw do żniw.
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bIO-jakość, bIO- przyswajalność, 
bIO- bezpieczeństwo 
w mistrzowskim wydaniu FCA

Panująca moda na nawozy syntetyczne powoli mija, ponieważ plony upraw utrzymują 
się na stałym poziomie od wielu lat, pomimo praktyk intensywnego rolnictwa. I nie bez po-
wodu: niektóre stosowane praktyki uszczupliły biologiczną żyzność gleby, a żyzność gleb 
oznacza naturalną zdolność do zaspokajania potrzeb pokarmowych roślin, która zależy od 
jej składu, jak i zawartości związków mineralnych, próchnicy i drobnoustrojów.  To zuboże-
nie powoduje na ogół wizualnie brak dżdżownic, problemy z wypłukiwaniem, niszczeniem 
gleby oraz niedoborem składników w roślinach. 

W tym odniesieniu należy spojrzeć szerzej 
na całokształt sytuacji, również w kierunku 
aplikacji odpowiednich nawozów. Produkty 
na bazie organicznego pochodzenia z bez-
piecznymi formami składników i wysoką 
przyswajalnością poszczególnych elementów 
są  jedną z alternatyw na zaistniałą sytuację. 
Odpowiednikiem tej argumentacji są zapo-
wiadane HITY sezonu 2021-2022 w Polsce, 
od firmy FCA Fertilisants. Są one określane 

jako trzy niezbędne ASY oraz JOKER. aSY 
to trzy PROSANY typu siarkowego (w tym 
aż dwie nowości!), pozyskane z fermenta-
cji melasy buraka cukrowego. JOKER zaś to 
nowe, kompletne rozwiązanie organicznego 
pochodzenia, również na bazie melasy bura-
ka cukrowego i pomiotu ptasiego - ProSaN 
NPK-S. 

Obecność na polskim rynku od kilkunastu 
lat firmy FCA, pozwoliła utwierdzić mocną 

Tekst: 
Jarosław Krzysztoń FCA,

Waldemar Bajek FCA

Waldemar Bajek
FCA

Jarosław Krzysztoń
FCA FERTILISANTS
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pozycję wśród nawozów pochodzenia organicznego. Fla-
gowym i uznanym produktem firmy jest między innymi 
PROSAN siarkowy, znany do tej pory pod nazwą Pro-
SaN maX S. 

Coraz większa świadomość związana z działaniem gle-
by, przyczynia się do przeprowadzania systematycznych 
analiz glebowych w gospodarstwach. To z kolei spowo-
dowało, że firma FCA postanowiła odpowiedzieć na po-
trzeby rynku, rozbudowując swoją ofertę, aby dopaso-
wać nawóz względem analiz glebowych. I tak odnośnie 
niezbędnych trzech ASÓW siarkowych mamy do wybo-
ru:

	 PROSAN NITRO S -> 20% N (forma amonowa), 
55 % SO3 :

w przypadku kiedy zawartości potasu i magnezu są na 
odpowiednim poziomie (brak antagonizmów K/Mg)

	 PROSAN MAX S -> 16%N (forma amonowa), 
5%K2O (forma siarczanowa), 45 % SO3:

w przypadku kiedy występuje niedobór potasu (bądź 
większe zapotrzebowanie na ten składnik)

	 PROSAN Mg -> 10%N (forma amonowa), 
25%SO3, 9%MgO, 12%CaO:

w przypadku kiedy występuje niedobór magnezu 
(bądź większe zapotrzebowanie na ten składnik) 

Nawozy są wysokiej higroskopijności, co pozwala na 
szybkie wnikanie w głąb profilu glebowego, a w efek-
cie szybkie dostarczenie składników dla roślin. Po-
chodzenie organiczne siarki przekłada się na znaczną 
optymalizację metabolizmu rośliny, aktywuje bakteryj-

ne życie gleby. Dużą praktyczną rolą PROSAN-ów jest 
neutralność w stosunku do roślin i gleb – nawóz mimo 
bardzo wysokiej higroskopijności w przypadku zasto-
sowania wiosną na mokre rośliny z tytułu pochodzenia 
 i form nie powoduje uszkodzeń - poparzeń roślin. 

Granulacja 2 – 4 mm kształtu nieregularnego, jest po-
twierdzeniem naturalnego, mechanicznego procesu pro-
dukcji, co pozwala rozsiać nawóz na ścieżki odległe od 
siebie co 42 metry (gęstość produktów 1,0).

Termin i dawki stosowania PROSAN-ów, dla rzepaku 
to pierwsze zasilanie azotem uprawy po zimie w dawce 
250 do 300 kg/ha. Natomiast z tytułu długich wegetacji 
jesiennych w rzepaku, warto zastosować dawkę 100-150 
kg/ha w okresie umownym II połowy września, ze wzglę-
du między innymi na bezpieczną formę azotu.
	 Zboża wymagają dawki 150-200 kg/ha, podane 

w pierwszej lub drugiej dawce wiosennego nawożenia 
azotowego. Pozytywny efekt zastosowania PROSAN-ów 
uzyskamy w ostatniej dawce azotu (na kłos) do 200 kg/
ha. Przekłada się to na zwiększenie parametrów jako-
ściowych zbóż.
	 Uprawa kukurydzy to 150 kg/ha, aplikacja do 6 

liścia. 
	 Burak cukrowy zastosowanie przed zwarciem 

międzyrzędzi w dawce 200-250 kg/ha.
	 Ziemniak to 200-250 kg/ha, przed formowa-

niem redlin. 
	 Warzywa i owoce w zależności od uprawy to 

200-400 kg/ha, zastosowane w momencie ruszenia we-
getacji.

Ważne: Prosan mg - termin aplikacji bez zmian, na-
tomiast ze względu na ilość w składzie Mg i S, dawkę 

zwiększamy o 100 – 200 kg/ha w odnie-
sieniu do Nitro S i Max S.

O zasobności gleby w potrzebne do 
rozwoju roślin składniki, świadczy wystę-
powanie w niej takich pierwiastków, jak 
np: azot, fosfor, potas, siarka. Dla rozwo-
ju roślin istotna jest zawartość wymie-
nionych pierwiastków w postaci łatwo 
przyswajalnej, czyli takiej, która może 
być z gleby pobierana, a następnie pod-
dawana przemianom w ich komórkach.

Z całkowitej masy składnika pokarmo-
wego wprowadzonego do gleby w na-
wozie mineralnym lub naturalnym, tylko 
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cześć zostaje wykorzystana przez roślinę uprawną. Wykorzystanie składników 
z nawozów jest zróżnicowane w zależności od pierwiastka. 

Stosując nawozy mineralne, w przypadku azotu stopień wykorzystania skład-
nika szacuje się na poziomie 50%- 75%, fosfor jest wykorzystywany na poziomie 
15%-30%, a potas 50-70%.

Czynnikiem od nas zależnym jest dobór odpowiedniego nawozu do zastoso-
wania przedsiewnie. Powinien posiadać odpowiednio zbilansowaną zawartość, 
która dostarczy składniki odżywcze w optymalnych proporcjach dla potrzeb da-
nej uprawy. To odpowiednie pochodzenie nawozu i dobrany- uniwersalny skład, 
sprzyja wykorzystaniu składników pokarmowych. Naturalne pochodzenie nawo-
zu zapewni, że wartości wykorzystania składników pokarmowych będą na znacz-
nie wyższym poziomie w stosunku do nawozów mineralnych oraz zachowane zo-
stanie bezpieczeństwo w odniesieniu zarówno dla gleby, jak i roślin. Tym samym 
zapewnimy roślinom optymalne warunki do wegetacji oraz poprawimy strukturę 
gleb.

Dlatego też, kolejną - czwartą, wspomnianą na wstępie nowością w tym sezo-
nie od Fca jest JOKER do zastosowania przed siewem- PROSAN NPK+S. To kom-
pletne rozwiązanie w 100% organicznego pochodzenia, na bazie melasy buraka 
cukrowego i pomiotu ptasiego. Oprócz wymaganych dla roślin składników NPK, 
dostarczamy przedsiewnie siarkę, mikroelementy i kompleks odżywczy Calko-
rium. Te dodatkowe składniki, uwzględniając siarkę, pozwalają lepiej wykorzystać 
azot, oraz pełnią funkcje ochronną zwiększając tolerancję na stresowe warunki 
środowiska. Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze siarki zwiększają odpor-
ność roślin na choroby i szkodniki. Ponadto kompleks Calkorium wpływa na wyż-
szy procent wykorzystania makro i mikroelementów znajdujących się w nawozie.

	 PROSAN NPK-S-> 7%N (forma amonowa) /12%P2O5/ 14% K2O + 25 % 
SO3 + 6 kluczowych mikroelementów + kompleks odżywczy Calkorium

Dawki do stosowania przed siewem to uśredniając np. dla
	 Zboża 200-300 kg/ha
	 Rzepak 300- 400 kg/ha
	 nie mniej można przyjąć stosunek 1:1 do klasycznych nawozów NPK, dla 

wymaganej uprawy

Drodzy Państwo, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub kontaktu przez 
przedstawicieli naszego dystrybutora w Polsce, firmy PROCAM. Z chęcią osobi-
ście zaprezentujemy Państwu nową talię Asów z oferty firmy FCA Fertilizants. 
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KLEJMAx PRO+ ADIUWANT 
WPŁYWAJĄCY NA POTENCJAŁ 
PLONOWANIA RZEPAKU

Aktualny sezon wciąż uświadamia nam, 
jak bardzo warunki klimatyczne decydują  
o całym procesie ochrony i nawożenia upraw. 
Z ekonomicznego punktu widzenia rzepak 
jest uprawą pracochłonną i dodatkowo bar-
dzo uzależnioną od czynników, na które rol-
nik nie ma bezpośredniego wpływu.    

Odpowiedzmy sobie na pytanie: 
Co można zrobić, aby wykorzystać mak-

symalnie potencjał plonowania tej wyma-
gającej rośliny?

Na wstępie należy podkreślić, że uprawa 
rzepaku to nie tylko rezultat ekonomiczny. 
Uprawa ta przynosi wiele korzyści takich jak 
np. zmianowanie i w tym kontekście prze-
kłada się to na bardzo dobrze przygotowane 
stanowisko do wysiewu zbóż, w szczegól-
ności ozimych.  Rzepak, poprawia struktu-
rę wodno- powietrzną gleby poprzez swój 
charakterystyczny palowy system korze-

niowy, który dociera do głębszych warstw 
gleby, nie osiągalnych dla innych roślin.  
W związku z technologią nawożenia, stano-
wiska po rzepaku zawierają więcej azotu, co 
z kolei ma wpływ na przyszła uprawę. 

Rzepak ozimy charakteryzuje się bar-
dzo długim okresem wegetacyjnym i co 
się z tym wiąże jest bardzo uzależniony od 
czynników ograniczających. Najważniej-
sze z nich to wilgotność gleby, tempera-
tury (wymarzanie zimowe czy przymrozki 
wiosenne), niewystarczająca aktywność 
pszczół odpowiadających za proces za-
pylenia, wiatry i co najgorsze, gradobicia  
(w końcowej fazie wegetacyjnej).  

Czynnikom tym nie można zapobiec. Ich 
skutki można jednak ograniczyć stosując się 
do programów i zaleceń, które uwzględniają 
wszystkie elementy niezbędne do utrzyma-
nia optymalnego procesu uprawy. Niezbęd-

Tekst: 
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ne jest także przestrzeganie trzech podstawowych ele-
mentów: 

- wybór odpowiedniej odmiany przystosowanej do 
warunków danego siedliska,

- wybór i sposób używanych nawozów i preparatów 
oraz termin ich zastosowania

- monitorowanie stanu uprawy i działania z tym zwią-
zane

Pomimo nowych, coraz bardziej zaawansowanych 
technologicznie odmian, nierównomierność dojrzewa-
nia to charakterystyczne dla tej uprawy zjawisko.  Na-
turalna faza dojrzewania może mieć wpływ na utratę 
nawet do 30 % potencjału plonowania. Konsekwen-
cje otwierających się łuszczyn i osypywania się nasion 
są tym bardziej widoczne podczas silnych wiatrów  
i gradobicia. 

Aby zapobiec i ograniczyć tak wysokie straty należy 
zastosować preparat zapobiegający pękaniu łuszczyn 
i w konsekwencji osypywaniu się nasion. 

Klejmax Pro+ to sprawdzony adiuwant, którego wy-
łącznym dystrybutorem jest firma PROCAM. Adiuwant 
ten zawiera w swoim składzie 20% alkoholu poliwinylo-
wego, substancji, która charakteryzuje się bardzo dobry-
mi parametrami techniczno-funkcjonalnymi, 

w tym przypadku, idealnie przystosowanymi do stoso-
wania w uprawach rzepaku, ale też roślin strączkowych. 

Zastosowanie tego preparatu pozwala na utworzenie 
na powierzchni łuszczyn membrany zapobiegającej jej 
rozwarstwieniu się, co ogranicza tym samym czas schnię-
cia łuszczyny. Dodatkowo, preparat zmniejsza podatność 
łuszczyn na pękanie i zwiększa stopień ich wypełnienia.

Środek można stosować samodzielnie w dawce 0,5L/
ha. Rekomendowana ilość wody używanej do oprysku 
to 150-200L/ha. Klejmax pro+ można również stosować 
w połączeniu z desykantami w ilości 0,4L/ha w połącze-
niu z preparatem zawierającymi Glifosat.

Korzyści ze stosowania Klejmax Pro +:
Minimalizuje utratę nasion (150-190kg/ha)
Uaktywnia pełen potencjał dojrzewania, 
Zapewnia wydajność przy niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych,
Optymalizuje efekt sklejający w powiązaniu z innymi 

zabiegami (np. desykacja)
Utrzymuje jakość nasion

Efekty stosowania Klejmax pro+:

Termin stosowania : 
Preparat Klejmax pro+ stosujemy w okresie intensyw-

nego wzrostu i rozwoju roślin kiedy większość łuszczyn 
zmienia kolor z ciemnozielonego na jasnozielony. 

Rzepak w optymalnej fazie do zastosowania Klejmax 
Pro+

W celu wyznaczenia termin zabiegu można wy-
konać test elastyczności łuszczyn. W optymalnej dla 
zastosowania tych preparatów fazie łuszczyny zaczynają 
żółknąć, ale są jeszcze na tyle elastyczne, że pozwalają 
zgiąć się bez pękania. 

Podsumowując, preparat Klejmax 
Pro + ma bezpośredni wpływ na re-
zultat plonowania.  Specyfika wynika-
jąca z jego kompozycji i odpowiedni 
termin sprawiają, że proces desykacji 
jest jeszcze bardziej efektywny.  

Rzepak i jego charakterystyczna 
podatność na czynniki ograniczające 
oraz pracochłonność związana z jego 
uprawą z logicznego punktu widze-
nia zobowiązuje każdego rolnika do 
podjęcia decyzji mającej na celu mak-
symalne wykorzystanie potencjału 
swojej plantacji, a do tego zapewne 
należy ograniczenie strat przez osypy-
wanie. 
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RZEPAK ZNOWU NA TOPIE
Rok 2021 dla większości rolników będzie rokiem wysokich cen. Z jednej strony mocno 
podrożały nawozy, z drugiej rekordowe ceny osiągnął rzepak na skupie. Sytuacja na rynku 
dobitnie pokazuje, gdzie będzie można zarobić dobre pieniądze. Inwestujemy mocno w 
rzepak i na sukces pracujemy już od jesieni.

Po wielu latach mieliśmy w końcu zimę. 
Lokalnie bardzo mroźną z intensywnymi opa-
dami śniegu. Były też rejony Polski z niskimi 
temperaturami, gdzie zanim spadł śnieg, 
przez kilka dni wiały mroźne wiatry. W takich 
warunkach sprawdziły się odmiany wyróż-
niające się pod kątem zimotrwałości: LG ab-
solut, Astana, Hamilton, DK Exotter. Długa 
i ciepła jesień, która dominuje od kilku lat 
powoduje, że już na starcie plantacje są moc-
no narażone na wirusa żółtaczki rzepy, któ-
rego wektorem są mszyce. Brak skutecznych 
preparatów do ochrony przed pchełkami 
zwiększa ryzyko porażenia rzepaków suchą 
zgnilizną kapustnych. Przy takim zagrożeniu 
powinniśmy postawić na odmiany odporne 
na TuYV dodatkowo z genem rLm7. Pod tym 
katem idealnie pasują LG absolut i astana. 
Ciepła i mokra jesień to również duże za-
grożenie kiłą kapustnych. Na polach, gdzie 
mamy problem z tym patogenem od razu po-
winniśmy sięgać po odmianę najlepiej nada-
jącą się na takie stanowiska czyli LG augusta. 

Już wiemy, że w tym roku mamy całko-
wity zakaz stosowania zapraw neonikoty-
noidowych. Wychodząc naprzeciw nowej 
sytuacji firma Procam przeprowadziła w ca-
łej Polsce badania skuteczności  preparatu 
Delia Stop przeciwko śmietce kapuścianej. 
Wyniki były zaskakujące - ponad 70 % sku-
teczność, podobnie jak preparatów chemicz-
nych. Delia Stop to preparat biologiczny do 
zastosowania doglebowego bezpośrednio 
przed siewem jak i nalistnie do fazy 2-4 li-
ści właściwych rzepaku. Preparat służy do 
higienizacji środowiska upraw roślin kapu-
stowatych. Wyciągi roślinne oraz bakterie 
sanitarne zawarte w tym preparacie regulują 
rozwój odpowiedniej mikroflory na korze-
niach, łodygach i liściach roślin, powodując 
że roślina jest znacznie mniej atrakcyjna dla 
owadów tam żerujących. Delia Stop wpływa 
na rozwój populacji larw śmietki kapuścianej 
w glebie poprzez stworzenie niekorzystnych 
warunków do ich rozwoju przez co ogranicza 
jej szkodliwość szczególnie przy wylocie III 
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pokolenia na jesienne uprawy rzepaku ozimego.
Przygotowanie pola pod rzepak to często wyścig z cza-

sem, ponieważ nie zawsze są sprzyjające warunki. Za-
czynamy w pierwszej kolejności od zerwania ścierniska 
po przedplonie, aby przerwać parowanie gleby. Uprawa 
ścierniska przyspiesza kiełkowanie nasion samosiewów 
zbóż i chwastów, które będzie można zniszczyć przy ko-
lejnych zabiegach. Wykonanie np. talerzówki na około 
3-5 cm spowoduje dodatkowo dobre wymieszanie sło-
my z glebą, co zapoczątkuje jej wstępny rozkład i ułatwi 
późniejszą uprawę. Przed tym zabiegiem mamy  dobry 
moment na zastosowanie preparatu bakteryjnego Bio-
gen rewital czy Fca mycocell w celu szybszej minera-
lizacji słomy i wzrostu flory bakteryjnej w glebie. Przy 
Mycocell-u, który w swym składzie zawiera szczep grzyba 
Coniothyrium minitans, mamy do czynienia z pierwszym 
zabiegiem niefungicydowym do walki z ważną chorobą 
w rzepaku jaką jest zgnilizna twardzikowa. W tym przy-
padku działamy już od gleby na tego groźnego patogena. 

Jeżeli wykonujemy orkę to na pewno musimy pamię-
tać, że powinniśmy koniecznie wykonać ją z wałem w  celu 
dobrego rozbicia brył szczególnie na glebach gliniastych, 
oraz żeby uniknąć nadmiernego przesuszenia gleby. W la-
tach suchych bardzo dobrze sprawdza się siew w glebę 
świeżo zaoraną z wałem, wszelkiego rodzaju systemy do 
siewu bezpośredniego np. Srip-till, czy uprawa gruberem 
z wałem na głębokość 25-30 cm, dzięki czemu możemy 

umieścić nasiona rzepaku w wilgotnej glebie. Zagwaran-
tuje to nam szybkie i wyrównane wschody. Przed tymi za-
biegami powinno wysiać się nawozy mineralne np. Prosan 
PK lub Profoski, ponieważ wysiane zbyt płytko nie stymu-
lują dostatecznie rozwoju korzeni. Potrzeby pokarmowe 
rzepaku zaspokaja się przez nawożenie doglebowe i do-
karmianie dolistne. Makroskładniki dobieramy w zależno-
ści od zasobności gleby. Polecamy zastosowanie Profoski 
9-15-28 lub 4-14-21 w dawce 250-350 kg/ha albo wysia-
nie 300-350 kg/ha Prosanu PK 12-10 lub 10-16. Pochodze-
nie organiczne Prosanu powoduje wysoką przyswajalność 
w stosunku do nawozów mineralnych, dzięki czemu są na-
wozami tańszymi i lepiej wykorzystywanymi przez rośliny. 
Oprócz podstawowych składników makro Prosan PK za-
wiera bardzo duże ilości mikroelementów takich jak: Mn, 
Cu, Mo, Zn, Se. Nie zakwasza gleby, a zawartość 20% CaO 
w  nawozie powoduje, że możemy go śmiało stosować na 
stanowiskach o niższym pH. Kolejne świetne rozwiązanie 
to zastosowanie microsolu BTc w dawce 150-200 kg/ha 
na gleby w lepszej strukturze, o uregulowanym pH. Nawóz 
ten posiada w swoim składzie szczepy grzyba Coniothy-
rium minitans i Trichoderma oraz bakterię Bacillus sub-
tilis. Poprawiają one strukturę gleby oraz przyspieszają 
rozkład resztek pożniwnych. Z racji długich jesieni i ob-
ostrzeniach w stosowaniu azotu od pierwszego marca, 
zalecamy stosowanie części azotu i siarki jeszcze jesienią  
w nawozie Prosan S max.
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Jak zawsze musimy pilnować odpowiedniego terminu 
siewu. Jeżeli siejemy wcześniej możemy wysiać odmia-
ny populacyjne np. arabella lub odmiany o wolniejszym 
wigorze. Do późniejszego siewu dobieramy odmiany 
hybrydowe o silnym wigorze jesiennym np. LG absolut 
zachowując właściwą obsadę rzepaku. Zbyt gęste siewy 
powodują mniejszy odstęp między roślinami, który wpły-
wa niekorzystnie na przezimowanie plantacji. Zagęszczo-
ny rzepak wytwarza mniej zawiązków pędów bocznych 
i mniej łuszczyn. Wzrasta ryzyko wylegania łanu i więk-
szej presji ze strony chorób. Odpowiednia norma wysie-
wu 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 wysie-
wu przyjmujemy dla wcześniejszych siewów i dobrych 
warunków wilgotnościowych, natomiast wyższe przy 
opóźnieniach i suszy podczas siewu.

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 
wybrać zabieg doglebowy zaraz po siewie lub zrobić 
oprysk po wschodach rzepaku. Decyzje tą determinuje 
znajomość pola i występującego na nim zachwaszczenia 
oraz warunków pogodowych. Dobre rozwiązanie to za-
stosowanie herbicydów w dawkach dzielonych. Ma ono 
szczególne uzasadnienie w warunkach suszy, podczas 

niezbyt dobrej uprawy gleby (grudki) czy w przypadku 
uproszczonej uprawy, gdzie znajdują się resztki pożniw-
ne na powierzchni gleby. Drugi zabieg możemy również 
połączyć z zabiegiem przeciwko chwastom jednoliścien-
nym, które we wczesnych fazach są wrażliwe na niższe 
dawki graminicydu, 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: Teridox 500 Sc 2 l/ha + Reactor 480 
Ec 0,1-0,15 l/ha. Do zabiegów doglebowych dodajemy 
0,1 l HUrrIcaNE SoIL, który utrzymuje wysoką koncen-
trację nanoszonych herbicydów w strefie kiełkowania 
chwastów, zapewniając im maksymalną skuteczność 
oraz ogranicza występowanie fitotoksyczności na roślinie 
uprawnej. Jeżeli decydujemy się wykonać zabieg dopiero 
po wschodach rzepaku możemy zastosować Teridox 1,5 
l + Navigator 0,2 l lub Butisan Star 416 SC w dawce 2,3-
2,5 l/ha do fazy 4 liści właściwych rzepaku. Ważne, aby 
chwasty były w fazie liścieni lub pierwszych liści właści-
wych. 

Przy dawkach dzielonych pierwszy wjazd stosujemy 
do trzech dni po siewie np. preparatem Teridox 1,5 l/ha 
+ Reactor 0,12 l/ha. Drugi zabieg około 10-14 dni później 
w fazie liścieni chwastów preparatem Butisan Star 416 
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Sc 1,0 l/ha. Bardzo dobre i sprawdzone rozwiązanie to 
zastosowanie w fazie 3 liści rzepaku preparatu Navigator 
360 SL w dawce 0,2 l/ha ( szczególnie jak na polu jest dużo 
chabra, maku, rumianów oraz fiołka polnego). W fazie 
4-6 liści możemy zastosować również preparat Fox  480 
Sc 0,5-0,7 l/ha, który ogranicza krzywoszyj polny, fiołka, 
przetaczniki i trochę chwasty krzyżowe takie jak stulichy, 
taszniki, tobołki i inne.  Zabieg należy wykonać na liście 
suche i dostatecznie pokryte kutykulą, przy ograniczonej 
operacji słońca, żeby nie wystąpiły przebarwienia liści. 
Po zabiegu przez kilka dni nie wolno wykonywać innych 
oprysków. Do zabiegów nalistnych dodajemy preparat 
Isotak PRO+, który poprawia nam pokrycie drobnych 
liści, a tym samym wydłuża ich zwilżenie, dzięki czemu 
chwasty pobierają większą dawkę preparatu co poprawia 
jego skuteczność.

Kolejny temat to samosiewy zbóż. Kilka ostatnich lat 
pokazało, że nie ma co liczyć, że wymarzną, tylko trzeba 
je zwalczać już jesienią zwłaszcza po zbożach jarych, któ-
re szybko rosną. Przy uproszczeniach dawki graminicy-
dów musimy podzielić. Pierwszą stosujemy w fazie 1-3 li-
ści samosiewów bez względu na fazę rozwojową rzepaku 
i możemy zastosować np. agil  S-100 EC/Zetrola 100 EC  
w dawce 0,3-0,4 l/ha lub Grasser 100 EC w dawce 0,3-
0,5 l/ha, a następnie po 10-14 dniach wykonać poprawkę 
w podobnych dawkach. Warto tutaj również sięgnąć po 
Isotak Pro+, aby poprawić skuteczność zabiegu i zmniej-
szyć dawkę środka. 

 Wiemy, że w ochronie rzepaku przed chorobami bar-
dzo ważny jest właściwy płodozmian. Jedną z najgroź-
niejszych chorób atakujących już jesienią jest sucha zgni-
lizna kapustnych (Phoma lingam). Źródłem porażenia są 
najczęściej resztki pożniwne w których owocniki grzyba 
mogą przetrwać nawet do pięciu lat. Do zwalczania pho-
my zarejestrowanych jest kilkanaście preparatów, a naj-
większą grupę stanowią triazole. Obok zwalczania grzyba 
pełnią one 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 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, To-
prex 375 Sc 0,3 l/ha

•	  faza 6-8 liści rzepaku: 0,8-1,0 l/ha Caramba 60 
SL + ccc 0,5-0,7 l/ha lub Moddus 250 EC 0,15-0,2 l/ha, 
Caryx 240 SL 0,8-1,0 l/ha

•	  faza 8-10 liści rzepaku: 1,0 l/ha Caramba 60 SL 
+ Moddus 250 EC 0,15-0,2 l/ha, Caryx 240 SL 1,0 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 3-4 liści 
rzepaku, 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 dolist-
nego jesienią. Przede wszystkim stosujemy bor w formie 
płynnej (aby uniknąć problemów z mieszaniem się z in-
nymi preparatami) np. Procam Bor. Stosowanie fungicy-
dów warto połączyć z mn, mo, cu i Zn. Mikroskładniki 
sprzyjają prawidłowemu rozwojowi rośliny, biorą udział 
w metabolizmie azotu oraz wpływają na podwyższenie 
mrozoodporności. Kompletny produkt to Proleaf Max 
4.0, zawierający w swym składzie wszystkie ww. skład-
niki. Dawka 1,5-2 l/ha w zupełności wystarczy. Poprzez 
poprawę kondycji wynikającej z właściwego odżywienia, 
mikroelementy zwiększają odporność rośliny na choro-
by. Przy niekorzystnej pogodzie i opóźnionym rozwoju 
rzepaku należy zastosować dolistnie fosfor, aby przyspie-
szyć rozwój systemu korzeniowego. Doskonałe efekty wi-
dać po zastosowaniu Proleaf Makro P w dawce 1,5-2 kg/
ha w połączeniu z biostymulatorami: Calkorium lub Im-
prover. Uzupełnieniem nawożenia będzie dodatek 3-5 l/
ha NHca Delta, 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, a wysokie ceny skupu zachęcają 
do specjalnego traktowania tej uprawy.

Powyższe zalecenia to swego rodzaju katechizm, ale do 
każdej plantacji warto podejść indywidualnie. Jeżeli ma-
cie Państwo problem czy potrzebujecie wsparcia w upra-
wie nie tylko rzepaku służymy radą i pomocą. Zaprasza-
my do współpracy z doradcami Procam. Oglądajcie nas 
na naszym kanale agronomia_TV i YouTube, gdzie na 
bieżąco podajemy aktualna sytuację na polach.
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DELIA STOP - najlepszy preparat
wspomagający walkę 
ze śmietką kapuścianą

Ochrona upraw rzepaku ozimego przed śmietką kapuścianą z roku na rok jest coraz 
większym wyzwaniem dla plantatorów roślin tego gatunku. Nieustająca popularność 
uprawy rzepaku oraz obserwowane od kliku lat coraz dłuższe i cieplejsze jesienie, dają 
idealne warunki do rozwoju tego szkodnika. Nadchodzący sezon będzie jeszcze trudniejszy 
z uwagi na brak czasowego zezwolenia na stosowanie zapraw neonikotynoidowych 
przeciwko szkodnikom owadzim. Jak więc skutecznie ochronić rzepak przed gradacją i 
żerowaniem śmietki kapuścianej? 

Nie bez przyczyny śmietka kapuściana 
określana jest jako najgroźniejszy szkodnik 
występujący jesienią na polach rzepaku. 
Wzrost liczebności tego owada i co za tym 
idzie, jego większe żerowanie na plantacjach 
rzepaku, może powodować spadek w plonie 
nawet do 50%. Na skutek żerowania larw 
uszkodzeniu ulega szyjka korzeniowa oraz ko-
rzenie rzepaku, na których powstają brązowe 
kanały żerowe z obumarłą tkanką. Takie rośli-
ny mają zahamowany wzrost, często więdną, 
żółkną bądź przebarwiają się na fioletowo, 
a uszkodzone korzenie obumierają. Rośliny 
najsilniej zasiedlone przemarzają podczas 
zimy, a te o lżejszych objawach zabliźniając 

uszkodzenia, mają szanse na regenerację. Są 
one jednak bardziej podatne na porażenie 
chorobami i słabsze pobieranie wody i skład-
ników pokarmowych. 

Dorosła śmietka to niepozorna muchów-
ka, morfologicznie podobna do muchy do-
mowej, nieco mniejsza, o długości do 6 mm, 
koloru szarego, pokryta czarnymi szczecin-
kami i ciemniejszymi smugami na stronie 
grzbietowej. Po około tygodniu od wylotu 
samica składa jaja przy szyjce korzeniowej,  
z których po upływie 4-8 dni wylęgają się lar-
wy i rozpoczynają żer od bocznych korzeni 
rzepaku, przenosząc się następnie na główny 
korzeń. Larwy są beznogie, robakowate, bar-

Tekst: 
Błażej Opulski
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Konrad Furga

wy kremowej, długości 7-8 mm. Na jednym korzeniu może 
żerować od 1 do 10 larw. Rozwój larw trwa ok. 4 tygodni, 
po tym czasie przepoczwarczają się w postać dorosłą lub 
zimują. 

Najgroźniejsze dla naszych upraw rzepaku jest 3 pokole-
nie śmietki kapuścianej, a w latach z ciepłą jesienią możemy 
odnotować nawet 4 pokolenie owada, które spotykamy na 
polu w listopadzie. Okres, w którym musimy zabezpieczać 
plantacje rzepaku jesienią jest zatem bardzo długi. Dlate-
go warto wykorzystać wszystkie możliwości ograniczania 
tego szkodnika, tym bardziej, że żadna z metod nie jest  
w 100% skuteczna. Podstawą jest stosowanie wszyst-
kich metod integrowanej ochrony. Odpowied-
ni płodozmian, czyli czteroletnia przerwa w upra-
wie rzepaku, brak uproszczeń agrotechnicznych  
i odpowiednia ochrona przed chwastami, zwłaszcza 
z rodziny kapustowatych, również zmniejsza prawdopo-
dobieństwo masowego wystąpienia szkodników. Bar-
dzo ważnym jest także wybór odpowiedniej odmiany 
rzepaku. Warto wybierać te o silnym wigorze wzrostu, 
wykazujące przy tym wysoką zdrowotność i regenera-
cję po uszkodzeniach, spowodowanych żerowaniem 
larw. Takie cechy prezentują odmiany: LG aBSoLUT, 
BATIS, ASTANA, HAMILTON, DK EXOTTER. Bardzo waż-
ny jest również sukcesywny monitoring plantacji we 
wrześniu i październiku, obserwacja żółtych naczyń  
i odpowiednia umiejętność rozpoznania zagrożenia oraz 
reakcja w postaci wykonania oprysku insektycydem 
w odpowiednim czasie. Mowa oczywiście o momen-
cie nalotu dorosłych osobników na plantacje rzepaku, 
kiedy przekroczony zostaje próg szkodliwości, który 
dla śmietki kapuścianej stanowi 1 postać dorosła odło-
wiona w żółtym naczyniu w ciągu trzech dni. W innym 
wypadku oprysk insektycydem nie ma większego sen-
su.  Larwy żerują w korzeniach, a oprysk pokrywa liście 
niedostając się do korzeni i gleby. Kiedy więc już ob-
serwujemy larwy śmietki na korzeniach jest za późno,  
a wykonany wówczas oprysk nie zwalczy żerujących 
larw. Firma PROCAM co rok prowadzi szczegółowy 
monitoring nalotów śmietki w całym kraju, zachęcam 
zatem być w ciągłym kontakcie z doradcami agrotech-
nicznymi PROCAM. Innym sposobem ograniczenia że-
rowania śmietki kapuścianej na roślinach rzepaku są 
zaprawy insektycydowe. Mimo niedopuszczenia do 
stosowania w tym roku zapraw neonikotynoidowych, 
mamy na rynku dostępne jeszcze dwie zaprawy, oparte 
na innych substancjach aktywnych. Niestety żadna z tych 
zapraw nie jest w stanie zabezpieczyć nam plantacji  

w dłuższym okresie. Rzepak zasiany w sierpniu jest chro-
niony zaprawą insektycydową przed śmietką do fazy 
około 2-3 liścia. Zaprawa więc najczęściej kończy swoje 
działanie jeszcze przed okresem nalotów i największej 
szkodliwości larw śmietki kapuścianej. Zaprawy nie są 
więc nieskuteczne, ale chronią za krótko i ich działanie 
nie pokrywa się z nalotami muchówek. 

Bardzo dobre efekty minimalizacji skutków żerowa-
nia śmietki kapuścianej daje dodatkowe zastosowanie 
preparatu biologicznego Delia SToP. Jest to produkt 
mikrobiologiczny zawierający specjalnie wyselekcjono-
wane szczepy bakterii, które higienizują środowisko ko-
rzeni rzepaku. Preparat jest naturalnym probiotykiem 
dedykowanym dla roślin kapustowatych, zapewniającym 
rozwój prawidłowej mikroflory na korzeniach, łodygach 
i liściach roślin rzepaku. Produkt Delia SToP stosujemy 
doglebowo przed siewem rzepaku lub po siewie na ro-
śliny najpóźniej do fazy 4 liścia. Jednak najlepsze efek-
ty uzyskiwane były podczas stosowania preparatu we 
wczesnych fazach rozwojowych rzepaku np. z herbicyda-
mi przed wschodami, w trakcie wschodów lub też przed 
siewem np. z popularnym nawozem jakim jest RSM. Czy-
li najczęściej przed okresem nalotu muchówek śmietki. 
Preparat pozwala ograniczyć zasiedlenie roślin rzepaku 
przez śmietkę nawet do 70% i więcej. O skuteczności 
wpływu Delia SToP na zasiedlenie korzeni siewek rzepa-
ku przekonał się wieloletni klient firmy PROCAM Konrad 
Furga, który preparat Delia SToP bada w swojej pracy 
magisterskiej, a pierwszymi wynikami z tych doświad-
czeń podzielił się z nami.
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Fot.1  autor: Konrad Furga              Fot.2 autor: Konrad Furga                        Fot.3 autor: Konrad Furga

Konrad Furga wraz ze swoim ojcem prowadzi kilku-
sethektarowe rodzinne gospodarstwo rolne w miejsco-
wości Kajkowo w województwie warmińsko-mazurskim. 
Uprawiają w nim zboża, ziemniaki oraz rzepak, który 
zajmuje znaczną powierzchnię w ich gospodarstwie. 
Konrad oprócz pracy w rodzinnym gospodarstwie, uczy 
się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsz-
tynie na kierunku Rolnictwo. Aktualnie jest na 1 roku 
studiów magisterskich, ale już teraz rozpoczął badania 
do swojej pracy dyplomowej. Bardzo zainteresowa-
ło go działanie preparatu Delia SToP, który stosował  
w swoim gospodarstwie z polecenia doradcy firmy PROCAM. 
Od kilu sezonów obserwował korzystne działanie tego 
preparatu, jednak w ostatnim postanowił dokładnie 
zbadać wpływ Delia SToP na rośliny rzepaku i na niej 
oprzeć swoją pracę magisterską. Rzepak do doświadczeń 
został wysiany 28 sierpnia 2020 na dwóch zaprawach 
insektycydowych, dozwolonej wówczas zaprawie neoni-
kotynoidowej oraz nowej zaprawie opartej o substancję 
aktywną z grupy butenolidów, która jest zarejestrowana 
w Polsce do zwalczania w rzepaku śmietki kapuścianej. 
Następnie cześć plantacji chronionej zaprawą neoniko-
tynoidową została opryskana preparatem Delia SToP, 
w mieszaninie z herbicydem doglebowym, do 3 dni po 
siewnie rzepaku. Wczesną wiosną, 10 marca tego roku, 
rolnik zbadał zasiedlenie roślin rzepaku w poszczegól-
nych kombinacjach. Z każdej  z nich, z losowo wybranych 
miejsc, pobrał próby 100 roślin, które następnie ocenił 
pod względem zasiedlenia ich przez larwy śmietki, dzie-
ląc je dodatkowo na 4 stopnie uszkodzenia:

- stopień 0 - zdrowe, bez porażenia (Fot.1)
- stopień 1 - średnio zasiedlone, od 2 cm wżerów po-

wierzchownych do 1 cm głębokich (Fot.2)
- stopień 2 - mocno  zasiedlone, uszkodzenia głębokie 

o długości 2-3cm (Fot.3)
- stopień 3 - całkowicie zniszczone, o uszkodzeniach 

głębokich na długość 4cm do całkowicie zjedzonych.

Analizując ilość roślin zdrowych (wykres 1.), ocenio-
nych na zerowy stopień porażenia w tym doświadczeniu, 
można wnioskować, że najlepszą skuteczność spośród 
zastosowanych kombinacji ochrony roślin rzepaku wy-
kazała kombinacja zaprawy neonikotynoidowej z pre-
paratem Delia STOP. Łączna skuteczność takiej ochrony 
to 48%. Przyjmując skuteczność zastosowanej zaprawy 
na poziomie 19%, sam preparat Delia STOP w tym przy-
padku jest odpowiedzialny za ograniczenie porażenia 
korzeni na poziomie 29%. I to jest bardzo dobra skutecz-
ność. Pamiętajmy, że preparaty takie jak Delia STOP dzia-
łają lepiej im więcej dni upłynęło od ich zastosowania, 
w przeciwieństwie do zapraw, których skuteczność spada 
z upływem czasu.

Rośliny, w przypadku których zastosowano dodatkowo 
Delia STOP były w mniejszym stopniu zasiedlone larwami 
śmietki na korzeniach. Idealnie pokazuje to procentowy 
udział roślin całkowicie uszkodzonych (wykres 2.), które 
zostały w tym doświadczeniu ocenione na maksymalny, 
4 stopień.  Kombinacja z Delia STOP pozwoliła 3-krotnie 
zmniejszyć udział roślin całkowicie uszkodzonych, w po-
równaniu do zastosowanych zapraw. Nawet jeżeli szkodnik 
zasiedlił korzeń, to  nie żerował tak destrukcyjnie, jak w in-
nych kombinacjach. Plantacja taka odpowiednio nawo-
żona dobrze regeneruje uszkodzenia z jesieni, a spadek 
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plonu będzie niższy w porównaniu do ochrony zaprawa-
mi insektycydowymi, przy zastosowaniu których uszko-
dzenia dotykały całych korzeni na znaczną głębokość.

Reasumując, wynik przedstawionych doświadczeń 
jest oczywisty. Najlepszą skutecznością w redukcji szkód 
wywołanych przez larwy śmietki wykazała się kombina-
cja z Delia SToP. Rośliny rzepaku, na których zastosowa-
no preparat były w najmniejszej ilości zasiedlone szkod-
nikiem, ponadto uszkodzenia jakie były tam odnotowane 
odznaczały się najlżejszym stopniem i było ich zdecydowa-
nie najmniej. 

Odpowiadając na wcześniej postawione pytanie: 
Jak skutecznie zabezpieczyć rzepak przed śmietką ka-
puścianą? Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna. Wy-

korzystać należy do tego jak 
najwięcej możliwości, o któ-
rych mowa była w tym arty-
kule. Począwszy od odpowied-
niej agrotechniki, przerwy  
w płodozmianie, ochronie 
przed chwastami, poprzez mo-
nitoring nalotów śmietki. Nie 
bez znaczenia są również opry-
ski i zaprawy insektycydowe. 
Elementem, który uzupełnia 
całą technologię i gwarantuje 
jednocześnie najlepsze efekty 
w obronie przed śmietką jest 
biologiczne działanie natural-

nego probiotyku Delia STOP. 
Ponadto jego działanie wykazu-
je najlepszą efektywność wśród 
dostępnych do tej pory produk-

tów na rynku. Delia SToP to preparat, który aplikujemy 
w łatwy i prosty sposób łącznie np.  z opryskiem herbicy-
dowym lub też z płynnymi nawozami, np. RSM tuż przed 
siewem rzepaku. Stosujemy go raz w sezonie, a bakterie 
w nim zawarte działają dłużej i efektywniej niż zaprawy 
i opryski insektycydowe. Delia SToP to produkt skrojony 
na miarę XXI wieku, gdzie coraz niższą skuteczność wyka-
zują substancje chemiczne, a ich portfolio z roku na rok 
jest coraz mniejsze. 

Na koniec chcemy bardzo podziękować koledze Konra-
dowi za udostępnienie wyników ze swoich doświadczeń. 
Są one bardzo cenne, bo prowadzone w warunkach polo-
wych czyli takich w jakich prowadzi się produkcję rzepaku. 
Konrad już dziś deklaruje, że w przyszłym sezonie powtó-

rzy doświadczenia 
z produktem Delia 
SToP w innych kom-
binacjach. Liczymy 
więc, że kolejny se-
zon jeszcze bardziej 
potwierdzi otrzyma-
ne dane, a samemu 
Konradowi życzymy 
pomyślnej obrony 
pracy magisterskiej. 

Kombinacja 1 - zaprawa neonikotynoidowa
Kombinacja 2 - zaprawa z gr. butenolidów
Kombinacja 3 - zaprawa  neonikotynoidowa + Delia STOP
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NIE TYLKO O OSTRINI STOP
Kukurydza jest rośliną pochodzącą z innej strefy klimatycznej stąd wynikają jej pod-

stawowe cechy takie jak np. nietypowy termin kwitnienia i dojrzewania (jest rośliną dnia 
krótkiego). Okres kwitnienia przypada na lipiec, natomiast dojrzewanie to wrzesień-paź-
dziernik. Te uwarunkowania, jak również kierunek produkcji ziarno czy kiszonka decydują 
o szczególnym podejściu do zbioru kukurydzy.

Tekst: 
Kamil Kurowski,

Mateusz Tołłoczko

Do zbioru kukurydzy wykorzystywane są 
kombajny zbożowe, ale spotykamy się tutaj 
z innymi problemami podczas żniw w porów-
naniu z innymi zbożami. Pogoda jesienią naj-
częściej nie sprzyja wysychaniu ziarna, dojrza-
łą kukurydzę najlepiej zbiera się przy wyższej 
wilgotności w porównaniu do pszenicy czy 
jęczmienia. Omłacalność ziarna jest trudniej-
sza niż w przypadku pozostałych zbóż, wyma-
ga dokładnego skalibrowania sprzętu, ziarno 
łatwo uszkodzić, często występuje niedomła-
canie kolb. Masa ziarna kukurydzy z ha jest 
dużo wyższa w porównaniu np. do pszenicy, 
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 
sprzętu, jego wydajności i niezawodności 
oraz odpowiedniego wyregulowania 
kombajnu. Kukurydzę na ziarno powinno 

się zbierać po osiągnieciu przez ziarno 
dojrzałości fizjologicznej, czyli pojawieniu się 
„czarnej plamki” u nasady ziarniaka. W tej 
fazie wilgotność ziarna wynosi ok. 38-40%, 
dlatego wskazane jest, by po osiągnieciu tej 
fazy przez kukurydzę poczekać jeszcze 10-15 
dni, aby zebrać bardziej suche i wypełnione 
ziarno. W warunkach klimatycznych Polski 
wilgotność ziarna podczas zbioru mieści się 
w przedziale od 30-40% w latach niekorzyst-
nych do 18-25% w latach o sprzyjającej pogo-
dzie. Najważniejszymi czynnikami decydują-
cymi o wilgotności ziarna w czasie zbioru są:
	 Wczesność odmiany (do jakiej grupy 

wczesności zaliczana jest odmiana),
	 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 - słońce i wiatr,
	 Termin siewu,
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	 Przebieg pogody szczególnie jesienią, gdy po 
okresie nalewania ziarno zaczyna dojrzewać.
	 Nawożenie azotowe (nadmierne ilości azotu lub 

zbyt późno podana druga dawka azotu przedłuża wegeta-
cję roślin i opóźnia ich dojrzewanie).

Kukurydzę na ziarno należy zbierać w optymalnym 
terminie, nadmierne opóźnianie zbioru pogarsza znacz-
nie jakość zbieranego ziarna na skutek porażenia przez 
grzyby z rodzaju Fusarium (wysoki poziom mikotoksyn 
w zbieranym materiale), a także grozi wyleganiem planta-
cji, co prowadzi do znacznych strat plonu (szerszy artykuł 
o wyleganiu i jego przyczynach ukazał się w poprzednim 
wydaniu Agronomii Sukcesu). Również Omacnica pro-
sowianka (Ostrinia nubilalis) - motyl nocny, który wy-
stępując w dużym nasileniu przyczynia się do wylegania 
plantacji. Współcześnie jest on bardzo dużym problemem 
dla producentów kukurydzy. Szacuje się, że straty w plo-
nie powodowane żerowaniem gąsienic tego szkodnika 

wynoszą 20-30%. W warunkach naszego kraju omacni-
ca rozwija jedno pokolenie w ciągu roku. Stadium, które 
jest odpowiedzialne za największe straty w kukurydzy to 
gąsienice. Żerują one wewnątrz tkanek roślin przez długi 
okres czasu wprowadzając tym samym roślinę w warun-
ki stresowe. Ponadto dochodzi do uszkodzeń kwiatosta-
nów, nieprawidłowego wykształcania ziaren w kolbach, 
przedwczesnego zasychania i opadania kolb, jak również 
zamierania blaszek liściowych oraz wyłamywania się ro-
ślin. Nalot motyli omacnicy i składanie jaj trwa od połowy 
czerwca do końca sierpnia. W związku z dużym znacze-
niem gospodarczym omacnicy prosowianki gatunek ten 
wymaga zwalczania na coraz większej liczbie plantacji ku-
kurydzy. W związku z tym zaleca się coroczne kontrolowa-
nie liczebności gatunku. Pozwoli to odpowiednio wcze-
śnie wykryć zagrożenie i właściwie na nie zareagować.

 Aktualnie w Polsce do monitorowania omacnicy pro-
sowianki wykorzystuje się kilka metod - od bardzo pro-
stych, do których należą bezpośrednie obserwacje roślin, 
po bardziej zaawansowane technologicznie, takie jak pu-
łapki świetlne.

Izolator entomologiczny to prosta konstrukcja pozwa-
lająca obserwować proces przepoczwarczania się   zimu-
jących gąsienic omacnicy prosowianki i dynamikę wylotu 
motyli z resztek pożniwnych, czego nie można dokonać 
w warunkach polowych. Izolator to zamknięta przestrzeń 
uniemożliwiająca gąsienicom, a następnie motylom jej 
opuszczenie. Musi przepuszczać powietrze, wodę oraz 
światło, tak aby warunki termiczno-wilgotnościowe były 
zbliżone do naturalnych, w których gąsienice zimują na żerowanie omacnicy

Kamil Kurowski
Doradca agrotechniczny
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polu po kukurydzy. Jesienią lub wczesną wiosną ze ścier-
nisk kukurydzianych pobiera się resztki łodyg kukurydzy 
które wiosną umieszcza się w izolatorze. Izolator powi-
nien znajdować się na otwartej przestrzeni, aby warunki 
w nim panujące były zbliżone do naturalnych.

Izolator do monitorowania wylęgu motyli omacnicy 
prosowianki. 

Od czerwca należy co 2-3 dni obserwować izolator pod 
kątem pojawu motyli. Każdego osobnika trzeba odno-
tować, określić jego płeć i usunąć. Wiedząc, ile gąsienic 
umieszczono we wnętrzu izolatora, można na bieżąco 
oceniać intensywność ich wylotów, a tym samym spraw-
dzić przeżywalność po zimie, oraz orientacyjnie ustalić 
strukturę płciową wylatujących owadów. Znacząca domi-
nacja samic wskazywałaby na potencjalny wzrost szkodli-
wości gatunku w warunkach  naturalnych.

Izolator entomologiczny pozwala monitorować tylko 
terminy wylotu omacnicy prosowianki z resztek pożniw-
nych, które nie są jednoczesne z momentem nalotu mo-
tyli na pola uprawne. Dzięki niemu możliwe jest jednak 
wskazanie przybliżonej daty nastąpienia tego zjawiska 
i jego identyfikacji. Wykrycie motyla w izolatorze jest sy-
gnałem do uważnego obserwowania pola kukurydzy.

Pułapki z feromonem 
Działanie pułapek z feromonem polega na przywabie-

niu samców omacnicy prosowianki w określone miejsce, 
gdzie zostaną zidentyfikowane i policzone. Pułapki z fe-
romonem należy instalować przy plantacji kukurydzy lub 
pasie brzeżnym uprawy na wysokości nie wyższej niż 1,7 
m nad ziemią. Najlepiej umieszczać je w pobliżu zarośli, 
gdzie gromadzą się motyle. 1-2 pułapki oddalone od sie-
bie  o co  najmniej  50  m. Błędem jest lokowanie w nie-
wielkiej odległości kilku pułapek naraz w przekonaniu, 
że zwiększą liczbę odławianych motyli. Pułapki z feromo-
nem wystawia się na początku czerwca i utrzymuje się 
na plantacji do sierpnia. Należy je kontrolować 2-3 razy 
w tygodniu I na bieżąco utrzymywać w odpowiednim  sta-
nie zapewniającym skuteczność ich działania - wymieniać 
podłogi lepowe, dyspensery, wybierać motyle i inne odło-
wione owady. Decydując się na wykorzystanie w monito-
ringu pułapek z feromonem, należy zdawać sobie sprawę 
z tego, że odławiają one tylko samce i nie są tak pomocne 
w ustalaniu terminu zwalczania szkodnika, jak choćby pu-
łapki świetlne. To urządzenia mało precyzyjne 

Pułapki świetlne 
Pułapki świetlne (tzw. samołówki)  najpowszechniej 

na świecie stosowane urządzenia do obserwowania lotu 
motyli omacnicy prosowianki. W odróżnieniu od puła-
pek z feromonem odławiają  zarówno  samce, jak i  sami-
ce. Czynnikiem zwabiającym owady jest światło. Pułapki  
świetlne  umieszcza  się w pobliżu pola kukurydzy lub 
w pasie brzeżnym uprawy, tak aby źródło światła znajdo-
wało się nad łanem. W danej miejscowości wystarcza jed-
na pułapka. Wraz ze wzrostem roślin należy podwyższać 
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położenie źródła światła. Rano wybiera się z pojemnika 
martwe motyle, po czym przelicza się je i określa ich płeć 

Najlepszym momentem na wyłożenie pułapek jest po-
czątek czerwca. Należy je uruchamiać codziennie (ewen-
tualnie 2-3 razy  w  tygodniu) po zmroku -  aż do sierpnia. 
Ze względu na emitowaną przez pułapki łunę światła za-
leca się umieszczanie ich w takim miejscu, aby nie padły 
łupem ciekawskich osób.

W walce ze szkodnikiem należy działać zarówno po-
średnio jak i bezpośrednio. Niezbędne jest dokładne 
rozdrobnienie resztek pożniwnych, pomaga też głęboka 
orka, zwalczanie chwastów grubołodygowych (także na 
miedzach), wysiew odpowiednich odmian kukurydzy ze 
zwiększoną odpornością, terminowy zbiór oraz stosowa-
nie insektycydów czy też biologicznych preparatów jakim 
jest  ostrinia SToP. Środek w 100% naturalny, całkowicie 
bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. 
ostrinia SToP zawiera wyselekcjonowane bakterie z gru-
py Bacillus oraz wyciągi roślinne, które odpowiadają za 
zmianę warunków środowiska zewnętrznego rośliny (na 
liściach, łodygach i kolbach) stwarzając niekorzystne wa-
runki do żerowania i zasiedlania roślin przez omacnicę 
prosowiankę. Wytwarzane przez bakterie metabolity 

indukują w roślinie naturalne systemy obronne przed 
uszkodzeniami spowodowanymi przez insekty, a co za 
tym idzie zastosowanie preparatu wpływa na ilość i ja-
kość plonów kukurydzy. Preparat stosuje się w okresie 
BBCH 16-31 kukurydzy (na ogół jest to początek czerw-
ca), z możliwością mieszania z nawozami dolistnymi 
oraz innymi agrochemikaliami za wyjątkiem preparatów 
fungicydowych. Zalecana dawka preparatu to 100 g/ha 
uprawy, a zalecana ilość cieczy roboczej to 200-400 l.

Omacnica prosowianka - motyl samiec i samica
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hURRICANE SOIL PRO+
- adiuwant stworzony do walki 
z zachwaszczeniem

Kalendarz prac polowych w tym tak bardzo odmiennym roku zbliża się do półmetka i już 
za chwilę przyjdzie czas na jesienne zabiegi herbicydowe przed lub wczesno powschodowe. 

Dotychczasowy przebieg sezonu nie wska-
zuje, że będzie charakteryzował się niedobo-
rem wody (choć do końca trudno wszystko 
przewidzieć). Jest to dobra wiadomość, która 
jednak wiąże się z potencjalnym zagrożeniem 
zintensyfikowanego wschodu chwastów. 

Wiosną swoją efektywność potwierdził 
po raz kolejny adiuwant Hurricane Soil Pro+. 
Jest to produkt o ugruntowanej (dosłownie 
i w przenośni) pozycji na rynku adiuwantów 
dedykowanych do stosowania z herbicyda-
mi doglebowymi. Hurricane Soil wyróżnia 

się tym, iż jest on stworzony na bazie ży-
wicy sosny czyli produktu naturalnego. Do 
osiągnięcia optymalnych dla nas rezulta-
tów wykorzystujemy więc siłę natury. Dzię-
ki temu Hurricane Soil możemy stosować  
w rolnictwie zrównoważonym a także, 
co jest dość wyjątkowe dla adiuwantów,  
w rolnictwie ekologicznym. 

Jedyny w swoim rodzaju produkt, jakim 
jest Hurricane Soil, umożliwia skuteczną in-
terwencję w sposób efektywny i jednocześnie 
odpowiedzialny. Dzieje się tak dlatego, że ad-
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iuwant Hurricane Soil w połączeniu z substancjami aktyw-
nymi pozwala na ich maksymalne wykorzystanie. Należy 
tutaj podkreślić, iż ma to tym większe znaczenie w kontek-
ście ciągłych zmian dotyczących dostępności produktów 
fitosanitarnych oraz ich zastosowania. 

Efektywność adiuwanta Hurricane Soil jest możliwa 
dzięki następującym aspektom technicznym produktu: 

– ograniczenie znoszenia cieczy roboczej podczas 
oprysku, czyli redukcja strat substancji aktywnej spowo-
dowanych znoszeniem przez wiatr (szczególnie ważne 
w przypadku zabiegu na obrzeżach areału),

 – równomierne, a jednocześnie maksymalne pokrycie 
powierzchni gleby cieczą roboczą, co jest możliwe dzięki 
zmianie struktury fizycznej kropli (efekt rozmycia na po-
wierzchni gleby czy też chwastów), 

– maksymalna koncentracja substancji aktywnej 

w wierzchniej warstwie 
gleby przy jednoczesnym 
szybszym jej wchłonięciu 
(eliminacja negatywnego 
wpływu promieni słonecz-
nych (UV) na substancje 
czynne. 

Podsumowując, wyko-
rzystanie naturalnej cha-
rakterystyki żywicy sosny 
w połączeniu z technicz-
nym dostosowaniem do 
wymogów zabiegu, po-

zwala na uzyskanie dużej efektywności zabiegów i to 
już przy 100-120 l wody na hektar, również w rolnictwie 
ekologicznym. 

Testy oraz analizy przeprowadzane każdego sezonu 
potwierdzają efektywność produktu Hurricane Soil pod 
względem kompatybilności z nowymi preparatami do-
stępnymi na rynku, ich działania oraz rentowności dane-
go rozwiązania. 

Poniżej rezultaty testu substancji czynnych w połącze-
niu z Hurricane Soil w zwalczaniu wyczyńca pospolitego 
w uprawie pszenicy ozimej.

Kraj : Francja
Region : północny-wschód
Data zabiegu: 18 listopada 2018 ( + 60 dni od wysie-

wu)
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Z powyższego przykładu wynika, że za każdym razem, połączenie sub-
stancji czynnych z Hurricane Soil, miało pozytywny i wyraźny wpływ na 
efektywność zabiegu.  

Dla przypomnienia, 25 roślin wyczyńca pospolitego na 1 m2 areału to 
potencjalnie obniżenie plonów upraw zbożowych o – 5-10 %. Biorąc po 
uwagę aktualne ceny skupu płodów rolnych trzeba zadać sobie pytanie, 
czy warto narażać się na taką stratę. To oczywiście pozostawiam Państwa 
analizie.

Najlepszym świadectwem i potwierdzeniem skuteczności danego pre-
paratu są uzyskane przez Państwo rezultaty. Hurricane Soil jest nieodzow-
nym elementem skutecznej walki z zachwaszczeniem, zgodnie z naszym 
motto „Wszędzie tam, gdzie są pola”. Poza tym jest już sprawdzony na wie-
lu hektarach w produkcji w Polsce, zarówno w zbożach jak i innych upra-
wach takich jak rzepak, kukurydza, ziemniak czy też buraki.
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NAWOżENIE DOLISTNE bURAKÓW
I PRAWIDŁOWY DObÓR FUNGICYDÓW 

Sezon 2021 w uprawie buraka cukrowe-
go rozpoczął się wcześnie, pierwsze zasiewy 
zostały wykonane już w końcówce marca. 
Niskie temperatury wpływały na opóźnienie 
wschodów. Ze względu na okresowe  przy-
mrozki oraz złe warunki wodno-powietrz-
ne gleby (występowała duża ilość opadów) 
wzrost roślin  buraka był mocno ograniczany. 
W takich wypadkach gdy rośliny wytworzą  
6-8 liści zaleca się stosowanie nawożenia do-
listnego.

Propozycja z  jaką  wychodzimy tutaj to 
zbilansowana mieszanina makro i mikroele-
mentowa wraz z biostymulatorem.   

Proleaf Max 4.0 w dawce 2 l/ha z dodat-
kiem Cynkophosu Pro+ 2 l/ha + Bor 2l/ha + 
biostymulator imPROver+  w dawce 0,6/ha 
bądź FCA Calkorium 1l/ha. 

    
Taka mieszanina istotnie wpłynie na przy-

spieszenie rozwoju roślin we wczesnych fa-
zach rozwojowych. Kolejnym terminem jaki 

należy powtórzyć zabieg jest okres przed 
zwarciem międzyrzędzi. Prawidłowe za-
opatrzenie rośliny w podstawowe mikro  
i makroelementy istotnie wpływa na polep-
szenie zdrowotności jak i jakości buraka cu-
krowego. 

Jak wiadomo tej wiosny jest bardzo mało 
,,okienek” pogodowych aby wykonywać czę-
ste wjazdy w pole, dlatego niezbędne jest 
łączenie niektórych  zabiegów. 

Do mieszanin służących do dokarmiania 
dolistnego roślin wskazane jest dodawanie 
preparatów insektycydowych. W zależno-
ści od gatunków szkodników występujących 
w danym rejonie zaleca się stosowanie Pro-
alfacypermetin 0,1 l/ha,  Mavrik Vita 0,2l.

Ze względu na coraz większe ograniczanie 
zapraw neonikotynoidowych firma Procam 
w sezonie 2021 prowadzi punkty sygnaliza-
cyjne służące szybkiemu monitoringowi na-
lotów mszycy trzmielinowo-burakowej, tak 
aby plantator mógł jak najwcześniej interwe-
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niować na swoich plantacjach. Jak wiemy mszyce są wek-
torami różnych chorób wirusowych na plantacjach roślin 
rolniczych, w tym wypadku jest to  wirus żółtaczki bura-
ka. Ta choroba w sezonie 2018 ograniczyła plony buraka 
cukrowego we Francji aż o 25 %. Na występujące naloty 
mszyc na plantacjach buraka  zalecamy stosowanie pre-
paratu SILTac w dawce 0,15 - 0,2 l/ha. Odnośnie innych 
preparatów jakie można stosować  zapraszamy Państwa  
do kontaktu z naszymi doradcami PROCAM.

Prawidłowy dobór produktów do walki z chorobami 
jest istotnym elementem podwyższającym plon i jakość 
korzeni.   

Na temat szkodliwości chorób  występujących na 
plantacjach buraka cukrowego i ich wpływu na ostatecz-
ny plon pisaliśmy wiele razy. Należy się mocno skupić jak 
skutecznie zapobiegać tym patogenom, żeby ograniczyć 
ich negatywny wpływ na plonowanie i jakość zebranego 
plonu korzeni.    

W rejonie południowej Polski  wykonywanie 3-4 za-
biegów  przeciwko chwościkowi buraka cukrowego robi 
się standardem. Dodatkowo coraz więcej skutecznych 
substancji w walce z chorobami buraka cukrowego  jest 
wycofywana (epoksykonazol, tiofanat metylu cypro-
konazol). Jaka jest recepta na skuteczna ochronę ? Do 
standardowych rozwiązań należy zastosować  preparat 
mikrobiologiczny BAKTOTARCZA P, który to jest  oparty 
na bakteriach zasiedlających roślinę   istotnie wpływając 
na jej rozwój i zdrowotność. Wiele mówi się  na temat 

odporności różnych szczepów chwościka na powszechne 
substancję, dlatego coraz większe znaczenie ma dodawa-
nie miedzi do standartowych zabiegów fungicydowych. 
Dodatek miedzi  powoduje częściowo  powierzchniowe 
zniszczenie grzyba bez względu na występowanie szcze-
pów odpornych chwościka. Zawarta miedź w ProcHE-
LaT cu oraz Proleaf Max 4.0 doskonale uzupełni skutecz-
ną ochronę. 

Propozycje różnych  zabiegów fungicydowych widzi-
my poniżej (dawki na ha):
Skymaster   0,8 l + Baktotarcza P 0,5 kg + Prochelat Cu 1 l 
Durato Pro 0,5 l + Baktotarcza P 0,5 kg  + Prochelat Cu 1 l 

Należy pamiętać, że dane fungicydy są w stanie chro-
nić plantację na okres 3 max 4 tygodni dlatego przy wil-
gotnej i ciepłej pogodzie wykonywanie 3 zabiegów fun-
gicydowych jest standardem, a właściwe  terminy wyko-
nywania zabiegów należą do jednych z najważniejszych 
beznakładowych czynników w produkcji buraka cukro-
wego.  

Ten sezon w technologii  produkcji buraka cukrowego  
nie należy do łatwych: kapryśna pogoda, wycofywanie 
kolejnych substancji aktywnych  sprawiają że podejmo-
wanie prawidłowych decyzji istotnie wpływa na plon i ja-
kość korzeni. W tym mogą Państwu pomóc nasi dorad-
cy Procam, którzy dokładnie zlustrują pola i pomogą 
w podjęciu właściwej strategii nawożenia i ochrony tego 
gatunku. Zapraszamy do kontaktu.
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ZIEMNIAK
- walka o plon i jakość bulw

Kolejny ciekawy i nieprzewidywalny se-
zon dla plantatorów ziemniaka przed nami. 
Zupełnie inna wiosna niż w sezonie 2020 
– zimna i mokra, spowodowała opóźnie-
nie wszystkich prac polowych. Sadzenie 
w zimną i mokrą glebę niesie za sobą za-
wsze duże ryzyko niepowodzenia uprawy. 
Kto w tym sezonie okaże się wygranym? 
Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, ale 
pozostaje nam jedno – dostosować się do 
aktualnych warunków i zrobić wszystko, 
aby móc uzyskać zadowalający plon i wyso-
ką jakość produktu końcowego. Aby spełnić  
wymagania odbiorców, zastosujmy najlepszą 
agrotechnikę oraz kierujmy się doświadcze-
niami z ubiegłych lat. 

Adekwatne nawożenie, mądra ochrona 
oraz przemyślane dokarmianie dolistne to 
podstawa powodzenia uprawy.  

Agrotechnika ziemniaka
Pierwsze zabiegi agrotechniczne przed 

uprawą ziemniaków wykonujemy już latem, 
zaraz po zbiorze przedplonu. Musimy pa-
miętać, że gleba, na której chcemy uprawiać 

ziemniaki musi być bogata w próchnicę i do-
brze doprawiona. Aby ograniczyć degradację 
gleby, przyspieszyć rozkład resztek pożniw-
nych oraz poprawić jej strukturę firma Pro-
cam poleca zastosowanie preparatu rEWI-
TaL Pro+. Unikalny skład bakteryjny pre-
paratu i szybkość działania gwarantuje nam 
zachowanie równowagi mikrobiologicznej, 
poprawę jakości oraz zwiększenie pojemno-
ści sorpcyjnej gleby. Wszystkie te czynniki 
mają bardzo istotny wpływ na plonowanie 
ziemniaka oraz umożliwiają roślinie znacznie 
lepsze wykorzystanie składników pokarmo-
wych, i podnoszą jej odporność na okresowe 
niedobory wody. rEWITaL Pro+ w dawce 1 
l/ha na ściernisko lub wczesną wiosną przed 
pierwszymi zabiegami uprawowymi według 
badań przeprowadzonych przez Procam 
Polska umożliwia zwiększenie plonu bulw 
nawet o 10% w zależności od warunków pa-
nujących podczas okresu wegetacji. 

Ziemniak bardzo dobrze reaguje na jesien-
ne nawożenie organiczne oraz uprawę roślin 
poplonowych (gorczyca, rzodkiew oleista, fa-
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celia). W przypadku wysiewu poplonów powinniśmy pa-
miętać o stworzeniu dobrych warunków glebowych do 
ich wzrostu. Ze względu na zmienne warunki pogodowe 
i okresowe niedobory wody, bardzo dobrym rozwiąza-
niem staje się podorywka lub głęboka uprawa kultywa-
torem przed wysiewem nasion. Umożliwia nam to szyb-
sze i bardziej wyrównane wschody roślin, niż po typowej 
płytkiej uprawie i wysiewie w suchą glebę. Jeśli tylko to 
możliwe, orka pod ziemniaki powinna zostać wykonana 
jesienią. Gwarantuje nam to zatrzymanie większej ilości 
wody oraz umożliwia wysiew nawozów mineralnych już 
jesienią. Daje nam to komfort w postaci mniejszego na-
tłoku prac wiosennych.

 
Zwalczanie grzybów patogenicznych
Odpowiednim momentem na rozpoczęcie ochrony 

fungicydowej ziemniaka jest okres zwierania się roślin 
w rzędzie (20-25 cm wysokości rośliny). Do zwalczania 
Zarazy ziemniaka w sezonie 2021 będziemy wykorzy-
stywać głównie preparaty systemiczne oraz wgłębne 
i kontaktowe, takie jak: Zorvec Endavia (oxatiapiprolina, 
bentiowalikarb), Electis (zoksamid, cymoksanil), Valis 
(walifenalat, mankozeb), ranman (cyjazofamid) oraz 
Altima (fluazynam). Jeżeli chodzi o skuteczność i zasto-
sowanie preparatów do zwalczania alternariozy ziem-
niaka, bezkonkurencyjne są strobiluryny (Tazer, cabrio 
Duo) oraz systemicznie działający difenokonazol (Nari-
ta). Od niedawna (dzięki rozszerzeniu etykiety), mamy 
możliwość zastosowania w uprawie ziemniaka znane-
go z uprawy warzyw Signum (piraklostobina, boskalid).  

W pierwszym zabiegu powinniśmy zastosować sub-
stancje działające wyniszczająco oraz czyszcząco na po-
wierzchni rośliny, w celu wyeliminowania zagrożenia 
infekcją pochodzącą z gleby lub sadzeniaka. Idealnym 
rozwiązaniem będzie zastosowanie mieszaniny prepa-
ratu Electis CX wraz z dodatkiem azoksystrobiny, która 
zabezpieczenia rośliny przed pierwszym atakiem alter-
nariozy. Jeżeli zabieg byłby opóźniony a warunki sprzyja-
łyby rozwojowi chorób, możemy do pierwszego zabiegu 
dodać preparat Altima (fluazynam) w dawce 0,3 l/ha. 

W kolejnym zabiegu powinniśmy wytoczyć najcięższe 
działa. Rośliny, które zwierają międzyrzędzia i znajdu-
ją się przed kwitnieniem są bardzo narażone na dzia-
łanie zarazy ziemniaka – powinniśmy je zabezpieczyć 
systemicznie, za pomocą preparatu ZorVEc ENDaVIa. 
Jest to nowe, sprawdzone oraz najlepsze rozwiązanie, 
umożliwiające ochronę plantacji na najwyższym pozio-

mie - w każdych warunkach. Podczas pełnego zwarcia 
międzyrzędzi, w przypadku wysokich temperatur i braku 
opadów decydujemy się na deszczowanie – tutaj wielką 
zaletą preparatu jest długotrwała ochrona jak i bardzo 
szybkie wnikanie do rośliny, umożliwiające łatwy rozkład 
pracy podczas zabiegów ochronnych. 

Po mocnym preparacie systemicznym, w okresie wyż-
szej temperatury oraz nasilenia infekcji grzybów z rodza-
ju Alternaria, powinniśmy zastosować produkt caBrIo 
DUo. Mieszanina dwóch substancji (piraklostrobina, 
dimetomorf) świetnie poradzi sobie zarówno z alterna-
riozą, jak i zarazą ziemniaka. Kolejne zabiegi fungicydo-
we, wykonujemy w oparciu o aktualną sytuację na polu  
z wykorzystaniem wcześniej wymienionych substancji 
i produktów. Pamiętajmy, że musimy działać szybko oraz 
wyprzedzać infekcję, stosując kompletne rozwiązania, 
zwalczające obie groźne choroby, jakimi są zaraza oraz 
alternarioza ziemniaka. Ostatnie zabiegi ochrony, po-
winny być uzupełnione o substancję zabijającą zarodniki 
pływkowe zarazy np. ranman (cyjazofamind). 

Jest to zabieg przygotowujący bulwy do przechowal-
nictwa. 

Mikroelementy
Staranne przygotowanie gleby, wysadzanie zdrowych, 

pobudzonych lub podkiełkowanych bulw oraz adekwat-
ne nawożenie mineralne i organiczne nie gwarantują 
w pełni osiągnięcia zamierzonego efektu uprawy. Wy-
mienione wcześniej zabiegi powinny być uzupełnione 
o pełną, dobrze zaplanowaną ochronę fungicydową 
i nawożenie dolistne, które odpowiednio zbilansowane  
i dopasowane do potrzeb rośliny zapewni jej prawidłowy 
wzrost i pokryje zapotrzebowanie na składniki pokarmo-
we w kolejnych fazach wegetacji. 

Ziemniak na poszczególnych etapach wzrostu zwięk-

zaraza ziemniaka
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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 
temperatur czy nadmierne opady. Niebagatelną rolę 
przez cały okres wegetacji ziemniaka pełni azot, fosfor, 
potas oraz siarka i magnez. Te makroelementy roślina 
pobiera w większości poprzez system korzeniowy, jednak 
proces ten może być zahamowany poprzez niesprzyjają-
ce warunki atmosferyczne. W tym wypadku rolnik musi 
zdecydować się na dostarczenie roślinie pożywienia  
w formie łatwo przyswajalnych i dobrze zbilansowanych 
nawozów dolistnych. Na szczęście rolnicy coraz częściej 
zwracają uwagę na rolę mikroelementów w uprawie 
ziemniaka. Mają one bardzo pozytywny wpływ na wzrost 
i rozwój roślin i umożliwiają 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. 

Firma Procam wychodzi naprzeciw tym oczekiwa-
niom i oferuje produkty najwyższej jakości, pokrywające 
potrzeby pokarmowe roślin na poszczególnych etapach 
wzrostu. Są to nawozy takie jak: Proleaf Makro P, Prole-
af 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-
cam 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.

W celu ustalenia programu ochrony plantacji lub na-
wożenia dolistnego zachęcam do współpracy i kontaktu 
z pracownikami PROCAM Polska. 

Wykwalifikowani doradcy agrotechniczni pomo-
gą państwu w znalezieniu optymalnych rozwiązań  
prowadzących do uzyskania bardzo dobrych efektów 
w produkcji, nie tylko ziemniaków.
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b2b W PROCAM 
- nowe możliwości, bliżej Klienta

Na rynku polskim funkcjonuje kilka tysięcy 
podmiotów gospodarczych obracających środ-
kami ochrony roślin, nawozami oraz artykułami 
do produkcji rolnej. Są one zróżnicowane pod 
względem regionu oraz specyfiki lokalnych 
producentów rolnych. Bieżąca sytuacja powo-
duje, iż oprócz punktów stacjonarnych, bardzo 
mocno rozwijają się również sklepy interneto-
we. Zróżnicowane profile działalności sklepów 
rolniczych oraz specjalizacja regionalna, stwa-
rzają nam wyzwanie bycia wszechstronnym 
oraz kompleksowym a co najważniejsze profe-
sjonalnym dystrybutorem. Dział B2B PROCAM 
prężnie się rozwija, aby sprostać wymaganiom 
najbardziej wymagających odbiorców. Dyspo-
nujemy profesjonalną kadrą doświadczonych 
doradców działających na ternie całego kraju. 
Dla dzisiejszego konsumenta jedna uniwersal-
na oferta nie istnieje, jest niewystarczająca. Ży-
jemy w erze personalizacji potrzeb, konieczna 
jest wnikliwa analiza, prognozowanie, plano-
wanie i różnorodne zaopatrzenie, które wpły-
wa na skuteczną realizację zamówień.

Cenną wartością są relacje z naszymi klien-
tami. To dzięki wnikliwej wymianie informacji  

z naszymi partnerami handlowymi jesteśmy 
w stanie pracować nad różnokierunkowym 
rozwojem asortymentu. Rynek ulega ciągłym 
zmianom. Uwzględniając ten aspekt nasz dział 
pracuje nad ciągłym rozwojem oferty, tak aby 
była dostosowana nie tylko dla naszych do-
tychczasowych klientów, ale również powodo-
wała zainteresowanie nowych. Poprzez rozwój 
działu B2B chcemy zapewnić obsługę naszych 
klientów na najwyższym poziomie i dotrzeć 
z naszymi rozwiązaniami do jak najszerszej gru-
py klientów. Wprowadziliśmy również zmiany 
w logistyce. Szybka i sprawna logistyka to jeden 
z kluczy do sukcesu w tym kanale sprzedaży. 
Stworzyliśmy dedykowany magazyn dla sekcji 
B2B, przy magazynie centralnym, aby uspraw-
nić wysyłkę towaru do naszych klientów. Po-
nadto dysponujemy 17 magazynami oddziało-
wymi zlokalizowanymi na terenie całego kraju.  
W dobie pandemii COVID eliminujemy ry-
zyko zamknięcie np. magazynu centralnego  
i jesteśmy w stanie dostarczyć towar z innych 
miejsc, tak aby zachować ciągłość dostaw. 
Warto zwrócić uwagę na naszą ofertę obejmu-
jącą bardzo szerokie zróżnicowanie produkto-
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we, zaczynając od środków ochrony roślin poprzez nawozy 
dedykowane do upraw: rolniczych, sadowniczych i wa-
rzywniczych, dalej cały wachlarz produktów biologicznych  
w tym dla hobbystów ogrodników kończąc na folii. 

PROCAM od ponad dekady współpracuje z firmą BIO-
-GEN i jest liderem na rynku rolniczym w sprzedaży pre-
paratów biologicznych i mikrobiologicznych. W toku roz-
woju firmy od roku 2021 wszystkie preparaty dotychczas 
dostępne w ofercie Bio - Gen, od tej pory, w ramach pod-
jętej współpracy z firmą Bio-Lider są dostępne pod nową 
wspólną marką „Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen”. Produkty 
te, to gruntownie przebadane preparaty biologiczne, na-
turalne, wysokiej jakości, bezpieczne dla ludzi oraz środo-
wiska naturalnego. Preparaty marki Bio-Lider naturalnie 
z Bio-Gen stasowane w uprawach ogrodniczych, sadow-
niczych, szklarniowych i rolniczych wspomagają rośliny 
między innymi w stymulowaniu naturalnej odporności, re-
generacji uszkodzeń oraz odbudowie naturalnej ryzosfery. 
Dbają o mikroflorę glebową uzupełniając ją w niezbędne 
szczepy bakterii. W ofercie Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen 
znajdują się zarówno biostymulatory, probiotyki dla ro-
ślin, zaprawy nasienne jak i preparaty pomagające dbać 
o zdrowotność upraw i higienizację środowiska wzrostu 
roślin. Rolnicy współpracujący z naszą firmą potwierdzają 
skuteczność produktów firmy Bio-Gen. Rozwiązania od lat 
sprawdzone na polach uprawnych z dużą łatwością moż-
na przenieść do naszych ogródków. Produkty pod marką 
Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen są oferowane i dostępne  
w kanale dystrybucji B2B firmy PROCAM. Mamy przygo-
towane dedykowane zestawy takie jak PAKIET OGRÓD, 
TRAWNIK, SZKLARNIA, KWIATY, WARZYWA, OWOCE. Ze-
stawy produktów w poszczególnych pakietach są w ma-
łych wygodnych opakowaniach, dobrane tak, aby zadbać 
o Państwa przydomowe uprawy owocowo-warzywnicze 
czy pod osłonami (w szklarniach), ozdobne drzewa i krze-
wy oraz zdrowy i cieszący oko trawnik. Dużą część ofer-
ty stanowią preparaty mikrobiologiczne, w skład których 
wchodzą specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii 
pochodzące ze środowiska naturalnego. Zestawy za-
opatrzone są w dokładne instrukcje, jaki preparat, kiedy 
i pod jakie uprawy zastosować. W swoich ogródkach nasi 
klienci, produkują przede wszystkim żywność dla siebie 
i swoich bliskich. Szukają rozwiązań, które pozwolą, aby 
ich uprawy były zdrowe i smaczne, a w czasie aplikacji 
preparatów nie musieli się martwić czy dzieci lub domowe 
pupile mogą przebywać tuż obok. Bardzo ważną kwestią 
jest produkcja w zgodzie z ochroną środowiska i naszego 
zdrowia. Produkty Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen są bez-

pieczne dla użytkowników i domowników oraz bezpieczne 
dla owadów pożytecznych np. pszczół.

Naszym celem jest również wsparcie naszych klientów 
w sprzedaży poprzez budowanie świadomości klienta fi-
nalnego. W tym celu został stworzony kanał Procam 
GarDEN, który ma za zadanie propagować najlepsze 
w tym naturalne oparte między innymi na biologicznych 
preparatach podejście do zabezpieczenia przydomowych 
ogrodów, warzywniaków, upraw owocowych i trawników. 
Procam GarDEN jest platforma dostępna dla każdego, 
obejmująca krótkie filmiki, w których przekazujemy naj-
ważniejsze informacje dotyczące ochronyi zabiegów, które 
warto wykonać w swoim ogrodzie. To również zbiór wska-
zówek i zaleceń od naszych doradców z grupy technicznej, 
którzy od lat pomagają rolnikom w rozpoznawaniui zwal-
czaniu chorób czy szkodników w ich uprawach. Są to zale-
cenia oparte głównie na produktach biologicznych. Zachę-
camy do śledzenia Procam GarDEN na naszym kanale 
YouTube (agronomia_TV) jak również na naszej stronie 
internetowej www.procam.pl Zamieszczamy tam aktual-
ne informacje na jakie choroby/szkodniki w danym czasie 
zwrócić uwagę, jakie zabiegi zastosować, aby im zapobiec 
lub je zwalczyć oraz jak/czym odpowiednio nawozić trawnik 
i rośliny ozdobne.
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ZAGROżENIA ChORObOWE 
w uprawach drzew owocowych w 2021 roku

Od lat chorobą nr 1 w polskiej uprawie sa-
downiczej jest parch jabłoni (Venturia ina-
equalis). Wynika to z pewnością z powierzchni 
upraw jabłoni w kraju. Jednak każdy gatunek sa-
downiczy ma innego „najgroźniejszego” patoge-
na. W praktyce to każda odmiana wykazuje róż-
ne wrażliwości na patogeny, a biorąc pod uwagę 
wiek roślin i przemienności w owocowaniu, po-
winniśmy w różny sposób podchodzić do zagro-
żeń chorobowych i do sposobu ich chronienia.

Zaczynając od jabłoni. To faktycznie ochro-

na przed parchem jabłoni wymaga największej 
liczby zabiegów. Właściwa ochrona opiera się 
na walce w oparciu o kontaktowe preparaty 
o działaniu zapobiegawczym (kaptany, ditianon, 
mankozeby). W ochronie przed tym patogenem 
są pomocne stacje pogody z zainstalowanymi 

modelami chorobowymi (fot). Wskazania sta-
cji pogodowej wspierane są diagnozą ilości ak-
tywnych w powietrzu zarodników. Do tego celu 
PROCAM wykorzystuje dane z chwytaczy zarod-
ników SporeTrap (fot.) oraz analizy mikroskopo-
we zeszłorocznych liści pod kątem rozwoju na 
nich saprofitycznej formy grzyba Venturia ina-
equalis odpowiedzialnego za infekcje pierwot-
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ne (fot.). To właśnie takie podejście pozwala na prawidłową 
ocenę zagrożeń chorobowych i właściwe wyznaczenie walki 
zapobiegawczej z tym patogenem. W każdym roku możemy 
spotkać się z nieco innymi danymi dotyczącymi bieżących za-
leceń ochroniarskich, mimo, iż schemat właściwie pozostaje 
ten sam. Wynika to z presji choroby, przebiegu warunków 
pogodowych, rozwoju roślin, dostępności pestycydów i np. 
kalendarza świąt. Z tego powodu to właśnie PROCAM należy 
w Polsce do czołowych firm dystrybucyjnych posiadających 
wysokiej jakości doradztwo cenione także przez niezależne 

portale informacyjne. Warto się z nimi kontaktować,  lub 
z przeszkoloną grupą handlowców PROCAM. To oni przeka-
żą kiedy w danym roku sięgnąć po rozwiązania układowych 
fungicydów, a kiedy po produkty z innych grup chemicznych 
(np. SDHI).

Mączniak jabłoni (Podospharea leucotricha) (fot.) 
jest chorobą, której szkodliwość dostrzegana jest głównie 
w młodych nasadzeniach. Sadownicy często nie poddają 
ich tak zaawansowanej ochronie, jak plantacje owocują-
ce. Problematyczne jest to o tyle, że choroba ta infekuje 
pędy przez wiele lat,  zazwyczaj do czasu wycięcia tych po-
rażonych pędów. Warto jest zatem zadbać o kondycję sa-
dów i chronić je przed tą chorobą już od chwili posadzenia 

drzewek. Choroba atakuje wiele odmian, ale największy 
udział w nasadzeniach wrażliwych na tę chorobę ma gru-
pa odmian z rodziny ‘Idared’. Ochrona przed mączniakiem 
może być nieco bardziej schematyczna niż ochrona jabło-
ni przed parchem. W okresie zimowym bardzo ważne jest 
wycięcie porażonych pędów. W okresie wczesnowiosen-
nym dobrze jest wykonywać 1-2 zabiegi produktami siar-
kowymi. Można to zrobić przy okazji zapobiegawczej walki  
z parchem jabłoni, gdyż preparaty siarkowe zazwyczaj bez-
problemowo łączą się z produktami miedziowymi. Należy 
pamiętać, że oprócz środków ochrony roślin pomocne mogą 
być także nawozy siarkowe o działaniu fungistatycznym. 

Mogą to być Pennthiol lub Siarka Pro 80 WG, których dzia-
łanie jest na analogicznym poziomie, ale nie dotyczy ich tak 
ścisłe przestrzeganie ograniczeń etykietowych, które dotyczą 
fungicydów siarkowych.

Rak bakteryjny drzew (Pseudomonas syringae) (fot.) Jest 
to choroba coraz bardziej zauważalna w naszym kraju. Bardzo 
duże uszkodzenia obserwujemy w sadach gruszowych, gdzie 
objawy zaczynają się od niewinnych ciemnych kropek na li-
ściach, a docelowo rozlewają się i następnie objawy mylone 
są z objawami wywołanymi przez inną bakterię Erwinia amy-
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lovora wywołującą zarazę ogniową. 
W przypadku infekcji przez kwiaty, obie choroby mylo-

ne są jeszcze bardziej, choć na jabłoni rzadziej występu-
je rak bakteryjny a częściej zaraza ogniowa (fot.). Mimo, 
że nie ma zbyt wiele zarejestrowanych fungicydów na te 
choroby, to obie można zwalczać w podobny sposób. Pa-
miętać należy, że nie wolno stosować środka niezgodnie 
z jego przeznaczeniem. Jeżeli środek zarejestrowany jest 
na jedną z tych chorób, to nawet jeśli działa zwalczająco 
na obie choroby, to drugą chorobę możemy zwalczać tyl-
ko ubocznie. Oba szczepy bakterii wrażliwe są w podob-
ny sposób na wiele produktów o działaniu bakteryjnym  
i bakteriostatycznym. Do tych produktów oprócz środków 
Plantivax (zaraza ogniowa w jabłoni i gruszy), Luna care 
(zaraza ogniowa i rak bakteryjny w gruszy) należy szereg 
produktów ograniczających występowanie tych chorób i bu-
dujących mechanizmy obronne roślin. Możemy tu podpierać 
się produktami z tzw. wartością dodaną zawierające m.in.:  
miedź (Miedź Ex 380 SC, Magic Miedź 50); fosforyny (Fo-
smagnum);  proheksadion wapnia (Regalis Plus 10 WG); fos-

foniany (Delan Pro); mrówczan wapnia (Pro Horti mrówCa); 
produkty bakteryjne (Serenade ASO,  Bakto Tarcza S) i in.

Rak bakteryjny drzew (Pseudomonas syringae) bardzo 
często poraża czereśnie i wiśnie. W drzewach pestkowych ob-
jawy można zaobserwować także na owocach (fot.). Do infek-
cji jednak najczęściej dochodzi w okresie kwitnienia. Możemy 
wtedy objawy pomylić z objawami brunatnej zgnilizny drzew 
pestkowych. Do obu infekcji najczęściej dochodzi w okresie 
kwitnienia, po czym kwiaty więdną i zamierają, a pędy mogą 
wykazywać charakterystyczne dla chorób bakteryjnych wy-
cieki gum. Wycieki te nie zawsze jednak są oznaką działania 
bakterii. Wspomniana brunatna zgnilizna drzew pestko-
wych może spowodować podobne objawy. Wycieki gum 
na drzewach pestkowych spotkać możemy także w okresie 
pozbiorczym, gdy drzewa traktowane były etefonem w wy-
sokich dawkach. Widać wtedy wiele wycieków z raz drzew, 
które rzecz jasna mogą stać się miejscem infekowania przez 
bakterie raka bakteryjnego.

Wspomniana brunatna zgnilizna drzew pestkowych ma 
opracowane modele chorobowe współpracujące ze wspo-
mnianymi na początku stacjami meteorologicznymi. 

Z tego powodu ochrona wydaje się być łatwiejsza. Proble-
mem jest jednak różnorodność produktowa dedykowana na 
różne fazy rozwojowe drzew pestkowych. Sadownicy często 
planują jeden wspólny zabieg dla śliw, czereśni i wiśni. Nato-
miast zapisy rejestracyjne potrafią dedykować produkt w jed-
nej uprawie na fazę białego pąka, w innej na pełnię kwitnie-
nia, a w innej na okres pokwitnieniowym. Z tego powodu 
czujność sadowników musi być w tym przypadku zachowana.
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CZYM JEST 
ROLNICTWO ZRÓWNOWAżONE?

Tekst: 
ASAP

Określenie „Rolnictwo zrównoważone” po-
jawia się od szeregu lat w mediach i przestrze-
ni publicznej. Jednak nie zawsze wiadomo 
czym ono jest, jak je wprowadzać i realizować 
praktycznie w warunkach polskiego rolnictwa. 
Stosując rzetelnie wszystkie dobre praktyki 
(ochrony roślin, nawożenia, uprawy gleby, sie-
wu i zbioru), poszerzając je o dbałość o środo-
wisko, bioróżnorodność, a także o stabilność 
finansową gospodarstwa i jego rolę społeczną 
– dochodzimy do rolnictwa w pełni i świado-
mie odpowiedzialnego za obecną i przyszłą 
produkcję żywności.

Siew i sadzenie
Wysokość i jakość plonu, zależy głównie 

od cech genetycznych roślin uprawnych, ich 
potencjału plonowania oraz specyficznych 
cech jakościowych, które ujawniają się w kon-
kretnych warunkach produkcyjnych. Rośliny 
do optymalnego przejścia pełnego cyklu roz-
wojowego zakończonego wydaniem plonów 
potrzebują odpowiedniej gleby, określonej 
ilości wody, odpowiedniego do ich potrzeb 
rozkładu temperatur i nasłonecznienia. Zależ-
nie od warunków glebowo-klimatycznych na 
danym obszarze wymogi te mogą być speł-
nione w różnym stopniu. Prawidłowy wzrost 
i rozwój roślin może być zakłócony nie tylko 
przez niedobory ważnych składników odżyw-
czych lub wody w glebie, ale nawet przez 
krótkotrwałe, niekorzystne warunki pogodo-

Tego, w jaki sposób wykorzystać założenia rolnictwa zrównoważonego w praktyce rolni-
czej, można dowiedzieć się na platformie e-learningowej „ASAP Akademia”. Kurs stanowi 
kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego i w przystępnej formie prowa-
dzi przez szereg zagadnień z każdej dziedziny pracy rolnika. Narzędzie jest dostępne bez-
płatnie na stronie asapakademia.pl.
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we, np. wystąpienie przymrozków, silnych wiatrów, pod-
topień, w wyniku czego zostają one uszkodzone i znacząco 
obniżają plonowanie.

W przyszłości dobór gatunków roślin uprawnych, ich 
odmian i agrotechniczny proces ich uprawy będzie silnie 
uzależniony od biegnących zmian klimatycznych, dlatego 
warto znać prognozy na najbliższe lata i dziesięciolecia. 

W ramach obszaru „Siew i sadzenie” dostępne są aktu-
alnie następujące lekcje: Korzyści z odpowiedniego siewu 
i sadzenia, Materiał siewny i nasadzeniowy – podstawa 
sukcesu, Prawidłowy ekonomicznie dobór roślin i ich siew 
i sadzenie, Profit z właściwego zmianowania roślin i za-
gęszczenia łanu oraz Jak uniknąć zagrożeń upraw roślinami 
niedozwolonymi i niebezpiecznymi?

Zarządzanie glebą
Gleba tworzy się na powierzchni skorupy ziemskiej 

jako naturalny, biologicznie czynny, układ substancji mi-
neralnych i organicznych, wody i powietrza. Tworzy się ze 
zwietrzałych skał i martwej oraz żywej materii organicznej. 
Glebę współtworzą i zmieniają warunki klimatyczne, czas, 
a także żywe organizmy, w tym drobnoustroje; od czasu 
prowadzenia osiadłego trybu życia także ludzie.

Gleba jest żywym systemem kształtowanym przez ak-
tywność organizmów glebowych zamieszkujących ją. Cho-
ciaż na pierwszy rzut oka, przypomina materiał mineralny, 
w istocie jest gęsto zasiedlona przez różnorodne organizmy 
i zawiera zarówno żywą jak i martwą materię organiczną. 
Materia organiczna nieożywiona to nie tylko humus, ale 
też odchody i martwe rośliny, bezkręgowce glebowe oraz 
wydzieliny grzybów i korzeni roślin ją zasiedlających. 

W ramach obszaru „Zarządzanie glebą” dostępne są 
aktualnie następujące lekcje: Przydatność właściwego 
zarządzania glebą, Żyzność gleby, Żywa gleba gwarancją 
wysokich plonów, Jak opłacalnie nawozić glebę? oraz Jak 
przeciwdziałać niekorzystnym skutkom uprawy gleby?

Zarządzanie substancjami odżywczymi
Zarządzanie substancjami odżywczymi w glebie wyma-

ga wiedzy o ich zawartości (zasobności gleby), dynamice 
zmian oraz dostępności. Wymaga również wiedzy o funk-
cji podstawowych czynników decydujących o efektywno-
ści odżywiania roślin (woda, pH, materia organiczna) i ich 
wzajemnym powiązaniu.

Zasobność gleby w substancje odżywcze zależy od jej 
składu mineralnego, struktury frakcji ziaren, ilości i jakości 
materii organicznej, odczynu gleby, właściwości sorpcyj-
nych wraz ze składem jonowym kompleksu sorpcyjnego. 

Zasobność gleby wynikająca z naturalnych procesów gle-
botwórczych, to zasobność naturalna. Zasobność wytwo-
rzona przez człowieka w procesie uprawy i nawożenia – to 
zasobność agrotechniczna. Wszystkie składniki występują-
ce w glebie mają określoną dostępność dla roślin, która 
zależy od wielu czynników, i poza dostępnością wody, pH 
czy temperaturą, może być również zależna od ich gatun-
ku. Stąd rozróżnić można zasobność ogólną, czyli całkowi-
tą ilość obecnych w glebie substancji odżywczych, a także 
zasobność w substancje przyswajalne dla konkretnych ga-
tunków lub nawet dla konkretnych stadiów rozwojowych 
roślin.

W ramach obszaru „Zarządzanie substancjami odżyw-
czymi” dostępne są aktualnie następujące lekcje: Sku-
teczne zarządzanie substancjami odżywczymi, Badanie 
i bilansowanie potrzeb, nawozowych zawsze się opłaca, 
Baza dla plonów – podstawowe nawożenie mineralne 
gleby, Oszczędności dzięki nawożeniu uzupełniającemu 
i precyzyjnemu, Organiczne dobro – nawozy odzwierzęce, 
Organiczne dobro – nawozy pozostałe, Bezpieczne maga-
zynowanie i stosowanie nawozów.

Bioróżnorodność
W naszym codziennym otoczeniu znajduje się niezliczo-

na liczba żywych organizmów, z których jedynie nieliczne 
widzimy, jednak wszystkie mają wzajemny wpływ na sie-
bie i na nas. Dzięki mnogości i różnorodności form życia 
wokół nas mamy pożywienie, cieszymy się widokiem przy-
rody, ale z drugiej strony musimy chronić swoje zdrowie, 
uprawy i domy.

Bioróżnorodność, jako pojęcie, jest ostatnio bardzo 
popularna, wręcz nadużywana, zarówno przez ideolo-
gów ekologii jak i przez twórców polityki środowiskowej 
i ochrony przyrody. Pojęcie „bioróżnorodność”, stosowane 
było w latach 80-tych XX wieku w kontekście zagrożeń dla 
środowiska, w szczególności w odniesieniu do zagadnie-
nia wymierania gatunków. Bioróżnorodność to pojęcie 
wyrażające cały dynamizm przyrody wynikający z ewolucji 
i oddziaływań selekcyjnych ze strony środowiska, a od ty-
siącleci także w wyniku świadomej działalności człowieka. 
Bioróżnorodność ma podstawowe znaczenie dla trwało-
ści układów podtrzymujących życie w biosferze. W celu 
ochrony bioróżnorodności konieczne jest przewidywanie, 
zapobieganie oraz zwalczanie przyczyn zmniejszania się 
lub jej zanikania.

W ramach obszaru „Bioróżnorodność” dostępne są ak-
tualnie następujące lekcje: Żywe bogactwo środowiska, 
Prawidłowa ochrona i odtwarzanie siedlisk oraz Mądre 
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korzystanie z bioróżnorodności.

Stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej
Antybiotyki są jednym z największych odkryć medycyny 

i chemii, jednak nieodpowiednio stosowane mogą stano-
wić realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi.

Nikt nie życzy sobie spożywać jajek, mleka, czy mięsa, 
w którym są antybiotyki. Ich obecność w produktach jest 
zakazana. Rolnik oferujący produkty skażone antybiotyka-
mi dyskredytuje się wobec potencjalnych odbiorców, co 
może mieć znaczący wpływ na przyszłość gospodarstwa. 
Warto wiedzieć, jak tego unikać.

W ramach obszaru „Stosowanie antybiotyków w pro-
dukcji zwierzęcej” dostępne są aktualnie następujące lek-
cje: Zasady stosowania antybiotyków w produkcji zwierzę-
cej i Zapobieganie antybiotykoodporności.

Społeczność lokalna
Społeczność lokalna – to zbiorowość zamieszkująca 

wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. 
parafia, wieś, w której występują silne więzi wynikające ze 
wspólnych interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorze-
nienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca.

Elementami, które mają duży wpływ na realizację 
wspólnych interesów społeczności lokalnej, są działające 
na ich obszarze stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, 
czy grupy społeczne będące wyrazicielami tych interesów. 
W społeczeństwach tradycyjnych społeczności lokalne 
mają większą autonomię, swoje własne normy społecz-

ne regulujące ich działania. Czynnikiem, który przyspie-
sza proces przekształcania się zbiorowości terytorialnych 
w społeczności lokalne, jest udział mieszkańców danego 
terytorium w akcjach społecznych, przy czym większe 
prawdopodobieństwo udziału w tego typu akcjach jest 
w przypadku osób o wyższym statusie społecznym i szer-
szym postrzeganiu wspólnych interesów zbiorowości.

W ramach obszaru „Społeczność lokalna” dostępne są 
aktualnie następujące lekcje: Społeczność lokalna i Prawi-
dłowa redukcja źródeł konfliktów ze społecznością lokalną.

Kompetencje miękkie – budowanie relacji
Każdy rolnik jest przedsiębiorcą – managerem, podej-

mującym codziennie dziesiątki decyzji mających znaczenie 
dla przyszłości gospodarstwa i dobrobytu rodziny.

Gospodarstwo istnieje w otoczeniu lokalnej społecz-
ności, sąsiadów, instytucji handlowych, finansowych, 
dostawców, odbiorców itd., kontakty z którymi mogą 
decydować o sukcesie produkcyjnym i finansowym. Bez-
pośredni wpływ na proces produkcyjny w gospodarstwie 
mają osoby zatrudnione – pracownicy. Umiejętność budo-
wania dobrych relacji z nimi wszystkimi, co nie jest prostą 
sprawą, jest fundamentem sukcesu i trwałości biznesu 
rolniczego.

W ramach obszaru „Kompetencje miękkie” dostępne 
są aktualnie następujące lekcje: Kompetencje manager-
skie: budowanie relacji, Aktywne słuchanie innych i zdo-
bywanie informacji, Motywowanie pracowników oraz 
Podstawa skutecznej sprzedaży.
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SIROCCO PRO+ NAJNOWSZY ADIUWANT,
NAJNOWSZEJ GENERACJI

Tekst: 
Grzegorz Hoffman

SDP

Technika oprysku, efektywność zabiegu 
oraz optymalne wykorzystanie substancji 
aktywnych to zagadnienia ktore są coraz 
bardziej aktualne w szczegolnosci w uprawa-
ch sadowniczych oraz warzywniczych. Przy 
współpracy ze specjalistami z działu dora-
dztwa ogrodniczego firmy PROCAM, firma 
SDP stworzyła adiuwant SIrocco Pro+ któ-
ry dedykowany jest do upraw ogrodniczych 
ze szczególnym uwzględnieniem wykonania 
zabiegu za pomocą opryskiwacza z pomocni-
czym strumieniem powietrza.

 Z przeprowadzonego studium jasno 
wynikało, że aby nowy adiuwant spełniał 
swoje zadanie jego funkcjonalność musi być 
dostosowana do specyfikacji upraw sado-
wniczych oraz technologii wykonywanego 
zabiegu. Należało dokładnie przeanalizować 
następujące zagadnienia:
➡	 Stosunkowo duża ilość wody: duże 

rozcieńczenie pestycydów
➡	 Rozmiar roślin: wysokość oraz 

miąższość korony powodują potrzebę 

pokrycia dużej powierzchni blaszki liściowej 
(w porywaniu z uprawami polowymi) 
➡	 Specyfika rozpylaczy: kropla 

„napędzana” pomocniczym strumieniem po-
wietrza
➡	 Rodzaj opryskiwanej powierzchni: 

liście lub owoce hydrofobowe
➡	 Ewolucja wieku rośliny: wiosna: 

szybki przyrost blaszki liściowej, lato kutikula 
staje się coraz grubsza
➡	 Czynnik ograniczający wydajność 

ze względu na zmienne warunki pogodowe 
(temperatura, opady, nasłonecznieni- UV)

Analizując wszystkie wymienione czynniki 
możemy podzielić je na trzy główne grupy, 
definiując,   jako : Oprysk, Uprawa, Substan-
cja aktywna. 

Sirocco Pro+ to adiuwant ktory zapewnia 
największą skuteczność na wszystkich tych 
płaszczyznach. W dalszej części artykułu opi-
sane zostaną działania, które doprowadziły 
do powstania tego produktu. Są one wyni-
kiem rozwiązań zagadnień, które występują 

Sirocco, czyli gorący wiatr czy raczej siła tego naturalnego zjawiska to ozdwierciedlenie 
charakterystyki adiuwanta najnowszej generacji. 
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podczas wykonywania zabiegu ochrony roślin ogrodni-
czych.  

Dział OPRYSK
Zastosowanie wspomagającego strumienia powie-

trza ma za zadanie poprawienia dystrybucji cieczy ro-
boczej wewnątrz korony drzew lub pomiędzy zwartymi 
roślinami. Jednak pęd powietrza często rozrywa krople 
na mniejsze które są porywane przez wiatr i nie lądują 
w miejscu przeznaczenia. Drobne krople są bardziej 
podatne na szybkie odparowanie co w sumie powo-
duje nierównomierność pokrycia rośliny. BioPolimery 
zawarty w Sirocco Pro+ zapobiegają rozerwaniu kropli 
przez strumień powietrza. Dodatek polimerów zapo-
biega powstawaniu drobnych kropel. Powstające krople 
są równomierne ze średnio większą wagą dzięki cze-
mu znacząco ograniczony jest efekt ich znoszenia, oraz 
większy ich procent tafia do miejsca przeznaczania.

Dział UPRAWA
Wykonanie zabiegu z użyciem pomocniczego strumie-

nia powietrza powoduje, że krople zamiast wylądować 
na roślinie, rozbijają się o nią. Efekt ten jest spotęgowany 
przy użyciu standardowego adiuwanta, który bardzo 
szybko obniża napięcie powierzchownie. Rozwiązanie to 
sprawdzało się dobrze przy opryskiwaniu grawitacyjnym, 
ale już nie w takim stopniu przy użyciu wentylatorów. 
Sirocco Pro+ redukuje napięcie powierzchniowe eta-
powo. Na początkowo by zapewnić odpowiednie pr-
zyklejenie kropli do liścia. Następnie dynamicznie by 
rozciągnąć kroplę  co zapewnia zatrzymanie kropli na 
liściu a następnie rozmycie jej w celu zoptymalizowania 
powierzchni pokrycia. Polimery zawarte w Sirocco Pro+ 
gwarantują całkowitą przyczepność preparatów na po-
wierzchni liści oraz owoców. Z wykonanych badań wyni-
ka 31% wzrost zatrzymania preparatów na opryskiwanej 
roślinie. 

Dział SUBSTANCJA AKTYWNA
Wyróżniamy dwa podstawowe cele wykonania zabie-

gu środkami ochrony roślin. Dokładne pokrycie rośliny 
(np. fungicydy kontaktowe) oraz zapewnienie odpowied-
niego wchłonięcia oraz mobilności (np. substancje syste-
miczne oraz nawozy). 

Zielone Polimery pochodzenia roślinnego wykazują 
niesamowitą odporność na zmywanie przez deszcz. 
Doświadczenia wykonane przez SDP w 2020r potwierdziły 
ich efektywność z adiuwancie Sirocco Pro+.

 
Bez wystąpienia opadu atmosferycznego odnotowa-

no wzrost efektywności zabiegu liczony w ilości dostar-
czonego oraz pozostałego na roślinie preparatu o ponad 
30%, natomiast w wyniku spłukiwania deszczem w ilości 
22mm ilość preparatu pozostałego na roślinie jest niemal 
identyczny z kontrolnym opryskiem bez opadów. Wyniki 
te ukazują skuteczność działania BioPolimerów zawar-
tych w Sirocco Pro+.

Wchłanianie oraz mobilność reprezentowana jest 
przez odpowiednio dobrane surfaktanty. Modyfikując 
strukturę kropli pokrywającą tkanki rośliny są one ws-
tanie zapewnić międzykomórkowe pobieranie z powier-
zchni liści dla preparatów systemicznych oraz nawozów. 
Dodatkowo, poprzez odpowiednie rozciągniecie kropel 
na powszechni liści, możliwa również staje się penetracja 
aparatów szparkowych. Sirocco Pro+ gwarantuje efekt 
podwójnej penetracji powierzchni roślin: między komó-
rkowo oraz poprzez aparaty szparkowe. 

Adiuwant ten jest dedykowany do upraw ogrodni-
czych szczególnie do zabiegów wykonanych opryskiwa-
czami z pomocniczym strumieniem powietrza. Sirocco 
Pro+  odpowiada na wszystkie najważniejsze problemy 
związane z zagwarantowaniem jak najskuteczniejszego 
zabiegu. 

Sirocco Pro+ to również innowacyjny produkt SDP do 
zastosowania w uprawach sadowniczych oraz warzyw-
niczych, może być również z powodzeniem stosowany 
w uprawach o podobnym profilu. Nowa, innowacyjna 
technologia produktu oraz skoncentrowana dawka za-
pewnia niższe koszty transportu oraz magazynowania jak 
i wygodę użytkowania.  W tym konkretnym przypadku, 
adiuwant  Sirocco Pro+  wpisuje się idealnie do zastoso-
wania wszędzie tam, gdzie są sady i warzywa.
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SYSTEMATYCZNY MONITORING  ChORÓb 
I SZKODNIKÓW W UPRAWIE WARZYW

Tekst: 
Sławomir Mechacki

W artykule Agronomii Sukcesu Agro-
sukces Nr 1/2021 pisaliśmy o co rocznym 
rosnącym zagrożeniu ze strony patogenów 
naszych upraw warzywniczych. Jest to sytu-
acja niepokojąca z racji jednoczesnej reduk-
cji coraz większej ilości substancji aktywnych. 
W takich okolicznościach będzie coraz trud-
niej o rotacje środków ochrony roślin. 

Jednym z koniecznych rozwiązań jest za-
bieg w punkt, a maksymalny rezultat jest 
możliwy/osiągalny prowadząc systematycz-
ny monitoring agrofagów (chorób i szkod-
ników). Skutecznym narzędziem tego roz-
wiązania jest wspomniany już wcześniej 
system modeli chorobowych oraz pułapek 
mechanicznych i feromonowych do śledze-
nia pojawu szkodników najważniejszych go-
spodarczo [Agronomia Sukcesu Agrosukces 
Nr 1/2021].  

W sezonie 2021 firma Procam zwiększa 
liczbę stacji iMeteos.  Nie tylko efekty tych 
działań ale i coraz większe oczekiwania od-
biorców przekonują producentów o korzy-

staniu z tego typu rozwiązań. Coraz więcej 
koncernów oprócz podstawowych badań 
produktów pod kątem pozostałości ś. o. r., 
egzekwuje od producentów rzeczowe dowo-
dy z produkcji upraw świadczących o prowa-
dzeniu integrowanej produkcji (zdjęcia puła-
pek, stacji meteo). To nie jest już” widzi mi 
się”, ale powoli staje się to koniecznością.

Z roku na rok zmienia się dynamika za-
grożenia ze strony niektórych gatunków pa-
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togenów. Ostatnie doniesienia sygnalizują o możliwości 
uszkodzeń upraw warzywniczych ze strony stonki kuku-
rydzianej. W związku z tym, w obecnym sezonie będzie-
my monitorować dynamikę pojawu tego gatunku na południu 
i w centralnej części kraju - zwłaszcza uprawy warzyw w są-
siedztwie kukurydzy.

Podobnie sytuacja przedstawia się ze skośnikiem pomi-
dorowym (Tuta absoluta), który jest już powszechny w upra-
wach pod osłonami pomidorów, nie doceniany natomiast 
w uprawie polowej pomidorów . Będziemy go obserwować 
i „zwabiać” przy pomocy pułapek feromonowych. Dzięki temu, 
uzyskane wyniki pozwolą nam ocenić zagrożenie z jego strony.

W kontekście wycofania insektycydów na bazie substancji 
fosforoorganicznych, które były skutecznym rozwiązaniem na 

szkodniki glebowe - obecnie larwy drutowców, pędraków, 
opuchlaków, leni ogrodowych stwarzają coraz większe pro-
blemy zwłaszcza kiedy jest już za późno. Dlatego od maja br 
zakładamy pułapki typu YATLORf, do sygnalizacji długotermi-
nowej pozwalającej na analizę  zagrożenia ze strony drutow-
ców w roku następnym. Pozwoli to na podjęcie wcześniejszych 
kroków do eliminacji pod następne uprawy.  

Turkuć podjadek

Stonka kukurydziana

Pędrak

Poczwarka pędraka

Larwa pędraka
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vERIMARK 200 SC 
jako jedyne 
i skuteczne 
rozwiązanie, 
które zastąpiło nam 
dimetoat, 
chloropiryfos oraz 
tiachlopryd 
w uprawach warzyw 
kapustnych

Profesjonalna uprawa warzyw z każdym sezonem stawia przed producentami coraz to 
nowe wyzwania. Obecny sezon to pierwszy po wycofaniu chloropiryfosów i dimetoatu 
z rynku. Pomimo utraty sprawdzonych i skutecznych rozwiązań należy sprostać wyma-
ganiom odbiorców. Aby produkować zdrowe warzywa musimy zwracać uwagę na stoso-
wanie selektywnych i bezpiecznych dla konsumenta oraz środowiska rozwiązań. Kluczem 
do sukcesu jest dobór odpowiednich rozwiązań, rotacja preparatów oraz opieranie się na 
sygnalizacji przy podejmowaniu decyzji o zabiegu. Po latach przyzwyczajeń do stosowania 
wycofanych już preparatów przyszła pora na kolejne. Po wycofaniu chloropiryfosu i di-
metoatu  wycofano tiachlopryd w postaci Calypso 480 SC i  Proteusa 110 OD. Sytuacja 
producentów staje się coraz mniej komfortowa. Jednocześnie skłaniała do analizy skutecz-
ności nowych substancji aktywnych.

Technologia VERIMARK, którą PROCAM 
promuje od samego początku wprowadzenia 
preparatu na rynek to przełom w podejściu 
do kompleksowej i długotrwałej ochrony 
plantacji warzyw kapustnych . Wprowadza-
my pełną ochronę przed szkodnikami w mo-
mencie największego zagrożenia, gdy młode 
rośliny są najbardziej narażone na uszkodze-
nia. Stosując jeden zabieg zapobiegawczy, 
chronimy sadzonki do 5 - 7 tygodnia od po-
sadzenia eliminując w tym czasie wiele za-
biegów insektycydowych. Takie rozwiązanie 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku.  

W trosce o bezpieczeństwo żywności zakłady 
przetwarzające warzywa oraz sieci handlowe 
zalecają stosowanie VERIMARK 200 SC.

Preparat VERIMARK 200 SC stosujemy 
w formie aplikacji w okolice systemu korze-
niowego. Dawka wynosi  15 ml produktu na 
każde 1000 szt. roślin na 1-3 dni przed wy-
sadzeniem do gruntu rozsady kalafiorów, ka-
pusty głowiastej, brukselskiej  oraz brokułu. 
Pobrany przez system korzeniowy preparat 
przemieszcza się w roślinie i po pobraniu 
tkanki roślinnej lub soku komórkowego 
szkodnik natychmiast przestaje żerować i gi-

Tekst: 
Sławomir Mechacki

Sławomir Mechacki
Specjalista ds. warzyw PROCAM
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nie. Na plantacji zaprawionej VERIMARK 200 SC z pew-
nością znajdziemy szkodniki, jednak natychmiast po 
pobraniu bardzo małej ilości materiału roślinnego giną, 
z reguły objawy żerowania szkodników są wręcz niewi-
doczne gołym okiem. Znajomość mechanizmu działania 
preparatu jest kluczowa po 4-5 tygodniach od zastoso-
wania, plantacje należy lustrować regularnie aby w mia-
rę potrzeb wejść z zabiegami insektycydowymi. Z naszych 
obserwacji wynika, iż pierwsze zabiegi insektycydowe po 
VERIMARK 200 SC były wykonywany w 5 a nawet w 8 
tygodniu po sadzeniu. Czas efektywnej ochrony uzależ-
niony był od przebiegu pogody, presji szkodników oraz 
tempa wzrostu roślin.

Badania pokazują, że pierwsze 40 dni wegeta-
cji decydują o plonie i jego jakości. Dobry start roślin  
i mniejszy stres biotyczny to klucz do sukcesu Sadzonki 
traktowane VERIMARK 200 SC od samego początku wy-
kazują mocniejszy wigor oraz lepsze wyrównanie od plan-
tacji nietraktowanych. Zaprawianie rozsady kapustnych, 
preparatem VERIMARK 200 SC to najlepsze rozwiązanie 
w ochronie nie tylko przeciwko śmietce kapuścianej. 
Ogranicza również presję innych szkodników takich jak, 
mączlik warzywny, mszyce, wciornastki, motyle, chrząsz-
cze, muchówki. Zastosowanie tego rozwiązania powodu-

je że późniejsza walka nimi na polu staje się łatwiejsza.
W technologii  ochrony insektycydowej kapustnych 

stawiamy na skuteczność i długi okres ochrony. Taki 
efekt uzyskujemy dzięki substancji  Cyazypyr zawartej 
w VERIMARK 200 SC. Długa ochrona pozwala na zre-
dukowanie 3-5 zabiegów insektycydowych, co finalnie 
przynosi redukcję kosztów uprawy. Biorąc pod uwagę 
koszty należy oprócz cen preparatów, które musieli-
byśmy zastosować, trzeba wziąć pod uwagę zaoszczę-
dzony czas, koszty eksploatacji sprzętu oraz niższą sku-
teczność ochrony. Nierzadko zdarza się, że pogoda nie 
pozwala wykonać zabiegów, przy VERIMARKU 200 SC 
taki problem nie istnieje. 

Wielu producentów przekonało się co do skuteczno-
ści działania środka i nie wyobraża sobie prowadzenia 
plantacji bez zastosowania Cyazypyru. Korzyści w plo-
nie i jakości  bezpośrednio przekładają się na rentow-
ność uprawy mimo iż zakup zaprawionej rozsady jest 
droższy. Producenci rozsad odnotowują znaczny wzrost 
zainteresowania rolników dostarczeniem zaprawionej 
sadzonki. Samodzielne stosowanie VERIMARK 200 SC 
również jest możliwe, obecnie mamy dostępne także 
opakowania 1l produktu, który wystarcza na zaprawie-
nie 67 tys. szt. rozsady. Stosowanie 15 ml preparatu na 

1000 roślin nie jest łatwe w praktyce ale możliwe. Dla 
większego bezpieczeństwa zachęcamy do zakupu zapra-
wionej rozsady przez wykwalifikowanych producentów 
rozsad.

Po okresie działania jaki daje VERIMARK 200 SC,  tech-
nologia PROCAM  ochrony warzyw kapustnych zakłada 
zastosowanie środka opartego na acetamiprydzie, przy 
niższych temperaturach na pyretroidzie z dodatkiem Sil-
Tac Ec w stężeniu 0,15%. Po 2-3 zabiegach produktami 
z innej grupy chemicznej stawiamy na Benevię 100 OD, 
która oparta jest również na Cyazypyrze. Różnicę pomię-
dzy VERIMARK 200 S.C., a Benevią 100 OD pokazuje po-
niższa tabela:

Produktów z tabeli nie możemy stosować zamiennie 
pomimo, że posiadają taką samą substancję czynną. Be-
nevia 100 OD chroni nam część nadziemną. 

Producenci warzyw zauważyli, iż skuteczność działa-
nia środków takich jak Movento 100 SC czy Affirm 95 
SG jest znacznie lepsza na plantacjach gdzie wcześniej 
zastosowany był VERIMARK 200 SC. To istotna informa-
cja, w dobie ograniczania zabiegów chemicznych. Rów-
nież walka z mączlikiem warzywnym, który jest uciążli-
wym szkodnikiem wpływającym na jakość warzyw staje 

Daniel Babij
Grupa Mularski
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się łatwiejsza gdy rośliny były 
traktowane VERIMARK 200 SC 
na starcie.  W produkcji świe-
żych warzyw pod supermarkety  
w końcowej fazie przed zbiorami 
zostają nam preparaty biologicz-
ne. W ograniczaniu uszkodzeń  
powodowanych przez gąsieni-
ce polecamy produkt ErUca 
w dawce 1kg/ha. W przypadku 
konieczności ograniczenia śmiet-
ki kapuścianej należy stosować 
preparat Delia Stop w dawce 
100 g/ha. Brak pozostałości, wy-
soka zdrowotność i brak uszko-
dzeń przez szkodniki oraz świeży 
wygląd warzyw to klucz do do-
brej i bezproblemowej sprzeda-
ży w marketach, na lokalnych 
rynkach oraz dla przetwórstwa.

ErUca stwarza niekorzystne 
warunki do żerowania larw, po-
dobnie działa Delia Stop. Skutecznie ogranicza presję 
gąsienic występującym na kapustnych po ich pojawie-
niu się na roślinach. Ale to nie wszystko!!  Nie chodzi tu 
tylko o walkę ze szkodnikami. Producenci warzyw pod 

supermarkety muszą spełniać 
rygorystyczne wymagania do-
tyczące poziomu pozostałości 
MRL w badanych warzywach. 
Dlatego polecamy tu szczepie-
nie gleby preparatem rEVITaL 
PRO 1l/ha, który bierze udział  
w procesach rozkładu pozosta-
łości po środkach chemicznych 
w glebie. 

Technologia PROCAM w upra-
wie kapustnych oparta na sto-
sowaniu  VERIMARK 200 SC, 
pozwala na  ograniczenie liczby 
zabiegów przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej jakość 
warzyw. W obecnym czasie 
wydaje się że kluczowa będzie 
wiedza i praktyka jak łączyć 
i stopniowo zastępować trady-
cyjne metody ochrony nowo-
czesnymi rozwiązaniami oraz 

preparatami biologicznymi.  Ochrona polowa staje się 
coraz trudniejsza i tylko skuteczne sprawdzone rozwią-
zania pomogą nam osiągnąć  plony najwyższej jakości, 
które bez trudu sprzedamy na wymagającym rynku.
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NICIENIE PATOGENICZNE. 
IDENTYFIKACJA MIKROSKOPOWA

Tekst: 
Anna Pękalska

Laboratorium nematologiczne w Procam 
Polska funkcjonuje od 22 października 2020 
roku. Celem jego utworzenia jest przeprowa-
dzanie badań pod kątem obecności nicieni 
- pasożytów roślin występujących zarówno 
w glebie jak i roślinach. 

Pomimo, iż nicienie fitofagiczne stanowią 
zaledwie 20% wszystkich nicieni glebowych 
– to jeśli się pojawią w liczbie determinującej 
próg zagrożenia dla konkretnego gatunku ro-
śliny uprawnej – potrafią wyrządzić ogromne 
szkody gospodarcze. 

Producenci znają bardzo dobrze swoje pola, 
ale monitoring upraw podczas wegetacji po-
zwoli jedynie przypuszczać że na polu wystę-
pują nicienie. Tylko pobranie prób roślinnych 
lub/i glebowych a następnie poddanie je bada-
niom może nas utwierdzić w przekonaniu czy 
i z jakim gatunkiem nicienia mamy do czynie-
nia. 

Ze względu na charakter i mechanizm dzia-
łania nematocydów, w głównej mierze zabiegi 
redukujące liczebność nicieni przeprowadzamy 
przed siewem/sadzeniem lub po sprzęcie roślin 
z pola. Zatem, zachęcamy do pobierania prób 
gleby na etapie planowania pól (wiosna – kiedy 

temp. gleby nagrzeje się co najmniej do 12°C 
lub zbiory poprzedzające planowaną uprawę).  
Nie oznacza to jednak, że nie możemy pobierać 
i badać podczas sezonu. Jest to nawet wskaza-
ne, ponieważ max. liczebność nicieni w glebie 

cysty guzaka na korzeniach
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przypada na czerwiec-lipiec. Po uzyskaniu pozytywnego wy-
niku, doradzamy producentowi płodozmian na kolejne lata 
i rekomendujemy pozostałe zalecenia. 

Pomimo, iż jesteśmy „na początku drogi” /„ na rozbiegu”, 
pierwszy etap badań mamy za sobą. Na jesieni przebada-
liśmy 50 prób gleby pod nowe nasadzenia a od marca już 
38 prób materiału nasadzeniowego (cebula dymka, ząbki 
czosnku) pod kątem Ditylenchus dipsaci, D. destructor. 

Takie zainteresowanie przekonało Nas, że wdrożenie 
tych badań to „strzał w 10”! 

Na 88 prób przebadanych od otwarcia labu do połowy 
marca br. uzyskaliśmy: 

11 prób Meloidogyne hapla z wysokim progiem za-
grożenia, 7 prób Paratylenchus spp. (od niskiego do wy-
sokiego progu zagrożenia), 2 próby Pratylenchus spp, 2 
próby Ditylenchus dipsaci – niszczyk zjadliwy oraz mniej 
znaczące w patologii roślin: Aphelenchus avenae oraz 
z rodziny Tylenchus (Tylenchorhynchus – jako przygodny 
pasożyt, Filenchus, Melenchus), Aphelenchus avenae. 
Z pozostałych prób udało się pozyskać nicienie stanowią-
ce pożyteczną mikrofaunę ( np. Cephalobus spp, Doryla-
imus spp. Ditylenchus spp. i wiele innych).

Pola porażone guzakiem północnym (Meloidogyna 
hapla) dotyczyły głównie gospodarstw gdzie marchew 
była uprawiana po ziemniakach z krótką przerwą na ku-
kurydzę.

Szpilecznika (Paratylenchus spp) znaleźliśmy w pró-
bach w uprawie selera z gospodarstw o wysokim udziale 
produkcji warzyw korzeniowych (seler, pietruszka, mar-
chew) w takiej dokładnie kolejności z poplonami gorczy-
cy. Wyniki z pól, z których pozyskaliśmy szpilecznika mają 
wartość krytyczną. Chcę podkreślić tu, jak ważna jest na-
sza wnikliwość oraz historia pola, z którego pobieramy 
próby. Te badania pokazują, jak wiele czynników wpływa 
na liczebność, namnażanie nicieni na które codziennie 
nie zwracamy uwagi. 

Na najbliższy sezon 2021 mamy zaplanowane:
	 doświadczenie polowe pod kątem skuteczności 

nematocydów na Meloidogyne hapla, Paratylenchus 
spp. oraz Ditylenchus dipsaci. Mając na uwadze bioróż-
norodność środowiska glebowego testujemy rozwiąza-
nie biologiczne (Nicienie Stop) vs Vydate10 G oraz Ne-
mathorin i Velum Prime.
	  doniczkowe (tunelowe) prowadzone równole-

gle. Chcemy sprawdzić skuteczność nematocydów w wa-
runkach kontrolowanych ale także „namnożyć” nicienie - 
pasożyty na korzeniach pomidorów do kolejnych badań. 
Obecnie jesteśmy w początkowej jego fazie

O wynikach powiadomimy pod koniec sezonu. 
Mamy nadzieję, że badania pozwolą Nam opracować 

skuteczne rozwiązania w walce z nicieniami. Życzyłabym 
sobie i Wszystkim, żeby tam gdzie stosowanie chemii 
jest niemożliwe można by móc zastąpić je alternatyw-
nymi metodami poprzez zastosowanie np. Nicienie Stop 
z równie dobrym skutkiem. Pamiętajmy jednak, że me-
tody biologiczne wymagają z obu stron (doradców jak 
i producenta) dużej wiedzy, cierpliwości i jeszcze więk-
szego zaangażowania.

Szpilecznik marchew 

marchew 

Rozsada
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ChRONIMY UPRAWY,
ChROŃMY TEż SIEbIE!

Od lat widzimy ciągły rozwój w produkcji roślinnej,  a zwłaszcza zbiory coraz wyższej jako-
ści  owoców i warzyw pod względem wizualnym. W konsekwencji postępującej specjalizacji 
tej gałęzi rolnictwa niczym nadzwyczajnym jest stosowanie coraz bardziej wymagających pro-
gramów ochrony roślin z użyciem szeregu środków chemicznych. Mimo ogromnego postę-
pu w planowaniu momentu w jakim należy wykonać zabieg ochroniarski, obecnie doszło do 
zwiększenia, a nie zmniejszenia, ilości zabiegów ochrony roślin. Wynika to choćby z faktu, że 
wycofywane są totalne środki do ochrony, a w ich miejsce wprowadzane są preparaty selek-
tywne. Skutkiem tego np. jeden zabieg owadobójczy przeciwko niemal wszystkim szkodnikom 
został zastąpiony kilkoma zabiegami selektywnymi. Troska o zdrowie człowieka wymusiła szu-
kanie bezpiecznych dla ludzi rozwiązań w ochronie roślin, ale wciąż jest wiele do zrobienia. 

W przypadku upraw sadowniczych narażenie 
na środki 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 wielu czynników w tym od rodzaju stosowa-
nego środka i kategorii jego toksyczności, spo-
sobu stosowania preparatu, stężenia substancji 
aktywnej, czasu narażenia, a nawet od czynni-
ków atmosferycznych. Wykonywanie oprysków 
środkami chemicznymi przy uprawach wysokich 
czy w obiektach choćby częściowo zamkniętych 

(np.: w szklarniach) wiąże się ze znacznie więk-
szym zagrożeniem dla człowieka niż w przypadku 
upraw niskich i na otwartej przestrzeni. Im bar-
dziej toksyczne są środki ochrony roślin tym są 
bardziej niebezpieczne. Jednak badania pokazu-
ją, że w odniesieniu do środków niższych katego-
rii częściej ignorowane są zasady bezpieczeństwa 
zgodnie z fałszywym przekonaniem, że jak nie za-
bija od razu to na pewno nie szkodzi. Najczęściej 
zgłaszanymi problemami zdrowotnymi, które sa-
downicy kojarzyli z wykonywaniem oprysku były 
podrażnienia błony śluzowej nosa lub oczu (katar, 
pieczenie) oraz podrażnienia miejscowe skóry. 

Tekst: 
dr inż. Paweł Górski
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Ostre zatrucia objawiające się głównie wymiotami, zawrota-
mi głowy, osłabieniem, nadmiernym poceniem się, biegunką 
i bólami brzucha, bardzo często nie są wiązane z ekspozycją na 
środki chemiczne. Co więcej wrażliwość na zatrucie jest więk-
sza w powiązaniu z alkoholem, rozpuszczalnikami, a nawet ty-
toniem czy kawą. Im dłuższy jest czas kontaktu z preparatem 
(również czas przebywania w pomieszczeniu, w którym wcze-
śniej zastosowano środek ochrony roślin), tym większe jest za-
grożenie zdrowia człowieka. Jednak czas ten należy sumować 
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 
nowotwory. Liczne badania wykazały, iż ekspozycja na pesty-
cydy matek w ciąży, jak również ekspozycja pourodzeniowa 
w domu, mają związek z częstszym występowaniem u ich 
dzieci białaczek.

Szkodliwe substancje dostają do naszego organizmu głów-
nie poprzez ich wdychanie, ale również, choć w znacznie mniej-
szym stopniu, poprzez skórę lub oczy. Ograniczanie narażenia 
na chemiczne środki ochrony roślin może być wykonywane na 
kilka sposobów. Najlepiej, gdy w ogóle nie będziemy się nara-
żać na substancje chemiczne, np.: zastępując środki chemiczne 
mniej szkodliwymi biologicznymi. Możemy też budować wo-
kół siebie barierę ochronną np.: stosując hermetyczne kabiny 
z systemem oczyszczania powietrza. Niestety obecnie prak-
tycznie nie spotyka się maszyn wyposażonych w skuteczne 
systemy oczyszczania powietrza ze szkodliwych gazów, a środki 
chemiczne to w większości szkodliwe gazy. Inną metodą jest 
zastosowanie masek ochronnych czyli środków ochrony indy-
widualnej. 

Wszystkie środki ochrony indywidualnej, aby działały sku-
tecznie muszą być odpowiednio dobrane, dopasowane i po-
prawnie użytkowane.

Tutaj trzeba pamiętać, że do ochrony przed chemią koniecz-
ne są maski z pochłaniaczami. Najbardziej uniwersalnym po-
chłaniaczem stosowanym w opisywanym sprzęcie jest pochła-
niacz typu ABEK. Przeznaczony jest do ochrony przed gazami 
organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji or-

ganicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego po-
chodnymi organicznymi, a także mieszaninami w/w substancji.

Aby maska była szczelna, konieczne jest ogolenie zarostu na 
twarzy, inaczej nie da się jej dokładnie dopasować. 

1. Zakładając należy poluzować maksymalnie zaciski 
nagłowia. 

2. Następnie wygodnie dopasować do twarzy (Pamię-
taj: Maski pełne 3M™ serii 6000 mają rozmiary S, M, L – można 
wybrać najlepiej pasującą).

3. Dalej należy ściągnąć zaciski nagłowia. Nie ma po-
trzeby dociskać na siłę, bo obniży to komfort pracy. Maska po-
winna być szczelna nawet przy niewielkim docisku2.

4. Sprawdź dopasowanie wydmuchując powietrze do 
maski z zatkanym wylotem powietrza. Powietrze nie powinno 
uciekać z pod maski.

5. Sprawdź dopasowanie wciągając powietrze do płuc 
z zatkanym wlotem powietrza. Maska powinna zassać się do 
twarzy.

Przed każdym użyciem wszystkich ochron dróg oddecho-
wych należy sprawdzać ich stan techniczny – pęknięcia, nad-
mierne zabrudzenie, sztywnienie elementów gumowych po-
woduje, że środki takie nie spełniają swojego celu, nie chronią 
przed szkodliwymi substancjami. Pochłaniacze też trzeba okre-
sowo wymieniać. Podstawą oceny zużycia tego typu sprzętu 
i konieczności wymiany na nowy jest zaobserwowanie jakiej-
kolwiek zmiany zapachu lub smaku pod maską ochronną. Jest 
to oznaka przebicia chemicznego pochłaniacza. 

Nawet najlepszy sprzęt ochrony indywidualnej nie będzie 
zapewniał ochrony jeśli nie będzie poprawnie użytkowany, 
a w tym zakresie wszystko zależy od nas samych.

Gasparski K., OCHRONA ROŚLIN SADOWNICZYCH ze wsparciem walki 
biologicznej i nawożenia, Agronomia Sukcesu, 2/2020, s. 129 - 131

Górski P., PRACE SADOWNICZE – chronimy rośliny, czy chronimy sie-
bie?, Agronomia Sukcesu, 2/2020, s. 124 - 126

Haratym-Maj, A. i inni, Przyczyny alergicznego kontaktowego zapa-
lenia skóry u osób zamieszkałych na terenach upraw wymagających in-
tensywnej ochrony chemicznej, Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka 
12 (2012): 25-27.

Walesiuk Anna i inni, Zatrucia środkami ochrony roślin, Borgis - Postę-
py Nauk Medycznych 9/2010, s. 729-735
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Dostęp do wiedzy agronomicznej 
przez cały czas online

Pandemia zmieniła życie wielu Polaków, fir-
ma PROCAM jako lider w doradztwie i dystry-
bucji nie zwalnia tempa. Od roku przesyłamy 
Państwu przygotowane przez doradców z Grupy 
Technicznej specjalne komunikaty fitosanitarne 
w postaci wideo PROCAM Alert, które cieszy 
się sporym uznaniem z Państwa strony. Różnice 
pogodowe, terminy siewu i oraz mikroklimat 
w wielu rejonach kraju się różni, PROCAM przez 
działanie w całym kraju kompleksowo przekazu-
je informacje opartą na sieci sygnalizacji, moni-
toringu, pomagają w tym profesjonalne stacje 
pogodowe oraz urządzenia diagnostyczne. Każ-
dy rok w rolnictwie jest inny dlatego chcąc jak 
najlepiej wykonać zabieg, dobrać preparaty, 
zdiagnozować patogeny, szkodniki występujące 
na polu, można skorzystać z specjalnie przygo-

towanych PROCAM Alert, komunikatów fitosa-
nitarnych. Od roku rozwijamy kanał na YouTube 
Agronomia TV, który cieszy się sporą popularno-
ścią, przygotowane prezentacje w formie wy-
wiadów, reportaży z dni pola, warsztatów oraz 
omówionych doświadczeń pozwalają dotrzeć 
do szerokiego grona rolników przez Internet 
i wdrażać sprawdzone i praktyczne rozwiązania 
w ochronie i nawożeniu, które od lat cieszą się 
uznaniem naszych klientów oraz wielokrotnie 
potwierdzone przez bicie rekordów na najwyż-
szy plon w gospodarstwie czy Polsce.

Pozytywny odzew z Państwa strony mobilizu-
je nas wszystkich do rozwoju kanału Agronomia 
TV, PROCAM Alert, naszego Facebooka.

Raz jeszcze dziękujmy za zaufanie i zapraszamy 
do oglądania materiałów na naszych stronach.

Tekst: 
Radosław Dumiński

Jarosław Suszek
Specjalista agronomiczny
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OFERTA bIO-LIDER 
NATURALNIE Z bIO-GEN 
dla rynku zootechnicznego

Jeszcze za oknami wiosna, a producenci bydła 
już muszą myśleć o przygotowaniu pasz objęto-
ściowych. Podstawą dobrej wydajności mlecznej 
krów jest wysokiej jakości kiszonka. Kiszonki są 
najtańszą paszą, ale wymagają solidnego podej-
ścia do przygotowania i wykonania wszystkich 
etapów ze szczególną starannością. Większość 
hodowców zdaje sobie sprawę, że optymalny 
termin koszenia i zbioru to jednak nie wszystko. 
Każde gospodarstwo to „fabryka pod gołym nie-
bem” uzależniona od kaprysów pogody. Kukury-
dza nie tylko musi być odpowiednio zebrana, ale 
przede wszystkim właściwie zakonserwowana. 
Jest to bardzo istotne w kontekście zabezpiecze-
nia potrzeb żywieniowych na kolejne 12 miesięcy. 
Zebrany materiał musi zostać jak najszybciej zaki-
szony, a w procesie tym kluczową rolę odgrywają 
homofermentatywne bakterie kwasu mlekowe-
go. Intensywna produkcja tegoż kwasu pozwala 
na obniżenie pH do poziomu 5 w bardzo krótkim 
czasie. Od tego momentu rolę przejmują bakte-

rie heterofermentatywne, które poza kwasem 
mlekowym mają zdolność do metabolizowania 
kwasu propionowego, czyli stabilizacji kiszonki 
w warunkach tlenowych i octowego o silnych 
właściwościach konserwujących. Proces zakisza-
nia dzięki nim zostaje pogłębiony i w zależności 
od suchej masy, może osiągnąć pH na poziomie 
3,5. Przy tak prowadzonej fermentacji uzyskuje-
my kiszonkę gotową do skarmiania po 14 dniach. 
Tak krótki czas pozwala na minimalizowanie strat 
zakiszonego surowca i uzyskanie kiszonki bardzo 
chętnie pobieranej przez zwierzęta. Na rynku 
możemy spotkać wiele preparatów skompono-
wanych ze szczepów bakterii kwasu mlekowego 
homofermentatywnych i heterofermentatyw-
nych, jednak, jeżeli zależy nam na skuteczności 
zakiszacza musimy przyjrzeć się koncentracji na 
gram produktu oraz ilości preparatu stosowa-
nego na tonę zakiszanego surowca. Preparat do 
zakiszania Ensilage, który w składzie zawiera 5 
szczepów bakterii o koncentracji 1x1011 jtk/g wy-

Tekst: 
Urszula Skałecka,

Kamil Klejbach,
Jan Rudziewicz,

Krzysztof Juśkiewicz,
Bogdan Parys
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różnia się na tle konkurencyjnych preparatów, dając największą 
ilość jtk na gram zakiszanego surowca. Przy dawce 10g produk-
tu na tonę kiszonki koncentracja wynosi 1 milion jtk na gram 
zakiszanego surowca. Stosując mikrobiologiczny zakiszacz En-
silage nie musimy martwić się o korozję maszyn rolniczych, 
ponieważ preparat jest bezpieczny. Na Podlasiu doradca Bio-
-Gen Jan rudziewicz rekomenduje produkt w następujący 
sposób: „Doskonałym sposobem na poprawę jakości i warto-
ści odżywczej kiszonki jest preparat Ensilage, między innymi 
do zakiszania ziarna kukurydzy”. Inny doradca Kamil Klejbach, 
mówi „należy wspomnieć, że już niedługo hodowcy bydła będą 
zbierali pierwsze pokosy na kiszonki. A z doświadczenia wiem, 
że właśnie pierwszy pokos jest największy i warto go zrobić jak 
najlepszej jakości. Oczywiście o kolejne pokosy również trzeba 
zadbać, ale używając zakiszacza Ensilage nie tylko zapewnimy 
stabilność kiszonki, ale również możemy znaczenie poprawić jej 
parametry jakościowe”. Dobra kiszonka będzie chętnie pobie-
rana przez zwierzęta, ma przyjemny zapach, nie psuje się i nie 
zachodzą w niej procesy gnilne. W wyniku tego poprawia się 
stabilność kiszonki, czyli zmniejsza się podatność na procesy 
wtórnej fermentacji, do której może dojść po otwarciu zbior-
nika przy zbyt dużej ilości tlenu. Doradca Bogdan Parys uważa, 
że „preparat Ensilage jest bezpieczny i powszechnie stosowany 
w technologii zakiszania. Zastosowanie preparatu mikrobiolo-
gicznego nie tylko skraca proces kiszenia, ale również wpływa 
korzystnie na większą strawność i podnosi wartość energetycz-
ną paszy.”  W celu poprawnego zastosowania produktu waż-
ne jest dokładne zapoznanie się z instrukcją jego stosowania. 
Opakowanie 1 kg przeznaczone jest w zależności od zakiszane-
go surowca na masę od 100 do 200 ton. Preparat mikrobiolo-
giczny Ensilage powinien zostać rozpuszczony w wodzie wedle 
określonej proporcji i następnie tak przygotowany roztwór ro-
boczy jest nanoszony na zielonkę. 

„W oczekiwaniu na cieplejsze dni warto pomyśleć o utrzy-
maniu poprawnych warunków środowiskowych w oborze, 
chlewni czy kurniku”, zwraca uwagę doradca Bio-Gen Krzysz-
tof Juśkiewicz. „Wraz ze wzrostem temperatury parametry 
powietrza w tych pomieszczeniach mogą się pogorszyć, co 
wpływa na dobrostan zwierząt”. W takiej sytuacji warto zapro-
ponować rozwiązania, które są bezpieczne dla ludzi, zwierząt  
i środowiska, czyli odpowiedni preparat z serii BIoSaN dedy-
kowany do stosowania w obiektach inwentarskich. Stworzona 
przez Bio-Gen, a obecnie dystrybuowana przez Bio-Lider seria 
preparatów BIoSaN wpływa na poprawę warunków środowi-
skowych i sanitarnych głównie poprzez likwidację przykrych za-
pachów w pomieszczeniach inwentarskich, przechowalniach, 
wybiegach oraz utylizację płynnych i stałych nieczystości. Seria 
obejmuje 3 preparaty: 

BIOSAN KZ 2000, zalecany do obróbki ścieków w szambach 
i oczyszczalniach, oraz do poprawy warunków środowisko-
wych i sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściółkowych, 

BIoSaN P przeznaczony do poprawy warunków środowi-
skowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z płytki-
mi stanowiskami, 

BIoSaN GS przeznaczony do poprawy warunków środowi-
skowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z głęboki-
mi ściółkami, a także innych o podobnej uciążliwości.

Doradca Krzysztof Juśkiewicz tłumaczy. „Seria preparatów 
BIOSAN które stosujemy w obecności zwierząt, pozwala nam 
obniżyć zawartość amoniaku i siarkowodoru i zaobserwować 
mniejszą liczbę much, co zdecydowanie poprawia komfort 
naszych zwierząt. Zastosowany BIOSAN obniża wilgotność 
w budynkach inwentarskich, redukuje azotyny w ściółce i od-
chodach, a dalej trafiając wraz z obornikiem czy gnojowicą na 
pole powoduje korzystną regenerację mikroflory glebowej.” 
Preparaty mikrobiologiczne z serii BIOSAN zostały wielokrot-
nie przebadane przez wiele placówek naukowych jak również 
docenione na wielu farmach. Obserwacje terenowe potwier-
dzone badaniami, jak również opiniami klientów potwierdzają 
pozytywny wpływ preparatów na parametry sanitarno-higie-
niczne, fizyko-chemiczne oraz biologiczne obornika, gnojów-
ki czy gnojowicy. Kamil Klejbach doradca z rejonu Pomorza 
i Kujaw tak opowiada o reakcji klienta po zastosowaniu pre-
paratu BIoSaN GS: „Bardzo ucieszyła mnie pozytywna opinia 
pierwszego klienta, który zakupił BIOSAN GS. Klient stosował 
ten produkt w jednym z budynków z głęboką ściółką, na której 
utrzymuje krowy mleczne. Po zakończeniu regularnego stoso-
wania preparatu BIOSAN GS i zrobieniu miesięcznej przerwy 
okazało się, że bardzo szybko zaczęła wzrastać liczba krów z za-
paleniem wymion. Można śmiało stwierdzić, że wprowadzone 
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do ściółki bakterie wraz z preparatem BIOSAN znacznie po-
prawiają warunki środowiskowe w budynkach inwentarskich 
w tym przypadku w oborach”. Warto podkreślić, że preparaty 
serii BIoSaN posiadają atesty Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego PZH z Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka, co 
oznacza brak szkodliwości dla ludzi, zwierząt i środowiska. Nie 
bez znaczenia jest wygodne, proste i oszczędne dawkowanie 
preparatów z serii BIoSaN. Niewielkim nakładem można sku-
tecznie wpływać na dobrostan zwierząt i przywracać korzystną 
równowagę mikrobiologiczną zarówno w ściółce, jak i w po-
wstających odchodach. 

Specjalizacja gospodarstw w konkretnym kierunku produk-
cji powoduje liczne zmiany w żywieniu zwierząt. Coraz wyższy 
wzrost wydajności wymaga nowych rozwiązań dotyczących 
żywienia. Nie bez znaczenia jest coraz wyższa świadomość 
konsumentów, którzy zwracają uwagę na „zdrową i czystą pod 
kątem zanieczyszczeń” żywność, zwłaszcza produkty pocho-
dzenia zwierzęcego. Odpowiednio zbilansowana dawka, która 
pokrywa zapotrzebowanie na wszystkie składniki, witaminy 
i związki mineralne to warunek uzyskania korzystnych efektów 
ekonomicznych w hodowli. Właściwe odżywianie, wspomaga-
ne probiotykami, ogranicza występowania chorób metabolicz-
nych, podnosi wskaźniki rozrodu i poprawia wydajność. Spe-
cjalistyczne dodatki paszowe mają uzasadnienie ekonomiczne, 
gdyż optymalne wykorzystanie paszy i zapobie-
ganie chorobom, pozwala podnieść zysk i ograni-
czyć straty. Probiotyki dla zwierząt hodowlanych 
oferowane przez Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen 
zawierają żywe mikroorganizmy, które po spo-
życiu, w przewodzie pokarmowym zwierząt 
prowadzą do uzyskania równowagi mikroflory 
jelitowej i dodatnio działają na proces trawienia 
i wykorzystania paszy. Odpowiednio dobrane 
preparaty można stosować u wszystkich rodza-
jów i grup technologicznych zwierząt. W opinii 
doradcy Krzysztofa Juśkiewicza „ceny tuczników 
się ciągle wahają a ceny pasz jednak wciąż rosną, 
dlatego też proponuję swoim klientom zastoso-
wać probiotyk BIOGEN T przeznaczony dla trzody 
chlewnej w celu poprawy wykorzystania paszy 
dzięki stabilizacji flory jelitowej, co przekłada się 
na lepsze przyrosty i skraca okres tuczu. Wiem 
też, że zastosowanie probiotyków u loch wysoko-
prośnych i wyproszonych zwiększa wagę prosiąt 
odsadzonych dzięki większej mleczności maciory.”  
Doradca z Podlasia Jan rudziewicz rekomenduje 
probiotyk BIoGEN B, „jako preparat mogący być 
alternatywą dla preparatów drożdżowych, wszę-

dzie tam, gdzie mamy problemy z mikotoksynami. Osobiście 
polecam przy problemach z motoryką żwacza oraz tam, gdzie 
mamy do czynienia z gorszej jakości paszami objętościowymi. 
Probiotyk BIOGEN T – polecam tym którzy borykają się z bez-
tlenowcem, z doświadczenia wiem, że możne być stosowany 
jako niezbędny dodatek w paszach dla prosiąt i loch.”  Doradca 
Bogdan Parys swoje obserwacje zbiera na fermie drobiu, apli-
kując tam PROBIOTYK Dw dla brojlerów i niosek, podawany 
jako dodatek do wody pitnej. W ofercie Bio-Lider naturalnie 
z Bio-Gen dostępna jest seria 14 preparatów probiotycznych 
dla różnych grup technologicznych trzody chlewnej, bydła, 
drobiu i koni. Probiotyki BIOGEN mogą być stosowane jako 
dodatek do pasz lub do wody pitnej, jak również przeznaczo-
ne do pasz przemysłowych produkowanych w nowoczesnych 
wytwórniach pasz. 

Wszystkie opisane w tym artykule produkty dostępne 
są w sprzedaży u doradców firmy PROCAM, dodatkowo fir-
ma Bio-Gen poszerzyła grono doradców współpracujących 
z przedstawicielami PROCAM na terenie całej Polski. Piątka 
specjalistów z dużym doświadczeniem w zakresie doradztwa 
zootechnicznego chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami 
na fermach drobiu, bydła czy trzody chlewnej. Na dołączonej 
mapce przedstawimy nowe osoby dedykowane do tego seg-
mentu sprzedaży wraz z terenami na jakich działają.
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W NASTĘPNYM NUMERZE:

CO NOWEGO W ROlNiCZEJ 
bIOTeChNOlOGII

PRZEChOWAlNiCTWO WAżNA 
CZĘŚć OChRONY ROŚliN

PRZYGOTOWANiE DO WiOSENNEJ 
OChRONY UPRAW OZiMYCh 

ZAPRASZAMY NA KONfERENCJE 
AGRONOMiCZNE PROCAM 2022 W REAlU
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