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Wnioski z konferencji „WPR 
2013 plus – reforma 
na rozdrożu”
Konferencja „Wspólna Polityka Rolna 2013 plus – reforma na rozdrożu”, która odbyła się 17 marca 
br. w Jasionce, była okazją do wymiany poglądów na temat reformy WPR. Debata z udziałem 
znanych polityków podkreśliła wagę wiążących się z nią zmian i ich wpływ na funkcjonowanie 
polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich. 

W debacie, będącej głównym punk-
tem konferencji, udział wzięli: dr Marek 
Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, prof. dr hab. Jerzy Buzek – były 
Przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego, Artur Balazs – Prezes Kapitu-
ły Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Wsi Polskiej i były Minister Rolnictwa, 
dr Jerzy Plewa – zastępca Dyrektora 
Generalnego w dyrekcji ds. rolnictwa 
Komisji Europejskiej oraz dr Czesław 
Siekierski – były wiceminister rolnictwa, 
eurodeputowany.

Punktem wyjścia do dyskusji był pa-
kiet propozycji legislacyjnych, przy-
gotowanych przez KE, zawierający 
koncepcję zreformowanej Wspólnej 
Polityki Rolnej. Już na samym począt-
ku Jerzy Buzek potwierdził, że unij-
na dyskusja nad polityką rolną cały 
czas trwa. Dodatkowo poinformował, 
że rozmowy na temat sześciu sprawo-
zdań, które określą dokładnie, jak bę-
dzie prowadzona polityka rolna w latach 
2014-2020, zaczynają się równolegle 
z dyskusją nad całym budżetem. W tym 
kontekście, według Jerzego Buzka, dla 
Polski ważne jest, aby suma środków 
finansowych płynących na rolnictwo 
i na polską wieś była większa niż do-
tąd. Oprócz tego były Przewodniczą-

cy Parlamentu Europejskiego wskazał 
na konkurencyjność w sektorze rolnym 
– „trzeba podjąć wszystkie możliwe 
wysiłki, aby ta konkurencyjność była 
jak największa”, oraz aby związanych 
z reformą formalności było jak najmniej, 
gdyż przyczyni się to do zwiększe-
nia strumienia pieniądza płynącego 
na polską wieś.

Według Marka Sawickiego propozy-
cje Komisji Europejskiej są daleko nie-
właściwe, niewystarczające, a nawet 
– niemoralne. Nawiązał też do odtworzo-
nego podczas konferencji, specjalnego 
wystąpienia unijnego komisarza d.s. rol-
nictwa Daciana Cioloşa, który apelował, 
w kontekście prac nad reformą WPR, 
o solidarność. Zdaniem polskiego mi-
nistra rolnictwa, nawoływanie polskich 
rolników do solidarności, to właśnie 
przejaw niemoralności. W jego prze-
konaniu do solidarności powinny być 
nawoływane inne kraje członkowskie. 
Zwrócił ponadto uwagę na fakt, że KE 
nie proponuje żadnego uproszczenia 
(poza propozycją dotyczącą małych 
gospodarstw, które zajmują jedynie 
10% powierzchni w Polsce). Minister Sa-
wicki, w propozycjach płynących od KE, 
dopatrywał się zatem kolejnego wzro-
stu biurokracji, gdyż zamiast prostego, 

proponowanego przez Polskę systemu 
płatności powierzchniowych, będzie bu-
dowany system sześciopłaszczyznowy. 
Dodatkowo, według ministra, propozy-
cja Komisji nie odpowiada na wyzwania 
roku 2020: „Jeśli teraz nie dokona się ra-
dykalnej reformy wspólnej polityki rolnej, 
to europejskie rolnictwo w roku 2020 nie 
nawiąże żadnej konkurencyjności z rolni-
ctwem amerykańskim czy z rolnictwem 
Ameryki Południowej”, 2030 – kiedy świat 
będzie potrzebował około 50% więcej 
żywności niż teraz i 2050 – gdy potrze-
by te wzrosną do 70%. „Czas najwyż-
szy nie udawać, że reformujemy, tylko 
rzeczywiście usiąść i przeprowadzić 
europejską debatę na rzecz rzeczywi-
stej reformy”. Minister wskazał również, 
że Polska nie może godzić się na to, 
że tam, gdzie drzemie jeszcze ogrom-
ny potencjał produkcyjny, dopłaty będą 
nadal niskie, a ci, którzy z rynku czerpią 
ogromne przychody i mogliby w prakty-
ce funkcjonować bez wsparcia – nadal 
dostawać mają dopłaty zdecydowanie 
wyższe.

Dla Artura Balazsa wartym zasta-
nowienia był fakt, dlaczego w ogóle 
powstała tak niesprawiedliwa, nie-
spójna propozycja, która niczego nie 
wyrównuje, a jedynie generuje olbrzy-
mie dodatkowe koszty i konserwu-
je na wiele lat dotychczasowy układ. 
Podczas debaty Prezes Kapituły Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej wyraził obawę, że wkrótce dla 
naszego kraju będzie za późno na ja-
kiekolwiek reformy. Według niego Pol-
ska nie musi zabiegać o to, by dopłaty 
były identyczne i jednakowe od zaraz, 
a jedynie o to aby zmierzać w kierunku 
wyrównania tych dopłat. „Proponujemy 
stworzyć korytarz, w którym najniższa 
średnia dopłata na hektar w krajach UE 
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będzie na poziomie 80% średniej unij-
nej, a najwyższa 120%, bo dzisiejsze 
dysproporcje w wysokości dopłat po-
wodują, że nasi konkurenci w krajach 
starej Unii mają duże lepsze warunki” 
– tłumaczył Balazs. „My chcemy, żeby 
te warunki były choć trochę podobne” 
– wyjaśniał.

Według Jerzego Plewy dyskusja, któ-
ra toczyła się w Jasionce, była jedno-
stronna, gdyż uczestnicy obrali jeden 
temat przewodni – dopłaty bezpo-
średnie. Według zastępcy dyrektora 
generalnego w dyrekcji ds. rolnictwa 
Komisji Europejskiej nie można rozwią-
zać problemów rolnictwa czy proble-
mów małych gospodarstw skupiając 
się tylko na owych dopłatach. Przy-
pomniał on, że Polska jest pierwszym 

biorcą, jeśli chodzi o drugi filar, czy-
li rozwój obszarów wiejskich: „W ostat-
nich 7 latach Polska otrzymała łącznie 
z pomocą publiczną 17,5 mld euro, 
a 13,5 mld euro z budżetu unijnego – 
więcej niż Niemcy, Włosi czy Francja. 
Musimy brać pod uwagę realia politycz-
ne i wykonalność polityczną tego przed-
sięwzięcia. Jeśli chodzi o same dopłaty 
bezpośrednie, to w tej sprawie każdy 
ma swoje racje” – tłumaczył. Według 
Jerzego Plewy ważne jest, aby mieć 
wizję całości i patrzeć z punktu widze-
nia wszystkich korzyści, które polskie 
rolnictwo może zyskać w ramach zre-
formowanej WPR. Podkreślał, aby nie 
gubić celu długofalowego i poszukiwać 
nowych rozwiązań, nie skupiając się 
tylko na jednym aspekcie. Jeśli chodzi 

o formalności związane z nową refor-
mą, Jerzy Plewa zauważył, że reguły 
przyznawania dopłat nie mogą być zbyt 
proste, gdyż muszą zapewnić dobrą 
kontrolę pieniędzy i odpowiedni spo-
sób ich wykorzystywania.

W swoich wypowiedziach Czesław 
Siekierski, były wiceminister rolnictwa 
i zastępca przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, 
wskazywał, że w toczącej się dyskusji 
dla Polski najważniejsze jest utrzyma-
nie budżetu. Zwrócił również uwagę 
na problem związany z otwarciem Eu-
ropy. Według niego idzie ono za daleko, 
przez co Europa staje się mniej kon-
kurencyjna. „Europa ma wyśrubowane 
wymogi środowiskowe, socjalne i inne, 
czego nie ma świat (…) musimy odejść 
od polityki ograniczania produkcji – 
bo WPR przez ostatnie lata płaciła za 
ograniczanie produkcji (…) – na rzecz 
polityki wzrostu produkcji, bo świat 
będzie potrzebował więcej żywności” 
– tłumaczył. Kolejnym punktem poru-
szonym przez Czesława Siekierskiego 
był greening w Polsce. Według niego 
greening w obecnie proponowanej 
formule ogranicza konkurencyjność 
rolnictwa polskiego i europejskiego. 
Wtórował mu Marek Sawicki, który 
dodał, że „greening zaproponowany 
przez Komisję jest nową formą biuro-
kracji i przymusu (…) gdzie 7% gruntów 
ma rzekomo pracować na rzecz ekolo-
gii”. Jednocześnie stwierdził, że Polska 
nie jest przeciwko zazielenianiu WPR, 
jednak ten sam efekt można osiąg-
nąć inaczej. Reprezentujący Komisję 
Europejską Jerzy Plewa zauważył, 
że „greening popiera większość spo-
łeczeństwa europejskiego, ponieważ 
uważa, że rolnictwo powinno być trwa-
łe, zrównoważone, długofalowe”.
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Rekordowy AGROTECH
Wystawy AGROTECH i LAS-EXPO w trzy dni odwiedziło 55 tysięcy osób. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, honorowy patron wydarzenia, zwiedzając stoiska targów AGROTECH 
i LAS-EXPO powiedział, że to największa i najważniejsza wystawa dla rolników w naszym kraju.

W wystawie udział wzięło 600 firm 
z Czech, Holandii, Austrii, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Polski, Danii, Ukrai-
ny, Litwy, Irlandii, Włoch, Francji, Sło-
wenii, a nawet Korei Południowej i po 
raz pierwszy z RPA.

Targi już 15 marca rozpoczęła Między-
narodowa Konferencja Naukowo Tech-
niczna „Nowe Technologie w Rolnictwie 
Zrównoważonym”, której głównym or-
ganizatorem był Instytut Technologicz-
no – Przyrodniczy oddz. w Warszawie.

Wiele z kilku tysięcy prezentowanych 
na AGROTECHU maszyn to światowe 
premiery na rynku polskim, często bę-
dące świadectwem niezwykłego po-
stępu technologicznego. Te targi to po 

prostu dobra marka i chcąc być na bie-
żąco trzeba przyjechać do Kielc.

Wystawie towarzyszyło wiele ważnych 
ogólnopolskich wydarzeń. Wśród nich 
między innymi Krajowy Finał Olimpiady 
Młodych Producentów Rolnych. Uroczy-
sta gala targów obfitowała w najważniej-
sze dla producentów maszyn rolniczych 
nagrody. Od lat wśród wyróżnień znajdu-
ją się: Puchar Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, statuetki Maszyna Rolnicza 
Roku, nagrody Stowarzyszenia Nauko-
wo Technicznego Inżynierów i Techni-
ków Rolnictwa, Znaki Bezpieczeństwa 
KRUS wraz ze statuetkami „Dobrosław, 
Puchar Krajowej Rady Izb Rolniczych 
czy znaki promocyjne „Wyrób na me-

dal” przyznawane przez Przemysłowy 
Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania. 
Swoje nagrody wręczył również euro-
poseł Czesław Siekierski, który w tym 
roku został wiceprzewodniczącym Ko-
misji Rolnictwa w parlamencie Europej-
skim. Targi Kielce przyznały wyróżnienia 
i złote medale za produkty prezentowa-
ne na targach AGROTECH i LAS-EXPO 
oraz za oryginalność prezentacji stoisk.

W czasie targów działały specjalne punk-
ty konsultacyjne dla rolników. Na wszyst-
kie pytania odpowiadali specjaliści Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nierucho-
mości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na terenie Targów Kielce powstało 
również profesjonalne studio telewizyj-
ne, w którym swoją siedzibę ma TVR, 
czyli pierwsza telewizja rolnicza, któ-
ra dostępna jest m.in. na platformach 
Cyfra +, Cyfrowy Polsat i N.

Imponująco wyglądały również odbywające 
się równolegle targi LAS-EXPO. Na wysta-
wie prezentowane były nie tylko narzędzia 
i maszyny wykorzystywane w transporcie 
i obróbce drewna, ale i środki ochrony lasu 
przed szkodnikami oraz zaawansowane 
systemy informatyczne. Targi LAS-EXPO 
to miejsce spotkań najlepszych specjalistów 
- pracowników przemysłu drzewnego i leś-
ników – branż współpracujących ze sobą 
przy pozyskiwaniu i wykorzystaniu surowca 
drzewnego. Wystawie towarzyszyły dyna-
miczne pokazy maszyn, ale także bran-
żowe spotkania, warsztaty i konferencje. 
Honorowy patronat nad tą wystawą objął 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
w Warszawie oraz Stowarzyszenie Przed-
siębiorców Leśnych w Gołuchowie.

W oparciu o materiały targowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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Medale od Raportu Rolnego
Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH już od 18 lat jest jedną z największych 
w Europie wystawienniczych imprez rolniczych. To targi, które są chętnie odwiedzane przez 
rolników z kraju i zagranicy, kontrahentów i ekspertów z branży rolniczej, a także studenci 
i uczniowie szkół rolniczych.

Tegoroczna impreza była też oka-
zją do wręczenia dyplomów i meda-
li firmom, których produkty w rankingu 
Raportu Rolnego uzyskały miano Fir-
mowego Hitu Roku 2011.

Honorowy tytuł Firmowy Hit Roku 
2011 uzyskały produkty: 

• ciągnik Valtra N111 EcoPower z fir-
my AGCO Sp. z o.o.; • nawóz starto-
wy Microstar PZ z firmy AGROSIMEX 
Sp. z o.o.; • koła bliźniacze i sprzęgi 
do ciagników z firmy P.P.H.U. AGRO-
TECHNIK; • środek grzybobójczy 
CARYX i regulator wzrostu Medax 

Top 350 SC oraz nowe pojemniki 
ECO TOP z firmy BASF Crop Protec-
tion Polska; • silos paszowy PBIN 
3 i silos paszowy PBIN 5 z firmy BIN 
Sp. z o.o.; • ciągnik FARMER mo-
del F2-8248 z firmy Farmer Sp. z o.o.; 
• owies odmiany Bingo z firmy Ho-
dowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa 
IHAR; • piaskarka ciągnikowa samo-
załadowcza T- 018 i spychacz czo-
łowy T- 218/2 oraz pług odśnieżny 
T- 017 z firmy HYDRAMET PPHU sp. 
z o. o.; • ładowacz czołowy AT 30 z fir-
my HYDROMETAL Tomasz Kowalewski; 

• silos do ziarna KONSIL 60 z firmy 
KONSIL Przedsiębiorstwo Obsługi Rol-
nictwa; • komputer ACT- 40 sterujący 
przechowalnią z firmy OMNIVENT Sp. 
z o.o.; • odmiana kukurydzy PYROXE-
NIA FAO 130 z firmy OSEVA Polska 
Sp. z. o. o.; • rozrzutnik do obornika 
MUCK MASTER M12 z firmy PICHON 
POLSKA Sp. z o.o.; • odmiany sadze-
niaków: IRYS, CYPRIAN, TAJFUN, 
BRYZA, IRGA, OWACJA z firmy Po-
morsko Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o.; • przenośniki pneumatycz-
ne ssąco-tłoczące z napędem wielo-
stopniowym T 449/2 i T 450 z firmy P 
O M w Augustowie Sp. z o.o..

Medale Firmowy Hit Roku 2011 wrę-
czał osobiście Redaktor Naczelny 
Raportu Rolnego Roman Barszcz, 
bezpośrednio na stoiskach nagro-
dzonych firm, które prezentowały się 
na Targach AGROTECH.

Czesław Ostaszewski z POM w Augustowie Benoit De Vos z firmy PiChOn POlsKA

Karol Dargiewicz z FARMERA Cezary Zaręba z firmy AGRO TEChniK
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Krzysztof sadowski z hYDRAMETU Przemek Bohat odbiera medal dla firmy KOnsil Marek Kaczmarek z Bin

Marek Musielak z Pomorsko-Mazurskiej hodowli Ziemniaka Krzysztof Zachaj z AGROsiMEXU

Bogdan Rachwał z firmy AGCO Marek luty z hR strzelce



Marek Kaczmarek z Bin
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AGROTECH 2012  
z firmą INTERMAG
XVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH odbywające się w dniach 16–18 
marca w Kielcach to jedna z największych krajowych wystaw sprzętu i technologii dotyczącej 
branży rolniczej. W tych branżowych targach od lat uczestniczy firma INTERMAG – krajowy 
lider w produkcji nawozów do dolistnego dokarmiania roślin. W trakcie targów zorganizowała 
ona konferencję prasową, na której informowano o osiągnięciach, nowościach i aktualnie 
realizowanych działaniach.

Doradzamy i pomagamy
Początek tego roku był bardzo udany 

dla naszej firmy, która została wyróż-
niona m.in. przez ekspertów Polskie-
go Centrum Badań i Certyfikacji SA 
i otrzymała prestiżowy certyfikat „Ja-
kość Roku 2011”. Potwierdza to bar-
dzo wysoką jakość produkowanych 
przez INTERMAG nawozów – informo-
wał Hubert Kardasz, prezes przedsię-
biorstwa. Kolejne tegoroczne nagrody 
i wyróżnienia to m.in. „Top Innowacja” 
przyznana podczas targów Gardenia 
w Poznaniu za nową jakość, jaką pre-
zentuje kompleks stymulująco-odżyw-
czy ACTIVE-GREEN w formie tabletek 
przeznaczonych do dokarmiania roślin 
ozdobnych w domu i ogrodzie. Ten 
polski producent nawozów może się 
również poszczycić kolejną „Gazelą 
Biznesu” otrzymaną za dynamiczny 
rozwój w grupie małych i średnich firm.

INTERMAG jako jedyny producent 
agrochemikaliów wydał serię porad-
ników z kompleksowymi informacjami 
na temat dokarmiania dolistnego takich 
gatunków jak: zboża, rzepak, kukury-
dza, jabłoń, grusza oraz drzewa pest-
kowe. W przygotowaniu są: warzywa 
cebulowe, warzywa korzeniowe, warzy-
wa kapustowate, truskawka, ziemniaki 
i buraki. W poradnikach dokarmiania 

dolistnego oprócz technologii dokar-
miania znajdują się:
• ● Kompletny atlas niedoborów dla 

poszczególnych upraw;
• ● Zalecenia nawozowe uwzględniają-

ce również nietypowe warunki upra-
wowe, takie jak późny siew, susza, 
przymrozki itd.;

• ● Technologie dokarmiania dolistnego, 
w których poszczególne fazy rozwo-
ju roślin zdefiniowane są w oparciu 
o międzynarodową skalę BBCH;

• ● Technika wykonywania zabiegów;
• ● Tabele łącznego stosowania nawo-

zów z pestycydami dedykowanymi dla 
danej uprawy (w sumie zostało prze-
testowanych kilka tysięcy kombinacji!);

• ● Praktyczne informacje o produktach 
najczęściej stosowanych w zabie-
gach dokarmiania pozakorzeniowego.
O tym jak dużym zainteresowaniem 

cieszą się te publikacje można było 
przekonać się na stoisku firmy INTER-
MAG, gdzie po poradniki chętnie się-
gali nie tylko rolnicy czy ogrodnicy, ale 
również dystrybutorzy produktów fir-
my INTERMAG. W poradnikach tych 
znajdują się specjalnie przygotowane 
zalecenia związane z nawożeniem 
w standardowych warunkach upra-
wy, jak również w warunkach mało 
sprzyjających uprawie np. przymrozek, 

susza czy utrudnione pobieranie skład-
ników odżywczych z gleby w wyniku 
uszkodzenia systemu korzeniowego. 
W poradnikach dokarmiania poszcze-
gólnych upraw rolniczych przygoto-
wano również podział na nawożenie 
dolistne oparte na płynnych nawo-
zach z serii PLONVIT dostarczające 
niezbędne dla roślin mikroelementy 
(tanie i bardzo skuteczne rozwiąza-
nie pozwalające uzupełnić niezbędne 
dla roślin mikroelementy) oraz trochę 
droższy program dokarmiania w pełni 
rozpuszczalnymi w wodzie nawozami 
krystalicznymi PLONVIT zawierającymi 
w swoim składzie makro- i mikroele-
menty, aminokwasy i tytan – te produkty 
szczególnie polecane są w warunkach 
związanych z utrudnionym pobiera-
niem składników z gleby lub w sytu-
acji, kiedy szybko należy dostarczyć 
energię niezbędną dla prawidłowego 
wzrostu i plonowania roślin.

RAPORT

Wiesław Ciecierski

Piotr lubaszka
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Poradniki są elementem strategii IN-
TERMAG dostarczania klientom kom-
pleksowych rozwiązań dokarmiania 
dolistnego opartych o wiedzę i sze-
roką paletę sprawdzonych nawozów 
dolistnych i biostymulatorów.

Bardzo dobrze przyjęta została rów-
nież akcja promująca nową ulepszoną 
formułę TYTANITU. Ten mineralny sty-
mulator wzrostu jest jednym z naszych 
flagowych produktów. Jego niewielka 
dawka (0,2 l/ha), atrakcyjna cena i ko-
rzyści w postaci wzrostu plonu średnio 
o 10 do 15%, doskonale wpisują się 
w hasło naszej kampanii reklamowej 
„Większe plony, większy zysk” – infor-
mował H. Kardasz. TYTANIT to produkt, 
który m.in. wzmacnia odporność roślin 
na niekorzystne warunki i stymuluje re-
generację roślin. Stymuluje również siłę 
kwitnienia oraz zwiększa żywotność 
pyłku. Od tego sezonu osoby zaintere-
sowane tym mineralnym stymulatorem 
wzrostu wszelkie niezbędne informa-
cje o tym produkcie będą mogły zna-
leźć na stornie www.tytanit.pl.

Firma INTERMAG chcąc ułatwić 
współpracę ze swoimi odbiorcami 
w kraju jak i za

granicą uruchomiła nowoczesny por-
tal B2B zintegrowany z systemem ERP. 
Za pomocą tej internetowej platformy 
dystrybutorzy współpracujący z tym 
producentem nawozów mogą składać 
zamówienia, mają bieżący podgląd doty-
czący stanu zamówienia oraz jego status. 
Za pomocą własnego konta mają rów-
nież podgląd historii transakcji, dostęp 
do bazy płatności czy obsługi ewentual-
nych reklamacji. INTERMAG za pomocą 
tej platformy internetowej informuje swo-
ich odbiorców także o nowościach czy 
promocjach dotyczących oferowanych 
przez nią produktów.

Innowacyjnie i rozwojowo
INTERMAG w tym sezonie znacznie 

zintensyfikował współpracę z ośrodka-
mi naukowymi w całym kraju. Za ich 
pośrednictwem prowadzone są liczne 
doświadczenia ścisłe, mające przekazać 
jeszcze dokładniejsze informacje zwią-

zane ze stosowaniem produktów firmy, 
ulepszyć dotychczasowe zalecenia 
produkcyjne, a także dać informa-
cje o nowościach produktowych jakie 
w najbliższym czasie będą wprowa-
dzane na rynek. INTERMAG stale 
współpracuje z takimi ośrodkami jak: 
Instytut Ochrony Roślin – Poznań; In-
stytut Ogrodnictwa – Skierniewice; 
Uniwersytet Przyrodniczy– Poznań; 
Uniwersytet Przyrodniczy– Kraków; 
Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław; 
Uniwersytet Przyrodniczy – Lublin; Uni-
wersytet Techniczno-Rolniczy – Byd-
goszcz; SGGW –Warszawa; COBORU 
– Słupia Wielka (doświadczenia zało-
żone w 4 lokalizacjach). Bardzo duża 
liczba ścisłych doświadczeń realizo-
wanych przez naszą firmę nawozową 
stawia nas na równi z dużymi koncer-
nami chemicznymi oferującymi środki 
ochrony roślin. Pierwsze wyniki z re-
alizowanych doświadczeń będziemy 
mogli przedstawić już za kilka miesię-
cy – informował Wiesław Ciecierski 
z firmy INTERMAG.

INTERMAG w 2012 roku planuje prze-
prowadzić około 120 warsztatów po-
lowych, o czym z kolei informował 
Piotr Lubaszka Dyrektor Handlowy 
firmy INTERMAG. Warsztaty te będą 
prowadzone na terenie całego kraju 
(w 50 lokalizacjach) w gospodarstwach 
rolniczych, sadowniczych oraz warzyw-
niczych. W ich trakcie pracownicy firmy 
będą udzielać informacji o koniecznych 
do wykonania zabiegach związanych 
m.in. z dokarmianiem dolistnym ro-
ślin. Spotkania te mają również pomóc 
na bieżąco analizować wyniki dotych-
czas przeprowadzonych zabiegów i ich 
wpływ na rośliny i plon.

W oparciu o materiały konferencyjne 
Jolanta Malinowska-Kłos

hubert Kardasz Prezes Zarządu
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List otwarty Hodowców Roślin 
Rolniczych do Izb Rolniczych
Leszno, dn. 23 marca 2012r

Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie pojawiło się w pra-

sie rolniczej sporo informacji dotyczą-
cych działalności Agencji Nasiennej, 
przedstawiających nieprawdziwy obraz 
i cel działalności tej reprezentacji firm 
hodowlanych. Niektóre organizacje sa-
morządowe nakłaniają rolników do nie-
udzielania informacji o użytym do siewu 
materiale ze zbioru odmian prawnie 
chronionych oraz do niepłacenia na-
leżnych hodowcom opłat. Co więcej, 
podają one szereg nieprawdziwych 
faktów oraz błędnych argumentów, 
które powodują wyłącznie zamieszanie 
i niezrozumienie oraz mogą przynieść 
szkody samym rolnikom.

Jest niezmiernie ważne, jakich nasion 
rolnik użyje; czy będą to nasiona zdrowe, 
dorodne, dobrze zaprawione, o potwier-
dzonej jakości siewnej, czy też nasio-
na niesprawdzone, nie doczyszczone, 
nie zaprawione lub słabo zaprawione 
nieznaną zaprawą. Wiadomo, że nie 
ma co liczyć na dobre zbiory, jeśli za-
cznie się od wysiewu nasion o kiepskiej 
wartości siewnej. Żadne nawożenie czy 
opryski tego już nie poprawią. War-
to wiedzieć, że nasiona kwalifikowane 
nowych odmian dają szansę na wyższe 
plony, na lepszą jakość zbiorów a wie-
dza o wymaganiach poszczególnych 
odmian pozwala zaoszczędzić na nor-
mie wysiewu i na niepotrzebnych za-
biegach oraz optymalnie użyć tylko 
takie pestycydy, które dla konkretnej 

odmiany dadzą pewny rezultat. Dzię-
ki nowym odmianom plony wzrasta-
ją średnio 1 - 2% rocznie. Wystarczy 
porównać potencjał plonowania zbóż, 
kukurydzy, ziemniaków czy rzepaku 
30 lat temu i obecnie.

Wytworzenie nowej odmiany jest 
niezwykle czaso- i kosztochłonne. 
Proces hodowli nowych odmian trwa 
od 8 do 10 lat. Następnie odmiana jest 
oceniana urzędowo i dopiero po ko-
lejnych 2-3 latach badań zostaje do-
puszczona do obrotu. Hodowlą nowych 
odmian zajmują się wysoce wyspe-
cjalizowane firmy hodowlane, dyspo-
nujące zróżnicowanym materiałem 
genetycznym, zapleczem technicznym, 
szklarniowym, specyficznym sprzętem 
poletkowym, laboratoryjnym a przede 
wszystkim wysokiej klasy specjalista-
mi, oceniającymi corocznie dziesiątki 
i setki tysięcy roślin kandydujących 
do miana nowej odmiany. Nowa od-
miana jest niezwykle unikalną formą 
roślinną o jedynej w swoim rodzaju 
strukturze genetycznej, nadanej jej 
przez twórcę odmiany. Obecnie kosz-
ty wytworzenia nowej odmiany pszeni-
cy w Polsce wynoszą ponad 2 mln zł, 
a ziemniaka ponad 1,5 mln zł.

Wytworzona odmiana jest czyjąś wy-
łączną własnością, co oznacza, że bez 
zgody właściciela nie można używać 
tej odmiany dla celów zarobkowych. 
Dotyczy to używania jakiegokolwiek 
materiału siewnego tej odmiany, za-

równo kwalifikowanego jak i niekwali-
fikowanego. Chcąc odzyskać nakłady 
poniesione na wytworzenie nowej od-
miany, by móc kontynuować tworzenie 
kolejnych odmian, właściciel odmiany, 
w drodze pisemnej umowy licencyjnej, 
pozwala uprawnionym przedsiębior-
com na rozmnożenie swojej odmiany, 
produkcję i sprzedaż w formie kwali-
fikowanego materiału siewnego, po-
bierając za to opłatę licencyjną. Rolnik 
może wysiać nabyty kwalifikowany 
materiał siewny. Dalsze rozmnażanie, 
co do zasady jest zabronione. Jednak, 
dla konkretnie wskazanych, istotnych 
gospodarczo gatunków roślin, prawo 
przewiduje odstępstwo od wyłącz-
nego prawa kosztem właściciela od-
miany na rzecz rolnika (art. 23 Ustawy 
o ochronie prawnej odmian roślin - Dz. 
U. z 2003, Nr 137 poz. 1300, z późn. 
zm.). Otóż rolnik, nie pytając właściciela 
odmiany o zgodę, może użyć do zasie-
wów nie tylko nasiona kwalifikowane, ale 
także niekwalifikowane, które sam wy-
produkował we własnym gospodarstwie. 
Jednakże to samo prawo zobowiązu-
je rolnika do poinformowania właściciela 
odmiany o tym fakcie, a w ciągu 30 dni 
od ich użycia, do uiszczenia opłaty 
w wysokości połowy wartości opłaty 
licencyjnej. Co więcej, przepisy pra-
wa ustanawiają kolejny rolniczy przy-
wilej całkowitego zwolnienia z opłaty 
tzw. drobnych rolników (w przypadku 
ziemniaka – gospodarstwa do 10 ha, 
a w przypadku zbóż - gospodarstwa 
do 25 ha). Właściciel odmiany ma pra-
wo zapytać rolnika, a ten ma obowią-
zek odpowiedzieć na pytanie, czy i ile 
nasion ze zbioru użył do zasiewów we 
własnym gospodarstwie.

W imieniu właścicieli odmian takie in-
formacje, a wkrótce także opłaty, zbie-

RAPORT
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ra Agencja Nasienna. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu rolnik nie musi odpowia-
dać na kilkanaście kwestionariuszy 
od poszczególnych hodowców, a tyl-
ko na jeden. Podobnie jest z wpłatami 
za użycie materiału ze zbioru. Właści-
ciel odmiany ma prawo osobiście lub 
za pośrednictwem Agencji Nasiennej 
sprawdzić prawidłowość informacji 
przekazanej przez rolnika.

Agencja Nasienna, którą tworzą właś-
ciciele odmian, ułatwia rolnikom roz-
liczenie się z nimi za wykorzystanie 
do zasiewów materiału ze zbioru. 

Kwestionujący prawo własności zda-
ją się nie dostrzegać, że to rolnicy 
są beneficjentami artykułu 23 usta-
wy o ochronie prawnej odmian roślin, 
ograniczającego właścicielowi odmia-
ny przysługujące mu wyłączne prawo.

Rolnicy w Polsce wykorzystują kwalifi-
kowany materiał siewny w najmniejszym 

zakresie spośród wszystkich krajów UE. 
Wysiłki samorządów powinny skupić się 
raczej na poprawie opłacalności pro-
dukcji rolniczej, a nie na negowaniu 
istniejącego w Polsce i Unii Europej-
skiej ładu prawnego. O wiele większy 
i konkretny pożytek będzie ze wspól-
nego działania samorządu hodowców 
(Polska Izba Nasienna) i rolników (Izby 
Rolnicze) w zakresie zachęcania rolni-
ków do szerokiego korzystania z poten-
cjału genetycznego nowych odmian.

Hodowca nowych odmian jest naj-
większym sprzymierzeńcem rolników 
w ich dążeniu do poprawy efektywno-
ści produkcji rolnej. To z inicjatywy ho-
dowców wprowadzono kilka lat temu 
dopłaty de minimis do kwalifikowane-
go materiału siewnego. W przeciwnym 
razie za kilka lat wystąpi w naszym 
kraju niedostatek odmian dobrze do-
stosowanych do lokalnych warunków, 

a to w konsekwencji uderzy w rolników 
skazanych na siew napływających od-
mian o nie zbadanej przydatności. Tylko 
dobra i partnerska współpraca rolników 
i hodowców roślin zdecyduje o konku-
rencyjności polskiego rolnictwa.

Z wyrazami szacunku
hodowcy - Właściciele odmian i Udziałowcy 

Agencji nasiennej sp. z o.o. w lesznie
AGRiCO Polska sp. z o.o. w lęborku; 

DAnKO hodowla Roślin sp. z o.o. w Choryni
DsV Polska sp. z o.o. w Wągrowcu; 

EUROPlAnT handel Ziemniakami sp.z o.o. 
w Obliwicach; hodowla Roślin smolice spółka 

z o.o. – Grupa ihAR w smolicach;
hodowla Roślin strzelce spółka z o.o. – 

Grupa ihAR w strzelcach; hodowla Ziemniaka 
Zamarte spółka z o.o.- Grupa ihAR w Zamarte; 

hZPC Polska sp.z o.o. w Poznaniu;
KWs lOChOW POlsKA sp. z o.o. 

w Kondratowiczach; KWs Polska sp. z o.o. 
w Poznaniu; lantmännen sW seed sp. z o.o. 

we Wrocławiu; limagrain Central Europe spółka 
europejska w Biopôle Clermont-limagne, 

Małopolska hodowla Roślin – hBP sp. 
z o.o. w Krakowie; Monsanto Polska sp. z o.o. 

w Warszawie; Pomorsko Mazurska hodowla 
Ziemniaka sp.z o.o. w strzekęcinie; Poznaoska 

hodowla Roślin sp. z o.o. w Tulcach
RAGT semences Polska sp. 

z o.o. w Łysomicach, saaten-Union 
Polska sp. z o.o. w Wągrowcu; 

sOlAnA Polska sp. z o.o. w Zdunach

UWAGA ROLNICY! 
PRZYPOMINAMY!
Szkody powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie 
zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS

Producenci rolni, którzy zużyli do sie-
wu materiał siewny kategorii elitarny 
lub kwalifikowany, mogą ubiegać się 
o dopłatę z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany mającej 
charakter pomocy de minimis w rol-
nictwie do upraw, które uległy znisz-
czeniu w wyniku ujemnych skutków 
przezimowania.  

 Producenci rolni, którzy chcą skorzy-
stać z pomocy są zobowiązani do złożenia 
do właściwego ze względu na siedzibę 
lub adres zamieszkania OT ARR wnio-
sku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

 Jednocześnie informujemy, iż przed 
podjęciem prac agrotechnicznych ma-
jących na celu likwidację zniszczonej 
uprawy (założonej z materiału siewne-
go kategorii elitarny lub kwalifikowany), 

producent rolny powinien powiadomić 
właściwy Oddział Terenowy ARR o pla-
nowanych czynnościach w formie pi-
semnej, przekazanej za pośrednictwem 
poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Dopłata ma charakter pomocy de mi-
nimis w rolnictwie. W związku z tym,  
w okresie 3 lat łączna kwota pomocy 
dla producenta rolnego nie może prze-
kroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące 
uzyskania dopłaty znajdują się na stro-
nie internetowej ARR www.arr.gov.pl, 
w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadze-
nia materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany w ramach pomocy 
de minimis w rolnictwie w 2012 r.” 

infolinia ARR 22 6617272.
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List wystosowany przez  
PZPRZ do Ministra Finansów 
Jacka Rostowskiego
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych [dalej: PZPRZ], w odpowiedzi na liczne, 
niepokojące sygnały otrzymywane od rolników, zwraca się z prośbą o podjęcie niezbędnych 
działań w celu wyeliminowania praktyki pobierania przez urzędy gminy oraz urzędy miasta opłaty 
skarbowej w wysokości 5 zł od potwierdzanie za zgodność z oryginałem kserokopii faktur na 
zakup oleju napędowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 
379, ze zm.; dalej: ustawa o zwrocie podatku 
akcyzowego) producentom rolnym przysłu-
guje zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej. Jednym z warun-
ków uzyskania zwrotu podatku akcyzowego 
jest złożenie przez rolników we właściwym 
urzędzie gminy lub miasta wniosku o zwrot 
podatku, do którego należy dołączyć orygi-
nał lub poświadczoną za zgodność z orygi-
nałem kopię faktury dokumentującej zakup 
oleju napędowego.

Należy podkreślić, że ze względu na cią-
żący na rolnikach obowiązek archiwizowania 
oryginałów faktur na wypadek ewentualnej 
kontroli (w szczególności obowiązek ten do-
tyczy rolników będących podatnikami VAT), 
w praktyce rolnicy zmuszeni są do dołą-
czania do wniosków o zwrot podatku ak-
cyzowego kopi faktury poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za 
zgodność kopii faktury z oryginałem do-
konuje pracownik urzędu gminy lub mia-
sta upoważniony przez właściwego wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta).

Dotychczas, tj. do końca 2011 r. z tytułu 

poświadczenia za zgodność z oryginałem 
kopii faktury na zakup oleju napędowego 
nie była pobierana opłata skarbowa, rol-
nik zawsze był jednak obciążany kosztami 
poświadczenia (koszt ksero, koszt papie-
ru). Choć przepisy dotyczące opłaty skar-
bowej nie uległy w tym zakresie zmianie, 
to od 2012 r. w sposób zaskakujący, a zatem 
podważający zaufanie rolników do państwa, 
zmieniła się praktyka urzędów gminy i mia-
sta. Aktualnie urzędy te nakładają na rol-
ników ciężar poniesienie opłaty skarbowej 
w wysokości 5 zł za każde poświadczenie 
faktury za zgodność z oryginałem.

Należy przypuszczać, że zmiana prak-
tyki urzędów gminy oraz miasta wynika 
ze stanowiska zaprezentowanego przez 
Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 
14 października 2011 r. (znak PL/LM/835/16/
JGR/11/AE-3658). W piśmie tym Minister-
stwo Finansów uznało, że poświadczanie 
za zgodność kopii faktur na zakup paliwa 
z oryginałem przez upoważnionego pra-
cownika urzędu gminy lub miasta podle-
ga opłacie skarbowej na podstawie art. 
1 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
Nr 225, poz. 1635, ze zm.; dalej: ustawa 
o opłacie skarbowej). Zgodnie z art. 1 ust. 
1 pkt 1) lit. b) tej ustawy, opłacie skarbowej 

podlega wydawanie zaświadczeń na wnio-
sek w sprawach indywidualnych z zakresu 
administracji publicznej. Przepis ten w nie-
zmienionej postaci obowiązuje od wejścia 
w życie ustawy o opłacie skarbowej, tj. 
od 1 stycznia 2007 r. – tym bardziej za-
skakująca i niezrozumiała dla rolników jest 
jego nowa interpretacja

Ministerstwa Finansów, która nakłada 
na rolników dodatkowo (poza kosztami 
ksero, papieru) ciężar poniesienia opłaty 
skarbowej.

Ze względu na aktualne (bardzo wysokie) 
ceny oleju napędowego rolnicy często de-
cydują się na zakupy oleju napędowego 
w minimalnej wysokości uzasadnionej bie-
żącymi potrzebami. W praktyce oznacza to, 
że rolnicy gromadzą coraz większą ilość 
faktur na drobne kwoty. Zgodnie z ustawą 
o zwrocie podatku akcyzowego w celu do-
łączenia do wniosku o zwrot podatku ak-
cyzowego każda taka faktura powinna być 
poświadczona za zgodność z oryginałem 
– obecnie wiąże się to z koniecznością po-
niesienia opłaty w wysokości 5 zł od każ-
dego poświadczenia. W konsekwencji, 
wysokość pobieranej przez urzędy opłaty 
często przewyższa wartość zwrotu akcyzy 
z danej faktury, o który ubiega się rolnik.

PZPRZ stoi na stanowisku, że praktyka po-
bierania przez urzędy gminy i miasta opłaty 
skarbowej od poświadczania za zgodność 
z oryginałem faktur dokumentujących zakup 
oleju napędowego jest niezgodna z prze-
pisami (w szczególności z art. 1 ust. 1 pkt 
1) lit. b) ustawy o opłacie skarbowej) oraz 
w sposób istotny narusza interesy rolników.

W ocenie PZPRZ konieczne jest wprowa-
dzenie mechanizmów, które doprowadzą 
do zaniechania wskazanej wyżej (nieko-
rzystnej dla rolników) praktyki urzędów gmi-
ny i miasta. Uważamy, że w tym przypadku 
(podobnie jak to ma miejsce w sytuacji wielu 
innych deklaracji składanych przez rolników) 

RAPORT
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wystarczające byłoby złożenie przez rolnika 
na wniosku o zwrot podatku akcyzowego 
odpowiedniego oświadczenia, iż potwier-
dza on prawdziwość załączonych do wnio-
sku dokumentów (w szczególności faktur) 
pod groźbą sankcji, o której mowa w art. 
233 § 1 Kodeksu karnego. Dodatkowo, 
w oświadczeniu tym rolnicy mogliby rów-
nież zobowiązać się do okazania orygina-
łów faktur na żądanie właściwego organu.

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karne-
go, „kto składając zeznanie mające słu-
żyć za dowód w postępowaniu sądowym 
lub w innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3”.

Wnosimy również o uproszczenie pro-
cedur związanych ze zwrotem podatku 
akcyzowego i umożliwienie rolnikom jego 
rozliczania w gminie, w której ma siedzibę 
gospodarstwo rolne, pomimo posiadania 
gruntów na terenie innych gmin.

Obecnie, jeżeli rolnik zakupił paliwo, 
w którym jest zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej w iloś-
ciach hurtowych na jednej fakturze, a ma 
grunty w kilku gminach, nie może tej faktu-
ry rozliczyć częściowo w jednej, częściowo 
w drugiej gminie.

Niniejszym PZPRZ stanowczo wnosi o pod-
jęcie niezbędnych działań w celu uprosz-
czenia procedur i zaniechania pobierania 

opłaty skarbowej od poświadczania za zgod-
ność z oryginałem kopii faktur dołączanych 
do wniosku o zwrot akcyzy zawartej w ce-
nie oleju napędowego. Sytuacja, w której 
pomimo niezmienionego stanu prawnego 
i jednolitej praktyki urzędów stosowanej 
od 2007 r., w sposób nagły i niezrozumiały 
dla rolników nakładany jest na nich dodat-
kowy ciężar w postaci konieczności ponie-
sienia opłaty skarbowej, podważa zaufanie 
rolników do państwa prawa oraz racjonal-
ności działania jego instytucji.

Z poważaniem
Prezes Zarządu 

Polskiego Związku 
Producentów Roślin Zbożowych

stanisław Kacperczyk

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 12 marca wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z prośbą 
o wyrażenie zgody na spotkanie z zarządem KRIR oraz prezesami WIR.

Spotkanie takie miałoby się odbyć 
w ramach debaty społecznej w za-
kresie opiniowania projektów aktów 
prawnych dotyczących polskich rolni-
ków oraz sytuacji na obszarach wiej-
skich w całej Polsce.

- Podczas spotkania z Panem Premie-
rem Krajowa Rada Izb Rolniczych chcia-
łaby poruszyć wiele kwestii istotnych 
dla polskich rolników. Mając na uwadze 
podnoszoną w ostatnim czasie kwestię 
związaną ze zmianą ustawy o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Spłecznych oraz in-
nych ustaw samorząd rolniczy podkreśla, 
że zaproponowane zmiany do ustawy 
przyczynią się do wydłużenia wieku ko-
biet na wsi uprawnionych do pobierania 

emerytury o 12 lat, natomiast w przy-
padku mężczyzn pracujących na wsi 
o 7 lat. Kolejnym zagadnieniem, istot-
nym dla polskich rolników, jest ustawa 
o składkach na ubezpieczenie zdro-
wotne rolników na 2012 r. Ponadto, za-
powiedziana w expose Pana Premiera 
reforma KRUS, budzi niepokój środo-
wiska rolniczego.

 Następnym bardzo ważnym tematem 
jest reforma dotycząca opodatkowania 
rolników podatkiem dochodowym i pro-
wadzeniem rachunkowości w gospo-
darstwach rolnych, która jest powodem 
niepokoju wśród rolników. Przedstawia-
jąc powyższe, samorząd rolniczy prag-
nie podkreślić sytuację zmian, w jakiej 
znajdują się polscy rolnicy oraz jaki bę-

dzie miało to wpływ na dalszy rozwój 
obszarów wiejskich. Samorząd Rolni-
czy aktywnie bierze udział w pracach 
uzgodnieniowych przy opiniowaniu pro-
jektów aktów prawnych dotyczących 
wsi, rolnictwa i obszarów wiejskich, 
jak również jest partnerem cyklicznie 
zapraszanym na debaty organizowa-
ne w ramach Forum Debaty Publicz-
nej przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego.

Izby rolnicze chciałyby również mieć 
możliwość przedstawiania swoich ar-
gumentów panu premierowi w formie 
dyskusji nt. istotnych dla środowiska 
rolniczego spraw.

Krajowa Rada Izb Rolniczych prag-
nie zaznaczyć, że grupa zawodowa 
rolników, jest tak samo ważna, jak inne 
grupy społeczne, a jak do tej pory pre-
mier RP nie miał okazji do bezpośred-
niego spotkania z przedstawicielami 
tego środowiska.

Wojciech Petera
Rzecznik prasowy zarządu KRiR

KRIR prosi Premiera o spotkanie
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Postulaty Walnego 
Zgromadzenia Podlaskiej lzby 
Rolniczej
Stanowisko, obradującego w dniu 2 marca 2012 r., Walnego Zgromadzenia Podlaskiej lzby 
Rolniczej popierające postulaty Międzyzwiązkowych Komitetów Protestacyjnych Rolników

Województwa Zachodniopomor-
skiego oraz Rolników Warmii i Mazur, 
przyjęło niniejsze postulaty:
1. l. Zdecydowanie protestuje-

my przeciwko trybowi procedo-
wania ustawy z dnia 13 stycznia 
2012 r. o składkach na ubezpie-
czenie zdrowotne rolników na 20I2r. 
Zwracamy się do centrali związko-
wych i KRIR o jej zaskarżenia do Try-
bunału Konstytucyjnego z uwagi 
na niekonstytucyjność oraz nie-
równe traktowanie obywateli RP.

2. Domagamy się przedstawienia 
prawdziwych powodów oraz zba-
dania legalności wprowadzenia 
modulacji w zakresie krajowych płat-
ności UPO, redukcji o 10%o kwoty 
ponad 5 tyś. euro, co uderzy w roz-
wojowe gospodarstwa rodzinne, 
produkujące na rynek i obciążone 
kredytami inwestycyjnymi.

3. Zdecydowanie sprzeciwiamy się 
wprowadzeniu podatku dochodo-
wego dla rolników. Naszym zdaniem 
nie będzie miało to istotnego znacze-
nia dla budżetu państwa, natomiast 
narazi rolników na zbędne koszty, 
likwidację wielu gospodarstw oraz 
zmniejszenie produkcji towarowej.

4. Protestujemy przeciw planom pod-
wyższenia wieku emerytalnego.

5. Żądamy zapewnienia dopłat do kre-

dytów preferencyjnych na zakup 
ziemi proporcjonalnie do powierzch-
ni Zasobu WRSP przeznaczonej 
do sprzedaży w poszczególnych 
województwach oraz natychmiasto-
wego uruchomienia kredytowania 
zakupu obecnie sprzedawanej ziemi.

6. Akty wykonawcze wydane przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Prezesa ANR muszą zapew-
nić naszym rolnikom możliwość 
nabywania ziemi w przetargach 
ograniczonych. 

W tym celu należy:
•  ograniczyć ilość działek możliwych 

do wylicytowania w danym przetar-
gu do jednej.
Żądamy, aby akty wykonawcze, wy-

dawane przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz prezesa ANR, za-
pewniały Naszym rolnikom możli-
wość nabywania ziemi w przetargach 
ograniczonych.

W tym celu należy:
• zapewnić konieczność akceptacji 

osób zakwalifikowanych w przetar-
gu przez samorząd rolniczy;

• wprowadzić możliwości drugiego 
przetargu ograniczonego z obniże-
niem ceny sprzedaży ziemi.

7. Domagamy się, aby grunty, któ-
re zgodnie z ustawą z dnia 
3.12.201 l r. o zmianie ustawy o go-

spodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa zosta-
ną wyłączone z umów dzierżawy, 
zostały przeznaczone do sprze-
daży rolnikom na powiększenie 
rodzinnych gospodarstw rolnych. 
W przypadku, gdy gruntu nie znajdą 
nabywców w przetargu ograniczo-
nym należy zorganizować przetarg 
na ich dzierżawę, a sprzedaży do-
konać ponownie w przetargu ogra-
niczonym w późniejszym terminie.

8. Domagamy się wprowadzenia sy-
stemu dystrybucji paliwa rolnicze-
go, na zasadach podobnych jak 
w krajach ,,starej Unii” - zwrotu peł-
nej akcyzy.

9. Zdecydowanie sprzeciwiamy się 
tworzeniu nowych obszarów szcze-
gólnie narażonych na zanieczysz-
czenia azotanami pochodzenia 
rolniczego (OSN) w województwie 
warmińsko-mazurskim.

Porosły, 21marca 2012r.

RAPORT
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Reforma systemu ubezpieczeń rolniczych
Reforma systemu ubezpieczeń jest konieczna, by stał się on powszechniejszy i bardziej opłacalny dla rolników - uważa minister rolnictwa 
i zapowiada, że wkrótce przedstawi konkretne propozycje zmian.

Każdy rolnik, który korzysta z dopłat 
bezpośrednich musi ubezpieczyć, co 
najmniej połowę swoich upraw i hodo-
wanych zwierząt od zdarzeń losowych 
takich, jak powódź, huragan, grad, pio-
run czy osunięcie się ziemi. Najczęś-
ciej rolnicy ubezpieczają się od suszy 
i przymrozków, które w ostatnim cza-
sie bardzo dają się we znaki. Według 
wstępnych szacunków podczas tego-
rocznych mrozów nawet 30 proc. upraw 
mogło zostać zniszczonych.

 - Mamy znów po tej zimie bardzo 
przykre doświadczenia w zakresie wy-
marzania, więc z pewnością zmiana sy-
stemu będzie potrzebna, ale wiąże się 
ona z podniesieniem składki zarówno 
po stronie rolników, jak i po stronie bu-
dżetu - mówi Marek Sawicki.

Za brak ubezpieczenia rolnik musi 
liczyć się z nakładanymi przez samo-
rządy karami finansowymi w wyso-
kości 2 euro od hektara. Ale w opinii 
Marka Sawickiego przymus nie jest sku-
tecznym sposobem na rozpowszech-
nianie ubezpieczeń wśród rolników.

 - Myślę, że to nie kwestia obowiąz-
ku, tylko kwestia wypracowania takie-
go instrumentu finansowego i takiej 
współpracy z firmami ubezpieczenio-
wymi, gdzie ten system zacząłby się 
rolnikom opłacać. W momencie, kiedy 
składka na ubezpieczenie od katakli-
zmów przekracza 10, czy kilkanaście 
procent wartości spodziewanego zbioru 
produktu, to z pewnością żadna pro-
dukcja rolnicza takiej rentowności nie da 
i wtedy przestaje to być zwyczajnie 

opłacalne - podkreśla minister.
Producenci rolni pokrywają połowę 

wysokości składki na obowiązkowe 
ubezpieczenie. Resztę dopłaca pań-
stwo. W tegorocznym budżecie prze-
widziano na ten cel blisko 204 mln zł, 
czyli  ok. 2 proc. więcej niż w 2011 roku.

W resorcie rolnictwa trwają prace nad 
projektem zmian. Są one konsultowane 
zarówno z firmami ubezpieczeniowy-
mi, jak i producentami rolnymi. Wśród 
pomysłów pojawia się współfinanso-
wanie składek ubezpieczeniowych 
z dopłat bezpośrednich. Polska uzy-
skała już w tej sprawie zgodę Komisji 
Europejskiej. Marek Sawicki zapowia-
da, że projekt będzie gotowy w ciągu 
kilku miesięcy.

Agencja informacyjna nEWsERiA

Firma Wolf System otrzymała prestiżową nagrodę Budowlana Firma Roku 2011. 

Wyróżnienie to przyznawane jest 
przez redakcję miesięcznika Builder dla 
najlepszych przedsiębiorców z sekto-
ra budowlanego. Tytuł został nadany 
jako wyraz uznania za dynamiczny roz-
wój oraz osiągniętą pozycję na rynku 
w 2011 roku w kategorii „Wykonawca 
robót specjalistycznych”.

Nagroda Budowlana Firma Roku jest 
przyznawana corocznie przez miesięcz-
nik Builder.

Otrzymanie tego lauru jest niezwy-
kle zaszczytnym wydarzeniem, po-

nieważ poparte jest wypracowaną 
przez firmę wysoką pozycją wśród 
przedsiębiorstw o profilu budowla-
nym. Gala wręczenia nagród odbyła 
się pierwszego marca w hotelu Po-
lonia Palace w Warszawie. Podczas 
uroczystości oprócz nagród Budow-
lana Firma Roku, zostały również 
wręczone wyróżnienia dla preze-
sów firm - nagrodę otrzymał Micha-
el Stadler, Prezes Zarządu koncernu 
Wolf System, który zdaniem Kapitu-
ły konkursu odznaczył się wyjątko-

wo skuteczną strategią zarządzania, 
odnosząc liczne sukcesy rynkowe. 

„Jestem zaszczycony otrzymaniem 
tak prestiżowego wyróżnienia. Jest 
to wielki sukces dla firmy. Nagroda za 
dynamiczny rozwój oraz osiągniętą po-
zycję na rynku to potwierdzenie, że na-
sze działania zmierzają w słusznym 
kierunku. Przyznane nagrody są dla 
nas o tyle cenne, że przyznają je spe-
cjaliści z branży budowlanej – to na-
prawdę wielki sukces” – dziękował za 
wyróżnienie Michael Stadler.

Wolf System - Budowlaną Firmą Roku 2011!
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Wpływ dokarmiania dolistnego na regenerację 
uszkodzeń mrozowych nie tylko drzew, 
krzewów oraz bylin sadowniczych
Mrozy, które wystąpiły pod koniec stycznia w 2012 roku spowodowały bardzo silne uszkodzenia nie tylko w uprawach sadowniczych, ale 
i rolniczych.

W uprawach zbóż i rzepaków ozi-
mych jest bardzo silne ich uszkodze-
nie szczególnie w tych rejonach Polski, 
gdzie nie było pokrywy śnieżnej. W tej 
chwili oziminy rolnicy zaorują. Mogą 
również wystąpić wiosenne przymrozki, 
które są spowodowane przymrozkami 
napływowymi zimnych mas powietrza 
nad określony teren, tzw. przymrozki 
adwekcyjne. 

Konieczne jest opryskiwanie roślin 
po styczniowych i lutowych mrozach 
oraz po uszkodzeniach przymrozko-
wych na przedwiośniu i zastosować 
2-3 krotnie 0,5% wodny roztwór mocz-
nika (w okresie, gdy starsze drzewa, 
krzewy zaczęły wypuszczać liście, 
a na drzewkach jesienią czy wiosną 
wysadzonych, przyrosty jednoroczne 
osiągnęły długość powyżej 15 cm) do-
dać do niego CHELAT Fe-8 lub Chelat 
Fe–13 bądź MIKROVIT Fe-75 i CHE-
LAT Cu-14, (krystaliczny) lub MIKRO-
VIT Cu-80 oraz TYTANIT i 1% roztwór 
mocznika. W następnych opryskach 
do wodnego roztworu mocznika do-
dać wieloskładnikowy nawóz dolistny 
MIKROVIT 2 lub 3 i TYTANIT. Dalej 
prowadzić dolistne dokarmianie sadu 
czy plantacji jak w uprawach, gdzie 
nie wystąpiły przymrozki. W fazie zie-
lonego pąka zastosować ALKALIN 
KB+Si lub Plonochron zasadowy bądź 

SILVIT. A przed kwitnieniem na biały 
lub różowy pąk, na początku, w pełni 
i pod koniec kwitnienia zastosować 
dolistnie bor w postaci BORMAXU lub 
Bortytanu bądź Bortracu. Po 4-6 tygo-
dniach od zakończenia kwitnienia za-
stosować WAPNOVIT lub Plonochron 
wapniowy bądź Chrońplon Ca, czy 
Stopit, który dostarcza owocom i ro-
ślinom wapń. Zalecam nie tylko w sa-
dach, gdzie wystąpiły przymrozki, ale 
we wszystkich uprawach sadowniczych 
stosowanie, np.: ALKALIN K+Si bądź 
ALKALIN KB+Si, lub Plonochron zasa-
dowy, czy Plonochron potasowy, który 
nie tylko, dostarcza roślinom pierwiast-
ka potasu, ale jest regulatorem bilansu 
wodnego w roślinie oraz owocach. Po-
nadto ALKALIN KB+Si lub Plonochron 
zasadowy, posiada wysokie pH około 
14, które bardzo ogranicza rozwój pa-
togenów chorobotwórczych na roślinie 
i owocach. W następnym oprysku za-
stosować nawozy fosforowo-potasowe 
np. ACID PK 30:5 lub ALKALINY PK 
5:25; 10:20. Chcąc wprowadzić pier-
wiastek fosforu – można zastosować 
FOSTAR bądź PLONOVIT PHOSPHO 
lub MAKROVIT PHOSPHO względnie 
FOSCALVIT, który wraz z wapniem 
bardzo poprawi jakość konsumpcyj-
ną i handlową owoców. Roślinom na-
leży dostarczyć również magnez, który 

wchodzi w skład zielonych ciałek roślin 
i tu swoją rolę spełni MIKROKOMPLEX 
lub Plonochron magnezowy i Siarczan 
magnezowy. Pamiętać również trzeba 
o dokarmianiu roślin sadowniczych po 
zbiorach owoców, ponieważ w tym 
czasie muszą być odżywione tworzące 
się pąki kwiatowe po zbiorach owoców 
odmian wczesnych lub w trakcie dojrze-
wania owoców odmian późnych. Do-
karmianie pozbiorcze drzew i krzewów 
owocowych oraz bylin sadowniczych 
(truskawka, poziomka) ma bardzo duży 
wpływ na ich przezimowanie. Bardzo 
dużą rolę odgrywa tu kondycja roślin. 
W sadach, na plantacjach krzewów 
jagodowych, a także truskawek gdzie 
zastosowano dokarmianie dolistnie je-
sienią w 2011 roku zarówno drewno 
w pędach jednorocznych i starszych 
oraz konarach, a także i pąki kwiatowe 
oraz korony roślin truskawek nie zostały 
przemrożone.Przed wiosennymi napły-
wowymi przymrozkami trzeba zabez-
pieczyć kwitnące plantacje czy sady 

URODZAJ



nr 04 kwiecień/maj 2012

17w w w . r a p o r t r o l n y . p l



18 w w w . r a p o r t r o l n y . p l

stosują np. SILVIT lub ALKALIN KB+Si. 
SILVIT,- dolistny nawóz krzemowy, który 
tworzy na powierzchni organów roślin-
nych warstwę ochronną ograniczającą 
rozwój chorób grzybowych, wzmacnia 
strukturę ścian komórkowych oraz sty-
muluje syntezę chlorofilu. Zastosowany 
doglebowo krzem zabezpiecza między 
innymi przed toksycznym oddziaływa-
niem dużych zawartości manganu i że-

laza w glebie. Zaś w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych (stre-
sowych), takie jak susza lub nadmiar 
wilgotności, niskie lub zbyt wysokie 
temperatury powietrza i gleby dobrze 
jest zastosować TYTAN w postaci na-
wozu dolistnego. Jest to aktywizator, 
który intensyfikuje wszystkie procesy 
biochemiczne (fotosyntezę, oddycha-
nie, transpirację oraz asymilację), dzięki 

czemu następuje szybszy rozwój czę-
ści nadziemnych i podziemnych roślin 
rolniczych i ogrodniczych. Jest też ka-
talizatorem, dzięki któremu rośliny le-
piej wykorzystują składniki pokarmowe 
zarówno z gleby jak i nawozów dolist-
nych. Może być stosowany z wodnym 
roztworem mocznika i z innymi nawo-
zami dolistnymi według tabeli miesza-
nia nawozów dolistnych.

Uwaga:
*Nie należy dodawać preparatu grzy-

bobójczego czy owadobójczego do na-
wozów typu „U” – wysoko zasadowych 
jak np. Alkalinów, Plonochronów, 
Chrońplonow (czytaj zalecenia i uwa-
gi na opakowaniach wszystkich pre-
paratów chemicznych oraz nawozów 
stałych i płynnych).

Dr Bogdan Z. Jarociński
spec. i i ii st. w zakresie sadownictwa

Żyzność gleby kluczem do wysokich plonów
20 marca 2012 roku w Skierniewicach odbyła się konferencja „Żyzność gleby kluczem do wysokich plonów”.

Jednym z najważniejszych zadań 
rolnictwa jest produkcja dostatecznej 
ilości żywności dla powiększającej się 
z roku na rok populacji ludzi na Ziemi. 
Gleba, a zwłaszcza jej żyzność i pro-
duktywność, odgrywają w tym proce-
sie ogromną rolę. Spośród wszystkich 
środków wykorzystywanych w produk-
cji rolniczej gleba jest jedynym, który 
jest w pełni odnawialny. Oznacza to, 
że dbałość o glebę daje rolnikom moż-
liwość użytkowania jej w wieloletnich 
cyklach produkcyjnych gwarantując 
uzyskiwanie wysokich plonów o po-
żądanej przez konsumentów jakości. 
Niemniej jednak utrzymywanie gleby 

w stanie wysokiej kultury oraz odpo-
wiedniej dla uprawianych roślin żyzno-
ści wymaga prowadzenia produkcji 
z poszanowaniem zasobów natural-
nych środowiska, zwłaszcza wody, po-
wietrza i gleby. Dlatego zrównoważony 
rozwój rolnictwa uważany jest za jeden 
z najistotniejszych warunków stabilne-
go i niezagrożonego rozwoju ludzkości. 
Warto zatem w procesie intensyfikacji 
produkcji rolnej zwrócić uwagę na rolę 
gleby jako części ekosystemu. Stwo-
rzenie bowiem optymalnych dla roślin 
warunków do wzrostu i plonowania 
w oparciu o podstawowe, naturalne 
prawa agronomii pozwoli nie tylko 

na utrzymanie produkcji rolnej na wy-
sokim poziomie, lecz także na ochro-
nę środowiska naturalnego.

Prelegenci podkreślali, że dobra 
kondycja gleby gwarantuje sukces 
w produkcji rolniczej i ogrodniczej. Pan 
Krzysztof Zachaj w swoim wykładzie 
przedstawił rolę zawartości próchnicy 
w glebie jako najważniejszy czynnik de-
cydujący o żyzności gleb oraz wpływa-
jący na wzrost roślin, wysokość i jakość 
plonu. Próchnica poprawia zasobność 
gleb, jej związki mogą zmagazynować 
od 4 do 12 razy więcej składników po-
karmowych niż część mineralna gleby. 
Próchnica zwiększa też zdolności bu-
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forowe gleb, regulując i stabilizując ich 
odczyn. Związki próchnicze mają wy-
soką pojemność wodną i mogą zatrzy-
mywać nawet 5-krotnie więcej wody 
niż same ważą i to w formie dostępnej 
dla roślin. Większość gleb Polski jest 
uboga w próchnicę. W zależności od re-
gionu gleby ubogie w próchnicę i słabo 
próchnicze, tj. o zawartości próchnicy 
poniżej 2% stanowią 40–72% gruntów 
rolnych. W ostatnich 10 latach zawar-
tość próchnicy w glebach na terenie 
naszego kraju spadła o około 40% i jest 
najniższa spośród krajów UE. Aby za-
pobiec temu groźnemu zjawisku de-
gradacji gleb oraz stratom substancji 
pokarmowych i poprawić wzrost oraz 
plonowanie roślin uprawnych, należy 
włączyć do agrotechniki preparaty, któ-
re przywrócą wysoką kulturę naszym 
glebom i poprawią jej kondycję.

Pan Zachaj przedstawił rolę kwasów 
humusowych, które są naturalnym, or-
ganicznym źródłem skoncentrowanej 
dawki składników pokarmowych. Pod-
noszą żyzność gleby oraz mają zdol-
ność wiązania nierozpuszczalnych 
jonów metali, tlenków, wodorotlenków 
i powolnego ich uwalniania w miarę 
zapotrzebowania roślin.

Pan dr Grzegorz Cieśliński omówił 
wielozadaniowe funkcje gleby. Punktem 
wyjściowym procesu glebotwórczego 
jest aktywność biologiczna organizmów 
żyjących w glebie. Jest ona również nie-
zbędnym elementem zapewniającym 
prawidłowe funkcjonowanie i żyzność 
gleby. Flora, fauna i mikroflora glebowa 
to podstawowe składniki tej aktywno-
ści. Wszystkie te organizmy rozdrabnia-
ją, mieszają i przetwarzają substancję 
organiczną, przygotowując ją dla dzia-
łalności grzybów i bakterii. Ich aktyw-
ność pozwala również na wymieszanie 

części organicznych z częściami mi-
neralnymi, poprawiając w ten sposób 
strukturę gleby. Ilość biomasy w gle-
bie zależy od systemu uprawy gleby 
stosowanego przez rolnika. Jej ilość, 
różnorodność i aktywność są wskaź-
nikami jakości i żyzności gleby. Gleba 
jest częścią ekosystemu o zróżnicowa-
nym składzie biologicznym, chemicz-
nym i fizycznym. Nieustannie zachodzą 
w niej procesy biochemiczne i che-
miczne, których dynamika uwarun-
kowana jest przez aktywność fauny 
i flory oraz składników mineralnych, 
a także obieg powietrza i wody.

Do prawidłowego funkcjonowania 
gleby niezbędna jest obecność mikro 
i makroorganizmów oraz zapewnienie 
im optymalnych warunków do rozwoju 
i wzrostu. Uprawa gleby, jej ugniatanie 
przez wielotonowe maszyny rolnicze, 
stosowanie nadmiernych ilości nawo-
zów i pestycydów w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu plonowania 
nie pozostają bez wpływu na życie bio-
logiczne gleby. Aby przeciwdziałać nie-
korzystnemu wpływowi stosowanych 
środków produkcji, jedna z francuskich 
firm opracowała unikalną metodę /
MIP/ odnowy procesów biologicznych 
gleby niezbędnych w zrównoważonej 
produkcji rolnej. Technologia ta polega 
na aktywacji metabolizmu komórkowe-
go poprzez kontrolowane dostarczanie 
specyficznych związków mineralnych. 
Działając na naturalnie występującą 
w glebie mikroflorę, najlepiej przysto-
sowaną do środowiska, w którym żyje, 
technologia ta stymuluje w łagodny 
sposób procesy zachodzące w glebie. 
Wywołuje to szereg reakcji sprzyjają-
cych poprawie właściwości gleby i wa-
runków wzrostu roślin. W ten sposób 
metoda ta pozwala zmniejszyć degra-

dujący wpływ intensyfikacji produkcji 
rolniczej na produktywność i żyzność 
gleb. Przykładem produktu oparte-
go na tej technologii jest PRP SOL 
– stymulator funkcji życiowych gleby. 
Poprawia wzrost i plonowanie roślin 
poprzez lepsze ich korzenienie się 
oraz efektywne wykorzystanie przez 
rośliny składników mineralnych dzięki 
specjalnej aktywizacji procesów me-
tabolicznych. Substancje aktywne 
umieszczone są na matrycy węgla-
nów wapnia i magnezu przy pomocy 
substancji spajającej pochodzenia na-
turalnego – lignosulfonianu. Zwiększe-
nie różnorodności biologicznej i wzrost 
aktywności mikroorganizmów żyjących 
w środowisku glebowym prowadzą 
do: zwiększenia populacji i aktyw-
ności i makrobiologicznej (pożytecz-
na fauna glebowa, np. dżdżownice), 
intensyfikacji procesów humifikacji, 
poprawy struktury (zwiększenia po-
rowatości, zmniejszenia zwięzłości), 
zwiększenia pojemności wodnej i sorp-
cyjnej oraz zwiększenia dostępno-
ści fosforu (P) i potasu(K) dla roślin. 
Działając na część biologiczną gleb, 
stymulator funkcji życiowych gleb po-
prawia jednocześnie ich żyzność i pro-
duktywność. Wzmocnienie naturalnych 
funkcji ekosystemu gleba/roślina z za-
chowaniem jego równowagi stwarza 
rolnikowi podwaliny dla wprowadzenia 
rolnictwa zrównoważonego.

Ze względu na istotę poruszanych 
podczas konferencji problemów cieszyła 
się ona ogromnym zainteresowaniem, 
o czym świadczy wysoka frekwencja jej 
uczestników. Byli to głównie rolnicy i sa-
downicy z centralnej Polski.

Anna Rogowska, na podstawie 
materiałów konferencyjnych
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Wiosenne dokarmianie zbóż ozimych
Wiosenne dokarmianie zbóż ozimych, to przede wszystkim, w odpowiednich dawkach i fazach rozwojowych roślin nawożenie azotem oraz 
dokarmianie magnezem, siarką i mikroelementami.

Jeśli rokowania, co do uprawy plan-
tacji ozimin są pomyślne, ruszamy naj-
szybciej jak to możliwe z nawożeniem 
azotem, magnezem oraz mikroelemen-
tami. Najczęściej pierwszy wiosenny 
zabieg wykonujemy w formie dolistne-
go dokarmiania roślin tymi składnikami. 
W zabiegu tym chodzi o jak najszybsze 
dostarczenie osłabionym po zimie ro-
ślinom zbóż: azotu ( formie mocznika), 
magnezu oraz cynku, manganu, mie-
dzi i żelaza. Dobre efekty, szczególnie 
w przypadku regeneracji uszkodzeń 
jak i aktywizacji procesów życiowych 
roślin – szybkiego startu roślin po zi-
mie, uzyskuje się, jak wskazują liczne 
badania po zastosowaniu biostymula-
torów wzrostu. Biostymulator może być 
łączony i podawany w pierwszym wio-
sennym dokarmianiem dolistnym, jak 
również ze środkami ochrony roślin 
w terminie ich stosowania.

Nawożenie ozimin azotem
Do najważniejszych, pierwszych za-

biegów wiosennych wykonywanych 
w oziminach, mających ogromny wpływ 
na wielkość plonu zbóż należy wczes-
ne nawożenie roślin azotem. Szybkie 
dostarczenie roślinom niezbędnych 
składników po zimie „ na start”, szcze-
gólnie azotu, jest bardzo ważne dla uzy-
skania dobrego i dużego plonu. Azot, 
pod zboża ozime, za wyjątkiem jęcz-
mienia browarnego, podajemy w cało-
ści, lub w większości dawki na wiosnę. 
Tylko na stanowiskach ubogich w ten 
składnik jesienią, w dawce minimalnej 

20-30 kg N/ha. W nawożeniu „ozimin” 
azotem, ważne jest nie tylko określenie 
wielkości całkowitej optymalnej dawki 
azotu, ale także sposób i termin jego 
podania. Azot jest składnikiem pokar-
mowym podatnym na wymywanie, stąd 
dzielenie dawek azotu uwarunkowane 
jest głównie tempem pobierania skład-
nika przez rośliny.

Całkowitą wielkość dawki azo-
tu pod zboża ozime ustala się 
na podstawie potrzeb pokarmowych 
i nawozowych roślin, które określa się 
w zależności od oczekiwanego plonu 
w warunkach konkretnego pola, na-
leżącego do określonego kompleksu 
rolniczego oraz pobrania składnika 
na daną jednostkę plonu ziarna (wraz 
z odpowiednią ilością plonu słomy), 
po odliczeniu zawartości N mineral-
nego na danym polu. Zboża ozime 
pobierają średnio, na każdą 1 t ziar-
na wraz z odpowiednią ilością słomy 
następujące ilości azotu: pszenica ozi-
ma - 27; pszenżyto ozime - 30; żyto – 
23; jęczmień ozimy - 26,0 (kg N/1t). 
Znając te wielkości, łatwo możemy 
obliczyć potrzeby pokarmowe danej 
rośliny, przy oczekiwanym plonie ziar-
na (tabela 1). Wielkość całkowitej dawki 
N pod konkretny gatunek zboża uzy-
skujemy z pomnożenia pobrania przez 
oczekiwany plon. Wyliczoną dawkę azo-
tu należy pomniejszyć jeszcze o pulę 
azotu glebowego a otrzymana wartość 
to wielkość dawki N (w czystym skład-
niku), jaką należy zastosować pod dane 
rośliny. Zawartości azotu mineralne-

go na danym polu określamy z analiz 
gleby, bądź przyjmujemy średnią za-
wartość N min., tj. 30-50 kg N/ha. Dla 
przykładu pszenica ozima z plonem 
ziarna 6 t z ha pobiera około 160 kg 
azotu ( minus 30-50 kg N zapas gle-
bowy) = 110-130 kg N/ha.

Wyliczoną całkowitą dawkę azo-
tu pod pszenice ozime jakościowe 
podaje się generalnie w 3 dzielonych 
dawkach, odpowiednio do rytmu wzro-
stu i rozwoju oraz potrzeb roślin, w na-
stępujący sposób: 40-60% N dawki 
podaje się tuż po ruszeniu wegetacji, 
a resztę w 2 dawkach: w fazie strze-
lania w źdźbło oraz w fazie po wy-
kłoszeniu a nawet w fazie początku 
dojrzałości mlecznej.

W przypadku pozostałych gatunków 
zbóż, za wyjątkiem jęczmienia browar-
nego, całkowitą wyliczoną dawkę azo-
tu pod te zboża, podaje się na ogół, 
na wiosnę, w dwu dawkach i terminach. 
Pierwszą dawkę N w ilości 40-60 % 
całkowitej dawki N, tuż po ruszeniu we-
getacji, a drugą, czyli pozostałą część 
składnika, w fazie strzelania w źdźbło.

Azot podany w początkowym okresie 
wzrostu i rozwoju roślin wpływa głównie 
na wielkość plonu, natomiast podany 
w późniejszych fazach rozwoju pszenicy 
„na kłos”, oddziałuje przede wszystkim 
na jakość plonu, czyli wartość techno-
logiczną ziarna. Z badań IUNG – PIB 
wynika, że racjonalne nawożenie N 
zwiększa nie tylko plon ziarna, ale za-
wartość białka i glutenu w ziarnie oraz 
poprawia inne parametry jakościowe 
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ziarna. Przy stosowaniu azotu „na kłos”, 
uzyskiwano wzrost zawartości białka 
w ziarnie nawet o 3%, i zawartości glu-
tenu mokrego nawet o 16 %.

Przy wiosennym nawożeniu ozimin 
azotem, N najczęściej podaje się w po-
staci saletry amonowej lub w formie 
mocznika, natomiast w późniejszych 
terminach i fazach rozwojowych roślin, 
możemy stosować wszystkie rodza-
je nawozów azotowych, za wyjątkiem 
siarczanu amonu.

Dolistne dokarmianie zbóż
W intensywnych uprawach, przy ocze-

kiwanych dużych plonach oraz inter-
wencyjnie przy niedoborze składnika 
dobre efekty plonotwórcze daje dolistne 
dokarmianie roślin azotem, magnezem, 
siarką, mikroelementami oraz niekie-
dy jeszcze innymi składnikami pokar-
mowymi. Efektywność plonotwórcza 
dokarmiania dolistnego zależy przede 
wszystkim od gatunku rośliny, składu 
i kombinacji zastosowanych nawo-
zów, ilości przeprowadzonych zabie-
gów a także od warunków, w jakich 
zabiegi były przeprowadzane. W fazie 
krzewienia bardzo dobre efekty daje za-
stosowanie 15 - 18% stężenie roztworu 
mocznika, w następnych fazach stęże-
nie powinno coraz mniejsze, aż do 4 % 
w fazie początku dojrzałości mlecznej, 
zalecane jest tylko dla odmian jakościo-
wych, konsumpcyjnych. Przyrost plonu 
na ogół jest większy przy kilkukrotnym 

przeprowadzonym dokarmianiu w se-
zonie wegetacyjnym w porównaniu 
z jednokrotnym zabiegiem dolistnym. 
Dokarmianie dolistne roślin dostępnymi 
na rynku wieloskładnikowymi płynnymi 
nawozami dolistnymi, których na rynku 
jest cała gama, np. Insolem 3, Plonvitem 
Z, Basfoliar 12-4-6, prowadzi na ogół 
do wzrostu plonu ziarna, średnio rzę-
du 10-15%.

Nawożenie zbóż siarką, przede 
wszystkim pszenicy, jest szczególnie 
zalecane na polach intensywnie na-
wożonych azotem. Siarka, na skutek 
zmniejszonej emisji SO2 do atmosfery, 
stała się, w znacznej części gleb Pol-
ski, pierwiastkiem deficytowych w sto-
sunku do potrzeb. Stąd przy wysokim 
nawożeniu N zalecane jest dokarmie-
nie zbóż S, dla utrzymania właściwego 
stosunku N:S, gdyż tylko wtedy azot 
może być dobrze wykorzystany.

Spośród mikroelementów, zboża 
najbardziej są wrażliwe na niedobór: 
miedzi, manganu i cynku. Nawożenie 
mikroelementami zbóż jest koniecz-
ne na glebach ubogich w te składniki, 
oraz także przy średnich ich zawar-
tościach w glebach, ale wysokim pH, 
gdyż w takich warunkach mikroelemen-
ty są słabo przez system korzeniowy 
roślin pobierane a także zalecane jest 
zawsze podawanie mikroelementów 
przy oczekiwanych dużych plonach 
roślin, kiedy zapotrzebowanie na nie 
jest znacznie większe niż ich zawarto-

ści w glebie. Na ogół zabiegi dokarmia-
nia dolistnego zbóż mikroelementami 
prowadzi się w połączeniu z dokarmia-
niem mocznikiem i magnezem oraz 
często jako zabieg łączony z ochroną 
roślin. Pamiętajmy wówczas o kolejno-
ści łączenia i dodawania składników: 
najpierw do wody dodajemy mocznik, 
później siarczan magnezu, następ-
nie wieloskładnikowe nawozy dolistne 
i na końcu środek ochrony roślin. Po 
dodaniu każdego nich roztwór dobrze 
wymieszajmy

Dr Anna Kocoń
Zakład Żywienia Roślin i nawożenia 

iUnG-PiB w Puławach

Tabela 1. Średnie minimalne i maksymalne plony ziarna roślin ozimych (w t/ha) uzyskiwane na poszczególnych kompleksach glebowych 

Gatunek    rośliny

ozimej

Kompleks glebowy

pszenny Żytni

bardzo dobry dobry wadliwy bardzo dobry dobry wadliwy

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

Pszenica 2,9 6,7 2,1 6,4 1,7 5,1 1,9 5,5 1,5 4,2 1,1 3,1

Pszenżyto 2,7 6,2 2,0 5,9 1,7 5,0 1,9 5,5 1,6 4,6 1,3 3,6

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

Jęczmień 3,1 6,0 2,2 5,8 2,0 5,0 2,2 5,5 1,9 4,4 1,2 3,3
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Znaczenie żelaza i miedzi na starcie wegetacji 
roślin po zimowych przemarznięciach
Po ruszeniu wegetacji roślin uprawnych, na wiosnę w trudnych warunkach glebowo-klimatycznych – niskie temperatury gleby i powietrza, które 
wystąpiły w końcu stycznia i w lutym tego roku spowodowały liczne przemarznięcia w uprawach rolniczych i sadowniczych.

By poprawić ich stan zdrowotny i od-
żywczy koniecznie należy zastosować 
dokarmianie dolistne pierwiastkami że-
laza i miedzi. Po dostarczeniu tych pier-
wiastków roślinom uprawnym po ruszeniu 
wegetacji w nawozach dolistnych np. CHE-
LATU Fe – 8 lub CHELATU Fe – 13 bądź 
MIKROVITU Fe- 75 i CHELATU Cu – 
14 lub MIKROVITU Cu -80 obserwu-
je się, że na roślinach upraw rolniczych, 
czy np. na roślinach truskawek po tych 
zabiegach nie tylko, że szybciej wyrasta-
ją liście, ale i kwiatostany z korony. Miedź 
jest pierwiastkiem, która wpływa na roz-
wój i budowę tkanek oraz regenerację 
uszkodzonych tkanek przez mróz (ostat-
nie mrozy z 2005/2006 rok, jak to miało 
miejsce w 3 -letnim sadzie gruszowym 
w Aleksandrowie u Państwa Jaroszów) 
i bierze udział w przemianach azotowych, 
syntezie białek i witaminy C

Obecność żelaza w roślinie związa-
na jest nie tylko z chlorofilem. Według 
badań oddychanie tlenowe uzależnio-
ne jest od obecności związków or-
ganicznych, w skład których wchodzi 
także żelazo. W szeregu enzymach wy-
stępuje żelazo i spełnia także rolę kata-
lizatora w systemie oksydoredukcyjnym, 
występuje w organizmie roślinnym jako 
żelazo dwu i trójwartościowe.

Żelazo trójwartościowe występuje co 
prawda w roślinach, jednakże wyda-
je się, że metabolicznie czynne jest żela-
zo dwuwartościowe. Stosowanie w takich 

wypadkach siarczanu żelazawego nie by-
łoby skuteczne, gdyż związek ten prze-
chodziłby zbyt szybko w formę żelaza 
trójwartościowego.

Siarczan żelazawy bywa stosowany 
także do celowego zakwaszenia gleb, 
zwłaszcza w kwiaciarstwie pod azalie, ka-
melie, wrzos, hortensje, begonie, orchidee 
oraz borówkę wysoką. Jony żelaza, jako 
trójwartościowe, wchodzą do kompleksu 
sorpcyjnego gleby i wypierają jony wodo-
ru, co dodatkowo obniża odczyn gleby.

Niedostatek żelaza w formie przyswa-
jalnej może się zaznaczyć w glebach wy-
sokim odczynie (pH) gleby i w glebach 
węglanowych.

Typowym przykładem braku żelaza 
w formie przyswajalnej jest tzw. chloro-
za liści objawiająca się tym, że młode li-
ście początkowo stają się jasnozielone, 
następnie żółkną i bieleją. Nerwy liściowe 
i tkanka do nich przylegająca pozosta-
ją zielone. Chloroza rozpoczynająca się 
od wierzchołka i najmłodszych liści rośli-
ny, stopniowo obejmuje też liście starsze. 
Takie objawy dość często spotyka się nie 
tylko w uprawach sadowniczych na gle-
bach świeżo zwapnowanych, przewap-
nowanych, zasadowych (o pH powyżej 
7,2) szczególnie przy nadmiernej wilgot-
ności i słabym napowietrzaniu podło-
ża, a także w rejonach emisji przemysłu 
miedziowego. Intensyfikuje go duża ilość 
fosforanów (powstają nierozpuszczalne 
fosforany żelaza), a także jednostronne 

nawożenie innymi składnikami powodują-
ce zakłócenia w równowadze pobierania 
żelaza. Inne czynniki powodujące chloro-
zę: to intensywna uprawa, duże wahania 
temperatur, duża zawartość azotu, zbyt 
słabe lub bardzo intensywne oświetle-
nie (np. w uprawach szklarniowych lub 
pod folią), wysoka lub niska zawartość 
substancji organicznej.

Rośliny szczególnie wrażliwe na niedo-
bór żelaza to: róża, gerbera, chryzante-
ma, anturium, azalia, prymula, pomidor, 
papryka, ogórek, fasola,, por, groch, len, 
soja, kukurydza, lucerna, pszenica, jęcz-
mień, owies, trawy, drzewa owocowe 
(jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, śliwa, 
brzoskwinia, nektaryna, morela), krze-
wy owocowe (malina, jeżyna, porzeczki, 
agrest), leszczyna, orzech włoski, wino-
grona i truskawki oraz poziomki.

W sytuacjach niedoboru żelaza bar-
dzo skuteczne bywają opryskiwania ro-
ślin związkami chelatowymi żelaza (Fe) 
stosując np.: CHELAT FE -8 lub CHELAT 
Fe-13 bądź MIKROVIT Fe-75 + Tytanit 
(aktywizator procesów biochemicznych 
w roślinach) + wodny roztwór mocznika. 
Opryskiwania dolistne roślin CHELA-
TEM Fe powodują najszybsze (w ciągu 
kilku do kilkunastu godzin) uzupełnienie 
niedoboru żelaza w roślinach rolniczych 
i ogrodniczych.

Wizualne objawy chlorozy ustępu-
ją po wykonaniu około 2-4 oprysków 
w odstępach kilku dniowych (w uprawie 
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szklarniowej lub pod folią w odstępach 
2 - dniowych).

Miedź jest pierwiastkiem niezbędnym 
do życia wszystkich organizmów i jest 
dostępna dla roślin w formie jonu Cu 2+.

Niedobór miedzi uniemożliwia normalny 
rozwój roślin tym bardziej po zimowych 
przemarznięciach. A więc miedź nie tyl-
ko wpływa dodatnio na roślinę, ale jest 
niezbędnym składnikiem pokarmowym. 
Jest rzeczą zrozumiałą, że niedobór mie-
dzi w glebie (i nie uzupełniona w roślinie 
poprzez np. dokarmianie dolistne) powo-
duje nie tylko obniżkę plonu, ale również 
zmniejsza zawartość miedzi w paszach, 
warzywach, owocach. Dokarmianie, do-
listne roślin miedzią podnosi jakość plo-
nów przez wzrost zawartości chlorofilu, 
karotenu i witaminy C.

W razie niedoboru miedzi przyswajalnej 
w glebie (w roztworach glebowych), na liś-
ciach roślin występują zazwyczaj białe pla-
my, a wzrost roślin zostaje zahamowany.

Na drzewach owocowych, w miesiącu 
lipcu - sierpniu, na liściach wierzchołko-
wych pojawiają się chlorotyczne plamy. 
Brzegi liści podwijają się ku górze, a na-
stępnie liście usychają i opadają. Mogą 
także zasychać wierzchołki pędów np. 
u drzew wiśni. Kora drzew staje się chropo-
wata, łuszczy się i głęboko pęka, a u drzew 
pestkowych występuje gumoza.

W warzywach wpływa na poprawę 
właściwości przechowalniczych np. 
marchwi i cebuli. Przy braku miedzi, np. 
u pomidorów, liście wykazują niebiesko 
zielone zabarwienie, owoce mają skłonno-
ści do pękania. Natomiast u papryki wy-
stępują charakterystyczne pofałdowania 
brzegów liści, które w porównaniu z liśćmi 
dobrze odżywionymi są wąskie i wydłu-
żone, a także często więdną. U marchwi 
występuje odbarwienie, zwijanie i zasy-
chanie brzegów liści oraz zaburzenia we 

wzroście i wybarwieniu korzeni.
Miedź wpływa korzystnie na kwitnienie 

roślin ozdobnych np. gerbera, róże i inne.
Rośliny zbożowe w takich przypadkach 

mają słabo rozwinięte korzenie i czę-
sto wydają nasiona pośledniego gatun-
ku. Charakterystycznym objawem jest 
tzw. „choroba nowin” u zbóż (zwłaszcza 
na glebach torfowych, i innych wziętych 
świeżo pod uprawę), objawiająca się po 
2-3 tygodniach wegetacji chlorozą brzegów 
liści; bieleniem i skręcaniem liści, bieleniem 
kłosów i zasychaniem końców źdźbeł. 
Opóźnia się faza kłoszenia, kwiatostany 
są źle wykształcone. Rośliny mają zwiędły 
wygląd i dużą skłonność do wylegania. 
Plon i jakość ziarna są niskie.

Ponieważ miedź jest roślinom potrzeb-
na głównie do okresu kłoszenia się i kwit-
nienia, przy dużym jej niedoborze rośliny 
nie kłoszą się i nie zawiązują nasion. Za-
stosowanie zaś miedzi po tym okresie 
niewiele już wpływa na plony zbóż.

Natomiast w szkółkach i młodych sa-
dach nie owocujących stosujemy miedź 
po ruszeniu wegetacji w kilku powtó-
rzeniach. Zaś w sadach owocujących 
stosujemy miedź, opryskując drzewa 
2-3 krotnie po kwitnieniu w odstępach 
7-10 dniowych. W uprawach rolniczych, 
warzywniczych, roślin ozdobnych i sa-
downiczych do nawożenia doglebowego 
i dokarmiania dolistnego możemy zasto-
sować CHELAT Cu -14 (krystaliczny), zaś 
do dokarmiania dolistnego możemy sto-
sować MIKROVIT Cu -80.

Wielu badaczy dowodzi, że niedobór 
miedzi na glebie torfowej lub organicznej, 
a także na glebach mineralnych powodu-
je zaburzenia w przemianie materii nie tyl-
ko u roślin, lecz (pośrednio) i u zwierząt 
gospodarskich, szczególnie u przeżuwa-
czy. W organizmach żywych część miedzi 
znajduje się w postaci białkowych związ-

ków organicznych. Np. niedobór miedzi 
w pokarmie zwierząt wywołuje pewne 
choroby, które kończą się nawet śmier-
cią zwierzęcia.

Wiadomo, że miedź  jest koniecznym 
czynnikiem w procesie tworzenia się krwi.   
Barwnik krwi – hemoglobina - zawiera 
wprawdzie żelazo, ale może się tworzyć 
tylko przy udziale miedzi.

Na przyswajalność miedzi wpływa:
- zawartość materii organicznej w glebie; 

im więcej materii organicznej, tym gorsza 
jest przyswajalność miedzi

- odczyn gleby; im większe jest zakwa-
szenie gleby, tym przyswajalność miedzi 
jest lepsza, ale wzrasta także tempo jej 
wymywania. Wapnowanie ogranicza przy-
swajalność miedzi i wówczas w pierwszej 
kolejności na jej niedobór reagują np. 
owies, jęczmień, pszenica, ziemniaki, 
burak cukrowy, gryka, lucerna, kukury-
dza, fasola, kapusta, marchew, cebula, 
pietruszka, seler, sałata, szpinak, chrzan, 
rabarbar. Z roślin sadowniczych: truskaw-
ka, drzewa pestkowe i ziarnkowe oraz 
krzewy jagodowe.

Miedź wywiera wpływ bezpośredni 
i pośredni np. na wzrost i rozwój traw. 
Bezpośredni wpływ nawozów miedzio-
wych wyżej wymienionych polega na tym, 
że w sposób dodatni zwiększają plony 
siana i nasion traw, powodując (nieza-
leżnie od nawożenia podstawowego) 
zmiany w składzie botanicznym porostu. 
Następnie przy tym stopniowy zanik traw 
nieszlachetnych, a ich miejsce zajmują tra-
wy bardziej wartościowe.

Zubożenie gleb Polski w miedź, pomi-
mo że jest to mikroelement mało ruchliwy, 
przebiega szybko i dlatego też spotykamy 
coraz częściej różne rośliny z objawami 
niedoborowymi.

Dr Bogdan Z. Jarociński
spec. i i ii stopnia w zakresie sadownictwa
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Podstawy nawożenia i siew kukurydzy
Kukurydza w uprawie na ziarno i na kiszonkę wytwarza bardzo wysokie plony i dlatego należy do roślin o wyjątkowo wysokich wymaganiach 
pokarmowych. Koszty nawożenia stanowią od 25-30% całkowitych kosztów produkcji kukurydzy.

Do określenia dawek nawozów ko-
nieczna jest znajomość zasobno-
ści gleb. Bardzo ważnym czynnikiem 
jest określenie oczekiwanych plonów 
ziarna, lub suchej masy kiszonki. Zgod-
nie z prawem Liebiga, sformułowanym 
już w 1855 roku, składnik pokarmowy 
występujący w minimum ogranicza 
wysokość poziomu plonowania. Uzy-
skanie wysokich plonów wymaga więc 
zbilansowanego nawożenia.

Poszczególne makro i mikroskładniki 
spełniają w żywieniu kukurydzy różno-
rodne funkcje.

Azot (N) – jest najbardziej plono-
twórczym składnikiem pokarmowym. 
Decyduje o szybkości wzrostu i wiel-
kości masy, a w konsekwencji o plonie. 
Ograniczenie pobierania azotu nastę-
puje w temperaturze poniżej 5●C. Ro-
śliny kukurydzy wykazujące objawy 
niedoboru azotu mają bladozielony 
kolor liści. Liście zasychają począt-
kowo od szczytu, a następnie wzdłuż 
nerwu głównego. Rośliny rosną wolno, 
dojrzewają późno, wytwarzają małe 
i słabo wypełnione ziarnem kolby. Brak 
azotu wpływa na ograniczenie pobie-
rania fosforu i potasu. Nadmiar azo-
tu sprzyja gromadzeniu szkodliwych 
dla zwierząt azotanów w masie kiszon-
kowej. Objawy przenawożenia azotem 
to zielone znamiona kolb w czasie ich 
dojrzewania.

Fosfor (P2O5) – jakkolwiek pobie-
rany w mniejszych ilościach niż azot 
i potas jest ważnym czynnikiem plo-
notwórczym. W początkowym okresie 

wegetacji przyśpiesza wzrost i rozwój 
systemu korzeniowego i całych roślin. 
Ograniczenie pobierania fosforu nastę-
puje w temperaturach niższych niż 12●C. 
Brak fosforu powoduje przyhamowanie 
rozwoju roślin, słabe wykształcenie sy-
stemu korzeniowego. Blaszki liściowe 
mają charakterystyczne ciemnopur-
purowe lub fioletowe przebarwienia 
na obrzeżach. Te objawy są określane 
jako „głód fosforowy”. Kolby są małe, 
bardzo często skręcone z niedoroz-
winiętymi ziarniakami na wierzchołku. 
35% gleb w Polsce wykazuje wysoką 
lub bardzo wysoką, a 27% średnią za-
wartość fosforu, podczas gdy 37% ni-
ską lub bardzo niską zawartość tego 
składnika.

Potas (K2O) – odgrywa ważna rolę 
w procesie fotosyntezy i transporcie 
asymilatów. Zapotrzebowanie kukury-
dzy na potas, podobnie jak na azot jest 
bardzo wysokie. Niedobór potasu silnie 
ogranicza plony ziarna i zielonej masy 
oraz zmniejsza odporność kukurydzy 
na choroby i na stresy środowiskowe. 
Objawy niedoboru na roślinach to nie-
naturalne, ciemnozielone zabarwienia 
liści i powstawanie nekrotycznych plam 
na brzegach blaszek liściowych. Kol-
by nie wykształcają ziarna na wierz-
chołku, a pozostałe ziarno jest słabo 
wykształcone. Mniej niż 25% gleb ma 
wysoką lub bardzo wysoką, 28% śred-
nią, 57% niską i bardzo niską zawar-
tość potasu.

Magnez (MgO) – pierwiastek, po-
dobnie jak azot, fosfor i potas, zaliczany 

do grupy makroskładników. Powodu-
je szybki przyrost biomasy w krytycz-
nych fazach wzrostu, zwiększa ilość 
i jakość białka. Objawy braku magnezu 
w roślinach to żółtobiałe przebarwienia 
wzdłuż nerwów blaszek liściowych, za-
burzenia w przebiegu kwitnienia i za-
pylania, co ogranicza zawiązywanie 
kolb i ich wypełnienie ziarnem.. Nie-
dobór magnezu występujący w około 
1/3 gleb w Polsce, szczególnie na gle-
bach lekkich, może bardzo niekorzyst-
nie wpłynąć na plon kukurydzy.

Wapń (Ca) jest pierwiastkiem, który 
reguluje odczyn gleby. Najwłaściwszy 
dla uprawy kukurydzy jest obojętny od-
czyn gleby. Kukurydza jest jednak tole-
rancyjna w stosunku do odczynu gleby, 
w zakresie pH 5-7,5. Na glebach kwaś-
nych o pH poniżej 5 następuje spadek 
plonów. Wyniki badań gleb na zawar-
tość makroelementów na terenie całego 
kraju wykazały, że wapnowania wyma-
ga 45% gleb, dodatkowo na 16% gleb 
jest ono wskazane. Na 13% gleb po-
trzeba wapnowania była ograniczona, 
a na 26% zbędna. Prawie połowa gleb 
w Polsce wykuje odczyn od lekko kwaś-
nego do zasadowego. Aż 31% gleb ma 
odczyn kwaśny, a 21% bardzo kwaśny. 
Potrzeba wapnowania wielu gleb w na-
szym kraju jest więc ewidentna. Wapń 
jest nie tylko składnikiem budulcowym 
każdej komórki roślinnej, ale jest nie-
zbędny do prawidłowego pobierania 
innych makro i mikroskładników. Przy 
wapnowaniu gleb ubogich w magnez 
zaleca się stosowanie wapna węgla-
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nowo-magnezowego w ilości 2-4 t/ha, 
w zależności od odczynu gleby.

Spośród mikroskładników największe 
znaczenie mają cynk i bor, a na glebach 
zasadowych mangan. Brak cynku ob-
jawia się zmniejszeniem wzrostu roślin 
i występowaniem białych lub biało-żół-
tych pasków po obu stronach żyłki liś-
cia, tzw. chlorozy cynkowej. Kukurydza 
jest bardzo wrażliwa na brak cynku. 
Cynk jest bardzo często deficytowym 
pierwiastkiem. Gleby w Polsce są rów-
nież mało zasobne w bor. Brak boru 
negatywnie wpływa na proces wy-
twarzania organów generatywnych. 
Kwitnienie kukurydzy jest zaburzone, 
co odbija się na zawiązywaniu ziarnia-
ków w kolbach. Na niektórych typach 
gleb może występować niedobór mie-
dzi (Cu) – gleby torfowe, żelaza (Fe) 
lub siarki (SO3).

Dostosować nawożenie do potrzeb
Do wytworzenia 1 tony ziarna kuku-

rydzy z odpowiednią ilością słomy lub 
2 ton suchej masy kiszonki potrzebne 
jest około: 23 kg N, 11 kg P2O5, 28 kg 
K2O, 6 kg MgO, 4 kg SO3. Zapewnie-
nie potrzeb pokarmowych kukurydzy, 
przy plonie ziarna 8 ton z hektara, lub 
plonie kiszonki 16 ton suchej masy 
z hektara, wymaga dostarczenia do gle-
by na 1 hektar pierwiastków w ilo-
ści: 185 kg N, 85 kg P2O5, 225 kg 
K2O i 55 kg MgO.

W zależności od zasobności gleby 
w wymienione składniki pokarmowe 
(średnia lub wysoka), dokonuje się od-
powiedniej korekty nawożenia. Dalsza 
korekta jest możliwa w przypadku sto-
sowania nawozów organicznych, co 
jest zwykle praktykowane przy pro-
dukcji kukurydzy na kiszonkę, powią-
zanej z chowem bydła mlecznego lub 

mięsnego, a niekiedy również przy pro-
dukcji kukurydzy na ziarno. Wówczas 
nawożenie mineralne ma charakter 
uzupełniający i może być zreduko-
wane, zgodnie z zasadami przedsta-
wionymi w załączonej tabeli. Obornik 
bydlęcy zawiera dużo potasu, a obornik 
od trzody chlewnej dużo fosforu. Sło-
ma kukurydziana pozostała po zbio-
rach kukurydzy na ziarno ma około 
40% wartości nawozowej obornika. 
Nawozy organiczne są bogate również 
w mikroskładniki. Nawozy organiczne 
powinny być stosowane jesienią, gdyż 
ich przyorywanie wiosną jest związane 
z utratą wody i przesuszeniem gleby.

Fosfor i potas w formie superfosfa-
tu i soli potasowej można stosować 
jesienią przed orką zimową. W nowo-
czesnej technologii uprawy kukurydzy, 
fosfor wysiewa się „pod korzeń”, równo-
cześnie z siewem nasion, jeśli siewnik 
do nasion jest wyposażony w aplikator 
do nawozów wówczas dawkę fosfo-
ru można obniżyć o 1/3 w stosunku 
do tradycyjnej formy wysiewu. Sto-
suje się najczęściej fosforan amonu, 
amofoski, nitrofoski.

Bardzo dobre proporcje składników 
dla kukurydzy mają np., polifoska „6” - 
NPK 6-20-30 lub np. YaraMila corn 
NPK - 7-20-28, lub inne nawozy o po-
dobnym składzie.  Warto zapoznać się 
z ofertami różnych firm nawozowych, 
gdyż dysponują one nawozami wielo-
składnikowymi, o nowoczesnych for-
mulacjach, lub nawozami startowymi 
dla kukurydzy i oferują kompleksowe 
programy nawożenia kukurydzy. Nawo-
zy wieloskładnikowe są przeznaczone 
do przedsiewnego (1-2 tygodni przed 
siewem), lub startowego (rzędowego) 
nawożenia kukurydzy. Poza fosforem 
i potasem zapewniają one dostęp-

ność azotu, w początkowym okresie 
wegetacji, w ilościach niezbędnych 
do budowy części nadziemnej rośliny 
i systemu korzeniowego. 

Azot stosuje się najczęściej jednora-
zowo, przedsiewnie w formie nawozów 
wolnodziałających np. mocznika. Azot 
kukurydza pobiera przez cały okres 
wegetacji, przy czym najintensyw-
niej w okresie od początku kwitnienia 
do dojrzałości mlecznej. Nawożenie 
nawozami azotowymi powinno być 
zastosowane na 2 tygodnie przed sie-
wem, gdyż zastosowany bezpośrednio 
przed siewem może działać toksycz-
nie na kiełkujące nasiona kukurydzy. 
Stosowanie azotu pogłównie, w formie 
saletry amonowej lub saletry wapnio-
wej powinno być wykonane w fazie 
5-7 liści kukurydzy, w taki sposób, aby 
granule spadały na glebę, a nie na ro-
śliny, gdyż może nastąpić poparzenie 
roślin. Do nawożenia pogłównego moż-
na zastosować RSM, jeśli są dostępne 
urządzenia do rzędowego rozlewania 
tego nawozu. 

W okresie chłodów wiosennych uwi-
dacznia się na roślinach brak fosforu. 
Pomimo obecności fosforu w glebie 
nie jest on pobierany przez korzenie 
roślin, ze względu na zbyt niskie tem-
peratury.  „Głód fosforowy” roślin likwi-
duje się poprzez stosowanie nawozów 
dolistnych, które zawierają fosfor, oraz 
inne makroskładniki i mikroskładniki. 
Dostępna jest bogata oferta specjali-
stycznych nawozów dolistnych do ku-
kurydzy, o zróżnicowanym składzie. 
Likwidują one niedobory konkretnych 
makro i mikroskładników. Uzupełnia-
jące nawożenie nawozami dolistnymi 
powinno być stałym elementem tech-
nologii uprawy kukurydzy, gdyż wpły-
wają one nie tylko na kondycję roślin, 
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ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

11-500 GIŻYCKO - Gajewo
ul. Obwodowa 3, Poland
tel. +48 87 428 61 21
tel. +48 87 428 97 12
fax +48 87 429 81 03
info@hydramet.pl www.hydramet.pl

Produkujemy maszyny rolnicze od wielu lat. Duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji daje nam
komfort oferowania dobrych i sprawdzonych urządzeń. Postawiliśmy na jakość! Nasze wyroby powstają
z materiałów nie ustępujących właściwościami surowcom stosowanym w najlepszych światowych
koncernach. Pomimo tego niskie koszty produkcji pozwoliły nam utrzymać bardzo korzystną cenę.

W standardzie malowanie proszkowe, stal Hardox 500 na lemieszach, kute palce włoskiej
firmy BPT w widłach, wysokowytrzymałe łapy stosowane w wózkach widłowych !!!

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Koparki

Chwytaki do bel

Pług odśnieżny szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m. Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Szufle o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

Widły, widły z krokodylem,
palce ze stali kutej firmy BPT

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

NOWOŚĆ

Chwytaki do bel

prostokątnych.
NOWOŚĆ

Chwytaki do bel

prostokątnych.
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ale także istotnie zwiększają plony 
ziarna i kiszonki.

Prawidłowy siew, to dobry plon
Kukurydza powinna być wysia-

na w starannie uprawioną glebę, bez 
grud i brył, gdyż mogą one utrudniać 
wschody roślin, powodować ich nie-
równomierność i po rozpadzie uwal-
niać nasiona chwastów. Uprawa gleby 
powinna być dostosowana do głębo-
kości siewu (5-6 cm na glebach lżej-
szych i 6-8 cm na glebach cięższych), 
aby nasiona były ułożone na twardym, 
podsiąkającym podłożu. Prędkość 
siewu większa niż 6-7 km ma nega-
tywny wpływ na plonowanie, gdyż 
nasiona są rozmieszczone w nierów-
nych odstępach. Siew należy wykonać 
w terminie optymalnym, gdy gleba jest 
odpowiednio nagrzana. Na przeważa-
jącym obszarze kraju jest to III dekada 
kwietnia, ale w rejonach Polski Południo-
wo Zachodniej i częściowo Zachodniej 
jest to druga dekada kwietnia. W rejo-
nach północnych, szczególnie w Pol-
sce Północno-Wschodniej termin siewu 
przypada w I dekadzie maja. Ważny 
jest też dobór odmiany o odpowiedniej 
wczesności dla danego rejonu uprawy, 
a także obsada roślin na hektar (około 
80 tysięcy na ziarno i około 100 tysięcy 

na kiszonkę). Do warunków klimatycz-
nych Polski są dostosowane odmiany 
o liczbie FAO do 290. Odmiany śred-
niopóźne FAO 260-290 są przydat-
ne wyłącznie do stref najcieplejszych 
Polski Południowo-Zachodniej i Polski 
Południowo-Wschodniej (poza Roz-
toczem), a odmiany najwcześniejsze 
FAO do 220 dla wszystkich rejonów, 
w szczególności do rejonów Polski 
Północnej. Odmiany średniowczes-
ne, FAO 230-250, wykazują przydat-
ność do uprawy w rejonie środkowym 
i południowym i w mniejszym zakresie 
w rejonie północnym ( o liczbie FAO 
230-240).

Obecnie w Krajowym Rejestrze, jest 
175 odmian mieszańcowych (F1) kuku-
rydzy. 106 odmian zarejestrowanych 
do uprawy na ziarno, 55 na kiszonkę 
z całych roślin i 14 odmian ogólno-
użytkowych, które w doświadczeniach 
rejestrowych były oceniane pod wzglę-
dem przydatności do obydwu kierun-
ków użytkowania. Ponadto do uprawy 
na kiszonkę są rekomendowane od-
miany ziarnowe, o wysokim poten-
cjale plonowania. Reprezentują one 
generatywny typ rozwoju. Odmiany 
kiszonkowe są polecane w znacznie 
węższym zakresie do uprawy na ziar-
no, gdyż reprezentują one typ wege-

tatywny i z reguły wytwarzają większą 
masę roślinną. Poza odmianami z Kra-
jowego Rejestru, do uprawy w Polsce 
są dopuszczone ponadto odmiany 
kukurydzy pochodzące z tzw. wspól-
notowego katalogu (zarejestrowane 
w krajach Unii Europejskiej). Według 
danych na koniec grudnia 2011 roku, 
w katalogu wspólnotowym znajdowało 
się aż 4555 odmian kukurydzy, w tym 
225 odmian kukurydzy genetycznie 
zmodyfikowanej MON 810 z genem Bt 
odporności na omacnicę prosowiankę. 
Tylko część odmian z katalogu euro-
pejskiego ma wczesność odpowied-
nią do warunków klimatycznych Polski. 
Nasiona są standardowo zaprawiane 
zaprawami grzybobójczymi, a na spe-
cjalne zamówienie również zaprawami 
owadobójczymi, które również odstra-
szają ptaki.

Do siewu należy używać wyłącz-
nie nasion odmian mieszańcowych 
F1. Wysiew nasion F2, pochodzących 
z reprodukcji we własnym gospodar-
stwie, skutkuje obniżeniem plonów, o co 
najmniej 1/3, jest więc ekonomicznie 
nieuzasadniony.

dr inż. Roman Warzecha
instytut hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Państwowy instytut Badawczy
w Radzikowie

Pobieranie składników pokarmowych i potrzeby nawozowe kukurydzy

Potrzeby pokarmowe (w kg) 1 t ziarna lub 2 t suchej masy kiszonki

Składniki pokarmowe

N                P2O5           K2O                MgO

23 11 28 6

Pobranie z gleby w kg przy plonie 8 t ziarna lub 2 t suchej masy kiszonki 185 85 225 55

Poprawka na zawartość składników w glebie
średnia -50 -20 -40 -10

wysoka -70 -40 -120 -30

Podstawowa dawka kg/ha przy plonie ziarna 8 t/ha lub 

2 t suchej masy kiszonki (zawartość średnia) 135 65 185 45

Poprawka przy nawożeniu obornikiem 30 t/ha -40 -15 -100 -30

Dawka nawozu kg/ha (na oborniku 95 50 85 15

Źródło: Prof. dr hab. T. Michalski UP Poznań (wykorzystano za zgodą autora)
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Ochrona rzepaku w okresie kwitnienia
Wiosną po okresie intensywnego wzrostu łodygi, tworzenia się odgałęzień i pąków rzepak rozpoczyna kwitnienie. Trwa to niekiedy miesiąc 
i stopniowo przechodzi w okres tworzenia się i potęgowania plonu, a wiec formułowania łuszczyn i dojrzewania nasion. W tym czasie cały 
potencjał roślin skupiony jest na wydaniu jak największej ilości nasion. Proces ten utrudnia często wiele czynników środowiska w tym susza, 
niedobory pokarmowe, szkodniki oraz choroby.

W okresie kwitnienia i dojrzewania 
rzepakom zagraża kilka chorób. Naj-
groźniejszą, powodującą straty w plonie 
nawet do 50 %, jest zgnilizna twardzi-
kowa, której sprawcą jest grzyb Sclero-
tinia sclerotiorum. Uważny obserwator 
szybko jest w stanie wypatrzyć na tle 
zielonego łanu rzepaku place żółtych, 
zaschniętych roślin. Na łodygach po-
czątkowo obserwuje się jasno-szare, 
koncentryczne plamy, stopniowo po-
większające swoją powierzchnię, nie-
kiedy pokryte białą grzybnią. Grzybnia 
ta przerasta również wnętrze łodyg 
niszcząc tkanki przewodzące roślin. 
Porażone łodygi następnie zasycha-
ją i łamią się. W obrębie grzybni widać 
najpierw szare potem czarne przetrwal-
niki grzyba - sklerocja, które podczas 
omłotów dostają się do gleby. Mogą 
one zachować żywotność kilka do kil-
kunastu lat. W następnym sezonie po-
wstaną na nich miseczkowate owocniki 
(apotecja), a z nich, szczególnie przy 
dużej wilgotności powietrza, uwolnią 
się miliony zarodników workowych 
zdolnych do porażenia rzepaku. Nie-
stety, kiedy widoczne są obszary za-
sychających roślin nie można już nic 
zrobić. O tym należy pomyśleć wyko-
nując zabieg przy użyciu fungicydów, 
najlepiej w momencie opadania pierw-
szych płatków kwiatowych, zaraz po 
zaobserwowaniu pojedynczych roślin 
z początkowymi objawami choroby. 
W rejonach intensywnej uprawy rze-

paku (Kujawy, Wielkopolska, Śląsk, 
Lubelszczyzna, część Żuław Wiśla-
nych i Pomorza) i dużego zagrożenia 
ze strony zgnilizny twardzikowej bę-
dzie uzasadniony zabieg profilaktycz-
ny. Ważnymi powodami sprzyjającymi 
szybkiej decyzji o zabiegu opryskiwania 
jest też większa podatność uprawia-
nej odmiany, wysoka wilgotność gleby 
i powietrza, uszkodzenia po szkodni-
kach, a przede wszystkim duży udział 
rzepaku w strukturze zasiewów.

Drugą ważną chorobą rzepaku jest 
czerń krzyżowych. Występuje powszech-
nie we wszystkich rejonach uprawy rze-
paku, przez cały okres jego rozwoju. 
Może powodować straty do 20-30%. 
Zasadnicza szkodliwość tej choroby wy-
nika z faktu, że opanowane przez grzyb 
łuszczyny przedwcześnie zasychają, 

pękają i osypują się. Ponadto nasio-
na z takich łuszczyn są silnie zasiedlo-
ne przez grzyby, co pogarsza ich jakość 
biologiczną i chemiczną. Sprawcami 
choroby są grzyby rodzaju Alternaria 
(Alternaria brassicae, A. brassicico-
la, A. alternata). Powodują one plamy 
ciemne, koncentryczne lub nieregularne 
na liściach, łodygach i łuszczynach. Pla-
my zlewają się, organy porażone tracą 
zdolności asymilacyjne i przedwcześnie 
zamierają. Źródłem infekcji początkowo 
są porażone nasiona i resztki pożniwne, 
potem starsze części roślin. Jeśli nie wy-
kona się zabiegu fungicydowego jesienią 
lub wczesną wiosną zarodniki konidialne 
wytwarzane są bez przeszkód na pla-
mach i rozprzestrzeniają się przez wiatr 
oraz deszcz na następne części roślin. 
Ciepła i wilgotna pogoda oraz wysoka 
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Tabela1. Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób grzybowych rzepaku w okresie kwitnienia

Substancja 
aktywna,
zawartość 
s.a. (g/l) 

Fungicyd 
Dawka

(l lub kg na ha) 
Zgniliza 

twardziko-wa
Czerń 

krzyżowyh
Szara 
pleśńń

Imidazole

prochloraz 
450 

Atak 450 EC 1,5 + + +

Golden Prochloraz 450 SC 1,5 + - +

Mirage 450 EC 1,5 + - +

Mondatak 450 EC 1,5 + + +

Promax 450 EC 1,5 + - +

Strobiluryny

azoksystrobina 250

Amistar 250 SC 0,8-1,0* + + +

Arastar 250 SC 0,8-1,0* + + +

Ascom 250 SC 0,8-1,0* + + +

Atol 250 SC 0,8-1,0* + + +

Azzox Gold 250 SC 0,8-1,0* + + +

Golden Azzox 250 SC 0,8-1,0* + + +

Starami 250 SC 0,8-1,0* + + +

Strobi 250 SC 0,8-1,0* + + +

Triazole 

      
       tebukonazol 250 - 430

Brasifun 250 EC 1,25 + + + 

Clayton Tebucon EW 1,5 + - -

Golden Teb 250 EW 1,5 + - -

Helicur 250 EW 1,25 + + +

Horizon 250 EW 1,25 + + + 

Jetcur 250 EW 1,25 + + +

Kasir 250 EW 1,25 + + +

Lord 250 EW 1,5 + - -

Mystic 250 EW 1,25 + + +

Orius 250 EW 1,25 + + + 

Orius Extra 250 EW 1,25 + + +

Riza 250 EW 1,25 + + +

Sparta 250 EW 1,25 + + + 

Starpro 430 SC 0,9 + - -

Syrius 250 EW 1,25 + + + 

Tebu 250 EW 1,25 + + +

Toledo 250 EW 1,5 + - - 

Tyberius 250 EW 1,25 + + + 

Troja 250 EW 1,25 + + +

flutriafol 125 Impact 125 SC 1,0 + + +

protiokonazol  125 
tebukonazol 125 

Traper 250 EC 
0,5 lub 

1,0 
+ + + 

Imidazole; Benzimidazole

prochloraz 300
karbendazym 80 

Prokarb 380 EC 2,0 + + + 

Imidazole; Triazole

prochloraz 200
tebukonazol 200 

Zamir 400 EW 1,0-2,0 + + + 

Srobiluryny; Anilidy

dimoksystrobina 200
boskalid 200 

Pictor 400 SC 0,5 + + + 

Triazole; Benzymidazole

flusilazol  125 
karbendazym 250 

Alert 375 SE 1,0 + - - 

tetrakonazol 70
tiofanat metylowy 233

  

Matador 303 SE 1,75 + + + 

Moderator 303 SE 1,75 + + + 

Yamato 303 SE 1,75 + + + 

Triazole;  Związki aromatyczne

tetrakonazol 62,5 
chlorotalonil 250

Eminent Star 312 SE 1,8 + + +

*W przypadku zwalczania zgnilizny twardzikowej stosować dawkę 1,0 l/h
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podatność odmiany sprzyjają poraże-
niu. Zaobserwowanie w tych warunkach 
na plantacji 10 – 15% porażonych roślin 
wymaga natychmiastowego działania. 
Zastosowanie zbiegu przeciwko sprawcy 
zgnilizny twardzikowej może ograniczać 
również sprawców czerni krzyżowych. 
Jednak w sytuacji, gdy opryskiwanie 
w pełni kwitnienia nie było konieczne 
(nie zaobserwowano roślin porażonych 
przez sprawcę zgnilizny twardzikowej) 
można opóźnić termin zabiegu do czasu 
wykształcania się pierwszych łuszczyn. 
Zabieg ten skutecznie hamuje też roz-
wój sprawcy szarej pleśni. Jest to cho-
roba starszych, osłabionych przez różne 
czynniki np. przymrozki, grad, maszyny 
i szkodniki organów roślin. Objawia się 
zielono-szklistymi plamami z szarym na-
lotem grzybni oraz zarodników i zamie-
raniem porażonych fragmentów roślin. 
Sprawcą jest grzyb Botrytis cinerea, 
który podobnie jak czerń krzyżowych, 
stanowi największe zagrożenie, jeże-
li wystąpi na łuszczynach.

Obecnie plantatorzy mają do dyspo-
zycji wiele preparatów do zwalczania 
chorób w końcowej fazie wzrostu rze-
paku (tab.1). Przy wyborze można kie-
rować się ceną, można też pomyśleć 
o preparatach nowoczesnych, o inno-
wacyjnych mechanizmach działania 
i o długiej skuteczności działania. Ge-
neralnie większość preparatów działa 
zarówno profilaktycznie, jak i interwen-
cyjne dając gwarancje uratowania spo-
rej części plonów.

Aktualnie w doborze jest wiele wyso-
koplennych odmian populacyjnych i mie-
szańcowych rzepaku. Aby mogły one 
w pełni wykazać się swoim potencjałem 
wymagają szeregu zabiegów ochron-
nych. Z praktyki wiadomo, że w okre-
sie wegetacji najczęściej konieczne jest 

wykonanie 2 czasami nawet 3 zabie-
gów opryskiwania przeciwko sprawcom 
chorób grzybowych, a wykonanie za-
biegu w okresie kwitnienia jest celowe 
i ekonomicznie uzasadnione, ponieważ 
obecność np. zgnilizny twardzikowej lub 
czerni krzyżowych może być przyczy-
ną dużych strat w plonie. Opryskiwa-
nie w tym okresie plantacji przy użyciu 
fungicydów pozwala na uzyskanie bar-
dzo dobrej jakości plonu, daje więc 
dużą satysfakcję oraz wymierne korzy-
ści finansowe.

dr Ewa Jajor iOR-PiB Poznań
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Jak i kiedy skutecznie 
zwalczyć słodyszka
Wraz z pojawieniem się wiosną pąków rzepaku ozimego na plantację przylatują chrząszcze 
słodyszka rzepakowego.

Owady pojawiają się już wcześniej 
i żerują na kwiatach różnych roślin ta-
kich jak podbiał, forsycja czy wierzba, 
ale pełen cykl rozwoju biologicznego 
odbywają na roślinach z rodziny ka-
pustnych: rzepak, rzepik, gorczyca, 
rzodkiew itp. Od wielu lat słodyszek jest 
najgroźniejszym szkodnikiem na plan-
tacjach rzepaku.

Jest to chrząszcz z rodziny łyszczyn-
kowatych, wielkości od 1,5 do 3 mm, 
podłużnie owalny z charakterystyczny-
mi buławkowatymi czułkami i czarnymi 
pokrywami z połyskiem. Owady dorosłe 
przegryzają pąki kwiatowe z zamiarem 
dostania się do pyłku, powstały w ten 
sposób otwór powoduje usychanie 
i ich odpadanie. Samica słodyszka 
rzepakowego składa jaja do wnętrza 
pąków. Natomiast larwy odżywiając 
się pyłkiem kwiatowym i nektarem nie 
czynią roślinom większych szkód. Lar-
wy posiadają trzy krótkie pary odnó-
ży, osiągają długość od 3,5 do 4 mm, 
są barwy żółto-białej, na górnej stronie 
mają od 2 do 3 ciemnych plam i każ-
dy segment ciała pokryty jest rzadki-
mi włoskami. Po czterech tygodniach 
od złożenia jaj przez samicę larwy 
opuszczają kwiaty rzepaku, aby prze-
poczwarczyć się w glebie. Po dwóch 

tygodniach pojawiają się chrząszcze 
następnego pokolenia, które mogą 
żerować na jarych roślinach z rodziny 
kapustowatych.

Owady słodyszka nalatują na planta-
cję rzepaku najczęściej w pierwszych 
dniach kwietnia. Przy wczesnej, sło-
necznej i ciepłej wiośnie nalot chrząsz-
czy może być już w połowie marca. 
Największe szkody powodują chrząsz-
cze żerujące na zamkniętych pąkach 
kwiatowych, szczególnie w początko-
wych fazach zwojowych i na począt-
ku kwitnienia rzepaku. Uszkodzenia 
w tym okresie są przyczyną najwięk-
szych strat w plonie. W tym okresie 
małe pąki rzepaku są zjadane całko-
wicie natomiast większe są uszkadza-
ne. Szczególnie jest to niekorzystne 
w temperaturze 5-7 °C, gdy rozwój 
rzepaku jest spowolniony i zniszczeniu 
mogą ulec całe grona. Przy masowych 
nalotach tego szkodnika (często jest 
to widoczne w rzepaku jarym), rzepak 
może wcale nie zakwitnąć gdyż nie ma 
zdolności regeneracyjnych z powodu 
zaniedbań w ochronie i agrotechni-
ce. Wraz z otwieraniem się kwiatów 
chrząszcze wyjadają tylko pylniki nie 
uszkadzając zalążni, z której zawiązu-
ją się łuszczyny. Dlatego owady doro-

słe w okresie kwitnienia są praktycznie 
nieszkodliwe, a nawet pomagają w za-
pylaniu kwiatów.

Do monitoringu pierwszych nalotów 
chrząszczy słodyszka rzepakowego 
można stosować „żółte naczynia”, w któ-
rych prowadzi się obserwacje nad nalo-
tami wcześniej występujących chowaczy 
brukwiaczka oraz czterozębnego. Ze 
względów ekologicznych i gospodar-
czych środki ochrony roślin powinny 
być stosowane w czasie masowego 
nalotu danego szkodnika, gdy użycie 
preparatów jest ekonomiczne uzasad-
nione. W tym celu należy ustalić nasi-
lenie występowania szkodnika. Dużą 
pomocą przy podejmowaniu decyzji 
są informacje ostrzegające o wystę-
powaniu np. słodyszka rzepakowego. 
Można je znaleźć na stronach interne-
towych np. Instytutu Ochrony Roślin 
PIB w Poznaniu (www.stanfit.ior.agro.
pl) i Państwowego Inspektoratu Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa. (www.piorin.
gov.pl/sygn/start.php). W celu potwier-
dzenia informacji podanych na stronach 
internetowych tych dwóch instytucji 
należy lustrować pole i określić liczeb-
ność owadów na plantacji. Obliczenie 

Tabela 1. Progi szkodliwości dla słodyszka rzepakowego

Szkodniki Termin obserwacji Progi szkodliwości

Słodyszek rzepakowy
Zwarty kwiatostan (BBCH – 50-52) 1 chrząszcz na roślinie

Luźny kwiatostan (BBCH – 53-59) 4 chrząszcze na 25 roślinach

URODZAJ

Dorosły owad i larwa na rozwiniętym kwiecie
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liczebności owadów pomaga rolniko-
wi w określeniu progu ekonomicznej 
szkodliwości (tab. 1).

Występowanie słodyszka rzepakowe-
go na plantacji rzepaku możemy ograni-
czać stosując zarejestrowane insektycydy 
(tab. 2). Zabieg możemy powtórzyć kil-
kukrotnie w miarę przedłużania się wy-
stępowania szkodnika. Nalot słodyszka 
może trwać od kilku dni do kilku tygodni. 
Przy zwalczaniu słodyszka rzepakowe-
go od kilku lat problemem jest coraz 
większa odporność owadów na niektóre 
substancje aktywne z grupy pyretroidów. 
Dlatego zalecane jest przemienne stoso-
wanie preparatów o różnym mechanizmie 
działania z różnych grup chemicznych. 
Problemem jest również toksyczność 
stosowanych preparatów dla owadów 
z rodziny pszczołowatych i innych or-
ganizmów pożytecznych. Przykładem 
mogą być preparaty oparte o s.a. chlo-
fopiryfos, których nie możemy stosować 
na kwitnący rzepak.

Zabieg opryskiwania roślin rzepaku 
powinien być przeprowadzony pod wie-
czór, po zakończonym oblocie pszczół 
z uwzględnieniem ich okresu prewen-
cji na dany preparat. Dorosły owad wgryza się w pąk rzepaku
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Tabela 2. insektycydy zarejestrowane do zwalczania słodyszka rzepakowego

Preparat Substancja aktywna Dawka preparatu na ha

pyretroidy

Alpha Gold 100 EC alfa-cypermetryna 0,1l

Fastac 100 EC alfa-cypermetryna 0,1l

Golden Alpha 100 EC alfa-cypermetryna 0,1l

Jetstac 100 EC alfa-cypermetryna 0,1l

Bulldock 025 EC beta-cyflutryna 0,25 l

Sherpa 100 EC cypermetryna 0,25 l

Decis 2,5 EC deltametryna 0,2 l

Decis Mega 50 EW deltametryna 0,1 l

Patriot 100 EC deltametryna 0,05 l

Sumi-Alpha 050 EC esfenwalerat 0,2-0,25 l

Rapid 060 CS gamma-cyhalotryna 0,06-0,08 l

Agria - Lambda Cyhalotryna 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12 l

Arkan 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12 l

Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12 l

Kung-Fu 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12 l

LambdaCe Z 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12 l

Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12 l

Roztoczol Extra 050 CS lambda-cyhalotryna 0,12 l

Mavrik 240 EW tau-fluwalinat 0,2 l

Ammo Super 100 EW zeta-cypermetryna 0,1 l

Fury 100 EW zeta-cypermetryna 0,1 l

Minuet 100 EW zeta-cypermetryna 0,1 l

Rage 100 EW zeta-cypermetryna 0,1 l

Titan 100 EW zeta-cypermetryna 0,1 l

fosforoorganiczne

Dursban Delta 200 CS chloropiryfos 1,5 l

Pyrinex 250 CS chloropiryfos 0,75-1 l

Pyrinex 480 EC chloropiryfos 0,6-0,8 l

chloronikotinile

Acetamip 20 SP  acetamipryd 0,08-0,12 kg

Mospilan 20 SP acetamipryd 0,08-0,12 kg

Sumitox 20 SP acetamipryd 0,08-0,12 kg

Viper 20 SP acetamipryd 0,08-0,12 kg

chloronikotinile + pyretroidy

Proteus 110 OD tiachlopryd, deltametryna 0,5-0,6 l

etery arylopropylowe

Trebon 30 EC* etofenproks 0,2-0,3l

* - preparat Trebon 30 EC ma podobny mechanizm działania jak pyretroidy

Dr Wojciech Cieślicki
Dr Grażyna szymańska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

URODZAJ
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Nawożenie rzepaku wiosną 
Proponujemy producentom rzepaku wdrożenie w technologii nawożenia rzepaku - w zależności od 
żyzności i zasobności gleb w składniki pokarmowe, kondycji plantacji i wcześniej zastosowanego 
nawożenia - nawozów bardzo popularnych we Francji i Belgii, krajach, w których uprawa rzepaku 
jest na bardzo wysokim poziomie. 

Nawożenie uzupełniające NPKSB - 
w gospodarstwach, w których rzepak 
uprawiany jest na glebach ubogich 
w próchnicę, najbardziej narażonych 
na straty azotu, potasu, magnezu i siar-
ki polecamy bardzo wczesną wiosną 
zastosować doglebowo nawóz ROSA-
FERT 15-5-20-2 +33,3 % SO3+0,5%B 
w dawce 100-200 kg/ha. Nawóz ten 
zawiera szybko działający azot azo-
tanowy, potas w postaci siarczanu 
potasu oraz siarkę i 0,5% boru, który 
likwiduje braki boru w glebie i wpły-
wa bardzo korzystnie na rozwój strefy 
włośnikowej systemu korzeniowego.

W gospodarstwach, w których gleby 
są ubogie w próchnicę, tj. o zawarto-
ści <2% próchnicy, a przed siewem 
rzepaku nie zastosowano nawozów 
poprawiających żyzność gleb typu 
ROSAHUMUS, warto ten zabieg wy-
konać bardzo wczesną wiosną poprzez 
jednorazowy oprysk plantacji w dawce 

3 kg/ha. Na zachodzie Europy bardzo 
często stosuje się nawożenie dolistne 
kwasami humusowymi w dawce 250-
300g Rosahumusu/ha. W tej techno-
logii wykonujemy 2 zabiegi: pierwszy 
po ruszeniu wegetacji, drugi przed wy-
tworzeniem łodygi.

 W tym roku zimna wiosna hamu-
je aktywność biologiczną gleb oraz 
utrudnia rozwój systemu korzeniowego 
a w konsekwencji ograniczone pobie-
ranie fosforu, magnezu, potasu i boru. 
W centralnej i wschodniej Polsce dn. 
10.04.2012 o godz. 16.00 temperatura 
gleby wahała się w granicach 3,8-6,3°C 
a powietrza 12-12,9°C. Przy takiej tem-
peraturze gleby praktycznie całkowicie 
zahamowane jest pobieranie fosforu, 
a w następstwie rozwój systemu korze-
niowego oraz fotosynteza i pobieranie 
pozostałych składników pokarmowych. 
W celu pobudzenia aktywności bak-
terii glebowych Pseudomonas putidia 

przetwarzających fosfor i ułatwiających 
jego pobieranie przez rośliny, poleca-
my wczesną wiosną wykonać oprysk 
nawozem Delsol w dawce 1-2L/ha + 
Rosahumus 250g/ha. Jeżeli wiosenne 
chłody będą się utrzymywały należy 
wykonać oprysk nawozem fosforo-
wym np. Rosasol 8-50-12 , Rosaleaf 
1(10-52-5)Fosfiron Mg.  

W uprawie rzepaku bardzo ważne 
jest nawożenie azotem. Szczególnie 
w tym roku nawożenie tym składnikiem 
będzie bardzo istotne. Do uzupełnie-
nia nawożenia azotem proponujemy 
nawóz AZOFOL. Nawóz ten zawiera 
azot w 2 formach: amidowej, szybko 
działającej oraz polimeru cyklicznego 
o wydłużonym działaniu oraz magnez 
i siarkę. Synergia tych 3 składników 
zapewnia bardzo wysoką skutecz-
ność działania nawozu oraz maksy-
malne wykorzystanie zastosowanych 
składników pokarmowych. Ponad-
to nawóz ten zawiera ligninosulfonia-
ny, związki chelatujące, zmiękczające 
wodę i zwiekszające przyczepność 
nawozu do liścia. Ligninosulfoniany po 
wniknięciu składników pokarmowych 
do liścia pozostają na jego powierzchni 
zapobiegając uszkodzeniom warstwy 
woskowej liścia i utrudniając wnikanie 
szkodliwych substancji i patogenów. 
Działa jak naturalne „uszczelnienie ro-
śliny”. Nawóz jest w pełni bezpieczny 
dla nawożonych roślin może być sto-
sowany w dawce 5-60L/ha w zależno-
ści od deficytu azotu. Stosując Azofol 
można obniżyć dawki innych nawozów 
azotowych.

 W tym roku bardzo ważne będzie 
pobudzenie rzepaku nawozami z do-
datkiem ekstraktu z alg morskich La-
minaria Digitata. Nawozy Agrocean B 
i Agrocean Mg produkowane przez fran-
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cuską firmę AGRIMER zawierają B i Mg 
oraz naturalne substancje stymulujące 
podziały komórkowe i wzrost roślin, tj. 
auksyny, gibereliny, cytokininy, poliaminy 
oraz fitoaleksyny –substancje obronne 
chroniące rośliny przed atakiem szkod-
liwych patogenów oraz niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. Ponad-
to algi Laminaria Digitata zawierają bar-
dzo dużo mannitolu przyspieszającego 
pobieranie i transport składników po-
karmowych w roślinie. Nawozy Agroce-
an są bardzo bogate w jod, który ma 
właściwości wabiące pszczoły do za-
pylania kwiatów, a w uprawie rzepaku 
ma to ogromne znaczenie. Jeżeli plan-
tacja rzepaku jest osłabiona po zimie, 
najpierw należy wykonać 1-2 opryski 
nawozem Agrocean Mg w dawce 5 L/
ha, aby pobudzić rozwój roślin i zakty-
wizować syntezę chlorofilu w liściach, 
a następnie wykonujemy 1-2 zabiegi 
nawozem Agrocean B w dawce 2L/
ha lub Algex w dawce 5L/ha. Pierw-
szy zabieg po wytworzeniu pąków 
kwiatowych następny przed samym 
kwitnieniem.

Bor w uprawie rzepaku jest najważ-
niejszym mikroelementem. Odpowiada 
za rozwój strefy włośnikowej systemu 
korzeniowego, jest niezbędny w pro-
cesie kwitnienia, odpowiada za lotność 
pyłku i zawiązanie nasion. Bor ma 
także bardzo duży wpływ na procesy 
biochemiczne zachodzące w roślinie. 
W związku z faktem, że ponad 90 % 
gleb Polski jest ubogich w bor nawo-
żenie tym składnikiem jest bardzo waż-
ne. Polecamy do wyboru 3 nawozy: 

- Rheobor jest nawozem nowej gene-
racji opracowanym przez firmę ROSIER. 
Bor w tym nawozie występuje w po-
staci boranu wapnia, który jest natu-
ralnym składnikiem naszej planety. 

Nawóz występuje w postaci stężonej 
zawiesiny refluidalnej. Surowce używa-
ne do produkcji nawozu poddawane 
są procesowi micronizacj, w wyniku 
czego powstają microcząsteczki na-
wozu o wielkości ok. 2 µm. Dla porów-
nania aparat szparkowy (stomata) ma 
wielkość 5-10 µm. Na 1mm2 liścia wy-
stępuje 50-150(na dolnej stronie) apa-
ratów szpakowych. Nawóz jest w pełni 
bezpieczny dla roślin, środowiska i lu-
dzi. Nie powoduje fitotoksyczności oraz 
wykazuje przedłużone działanie w ro-
ślinie. Nawóz jest pobierany przez li-
ście w ciągu 2 godzin od zabiegu. 
Po wniknięciu do rośliny nawóz ulega 
dysocjacji do jonów B+++,OH-, Ca++, 
dzięki czemu wszystkie składniki są wy-
korzystywane w metabolizmie roślin. 
Szczególnie korzystna dla roślin jest 
zawartość łatwo dostępnego wapnia, 
który rośliny wykorzystują do budowy 
ścian komórkowych. Wapń reguluje tak-
że aktywność aparatów szparkowych, 
dzięki czemu rośliny pobierają więcej 
dwutlenku węgla niezbędnego do pro-
cesu fotosyntezy. Rheobor polecamy 
szczególnie osobom dbającym o włas-
ne zdrowie i środowisko naturalne.

- Bolero – produkowany przez firmę 
S-D-P z Francji jest płynnym nawozem 
borowym o wyjątkowych właściwoś-
ciach, którego specyficzny system 
odżywiania roślin oparty jest na zdol-
ności boru do tworzenia związków 
kompleksowych z cukrami i alkoho-
lami, co powoduje zwiększenie ru-
chliwości boru jako pierwiastka i jego 
szybkie przemieszczanie się w roślinie. 
W ten sposób bor po wniknięciu przez 
szparki i pory, przenika bezpośrednio 
do łyka i drewna, do stref, w których 
następuje rozwój i reprodukcja roślin.Po 
dotarciu Bolero  do miejsca działania, 

wiązania między cukrami i borem ulega-
ją zerwaniu, a bor wnika bezpośrednio 
tam, gdzie jego działanie jest najbardziej 
skuteczne i najszybsze, zmniejszając 
wydatkowanie energii przez roślinę. Po-
nadto nawóz zawiera środki zwilżające 
i powierzchniowo czynne co zapewnia 
wysoką skuteczność działania. Nawóz 
ten szczególnie polecamy tym planta-
torom rzepaku,którzy mają problemy 
z silnym deficytem boru. 

- Missibor – całkowicie rozpuszczalny 
w wodzie nawóz borowy zawierający 
21% boru w postaci trzywodnego ok-
taboranu sodu przeznaczony do na-
wożenia doglebowego i dolistnego. 
Nawóz rozpuszcza się w wodzie bar-
dzo szybko i w 100%.   

Bardzo ważne jest dostarczenie przed 
kwitnieniem odpowiedniej ilości fosfo-
ru i potasu. Doskonałymi nawozami 
są ROSASOL 8-24-342+mikroelemen-
ty, Rosaleaf 3(10-20-30-2) lub Fosfiron 
Mg,który zawiera 40% P2O5 i 10%MgO. 
Zastosowanie tych nawozów zapew-
nia obfite kwitnienie i wiązanie nasion.

W celu uzupełnienia niedoborów 
wszystkich mikroelementów, szczególnie 
w okresie niskich temperatur polecamy 
nawóz Mikrostar Complex. Nawóz ma 
bardzo wysoką koncentrację mikroskład-
ników, jest w postaci mikrogranulatu, co 
zapobiega pyleniu podczas rozpuszcza-
nia, szybko i całkowicie rozpuszcza się 
w wodzie a mikroskładniki metaliczne 
(Cu,Fe, Mn,Zn) są w 100% schelatowane 
EDTA. Nawóz można stosować łącznie 
z siarczanem magnezu oraz nawozami 
zawierającymi fosfor np. ROSASOL 8-24-
34. Zalecane dawki 1-1,2 kg/ha. Kobalt 
zawarty w nawozie stymuluje syntezę 
witaminy B, która podnosi jakość i war-
tość nasion rzepaku.

Krzysztof Zachaj

URODZAJ
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Stosowanie regulatorów 
wzrostu w zbożach
Ochrona zbóż przed wyleganiem jest jednym z warunków zabezpieczenia stabilności plonowania.

Wyleganie związane jest z trwałym 
pochyleniem łanu, co powoduje zmniej-
szenie natężenia fotosyntezy, zakłócenia 
w pobieraniu składników pokarmowych 
i wody z gleby, a w efekcie końcowym 
duże straty w ilości i jakości plonu. 
W wylegniętym zbożu istnieje specy-
ficzny mikroklimat, który sprzyja roz-
wojowi grzybów saprofitycznych oraz 
porastaniu ziarna, co zwiększa ryzyko 
występowania szkodliwych mykotoksyn 
w przechowywanym ziarnie. Czynni-
kami sprzyjającymi temu zjawisku są: 
wysokie nawożenie azotowe, niedobór 
potasu, gęsty siew, wysoka wilgotność 
gleby, silny wiatr, intensywne opady 
i porażenie przez choroby podstawy 
źdźbła. Można temu zapobiec poprzez 
działania profilaktyczne takie jak stoso-
wanie optymalnej technologii uprawy 
oraz dobór odmian wykazujących małą 
skłonność do wylegania. Skutecznym 
sposobem jest również aplikacja synte-
tycznych regulatorów wzrostu z grupy 

retardantów. Są to związki chemicz-
ne regulujące gospodarkę hormonal-
ną roślin. Ich działanie polega przede 
wszystkim na ograniczeniu wydłuża-
nia się źdźbeł poprzez blokowanie 
syntezy giberelin. Ponadto, wpływa-
ją korzystnie na syntezę chlorofilu oraz 
stymulują wzrost korzeni i rozkrzewia-
nie się zbóż.

Dostępne w handlu regulatory wzro-
stu oparte są na trzech substancjach 
aktywnych, tj. chlorek chloromekwa-
tu (CCC), etefon oraz trineksapak etylu. 
Najliczniejszą i jednocześnie najdłużej 
istniejącą na rynku grupę stanowią 
środki zawierające chlorek chlorome-
kwatu. Substancja ta występuje m.in. 
w takich środkach jak Antywylegacz 
Płynny 675 SL, CCC 720 SL, Stabilan 
750 SL. Zastosowanie chlorku chloro-
mekwatu powoduje ograniczenie pro-
dukcji hormonów wzrostu w roślinie, 
co skutkuje skróceniem dolnych mię-
dzywęźli, dlatego też należy go stoso-

wać na początku strzelania w źdźbło, 
w fazie pierwszego kolanka. Skutecz-
ność działania CCC jest w dużym stop-
niu uzależniona od przebiegu pogody 
w czasie opryskiwania roślin. Zabie-
gi wykonane w temperaturze poniżej 
100C są mniej efektywne. Wraz ze 
wzrostem temperatury działanie pre-
paratu jest bardziej skuteczne.

Druga grupę regulatorów wzrostu sta-
nowią środki zawierające etefon, który 
również wpływa na gospodarkę hor-
monalną roślin, jednak jego działanie 
jest zupełnie odmienne niż CCC. Sub-
stancja ta powoduje skrócenie i usztyw-
nienie głównie wyższych międzywęźli. 
Środki zawierające etefon (np.: Etefo 
480 SL, Cerone 480 SL, Retar 480 SL) 
najlepiej stosować od fazy trzeciego 
kolanka zbóż, czyli w okresie wydłu-
żania się źdźbła.

Retardanty zawierające trineksapak 
etylu pobierane są głównie przez liście 
i źdźbła zbóż, a następnie przenoszone 
do tkanek merystematycznych, zapo-
biegając nadmiernemu wydłużaniu się 
międzywęźli. Najsilniejszemu skróce-
niu ulegają międzywęźla rosnące na-
jintensywniej w czasie zastosowania 
preparatu. Oprócz hamowania syntezy 
giberelin i ograniczenia wzrostu, sub-
stancja ta wpływa na wzrost średnicy 
źdźbła, krzewistość produkcyjną oraz 
przyrost masy korzeni, a przez to zwięk-
szenie odporności roślin na suszę. Środ-
ki zawierające trineksapak etylu najlepiej 
stosować w temperaturze 10-15 0C, 
kiedy łan jest suchy i aktywnie rośnie. 
Termin ich aplikacji jest zróżnicowany 
i zależy od gatunku zboża.

Wykaz dostępnych regulatorów wzro-
stu do ochrony zbóż przed wyleganiem 
przedstawiono w tabeli 1.

Obecnie, w produkcji roślinnej zmie-
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Tabela 1. Zalecane regulatory wzrostu do stosowania w zbożach, zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.bip.minrol.gov.pl)

Substancja aktywna Nazwa środka Dawka l/ha Roślina uprawna

CCC

Adjust SL

1-1,25 jj

1,0-1,8 po

1,25-1,5 pż, zo

Agriguard Chlormequat 750 SL

1,8-2,0 po (odmiany podatne na wyleganie) 

1,2-1,8 po (odmiany mniej podatne na wyleganie)

1,5 ow

1,2 pj

Antywylegacz Płynny 675 SL

1-2 po

0,7-1,5 pj

2-3 zo

1,5-2,0 pż, ow

Antywylegacz Płynny 725 SL

1,7-2,2 po (odmiany podatne na wyleganie)

1,2-1,7 po (odmiany mniej podatne na wyleganie)

0,9-1,2 pj

1,5-2,0 zo, pż, ow

CCC 720 SL

1,8-2,2 po (odmiany podatne na wyleganie)

1,2-1,8 po (odmiany mniej podatne na wyleganie)

0,9-1,2 pj

Cekwat 750 SL

1,8-2,0 po (odmiany podatne na wyleganie)

1,2-1,8 po (odmiany mniej podatne na wyleganie)

1,2 pj

1,5 ow

C-Kwat Gold 720 SL

0,9-1,2 pj

1,8-2,2 po (odmiany podatne na wyleganie)

1,2-1,8 po (odmiany mniej podatne na wyleganie)

Golden C-Kwat 720 SL

1,8-2,2 po (odmiany podatne na wyleganie)

1,2-1,8 po (odmiany mniej podatne na wyleganie)

0,9-1,2 pj

Manipulator SL

1-1,8 po

1,0-1,25 jj

1,25-1,5 pż, zo

Reduktor 750 SL

1,2 pj

1,8-2,0 po (odmiany podatne na wyleganie)

1,2-1,8 po (odmiany mniej podatne na wyleganie)

1,5 ow

Regulator 620 SL

1,0-1,8 po

1,0-1,25 jj

1,25-1,5 pż, zo

Stabilan 750 SL

1,8-2,0 po (odmiany podatne na wyleganie)

1,2-1,8 po (odmiany mniej podatne na wyleganie)

1,2 pj

1,5-2,0 pż, zo

1,5 ow

URODZAJ
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etefon

Cerone 480 SL

0,75 po

1,0 zo, pż

1,5 jo

0,75 pj,jj

Etefo 480 SL

1,5 jo

1,0 zo, pż

0,75 po, pj, jj

Retar 480 SL
1,5 jo

0,75 po

trineksapak etylowy

Moddus 250 EC

0,4 po, jj, ow

0,6 jo, pż

0,3 zo

Optimus 175 SL

0,6 po, zo, pż

0,7-0,9 jo

0,6 ow

Proteg 250 EC

0,4 po, pj, jj, ow

0,6 jo, pż

0,3 żo

po – pszenica ozima, jo – jęczmień ozimy, pż – pszenżyto ozime, zo – żyto ozime, pj – pszenica jara, jj – jęczmień jary, ow – owies siewny

rza się w kierunku zmniejszenia nakła-
dów poniesionych na ochronę roślin. 
Jednym ze sposobów jest ogranicze-
nie liczby wykonywanych zabiegów 
poprzez łączne stosowanie agrochemi-
kaliów. Ze względu na brak formalnych 
zaleceń dla rolnictwa pozwalających 
na jednoczesne stosowanie regulato-
rów wzrostu i herbicydów, w Zakładzie 
Herbologii i Technik Uprawy Roli we 
Wrocławiu (IUNG-PIB) prowadzone 
są badania nad jednoczesnym stosowa-
niem tych środków. Głównym problemem 
w łącznej ich aplikacji jest rozbieżność 
w terminach stosowania. Chwasty już 
od najwcześniejszych faz rozwojowych 
silnie konkurują ze zbożami przyczynia-

jąc się w ten sposób do znacznych strat 
w plonie ziarna i pogorszenia jego jako-
ści. Ponadto, rosną szybciej niż zboża 
i osiągają fazy, w których stają się mało 
wrażliwe na większość stosowanych 
herbicydów. Dlatego też należy zwal-
czyć je jak najszybciej. Optymalny ter-
min stosowania większości herbicydów 
nalistnych powinien przypadać na okres 
fazy 3-4 liści właściwych chwastów 
dwuliściennych, a jednoliściennych – 
do początku krzewienia. Tylko niektóre 
herbicydy zwalczają również chwasty 
w bardziej zaawansowanej fazie roz-
wojowej np. Mustang 306 SE, Grodyl 
75 WG i Starane 250 EC. Z kolei termin 
stosowania regulatorów wzrostu przypa-

da znacznie później. Szeroki zakres termi-
nów stosowania niektórych herbicydów 
stwarza warunki do łącznej ich aplikacji 
z regulatorami wzrostu. W chwili obecnej 
w etykietach tylko niektórych środków 
zawarta jest informacja o takiej możli-
wości. Dotyczy to retardantów zawiera-
jących chlorek chloromekwatu (Cekwat 
750 SL, Stabilan 750 SL) które moż-
na stosować w pszenicy ozimej łącznie 
z herbicydem Dicoherb 750. Informa-
cje dotyczące dawek i terminów aplikacji 
w/w mieszanin zawarte są w etykietach 
stosowania poszczególnych środków.

dr Renata Kieloch, 
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa

i U n i G – P i B
Zakład herbologii i Technik Uprawy Roli
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Czym i do kiedy można skutecznie zwalczać 
miotłę zbożową
Chemicznie miotłę zbożową można niszczyć w dwojaki sposób. Stosując herbicydy, które zwalczają tylko chwasty jednoliścienne albo użyć 
mieszaniny zbiornikowe lub fabryczne przeznaczone do zwalczania miotły zbożowej i określonej, charakterystycznej dla danej kombinacji grupy 
wrażliwych chwastów dwuliściennych.

Preparatów niszczących tylko chwa-
sty jednoliścienne jest zdecydowanie 
mniej, niż mieszanin, które dodatkowo 
zwalczają chwasty dwuliścienne. W ta-
beli 1 zamieszczono preparaty selektyw-
ne dla roślin dwuliściennych, niszczące 
miotła zbożową. Jest ich sześć, jednak 
oparte są na trzech substancjach ak-
tywnych. Najstarszym przedstawicielem 
jest fenoksaprop-p-etyl reprezentowany 
przez Pumę Uniwersal 069 EW i jej od-
powiedniki Agria Fenoksaprop 069 EW, 
Fantom 069 EW i Foxtrot 069 EW. Jed-
nym z ciekawszych zastosowań tych 
preparatów jest możliwość wykonania 
zabiegu herbicydem Foxtrot 069 EW 
w obniżonej dawce do 0,5 l/ha, ale 
łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC. 
Foxtrot jest także jedynym w tej grupie 
herbicydem, który posiada rejestrację 
oprócz pszenicy także w pszenżycie 
i życie. Oficjalnie rejestracja tych her-

bicydów obejmuje termin „bezpośred-
nio po ruszeniu wegetacji”, w praktyce 
można je stosować, co najmniej do fazy 
drugiego kolanka. Miotła jest wrażli-
wa od dwóch liści do końca krzewie-
nia. Stosunkowo wąską rejestrację ma 
Grasp 400 SC (tralkoksydym), zaleca-
ny tylko pojedynczo w pszenicy ozimej 
od momentu ruszenia wegetacji do fazy 
krzewienia. Axial 100 EC (pinoksaden) 
posiada praktyczną zaletę, jako jedy-
ny jest przeznaczony do zwalczania 
miotły zbożowej (owsa, wyczyńca) tak-
że w jęczmieniu ozimym. Poprzednio 
wymienione preparaty można stoso-
wać z adiuwantami, natomiast Axial 
100 EC wymaga takiego stosowania. 
Do łącznego zabiegu jest zarejestrowa-
ny ze wspomagaczem Adigor 440 EC. 
Dodatek adiuwanta musi być zawsze 
trzykrotnie wyższy niż dawka samego 
preparatu.

W tabeli 2 zamieszczono różne 
mieszaniny (fabryczne, zbiorniko-
we) zwalczające jednocześnie miotłę 
i gatunki dwuliścienne. Na pograni-
czu preparatów niszczących miotłę 
zbożową i chwasty dwuliścienne jest 
propoksykarbazon etylu, czyli sub-
stancja aktywna preparatu Attribut 
70 WG oraz jego późniejszego odpo-
wiednika produkowanego w formula-
cji 70 SG. Z grupy jednoliściennych 
zwalcza także owies głuchy, stokłosy, 
wyczyniec polny, a w najwyższej daw-
ce (100 g/ha) ogranicza perz właści-
wy. Uważany jest za preparat, który 
w średnim stopniu ogranicza wystę-
powanie chwastów dwuliściennych. 
W praktyce jednak wykazuje dobry 
efekt chwastobójczy np. w stosunku 
do gatunków kapustnych (gorczyca, 
rzodkiew, tasznik, tobołki, samosie-
wy rzepaku i inne).

Tabela 1. Wiosenny program zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych

Kombinacja herbicydowa
Dawka na hektar w poszczególnych zbożach ozimych

Pszenica Jęczmień Pszenżyto Żyto

bezpośrednio po ruszeniu wegetacji

Agria Fenoksaprop 069 EW 1,0-1,2 l – – –

Fantom 069 EW 1,0-1,2 l – – –

Foxtrot 069 EW 1,0-1,2 l – 1,0-1,2 l 1,0-1,2 l

Foxtrot 069 EW + Atpolan 80 EC 0,5 + 1,0 l – 0,5 + 1,0 l 0,5 + 1,0 l

Puma Uniwersal 069 EW 1,0-1,2 l – – –

bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do pełni krzewienia

Grasp 400 SC 0,6-0,9 l – – –

od fazy 3 liści do fazy początku liścia flagowego

Axial 100 EC + Adigor 440 EC 0,3-0,6 + 0,9-1,8 l 0,3-0,6 + 0,9-1,8 l - -

URODZAJ
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Tabela 2. Wiosenny program zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych

Zalecana kombinacja
Dawka na hektar w poszczególnych zbożach ozimych

Pszenica Pszenżyto Żyto

bezpośrednio po ruszeniu wegetacji

Puma Uniwersal 069 EW (Fantom 069  EW) + Granstar 75 WG 1,2 l + 20 g – –

Puma Uniwersal 069 EW (Fantom 069 EW)  + Sekator 125 OD 1,2 l + 0,15 l – –

Atlantis 04 WG + Actirob 842 EC lub Olbras 88 EC 0,15-0,4 kg + 0,5-1,0 l 0,15-0,4 kg + 0,5-1,0 l 0,15 kg + 0,5-1,0 l

Atlantis 12 OD 0,45-1,2 l 0,45-1,2 l 0,45 l 

Atlantis 04 WG + Grodyl 75 WG + Actirob 842 EC 0,3 kg + 40 g + 1,0 l 0,3 kg + 40 g + 1,0 l 0,3 kg + 40 g + 1,0 l

Atlantis 12 OD + Grodyl 75 WG 0,45 l + 40 g 0,45 l + 40 g 0,45 l + 40 g

Atlantis 12 OD + Granstar 75 WG 0,45 l + 25 g 0,45 l + 25 g 0,45 l + 25 g

Atlantis 12 OD + Mustang 306 SE 0,45 + 0,6 l 0,45 + 0,6 l 0,45 + 0,6 l

Attribut 70 SG 60-100 g 60-100 g –

Attribut 70 WG + Atpolan 80 EC lub Olbras 88 EC 60-100 g + 1,5 l 60-100 g + 1,5 l –

Attribut 70 WG + Chwastox Extra 300 SL 60 g + 3 l 60 g + 3 l –

Attribut 70 WG + Granstar 75 WG 60 g + 20 g 60 g + 20 g –

Attribut 70 WG + Mustang 306 SE 60 g + 0,4 l 60 g + 0,4 l –

Legato Plus 600 SC 1,5 l – –

Pelikan Plus 550 SC 1,5-2,0 l 1,5-2,0 l –

Lentipur Flo 500 SC lub Tolurex 500 SC 3,0 l 3,0 l –

Zeus 208 WG + Nuance 75 WG dwupak/6 ha – –

bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do fazy końca krzewienia

Golden IPU 500 SC 2,0-2,5 l – –

IPU Gold 500 SC, IPUherb 500 SC, Isoguard 500 SC, Izofarm 500 SC, Izoherb 500 SC 2,0-2,5 l 2,0-2,5 l –

Protugan 500 SC 2,0-3,0 l 2,0-3,0 l –

Chisel 75 WG + Trend 90 EC 60 g + 0,05% 60 g + 0,05% 60 g + 0,05%

Huzar 05 WG 0,15-0,2 kg 0,15-0,2 kg 0,15-0,2 kg

Huzar 100 OD 75-100 ml 75-100 ml 75-100 ml

Huzar Activ 387 OD 0,75-1,0 l 0,75-1,0 l 0,75-1,0 l

Zeus 208 WG 0,3 kg – –

Starane 250 EC + Puma Uniwersal 069 EW 0,6-0,8 + 1,0-1,2 l 0,6-0,8 + 1,0-1,2 l –

Starane Super 101 SE + Apyros 75 WG 1,0 l + 13-20 g 1,0 l + 13-20 g –

Starane Super 101 SE + Atlantis 04 WG 1,0 l + 0,15 kg 1,0 l + 0,15 kg 1,0 l + 0,15 kg

Starane Super 101 SE + Attribut 70 WG 1,0 l + 60 g 1,0 l + 60 g –

bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka

Apyros 75 WG (Nylon 75 WG) + Atpolan 80 EC 13,3-26,5 g + 1,5 l 13,3-26,5 g + 1,5 l –

Apyros 75 WG + Starane 250 EC 13,3-20,0 g + 0,4 l – –

bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do fazy początku liścia flagowego

Rubin SX 50 SG + Trend 90 EC 120-150 g + 0,1% 120-150 g + 0,1% 120-150 g + 0,1%

(od fazy 3 liści do fazy pełni krzewienia

Caliban 178 WG 0,25 kg – –

od fazy 3 liści do końca krzewienia

Bifenix N 499 SC 4,5 l – –

od początku krzewienia do pierwszego kolanka

Dragon 450 WG + Apyros 75 WG + Atpolan 80 EC
33,3 + 13,3-20 g 

+ 1,5 l
– –

Dragon 450 WG + Atlantis 0,4 WG + Actirob 842 EC
33,3 + 150-
200 g + 1,0 l

– –

Dragon 450 WG + Attribut 70 WG 33,3 g + 60 g – –

Lancet Plus 125 WG 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 

w fazie od pełni do końca krzewienia

Apyros 75 WG (Nylon 75 WG) + Chwastox Extra 300 SL 13,3-20 g + 1,5 l – –

Apyros 75 WG (Nylon 75 WG) + Mustang 306 SE 13,3 g + 0,4-0,6 l – –
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Pozostałe, zamieszczone w tabe-
li 2, herbicydy jedno- i wieloskładnikowe, 
dwupaki oraz mieszaniny zbiornikowe 
są zalecane do równoczesnego zwal-
czania miotły zbożowej i chwastów 
dwuliściennych. Kluczem do uzyskania 
odpowiedzi, „co” zastosować, jest ga-
tunkowy skład zachwaszczenia, który 
powinien się pokrywać z wrażliwością 
chwastów dwuliściennych na daną 
kombinację zabiegową.

Istotnym czynnikiem w zwalczaniu 
miotły zbożowej są warunki klimatyczne 
i termin wykonywania oprysków. Sub-
stancje aktywne chlorotoluron (Lentipur, 
Tolurex), diflufenikan (Legato, Pelikan) 
i izoproturon (np. Isoguard, Protugan) 
mogą być stosowane nalistnie, cho-
ciaż działają doglebowo. Stąd zabieg 
można wykonywać na mokre rośliny, 
najlepiej w fazie nie przekraczającej 
dwóch liści. Co prawda chlorotoluron 
zwalcza miotłę nawet w fazie końca 
krzewienia, ale wymaga wtedy daw-
ki minimum 3 l/ha. Są to herbicydy nie 
wymagające wysokiej temperatury 
powietrza, działają skutecznie w gra-
nicach kilku oC. Pozostałe preparaty 
głównie wnikają przez liście, w zale-
ceniach dopuszczających stosowania 
ich łącznie z adiuwantami, możliwość 
tę warto wykorzystać. W sytuacji, gdy 
na polach będzie się znajdowała miot-
ła zbożowa ze wschodów jesiennych, 
należy możliwie jak najszybciej przy-
stąpić do jej zwalczania. Praktycznie 
jej wegetacja rusza, gdy temperatu-
ra przekracza 0oC, zaczyna szybko 
rosnąć i równie szybko konkurować 
ze zbożami. Wykonywanie zabiegów 
jak najwcześniej to jednocześnie moż-
liwość aplikowania ich podczas niskiej 
temperatury. To czynnik ograniczający 
działanie, stąd konieczność w takich 

warunkach stosowania herbicydów 
w najwyższych (niestety najdroższych) 
dawkach. Preparaty sulfonylomoczni-
kowe (np. Apyros, Atlantis, Chisel, Hu-
zar, Rubin), ich pochodne o podobnym 
mechanizmie działania (np. Dragon, 
Kantor, Mustang) lub stanowiące ich 
mieszaniny (np. Caliban, Zeus), a tak-
że mieszaniny z udziałem regulatorów 
wzrostu (np. Chwastox) powinny być 
stosowane podczas minimalnej tem-
peratury około 8 °C.

Zdecydowanie bezproblemowo i naj-
łatwiej jest odchwaścić pszenicę ozimą, 
następnie pszenżyto i żyto. Najtrudniej 
miotłę zbożową równocześnie z chwa-
stami dwuliściennymi jest zwalczyć 
w jęczmieniu ozimym. Jedynym pod tym 
względem uniwersalnym herbicydem 
jest Chisel 75 WG. Jeżeli zwalczanie 
chwastów dwuliściennych wymaga in-
nego herbicydu, należy zastosować Axial 
(na miotłę), a z palety środków zwalcza-

jących gatunki dwuliścienne - wybrać 
odpowiedni i niestety zastosować go 
osobno. Rozwiązań zwalczania miotły 
zbożowej w zbożach jest stosunkowo 
dużo. Niektóre z nich wymagają nieco 
więcej nakładów czasowych i finanso-
wych, ale każdy stan zachwaszcze-
nia plantacji miotłą zbożową samą lub 
z udziałem chwastów dwuliściennych 
- jest do opanowania. Należy jednak 
zwrócić uwagę na terminy stosowania 
ograniczone fazą rozwojowa zbóż (tabe-
la 1 i 2). Jednocześnie należy pamiętać, 
że miotła zbożowa najbardziej wrażliwa 
jest w fazie od dwóch liści do fazy począt-
ku krzewienia. Można ją także zwalczać 
niektórymi preparatami w późniejszym 
okresie, nawet do końca krzewienia, ale 
wymaga to większych nakładów, ponie-
waż wraz ze wzrostem miotła nabywa 
odporności i do jej zwalczania wymaga-
ne są wyższe dawki herbicydów

Adam Paradowski iOR - PiB Poznań
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Chemiczne zwalczanie 
chwastów w ziemniakach
Ziemniaki nadal stanowią główny składnik naszej diety, chociaż ostatnio notuje się wzrost jego 
spożycia w formie przetworzonej, głownie w postaci frytek i czipsów. W obrocie można coraz 
częściej nabyć ziemniaki konfekcjonowane, częściowo oczyszczone (szczotkowane) lub myte. 
Dlatego bardzo ważnym elementem staje się nie tylko ilość plonu, ale również jego wysoka 
jakość, która zapewnia minimalne straty surowca w czasie jego obróbki.

Przyczyną niskich plonów ziemniaka 
w Polsce jest zachwaszczenie, które 
również wpływa na jakość uzyskanych 
bulw. Chwasty w uprawie ziemniaka 
są szczególnie uciążliwe w dwóch 
terminach: na początku wegetacji (za-
chwaszczenie pierwotne), gdy chwa-
sty są konkurentami o światło, wodę 
i składniki pokarmowe, oraz pod ko-
niec wegetacji (zachwaszczenie wtór-
ne), gdzie mogą powodować wzrost 
uszkodzeń bulw podczas zbioru, co 
powoduje dalsze straty podczas ich 
przechowywania. Spośród wielu spo-
sobów ograniczania zachwaszczenia, 
najkorzystniejsze okazuje się stoso-

wanie herbicydów, które w ziemniaku 
można stosować w dwóch podstawo-
wych terminach: przed i po wschodach 
ziemniaka.

Herbicydy przedwschodowe, jak sama 
nazwa wskazuje, stosuje się przed 
wschodami ziemniaka, po uformowa-
niu redlin, na wilgotną glebę, a po ich 
aplikacji, nie wykonuje się żadnych 
zabiegów mechanicznych. Ma to de-
cydujący wpływ na skuteczność za-
stosowanych herbicydów, które tworzą 
na powierzchni gleby tzw. warstwę 
ochronną. Dużą rolę odgrywa również 
temperatura w trakcie wykonywania za-
biegu, od której uzależniona jest szyb-

kość pobierania substancji aktywnej 
(zbyt niska temperatura – skuteczność 
herbicydów maleje).

Informacje dotyczące zwalczanych 
gatunków chwastów, dawek herbicydu 
oraz warunków jego stosowania są po-
dane w etykiecie-instrukcji, która musi 
być zawarta na opakowaniu (zgodnie 
z ustawą – w języku polskim). Etykie-
ty – instrukcje stosowania herbicydów 
są udostępnione na stronie interne-
towej Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (http://www.minrol.gov.pl), 
a także są publikowane w Zaleceniach 
Ochrony Roślin przez Instytut Ochrony 
Roślin – PIB w Poznaniu (tab. 1).

W uprawie ziemniaka na najwcześ-
niejszy zbiór (odmiany bardzo wczes-
ne i wczesne), należy zwracać uwagę 
na długość okresu karencji, np. her-
bicyd Afalon Dyspersyjny 450 SC po-
siada 90-dniowy okres karencji, co 
w tym przypadku dyskwalifikuje jego 
stosowanie. Z kolei, zbyt późna apli-
kacja herbicydów przedwschodowych, 
gdy kiełkująca roślina znajduje się tuż 
pod powierzchnią gleby, może dopro-
wadzić do wystąpienia objawów fito-
toksycznej reakcji. Po zastosowaniu 
herbicydu Afalon Dyspersyjny 450 SC 
i Linurex 500 SC mogą wystąpić chlo-
rozy blaszek liściowych; Command 
360 CS, Command 480 EC, Racer 
25 EC i Reactor 360 CS – bielenie 
tkanek liści, zahamowanie wzrostu, 
a w skrajnych przypadkach może dojść 
do zniszczenia plantacji. Również bar-
dzo ostrożnie należy stosować herbicy-
dy zawierające glifosat, np. popularny 
Roundup 360 SL oraz jego genetyki. 
Należy je stosować na glebach śred-
nio zwięzłych, a zabieg powinien być 
przeprowadzony po posadzeniu ziem-
niaków i jednokrotnym obredleniu, 

fot 1 J.Urbanowicz - Plantacja zachwaszczona
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na wschodzące chwasty (nie stoso-
wać przed wschodami chwastów!), ale 
nie później niż 3 dni przed wschodami 
ziemniaków.

Po aplikacji herbicydu nie wykony-
wać żadnych uprawek mechanicznych.

Często zdarza się, że ze względu 
na niekorzystne warunki pogodowe, 
wykonanie zabiegu herbicydem przed-
wschodowym jest utrudnione lub na-
wet niemożliwe do przeprowadzenia. 
W takich przypadkach korzystniej jest 
zastosować herbicydy powschodowe, 
co może w znacznym stopniu zmniej-
szyć ryzyko uszkodzenia plantacji.

Herbicydy powschodowe stosuje-
my, gdy rośliny ziemniaka mają około 
10-15 cm wysokości, najpóźniej zabieg 
powinien być wykonany do momen-

tu zwierania rzędów, by substancja ak-
tywna mogła dotrzeć do chwastów, 
a nie zatrzymywać się na liściach 
ziemniaka.

Wszystkie „typowe” herbicydy 
do zwalczania jednoliściennych ga-
tunków chwastów w ziemniaku, tzw. 
graminicydy są przeznaczone do po-
wschodowego stosowania. Największą 
skuteczność ich zwalczania moż-
na osiągnąć, gdy chwasty mają roz-
winięte 2-6 liści (gatunki prosowate), 
a perz właściwy od 3 do 6. Ostatecz-
ni zabieg przeciwko jednoliściennym 
gatunkom chwastów powinien być 
przeprowadzony do początku fazy 
krzewienia (tab. 2).

Herbicydy zawierające rimisulfu-
ron (Titus 25 WG, MAC Rimisulfuron 

25 WG, Amon 25 WG i Agria Rimi-
sulfuron 25 WG) działają układowo 
(systemicznie) i dlatego powinny być sto-
sowane, gdy na plantacji są już chwa-
sty. Można je zastosować w dawkach 
dzielonych – dwukrotnie po 30 g/ha 
(druga część dawki po 15 – 20 dniach 
od pierwszej), a dla zwiększenia spek-
trum zwalczanych gatunków chwastów 
w mieszaninie z herbicydem Sencor 
70 WG. Stosując herbicyd Leopard 
05 EC należy pamiętać, że istnieje moż-
liwość zmniejszenia jego dawki, nawet 
o 20 - 25%. Wówczas należy dodać 
adiuwant, np.: Atpolan 80 EC, Olejan 
85 EC lub Olbras 88 EC w ilości 1,5 l/
ha, a w sytuacji, gdy chwasty są zbyt 
duże lub występuje susza – należy do-
dać adiuwant, jednak zachowując peł-

Tabela 1, herbicydy zalecane do ochrony ziemniaka w terminie przedwschodowym (opracowanie 
na podstawie etykiet – instrukcji stosowania środków ochrony roślin)

Nazwa herbicydu Substancja aktywna
Dawka 

na hektar
Uwagi

Jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne

Afalon Dyspersyjny 450 SC Nuflon 450 SC
Linurex 500 SC

linuron
1,5-2,0 l

2,0 l

Stosować na glebę wilgotną, do 3 dni po sadzeniu 
pobudzonych, bardzo wczesnych i wczesnych 
odmian, w pozostałych odmianach do 10 dni.

Afalon Dyspersyjny 450 SC +
Command 480 EC

linuron
chlomazon

1,0 l
0,1-0,2 l

Linurex 500 SC +
Command 360 CS

linuron
chlomazon

1,0 l
0,25 l

Harrier 295 ZC
chlomazon +

linuron
1,5-2,0 l

Linurex 500 SC +
Sencor 70 WG

linuron
metrybuzyna

1,0 l
0,4-0,5 kg

Racer 250 EC flurochlorydon 2,0-3,0 l

Racer 250 EC +
Sencor 70 WG

flurochlorydon
metrybuzyna

1,5-2,0 l
0,5 kg

Command 360 CS +
Sencor 70 WG

chlomazon
metrybuzyna

0,25 l +
0,4-0,5 kg

Jednoroczne chwasty dwuliścienne

Chwastox Extra 300 SL MCPA 4,0 l
Stosować po ostatecznym uformowaniu 

redlin, gdy pojawią się wschody – 
może wystąpić fitotoksyczna reakcja.

Sencor 70 WG
Koral 70 WG

Agria Metrybuzyna
Mistral 70 WG

metrybuzyna
0,75-1,0 kg

0,75 kg

Jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne

Plateen 41,5 WG flufenacet + metrybuzyna 2,0 kg

Na glebach bardzo lekkich stosować 
niższą zalecaną dawkę. 

Reactor 360 CS chlomazon 0,2-0,25 l

Stomp 330 EC
Stomp 400 SC

pendimetalina
3,5-5,0 l
3,0-3,5 l

Afalon Dyspersyjny 450 SC
Stomp 330 EC  lub

Stomp 400 SC

linuron
pendimetalina

2,0 l+
 3,0-5,0 l 
 3,0-3,5 l

Jednoroczne i wieloletnie chwasty dwuliscienne

Roundup 360 SL
Roundup Trans Energy 450 SL glifosat

2,0 l
1,0-2,0 l

Nie stosować tuż przed wschodami ziemniaka, 
i na bardzo lekkich glebach piaszczystych.

URODZAJ
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ną dawkę herbicydu Leopard 05 EC.
W terminie powschodowym bardzo czę-

sto stosowane są herbicydy zawierające 
metrybuzynę (Sencor 70 WG i jego ge-
neryki), która może powodować u niektó-
rych odmian objawy fitotoksycznej reakcji, 
w wyniku czego powstają na roślinach 
chlorotyczne i nekrotyczne przebarwienia. 
Na plantacjach nasiennych może to utrud-
nić lub uniemożliwić wykonanie selekcji 
negatywnej poprzez zacieranie obja-
wów chorób wirusowych, a w uprawie 
towarowej – spowodować zmniejszenie 
plonowania i zdrobnienie bulw. W zależ-
ności od stopnia wrażliwości odmian spa-
dek plonu może wynosić od 5% do 60%, 
a u odmian o najwyższym stopniu wrażli-
wości może dojść do całkowitego znisz-
czenia plantacji. Do roku 2011 w Boninie 
przebadano 190 odmian ziemniaka pod ką-
tem wrażliwości na metrybuzynę stoso-
waną po wschodach (tab. 3).

Na plantacjach nasiennych i w upra-
wie odmian, u których stwierdzono 
podwyższoną wrażliwość na metry-
buzynę stosowaną po wschodach, 
zabieg herbicydami, które ją zawiera-
ją – należy wykonać przed wschodami, 
najpóźniej w terminie od 8 do 10 dni 
po posadzeniu.

fot 2 J. Urbanowicz - Plantacja odchwaszczona

fot 3 J. Urbanowicz - Odmiana sonda – 
7 dni po zastosowaniu metrybuzyny w terminie 
powschodowym

fot 4 J. Urbanowicz - Odmiana Molli – 
7 dni po zastosowaniu metrybuzyny w terminie 
powschodowym
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Tabela 2. herbicydy do ochrony ziemniaka w terminie powschodowym (opracowanie na podstawie etykiet – instrukcji stosowania środków ochrony roślin)

Nazwa herbicydu Substancja aktywna
Dawka 

na hektar
Uwagi

Jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne

Basagran 480 SL
Agro Bentazon 480 SL
MAC Bentazon 480 SL

bentazon 3,0 l

Basagran 480 SL, 
Agro Bentazon 480 SL, 

MAC Bentazon 480 SL +
Sencor 70 WG

bentazon

metrybuzyna

1,25 l +

0,25-0,3 kg

Wrażliwość odmian ziemniaka na powschodowe 
stosowanie metrybuzyny podano w tabeli 3.

Sencor 70 WG
Koral 70 WG

Mistral 70 WG 
Agria Metrybuzyna

metrybuzyna 0,5 kg

Sencor 70 WG +
Fusilade Forte 150 EC

metrybuzyna
fluazyfop-P-butylowy

0,5 kg +
2,0-2,5 l

Titus 25 WG, MAC Rimisulfuron 25 WG, 
Amon 25 WG, Agria Rimisulfuron 25 WG +

Trend 90 EC
rimisulfuron

60 g  lub 
2 x 30 g +

0,1%

W wyniku różnic temperatur między dniem 
a nocą, po zastosowaniu herbicydów 

zawierających rimisulfuron – mogą wystąpić 
objawy  fitotoksycznej reakcji.Titus 25 WG, MAC Rimisulfuron 25 WG, 

Amon 25 WG, Agria Rimisulfuron 25 WG +
Trednd 90 EC +
Sencor 70 WG

rimisulfuron
metrybuzyna

40-50 g +

0,1% +
0,3 kg

Titus 25 WG, MAC Rimisulfuron 25 WG, 
Amon 25 WG, Agria Rimisulfuron 25 WG +

Trednd 90 EC +
Sencor 70 WG

rimisulfuron

metrybuzyna

I zabieg
30 g +

0,1% +
0,25 kg

II zabieg
20 g +

0,1%
-------

Gatunki jednoliścienne perz właściwy chwasty prosowate

Agil 100 EC propachizafop
1,25-1,5 l

lub 2 x 0,6 l
0,6-0,8 l

Aramo 050 EC tepraloksydym 2,0 l 1,0-1,5 l

Focus Ultra 100 EC cyklosydym 3,0 l 1,0-1,5 l

Fusilade Forte 150 EC fluazyfop-P-butylowy 2,0-2,5 l 0,75-1,0 l

Select Super 120 EC chletodym 2,0 l 0,8 l

Leopard 05 EC

chizalofop-P-etylowy

2,0-3,0 l 0,7-1,5 l

Leopard Extra 05 EC

Pilot 10 EC 1,0-1,5 l 0,4-0,5 l

Targa 10 EC 1,0-1,5 l 0,4-0,5 l

Targa Super 05 EC 2,0 l 1,0 l

Titus 25 WG, 
MAC Rimisulfuron 25 WG,

Amon 25 WG, 
Agria Rimisulfuron 25 WG +  Trend 90 EC

rimisulfuron
50 g  + 

0,1%

Tabela 3, Wrażliwość odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie metrybuzyny (na podstawie badań własnych J. Urbanowicz)

Wrażliwość
Kierunek użytkowania odmian

jadalne skrobiowe

niewrażliwe Satina Tucan, Zuzanna

niska
Altesse, Ametyst, Bellarosa, Bryza, Cecile, Courage, Dali, Etiuda, Etola, 

Eugenia, Ewelina, Folva, Karatop, Karlena, Lord, Lady Florina, Nora, Syrena
Adam, Ikar, Kuba, Neptun, Rudawa, Skawa

średnia

Almera, Andromeda, Aruba, Asterix, Augusta, Bartek, Belinda, Bellaprima,  
Berber, Bila, Bursztyn, Carrera, Colette, Cyprian, Denar, Ditta,  Fianna, Gawin, 

Gracja, Gustaw, Gwiazda, Hubal, Ibis, Ingrid, Jelly, Justa, Jutrzenka, Lady 
Claire, Legenda, Michalina, Miłek, Monsun, Nandina, Omega, Owacja, Pirol, 
Promyk, Red Fantasy, Rumba, Roxana, Sagitta, Tajfun, Wiarus, Zebra, Żagiel

Albatros, Bosman, Danuta, Glada, Hinga, Inwestor, 
Jasia, Jubilat, Kuras, Pasja Pomorska, Rumpel

podwyższona Anabelle, Arielle, Cekin, Innovator, Irga, Irys, Miriam, Molli, Rosalind, 
Santé, Soplica, Stasia, Tetyda, Vineta, Zenia, Zeus

Gandawa, Opus, Pokusa, Ślęza

bardzo wrażliwe Fresco, Krasa, Viviana Pasat, Sonda, Umiak

dr inż. Janusz Urbanowicz
ihAR – PiB, Zakład nasiennictwa 

i Ochrony Ziemniaka w Boninie
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Problem - obniżona skuteczność działania 
preparatów stosowanych w ochronie rzepaku
Plantatorzy narzekają często na obniżoną skuteczność działania preparatów stosowanych w ochronie rzepaku przed szkodnikami. Przyczyny 
tego zjawiska mogą być różne, począwszy od błędów agrotechnicznych, poprzez zmiany w biologii szkodników, a skończywszy na występowaniu 
problemu odporności na niektóre substancje aktywne preparatów.

W celu zapewnienia wysokiej skutecz-
ności ochrony insektycydowej rzepaku 
warto pamiętać, by wybierać preparaty, 
w przypadku których istnieje niewielkie ry-
zyko generowania odporności, a elimino-
wać te, które zawierają substancje aktywne, 
gdzie odporność jest już stwierdzona. Klu-
czowym elementem prawidłowej ochrony 
jest również lustracja plantacji, która po-
zwala na wczesne określenie zagrożenia 
ze strony danego szkodnika i wykonanie 
zabiegu we właściwym momencie.

Rotacja insektycydów jest ważnym ele-
mentem prawidłowo prowadzonej ochrony 
upraw. Jest ona szczególnie ważna w ob-
liczu narastającego zjawiska uodporniania 
się szkodników na niektóre substancje ak-
tywne – stąd jej kluczowa rola w strategiach 
zapobiegania występowania tego proble-
mu. Prawidłowo prowadzona rotacja polega 
na naprzemiennym stosowaniu preparatów 
pochodzących z różnych grup chemicznych, 
o odmiennym mechanizmie oddziaływania 
na szkodnika. Warto pamiętać, że należy 
rotować substancje aktywne, a nie nazwy 
preparatów (preparaty o różnych nazwach 
mogą zawierać te same substancje aktywne).

Najgroźniejszym gatunkiem spośród owa-
dów żerujących na rzepaku jest słody-
szek rzepakowy. Szkody spowodowane 
przez tego szkodnika mogą obniżyć plony 
w skrajnych przypadkach nawet o 80%. 
Słodyszek pojawia się wiosną, gdy tem-
peratura gleby wynosi około 10°C. Po-

czątkowo odżywia się pyłkiem i nektarem 
różnych roślin. Jednak, gdy temperatura 
wzrośnie o kilka stopni, a rzepaki osiągną 
fazę początku rozwoju pąków kwiatowych, 
nalatuje na plantacje rzepaku. Zwalczanie 
tego szkodnika opiera się na stosowaniu 
insektycydów. Prawidłowa ochrona rzepaku 
przewiduje wykonanie, co najmniej dwóch, 
często trzech, a nawet czterech oprysków 
w sezonie. Zjawisko odporności słodysz-
ka nasila się z roku na rok i przyczynia się 
do poważnych kłopotów plantatorów z ogra-
niczeniem populacji tego szkodnika. Dobór 
odpowiedniego preparatu do zwalczania 
szkodnika jest coraz trudniejszy. Te same 
substancje aktywne w jednych rejonach 
działają efektywnie, w innych nie. Firmy 
agrochemiczne coraz dokładniej analizu-
ją i badają insektycydy w celu sprawdzenia 
ich efektywności pod kątem uodparniania 
się szkodników na substancje aktywne 
w nich zawarte.

Według doniesień naukowych odporność 
słodyszka na substancje aktywne pocho-
dzące z grupy pyretroidów, które są po-
wszechnie stosowane w ochronie rzepaku, 
stwierdzono już na 2/3 areału tej uprawy 
w Europie. W przypadku stwierdzenia wy-
stąpienia odporności słodyszka na niektó-
re insektycydy, kluczową kwestią staje się 
możliwość wyboru skutecznego, wolnego 
od tego zagrożenia preparatu.

Przykładem takiej substancji aktywnej, 
o unikalnym mechanizmie działania jest eto-

fenproks, należący do nowej grupy chemicz-
nej eterów arylo-propylowych. Etofenproks 
to jedyna substancja aktywna oparta na trój-
pierwiastkowym kompleksie, w skład którego 
wchodzą jedynie 3 pierwiastki: węgiel, wo-
dór i tlen. Preparaty oparte na tej substancji 
świetnie sprawdzają się w rotacji insektycydów 
w programie ochrony rzepaku. Stanowią nowe 
narzędzie do walki z głównymi szkodnikami, 
zwłaszcza w tych plantacjach, na których 
stwierdzono obniżoną skuteczność działania 
innych insektycydów. Wybór tych prepara-
tów daje nam także gwarancję skutecznego 
zwalczania słodyszka rzepakowego, bowiem 
udowodniono brak odporności tego szkod-
nika na etofenproks. Przykładem prepara-
tu zawierającego tę substancję jest Trebon 
30 EC, który oprócz słodyszka rzepakowe-
go zwalcza także chowacze łodygowe oraz 
szkodniki łuszczynowe.

Niezależnie od wyboru preparatu należy 
bezwzględnie przestrzegać zasad zapo-
biegania skutkom odporności. Bez wzglę-
du na wybór insektycydu, daną substancję 
aktywną można stosować w tej samej upra-
wie tylko jeden raz w sezonie. Należy sto-
sować rotację grup chemicznych. Z danej 
grupy chemicznej należy wybierać sub-
stancje aktywne o najefektywniejszej sku-
teczności w stosunku do szkodnika. I jak 
zawsze należy pamiętać, by stosować środ-
ki ochrony roślin w zalecanych dawkach, 
zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania.

Anna Rogowska
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Odchwaszczanie plantacji buraka cukrowego
W ochronie buraka cukrowego przed chwastami, decydującym o powodzeniu uprawy okresem jest pierwszych 6-8 tygodni, pomiędzy siewem 
rośliny uprawnej, a zakryciem przez jej liście międzyrzędzi. W tym czasie zdolność konkurowania buraków z chwastami jest niewielka, dlatego 
niezbędna jest ingerencja człowieka umożliwiająca roślinie uprawnej prawidłowy rozwój. Wtedy bezwzględnie należy zapewnić roślinom 
stanowisko wolne od chwastów, co w praktyce sprowadza się to do trzy- lub czterokrotnego zastosowania herbicydów.

Termin wykonania pierwszego za-
biegu jest decydujący o późniejszym 
powodzeniu odchwaszczania plantacji. 
Bezwzględnie powinien być wykona-
ny w momencie pojawienia się pierw-
szych chwastów. Każde opóźnienie 
może mieć wpływ na znaczący spa-
dek skuteczności. Kolejne opryskiwania 
należy wykonywać, w miarę potrzeby, 
w odstępie 7-14 dni.

Czynnikami decydującymi o wyborze 
herbicydów oraz metody odchwasz-
czania plantacji buraków cukrowych 
będą: stan i stopień zachwaszczenia 
pola, przebieg pogody w okresie sto-
sowania środków, poziom agrotechniki 

w gospodarstwie oraz wielkość plan-
tacji i możliwość zapewnienia roboci-
zny ręcznej.

Nowoczesna ochrona buraków opiera 
się na systemach stosowania herbicy-
dów, mogących zapewnić w danych 
warunkach najlepsze efekty chwasto-
bójcze. Systemowe stosowanie her-
bicydów polega na wykonaniu kilku 
zabiegów niskimi dawkami środków, 
we wczesnych fazach rozwojowych 
chwastów (najpóźniej do fazy dwóch 
liści). W praktyce istnieją trzy sposo-
by ochrony plantacji buraków, polega-
jące na stosowaniu herbicydów tylko 
przed wschodami buraków lub tylko po 

wschodach oraz w wariancie miesza-
nym przed wschodami i po wschodach.

System przedwschodowy zabezpie-
cza plantację przed wschodzącymi 
chwastami już na początku wegetacji 
buraków, ale nie zapewnia pełnej sku-
teczności chwastobójczej, może prowa-
dzić do powstania uszkodzeń buraków, 
a skuteczność i długość działania użyte-
go herbicydu uzależniona jest w dużym 
stopniu od przebiegu pogody (lepsze 
działanie, gdy jest ciepło, a gleba jest 
wilgotna). Dlatego tej metody nie nale-
ży zalecać ze względu na ograniczo-
ną skuteczność, a także zawodność, 
zwłaszcza w warunkach suszy.
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System powschodowy (dolistny), 
oparty na 3-4 zabiegach herbicydo-
wych, zapewnia wysoką skuteczność 
niszczenia młodych chwastów niski-
mi dawkami herbicydów, dużą selek-
tywność małych dawek herbicydów 
w stosunku do buraków, lecz nale-
ży się liczyć z ryzykiem niewykona-
nia zabiegu w terminie ze względu 
na niekorzystny przebieg pogody. Ten 

system jest najbardziej godny polece-
nia, ponieważ umożliwia precyzyjne 
zastosowanie środka, bez ponosze-
nia nadmiernych wydatków (rezygna-
cja z oprysku przedwschodowego).

System przedwschodowo-powscho-
dowy pozwala chronić buraki przed 
zachwaszczeniem od już początku we-
getacji oraz zapewnia większą szansę 
na utrzymanie plantacji w stanie wolnym 

od chwastów aż do zwarcia między-
rzędzi, zwłaszcza w gospodarstwach 
o słabszym poziomie agrotechniki. God-
ny polecenia jest na polach zachwasz-
czonych gatunkami chwastów szybko 
rosnącymi, jak rdesty (plamisty i kolan-
kowaty), czy samosiewy rzepaku, które 
łatwo mogą osiągnąć fazę 4-6 liści, gdy 
nie będą zwalczane przez większość 
środków. Niestety system nie jest rów-

Tabela 1. Wykaz herbicydów przeznaczonych do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym według substancji aktywnych

Substancja 
aktywna (s.a.)

Zawartość s.a. Nazwa środka

chlopyralid 300 g Cliophar 300 SL , Golden Clopyralid 300 SL, Lontrel 300 SL

chlorydazon

430 g Forte 430 SC

650 g Forte 65 WG

65 % Pyramin 65 WG

520 g Pyramin Turbo 520 SC

etofumesat 500 g
Betosat 500 SC, Burakosat 500 SC, Catalyst SC, Ethofol 500 SC, 

Golden Etho 500 SC, Kemiron Koncentrat 500 SC

fenmedifam 160 g Betamax 160 SC, Betasana 160 SC

lenacyl 
80 % Azotop New 80 WP, Buracyl 80 WP, Lenazar 80 WP, Venzar 80 WP

500 g Venzar 500 SC

metamitron 700 g lub 70%
Agro Metamitron 700 SC, Burakomitron 70 WG, Domino 700 SC, Golden Metron 

700 SC, Goltix 700 SC, Goltix Compact 90 WG, Inter-Metamitron 700 SC, Jetix 700 SC, Metafol 
700 SC, Samitron 70 WG, Samitron Extra 70 WG, Sisko 70 WG, Tornado 700 SC

triflursulfuron metylu 50% Safari 50 WG, Sylon 50 WG

chinomerak 
chlorydazon

60 g
360 g

Kosynier 420 SC

desmedifam
fenmedifam

80 g
80 g

Beetup Compact 160 SC, Safen Compact 160 SC, Sarbeet Duo 160 EC

160 g
160 g

Kemifam Super Koncentrat 320 EC

etofumesat
fenmedifam

190 g
200 g

Bacalon 390 SC, Doppler 390 SC, 

200 g
200 g

Powertwin 400 SC

94 g
97 g

Golden Duo 191 EC, Kontakttwin 191 EC

etofumesat
metamitron

150 g
350 g

Espada 500 SC, Oblix MT 500 SC, Torero 500 SC

100 g
400 g

Metron Koncentrat 500 SC

desmedifam
etofumesat
fenmedifam

60 g
60 g
60 g

Agent 180 EC, Akord 180 OF, Beetup Trio 180 SC, Saherb 180 SC

71 g
112 g
91 g

Agro Pro Super 274 EC, Betanal Elite 274 EC

desmedifam
etofumesat
fenmedifam

lenacyl

47g
75 g
60 g
27 g

Betanal MaxxPro 209 OD

desmedifam
etofumesat
fenmedifam
metamitron

60 g
60 g
60 g

200 g

Betanal Quattro 380 SE
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Tabela 2. Wrażliwość najważniejszych chwastów na substancje aktywne herbicydów

Substancja aktywna Chwasty wrażliwe

chlopyralid
ambrozja bylicolistna, blekot pospolity, chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny i zwyczajny, ostrożeń polny, 

podbiał pospolity, psianka czarna, rdest powojowy i plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa

chlorydazon
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, mak polny, pokrzywa żegawka, przetaczniki, psianka czarna, rdest 
plamisty i powojowaty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

desmedifam
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, lnica pospolita, łoboda rozłożysta, poziewnik szorstki, rzodkiew 

świrzepa, sporek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

etofumesat bniec biały, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mlecz polny i zwyczajny, przytulia czepna, sporek polny, szarłat szorstki

fenmedifam
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, lnica pospolita, łoboda rozłożysta, poziewnik szorstki, rzodkiew 

świrzepa, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

lenacyl
dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, 

niezapominajka polna, rdest kolankowaty i powojowy, starzec zwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, złocień polny

metamitron
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołki, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, niezapominajka 

polna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, psianka czarna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, 
szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa

triflusulfuron metylu
blekot pospolity, dymnica pospolita, gorczyca polna, jasnota różowa, kurzyślad polny, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, 
poziewnik szorstki, przetacznik perski, psianka czarna, rdest kolankowaty i plamisty, chwasty rumianowate, rzodkiew świrzepa, 

samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa

nież wolny od wad, gdyż skuteczność 
zabiegu przedwschodowego uzależnio-
na jest od przebiegu pogody (bardzo 
słabe działanie herbicydów w czasie 
suszy), może wystąpić ryzyko niewy-
konania zabiegów powschodowych 
w terminie, ze względów pogodowych 
(np. kilkudniowe deszcze), a co nie ba-
gatelne koszt ochrony w tym systemie 
jest najwyższy.

W handlu dostępnych jest ok. 70 her-
bicydów pozwalających eliminować 
chwasty dwuliścienne oraz kilkanaście 
zalecanych do zwalczania gatunków jed-
noliściennych. Pełen zestaw herbicydów 
zalecanych do stosowania w uprawie 
buraka cukrowego, wraz z terminami 
i dawkami ich stosowania ujęto w tabeli 1.

Aby ułatwić dobór środków do kon-
kretnego zachwaszczenia w tabeli 2 za-
mieszono wrażliwość najważniejszych 
chwastów na substancje aktywne her-
bicydów. Niestety nie zawsze spektrum 
działania pojedynczego herbicydu po-
zwala na wyeliminowanie wszystkich 
gatunków chwastów mogących pojawić 
się na danym polu. Konieczne wtedy 
jest stosowanie programów chemiczne-
go zwalczania chwastów z wykorzysta-
niem mieszanin środków o wzajemnie 

uzupełniającym się spektrum działania, 
stosowanych w różnych terminach.

Na zakończenie pragnę podkreślić, 
że bezwzględnie należy stosować się 
do zaleceń zawartych w etykiecie-in-
strukcji dołączonej do każdego pre-
paratu. Dokładne zapoznanie z tymi 
informacjami pozwoli ustrzec się przed 
przykrymi niespodziankami, które mogą 
wyniknąć z użycia środka w nieodpo-

wiednim terminie lub dawce, w niewłaś-
ciwej fazie rozwojowej rośliny uprawnej 
i chwastów, czy z zastosowania herbi-
cydu łącznie z innymi, nie zalecanymi 
środkami ochrony roślin. Generalnie 
środki o takim samym składzie i działa-
niu, można stosować zamiennie chyba, 
że ich etykiety–instrukcje mówią inaczej.

dr hab. Krzysztof Domaradzki, prof. nadzw.
i U n i G – P i B we Wrocławiu



nr 04 kwiecień/maj 2012

51w w w . r a p o r t r o l n y . p l

Innowacyjna mikrobiogazownia w Studzionce
Powstające w Polsce biogazownie rolnicze to przede wszystkim zakłady, które firma Wolf System buduje przy gospodarstwach zajmujących 
się uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Niekiedy są to instalacje zrzeszające grupę rolników w spółdzielnie lub też przy fermach czy zakładach 
przetwórczych. Na uwagę zasługuje jednak niewielka biogazownia zlokalizowana w miejscowości Studzionka, w gminie Pszczyna w województwie 
śląskim. Instalacja ta pracuje na potrzeby jednego gospodarstwa i jest jednym z dwóch tego rodzaju zakładów w naszym kraju.

Pomysł na budowę mikrobioga-
zowni w gospodarstwie Państwa Bi-
bianny i Grzegorza Pojdów zrodził się 
w 2006 roku, kiedy to wymogi unijne 
nakładały na rolników budowę płyt żel-
betowych do gromadzenia obornika oraz 
zbiorników na odchody zwierzęce. Po 
kilku wyprawach do Austrii i Niemiec, 
gdzie rolnicy ze Studzionki mogli oglą-
dać małe biogazownie funkcjonujące 
na potrzeby jednego gospodarstwa 
rolnego i będące jednocześnie alterna-
tywą dla pozbywania się odpadów ho-
dowlanych, zapadła decyzja o budowie 
mikrobiogazowni w ich gospodarstwie. 
Jednym z autorów projektu innowacyjnej 
biogazowni był mgr inż. Ludwik Lato-
cha. Postawienie zakładu trwało 2 lata, 
a roboty budowlane zostały wykonane 
przez firmę Wolf System. „Przygotowanie 
zbiornika pofermentacyjnego dla mikro-
biogazowni w Studzionce o mocy 30kW 
było dla nas pierwszym doświadcze-
niem związanym z udziałem w budowie 

małego zakładu do produkcji biogazu 
w Polsce. Cieszy fakt, że Państwo Poj-
dowie z pomocą mgr. inż. Ludwika La-
tochy doprowadzili do powstania przy 
swoim gospodarstwie instalacji, która 
dużą popularnością cieszy się w Niem-
czech czy Austrii. Przywołałem właśnie 
te państwa, gdyż rolnictwo w nich jest 
równie rozdrobnione jak w naszym kraju. 
Dlatego warto czerpać z ich doświad-
czeń” – wyjaśnia Rajmund Reichel, Dy-
rektor Działu Zbiorników w firmie Wolf 
System Sp. z o.o.

Budowa została sfinansowana ze 
środków własnych gospodarzy i za-
ciągniętego przez nich kredytu ban-
kowego. Warto zaznaczyć, że praca, 
którą wnieśli właściciele gospodarstwa 
oraz wykorzystanie urządzeń już w za-
grodzie używanych, np. cysterny kole-
jowej, która została wykorzystana, jako 
komora fermentacyjna, spowodowały 
znacznie obniżenie kosztów budowy 
instalacji. 

Obecnie biogazownia, która powstała 
przy współpracy z firmą Wolf System, 
przetwarza odchody kurze i gnojowicę 
świńską. Oczyszczony z siarkowodoru 
biogaz doprowadzany jest do agrega-
tu kogeneracyjnego i tam przetwarza-
ny na energię. Ubocznym produktem 
pozostałym w produkcji biogazu jest 
naturalny nawóz, którym Państwo Poj-
dowie zasilają swoje uprawy. Z kolei 
wyprodukowana energia elektrycz-
na wykorzystywana jest na potrzeby 
biogazowni i potrzeby własne gospo-
darstwa, natomiast uzyskiwana równo-
legle energia cieplna ogrzewa budynek 
mieszkalny oraz budynki inwentarskie.

FARMA
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Kolektory słoneczne – jak 
i gdzie je montować?
Wiosenny sezon na instalacje kolektorów słonecznych można oficjalnie uznać za otwarty. Miejsce 
i sposób montażu, kąt nachylenia oraz położenie względem stron świata to główne czynniki 
decydujące o sprawności funkcjonowania paneli słonecznych. Jak ustawić te parametry, aby 
zapewnić im maksymalną wydajność?

Zarówno miejsce ustawienia, jak i kąt 
nachylenia kolektora mają ogromne zna-
czenie. Urządzenie będzie funkcjono-
wać najlepiej, kiedy zostanie skierowane 
szklaną stroną na południe. Jeżeli od-
chylenie w kierunku wschodnim lub za-
chodnim wyniesie mniej niż 10%, nie 
wpłynie to znacząco na funkcjonowa-
nie całej instalacji. Jednak w przypadku 
większego odchylenia kolektor powi-
nien mieć też większą powierzchnię.

Kąt nachylenia kolektora względem 
powierzchni ziemi powinien być dopa-
sowany do funkcji, jakie ma on spełniać:

- Dla instalacji służących tylko do podgrze-
wania wody kąt waha się od 35 do 40 stop-
ni. Jeśli chodzi o wspomaganie ogrzewania 
budynku zaleca się 45-60 stopni, natomiast 
dla basenów, domków letniskowych 30. Tak 
dobrany kąt nachylenia pozwala na opty-
malne podgrzanie wody, dając w okresie 
od wiosny do jesieni realne oszczędno-
ści rzędu 65 % – mówi Agnieszka Golik 
z firmy Makroterm.

Odpowiedni sposób połączenia sola-
rów z dachem umożliwia maksymalne 
wykorzystanie energii płynącej ze słońca, 
a także zapewnia bezpieczeństwo i trwa-
łość dachu. Istnieje kilka metod przy-
twierdzenia kolektora do jego połaci:

Montaż nad dachówką
Polega na instalacji kolektorów w spo-

sób równoległy do połaci dachu, kilka 

centymetrów nad jego powierzch-
nią. Jeżeli dachówka jest zbyt płaska, 
mamy możliwość instalacji kolektora 
w innym kącie niż spadek dachu. Ko-
lektor montujemy wówczas na stela-
żach przestrzennych korygujących kąt 
nachylenia połaci. Popularność tej me-
tody wynika z łatwości montażu – nie 
wymaga on ingerencji dekarza w kon-
strukcję dachówek.

Montaż zintegrowany
Polega na zamontowaniu panelu sło-

necznego w linii dachówek. Umożliwia 
całkowita integrację kolektora z po-
wierzchnią dachu, co zapewnia zde-
cydowanie mniejszy opór dla wiatru. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu obciąże-
nie z powodu gromadzącego się zimą 
śniegu jest znacznie mniejsze. Ponad 
to, kolektor zainstalowany w ten spo-
sób zapewnia niższe straty energii. 
Jednak w przeciwieństwie do instala-
cji nad dachówką, montaż kolektorów 
w połaci dachu wymaga zdjęcia frag-
mentu pokrycia.

Montaż na ścianie budynku
Kolektor powinien zostać przytwier-

dzony do południowej ściany budyn-
ku. Takie umiejscowienie zapewnia 
większą wydajność całej instalacji ze 
względu na możliwość absorbowania 
dodatkowego promieniowania, które 

odbija się od obiektów znajdujących 
się w otoczeniu. Ponadto, kolektor 
przymocowany do ściany nie jest tak 
bardzo narażony na chłodzące dzia-
łanie wiatru.

Inne sposoby
Istnieje jeszcze możliwość montażu 

kolektora na balkonie, tarasie i na grun-
cie. Są to wygodne opcje, ze względu 
na szybki dostęp do urządzenia w przy-
padku naprawy, mycia lub odśnieżania. 
Łatwiej jest także samodzielnie i szyb-
ko ustawić je względem słońca. Taki 
alternatywny sposób montażu spraw-
dza się, gdy dachówka nie jest w stanie 
utrzymać ciężaru kolektorów lub, gdy 
kąt nachylenia dachu jest niewystar-
czający i nie ma można tego w żaden 
sposób zmienić.

Coraz więcej Polaków decyduje się 
na instalację systemów grzewczych wy-
korzystujących darmowe źródła energii. 
Jeżeli tylko zostają spełnione wszyst-
kie warunki prawidłowego montażu, 
możemy cieszyć się z efektywnego 
działania instalacji solarnej. Do wzro-
stu popularności instalacji solarnych 
niewątpliwie przyczynia się program 
NFOŚiGW oferujący wysokie dopłaty 
do zakupu i montażu kolektorów sło-
necznych. Osoby fizyczne i wspólnoty 
mieszkaniowe mogą otrzymać prefe-
rencyjny kredyt na zakup i montaż ko-
lektorów na zasadzie 45% refundacji 
poniesionych na ten cel kosztów.

FARMA
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Nowoczesne siewniki do siewu kukurydzy
W Polsce kukurydza jest uprawiana najczęściej w kierunku kiszonkowym i ziarnowym. Rosnące koszty paliwa, nawozów mineralnych, nasion 
i pestycydów, zmuszają producentów do szukania oszczędności na jej uprawę. Krokiem w tym kierunku może być łączenie nawożenia 
mineralnego z siewem nasion.

Siać siewnikami punktowymi
Niezależnie od kierunku uprawy, kuku-

rydza powinna być wysiewana siewnika-
mi punktowymi w celu równomiernego 
rozmieszczenia nasion w rzędach. Wy-
korzystywane czasami do tego celu, 
(szczególnie w mniejszych gospodar-
stwach) rzędowe siewniki uniwersalne 
nie spełniają wymagań w zakresie ja-
kości siewu, co powoduje uzyskanie 
plonu o gorszej jakości. Zasadniczym 
mankamentem jest w tym przypadku 
nierównomierna odległość między na-
sionami w rzędzie oraz wysiew gniaz-

dowy (po kilka sztuk jednocześnie), co 
stanowi podstawowy czynnik obniża-
jący jakość plonu. Taki sposób siewu 
powoduje zazwyczaj również wzrost 
liczby wysiewanych nasion, co podno-
si koszty ponoszone na bardzo drogi 
obecnie materiał siewny. W praktyce 
rolniczej do siewu kukurydzy najczęściej 
są wykorzystywane siewniki punktowe 
pneumatyczne, których zaletą jest nie-
wrażliwość na kształt i wielkość nasion. 
Obecnie na rynku krajowym są do-
stępne siewniki punktowe wszystkich 
czołowych producentów. Charaktery-

zują się one bogatym wyposażeniem, 
dzięki czemu mogą być dostosowa-
ne do pracy w każdych warunkach 
glebowych. Konstrukcje ram obecnie 
produkowanych siewników są przy-
stosowane do nabudowania na nich 
urządzeń do wysiewu nawozów mine-
ralnych, jak również innych urządzeń 
typu opryskiwacz, aplikator nawozów 
płynnych, czy aplikator granulatów.

Mechaniczne siewniki punktowe 
są rzadziej wykorzystywane do sie-
wu kukurydzy, pomimo że są tańsze 
i charakteryzują się prostszą konstruk-
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cją. Tym samym mogą być bardziej 
dostępne dla rolników uprawiających 
kukurydzę na mniejszych powierzch-
niach. Do siewnika mechanicznego 
należy starać się zakupić partię nasion 
o podobnej wielkości, a następnie do-
brać tarczę z odpowiednią wielkością 
łyżeczek, aby uniknąć podczas sie-
wu przepustów lub podwójnego wy-
siewu nasion.

Siew i nawożenie 
w jednym przejeździe

Siew łącznie z nawożeniem zlokalizo-
wanym (startowym) stosowany na co-
raz większą skalę, a zakup siewnika 
punktowego z nabudowanym rzędo-
wym rozsiewaczem nawozu stał się 
obecnie już standardem. W celu wyko-
nywania nawożenia mineralnego star-
towego (najlepiej fosforanem amonu) 
na siewniku nabudowuje się centralny 
zbiornik lub też zbiornik na kilka rzę-
dów. Urządzenia dozujące nawóz mi-
neralny, najczęściej są oddzielne dla 
każdego rzędu i podają nawóz przewo-
dem rurowym do redlicy. W niektórych 
typach siewników zbiorniki na nawóz 
mineralny umieszczone są na przed-
nim TUZ ciągników, z których jest on 
transportowany do redlic pneumatycz-
nie. Nawóz powinien być umieszczony 
5 cm obok i 5 cm poniżej wysiewanych 
w glebie nasion. Część producentów 
oferuje również możliwość doposaże-
nia siewnika w przenośnik ślimakowy 
z koszem zasypowym do napełniania 
zbiornika nawozów mineralnych. Takie 
rozwiązanie jest przydatne przy ręcznym 
załadunku zbiornika nawozów, gdyż 
nie muszą być wtedy na wyposażeniu 
siewnika różnego rodzaju podesty. Za-
ładunek nawozu może być wykonany 
w krótszym czasie i przy mniejszym 

sekcja siewnika punktowego OMEGA z tarczową redlicą do wysiewu nawozu

siewnik firmy Gaspardo do siewu w mulcz

TRAKTOR



nr 04 kwiecień/maj 2012

55w w w . r a p o r t r o l n y . p l

wysiłku. Nowoczesne siewniki do ku-
kurydzy są coraz częściej wyposażane 
w centralne zbiorniki nawozowe o du-
żych pojemnościach, co umożliwia ich 
napełnianie z worków typu „big-bag”.

Siew w mulcz
Do siewu w mulcz najczęściej stoso-

wane są siewniki z sekcjami wyposa-
żonymi w systemy tarcz rozcinających. 
Tarcze usuwające resztki pożniwne 
są stosowane tylko w przypadku 
siewu bezpośredniego. Zamiast po-
dwójnych tarcz rozcinających glebę, 
przed redlicą stosowane są także dłu-
ta, które charakteryzują się dobrym 
zagłębianiem w glebę. W celu za-
pewnienia redlicom stałej głęboko-
ści pacy, w tego typu siewnikach 
stosowany jest ich docisk do pod-
łoża. W zależności od typu maszy-
ny, może się on mieścić w szerokim 
zakresie – od 40 do 300 kg.

Uprawa, siew i nawożenie 
w jednym przejeździe

Nowym oryginalnym rozwiązaniem 
jest możliwość łączenia agregatów 
uprawowo-siewnych składających się 
z narzędzia lub maszyny uprawowej 
oraz siewnika uniwersalnego (rzędo-
wego) pneumatycznego z siewnikiem 
punktowym do kukurydzy. W tej kom-
binacji, skrzynia nasienna siewnika rzę-
dowego, pełni funkcję zbiornika nawozu 
mineralnego. Natomiast belka redlicza 
siewnika jest demontowana i zastą-
piona siewnikiem punktowym do ku-
kurydzy, połączonym trzypunktowym 
układem zawieszenia. Tego typu ze-
staw składający się z brony wirnikowej 
Zirkon 9, półzawieszanego siewnika 
pneumatycznego Solitair 9 o pojem-
ności zbiornika 2300 dm3, do którego 
można załadować 2,7 t nawozu mineral-
nego oraz 8 rzędowego siewnika punk-
towego oferuje firma Lemken. W takim 

zestawie mogą być wykorzystywane 
siewniki punktowe wszystkich typów. 
Kombinacja ta, jest polecana dla bardzo 
dużych gospodarstw lub firm usługo-
wych, które dzięki wydłużeniu okresu 
użytkowania sprzętu w roku, mogą ob-
niżać koszty jego eksploatacji. Podob-
ne rozwiązanie (Maistro RC) oferuje też 
firma Horsch, gdzie do uprawy zasto-
sowano kompaktową bronę talerzową.

Prędkość robocza siewnika punktowego 
ograniczana jest jakością siewu, dlate-
go powinno się tak dobierać przełożenia 
w ciągnikach, by nie siać z prędkością 
większą niż 6-7 km/h. Niektóre nowe 
typy siewników wyposażane w tarcze 
o większej średnicy, mogą pracować 
z większymi prędkościami. Nie należy 
jednak przekraczać górnego poziomu 
prędkości zalecanych przez producentów, 
gdyż będzie to prowadziło do wyraźnie 
gorszego rozłożenia nasion w rzędzie.

dr ireneusz Kowalik UP Poznań

Agregat do uprawy, wysiewu nawozu firmy lemken współpracujący z siewnikiem punktowym do kukurydzy firmy Monosem



56 w w w . r a p o r t r o l n y . p l

Nowy, opcjonalny układ 
napędowy Valtry serii N
Trzecia generacja Valtry serii N została udoskonalona poprzez wprowadzenie nowej przekładni. 
Przekładnia HiTech-5 posiada pięciostopniowy powershift i mechanicznie załączaną hydraulikę. 
Nowa skrzynia dostępna będzie w modelach N113 i N123.

Nowa przekładnia pracuje automa-
tycznie pomiędzy poszczególnymi 
biegami. W kabinie próżno szukać 
dźwigni zmiany biegów. Przekładnia 
HiTech-5 oferuje zakres 20+20 biegów 
lub alternatywnie z biegami pełzający-
mi zakres 30+30. Automatyka zmiany 
biegów zwalnia operatora z konieczno-
ści wybierania właściwego przełożenia, 
zapewniając jednocześnie nieprzerwa-
ne przeniesienie napędu.

Użytkowanie ciągnika z nową prze-
kładnią jest niezwykle proste. W kabinie 
znajduje się jedynie niewielka dźwignia 
z przyciskami funkcyjnymi wyboru za-
kresu pracy przekładni. Automatyza-
cja ułatwia nie tylko pracę, ale również 
optymalizuje dobór przełożeń.

Hydraulika nowej N-ki jest taka 
sama jak w innych modelach HiTech 

i uruchamiana jest poprzez mecha-
niczną dźwignę. Hydraulika o wydajno-
ści 73-litry na minutę jest standardem, 
a wydajniejsza - 90-litrowa jest dostęp-
na opcjonalnie.

Trzecia generacja ciągników Se-
rii N jest napędzana silnikami SCR 
AGCO Sisu Power, zużywającymi 
o 5 do 10 procent mniej paliwa w po-
równaniu z poprzednimi modelami. 
Technologia SCR nie wymaga stoso-
wania dużych chłodnic, dzięki czemu 
widoczność do przodu jest jeszcze 
lepsza. Przód ciągnika to całkowicie 
nowa konstrukcja z nowymi elementa-
mi nośnymi, zintegrowanym przednim 
TUZ i nowym ładowaczem czołowym. 
Dzięki żeliwnemu wąskiemu odlewowi, 
zwiększył się kąt skrętu kół, zmniejsza-
jąc promień zawracania o 15% w po-
równaniu z poprzednimi modelami N-ki.

Nowe światła do jazdy również 
poprawiają zarówno wygodę jak 
i bezpieczeństwo.

Wszystkie ciągniki nowej serii N Hi-
Tech, są budowane w oparciu o zasadę 
indywidualnego doboru zamówionego 
przez nabywcę. Na przykład, jeśli klient 
zamówił przedni TUZ z wałkiem od-
bioru mocy, sprzęt do prac leśnych 

z ochroną zbiornika paliwa i kabinę 
leśną lub też kabinę o zwiększonym 
polu widzenia SVC do prac komunal-
nych, wyposażenie to jest montowane 
już w fabryce a nie u dealera.

Praca może być jeszcze łatwiejsza 
dzięki pakietowi Autosteer 150, oraz 
systemowi nawigacji satelitarnej 
AGCOMMAND. System ten pozwala 
na monitoring i optymalizację pracy 
ciągnika za pośrednictwem bezprze-
wodowych łączy sieci Internet. www.
valtra.com 

Valtra Inc. doskonali, produkuje, sprze-
daje i serwisuje ciągniki Valtra. Jest 
czołowym producentem ciągników 
w krajach skandynawskich i drugą 
najbardziej popularną marką w Ame-
ryce Łacińskiej. Całkowita produk-
cja w Finlandii i Brazylii osiągnęła 
22.000 ciągników w 2010 roku. Val-
tra jest marką o światowym zasięgu, 
należącą do AGCO.

Modele serii n hiTech-5:

Moc [kW/KM], moment obrotowy  [Nm] Moc w trybie transportowym [kW/KM], moment obrotowy [Nm]

N113 91/124/510 96/130/530

N123 99/135/540 105/143/560

TRAKTOR






