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Liga Mistrzów Plonowania PROCAM

Rywalizacja obejmowała 
plonowanie odmian pszeni-
cy ozimej. Osiągnięte wyniki 
prób, prowadzonych pod nad-
zorem Kancelarii Rekordów, 
pokazują wspaniałe rezultaty 
jakie uzyskali nasi klienci, bę-
dące tym samym rekordami 
województw w roku 2022 r.

W bieżącym sezonie firma 
PROCAM we współpracy 
z rolnikami zainicjowała Ligę 
Mistrzów Plonowania, której 
celem było monitorowanie ilo-
ści osiągniętych plonów oraz 
ustanawianie i bicie rekordów 
w tej dziedzinie.

Dzięki wspaniałej współ-
pracy, aż w 8 województwach, 
udało nam się odnotować bar-
dzo wysokie plony, wynoszące 
ponad 10 t/ha, a niejednokrot-
nie ponad 11 t/ha!!

Największe osiągnięcia zo-
stały ustanowione na kilku 
odmianach m.in. nowości jaką 

jest RGT Ritter oraz odmia-
nach na stałe goszczących 
w czołówkach plonowania 
ostatnich lat jak Findus oraz 
Argument, na którym padł 
tegoroczny najwyższy wynik 
– 12,358 t/ha!

Należy on do Pana Norberta 
Lipowskiego, u którego na polu 
w Tomarynach zebrany plon był 
zaledwie 209 kg mniejszy od 
aktualnego Rekordu Polski wy-
noszącego 12,567 t/ha ustano-
wionego w 2020 roku, również 
na odmianie Argument. Obecny 
rok był trudny dla upraw pod 
kątem opadów, tym bardziej 
cieszy tak wspaniały wynik, 
niemal zrównany z dotychcza-
sowym rekordem Polski!

„Argument to bardzo dobra 
pszenica, która w tym roku 
wykorzystała stanowisko po 
bobiku odwdzięczając się ponad 
12-tonowym plonem z hektara” 
– informuje Norbert Lipowski 

uczestnik Ligi z województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Także Grzegorz Malesiń-
ski – rolnik i jednocześnie 
Główny Specjalista Ochro-
ny i Nawożenia z Oddziału 
w Koszalinie, potwierdza zdol-
ności plonotwórcze odmiany 
Argument:

„To kolejny rok, w którym 
zasiałem pszenicę ozimą AR-
GUMENT u swoich klientów 
i po raz kolejny odmiana ta nas 
nie zawiodła. Nawet wyma-
gający rok 2021 - zimny luty, 
suchy czerwiec i mokre żniwa 
- nie był straszny dla naszej od-
miany. Ziarno ARGUMENTA 
jak zwykle osiągnęło świetną 
jakość, dzięki szeregowi odpor-
ności, w tym odporności na su-
szę, która była w 2021 nade 
przydatna. Choć rekord Pol-
ski nie został znów pobity to 
i tak rekordy plonowania pa-
dały, tym razem we własnych 

gospodarstwach i regionach. 
Na koniec chciałbym dodać, 
że odmiana ta będzie w cało-
ści zaprawiona w technologii 
PowerSeeds, co jeszcze bardziej 
uwydatni jej fantastyczne ce-
chy i uzbroi ją do zmierzenia 
się z kolejnymi wyzwaniami 
nowego roku wegetacyjnego.”

Najlepszym wyborem na 
wczesne siewy jest odmiana 
na której ustanowiono aktual-
ny Rekord Polski plonu z hek-
tara oraz Królowa 2022 roku 
– odmiana Argument. Buduje 
ogromny plon ziarna dzięki 
dobrze skomponowanym ce-
chom agronomicznym oraz 
zdrowotnościowym, w tym 
genetycznej odporności na cho-
roby podstawy źdźbła i wyjąt-
kowej odporności na fuzariozę 
i DTR. Silny system korzenio-
wy zabezpiecza rozwój roślin 
w warunkach permanentnej 
suszy. Jest najzdrowszą odmia-
ną w kombinacji tolerancji na 
choroby grzybowe, w tym na 
mączniaka, DTR i fuzariozę 
kłosa wśród zarejestrowanych 
w 2020 r.

Wśród rekordowych pszenic 
znalazła się wcześniej wspo-
mniana odmiana RGT Ritter 
- ubiegłoroczna nowość PRO-
CAM, która od razu zagości-
ła na polach wielu rolników. 
Oprócz niewątpliwie bardzo 
wysokiego plonowania, na 
szczególną uwagę zasługuje 

jej niska skłonność do wyle-
gania. Jest typem odmiany 
kompensacyjnej, która zamiast 
dużej ilości rozkrzewień, bu-
duje wysoki MTZ z ponad 
przeciętną jakością. Wysoka 
zdrowotność RGT RITTER po-
zwala na wykonywanie w jej 
łanach średnio intensywnych 
programów ochrony. Odmia-
na ta jest polecana do siewu 
w terminach optymalnych jak 
też nieco opóźnionych.

Na wczesne siewy uczest-
nicy Ligi Mistrzów Plonowa-
nia polecają również odmianę 
Findus, jedną z rekordzistek 
plonowania firmy PROCAM, 
co udowodniła w 2020 roku 
ustanawiając rekord Polski 
w plonie pszenicy ozimej 
z hektara na poziomie 11,6 t. 
Jest klasyfikowana najwyższej 
pod kątem zimotrwałości czyli 
6 w skali COBORU. Kapital-
nie się krzewi, nie redukując 
źdźbeł kłosonośnych w póź-
niejszym czasie. Bardzo dobrze 
reaguje na wzrost nawożenia 
azotowego oraz ochronę fun-
gicydami. Nadaje się na dobre 
oraz średnie gleby, zarówno 
w regionach suchych jak 
i wilgotnych.

Warto także przypomnieć, 
że w bieżącym sezonie żniw-
nym w I etapie Ligi Mistrzów 
Plonowania dzięki odmianom 
i technologii PROCAM padły 
rekordy plonu z hektara na te-
renie wielu województw, a na-
wet „Rekord Polski w plonie 
rzepaku ozimego z hektara”, 
który udało się uzyskać dzięki 
nowej odmianie LG Baracuda 
(dostępnej w ofercie PROCAM 
już w nowym 2023 roku).

Jak podkreślają organiza-
torzy Ligi Mistrzów Plono-
wania – rekordowe wyniki 
plonowania były możliwe 
tylko i wyłącznie dzięki ca-
łosezonowemu zaangażowa-
niu właścicieli gospodarstw 
współpracujących z doradcami 
agronomicznymi PROCAM, 
za co należą się im serdeczne 
podziękowania.

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Plony pszenicy do 12,3 t/ha – rekordy z województw.

Tabela rekordów.

Miejscowość Województwo Odmiana pszenicy Plon [t/ha]

Olszowiec lubelskie RGT RITTER 10,173
Rogożany opolskie ARGUMENT 10,636

Orły podkarpackie RGT RITTER 11,394
Śmiechów zachodniopomorskie FINDUS 10,848

Słup kujawsko-pomorskie RGT RITTER 10,860
Długołęka mazowieckie ARGUMENT 11,159
Wojanowo pomorskie ARGUMENT 11,124
Tomaryny warmińsko-mazurskie ARGUMENT 12,358
Suchy Dąb pomorskie FINDUS 11,273
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Grupa Azoty certyfikuje nawozy

Grupa Azoty podpisała 
umowę z Polskim Centrum Ba-
dań i Certyfikacji S.A. (PCBC).

PCBC jest polską jednostką 
notyfikowaną do oceny zgod-
ności produktów nawozowych 
w ramach Rozporządzenia 

(UE) 2019/1009 dotyczącego 
produktów nawozowych UE.

Rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1009 z dnia 5 czerwca 
2019 r. ustanawia przepisy 
dotyczące udostępniania na 

rynku produktów nawozo-
wych UE. Rozporządzanie 
to zmienia rozporządzenie 
(WE) nr 1069/2009 i (WE) 
nr 1107/2009 oraz uchy-
la rozporządzenie (WE) nr 
2003/2003. Omawiany akt 

ustanawia przepisy dotyczące 
udostępniania na rynku pro-
duktów nawozowych UE, na 
które składają się m.in.: nawo-
zy mineralne i organiczne oraz 
inne produkty nawozowe tj. 
środki wapnujące, polepszacze 
gleby, podłoża do upraw, bio-
stymulatory wzrostu, a także 
inhibitory.

Zgodnie z zapisami rozpo-
rządzenia, na producentów na-
łożono nowe obowiązki, które 
z odpowiednim wyprzedze-
niem zostały przeanalizowane 
i przygotowane do wdrożenia 
w Grupie Azoty.

W Grupie Azoty konse-
kwentnie rozbudowujemy 
portfolio naszych produk-
tów nawozowych w zgodzie 
z zasadami zrównoważonego 
rolnictwa. Jesteśmy jednym 
z liderów europejskiej branży 
nawozowo-chemicznej i mamy 
ambicje, aby być w gronie pro-
ducentów, którzy jako pierw-
si odpowiadają na najnowsze 
wymagające regulacje, zgod-
ne z zasadami Europejskiego 
Zielonego Ładu. Współpraca 
z Polskim Centrum Badań 

i Certyfikacji S.A. jest dla nas 
naturalnym krokiem w tym 
kierunku – powiedział Filip 
Grzegorczyk, Wiceprezes Za-
rządu Grupy Azoty S.A.

W ramach podpisanej umo-
wy ramowej, PCBC dokona 
oceny zgodności zgłoszonych 
produktów nawozowych UE 
oraz przeprowadzi audyty, 
których celem będzie po-
twierdzenie zgodności systemu 
zapewnienia jakości procesu 
produkcji w poszczególnych 
zakładach.

Jako Grupa Azoty jesteśmy 
przygotowani do spełnienia 
wymagań, które będą obo-
wiązywać w Unii Europejskiej 
od 16 lipca 2022 roku. Było 
to możliwe m.in. dzięki pra-
cy Zespołu Korporacyjnego 
w ramach Grupy Kapitałowej, 
w skład którego weszli eksperci 
z obszaru AGRO ze wszystkich 
spółek. Jako Grupa Kapitało-
wa jesteśmy przygotowani, by 
oferowane przez nas nawozy 
otrzymywały pozytywną oce-
nę jednostki notyfikującej, czy-
li Polskiego Centrum Badań 
i Certyfikacji S.A. – powiedział 

Zbigniew Paprocki, Członek 
Zarządu, Dyrektor Generalny 
Grupy Azoty S.A.

Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji S.A. docenia fakt, 
że Grupa Azoty S.A., jeden 
z największych producentów 
nawozów w Polsce i Europie 
wybrała PCBC S.A. do oceny 
zgodności swoich wyrobów.

W imieniu Zarządu PCBC 
S.A., jako jednostki notyfiko-
wanej, możemy zapewnić za-
angażowanie kompetentnych 
pracowników w realizację 
procesów zgodnie z zatwier-
dzonymi procedurami oceny 
zgodności. Myślę, że na wzór 
lidera branży nawozowej po-
zostali polscy producenci 
nawozów również obiorą tą 
samą drogę tj. współpracę 
z jednostką notyfikowaną 
w celu dostosowania się do 
wymagań Rozporządzenia 
(UE) 2019/1009 - powiedziała 
Aleksandra Kostrzewa Prezes 
Zarządu Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji S.A..

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zgodnie z nowymi wymaganiami Unii Europejskiej

„Idę po Rekord” zbiera rekordowe plony!

W piątek, 22 l ipca 
2022 roku, ustanowiono In-
dywidualny Rekord Gospo-
darstwa na największy plon 
rzepaku ozimego zebranego 
z jednego hektara. Wydarzenie 
miało miejsce w miejscowości 
Trzebórz w województwie za-
chodnio-pomorskim. A wy-
nik, który osiągnął rolnik to 
5,44 t/ha. W gospodarstwie 
stosowane były rozwiązania 
z autorskiego program „Idę 
po Rekord”, stworzonego 
przez specjalistów z PUH 

„Chemirol” sp. z o.o.
W dobie dużej dynamiki 

zmian klimatycznych, go-
spodarczych i prawnych rosną 
potrzeby w zakresie produkcji 
rolnej. Rolnicy szukają zatem 
rozwiązań, które pozwolą osią-
gać im coraz wyższe a tym sa-
mym satysfakcjonujące zbiory.

Aspiracją Zespołu PUH 
„Chemirol” sp. z o.o. było 
stworzenie programu, który 
doprowadzi Klientów do uzy-
skania rekordowych plonów.  
W związku z tym w 2021 r. 

narodziła się idea programu 
„Idę po Rekord”, który w swo-
ich założeniach ma umożliwiać 
Klientom spółki dostęp do au-
torskich metod maksymalizacji 
produkcji rolnej.

Jako zwieńczenie I edycji 
programu „Idę po Rekord” 
w ubiegły piątek w Gospo-
darstwie Rolnym Łukasza 
Leśniewskiego w Tetyniu by-
liśmy świadkami ustanowienia 
Indywidualnego Rekordu Go-
spodarstwa na największy plon 
rzepaku ozimego zebranego 
z 1 ha. Zebrany plon wyniósł 
5,44 t/ha, a rekordowy wynik 
został osiągnięty przy zastoso-
waniu odmiany Aviron.

– Bardzo się cieszę z osią-
gniętego wyniku. Moja histo-
ria związana z rolnictwem 
rozpoczęła się 2011 roku, kiedy 
otrzymałem od swoich dziad-
ków ziemię - 30 hektarów. 
Obecnie posiadam 800 hek-
tarów. W strukturze gospo-
darstwa znajdują się uprawy 
pszenicy, pszenżyta, kukury-
dzy, jęczmienia oraz rzepaku. 
W tym roku rzepaku zasianego 
zostało 170 hektarów i są to 

trzy odmiany Kuga, Aviron 
oraz Dominator. Na zapro-
szenie firmy PUH „Chemirol” 
sp. z o.o. podjąłem wyzwanie 
ustanowienia nowego Rekordu 
Polski, bo moim celem było 
osiągniecie jak najlepszego 
wyniku zbioru. Przedsta-
wione technologie w ramach 
programu „Idę po Rekord” 
były idealnym rozwiązaniem 
w przypadku moich upraw i za-
łożony cel stawał się realny. 
Dodam, że w gospodarstwie 
stosuję głównie produkty fir-
my Chemirol. Obecnie bar-
dzo dużo uwagi poświęcam 
na wprowadzanie do techno-
logii produktów z grupy BIO. 
I już widzę pierwsze rezulta-
ty poprawy w plonowaniu 
oraz jakości uzyskiwanych 
zbiorów – powiedział Łukasz 
Leśniewski.

PUH „Chemirol” sp. z o.o. 
wspierał Pana Łukasza Le-
śniewskiego, właściciela go-
spodarstwa w Tetyniu, na 
każdym etapie drogi do osią-
gnięcia wymarzonego celu. 
Firma Chemirol od lat rozwija 
obszary badań i doświadczeń. 

Efektywnie szkoli swoich do-
radców, którzy na co dzień spo-
tykają się z rolnikami w polu. 
Umacnia również współpracę 
z najważniejszymi ośrodkami 
naukowobadawczymi. Tym sa-
mym potwierdza fakt, że aby 
osiągnąć rekordy w plonach, 
należy łączyć siły i odpowied-
nio wykorzystać dostępne 
informacje naukowe. Dzięki 
wieloletnim doświadczeniom 
i współpracy z najlepszymi go-
spodarstwami w kraju doradcy 
posiadają wiedzę, jak popro-
wadzić polskiego rolnika do 
indywidualnych i krajowych 
rekordów w plonach.

– Dziś widzimy rzeczywi-
ste efekty zastosowania reko-
mendacji programu „Idę po 
Rekord” w uprawie rzepa-
ku. Gdy zmienia się klimat, 
regulacje prawne, warunki 
społeczno-gospodarcze to 
trzeba liczyć się z tym, że skala 
i tempo zmian w rolnictwie 
będą przyspieszać. Stąd idea 
stworzenia programu, który 
będzie odpowiedzią na zacho-
dzące zmiany. Konsekwentne 
inwestycje w badania i rozwój 

to odpowiedź Chemirolu na 
zmieniające się potrzeby ryn-
ku. Aby zbierać rekordowe, sta-
bilne plony, należy podchodzić 
do uprawy w sposób systemo-
wy. Ograniczyć ryzyko, zaufać 
sprawdzonym rozwiązaniom. 
Nie chodzi o pogoń za plonem, 
ale o dobrze zaplanowaną dro-
gę - począwszy od przygoto-
wania stanowiska, a kończąc 
na zbiorze. Program „Idę po 
rekord”, jest odpowiedzią Che-
mirolu na pytanie, jak popro-
wadzić polskiego rolnika ku 
doskonałym wynikom – za-
pewnia Wiceprezes Zarządu 
Patryk Podołowski.

Program „Idę po Rekord” 
wpisuje się w ciąg decyzji 
podejmowanych przez PUH 
„Chemirol” sp. z o.o. w ostat-
nich latach w związku z roz-
wojem firmy. Pozycja lidera 
w branży nakłada bowiem tak-
że ciężar odpowiedzialności 
za to, w jaki sposób będzie się 
rozwijać wiedza o rolnictwie, 
praktyka agrotechniczna i kul-
tura agrarna w kraju.

Źródło: Chemirol
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dążenie do rekordowych plonów jest celem każdego z rolników.

Od lewej: Filip Grzegorczyk Wiceprezes Grupy Azoty, Aleksandra Kostrzewa Prezes Zarządu 
PCBC, Zbigniew Paprocki Członek Zarządu Dyrektor Generalny Grupa Azoty S.A.
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Uważaj, co siejesz - nie daj się 
oszukać szarej strefie!

Nielegalny obrót materiałem 
do siewu – zmora hodowców 
roślin rolniczych i licencjono-
wanych producentów nasion. 
Niestety, ziarno do siewu za 
pół ceny lub „od sąsiada” 
wciąż znajduje nabywców 
wśród rolników, świadomych 
lub nieświadomych, że w ten 
sposób szkodzą sami sobie. 
Jakich transakcji lepiej unikać?

1) Przygodni sprzedawcy 
z targowiska lub ogłoszenia

• zwykle nie posiada-
ją uprawnień, aby 
sprzedawać materiał 
do siewu (licencja od 
hodowcy, rejestra-
cja w PIORiN-ie)

• oferują i sprzedają 
do siewu niekwali-
fikowane nasiona 
lub sadzeniaki, co 
jest nielegalne

• kupujący rolnik 
nie otrzyma faktu-
ry i nie może zło-
żyć reklamacji

• kupujący rolnik nie 
ma pewności, czy 
dane w ofercie są 
zgodne z prawdą

• jeśli rolnik wysieje 

nabyty materiał nie-
kwalifikowany od-
miany chronionej, 
naruszy wyłączne 
prawo hodowcy, pod-
lega sankcjom i może 
zostać obciążony 
odszkodowaniem

2) Wymiana sąsiedzka
• narusza wyłącz-

ne prawo hodowcy 
do odmiany i grozi 
odszkodowaniem

• prawo łamią obaj 
rolnicy, którzy wy-
mieniają się zebranym 
materiałem do siewu

• takie działanie może 
być legalne jedy-
nie, gdy obaj rolnicy 
otrzymają pisemną 
zgodę od hodowcy 
(przed transakcją, 
a nie po fakcie!)

3) „Okazje”
• sprzedawca oferuje 

materiał kwalifiko-
wany w podejrzanie 
niskiej cenie

• worki nie są oryginal-
nie zamknięte, brak 
urzędowej etykiety

• etykieta wygląda 

na podrobioną
• dane na fakturze 

są niepełne lub nie-
zgodne z danymi 
na etykiecie

• sprzedawca odmawia 
wystawienia faktury

Aby legalnie handlować 
materiałem do siewu, należy 
uzyskać pisemną licencję od 
hodowcy, którego odmianę 
chcemy rozmnażać i sprze-
dawać na cele siewne, zare-
jestrować się w Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa (PIORiN) jako 
prowadzący obrót materiałem 
siewnym oraz zgłosić prowa-
dzone plantacje. Plantacje te, 
a później zebrane z nich na-
siona lub sadzeniaki poddane 
zostaną szczegółowej, kilku-
etapowej kontroli, od oceny 
polowej, poprzez badania la-
boratoryjne, ocenę tożsamo-
ści i czystości odmianowej, aż 
do oceny cech zewnętrznych. 
Tylko jeśli pomyślnie przejdą 
wszystkie etapy, zostaną do-
puszczone przez PIORiN do 
obrotu.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y

Komunikat Prasowy PKBiPB

Przyjęty na posiedzeniu Rady 
Ministrów w dniu 2 sierpnia 
2022 r. projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o biokomponen-
tach i biopaliwach ciekłych 
oraz ustawy o systemie mo-
nitorowania i kontrolowania 
jakości może doprowadzić 
do praktycznego załamania 
opłacalności uprawy rzepaku 
w Polsce ograniczając nawet 
o 1 mln ton nasion popyt ze 
strony łańcucha wytwórczego 
biodiesla. To w szczególności 
praktyczna konsekwencja rzą-
dowej propozycji ustalenia mi-
nimalnego poziomu realizacji 
Narodowego Celu Wskaźniko-
wego na poziomie 60%. Polska 
Koalicja Biopaliw i Pasz Biał-
kowych przeciwstawia się tym 
pomysłom, które nie tylko dra-
stycznie uderzają w rolników, 
ale też obędą ograniczać nasze 
bezpieczeństwo paliwowe.

Minimalny poziom realizacji 
NCW w 2023 roku w prakty-
ce spadnie o 1/3 do poziomu 
4,38% wobec 5,77%, jakie 
obowiązuje w bieżącym roku. 
Ponad to, zwiększenie możliwo-
ści korzystania przez koncerny 
paliwowe z tzw. opłaty zastęp-
czej NCW, Rząd uprawnia do 
stosowania większego dolewu 
biowęglowodorów ciekłych, 

a więc biokomponentów nie 
wytwarzanych obecnie w Pol-
sce. Temu służy zwiększenie 
limitu dla tego rodzaju biopaliw 
do 0,9%.

„W praktyce możliwość 
większego stosowania biowę-
glowodorów i jednocześnie fak-
tyczne obniżenie NCW poprzez 
opłatę zastępczą powodować 
będzie spadek popytu na pol-
skie estry produkowane z ole-
ju rzepakowego o co najmniej 
400 tys. ton, co przekłada się 
nawet na 1 mln ton nasion” 
– powiedział Adam Stępień, 
Dyrektor Generalny Krajowej 
Izby Biopaliw oraz Polskiego 
Stowarzyszenia Producentów 
Oleju – „Ograniczenie zapo-
trzebowania na krajowe estry, 
które będą mogły być zastą-
pione w znacznej części przez 
droższe importowane oleje 
uwodornione, byłoby jeszcze 
większe gdyby nie mechanizm 
blendowania biokomponentów 
w oleju napędowym, choć i tu-
taj Rząd zmienił dotychczasowe 
zapisy ustawy i zmniejszył po-
ziom blendowania w 2023 roku 
z 6,2% do 5,2%. NCW jako 
takie traci w praktyce na zna-
czeniu – to rewolucja, jakiej 
nikt nie mógł się spodziewać, 
szczególnie w sytuacji, w której 

mamy realne zagrożenie bez-
pieczeństwa dostaw paliw”.

„Dosłownie kilka dni temu 
GUS przedstawił oficjalny sza-
cunek tegorocznych zbiorów 
rzepaku na rekordowe 3,6 mln 
ton, ceny skupu nasion już obec-
nie są na poziomie niższym 
niż przed wybuchem wojny 
w Ukrainie, więc wygląda na 
to, że Rząd zapomniał w kon-
tekście biopaliw o rolnictwie, 
które podobno jest w tym kraju 
ważne. Liczymy na opamiętanie 
i refleksję przed ostatecznymi 
decyzjami, jakie będą podejmo-
wane nad tą skądinąd ważną 
ustawą w Parlamencie. Już nie-
długo zaczną się siewy rzepaku 
ozimego i taki sygnał od Rządu 
i Premiera do ponad 100 tysięcy 
gospodarstw, które uprawiają 
rzepak w Polsce, jest bardzo nie-
pokojący.” – powiedział Juliusz 
Młodecki, Prezes Krajowego 
Zrzeszenie Producentów Rze-
paku i Roślin Białkowych.

Projekt nie był przedmiotem 
konsultacji, z posiadanych przez 
nas informacji nikt ze strony 
społecznej nawet nie miał szans 
wcześniej go zobaczyć.

Warszawa, 4 sierpnia 2022 r.
Źródło: Krajowa Izba Biopaliw
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„Przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy biopaliwowej 
to cios w producentów rzepaku”.

Certyfikat Akredytacji dla IOR – PIB
Laboratorium Badania 

Jakości Środków Ochrony 
Roślin Instytutu Ochrony 
Roślin – PIB Oddział Sośni-
cowice otrzymało Certyfikat 
Akredytacji Laboratorium 
Badawczego nadany przez 
Polskie Centrum Akredytacji.

– Otrzymanie Certyfikatu 
Akredytacji oznacza, że nasze 
Laboratorium spełnia wyma-
gania normy PN-EN ISO/IEC 
17025:2018-02 i potwierdza 
najwyższą jakość świadczo-
nych przez nas usług oraz pro-
wadzonych badań – wyjaśnia 
dr Tomasz Stobiecki, Kierow-
nik Oddziału Sośnicowice In-
stytutu Ochrony Roślin – PIB.

Laboratorium to specja-
lizuje się w badaniu jakości 
środków ochrony roślin oraz 
wykrywaniu ich fałszerstw. 
W zakres świadczonych usług 
wchodzą m.in.:
• badanie jakości środków 

ochrony roślin w ramach 
urzędowej kontroli;

• badanie oryginalności 
środków ochrony ro-
ślin oraz wydawanie 

ekspertyz jakościowych 
w przypadkach podejrzeń 
o fałszerstwa;

• badanie przeterminowa-
nych środków ochrony 
roślin w celu przedłużenia 
możliwości ich pozostania 
w obrocie;

• badanie zawartości substan-
cji czynnych i zanieczysz-
czeń w środkach ochrony 
roślin (preparatach handlo-
wych) – analiza jakościowa 
oraz ilościowa;

• badanie własności fizy-
kochemicznych środków 
ochrony roślin;

• badanie jakości materiałów 
o technicznym stopniu czy-
stości, służących do pro-
dukcji form użytkowych 
środków ochrony roślin,

• wykonywanie badań rejestra-
cyjnych dla środków ochrony 
roślin, realizowanych zgod-
nie ze standardami systemu 
Dobrej Praktyki Laboratoryj-
nej, w zakresie składu oraz 
właściwości fizykochemicz-
nych materiałów technicz-
nych oraz form użytkowych 

(formulacji);
• badanie fizykochemicz-

nej zgodności składników 
w przypadku łącznego stoso-
wania agrochemikaliów.
– Akredytacja dla Laborato-

rium Badania Jakości Środków 
Ochrony Roślin w Oddziale 
Sośnicowice jest kolejnym tego 
rodzaju wyróżnieniem, jakie 
otrzymało laboratorium na-
szego Instytutu. Potwierdza 
tym samym, że prowadzone 
w Instytucie badania spełniają 
najwyższe normy, a wysiłek, 
jaki wkładamy w rozwój ka-
dry naukowej i infrastruktu-
ry badawczej przynosi efekty. 
Oznacza to, że podmioty ko-
rzystające z usług naszych 
laboratoriów badawczych 
otrzymują najlepsze możli-
we analizy, przeprowadzone 
zgodnie z certyfikowanymi 
standardami – podkreśla dr 
hab. Roman Kierzek, prof. 
IOR – PIB, Dyrektor Insty-
tutu Ochrony Roślin – PIB 
w Poznaniu.

Źródło: Nonoproblemo
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Liderzy połączyli siły

Firmy szukają efektywnych 
sposobów na maksymalne wy-
korzystanie potencjału nasion 
wysokowartościowych. Prze-
prowadziły już badania nad 
najlepszymi warunkami siewu.

Mocne geny nasion i za-
awansowane, precyzyjne tech-
nologie uprawy to przepis na 
sukces światowego rolnictwa.

Saaten Union – ekspert 
w hodowli roślin przystoso-
wanych do nowoczesnego 

rolnictwa – rozpoczął współ-
pracę z John Deere, światowym 
liderem technologii rolnej. Fir-
my połączyły siły, aby dokład-
nie analizować wysiewy na 
dużą skalę: dobór nawozów 
i regulatorów wzrostu, zakres 
intensywności siewu, strategie 
ochrony roślin, sposoby prze-
chowywania zbiorów. Dobra-
ne metody wysiewów muszą 
oczywiście być wspierane przez 
niezawodne maszyny. Saaten 

Union i John Deere obserwu-
ją rynkowe trendy i szukają 
efektywnych rozwiązań, aby 
rolnicy wydobywali ze swoich 
zbiorów możliwie najwięcej.

Siła w krzyżówkach – focus 
na zboża hybrydowe

– W większości przypadków 
hybrydy lepiej radzą sobie 
z trudnymi warunkami środo-
wiskowymi, zapewniając plony 
większe o co najmniej 10% – 
komentuje Daniel Husmann, 
menedżer produktów w Sa-
aten-Union. John Deere świet-
nie odnajduje się w takich 
wyzwaniach. Jest świadomy, 
że restrykcyjne ograniczenia 
środowiskowe i kosztowne 
systemy produkcji muszą iść 
w parze z precyzyjną, spraw-
dzoną technologią. – Maszyny 
dokładnie testujemy nie tylko 
w dziale produkcji, ale również 
w warunkach rzeczywistych. 
Jeśli chcemy sprostać wyso-
kim oczekiwaniom klientów 
odnośnie wydajności sprzętu, 
wszystkie nasze rozwiązania, 

także udogodnienia cyfrowe, 
musimy skonfrontować z re-
aliami codziennej pracy na 
polu – mówi Stefan Kübler, 
agronom z John Deere.

Potencjał genetyczny to nie 
wszystko

Ostateczny sukces zbioru za-
leży także od sposobu zarzą-
dzania materiałem siewnym. 
Dobranie metod do specyfiki 
wzrostu nasion jest kluczowe. 
– W przypadku nasion hybry-
dowych wysiew jest bardzo 
niski, dlatego ważne jest, aby 
skorzystać z zaawansowanych 
technologii. Know-how eks-
pertów z John Deere okazał 
się tutaj niezastąpiony. Ich 
maszyny już teraz pozwalają 
na optymalne rozmieszczenie 
nasion pod uprawy rzędowe, 
np. nasion kukurydzy – opo-
wiada Daniel Husmann.

Analiza zakresu intensyw-
ności siewu była też jednym 
z elementów rozbudowanych 
badań prowadzonych wspól-
nie przez Saaten-Union i John 

Deere na polach pszenicy li-
niowej i hybrydowej u podnó-
ży gór Harz. – Porównaliśmy 
dawki nasion wynoszące ko-
lejno 100, 160 i 220 ziaren/m2 
do zastosowanych rodzajów 
i strategii nawożenia oraz re-
gulatorów roślin. Najbardziej 
efektywna okazała się średnia 
intensywność wysiewu. Po-
zwoliła nam uzyskać średni 
dodatkowy plon w wysokości 
0,2-0,3 t/ha. […]– opowiada 
Stefan Kübler.

Polski wkład w innowacje 
Saaten-Union

Nasiona odmian Saaten-
-Union od dawna znane są 
polskim rolnikom. Polski od-
dział powstał w 1999 r. i ak-
tywnie pracuje nie tylko nad 
dystrybucją nasion, ale i nad 
wprowadzaniem na rynek eu-
ropejski odmian hodowanych 
w naszym kraju. Taki udział 
w międzynarodowej wymianie 
rolniczych doświadczeń jest 
możliwy, ponieważ od 20 lat 
na terenie Polski funkcjonuje 

Polska Stacja Doświadczal-
no-Hodowlana utworzona 
z inicjatywy hodowców zrze-
szonych w Saaten-Union. To 
tam nowoczesne, polskie rol-
nictwo może rozwijać skrzy-
dła. Co ważne, Stacja jest 
częścią europejskiej sieci łą-
czącej ponad 100 punktów do-
świadczalnych Saaten-Union.

Przeprowadzone ekspery-
menty i obserwacje trendów 
doprowadziły Saaten-Union 
i John Deere do wspólnych 
wniosków. – Im bardziej 
specyficzne są właściwości 
ziarna i warunki warstwy 
siewnej, tym lepiej możemy 
dostosować sposób nawożenia 
i środki ochrony roślin. Chce-
my tę możliwość jak najlepiej 
wykorzystać. To fascynujące 
zadanie, które wymaga skru-
pulatności i cierpliwości – 
mówi Daniel Husmann.

Źródło: John Deere Polska
Opracowanie redakcyjne: 
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Saaten-Union i John Deere rozwijają nowoczesne rolnictwo.

Dzień Pola z DANKO
DANKO zaprezentowało 

bardzo bogatą ofertę swoich 
odmian, 41 odmiany zbóż 
ozimych, 41 odmian zbóż ja-
rych oraz 14 odmian roślin 
motylkowych.

W gatunku pszenicy ozimej 
na uwagę zasługują nowości 
o bardzo wysokim poziomie 
plonowania i rewelacyjnych pa-
rametrach jakościowych ziarna 
– najnowsze: KASK o dosko-
nałych parametrach jakościo-
wych ziarna (gr. A), wysokiej 
zawartości białka i wysokiej 
gęstości ziarna. Wykazuje dużą 
rentowność uprawy niezależnie 
od intensywności produkcji; 
GENTLEMAN odmiana jako-
ściowa z grupy A/B, posiadająca 
bardzo dobrą jakość skupową 
i wypiekową ziarna oraz o dużej 
odporności na choroby; KA-
RIATYDA – odmiana jakościo-
wa (E/A), wczesna, polecana 
do opóźnionych siewów, zdo-
bywca złotego medalu Polagra 
2022; odmiana ASORY, która 
została zarejestrowana w Polsce 
w 2022 roku, a w Niemczech 
jest nr 1 w powierzchni uprawy. 

Ważną  jej zaletą w warunkach 
ocieplania się klimatu i często 
występujących okresowych 
susz, jest bardzo dobrze roz-
winięty system korzeniowy 
(posiada gen żytni 1A/1R), 
w związku z czym toleruje 
niedobory wody. Asory po-
siada bardzo dobre parame-
try jakościowe ziarna (grupa 
(E/A); BATAJA rewelacyjna na 
gleby mozaikowate, z dużą od-
pornością na choroby, wysoką 
zimotrwałością (4,5) i ładnym 
grubym ziarnem.

Ponadto zaprezentowane 
zostały znane i uznane wśród 
rolników odmiany: LAWINA 
(paszowa, gr. C), REDUTA (gr. 
E/A), COMANDOR (gr. E/A), 
BOSPORUS chlebowa (gr. A/B), 
HONDIA (gr. E/A) o wysokiej 
zimotrwałości 5,5; ARKADIA 
(gr. E/A) o nadzwyczajnej zi-
motrwałości 6,0, oraz odmiany 
ościste o wysokiej zimotrwa-
łości 6,0: OSTROGA (gr. A) 
i MEWA (gr. B).

Z pośród 17 zaprezentowa-
nych odmian pszenżyta ozime-
go najwięcej uwagi poświęcono 

prezentacji najnowszych od-
mian – TRIBUTO o ponadprze-
ciętnej plenności, co stawia tę 
odmianę w czołówce plenności 
pszenżyt w Polsce, z rekordo-
wo wysoką odpornością na 
choroby; METRO – odmiana 
o bardzo wysokiej mrozood-
porności (5,5), wybitnie wyso-
kiej krzewistości, doskonałymi 
parametrami paszowe ziarna; 
PANASO – odmiana, która jest 
nr 1 w odporności na fuzariozę 
kłosa; CORADO – znana już 
odmiana, która została odzna-
czona Złotym Medalem MTP 
2022 oraz Złotym Medalem 
MTP 2022 – Wybór Konsumen-
tów. Wysokie parametry jako-
ściowe, łatwość w uprawie oraz 
dodatkowa zaleta – odmiana 
dostępna w jednostkach siew-
nych, co pozwala na precyzyjne 
zastosowanie ilości wysiewu. 
Wśród nowości zaprezentowano 
również MONDEO, i najpo-
pularniejszą w Polsce odmianę 
BELCANTO. W kolekcji można 
było zobaczyć również odmiany 
krótkosłome: ORINKO, KA-
SYNO, PORTO, DOLINDO, 

ROTONDO, GRINGO, GRE-
NADO, oraz odmiany pszenży-
ta o tradycyjnej długości słomy: 
AVOKADO i TRAPERO.

W kolekcji jęczmienia ozi-
mego pojawiły się nowości: 
GIEWONT najnowsza, 6 rzę-
dowa odmiana paszowa, ho-
dowli DANKO. Wieloletnie 
intensywne prace hodowla-
ne nad nowymi odmianami 
spełniającymi wymogi rynku 
i środowiska, prowadzone w Za-
kładzie Hodowli Roślin oddział 
Szelejewo, zaowocowały wytwo-
rzeniem odmiany jęczmienia 
ozimego GIEWONT o wyso-
kim plonie ziarna – nr 2 w Pol-
sce w 2022 roku. GIEWONT 
dzięki swym bardzo korzyst-
nym cechom został nagrodzony 
Złotym Medalem Polagra Pre-
miery 2022. Kolejna nowość to 
BORDEAUX, odmiana najlepiej 
plonująca w Polsce spośród od-
mian dwurzędowych w 2021 r. 
Rośliny krótkie, z bardzo dobrą 
odpornością na wyleganie za-
równo w fazie dojrzałości mlecz-
nej jak i przed zbiorem. Kolejne 
nowości to JEANIE o wysokiej 

i stabilnej plenności w Polsce, 
Niemczech i Wielkiej Brytanii, 
TEUTO charakteryzujące się 
podwyższoną tolerancją  na 
ramularię; RETURN odmia-
na krótkosłoma, o rewelacyj-
nej plenności. Zaprezentowano 
również pozostałe, znane już 
odmiany: CONCORDIA cha-
rakteryzująca się rekordowym 
plonowaniem w średnio inten-
sywnej i intensywnej technolo-
gii uprawy, wysoką zawartością 
białka i wysoką mrozoodporno-
ścią, QUADRIGA - wielorzędo-
wa, przydatna do intensywnej 
technologii uprawy o podwyż-
szonej odporności na zakwa-
szenie gleby, ZENEK - wczesny 
i zimotrwały, GLORIA - od-
miana uniwersalna, zarówno 
przydatna na dobre jak i gorsze 
stanowiska.

Zboża jare reprezentowane 
były przez 41 odmiany w 4 ga-
tunkach. Bogata oferta jęcz-
mienia jarego, a wśród nich 
nowości: LASER, LOXTON, 
LAXY, SY SOLAR, SY STANZA, 
SY CRISTALIN, FLORENCE, 
TILMOR, AVALON oraz znane 

już odmiany: LAUREATE, 
ELLINOR, FOKUS, RAPTUS, 
FEEDWAY, ETOILE, PILOTE, 
MELIUS, KUCYK, ELLA. Psze-
nice jare to premiery: PATRY-
CIA I FLORENTYNA, ITAKA, 
ETOILA oraz znane odmia-
ny: TELIMENA, GOPLANA, 
MANDARYNA, ARABELLA; 
pszenżyta jare: IMPETUS, 
SANTOS, MAMUT, SOPOT, 
MAZUR, DUBLET; wśród od-
mian owsa zaprezentowano: 
RODOS, HUZAR, POKER, FI-
GARO, ROMULUS, BRETON, 
ZUCH i GNIADY.

Z oferty roślin strączko-
wych pokazano odmiany gro-
chu siewnego z  najnowszymi 
odmianami COLIN, KAZEK 
i NEMO a także ARVENA, 
TARCHALSKA, BATUTA, 
TYTUS jedną odmianę bobi-
ku – BOBAS oraz wykę: GRETA 
i JAGA. Znalazły się tu rów-
nież odmiany soi – ERICA, 
MARQUISE (nowość), VIOLA; 
oraz łubin SWING.

Źródło: DANKO
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Spotkanie odbyło się na polach w Szelejewie koło Gostynia.
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R E K L A M A

Kalkulator śladu wodnego dla producentów rolnych

Bank BNP Paribas stworzył 
narzędzie służące do szacowa-
nia śladu wodnego i bilansu 
wodnego upraw w gospodar-
stwach rolnych. Kalkulator 
powstał w oparciu o model 
obliczeniowy konsorcjum 
naukowo-biznesowego Cool 
Farm Alliance, aby zwięk-
szać świadomość polskich 
producentów rolnych w za-
kresie zarządzania zasobami 
wody i pomagać im poprawiać 
efektywność gospodarowania 
wodą w produkcji roślinnej. 
Kalkulator śladu wodnego 
został udostępniony na plat-
formie www.agronomist.pl.

- Zrównoważona produkcja 
żywności to jedno z głównych 

założeń unijnej strategii „Od 
pola do stołu” będącej częścią 
Europejskiego Zielonego Ładu. 
Jej ważnym elementem jest 
bardziej świadome gospoda-
rowanie wodą i ograniczanie 
emisji gazów cieplarnianych 
w gospodarstwach rolnych. 
Aby pomóc polskim producen-
tom rolnym sprostać tym wy-
zwaniom uruchamiamy proste, 
a jednocześnie profesjonalne 
narzędzia obliczeniowe – rok 
temu kalkulator emisji gazów 
cieplarnianych AgroEmisja, 
a w tym roku jego nową funk-
cjonalność - kalkulator śladu 
wodnego dla upraw - mówi Mi-
chał Siwek, Dyrektor Departa-
mentu Międzynarodowy Hub 

Food and Agri BNP Paribas.
Kalkulację śladu wodnego 

można przeprowadzać razem 
z emisyjnością lub całkowicie 
osobno. Wewnętrzny mecha-
nizm działania narzędzia jest 
zaawansowany, ale z punktu 
widzenia użytkownika działa 
prosto, ma wygodny interfejs, 
również w wersji mobilnej.

- Zależy nam, aby zwiększać 
świadomość producentów rol-
nych w zakresie właściwego 
zarządzania zasobami wody. 
Niewiele osób zdaje sobie spra-
wę, że zasoby wodne Polski są 
na podobnym poziomie, jak 
Egiptu. Dzięki oszacowaniu 
bilansu wodnego z upraw, 
rolnicy będą mogli zobaczyć 

jakie są straty wodne na ich 
polach i zastanowić się jak po-
prawić efektywność zarządza-
nia wodą w produkcji – mówi 
Michał Siwek.

Jak działa kalkulator śladu 
wodnego?

Aby wygenerować ślad wod-
ny oraz bilans wodny danego 
pola czy uprawy należy wpro-
wadzić do systemu takie dane 
jak daty siewu i zbioru, stoso-
wane metody nawadniania (np. 
kropelkowe) czy źródła wody 
(np. studnia). Bilans jest po-
dzielony na zapotrzebowanie 
na wodę, wodę dodaną, wodę 
utraconą, saldo nawadniania 
i straty z przechwytywania. 
Otrzymany wynik pokazuje ile 

kilogramów danego produktu 
(np. pszenicy) zostało wypro-
dukowanych z użyciem 1 m3 
wody, ile litrów wody potrzeba 
na wytworzenie 1 kilograma 
tego produktu, a także jaka 
jest efektywność stosowanego 
nawodnienia, czyli ile litrów 
wody wykorzystano do nawod-
nienia w relacji do optymalnej 
wartości z 1 litra.

Obliczenie bilansu wodnego 
trwa około 10 minut, a wraz 
z kalkulacją emisyjności będzie 
to około 30-40 minut, zależnie 
od szczegółowości wprowa-
dzanych danych. Kalkulację 
można w dowolnym momencie 
przerwać, zapisać ją, a następ-
nie do niej powrócić.

Narzędzie obliczeniowe ba-
zuje na modelu opracowanym 
w głównej mierze przez zespo-
ły naukowców z uniwersyte-
tów Wageningen, Cambridge, 
Oxford i Edynburg w ramach 
konsorcjum naukowo-bizne-
sowego Cool Farm Alliance.

Bank BNP Paribas udostęp-
nia kalkulator śladu wodnego, 
podobnie jak kalkulator gazów 
cieplarnianych AgroEmisja bez 
opłat. Aby skorzystać z narzę-
dzi trzeba jedynie zarejestro-
wać się jako użytkownik na 
portalu www.agronomist.pl.

Źródło: BNP Paribas
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

To pierwsze tego typu narzędzie dostępne publicznie w języku polskim.

Pola Klasy S Kukurydza 2022 firmy Syngenta

Spotkania w ramach Pól 
Klasy S Kukurydza to okazja 
do zapoznania się z szeroką 
kolekcją odmian kukurydzy 
z portfolio Syngenty, w tym 

również z nowościami na 
sezon 2022/2023. Tegorocz-
ne spotkania odbędą się 
w 5 lokalizacjach:
• 20 września – Rolniczy 

Zakład Doświadczalny IOR 
PIB, Winna Góra k. Miło-
sława, woj. wielkopolskie

• 22 września – HZiNR Pola-
nowice Sp. z o.o, Polanowice, 
woj. kujawsko-pomorskie

• 27 września – Farma 
Redło Sp. z o.o., Red-
ło k. Nowogardu, woj. 
zachodniopomorskie

• 29 września – Gospo-
darstwo Rolne Kazi-
mierz i Paweł Iwaszko, 
Chełchy k. Ełku, woj. 
warmińsko-mazurskie

• 4 października – Gospodar-
stwo Rolne Marcin Suszek, 
Klimusin k. Piasków, woj. 
lubelskie

Co w programie?
W tym roku Syngenta szcze-

gólną uwagę poświęci odmia-
nom kukurydzy w typie dent 
wraz z nowościami na nadcho-
dzący sezon. Zaprezentowana 
kolekcja z pewnością pozwo-
li na dobranie odmiany na 
każde, nawet najtrudniejsze 
warunki. Firma zaprezentuje 
także innowacyjny projekt 
MaxiMaize – specjalnie wy-
selekcjonowaną mieszaninę 
najlepszych odmian kukury-
dzy z programu hodowlane-
go Powercell. MaxiMaize jest 
obecny na rynku już drugi se-
zon i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem klientów.

Na pokazach nie zabraknie 
również informacji o tym, jak 
dopasować ochronę herbicydo-
wą kukurydzy do warunków 
pogodowych oraz o pierwszym 
w ofercie Syngenty biostymu-
latorze Quantis™, który sku-
tecznie chroni uprawę przed 
stresem suszy. Dowiemy się 
także, dlaczego tak ważne jest 
właściwe zaprawianie nasion 
kukurydzy i poznamy strate-
gię zaprawiania Syngenty, 
ujętą w programy Elevation 
i Elevation Plus. Osoby inte-
resujące się rolnictwem cyfro-
wym będą mogły odwiedzić 
stanowisko poświęcone plat-
formie CropWise. CropWise to 

nowoczesne narzędzie pozwa-
lające na wygodne i efektywne 
zarządzanie gospodarstwem. 
We wszystkich lokalizacjach 
będzie można zapoznać się 
także z nowym systemem do 
napełniania opryskiwaczy, 
easyconnect.

Zarejestruj swój udział
Udział w spotkaniach po-

lowych wymaga rejestracji 
na stronie www.syngenta.
pl. Pokazy rozpoczynają się 
o godzinie 10:00.

Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Jak co roku wraz z końcem lata Syngenta zaprasza wszystkich zainteresowanych uprawą kukurydzy na 
spotkania z cyklu Pola Klasy S Kukurydza. W tym roku firma przygotowała poletka pokazowe aż w pięciu 
lokalizacjach.
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Nowy preparat w ofercie PROCAM

FosfoPower zawiera wyse-
lekcjonowane szczepy bakterii 
PSB (Phosphorus Solubilizing 
Bacteria) o wysokiej koncen-
tracji, nie mniejszej niż 1 x 
109 jtk/g, wytwarzające m.in. 
kwasy organiczne oraz enzy-
my, które efektywnie rozpusz-
czają trudnodostępne formy 
fosforu z glebowych zasobów 
organicznych i nieorganicz-
nych. Dzięki temu rośliny 
są w stanie z powodzeniem 
pobierać nawet te cząsteczki 
fosforu, które normalnie nie 
byłby dla nich dostępne.

Co za tym idzie, stosowanie 
takiego preparatu zmniejsza 
zapotrzebowanie, w zależności 
od zasobności gleby, na stoso-
wanie fosforowych nawozów 
mineralnych, w końcu dodat-
kowy fosfor nie będzie potrzeb-
ny w tak dużych ilościach, 
kiedy umożliwimy roślinom 
skuteczny pobór tego, który 
już jest ich zasięgu. Dodatko-
wo, nadwyżki, które powstają 
w procesach syntezy i rozpadu 
związków fosforowych, rów-
nież mogą być wykorzystane 
przez rośliny, zatem, poza 

fosforem roślina uzyskuje też 
inne cenne składniki, które 
wcześniej nie były dla niej 
dostępne.

Wysoka przyswajalność 
fosforu przez rośliny daje 
zwiększoną efektywnością 
mineralnego nawożenia fos-
forowego, wpływa korzystnie 
na wzrost i rozwój rośliny, 
tym samym zwiększając jej 
plonowanie.

Zaaplikowanie FosfoPower 
pozwala uwolnić i udostępnić 
roślinom do 45 kg P2O5/ha. 
Produkt  stosujemy w dawce 
100 g/ha, przy użyciu 200-
400l wody, w formie oprysku 
doglebowego lub nalistnego 
w początkowych fazach roz-
wojowych roślin.

Dla uzyskania najlepszych 
efektów, preparat należy stoso-
wać w późnych godzinach po-
południowych i wieczornych, 
kiedy wilgotność powietrza 
jest najwyższa.

Należy pamiętać, że w za-
leżności od rodzaju uprawy 
stosowanie FosfoPower 
może być skuteczniejsze 
w różnych momentach okresu 

wegetacyjnego.
Uprawy polowe: zalecane 

stosowanie przedsiewne w for-
mie oprysku doglebowego - 
w czasie wegetacji: po siewie, 
po wschodach, w fazie krze-
wienia, a wiosną bezpośrednio 
po ruszeniu wegetacji w formie 
oprysku nalistnego.

Sady i jagodniki: Pryska-
my wraz z początkiem wio-
sennej wegetacji, w pasie 
herbicydowym.

Warzywa: Aplikujemy 
przedsiewnie lub przed wy-
sadzeniem, w formie oprysku 
doglebowego lub w dowol-
nej fazie aktywnego wzrostu 
w formie oprysku nalistnego.

Gleba dostarcza naszym ro-
ślinom wiele cennych skład-
ników, jednak nie wszystkie, 
a wręcz znaczna ich część 
nie jest dla nich łatwo do-
stępna, pomóżmy im czerpać 
z naszych ziem jak najwięcej, 
a my korzystajmy z obfitości 
ich plonów!

Źródło: PROCAM Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

FosfoPower przekształca nieprzyswajalne formy 
fosforu w łatwo dostępne dla roślin.

Jak i kiedy stosować szybko działające nawozy wapniowe

Producenci rolni przywią-
zują coraz większą uwagę do 
tego,  aby zapewnić odpo-
wiedni odczyn gleby na polu. 
W związku z tym, pojawiają 
się pytania: jakie wapno na-
wozowe stosować, tak aby jego 
skuteczność była najbardziej 
efektywna.

Oczywiście nawozy wap-
niowe produkowane są w celu 
umożliwienia zmiany pH 
gleby, ponieważ zakwaszona 
gleba jest częstym proble-
mem, z którym przychodzi 
się zmierzyć rolnikom. Kwa-
śny odczyn gleby negatywnie 
wpływa na wzrost i rozwój ro-
ślin uprawnych. Wapnowanie 
gleb, w takim przypadku, staje 

się najlepszym sposobem, aby 
kwaśny odczyn gleby zmie-
nić w obojętny lub lekko 
alkaliczny. 

Na rynku mamy szereg na-
wozów wapniowych. Różnią 
się one nie tylko formą ale 
również jakością i szybkością 
działania.

Zbyt niski odczyn gleby na 
danym stanowisku, staje się 
powodem do tego, aby na-
wozy wapniowe zastosować. 
Odczyn gleby możemy spraw-
dzić używając chemicznych lub 
elektronicznych mierników. 
Po sprawdzeniu odczynu, je-
steśmy w stanie obliczyć po-
trzebną dawkę nawozu. Nie 
bez znaczenia jest również 

rodzaj gleby, gdyż wiąże się 
z nim wybór odpowiedniego 
rodzaju nawozu wapniowe-
go. W dużym uproszczeniu, 
można przyjąć, że na każde 
10 m2 w przypadku podłoża 
piaszczystego stosujemy 1,5 kg 
CaO, a w przypadku podłoża 
ciężkiego 2,5 kg CaO.

Uważa się, że optymalnym 
terminem stosowania nawo-
zów wapniowych jest zakoń-
czenie okresu wegetacyjnego 
(koniec lata, jesień). 

Nawozy wapniowe z re-
guły są przekopywane z zie-
mią. Należy również brać pod 
uwagę ich pylistość i wybierać 
bezwietrzną pogodę. Dawkę 
wyliczamy biorąc pod uwa-
gę obecny oraz pożądany od-
czyn gleby, a także zawartość 
wapnia. W dobrych nawozach 
wskaźnik zawartości wynosi 
nawet 90%.

Reaktywność nawozów 
wapniowych, to jedna z ich 
najważniejszych cech. Waha 
się ona od kilkunastu procent 
(najstarsze wapienie i dolomi-
ty) do prawie 100% (miękkie 
skały). To właśnie aktywność 

chemiczna danego nawozu jest 
niezwykle istotna dla rolnika.

Reaktywność nawozów:
80-100 proc. – kreda na-

wozowa (nawóz węglanowy);
30-50 proc. – skały wapien-

ne, wapienie;
do  25  proc. –  dolomity, 

twarde, bardzo zwięzłe.
Dobór odpowiedniego na-

wozu zależy również od tego 
w jakim czasie oczekujemy 
efektu. Szybkodziałające wap-
niowe nawozy tlenkowe stoso-
wane są na stanowiskach silnie 
zakwaszonych. Taki rodzaj na-
wozu może być rozwiązaniem 
w przypadku, gdy mamy do 
czynienia z glebą ciężką. Z ko-
lei na glebach lżejszych dawka 
musi być niższa.

Tempo działania nawozu 
wapniowego zależy od jego 
rozdrobnienia (zmielenia). Jeśli 
jego cząsteczki są większe niż 
2 mm, to jest on mieszaniną 
z frakcji o różnej wielkości 
(nie będzie on efektywny). 
Najszybciej działają tlenki. 
W ich przypadku stopień roz-
drobnienia ma mniejsze zna-
czenie. Jony wapnia, szybko 

powodują zobojętnienie jonów 
wodorowych w glebie. Szybko 
również działają młode wa-
pienie, które są dość miękkie 
i porowate, a to sprawia, że 
łatwiej się rozpuszczają.

Jednorazowe stosowanie na-
wozów azotowych w wysokich 
dawkach nie jest uzasadnione, 
ponieważ zbyt wysokie dawki 
mogą powodować szereg nie-
korzystnych zmian właściwo-
ści fizyko-chemicznych gleby. 
Jednorazowo nie powinno się 
stosować więcej niż 2/3 zale-
canej dawki wapna (od 2,0 do 
4,0 t/ha CaO).

W przypadku nawozów 
trudno rozpuszczalnych, 
zwłaszcza gdy nawóz nie jest 
dostatecznie rozdrobniony, 
w pierwszym roku po zasto-
sowaniu, działanie odkwasza-
jące jest niewielkie. Z kolei gdy 
np. zastosujemy kredę sytuacja 
jest odwrotna (pomimo tego, 
że jest to wapno węglanowe, 
to efekt odkwaszający jest nie-
malże natychmiastowy). Kreda 
jest miękkim węglanem wap-
nia i takie właściwości ma ze 
względu na wysoką aktywność 

chemiczną (80-100%). Rów-
nież nawozy tlenkowe (CaO) 
spośród nawozów wapniowych 
szybko uwalniają wapień do 
gleby. Przy zastosowaniu tego 
typu nawozów wapień staje się 
w krótkim czasie dostępny dla 
roślin. Występują one w formie 
granulowanej, co znacznie uła-
twia aplikację na polu.

W przypadku decyzji o ko-
nieczności stosowania na-
wozów wapniowych należy 
określić odczyn gleby i na jego 
podstawie dobrać odpowied-
nią dawkę nawozu. Z kolei do-
bierając rodzaj nawozu trzeba 
mieć na uwadze czas w jakim 
chcemy zmienić pH gleby. 

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Na plon ogromny wpływ ma odczyn gleby.
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Samosiewy zbóż w rzepaku ozimym

Spośród wszystkich chwa-
stów jednoliściennych najczę-
ściej występującymi i jednymi 
z najbardziej konkurencyjnych 
gatunków w uprawach rzepaku 
są samosiewy zbóż.

Rzepak ozimy to roślina nara-
żona na silne oddziaływanie ze 
strony chwastów, dlatego szyb-
kie ich wyeliminowanie jest klu-
czowe dla osiągniecia wysokich 
plonów. Wczesny siew rzepaku 
i długi okres wegetacji jesiennej 
umożliwia szybki wzrost wielu 
niepożądanych gatunków i silną 
konkurencję o niezbędne zaso-
by (wodę, światło, składniki po-
karmowe). Oprócz „typowych” 
chwastów (np. miotła zbożowa, 
przytulia czepna itp.) w uprawie 
rzepaku ozimego dochodzi pre-
sja ze strony samosiewów zbóż. 
Spowodowane jest to ich dużym 
udziałem w strukturze zasiewów 
oraz tym, że najczęściej poprze-
dzają one uprawę rzepaku. Na 
wczesnym etapie rozwoju samo-
siewy zbóż często szybciej rosną 
niż roślina uprawna zwiększając 
tym samym swoją konkurencyjną 

przewagę, zatem nie powinno się 
zwlekać z ich zwalczaniem, szcze-
gólnie gdy występują w dużym 
nasileniu. Szacuje się, że istotna 
strata plonu rzepaku nastąpi, 
gdy sumarycznie chwasty jedno-
liścienne pokrywają powierzchnię 
plantacji większą niż 10-15%.

Do eliminacji samosiewów 
zbóż najlepiej wykorzystać jeden 
z dostępnych w handlu gramini-
cydów, czyli selektywnych herbi-
cydów zwalczających wyłącznie 
rośliny z rodziny wiechlinowa-
tych (trawy). Są to preparaty jed-
noskładnikowe (tabela 1.), które 
zawierają takie substancje czynne, 
jak: chizalofop-P etylu, chizalo-
fop-P tefurylu, fluazyfop-P buty-
lu, propachizafop, cykloksydym 
lub kletodym. Środki te stosuje 
się powschodowo, już od wcze-
snych faz rozwojowych rzepaku 
do zakończenia wegetacji jesien-
nej. Najczęściej zabiegi można 
rozpocząć po wykształceniu przez 
rzepak dwóch liści, ale w przy-
padku produktów zawierających 
chizalofop-P etylu, termin  ten 
może wypadać w fazie liścieni 

(np. Achiba 05 EC) lub dopie-
ro 4 liści (np. Lampart 05 EC). 
Etykiety graminicydów najczę-
ściej umożliwiają zastosowanie 
różnych dawek preparatu. Ogól-
ną zasadą jest, że niższe dawki 
służą do zwalczania gatunków 
jednorocznych (w tym samosie-
wów zbóż), natomiast wyższe 
do usunięcia chwastów wielo-
letnich. Oczywiście tam, gdzie 
jest to możliwe dawkę herbicydu 
należy dostosować też do fazy 
rozwojowej chwastu oraz jego 
nasilenia. Jednoliścienne chwasty 
jednoroczne wykazują najwyż-
szą wrażliwość na powyższe sub-
stancje, gdy znajdują się w fazie 
2-3 liści, a nawet nieco dłużej, ale 
zanim rozpoczną fazę krzewienia. 
Później (o ile jest to dozwolone), 
w celu uzyskania zadowalającego 
efektu chwastobójczego należy 
zwiększyć dawkę preparatu.

Graminicydów nie należy sto-
sować w upalne dni oraz podczas 
długotrwałej suszy. Gdy tempe-
ratura powietrza przekracza 
25-27°C, lepiej wykonać zabieg 
podczas chłodniejszych godzin 

wieczornych. Dzięki szybkiemu 
wchłanianiu się do rośliny, wystą-
pienie opadu deszczu 1-3 godziny 
po zabiegu (zależnie od substan-
cji), nie wpływa na ich działanie.

Dodatkowo samosiewy zbóż 
można wyeliminować przez 
zastosowanie herbicydów prze-
znaczonych do jednoczesnego 
zwalczania chwastów jedno- 
i dwuliściennych. W uprawie 
rzepaku ozimego od fazy liścieni 
można wykonać oprysk prepara-
tami zawierającymi chinomerak + 
imazamoks (np. Cleravo 285 SC), 
a od fazy 4-5 liści propyzamidem 
(np. Kerb 400 SC). Ograniczyć 
samosiewy zbóż można też sto-
sując środki na które wykazują 
one średnią wrażliwość. Należą 
do nich stosowany od fazy liścieni 
chinomerak + imazamoks + ami-
nopyralid (np. Cleravo Flex) lub 
od fazy dwóch liści metazachlor 
(np. Metaz 500 SC) oraz metaza-
chlor + chinomerak + imazamoks 
(np. Cleravis 492,5 SC).

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG-PIB Puławy

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Szybko rosną i głuszą rzepak.

Tabela 1. Graminicydy do stosowania w rzepaku ozimym.

substancja czynna zawartość nazwa handlowa
termin rozpoczę-
cia zabiegu (faza 

rzepaku)

zalecana dawka 
do zwalczania 

chwastów 
jednorocznych

chizalofop-P etylu

50 g

Achiba 05 EC, Maceta 50, Targa Super 05 EC BBCH 10 0,75-1,0 l/ha
Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Labrador 05 EC, 

Quick05 EC, Supero 05 EC, Taurus 05 EC BBCH 11 1,0-1,5 l/ha

Darium, Trepach, Zamzar BBCH 12 0,4-2,5 l/ha

Labrador Extra 50 EC, Labrador Pro, Wizjer 50 EC BBCH 12 0,75-2,0 l/ha

Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC BBCH 14 0,75-1,0 l/ha

100 g

Pilot 10 EC, Targa Max 10 EC BBCH 10 0,5-0,6 l/ha

Buster 100 EC, Investo 100 EC, Jenot 100 EC BBCH 12 0,3-0,4 l/ha

Pilot Max 10 EC, Szogun 10 EC, Targa 10 EC BBCH 12 0,35-0,4 l/ha

Maceta 100 BBCH 14 0,35-0,6 l/ha

108g Agard 100 EC, Demetris 100 EC, Digator 100 EC, 
Grasser 100 EC, Superb 100 EC, Superic 100 EC BBCH 12 0,45-0,6 l/ha

chizalofop-P tefurylu 40 g Bagira 040 EC, Panarex 040 EC, Pantera 040 EC, 
Rango 040 EC BBCH 12 0,6-1,0 l/ha

cykloksydym 10 g Focus Ultra 100 EC BBCH 12 1,0-2,0 l/ha

fluazyfop-P butylu

12 g

Akapit 125 EC BBCH 12 1,0-2,5 l/ha

Frequent BBCH 12 2,0 l/ha

Privium 125 EC BBCH 12 0,75-1,0 l/ha

Trivko BBCH 12 0,75-1,6 l/ha

15 g

Balatella Forte 150 EC, Fortune, Foster Forte 
150 EC, Fusilade Forte 150 EC, BBCH 12 0,63-0,83 l/ha

Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Grastop 150 EC, 
Rento 150 EC BBCH 12 0,75-1,0l/ha

kletodym

12 g Cegorian Extra 120 EC, Centurion Plus 120 EC, 
Flanker 120 EC, GramiGuard, Select Super 120 EC BBCH 12 0,8 l/ha

18 g Brixton BBCH 12 0,7-1,0 l/ha

24 g V-Dim 240 EC, VextaDim 240 EC BBCH 10 0,5 l/ha
Kleo 240 EC, Logik 240 EC BBCH 12 0,5 l/ha

propachizafop 10 g
Agaton 100 EC, Agenor 100 EC,  Agil-S 100 EC, 

Aria 100 EC, Profop 100 EC, Ready, Vima-Propa-
chizafop, Zetrola 100 EC

BBCH 12 0,5-0,7 l/ha
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zimotrwałość

4,5
104% wzorca  
10,9 t/ha COBORU 2020

NOWOŚĆ!

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR,  
www.hrsmolice.pl

Znajdź nas na:21

3 4

Kontakt 
region 1.  784 915 508   region 2.  538 819 893  
region 3.  538 819 890   region 4.  538 819 901

równowaga 
w plonowaniu 
i zimotrwałościSYMETRIA

pszenica ozima

R E K L A M A R E K L A M A

R E K L A M A



10 wrzesień 2022 r. | Raport RolnyU R O D Z A J

Zwalczanie chwastów po wschodach rzepaku ozimego

Efektywne ograniczenie wy-
stępowania chwastów w rze-
paku ozimym, uznaje się za 
jeden z podstawowych zabie-
gów, jakie powinien wykonać 
plantator w okresie jesiennym.

Jednym z zasadniczych ce-
lów, podejmowanej co roku 
ochrony herbicydowej rze-
paku ozimego, powinna być 
wysoka efektywność wyko-
nywanych zabiegów przy 
jednoczesnym ograniczeniu 
ponoszonych kosztów finanso-
wych. Aby uzyskać taki efekt, 
należy tak dobrać s.cz. herbi-
cydów do występującego na 
plantacji zachwaszczenia aby 
wykonać tylko jeden zabieg 
herbicydowy, który skutecz-
nie wyeliminuje większość 
występujących na plantacji 
chwastów. Na przeważają-
cej liczbie plantacji rzepaku 
ozimego, skład gatunkowy 
reprezentowany jest głównie 
przez chwasty jednoliścienne 
(jeden lub dwa, rzadziej trzy 
taksony) oraz chwasty dwuli-
ścienne (od kilku do kilkunastu 
gatunków). Dlatego tak ważne 
jest, aby dobrać s.cz. głównie 
do chwastów dominujących. 
W związku z tym herbicydy 
zawierające jedną s.cz. stosuje 
się zazwyczaj na plantacjach 
„ubogich” w chwasty lub tam 
gdzie występuje w dużym na-
sileniu jeden lub dwa gatunki 
problematyczne, np. wyczy-
niec polny, bodziszek drob-
ny, stulicha psia czy przytulia 
czepna. Natomiast herbicydy 
zawierające w swoim składzie 
dwie s.cz., należy stosować na 
polach, na których występuje 
od jednego do trzech gatun-
ków dominujących (jedno 
i dwuliściennych), a pozosta-
łe zachwaszczenie stanowią 
tzw. chwasty towarzyszące. 
Z kolei herbicydy trójskład-
nikowe, zaleca się stosować 
na plantacjach o nieznanym 
i trudnym do przewidzenia 
składzie gatunkowym lub na 
polach o bardzo silnym i zróż-
nicowanym zachwaszczeniu.

Herbicydy 
jednoskładnikowe

Teridox 500 EC (s.cz. dime-
tachlor) – herbicyd ten można 
stosować w fazie liścieni do 
fazy osiągniecia przez rzepak 
ozimy 4 liści właściwych. Na-
tomiast chwasty najskuteczniej 
zwalczane są w fazie kiełkowa-
nia do fazy dobrze wykształ-
conych liścieni. Herbicyd ten 
skutecznie ogranicza miotłę 
zbożową, wiechlinę roczną, 
bodziszki, chabra bławatka, 
gwiazdnicę pospolitą, jasno-
tę purpurową, komosę białą, 
marunę bezwonną, niezapomi-
najkę polną, rdest powojowaty, 
rumianek pospolity i tasznika 
pospolitego.

Uwaga: dimetachlor nie za-
leca się stosować częściej niż 
co trzy lata na tym samym 
polu, w dawkach nie prze-
kraczających łącznie 1,0 kg 
s.cz. na 1 ha!

Bantux, Bantux 500, Butisan 
400 SC, Butisan 500 SC, Buti-
san Mono, Butisan S, Dakota 
500 SC, Fuego 500 SC, Macho 
500 SC, Metax 500 SC, Met-
-Nex 500 SC, Metaz 500 SC, 
Metazachlor 500 SC, Metaza-
nex 500 SC, Metkan 500 SC, 
Mezotop 500 SC, Mezzo 
500 SC, Mezzo Plus 500 SC, 
Mezzo Super 500 SC, Naspar 
500 SC, Naspar Solo 500, Par-
san 500 SC, Raper 500 SC, Ra-
per Solo 500, Rapex 500 SC, 
Rapsan 500 SC, Rapsan Solo 
500, Rapuzi 500 SC, Rego 
500 SC, Rexxan SC, Znachor 
500 SC (s.cz. metazachlor) – 
herbicydy te można stosować 
zaraz po wschodach (faza li-
ścieni) rzepaku ozimego aż 
do momentu osiągniecia fazy 
4-6/8 liści właściwych. A chwa-
sty najskuteczniej ograniczane 
są w fazie liścieni do fazy 2 li-
ści właściwych. Herbicydy te 
w sposób zadawalający ograni-
czają takie chwasty jak: miotła 
zbożowa, wiechlina roczna, 
wyczyniec polny, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, jasnota różowa, 
komosa biała, mak polny, 
maruna bezwonna, niezapo-
minajka polna, przetacznik 
bluszczykowy, przetacznik 

perski, przetacznik polny, 
przytulia czepna, rdestówka 
powojowata, rumianek po-
spolity, stulicha psia, tasznik 
pospolity.

Barclay Propyz SC, Kerb 
400 SC, Kerb 50 WP, Ortis 
400 SC, PPZ-400 SC, Prince 
400 SC, Prince Duo 400 SC, 
Propyzaflash SC, TurboPro-
pyz SC (s.cz. propyzamid) – 
herbicydy te należy stosować 
w krótkim przedziale czaso-
wym, czyli w fazie 4-6 liści 
właściwych rzepaku ozimego. 
Natomiast chwasty najsku-
teczniej zwalczane są w fazie 
wschodów i liścieni oraz w fa-
zie 2 liści właściwych. Herbi-
cydy te skutecznie ograniczają 
miotłę zbożową, chwastnicę 
jednostronną, palusznika 
krwawego, perz właściwy, 
samosiewy zbóż, wiechlinę 
roczną, włośnice, wyczyńca 
polnego, babkę lancetowatą, 
gwiazdnicę pospolita, komo-
sę białą, pokrzywę żegawkę, 
przetaczniki, psiankę czarną, 
rdestowate, szczyr roczny, tasz-
nika pospolitego.

Herbicydy 
dwuskładnikowe

Butisan Star 416 SC, Butisan 
Top, Impesco 416 SC, Permu-
son 416 SC, Rapsan Plus, Rap-
san Turbo (s.cz. metazachlor 
+ chinomerak) – herbicydy te 
można stosować od fazy 2 liścia 
rzepaku ozimego aż do momen-
tu osiągniecia 4-8 liści wła-
ściwych. Natomiast chwasty 
najskuteczniej zwalczane są 
w fazie liścieni do fazy 2 li-
ści właściwych. Preparaty te 
skutecznie ograniczają takie 
chwasty jak: miotła zbożowa, 
wiechlina roczna, blekot po-
spolity, dymnica pospolita, 
gwiazdnica pospolita, jasno-
ta purpurowa, jasnota różowa, 
komosa biała, mak polny, ma-
runa bezwonna, niezapominaj-
ka polna, pokrzywa żegawka, 
przetacznik bluszczykowy, 
przetacznik perski, przetacznik 
rolny, przytulia czepna, rumian 
polny, rumianek polny, sporek 
polny, starzec zwyczajny, stu-
licha psia, tasznik pospolity.

Butisan Duo 400 SC, Sprin-
bok, Sprinbok Duo (s.cz. me-
tazachlor + dimetenamid-P) 
–środki te można aplikować 
od fazy 2 liścia aż do osią-
gnięcia przez rzepak ozimy 
fazy 8 liści właściwych. Na-
tomiast chwasty najskuteczniej 
zwalczane są w fazie liścieni do 
fazy 2 liści właściwych. Środki 
zwalczają następujące gatun-
ki chwastów: miotła zbożowa, 
bodziszek drobny, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, komosa biała, ma-
runa bezwonna, szarłat szorst-
ki, przytulia czepna, rumianek 
pospolity, przetacznik bluszczy-
kowy, przetacznik perski, tasz-
nik pospolity, tobołki polne.

Clentiga, Cleravo 285 SC, 
Cleversa 285 SC (s.cz. chino-
merak + imazamoks) – herbi-
cydy te można stosować tylko 
w odmianach odpornych na 
s.cz. imazamoks, (technologia 
Clearfield, odmiany z oznacze-
niem CL w nazwie odmiany), 
nie częściej niż co 5 lat!

Te trzy herbicydy można 
stosować od fazy liścieni do 
końca fazy 6 liścia rzepaku 
ozimego. Natomiast chwasty 
najlepiej są ograniczane gdy 
znajdują się w fazie 2 - 4 liści 
właściwych (przytulia czep-
na do 4 okółków). Preparaty 
te skutecznie ograniczają na-
stępujące gatunki: samosiewy 
jęczmienia, bodziszki, gorczyca 
biała, gwiazdnica pospolita, 
komosa biała, mak polny, 
przytulia czepna, rzodkiew 
świrzepa, stulicha psia, tasz-
nik pospolity, tobołki polne, 
żółtlica owłosiona. Natomiast 
średnio wrażliwe są maruna 
bezwonna, mlecz polny, prze-
taczniki, rumian polny, rumia-
nek pospolity.

Herbicydy trójskładnikowe
Corvus, Kliper, Spark (s.cz. 

metazachlor + pikloram + ami-
nopyralid) – te trzy herbicydy 
można stosować po wschodach 
(faza 1 liścia) rzepaku ozime-
go, do momentu osiągniecia 
3 liści właściwych. Natomiast 
chwasty najskuteczniej zwal-
czane są w fazie liścieni do fazy 

2 liści właściwych. Herbicydy 
te bardzo dobrze ograniczają 
następujące chwasty: miotła 
zbożowa, chaber bławatek, 
gwiazdnica pospolita, jasno-
ta purpurowa, jasnota różo-
wa, komosa biała, mak polny, 
maruna bezwonna, rumia-
nek pospolity, fiołek polny, 
przetacznik bluszczykowy, 
przetacznik perski, przytulia 
czepna, stulisz lekarski, tasznik 
pospolity, tobołki polne.

Butisan Avant, Butisan Star 
Max 500 SE (s.cz. metazachlor 
+ dimetenamid-P + chinome-
rak) – te dwa preparaty można 
stosować po wschodach (faza 
2 liści) rzepaku ozimego aż do 
momentu osiągniecia 7 liści 
właściwych. Natomiast chwa-
sty najskuteczniej zwalczane 
są w fazie liścieni do fazy 
2 liści właściwych. Herbicy-
dy te skutecznie ograniczają 
występowanie takich chwa-
stów jak: miotła zbożowa, bo-
dziszek drobny, gwiazdnica 
pospolita, jasnota purpurowa, 
jasnota różowa, komosa biała, 
mak polny, maruna bezwonna, 
ostróżeczka polna, przetacznik 
bluszczykowy, przetacznik per-
ski, przetacznik polny, przy-
tulia czepna, rumian polny, 
rumianek pospolity, tasznik 
pospolity, tobołki polne. Śred-
nio wrażliwe: chaber bławatek, 
fiołek polny, rdest powojowy 
i wilczomlecz obrotny.

Cleravis 492,5 SC (s.cz. me-
tazachlor + chinomerak + ima-
zamoks) – herbicyd ten można 
stosować tylko w odmianach 
odpornych na s.cz. imazamoks, 
(technologia Clearfield, odmia-
ny z oznaczeniem CL w nazwie 
odmiany). Na polu, na którym 
zastosowano środek w terminie 
jesiennym, nie stosować tego 
ani żadnego innego produk-
tu zawierającego imazamoks 
częściej niż co 5 lat!

Terminy aplikacji: liścienie 
do fazy 2 liści oraz w fazie 
2-4 liści właściwych rzepaku 
ozimego. Chwasty są najlepiej 
zwalczane gdy znajdują się 
w fazie liścieni do fazy 4 liści. 
Preparat ten ogranicza takie 

gatunki jak: miotła zbożowa, 
gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, jasnota różowa, 
komosa biała, maruna bez-
wonna, przetacznik polny, 
przetacznik perski, przytulia 
czepna, tasznik pospolity, to-
bołki polne. Ponadto średnio 
skutecznie zwalcza samosiewy 
pszenicy, bodziszka drobnego, 
chabra bławatka i mak polny.

Cleravo Flex (s.cz. aminopy-
ralid + chinomerak + imaza-
moks) – herbicyd ten można 
stosować tylko w odmianach 
odpornych na s.cz. imazamoks 
(technologia Clearfield, odmia-
ny z oznaczeniem CL w nazwie 
odmiany). Na polu, na którym 
zastosowano środek w terminie 
jesiennym, nie stosować tego 
ani żadnego innego produk-
tu zawierającego imazamoks 
częściej niż co 5 lat!

Należy je stosować od fazy 
liścieni do końca fazy 8 liścia 
rzepaku ozimego. Najskutecz-
niej niszczy chwasty znajdujące 
się w fazie 2-4 liści właściwych 
(przytulia czepna do 4 okół-
ków). Herbicyd ten ograni-
cza takie gatunki jak: chaber 
bławatek, dymnica pospolita, 
gorczyca polna, gwiazdnica 
pospolita, jasnota purpurowa, 
jasnota różowa, komosa biała, 
mak polny, maruna nadmor-
ska, niezapominajka polna, 
przytulia czepna, rdest powo-
jowy, rumian polny, rumianek 
pospolity, rzodkiew świrzepa, 
tasznik pospolity, tobołki po-
lne. Ponadto średnio skutecznie 
zwalcza samosiewy jęczmienia, 
samosiewy pszenicy, bodziszka 
drobnego, przetacznika per-
skiego, przetacznika polnego, 
niezapominajkę polną.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Tak dobrać substancje czynne, by chwasty zniszczyć jednym zabiegiem.

Rozsądna ochrona rzepaku

Ten sezon rolnicy zapamię-
tają jako trudny i niezwykle 
dynamiczny. Wydarzenia 
geopolityczne, które obser-
wowane są w skali globalnej, 

natychmiast przekładają się 
na sytuację na światowych 
rynkach.

Rynek płodów rolnych 
oraz środków ochrony roślin 

dynamicznie zmienia się, a in-
flacja, zakłócenia w procesie 
dostaw i globalna sytuacja 
związana z wojną w Ukrainie 
powodują znaczące wzrosty 

kosztów produkcji. Dla plan-
tatorów rzepaku ozimego 
problemem w nadchodzącym 
sezonie może okazać się ochro-
na herbicydowa upraw przy 

mniejszej dostępności i dużo 
wyższych cenach preparatów 
zawierających metazachlor. 
Już dziś warto poszukać roz-
wiązania, które sprawdzi się 

jako alternatywa dla takich 
produktów – zarówno pod ką-
tem skutecznego zwalczania 
chwastów, jak i w tak istotnym 

Jeśli nie metazachlor, to co?

c.d. art. na str. 11
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aspekcie ekonomicznym.
Sytuacja na rynku środków 

ochrony roślin jest bardzo 
zmienna – niektóre substancje 
aktywne i preparaty wyraźnie 
podrożały, ale na szczęście nie 
dotyczy to całego segmentu 
tych produktów. Jeżeli cho-
dzi o herbicydy do ochrony 
rzepaku, nastąpił znaczący 
wzrost cen wszystkich pre-
paratów opartych o metaza-
chlor. Obecnie kosztują one 
prawie dwukrotnie więcej 
niż w zeszłym roku. Z analiz 
rynkowych wynika, że w se-
zonie 2022/23 do sprzedaży 
trafi znacznie mniejsza ilość 
produktów zawierających tę 
substancję.

Pojawia się pytanie, jaką 
technologię odchwaszczania 
rzepaku wybrać: doglebową 
czy nalistną. – […] trudno to 
rozstrzygnąć, ponieważ duże 
znaczenie będzie miał termin 
siewu oraz panujące warunki 

pogodowe. Jeżeli wciąż będzie 
relatywnie sucho, to z całą pew-
nością o wiele lepiej sprawdzą 
się rozwiązania typowo nalist-
ne, które nie wymagają wilgoci 
w glebie, aby skutecznie zwal-
czać chwasty – mówi Marcin 
Kanownik, Menedżer ds. upraw 
rolniczych w INNVIGO. Nato-
miast druga kwestia, w tym se-
zonie być może jeszcze bardziej 
istotna, dotyczy możliwości 
ochrony herbicydowej rzepa-
ku bez użycia metazachloru, 
który tak drastycznie podrożał 
w ostatnich miesiącach. – Me-
tazachlor to jedna z podstawo-
wych substancji w ochronie 
rzepaku, natomiast nie jedyna 
obecna na rynku. Biorąc pod 
uwagę mniejszą dostępność, 
jak też bardzo duży wzrost cen 
preparatów z metazachorem, 
warto rozważyć zastosowanie 
innych substancji aktywnych 
i innych produktów, których 
ceny nie wzrosły aż tak – pod-
powiada ekspert.

Przygotowując się do jesien-
nych zabiegów herbicydowych 
w rzepaku ozimym, należy 
przede wszystkim pamiętać, 
że nie na każdej plantacji 
rzepaku występuje ten sam 
zestaw chwastów czy wręcz 
ich komplet. Dlatego tech-
nologia herbicydowa powin-
na być zawsze dopasowana 
do stanu plantacji, specyfiki 
stanowiska i występującego 
tam zachwaszczenia. – Nie ma 
sensu wybieranie określonych 
rozwiązań z górnej półki, które 
co prawda mają bardzo szeroki 
zakres zwalczanych chwastów, 
ale jednocześnie są bardzo dro-
gie, tzn. koszt zabiegu często 
przekracza 200 zł/ha – radzi 
przedstawiciel firmy INNVI-
GO. – Przy obecnych cenach 
rzepaku i niektórych środ-
ków ochrony roślin rozsądna 
ochrona herbicydowa powinna 
być przede wszystkim dopaso-
wana do stanu zachwaszczenia 
na danym stanowisku. Może 

być jednocześnie relatywnie 
niedroga – tak jak nasza nalist-
na technologia, oparta o chlo-
pyralid i pikloram.

Nawet jeśli w okresie po sie-
wie rzepaku wciąż nie będzie 
wystarczającej ilości opadów, 
możliwe jest skuteczne od-
chwaszczanie plantacji dzięki 
sprawdzonej technologii nalist-
nej. INNVIGO rekomenduje 
do tego celu kombinację pre-
paratów Major 300 SL w daw-
ce 0,3 l/ha i Zorro 300 SL 
w dawce 0,078 l/ha. Zabieg 
tymi herbicydami powinien 
być wykonany po wschodach 
rzepaku i chwastów, optymal-
nie w fazie 3-4 liści rzepaku. 
Będzie on bardzo skuteczny, 
gdy na polu występują chwasty 
rumianowate, chabry, ostroże-
nie i przytulia czepna.

Major 300 SL zawiera chlo-
pyralid, substancję typowo 
nalistną, zwalczającą m.in. 
ostrożenia polnego, który może 
mieć nawet kilkumetrowe 

rozłogi. Chlopyralid jest nieza-
stąpiony w zwalczaniu chabra 
bławatka, w tym szczepów od-
pornych na herbicydy z grupy 
sulfonylomoczników, często 
stosowane w ochronie zbóż, 
czyli rośliny następczej. Dla-
tego korzystne jest zwalczanie 
chabrów już w roślinie poprze-
dzającej, czyli np. w rzepaku, 
z zastosowaniem preparatu 
Major 300 SL. Z kolei piklo-
ram zawarty w herbicydzie 
Zorro 300 SL to relatywnie 
nowa substancja aktywna, 
zarejestrowana od kilku lat 
do ochrony rzepaku przed 
chwastami dwuliściennymi. 
Jej atutem jest bardzo wyso-
ka skuteczność na przytulię 
czepną. Ponadto pikloram 
kontroluje skutecznie chwa-
sty ciepłolubne, np. komosę 
i rdesty, które przy wczesnym 
siewie rzepaku mogą stanowić 
duże zagrożenie dla upraw.

– Taka kombinacja będzie 
kosztowała ok. 80 zł/ha, czyli 

mniej niż 1 l metazachloru, 
a trzeba pamiętać, że najczęściej 
jego zalecana dawka to 1,5 l/
ha. Oznacza to, że koszt zabiegu 
wykonanego pojedynczym pre-
paratem, i to w dawce zaniżo-
nej, jest wyższy od rozwiązania 
dwuskładnikowego, silnie dzia-
łającego na niektóre chwasty – 
podkreśla Marcin Kanownik. 
– Ta technologia jest skutecz-
na oraz bezpieczna, ponieważ 
ryzyko fitotoksyczności prak-
tycznie nie istnieje. Obydwa 
preparaty są stosowane w rela-
tywnie niskich dawkach, dzięki 
czemu substancje aktywne nie 
odkładają się w glebie, co jest 
zgodne z zasadami Zielonego 
Ładu. Jednocześnie propozycja 
jest korzystna ekonomicznie, bo 
zwalczenie chwastów w rzepaku 
poniżej 100 zł/ha to naprawdę 
bardzo dobra opcja.

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
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Jesienne odchwaszczanie zbóż

Zwalczanie chwastów w zbo-
żach ozimych wiosną coraz częściej 
bywa utrudnione przez niesprzy-
jające warunki pogodowe – przede 
wszystkim utrzymujące się chłody 
i opady deszczu. W związku z tym 
dużo rozsądniejszym i bardziej sku-
tecznym rozwiązaniem jest wy-
konanie zabiegu herbicydowego 
jesienią. Potwierdzają to wyniki 
przeprowadzonych w tym sezonie 
przez INNVIGO doświadczeń po-
lowych, w których oceniane były 
różne warianty jesiennej ochrony.

Jak pokazały ostatnie lata, 
wiosenne odchwaszczanie zbóż 
ozimych jest dość problematycz-
ne. Bardzo często niekorzystny 
przebieg pogody uniemożliwia 
wykonanie zabiegów herbicydo-
wych w odpowiednich terminach 
– głównymi przeszkodami są utrzy-
mujące się zbyt niskie temperatury 
i wysoka wilgotność. Gdy sytuacja 
pogodowa staje się lepsza, często 
okazuje się, że zboża są w zbyt za-
awansowanej fazie rozwoju, a więc 
jest już za późno, żeby przeprowa-
dzić wiosenny zabieg z użyciem za-
lecanych do tego celu herbicydów. 
Podobne warunki występowały 
także w marcu i kwietniu tego 
roku, dlatego w kolejnych miesią-
cach wielu plantatorów zmagało 
się z chwastami, których nie udało 
się wcześniej zwalczyć.

Taka prawidłowość została za-
obserwowana w minionych latach 
również przez ekspertów z INNVI-
GO. Bazując na doświadczeniach 
polowych, doszli oni do wniosku, 
że rozwiązanie problemu stano-
wią herbicydowe zabiegi jesienne, 
które z zasady charakteryzują się 

większą efektywnością i są bar-
dziej korzystne dla upraw. Dzięki 
temu rolnicy mogą uniezależnić 
się od zmiennej wiosennej pogo-
dy, uniemożliwiającej skuteczne 
i terminowe zwalczanie chwastów.

W sezonie 2021/2022 na polet-
kach INNVIGO w Urbanowicach 
zostało przeprowadzone doświad-
czenie herbicydowe, w którym 
wykorzystano różne warianty 
jesiennej ochrony herbicydowej 
pszenicy ozimej. Skuteczność wy-
konanych zabiegów przeciw chwa-
stom została oceniona pod koniec 
kwietnia 2022 roku. Okazało się, 
że na poletku kontrolnym, gdzie 
nie był aplikowany wcześniej żaden 
herbicyd, występowało znaczne 
zachwaszczenie. Dominowały tam 
maki, przytulie i samosiewy rze-
paku, a oprócz tego pojawiały się 
chabry i miotła zbożowa. Proble-
matycznym chwastem na okolicz-
nych polach była przytulia, która 
miała dogodne warunki do rozwi-
jania się na tych stanowiskach.

– Na platformie doświadczal-
nej w Urbanowicach sprawdzali-
śmy w praktyce rozwiązania do 
zabiegów jesiennych: nasze trzy 
kompleksowe technologie her-
bicydowe oraz konkurencyjny 
produkt dwuskładnikowy, zna-
ny i obecny na rynku od wielu 
lat – informuje Marcin Bystroński, 
z INNVIGO. – Na poletku, gdzie 
użyliśmy preparatu innej firmy, co 
prawda została zwalczona miotła 
zbożowa, ale wciąż obecne były 
chwasty dwuliścienne, więc wio-
senny zabieg poprawkowy okazał 
się niezbędny. Trzeba podkreślić, 
że znacznie lepiej sprawdziły się 

trzy rekomendowane przez nas 
rozwiązania, bazujące na kombi-
nacjach sprawdzonych substancji 
aktywnych.

Poletko, na którym jesienią 
aplikowana była mieszanina środ-
ków Cevino 500 SC (flufenacet) 
i Galmet 20 SG (metsulfuron 
metylu), prezentowało się dużo 
korzystniej niż to, gdzie zastoso-
wano konkurencyjny herbicyd 
dwuskładnikowy. Niewielkiej 
korekty wymagała jedynie pro-
blematyczna na tych terenach 
przytulia, natomiast pole zostało 
bardzo skutecznie wyczyszczone 
z pozostałych chwastów jedno- 
i dwuliściennych. – Cevino 500 SC 
i Galmet 20 SG są dostępne w pa-
kiecie HerbiBox – dodaje Marcin 
Bystroński. – Taka kombinacja 
działa doglebowo i nalistnie – 
wykazuje wysoką skuteczność 
na polach, a do tego ma bardzo 
korzystną cenę.

Drugą rekomendowaną przez 
INNVIGO opcją jest komplek-
sowy pakiet RCG do zastosowań 
jesiennych, który zwalcza pełne 
spektrum chwastów jedno- i dwu-
liściennych w zbożach. W ramach 
prowadzonego doświadczenia na 
poletku wyeliminowane zostały 
wszystkie chwasty, nawet te trud-
ne, a wiosną nie był już konieczny 
żaden zabieg poprawkowy. W skład 
pakietu RCG wchodzą preparaty 
Rassel 100 SC (florasulam), Cevino 
500 SC (flufenacet) i Galmet 20 SG 
(metsulfuron metylu).

W przypadku trzeciego wariantu 
ochrony flufenacet został zamie-
niony na prosulfokarb, który efek-
tywnie działa przede wszystkim na 

chwasty jednoliścienne. Rozwiąza-
nie to – składające się z preparatów 
Rassel 100 SC (florasulam), Amstaf 
800 EC (prosulfokarb) i Galmet 

20 SG (metsulfuron metylu) – wy-
kazało stuprocentową skuteczność 
w zwalczaniu zachwaszczenia na 
poletku doświadczalnym.

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
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Kompleksowe kombinacje na chwasty w zbożach ozimych.
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Mszyce w zbożach ozimych

Problem mszyc w zbożach 
ozimych i przenoszonego przez 
nie wirusa żółtej karłowatości 
jęczmienia do tej pory był zna-
ny przede wszystkim plantato-
rom, którzy uprawiają właśnie 
tę roślinę. W ostatnich latach 
– wraz z zachodzącymi zmia-
nami klimatycznymi, których 
efektem jest m.in. utrzymywa-
nie się stosunkowo wysokich 
temperatur w okresie jesien-
nym – zagrożenie zaczęło wy-
stępować również w pszenicy 
ozimej. Co warto wiedzieć 
o tej chorobie i sposobach jej 
zwalczania?

Mszyce są bardzo liczną 
rodziną owadów, do której 
należy ok. 5 000 gatunków, 
a aż 70 z nich to szkodniki 
występujące w zbożach. Jeśli 
chodzi o polskie realia, naj-
większe zagrożenie stanowi 
mszyca czeremchowo-zbożowa 
(Rhopalosiphum padi), mszy-
ca zbożowa (Sitobion avenae) 
i mszyca różano-zbożowa (Me-
topolophium dirhodum), przy 
czym gatunkiem najczęściej 
zasiedlającym ten typ upraw 
jest mszyca czeremchowo-zbo-
żowa. Obecność takich szko-
dników na plantacji wiąże się 
z negatywnymi konsekwencja-
mi dwojakiego rodzaju. Szko-
dliwość bezpośrednia polega 
na uszkadzaniu przez nie roślin 
i pozbawianiu ich składników 
pokarmowych, co powoduje 
zahamowanie wzrostu, więd-
nięcie oraz usychanie zbóż. Nie 
można zapominać o pośred-
niej szkodliwości mszyc, czyli 
o zdolności do przenoszenia 
na rośliny chorób wirusowych 
– przede wszystkim żółtej kar-
łowatości jęczmienia (barley 
yellow dwarf virus, BYDV). 
Jej głównym wektorem, czyli 
nosicielem, jest właśnie mszyca 
czeremchowo-zbożowa, która 
jesienią dokonuje nalotów na 
plantacje zbóż ozimych. Na-
kłuwając liście, owady prze-
noszą wirusa na rośliny. Jak 
wynika z obserwacji, liczeb-
ność jesiennej populacji tzw. 
mszyc infekcyjnych w danym 
roku jest większa, jeżeli latem 
utrzymywały się dość wysokie 
temperatury.

Do tej pory żółta karłowa-
tość jęczmienia kojarzona była 
przede wszystkim z tą rośliną 
uprawną i stanowiła poważny 
problem. Na porażonej jesienią 
plantacji przeważnie nie wi-
dać od razu objawów infekcji, 
chyba że do nalotów docho-
dzi bardzo wcześnie. Dopiero 
wiosną, gdy rusza wegetacja, 

okazuje się, że zdrowe rośliny 
prawidłowo wznawiają pro-
ces wzrostu, a porażone nie 
rozwijają się i karłowacieją. 
Charakterystyczne dla tej 
choroby jest żółknięcie liści 
– zazwyczaj od czubka liścia 
wzdłuż nerwów, w kierunku 
kącika. Finalnie na zainfeko-
wanej plantacji nie dochodzi 
do wykłaszania pewnej liczby 
roślin, co przekłada się na duże 
straty w plonie.

– Oczywiście trzeba obser-
wować plantację oraz korzy-
stać z sygnalizacji nalotów, 
żeby kontrolować potencjal-
ne ryzyko. Natomiast jedyna 
metoda walki z wirusem żół-
tej karłowatości jęczmienia to 
wyeliminowanie jego nosicieli, 
czyli mszyc – podkreśla Mar-
cin Bystroński, Manager ds. 
upraw rolnych w INNVIGO. 
– Kiedy jesień jest długa i cie-
pła, może dojść nawet do kil-
ku nalotów tych szkodników 
na pola. Zagrożenie dotyczy 
zwłaszcza jęczmienia, który 
został wysiany we wcześniej-
szych terminach. Jeden zabieg 
insektycydowy jest po prostu 
obowiązkowy, a jeśli utrzymu-
ją się wysokie jak na tę porę 
roku temperatury, to trzeba 
wykonać dwa albo nawet trzy 
zabiegi. Biorąc pod uwagę prze-
bieg pogody z ostatnich kilku 
lat, można się spodziewać, że 
również tegoroczna jesień bę-
dzie taka.

Rolnicy często decydują się 
na zastosowanie do zwalcza-
nia mszycy popularnych i re-
latywnie niedrogich substancji 
aktywnych z grupy pyretro-
idów. Trzeba jednak pamiętać 
o właściwościach bazujących 
na nich preparatów, które dzia-
łają na szkodniki kontaktowo 
i żołądkowo. Zatem na skutek 
wykonanego zabiegu zwalczo-
ne zostaną tylko te osobniki, 
które bezpośrednio zetkną się 
z cieczą oprysku. Natomiast 
mszyce niestety bytują czę-
sto również pod liśćmi czy 
w ich kącikach, gdzie ciecz 
robocza po prostu nie dociera. 
Dodatkowym utrudnieniem, 
jeśli chodzi o stosowanie pyre-
troidów do zwalczania mszyc, 
jest coraz bardziej powszechna 
odporność tych szkodników na 
insektycydy z tej grupy.

Warunki pogodowe, któ-
re występują ostatnimi laty 
w okresie jesiennym, a tak-
że zwiększanie się populacji 
mszyc przenoszących wów-
czas wirusa żółtej karłowa-
tości jęczmienia sprawiają, 

że problem coraz częściej do-
tyczy także pszenicy ozimej. 
Zjawisko to jest już traktowane 
jako poważne zagrożenie w tej 
uprawie. Na wielu plantacjach, 
gdzie jesienią nie wykonano 
odpowiednich zabiegów, wio-
sną odnotowywane są znaczne 
braki w obsadzie roślin, ich 
skarłowacenie, żółknięcie li-
ści (niekiedy mogą one przy-
bierać też czerwonawy kolor), 
a w końcu obniżenie plonów.

W perspektywie najbliż-
szych kilku lat tendencje te 
prawdopodobnie będą utrzy-
mywać się, a nawet narastać, 
dlatego jesienne zwalczanie 
mszycy czeremchowo-zbożo-
wej w pszenicy ozimej zapewne 
stanie się wkrótce konieczno-
ścią. Także w przypadku tej 
uprawy obserwowana jest 
prawidłowość, że ryzyko po-
rażenia wirusowego wzrasta 
na wcześniej obsianych planta-
cjach – przy czym wczesny siew 
coraz częściej jest traktowany 
jako bardziej korzystna opcja. 
Nie powinno się zapominać 
również o ochronie tych pól, 
na których siewy prowadzone 
są w późniejszych terminach. 
Jeżeli jeszcze w listopadzie wy-
stępują stosunkowo wysokie 
temperatury, co również 
zdarzało się w poprzednich 
sezonach, także tam może 
dochodzić do nalotów mszyc.

– Zabezpieczanie zbóż 
ozimych wyłącznie pyretro-
idami w praktyce nie zawsze 
jest skuteczne, dlatego warto 
sięgnąć po rozwiązanie bar-
dziej zaawansowane techno-
logicznie, które ma znacznie 
lepszą efektywność. Do naj-
skuteczniejszych substancji 
insektycydowych na rynku 
należy pirymikarb, związek 
z grupy karbaminianów. To 
typowy aficyd, wyspecjali-
zowany w zwalczaniu owa-
dów z rodziny mszyc – mówi 
Marcin Bystroński. – Pirymi-
karb działa na szkodniki nie 
tylko kontaktowo i żołądko-
wo, ale także gazowo. Dzięki 
temu nawet te mszyce, które 
przebywają pod liśćmi czy 
w ich kącikach, gdzie ciecz 
robocza nie dociera, zostaną 
wyeliminowane.

Jednym z dostępnych na 
rynku preparatów zawierają-
cych pirymikarb jest Riposta 
500 WG firmy INNVIGO.
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Alert dla pszenicy – zagrożenie jest realne.
Cechy idealnej odmiany 
kukurydzy kiszonkowej

W trakcie trwania wegetacji 
poszczególne odmiany ekspo-
nują swoje cechy.

Z pewnością należy do nich 
efekt Stay Green, nazywany 
również „efektem zielonego 
liścia”. Części wegetatywne 
roślin z tą cechą będą ulegać 
wysuszeniu i zdrewnianiu 
znacznie później niż odmia-
ny bez wyraźnie zaznaczonego 
efektu Stay Green. W praktyce 
oznacza to, że kukurydza zbli-
żająca się do osiągniecia swojej 
dojrzałości ma wciąż zielone 
liście, zdolne do asymilacji 
substancji pokarmowych nie-
zbędnych do wypełnienia ziar-
na. Cecha ta wpływa nie tylko 
na wyższy plon ziarna, ale tak-
że na dłuższe okno zbiorcze. 
Jest to istotne w przypadku, 
gdy kukurydza osiągnęła już 
dojrzałość do zbioru, a z róż-
nych przyczyn zwlekamy z jej 
koszeniem. Liście i łodygi ku-
kurydzy z efektem Stay Green 
pozostają dłużej zielone i są 
bardziej plastyczne. Ma to 
ogromny wpływ na proces 
ubijania zielonki podczas jej 
zwożenia do silosu lub pry-
zmy. Z takiego materiału ła-
twiej jest „wycisnąć” powietrze 
i stworzyć bakteriom kwasu 
mlekowego dogodne warun-
ki do rozwoju, dzięki czemu 
kiszonka będzie dobrze zakon-
serwowana i będzie charakte-
ryzowała się wysoką wartością 
żywieniową.

Warto wspomnieć, że prze-
suszona i zdrewniała kukury-
dza zawiera dużo niestrawnej 
dla krów ligniny. Można zatem 
zaryzykować stwierdzenie, że 
odmiany kukurydzy kiszon-
kowej z wyraźnie zaznaczo-
nym efektem zielonego liścia 
mają wyższą strawność włókna 
surowego.

Oczywiście strawność włók-
na zależy także od innych 
czynników, jak chociażby 
termin zbioru. Kukurydzę na 
kiszonkę powinniśmy kosić, 
gdy sucha masa całej rośliny 
wynosi około 35%.To wtedy 
pojawia się najlepszy stosu-
nek suchej masy i skrobi do 
strawności włókna. Zwlekanie 
ze zbiorem powoduje spadek 
strawności włókna, którego 
znaczenie w żywieniu zwie-
rząt jest wciąż mocno niedo-
ceniane. Okazuje się, że wzrost 
strawności włókna w kiszonce 
z kukurydzy o 1% powodu-
je większe pobranie suchej 
masy przez krowę o 0,113kg, 

co przekłada się na wzrost wy-
dajności mlecznej o 0,136 kg 
na dobę. Firmy nasienne mają 
tego świadomość, dlatego 
selekcjonują odmiany, któ-
re wyróżniają się najwyższą 
strawnością. Najczęściej jest 
ona wyrażona w strawności 
NDF, czyli frakcji włókna 
neutralno-detergentowane-
go w skład, którego wchodzi 
hemiceluloza, celuloza i ligni-
na. Włókno w suchej masie 
kiszonki z kukurydzy stano-
wi 55-60% i w zależności od 
odmiany i terminu zbioru, 
jego strawność może wahać 
się między 40-70%.

Poruszając temat źródeł ener-
gii w kiszonce z kukurydzy 
trudno nie wspomnieć o skrobi. 
Znajduje się ona w ziarnach, 
których udział w suchej ma-
sie kiszonki stanowi 40-45%. 
Strawność skrobi jest bardzo 
wysoka – może być wykorzy-
stywana przez krowy nawet 
w 98%. To dlatego często spo-
tykamy się ze stwierdzeniem, 
że skrobia stanowi główne 
źródło energii w kiszonce. 
Warto zatem wybierać od-
miany, które charakteryzują 
się wysokim plonem ziarna. 
Z takiej kukurydzy możliwe 
będzie wyprodukowanie wy-
sokoenergetycznej kiszonki 
z kukurydzy, która zapewni wy-
sokie wydajności mleczne. Co 
ciekawe, typ ziarna wpływa na 
poziom jego strawności i miej-
sce trawienia. Ziarna typu dent 
posiadają wyższy udział skrobi 
mączystej, która trawiona jest 
w większym stopniu w żwaczu. 
Z kolei ziarno typu flint zawiera 
więcej skrobi szklistej, która 
jest w większym stopniu tra-
wiona enzymatycznie w jelicie. 
Trudno jednoznacznie wskazać, 
który typ ziarna jest bardziej 
wskazany w żywieniu bydła. 
Wielu doradców żywieniowych 
rekomenduje stosowanie tzw. 
flinto-dentów, w których oby-
dwa rodzaje skrobi rozkładają 

się w równym stopniu. Wybie-
rając odmianę kiszonkową 
o wysokim potencjale plono-
wania możemy liczyć nie tylko 
na wyprodukowanie kiszonki 
o wysokiej koncentracji energii. 
Zyskujemy także możliwość 
wymłócenia jej na ziarno, gdy 
baza kiszonkowa na następny 
rok zostanie już zabezpieczona.

W przypadku odmian 
o kiszonkowym kierunku 
użytkowania częściej niż o wy-
dajności ziarnowej mówimy 
o plonie suchej masy z hektara. 
Ocenianie odmian na podsta-
wie plonu świeżej masy jest 
mało precyzyjne, ponieważ 
różnią się one znacznie wil-
gotnością. To właśnie w suchej 
masie całej rośliny znajdują 
się cenne substancje żywienio-
we takie jak: skrobia, białko, 
tłuszcz i włókno. Pomijając 
agrotechnikę i przebieg wa-
runków pogodowych podczas 
wegetacji – odmiany kiszonko-
we kukurydzy powinny cha-
rakteryzować się typowym dla 
siebie pokrojem. Pożądane są 
te wysokie, silnie ulistnione 
o szerokiej blaszce liściowej 
i grubej łodydze. Bez tych cech 
trudno będzie uzyskać wysoki 
plon suchej masy z ha.

Podsumowując, idealna od-
miana kiszonkowa powinna 
charakteryzować się wyraźnym 
efektem Stay Green, wysoką 
strawnością włókna, dużym 
udziałem skrobi oraz zapew-
niać wysoki plon suchej masy 
z ha. Wszystkie wymienione 
cechy spełnia odmiana DKC 
3204. Warto przed zakupem 
materiału siewnego dokładnie 
przeanalizować ofertę rynko-
wą firm nasiennych i wybrać 
odmianę „szytą na miarę” po-
trzeb naszego gospodarstwa.

Wojciech Pieczewski
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Jakie są najbardziej pożądane?
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Kiedy zbierać kukurydzę na ziarno?

Wyznaczenie optymalnego 
terminu koszenia kukurydzy na 
ziarno wpływa bezpośrednio 
na ekonomikę uprawy. Jeżeli 
zdecydujemy się na wczesny 
zbiór, narazimy się na wysokie 
koszty suszenia oraz na większą 
ilość uszkodzonych ziarnia-
ków. Nadmierne zwlekanie 
ze żniwami, spowoduje z ko-
lei większe straty wynikające 

z porażenia kukurydzy przez 
fuzarium, wyleganie roślin, 
opadanie kolb czy szkody 
wyrządzone przez dziką zwie-
rzynę. Musimy mieć także na 
uwadze, że warunki pogodowe 
mogą się pogarszać późną je-
sienią i utrudniać zbiory.

Popularną i skuteczną me-
todą oceny gotowości do zbio-
ru kukurydzy ziarnowej jest 

sprawdzanie obecności tzw. 
„czarnej plamki”. Pojawia się 
ona w miejscu umocowania 
ziarniaka do osadki kolby 
i świadczy o osiągnięciu dojrza-
łości fizjologicznej kukurydzy. 
W celu poprawnego określenia 
tej fazy należy odłamać ziar-
niak od osadki, a następnie 
delikatnie zdjąć jego osłonkę. 
Jeżeli zaobserwujemy czarną 

lub brązową warstwę u pod-
stawy ziarniaka jest to dla nas 
informacja, że zakończył się 
w nim proces odkładania asy-
milantów czyli tzw. nalewanie 
ziarna. Termin zbioru kukury-
dzy z pola powinien być wy-
znaczony na około 10-14 dni 
po zaobserwowaniu „czarnej 
plamki”.

Gotowość kukurydzy do 
zbioru determinuje wilgotność 
ziarna. Możemy ją również 
określić za pomocą dostępnych 
na rynku wilgotnościomierzy. 
Gama produktów jest bardzo 
szeroka. Producenci oferują 
urządzenia, które mierzą wil-
gotność całych ziaren, jak i wy-
posażone w tarcze trące służące 
do rozdrobnienia próbki. Za 
pomocą wilgotnościomierza 
możemy dokładnie określić 
wilgotność ziarna wyrażoną 
w procentach.

Osiągniecie przez rośliny 
dojrzałości do zbioru uzależ-
nione jest w dużym stopniu od 
właściwych dla danej odmiany 
cech, które są uwarunkowane 
genetycznie. Odmiany o wcze-
śniejszym FAO osiągną dojrza-
łość szybciej w porównaniu do 
tych o FAO późniejszym. Nie-
które firmy nasienne posługują 

się także liczbą RM przy kla-
syfikowaniu wczesności. Licz-
ba ta mówi nam o ilości dni 
od wschodów do kwitnienia. 
Możemy założyć, że odmiany, 
które zakwitną wcześniej, będą 
również wcześniej gotowe do 
zbioru w stosunku do odmian 
o wyższej liczbie RM. 

W kontekście oceny dojrzało-
ści kukurydzy do zbioru, warto 
wiedzieć, że dynamika oddawa-
nia wody przez ziarniaki różni 
się w zależności od typu ziarna. 
Odmiany z ziarnem  typu flint 
w początkowej fazie dojrzewa-
nia często mają niższą wilgot-
ność niż odmiany dentowe. Te 
jednak charakteryzuje bardzo 
szybkie oddawanie wody po 
osiągnięciu wcześniej wspomi-
nanej „czarnej plamki”. War-
to o tym pamiętać, żeby nie 
narazić się na wysokie koszty 
suszenia związane ze zbiorem 
zbyt wilgotnego ziarna.

Niezależne od tego czy za-
mierzamy zbierać kukurydzę 
na ziarno czy na kiszonkę, efek-
tywność produkcji uzależniona 
jest od wielu czynników. Istot-
ne jest minimalizowanie ryzy-
ka niepowodzenia w uprawie 
poprzez wybieranie sprawdzo-
nych odmiany. W przypadku 

kukurydzy ziarnowej warto 
postawić na DKC3595, która 
wyróżnia się bardzo wysokim 
potencjałem plonowania oraz 
niską wilgotnością ziarna 
w czasie zbioru (bardzo do-
bry efekt DRY-DOWN). Wy-
twarza średnio-niskie rośliny 
z nisko zawieszonymi kolbami 
o mocnych łodygach i silnym 
systemie korzeniowym, które 
nie są podatne na wyleganie. 
Posiada luźne koszulki okry-
wające kolby, które ułatwiają 
oddawanie wody w końcowej 
fazie dojrzewania.

W przypadku uprawy z prze-
znaczeniem na kiszonkę zbie-
rane są całe rośliny – zarówno 
kolby z ziarnami, jak i łody-
gi z liśćmi. Sytuacja wygląda 
inaczej w przypadku kuku-
rydzy ziarnowej, gdzie sku-
piamy się na samym omłocie 
ziarniaków z kolby. Każdemu 
producentowi zależy na tym 
żeby osiągnąć jak najwyższy 
plon ziarna z hektara przy jak 
najniższej jego wilgotności, 
dlatego niezależnie od metody 
wyznaczania terminu zbioru 
kukurydzy, warto być w niej 
precyzyjnym. 

Wojciech Pieczewski

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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Tworzymy urodzaj

Podstawa piramidy 
żywieniowej

Często zapominamy, że co-
dzienna dieta powinna obfi-
tować w te produkty i należy 
po nie sięgać jak najczęściej, 
nie tylko od święta.

Produkty te znajdują się 
u podstawy piramidy żywie-
niowej, zaraz po aktywności 
fizycznej.

Wzmacniają odporność
Warzywa i owoce to praw-

dziwe bomby witaminowo–
mineralne, zawierające łatwo 
przyswajalne przez organizm 
związki. To właśnie witami-
ny oraz składniki mineralne 
chronią nas przed infekcjami, 
wpływając na prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpor-
nościowego. Szczególną rolę 
we wzmacnianiu odporności 
pełni witamina C, w  którą 
obfitują zarówno warzywa 
(brokuł, brukselka, kalafior, 
cebula, szpinak, ziemniak), jak 
i owoce (czarna oraz czerwona 
porzeczka, truskawka, malina, 
jeżyna).

Mają mnóstwo witamin
Są ważnym źródłem wielu 

składników odżywczych, m.in. 
potasu, sodu, wapnia, magne-
zu, błonnika pokarmowego, 
kwasu foliowego, prowitaminy 
A i wspomnianej witaminy C.

Dostarczają energii
Dodają mięśniom nie tyl-

ko energetycznego białka, 
ale również innych cennych 
związków: witamin z grupy 
B (brokuł, zielony groszek), 
wapnia (fasola, brokuł, jarmuż, 
czarna porzeczka, jeżyna) czy 
magnezu (szpinak, groch, faso-
la, natka pietruszki). Wspierają 
nasz organizm w pozyskaniu 
i utrzymaniu energii.

Wspomagają pracę układu 
trawiennego

Są dobrym źródłem błonni-
ka, który wspomaga trawienie 

i zapobiega zaparciom. Jest 
on idealnym sprzymierzeń-
cem w walce ze zbędnymi 
kilogramami, gdyż na długo 
daje uczucie sytości. Najwięcej 
błonnika zawierają warzywa 
strączkowe, a także porzecz-
ka czarna i czerwona, malina 
i śliwka.

Mają niską wartość 
kaloryczną

Większość warzyw i owo-
ców ma dużą zawartość wody 
(80-90%), czemu zawdzięczają 
swoją niską wartość kalorycz-
ną (26-60 kcal/100g). Prak-
tycznie w ogóle nie zawierają 
tłuszczów (z wyjątkiem orze-
chów). W ten sposób pomaga-
ją w utrzymaniu prawidłowej 
masy ciała.

Dbają o dobry nastrój
Wiele z nich zawiera związ-

ki dobroczynnie wpływające 
na dobry nastrój. Należą do 
nich warzywa liściaste i te bo-
gate w witaminy z grupy B, 
np. papryka, szpinak, brokuł, 
groszek zielony, a z owoców 
- morela, truskawka, malina, 
jabłka, a także orzechy.

Budują niewidzialną tarczę 
przed chorobami

Spożywane w odpowiedniej 
ilości, mają działanie ochron-
ne, przeciwdziałają rozwojowi 
różnych chorób, wspomagają 
leczenie np. nadwagi i otyłości, 
spowalniają procesy starzenia 
się, korzystnie wpływają na 
nasz wygląd, a także na dobre 
samopoczucie.

Pomagają w nauce 
i koncentracji

Poprawiają sprawność umy-
słową, wspomagają koncentra-
cję i pobudzają do pracy szare 
komórki. Pod tym względem 
niezwykle korzystne dla zdro-
wia są szpinak, fasola, bruksel-
ka, a także brokuł i pomidor, 

a z owoców - gruszka, czarna 
porzeczka czy borówka.

Ogólnopolska kampania in-
formacyjno-edukacyjna „Jedz 
owoce i warzywa – w nich 
największa moc się skrywa!”, 
której organizatorem jest Fe-
deracja Branżowych Związ-
ków Producentów Rolnych, 
sfinansowana jest ze środków 
Funduszu Promocji Owoców 
i Warzyw.

Więcej informacji o kam-
panii znajduje się na stronie 
internetowej

Źródło: Kampania „Jedz 
owoce i warzywa - w nich 

największa moc się skrywa!”
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

8 powodów, dla których warto jeść 
warzywa i owoce.
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Technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę SHREDLAGE® powoduje intensywny 
rozpad materiału i wielokrotnie zwiększa jakość oraz przyswajanie pokarmu przez krowy.

✔ Zadbaj o zdrowie swojego stada 

✔ Zwiększ produkcję mleka 

✔ Zmniejsz koszty słomy 

Sprawdź opinie hodowców 
i usługodawców.

CLAAS SHREDLAGE®

Więcej mleka, mniej słomy, zdrowsze zwierzęta.

R E K L A M A

Nowe szerokości gąsienic

Dzięki dwóm nowym szero-
kościom gąsienic duże ciągniki 
AXION TERRA TRAC firmy 
CLAAS w przyszłości mogą 
być wykorzystywane w bar-
dziej wszechstronny i przy-
jazny dla gleby sposób.

Od momentu wprowadze-
nia AXION TERRA TRAC 

na rynek w 2019 roku te 
duże ciągniki półgąsienicowe 
z pełną amortyzacją cieszą się 
zainteresowaniem w gospo-
darstwach rolnych i firmach 
usługowych w całej Europie, 
a od 2022 roku również na 
wybranych rynkach na in-
nych kontynentach. Dzięki 

doskonałej ochronie gleby, 
wyjątkowemu przyleganiu do 
podłoża ze 120-milimetrowym 
skokiem zawieszenia oraz naj-
wyższemu komfortowi jazdy 
z prędkością maksymalną do 
40 km/h, ciągniki oprócz prac 
wymagających dużej i śred-
niej siły uciągu mogą być 

wykorzystane  większej liczby 
zadań:  rozsiewanie nawozów 
organicznych i mineralnych 
na polach uprawnych i użyt-
kach zielonych, przeładunek 
zboża lub buraków cukrowych 
w łańcuchu transportowym, 
a nawet koszenie łąk.

Aby zapewnić jeszcze bar-
dziej wszechstronne i chronią-
ce glebę użytkowanie, poza 
gąsienicami o szerokości 
635 mm i 735 mm dostępne 
są teraz dwa kolejne warian-
ty. Dla bezproblemowej pracy 

w uprawach rzędowych, na 
przykład przy nawożeniu or-
ganicznym lub pracach z piel-
nikami, CLAAS oferuje teraz 
gąsienicę o szerokości 457 mm. 
Ponadto już od jesieni 2021 r. 
dostępne są gąsienice o sze-
rokości 890 mm, z którymi 
ciągnik AXION TERRA TRAC 
również nie przekroczy szero-
kości zewnętrznej 3 m.  Gąsie-
nice szczególnie dobrze nadają 
się do stosowania na gruntach 
ornych i użytkach zielonych, 
tworząc jedynie minimalne 

koleiny. Dzięki aktywnemu 
sterowaniu gąsienicami pod-
czas wykonywania zakrętów 
nie dochodzi do zrywania 
wierzchniej warstwy gleby 
lub darni   podczas ostrego 
skręcania.

Zarówno wąskie taśmy 
o szerokości 457 mm, jak 
i standardowe gąsienice o sze-
rokości 635 mm i 735 mm 
na wybranych rynkach, np. 
w Australii, mogą być teraz do-
starczane także z 3-metrowym 
rozstawem gąsienic. Umożliwia 
to pracę w systemie Contro-
lled Traffic Farming i jeszcze 
większą zwrotnoś.

Kolejną nowością jest moż-
liwość wyposażenia AXION 
TERRA TRAC w układ re-
gulacji ciśnienia w oponach 
CLAAS CTIC na przedniej osi. 
Pompowanie opon przednich 
odbywa się poprzez sprężar-
kę pneumatycznego układu 
hamulcowego.
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Dla dużych ciągników AXION TERRA TRAC firmy CLA AS
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