
Monitoring 
zdrowia krowy 
i jakości mleka

Monitoring stanu zdrowotnego 
krów w sposób istotny wpływa na 
ograniczenie chorób zwierząt oraz 
wzrost wydajności mlecznej lub mięsnej. 
Diagnozę danych fizjologicznych krów 

w czasie rzeczywistym i ocenę jakości mleka umożliwiają 
nowoczesne technologie wykorzystujące sensory 
i specjalistyczne oprogramowanie. 

 Q Austriacki system smaXtec

Austriacka firma sma
Xtec animal care 
GmbH opracowała 
zintegrowany sys
tem umożliwiają

cy ocenę stanu zdrowotne
go krowy na podstawie pH 
jej żołądka, temperatury we
wnątrz ciała, poziomu aktyw
ności oraz ilości zużywanej 
wody. Wielkości te są mie
rzone za pomocą specjal
nego sensora (bolusa), który 
jest bezboleśnie umieszcza
ny w żołądku krowy. Bolus 

ma kształt walca o długości 
105 mm i średnicy 35 mm. 
Jest on zasilany z baterii, któ
rej żywotność jest szacowana 
na cztery lata. Sensor jest wy
posażony w nadajnik, który 
drogą radiową przekazuje 
dane do stacji bazowej. Dane 
są przechowywane w pamię
ci urządzenia a następnie co  
10 minut automatycznie prze
syłane do stacji bazowej. Sta
cja bazowa odbiera także dane 
z dodatkowego urządzenia 
znajdującego się w budyn
ku, które mierzy temperaturę 
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Wiosenny start
Plony rzepaku ozimego kształtują się już jesienią, bowiem po 
wytworzeniu rozety – w fazie 8 liści, tworzą się w ich kątach zawiązki 
przyszłych pędów bocznych i organów generatywnych. Niemniej 
ostatecznie na uzyskany plon wpływa zrównoważone zaopatrzenie 
roślin w azot i inne składniki, w całym okresie ich wegetacji. 
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 Q Najważniejszy wiosną jest azot 
ale nie sam

Ważne dla plono
wania rzepa
ku jest ustale
nie racjonalnej 
dawki azotu, 

który w największym stopniu 
decyduje o plonach. W zależ
ności od stanowiska oraz pro
gnozowanych plonów, ilość 
azotu wnoszonego wiosną po
winna się kształtować w gra
nicach 120–180  kg N/ha. 

Najlepiej ją podać w 2 daw
kach doglebowych oraz 2 lub 
3 dolistnych. Główną dawkę 
azotu (do 60%) poleca się 
przed lub z chwilą ruszenia 
wiosennej wegetacji (marzec–
początek kwietnia). Jeśli rze
pak po zimie jest uszkodzony 
przez zwierzęta lub przemro
żony, a więc z dużym ubyt
kiem liści, ale rośliny są ży
wotne (zdrowy korzeń), należy 
plantację zasilić zwiększo
ną dawką saletry amonowej 
lub saletrzaku, ewentualnie 

saletrosanu lub RSM. Forma 
saletrzana (NO3

–) azotu za-
warta w tych nawozach po-
budzi rośliny do odbudowy 
liści i pędów bocznych, choć 
wystąpi wówczas większe 

ryzyko osłabienia ich mro-
zoodporności (niewielkie 
w przypadku saletrosanu 
i RSM). Forma amonowa 
azotu (NH4

+), również zawar
ta w tych nawozach (w 50–
75%) oraz w 100% w siarcza
nie amonu, jest w tej sytuacji 
mniej korzystna, gdyż nie sty

muluje roślin rzepaku do rege
neracji liści, ale też nie zwięk
sza ryzyka ich wymarznięcia. 
Dlatego, jeśli plantacja do
brze przezimowała (optymal
na obsada i niewielkie straty 

liści) polecić można wczesną 
wiosną 150–200 kg siarcza
nu amonu/ha (by dostarczyć 
dodatkowo 36–48 kg S/ha) 
+ saletrę amonową lub sale
trzak (odpowiednio do 200 lub 
250 kg/ha), ewentualnie wy
łącznie saletrosan (do 400 kg/
ha) lub RSM S (do 250 l/ha). 
Większe dawki tych nawo
zów zaleca się przy widocz
nych objawach niedoboru 
azotu, a także przy progno
zowanej suszy w najbliższych 
tygodniach wegetacji rzepaku. 
Wskazana jest także w tym 
okresie niezbędna dawka ma
gnezu i siarki, niekiedy także 
potasu i fosforu. Należy jed
nak przestrzec przed stoso
waniem zbyt dużych dawek 
siarki, która wywiera zakwa
szający wpływ na glebę i nie
korzystny na jej strukturę, 
poza tym zwiększa w nasio
nach rzepaku zawartość nie
pożądanych glukozynolanów. 
Siarka znajduje się w wielu na
wozach, głównie siarczanach: 

Czytaj str. 2

Co po wycofaniu 
substancji czynnych 
insektycydów?

Od 19 grudnia 2018 r. obowiązuje w Unii Europejskiej ograniczenie 
stosowania substancji czynnych z grupy neonikotynoidów: 
chlotianidyny, imidachloprydu oraz tiametoksamu (Rozporządzenie 
UE nr 783–785 z 2018 r.). Szczególnie zadziwia wcześniejsza decyzja 
urzędników unijnych, którzy ze względu na bezpieczeństwo pszczół 

ograniczyli stosowanie neonikotynoidowych zapraw nasiennych m.in. w rzepaku, 
pozostawiając możliwość stosowania tych substancji w formie opryskiwań i to 
w okresie kwitnienia. Francja w 2018 r. wycofała dodatkowo ze stosowania pozostałe 
neonikotynoidy, czyli acetamipryd i tiachlopryd.

Wzrost zapo
trzebowa
nia na środki 
ochrony roś
lin oraz róż

norodność upraw sprawia, 
że koncerny chemiczne 
wprowadzają coraz now
sze, bardziej skuteczne, ale 
i często bardziej toksyczne 
środki ochrony roślin. Do 
środków nowszej generacji 
można zaliczyć preparaty 
owadobójcze z grupy neo
nikotynoidów. Są to związ
ki stosowane powszechnie 

w skali całego globu. Substan
cje te zostały wprowadzone 
do obrotu w połowie lat 90. 
XX wieku i od tego czasu 
stały się najszybciej rosnącą 
grupą insektycydów stoso
wanych w ochronie upraw. 
Świadczy o tym 26% udział 
w sprzedaży tych związków 
na rynku środków owado
bójczych w 2010 r. oraz fakt, 
że imidachlopryd – jeden ze 
związków zaliczany do tej 
grupy był, w 2008 r., drugą 
na świecie najczęściej używa
ną substancją. Według badań 

zużycia wszystkich insekty
cydów w Polsce w 2018 r., 
najczęściej stosowaną sub
stancją czynną z grupy neoni
kotynoidów był acetamipryd.

Zapotrzebowanie na neo
nikotynoidy stale rośnie. 
Związki te dopuszczono do 
stosowania w ponad 120 kra
jach na świecie, w ochronie 
przeszło 1000 gatunków roś
lin. Zakaz lub ograniczenie 
stosowania zapraw insek
tycydowych z grupy neoni
kotynoidów niesie za sobą 
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azotu, potasu, magnezu, wap
nia (gipsie), superfosfacie po
jedynczym, jak też nawozach 
wieloskładnikowych. Stąd sto
sowanie siarczanu amonu nie 
zawsze jest uzasadnione. Po
nieważ rzepak pobiera także 
znaczne ilości magnezu, pole
cić można wiosną doglebowo 
siarczan magnezu, występu
jący w ofercie handlowej pod 
różnymi nazwami – miano
wicie: Kizeryt (zawiera 25% 
MgO i 20% S); MagSul (18% 
MgO i 15,2% S), Siarczan Ma
gnezu (21% MgO i 12% S), jak 
też Siarczan Magnezu z mi
kroelementami (23% MgO, 
12% S oraz 0,1% B i 0,025 Zn). 

Drugą wiosenną dawkę 
azotu (do 40% zaplanowa-
nej ilości) w postaci saletry 
amonowej lub mocznika na-
leży zastosować po upływie 
2–3 tygodni od pierwszej 
(najlepiej przed spodziewa-
nym deszczem), w fazie in-
tensywnego wzrostu roślin 
rzepaku. Ostateczną decyzję 
o terminie i wielkości dawek 
należy podejmować na pod
stawie obserwacji łanu (inten
sywności zieleni) i przebiegu 
pogody. Zaproponowany po
dział wiosennej doglebowej 
dawki azotu na 2 części, czyli 
60+40%, np. 90+60 kg N/ha 
można przyjąć jako optimum. 
Jednak w praktyce, w przy
padku dłuższej suszy wiosną, 
wniesiony doglebowo azot nie 
zostanie w pełni wykorzysta
ny. Dlatego jako optymalna 
może się okazać zwiększo
na wczesnowiosenna dawka 
azotu, nawet do 120 kg N/ha. 
Są to oczywiście rozważania 
teoretyczne, trudno bowiem 
prorokować jaki będzie prze
bieg pogody w dłuższym ho
ryzoncie czasowym.

 QDokarmianie dolistne
Podczas wegetacji rzepaku, 

znaczącą dawkę azotu można 
też wnieść dolistnie. Rośli
na ta znosi dość wysokie stę
żenie mocznika w roztworze 
cieczy roboczej, zwłaszcza 
w fazie jesiennej i wiosennej 
rozety, tj. 12–15% – większe 
stężenie w niższej temperatu
rze (do 18°C) i pochmurnych 
dniach. W okresie pąkowania 
stężenie mocznika nie powin
no przekroczyć 8%. Oznacza 
to, że w 200–400 litrach roz
tworu można dostarczyć jed
norazowo do 30 kg mocz
nika, a w 3 opryskiwaniach 
– przeciętnie 90 kg moczni
ka, czyli ponad 40 kg N/ha.  
Mocznik stosowany dolistnie 
nie tylko dostarcza azotu, ale 
także „rozluźnia” zewnętrz
ne warstwy liścia (kutikulę 

i substancje woskowate), co 
ułatwia wnikanie mikro
elementów oraz substancji 
czynnych ze środków ochro
ny roślin. Do sporządzanego 
roztworu można dodać jedno 
lub 7wodny siarczan magne
zu (jednowodny ociepli spo
rządzany roztwór), niekiedy 
także nawóz z podwyższoną 
zawartością fosforu (głównie 
jesienią i wczesną wiosną) oraz 
potasu (podczas intensywne
go wzrostu roślin), a przede 
wszystkim mikroelementy. 
Dokarmianie dolistne rze-
paku zaleca się w następu-
jących przypadkach:

l	profilaktycznie, by wyeli
minować potencjalny nie
dobór składników w kry
tycznych fazach wegetacji 
tej rośliny, tj. podczas inten
sywnego wzrostu i tworze
nia organów generatywnych 
(kwiecień–maj); 

l	interwencyjnie, przy wi
docznych objawach niedo
boru składników, choć lep
szy efekt uzyskuje się po 
wcześniejszym opryski
waniu, zanim wystąpi ich 
niedobór; 

l	niskiej zasobności gleby, 
spowodowanej niskimi 
dawkami składników wno
szonych w nawozach natu
ralnych i mineralnych; 

l	przy uprawie roślin na gle
bach o niewłaściwym pH. 

 QZ mikroelementów najważniejsze 
są bor, mangan i molibden

W dolistnych nawozach 
wieloskładnikowych zawar
tość tych mikroelementów 
jest zazwyczaj niewystarcza
jąca dla zaspokojenia potrzeb 
pokarmowych rzepaku. Dla
tego zasadne jest dodatkowe 
wniesienie ww. składników 
w postaci bardziej skoncen
trowanych nawozów pojedyn
czych. Należy jednak zdawać 
sobie sprawę, że zbyt wysokie 
stężenie utrudnia przyswajal
ność składników oraz może 
powodować poparzenia roślin, 
zwłaszcza przy niesprzyjają
cych warunkach atmosferycz
nych (wysoka temperatura 

i usłonecznienie, niska wil
gotność powietrza, wiatr).  
Bor pobierany jest przez rze
pak w znacznej ilości, a jedno
cześnie jest najbardziej defi
cytowym mikroelementem 
w naszych glebach. Jego niedo
bór występuje głównie na gle
bach o pH powyżej 6,8 a więc 
obojętnych, a zwłaszcza alka
licznych (bogatych w wapń), 
ale też kwaśnych (pH poniżej 
5,0). Poza tym na glebach lek
kich oraz w okresach chłod
nych i mokrych (łatwe wy
mywanie), jak też gorących 
i  suchych (gorsza dostęp
ność). Z niedoborem man-

ganu mamy głównie do czy
nienia w glebach o odczynie 
obojętnym i zasadowym oraz 
napowietrzonych, kiedy pier
wiastek przechodzi w formę 
trudno dostępną dla roślin. 
Z kolei w glebach kwaśnych 
i niedotlenionych (zwięzłych, 
przesyconych wodą) wystę
puje w formach łatwo przy
swajalnych i może być po
bierany w dużych, a nawet 
nadmiernych ilościach. Mo-
libden odpowiada głównie 
za prawidłowy metabolizm 
azotowy roślin. Jego niedo
bór może skutkować objawa
mi deficytu azotu w roślinie, 
mimo wprowadzanych wyso
kich dawek tego składnika. Po
wodem jest zaburzona dzia
łalność enzymu – reduktazy 

azotanowej (molibden jest jej 
składnikiem), który odpowia
da za prawidłową przemianę 
azotanów. Wynikiem tych nie
prawidłowości jest m.in. spa
dek zimotrwałości ozimych 
form rzepaku i zbóż, bowiem 
azotany powodują większe 
„uwodnienie” i wydelikace
nie roś lin. Molibden odgry
wa też ważną rolę w przemia
nach fosforu. Jego niedobór 
powoduje nagromadzenie  
w roślinach mineralnych form 
tego składnika, który powi
nien być wbudowany w struk
tury organiczne. Wspólnie 
z borem odpowiada też za pra
widłowy przebieg tworzenia 
pyłku i skutecznego zapylania 

kwiatów, a w konsekwencji 
tworzenia łuszczyn i nasion 
rzepaku. 

Na plantacjach rzepa-
ku ozimego uzasadnione 
jest dolistne dokarmianie 
w następujących terminach 
i dawkach (w przeliczeniu na 
hektar).

1. Jesienią – gdy rośliny wy
kształcą rozetę 4–6 liści (zwy
kle druga lub trzecia dekada 
października). Wskazany jest 
wybrany „nawóz rzepakowy”, 
z dodatkiem siarczanu ma
gnezu oraz nawozów z pod
wyższoną zawartością fosforu 
i boru (jednorazowo od 75 do 

150 g B). Przy pH gleby poniżej 
6,5 oraz na plantacjach dobrze 
odżywionych azotem, celowy 
jest też dodatek molibdenu (do 
10 g Mo), a przy pH powyżej 
6,5 manganu (w dawce 150–
250 g Mn). 

2. Przeciętnie tydzień po 
ruszeniu wiosennej wegeta
cji – podobny zestaw nawo
zów i składników jak jesienią.

3. Po kolejnych 10–14 
dniach – podobny zestaw na
wozów i składników jak wcze
śniej, choć nawóz fosforowy 
można zastąpić potasowym. 

4. W fazie zielonego zwarte
go pąka – z mikroelementów 
ważny jest bor (w dawce 150 g 
B), zaś z makroelementów fos
for oraz magnez i siarka. 

Opryskiwać najlepiej wie

czorem. W załączonej tabeli 
podano skład wybranych na
wozów dolistnych pod rzepak, 
pochodzących z różnych firm.

Właściwie dobrany zestaw 
składników powinien zapew
nić co najmniej 8% wzrost 
plonów rzepaku, docho
dzący do 20%, w przypad
ku ich większego niedoboru 
i w miarę szybkim dostar
czeniu podczas wegetacji. 
Koszt nawozów przewidzia
ny w 3 lub 4 opryskiwaniach 
to wydatek 120–160 zł/ha.  
Stąd sens dolistnego dokar
miania wydaje się oczywisty, 
zwłaszcza przy łącznym sto
sowaniu ze środkami ochro
ny roślin.

Zawartość składników pokarmowych (w % wagowych) w wybranych nawozach dolistnych polecanych pod rzepak

Nawóz Azot
(N)

Fosfor
(P2O5)

Potas
(K2O)

Magnez
(MgO)

Siarka
(S)

Bor
(B)

Miedź
(Cu)

Cynk
(Zn)

Mangan
(Mn)

Molibden
(Mo)

Żelazo
(Fe)

Inne 
składniki

ActiPlon Rzepak
Actimag Rzepak
Actipol MIX U
Basfoliar 12-4-6+S
Boron Forte
Ekolist mikro RB
Fertileader Gold BMo
FoliarActiv Fosfor+
FoliarActiv Potas-Fosfor+
FoliCare 22-4-22
Insol 5
Plonvit R
PRO-SIARKA S 
Rosaleaf 1
Rosaleaf 6
Rosasol 8-24-34-2
SiarkoMag
Sonata Rzepak
Wuxal Boron
Wuxal Mg
YaraVita Rzepak

7,4 
–
–

12,0
3,0
4,0
–

10,0
6,0

22,2
–

15,0
–

10,0
10,0
8,0
–
–

11,0
5,4
–

–
–
–

4,0
–
–
–

52,0
20,0
4,0
–
–
–

52,0
5,0

24,0
–
–

13,7
–
–

–
–
–

6,0
17,0

–
–

10,0
36,0
22,1

–
–
–

5,0
40,0
34,0

–
–
–
–
–

9,1
21,6
2,4
0,2
–

5,0
–
–
–

1,5
3,3
2,5
–

2,0
2,0
2,0
5,0

15,0
–

18,0
8,3

7,4
17,2
2,0
2,5
–

4,3
–
–

1,0
3,6
–

2,5
80,0
2,24
7,0
1,4

34,0
13,0

–
6,5

11,5

1,0
0,13
2,1

0,02
21,0
0,56
7,0

0,02
2,5

0,02
0,63
0,50

–
0,01
0,01
0,01

–
0,8

9,59
0,25
8,00

1,0
0,13
2,3

0,01
–

0,55
–

0,015
0,015

0,1
0,063

0,1
–

0,008
0,008
0,008

–
0,25

0,069
–
–

1,0
0,13
2,3

0,005
–

0,55
–

0,015
0,016
0,02
0,25
0,50

–
0,023
0,023
0,02

–
0,50

0,069
1,05

–

1,8
0,23
3,7

0,01
–

1,0
–

0,06
0,06
0,35
0,38
0,5
–

0,032
0,032
0,03

–
0,60

0,069
1,5
7,0

0,01
0,013
0,21

0,005
–

0,004
0,4

0,01
0,015
0,01

0,006
0,005

–
–
–
–
–

0,01
0,0014

–
0,4

1,1
0,14
2,4

0,01
–

0,6
–

0,12
0,12
0,2 

0,19
0,5
–

0,026
0,026
0,03

–
0,55

0,137
–
–

–
–
–
–
–
–

Biost.
–
–
–
–

Tytan
–
–
–
–
–

Kobalt
–
–
–

Dokończenie ze str. 1

Re
kl
am

a

+

W przeliczeniu na tonę nasion, rośliny rzepaku pobierają przeciętnie: 55–60 kg azotu (N), 25 kg fosforu (P2O5), 
60 kg potasu i wapnia (K2O i CaO), 12–15 kg siarki (S) i 12 kg magnezu (MgO) oraz: 75 g boru (B), 120 g manganu 
(Mn), 150 g żelaza (Fe), 90 g cynku (Zn), 25 g miedzi (Cu) i 3 g molibdenu (Mo). Przy wysokich plonach nasion 
(ponad 4 t/ha) pobranie jednostkowe poszczególnych składników się zmniejsza.



Marzec 2019 (nr 153) Marzec 2019 (nr 153)Strona 4 Strona 5Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Stonka kukurydziana 
– problemem rolników

Zniesienie statusu szkodnika kwarantannowego (w 2014 r.) nie zakończyło problemu 
związanego ze stonką kukurydzianą. Ktokolwiek wczytał się w uzasadnienie decyzji wie, 
że znosząc kwarantannę na stonkę Komisja Europejska sama przyznała, iż dotychczasowe 
przepisy fitosanitarne nie powstrzymały ekspansji szkodnika (stale zwiększał się jego zasięg) 
i nie udało się go wytępić. Wskazano jednak, że istnieją narzędzia pozwalające na ograniczanie 
liczebności gatunku, które powinny być stosowane w poszczególnych krajach. Nic nowego 

– o tych narzędziach wiedzieliśmy od dawna. Zniesienie kwarantanny choć ułatwia gospodarowanie, to jednak 
powoduje, że teraz za problem stonki na polach odpowiedzialni stają się sami rolnicy – to na nich spada teraz 
obowiązek dbania, aby w ramach dostępnych metod stonka nie była zagrożeniem. A jak to wygląda w praktyce?

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. 
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie

 Q Zasięg występowania w Polsce

W Polsce ston
ka została po 
raz pierwszy 
stwierdzo
na w 2005 r. 

w województwie podkarpac
kim. W latach 2006–2012 ob
szar przez nią opanowany 
obejmował od 8 do 10 wo
jewództw, a w 2013 r. posze
rzył się o podlaskie. Obecnie 
nie jest znany dokładny zasięg 
występowania gatunku w Pol
sce z uwagi na to, że z chwilą 
zniesienia kwarantanny za
przestano także urzędowe
go monitorowania jej roz
przestrzeniania. Wiadomym 
jednak, że w 2016 r. szkodnik 
pojawił się w województwie 
lubuskim. Być może w 2017–
2018 owad przesunął się na 
północ, ale wykrycie pojedyn
czych owadów bez użycia pu
łapek feromonowych jest bar
dzo trudne, stąd ewentualnie 
za 2–3 lata okaże się, czy tak 
się stało, gdy szkodnik roz
mnoży się na tyle, że szkody 
wynikające z jego działania 
będą ewidentne. 

 QNiezależność od kukurydzy
Stonka kukurydziana (fot. 1) 

jest gatunkiem wyjątkowym 
i nie powinna być margina
lizowana, a jej szkodliwość 
umniejszana. Jest niesamo
wicie mobilna, wysoce płod
na (samica składa do 1400 
jaj), a zwłaszcza łatwo adap
tuje się do warunków śro
dowiska. Widać to choćby 
po jej biologii, a szczególnie 
po terminach nalotu chrzą
szczy – w pierwszych latach 
obecności w kraju wystę
powały na roślinach zwy
kle od końca lipca do wrze
śnia. W  kolejnych latach 
okres ten zaczął się wydłu
żać, ale w 2018 r. pobity zo
stał rekord występowania 
– chrząszcze pojawiły się na 
polach pod koniec czerwca, 
a ostatnie owady wykrywano 
w pierwszej połowie listopa
da, nawet gdy kukurydzy nie 
było na polu – chrząszcze 

żerowały wówczas na kwit
nących chwastach (nawło
ci). To pokazuje, że szkod
nik jest wysoce ekspansywny 
a chrząszcze poszukujące 
pyłku stają się niezależne od 
kukurydzy, gdyż jako polifagi 
są już stwierdzane na kwitną
cych chwastach (np. komo
sa, nawłoć, mlecz polny, mni
szek polny, ostrożeń polny), 
ale także i roślinach upraw
nych (np. cukinia, dynia ol
brzymia, ogórek, słonecznik, 
topinambur). 

 QWystępuje masowo
Już od kilku lat obserwu

je się coraz więcej chrząsz
czy na polach kukurydzy. Na 
wieloletnich monokulturach 
łapią się lokalnie ich setki, 
a czasem tysiące na 1 pułap
kę feromonową w ciągu doby. 
W takich rejonach do stwier
dzenia owada często nie po
trzeba żadnych feromonów 
– wystarczą oczy. Ponadto 
widać już niekiedy uszkodze
nia jakie powodują – głów
nie poniszczone liście (fot. 
2), poprzegryzane znamio
na, czasem powyjadane ziar
niaki. Chrząszcze to jednak 
tylko wierzchołek problemu 
– larwy żerujące w glebie za
czynają stawać się zmorą nie
których gospodarstw. Poja
wiają się jak na razie tylko 
na wieloletnich monokultu
rach kukurydzy. Jako szkod
niki glebowe są bardzo trudne 
do wykrycia, a o ich żerowa
niu dowiadujemy się zwy
kle pod koniec czerwca lub 
w lipcu, gdy rośliny zaczy
nają wylegać (fot. 3). Ma to 
już miejsce w Polsce i to lo
kalnie na obszarze kilkudzie
sięciu hektarów, np. w okoli
cach Wrocławia. Kukurydza 
wylega także na Podkarpa
ciu, Śląsku i Opolszczyźnie. 

Larwy to najgroźniejsze 
stadium rozwojowe ston
ki kukurydzianej, które całe 
swoje życie spędza w gle
bie żywiąc się korzeniami. 
Na ten moment można je 
spotkać wyłącznie w mo
nokulturach kukurydzy, 

zwłaszcza kilkuletnich, 
choć w USA żerują także 
na korzeniach soi, a bada
nia niemieckie wskazują, że 
niewielka ich część może 
przeżyć na korzeniach nie
których traw, m.in. palusz
nika krwawego, chwastni
cy jednostronnej, włośnic 
(sina, zielona), sorgo, mi
skanta. Niewielką przeży
walność larw zaobserwo
wano także na korzeniach 
pszenicy ozimej oraz jęcz
mienia jarego. Są to niepo
kojące sygnały świadczące 
o tym, że w perspektywie 
czasu larwy stonki mogą 
stać się problemem dla in
nych roślin. Przełamanie 
płodozmianu nie jest fikcją 
– stało się to w USA z soją, 
stąd raczej wyjątkiem Pol
ska nie będzie. Owad stale 

się dostosowuje do tego, 
co się dzieje w przyrodzie.

Pierwsze larwy wylęgają 
się po kilkunastu dniach po 
siewie kukurydzy (od końca 
kwietnia lub od pierwszej 
połowy maja), gdy ziarnia
ki wykiełkują i młode korze
nie penetrują glebę. Żero
wanie pojedynczej larwy nie 
ma poważnych skutków dla 
wzrostu roślin, ale już po
wyżej 5 osobników na jed
nej roślinie może powodo
wać poważne uszkodzenia. 
Larwy żerując ogryzają naj
drobniejsze korzenie (włośni
kowe), a następnie wgryza
ją się do wnętrza większych, 
w tym w korzenie podpo
rowe. Aktywność i żarłocz
ność prowadzą do zakłócenia 
transportu wody i substancji 
pokarmowych, co wpływa na 

osłabienie roślin. Ponadto sil
nie ogryzione korzenie nie są 
w stanie ustabilizować rośliny 
w pionie i ta się wygina, a na
stępnie przewraca (zwłaszcza 
po deszczach, gdy gleba jest 
luźna). Zwykle przewrócone 
rośliny nie giną, lecz łukowato 
wyginają się w kierunku słoń
ca. Pokładające się na glebie 
rośliny z kolbami leżącymi na 
lub tuż nad ziemią są trudne 
do zebrania i dotyczy to za
równo kukurydzy uprawianej 
na zielonkę, jak i na ziarno, 
gdyż do wylegania dochodzi 
w czerwcu i lipcu, a więc na 

długo przed zbiorami plonów. 
Problem rosnącej liczeb

ności i szkodliwości ston
ki kukurydzianej będzie 
coraz większy. Sprzyjają jej 
bowiem: l uprawa kukury
dzy w wieloletniej monokul
turze, l brak preparatów lub 
biopreparatów zarejestro
wanych do zwalczania larw,  
l mała dostępność opry
skiwaczy szczudłowych do 
chemicznego zwalczania 
chrząszczy, l a zwłaszcza 
korzystna pogoda oraz l al
ternatywne rośliny żywiciel
skie dla chrząszczy, dostar
czające pyłek – wydłużają 
życie, ale i stymulują pro
cesy rozrodcze. 

 QOchrona
Chcąc skutecznie ogra

niczać szkodliwość stonki 

należy łącznie zastosować 
kilka metod ochrony roślin. 
u W celu pozbycia się pro

blemu larw konieczne jest 
wdrożenie prawidłowe
go zmianowania, co jed
nak często jest niemożli
we z powodu specjalizacji 
gospodarstw w produkcji 
kukurydzy. Tam jednak, 
gdzie to możliwe warto co 
2–3 lata zrobić przerwę 
w wysiewie kukurydzy na 
tym samym polu. Trze
ba także: zwalczać chwa
sty w sąsiedztwie (w celu 
eliminacji alternatywnych 

roślin żywicielskich), wy
bierać odmiany szybko 
rosnące wiosną oraz o do
brze rozbudowanym sys
temie korzeniowym lub 
poprzez zabiegi pielęgna
cyjne samemu stymulo
wać, aby roślina dobrze 
się korzeniła. Z chwilą 
zaobserwowania w mo
nokulturach wylegania 
roś lin nie warto zwlekać 
ze zbiorem plonu, gdyż 
rośliny leżące na glebie 
mogą jeszcze bardziej się 
pokładać, gdy pogoda się 
pogorszy. 

u Zaleca się dokładnie roz
drabniać resztki pożniw
ne i je przyorać jesienią. 
Orka ma tu za zadanie 
wydobyć na powierzchnię 

gleby jaja szkodnika, które 
choć są dość odporne na 
mróz, to jednak szybciej 
giną gdy zostaną wysu
szone przez wiatr przy 
współudziale promieni 
słonecznych. 

u Ważnym działaniem jest 
ograniczanie liczby jaj jakie 
szkodnik składa. Obec
nie można do tego do
prowadzić choćby przez 
chemiczne zwalczanie 
chrząszczy. Do tego celu 
zaleca się wykonać 1 lub 2  
zabiegi opryskiwania roś
lin zarejestrowanymi do 
tego celu środkami wymie
nionymi w tabeli. Zwalcza
nie to zwykle przypada od 
połowy lipca do połowy 
sierpnia, gdyż w tym cza
sie liczebność owadów jest 
największa.

Insektycydy zarejestrowane w Polsce do zwalczania chrząszczy stonki kukurydzianej

Nazwa handlowa Substancja czynna Grupa chemiczna Dawka Termin zabiegu
Proteus 110 OD
Ptolemeusz 110 OD tiachlopryd + deltametryna neonikotynoidy + pyretroidy 0,75 l/ha pierwsze opryskiwanie roślin należy wykonać od drugiej 

połowy lipca do połowy sierpnia, natomiast drugie (przy 
licznym pojawieniu się owadów) wykonuje się 7–14 dni 
później.

Steward 30 WG
Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG

indoksakarb oksadiazyny 0,125–0,15 kg/ha

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin MRiRW (stan na 26.02.2019 r.)

 Q Fot. 1. Stonka kukurydziana: samica z wypełnionym jajami odwłokiem (a), jaja (b), larwa (c), poczwarki (d).
a b c d

 Q Fot. 2. Objawy żerowania chrząszczy na 
liściu.

 Q Fot. 3. Wylegające rośliny kukurydzy – efekt 
żerowania larw.

3 edycja

3x
Loteria
CHWASTOX
Loteria

wiEcej
Nagród

Loteria obowiązuje w okresie od 1.03.2019 r. do 31.05.2019 r. 
Regulamin loterii oraz informacje o wygranych znajdziesz na www.ciechagro.pl/loteria.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 

Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Nagroda główna 
opryskiwacz polowy  

Kup produkty CHWASTOX o dowolnej pojemności.

Zarejestruj kod z hologramu na stronie www.ciechagro.pl/loteria

Wygraj opryskiwacz polowy lub jedną z pozostałych nagród!

Nagroda główna 
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Reklama

Żyzność gleby gwarancją 
wysokich i stabilnych plonów

Pod pojęciem żyzności należy rozumieć zespół fizycznych, chemicznych i biologicznych 
właściwości gleby, które umożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych roślin 
i uzyskanie wysokich plonów. Niemniej o plonach decyduje także przebieg pogody w okresie 
wegetacyjnym roślin, ich właściwości genetyczne (odmianowe), jak też całokształt zabiegów 
uprawowych, w tym nawożenia i ochrony roślin.

prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
dr hab. Danuta Sugier, prof. UP  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

By osiągać w wie
loleciu wysokie, 
a przy tym stabil
ne plony roślin, na
leży dążyć do za

pewnienia wysokiej żyzności 
i urodzajności gleb poprzez:
– uzyskanie optymalnego 

odczynu (pH) i zasobności 
w składniki pokarmowe;

– uzyskanie w miarę wyso
kiej zawartości próchnicy;

– uzyskanie i utrwalenie gru
zełkowatej struktury.

 QWłaściwości fizyczne, chemiczne 
i biologiczne gleby żyznej

Gleba żyzna ma uregu
lowane stosunki powietrz
nowodne, głównie dzięki 
uzyskaniu w miarę stabilnej, 
gruzełkowatej struktury. Ce
chuje się też optymalnym od
czynem, tj. lekko kwaśnym 
(pH 5,5–6,5) gdy należy do 
lżejszych lub obojętnym (6,6–
7,2) – gdy jest zwięźlejsza. 
Ważną i podstawową cechą 
gleby żyznej jest też w miarę 
wysoka zawartość próchni
cy – w lekkiej powyżej 1,5%, 
a w średniej i zwięzłej – po
wyżej 2%. Cechuje ją też śred
nia lub wysoka zasobność 
w  przyswajalne składniki 

pokarmowe. Wysoka za
sobność, tj. 15–18 mg fosfo
ru (P2O5), 18–21 mg pota
su (K2O) i 6–9 mg magnezu 
(Mg) w 100 g gleby, pożądana 
jest na glebach zwięźlejszych, 
gdzie planuje się lub uzysku
je wysokie plony buraka cu
krowego, rzepaku, pszenicy, 
kukurydzy, tytoniu ciemne
go i typu Burley, czyli roślin 
o większych wymaganiach 
glebowych i pokarmowych. 
Na glebach lżejszych te za
kresy są niższe, przeciętnie 
o 3 mg w 100 g gleby, głów
nie ze względu na mniejszy 
potencjał plonowania i sła
biej rozbudowany kompleks 
sorpcyjny, utrudniający ma
gazynowanie w glebie więk
szej ilości wnoszonych do niej 
składników pokarmowych.

Żyzność gleby kształtowa
na jest zarówno przez skałę 
macierzystą, z której po
wstała, czynnik klimatycz
ny (głównie przebieg tem
peratury i opadów) i rzeźbę 
terenu, jak też wieloletnią 
działalność rolnika. W od
niesieniu do skały macie
rzystej o żyzności decydu
je w największym stopniu 
jej skład granulometryczny, 

głównie udział części spła
wialnych (o średnicy poniżej 
0,02 mm), a wśród nich naj
drobniejszej frakcji – iłu kolo
idalnego (poniżej 0,002 mm). 
Frakcja ta wpływa w decy
dującym stopniu na zwię

złość gleby oraz jej właści
wości sorpcyjne. Zbyt duża 
zawartość części ilastych po
garsza właściwości fizyczne 
gleb – czyni ją zwięzłą, ma
żącą się w uprawie na mokro 
i zbrylającą przy niedobo
rze wody. Są to gleby ciężkie 
w uprawie, na ogół zimne, 
ale o dużym potencjale plo
nowania. Z kolei brak lub 
zbyt mała zawartość w gle
bie iłu koloidalnego czyni 
glebę lekką w uprawie, ale 
słabo magazynującą składniki 
pokarmowe i wodę. Asorty
ment roślin uprawianych na 
takich glebach jest niewiel
ki. Należy jednak mieć na 
uwadze fakt, że kilkakrotnie 

większe możliwości magazy
nowania składników pokar
mowych i wody mają związ
ki próchniczne. Wśród nich 
najważniejszą rolę spełniają 
kwasy humusowe, tworzo
ne podczas mikrobiologicz

nego przerobu (humifikacji) 
wnoszonych do gleby różne
go rodzaju materiałów orga
nicznych. Znajdują się też 
w niektórych preparatach za
lecanych do użyźniania gleb, 
np. w Rosahumusie. 
u Gleba żyzna jest więc uro

dzajna, a przy tym łatwiej
sza w uprawie. Na glebach 
ciężkich bardziej rozluźnio
na, podczas gdy na lekkich 
– piaszczystych, zwięźlej
sza. Lepiej wówczas gro
madzi wodę i składniki po
karmowe, mniej zaskorupia 
się po ulewach, co ułatwia 
wschody, bądź przyjęcie 
posadzonej rozsady oraz 
rozrost korzeni,

u W glebie żyznej są właści
we relacje między wodą 
a powietrzem. Łatwiej gro
madzi się w niej oraz pod
siąka woda podczas suszy, 
i łatwiej przesiąka po nad
miernych opadach. 

u W glebie żyznej ułatwio
ny jest przerób wprowa
dzanej substancji organicz
nej w związki próchniczne 
i składniki mineralne. Ak
tywną rolę w tych przemia
nach przejmują wówczas 
próchnico i  struktu
rotwórcze mikroorgani
zmy, głównie bakterie.

u Gleba żyzna umożliwia 
uzyskiwanie wysokich, 
a  przy tym stabilnych 
w wieloleciu plonów.

 QWpływ rolnika na tworzenie 
gleby żyznej

Działalność rolnika w pod
noszeniu, a następnie stabili
zacji żyzności gleby powinna 
się przejawiać poprzez racjo
nalne stosowanie nawozów 
naturalnych, organicznych 
i mineralnych, strukturę za
siewów i zabiegi uprawowe. 
Czynniki te powinny zmie
rzać do wzrostu, a następnie 
utrzymania w glebie wysokiej 
zawartości próchnicy oraz 
gruzełkowatej (dotyczy gleb 
mineralnych) lub włókienko
wej (organicznych) struktu
ry. Dzięki temu gleby próch
niczne wykazują znacznie 
większą pojemność wodną 
i aktywność biologiczną oraz 
możliwość zatrzymywania 
(sorbowania) większej ilości 
składników pokarmowych. 
Są też łatwiejsze w uprawie, 
co przejawia się zmniejsze
niem zwięzłości, a więc więk
szą porowatością gleb cięż
kich i zlewnych (gliniastych, 
ilastych, rędzin), zaś zwięk
szeniem pożądanej w tym 

przypadku zwięzłości gleb 
lżejszych (piaszczystych). 
Gleby próchniczne cechuje 
też większa aktywność biolo
giczna, co powoduje, że roz
mnaża się w nich więcej po
żądanych mikroorganizmów 
(głównie bakterii). Umożli
wia to prawidłową przemia
nę wprowadzanych do gleby 
związków organicznych i mi
neralnych, niezbędnych dla 
prawidłowego odżywiania 
i wegetacji roślin.

W glebie zachodzą ciągłe 
zmiany biologiczne i che
miczne, decydujące o two
rzeniu oraz rozkładzie 
(mineralizacji) związków 
próchnicznych. Próchnica 
tworzona jest z wnoszonych 
nawozów i odpadów orga
nicznych w postaci oborni
ka, kompostów, nawozów zie
lonych, resztek pożniwnych 
i ubocznych (słoma zbóż, rze
paku, roślin strączkowych, 
liści buraka, łodyg tytoniu 
i chmielu). Korzystnie na za
wartość próchnicy, a zarazem 
strukturotwórczo oddziałuje 
większy udział w zmianowa
niu roślin bobowatych wie
loletnich (lucern, koniczyn) 
oraz ich mieszanek z trawami, 
jak też samych traw. W naj
większym stopniu wzboga
ca glebę w substancję orga
niczną obornik, tylko w nieco 
mniejszym zakresie przyora
ne liście buraków cukrowych 
oraz uprawiane w kilkuletniej 
monokulturze trawy i rośliny 
bobowate drobnonasienne 
oraz ich mieszanki. W mniej
szym, ale w znaczącym stop
niu na tworzenie próchnicy 
i żyzność gleb oddziałują jed
noroczne rośliny strączkowe 
oraz różnego rodzaju między
plony (ozime, ścierniskowe, 
wsiewki), a także przyorana 

Masa makroelementów (w kg) wniesiona do gleby w przeciętnym plonie słomy po jej 
mikrobiologicznej mineralizacji

Roślina Plon słomy 
(w t/ha) 

Masa składników wniesiona w plonie słomy
Azot
(N)

Fosfor 
(P2O5)

Potas
(K2O)

Wapń
(CaO)

Magnez
(MgO)

Żyto 5,0 29,0 12,4 56,0 16,0 4,0
Pszenica 4,5 29,7 11,2 57,6 17,1 4,1
Pszenżyto 4,8 29,3 12,0 59,5 16,8 3,8
Jęczmień 4,0 29,2 10,0 58,0 25,2 4,8
Owies 4,2 29,8 13,4 76,4 21,8 4,6
Kukurydza 9,0 72,0 41,4 194,0 50,4 22,5
Rzepak 6,0 43,2 18,5 121,2 93,6 8,2

Czytaj str. 8
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słoma zbóż i rzepaku. W od
wrotnym kierunku, czyli zu
bażającym glebę w substancję 
organiczną wpływa uprawa 
warzyw, ziemniaków, a także 
kukurydzy zbieranej na ki
szonkę, poza tym (przy zbio
rze z pola słomy) uprawa ro
ślin zbożowych. 

Należy podkreślić, iż sto
sowanie nawozów organicz
nych i uprawa roślin struktu
ro i próchnicotwórczych to 
podstawa prowadzenia go
spodarstwa ekologicznego. 
Niemniej również w gospo
darstwach konwencjonalnych 
zasada ta powinna być prze
strzegana, bowiem prowa
dzona w nich często mono
kultura zbożowa prowadzi do 
pogorszenia żyzności gleby, 
a w następstwie zmniejsze
nia plonów i jakości uzyska
nych produktów. Gleba żyzna 
tworzona jest też w wyniku 
tzw. konserwującej uprawy, 
która polega na długotrwałym 
utrzymywaniu powierzchni 
gleby pod różnego rodzaju 
okrywami roślinnymi. Mogą 
je stanowić międzyplony lub 
resztki pożniwne, wymiesza
ne (lub nie) z wierzchnią war
stwą gleby, bez jej odwracania 
pługiem. Jest on zastąpiony 
narzędziami spulchniającymi. 
Dzięki temu wzrasta w glebie, 
zwłaszcza w jej wierzchniej 
warstwie, zawartość próchni
cy, a w efekcie – jej żyzność. 
Mniejsze są też straty wody, 
mniejsze nakłady energetycz
ne na uprawę gleby oraz ogra
niczona zostaje erozja wodna 
i wietrzna. Zwiększona za
wartość materii organicznej 
wpływa więc korzystnie na 
pojemność wodną i kompleks 
sorpcyjny gleby, a w konse
kwencji na jej strukturę (sto
sunki powietrznowodne, 
gęstość i porowatość), przy
swajalność składników po
karmowych i aktywność bio
logiczną. Próchnica wiąże 
bowiem 3–5 razy więcej 
wody niż wynosi jej masa. 
Około 60% gruntów ornych 
w naszym kraju wykazuje 
niską zawartość materii orga
nicznej (1–2%). Według Kusia 
przy zawartości próchnicy 
na poziomie 2%, w warstwie 
gleby do 30 cm znajduje się na 
powierzchni 1 ha 96 t próch
nicy. Produkcja ziemniaków 
i warzyw powoduje rocznie 
zubożenie gleby w substan
cję organiczną przeciętnie 
o 1 t/ha, kukurydzy na ki
szonkę o 800 kg, a zbóż (ze
brana słoma) o 400 kg. Z kolei 
rośliny wieloletnie wzboga
cają glebę w substancję or
ganiczną średnio o 800 kg, 
strączkowe – o 160 kg, mię
dzyplony – o 100–150 kg, 
wsiewki – o 250 kg, prze
ciętna dawka 5 t słomy zbożo
wej lub rzepakowej na hektar 

– o 500 kg, a obornik (25–
40 t/ha) – o 1100–1800 kg.

 Q Znaczenie słomy w podnoszeniu 
żyzności gleby

Do niedawna głównym „do
starczycielem” substancji or
ganicznej do gleby był obor
nik. Wobec znacznego spadku 
pogłowia zwierząt wzrasta 
udział innych nawozów or
ganicznych. Podstawowe zna
czenia ma przyorywana słoma 
zbóż i rzepaku, niekiedy także 
bobowatych grubo (strącz
kowych) i drobnonasiennych 
oraz liści buraka, także łodyg 
i liści chmielu oraz tytoniu. 
Przeciętnie w przeliczeniu na 
hektar pozostaje po żniwach 
4–6 t słomy zbóż (najwięcej 
żytniej, najmniej jęczmien
nej) i rzepaku oraz dwukrot
nie większe ilości słomy ku
kurydzianej. Wprawdzie 
słoma zawiera wszystkie 
niezbędne dla roślin skład-
niki pokarmowe (najwię-
cej potasu), ale jej wartość 
nawozowa oceniana jest 
głównie pod kątem wnie-
sienia znacznej ilości sub-
stancji organicznej, prze-
ciętnie tyle, ile znajduje się 
w 15–20 tonach obornika. 
Wyjątkiem pod tym wzglę
dem, jest słoma kukurydzia
na, bowiem jej przyoranie, ze 
względu na dwukrotnie więk
szą masę od typowych zbóż, 
odpowiada pełnej 30tono
wej dawce tego nawozu. Poza 
tym dostarcza (po mineraliza
cji) znacznie większych ilości 
składników, szczególnie pota
su – nawet do 200 kg (K2O)/ha  
i azotu – ponad 70 kg/ha,  
a także fosforu – 40 kg P2O5 
na ha. Wyżej ceniona od 
podstawowych zbóż jest też 
słoma rzepakowa, zawiera
jąca szczególnie duże ilości 
wapnia i potasu. 

W słabszych stanowiskach 
oraz na lżejszych glebach, 
przed przyoraniem słomy 
lub jej zmieszaniem z glebą 
należy dodać nawozy azoto
we. Niedobór tego składni
ka w glebie należy tłumaczyć 
zaburzeniem stosunku węgla 
(nadmiar) do azotu (niedo
bór) w mineralizowanej przez 
mikroorganizmy słomie zbóż 
(rzadziej rzepaku). Wykazu-
ją one wówczas duży apetyt 
na niezbędny dla ich roz-
mnażania azot. Pobiorą go 
z gleby, zubożając ją przejścio
wo w ten składnik. Stąd przed 
przyoraniem słomy zaleca się 
wysiew do 8 kg N na 1 t słomy, 
czyli do 40 kg N/ha. W lep
szych stanowiskach, jak też 
przed przyoraniem liści bura
ka, łodyg i liści tytoniu i chmie
lu, jak też roślin uprawianych 
na nawóz zielony oraz słomy 
roślin strączkowych, dodatek 
azotu jest zbędny. 

Rozdrobnioną na polu 
słomę należy jak najszyb
ciej przyorać po zbiorze 

przedplonu lub zmieszać 
z glebą agregatem podoryw
kowym, ewentualnie stalerzo
wać (np. w przypadku wy
sokiej ścierni). Narzędzia te 
najlepiej rozdrobnią i zmie
szają z glebą tego typu reszt
ki pożniwne i wniesione na
wozy, np. wapniowe, jak też 
ułatwią kiełkowanie nasion 
chwastów i samosiewów zbóż 
lub rzepaku. Termin prze
prowadzenia tej czynności 
jest ważny, zwłaszcza przy 
planowanej uprawie roślin 
ozimych, jak też międzyplo
nów na zielony nawóz. Roz
kład resztek pożniwnych, 
w tym słomy następuje szyb
ciej na glebach lżejszych oraz 
w miarę wilgotnych. Poza tym 
procesy mineralizacji przebie
gają z większą intensywno
ścią w płytszej warstwie gleby, 
a więc nie można przyorywać 
słomy zbyt głęboko (maksy
malnie do 10 cm), zwłaszcza 
na glebach zwięzłych i wil
gotnych. Istotne dla prawi
dłowej mineralizacji jest też 
dokładne pocięcie i równo
mierne rozrzucenie na polu 
słomy przed jej zmieszaniem 
z glebą. Dotyczy to zwłaszcza 
grubej, zdrewniałej ścierni 
i łodyg kukurydzy, także ty
toniu. Chodzi również o to, 
by nie utworzyć ze słomy gru
bej nieprzepuszczalnej war
stwy (poduszki) utrudniają
cej przesiąkanie i podsiąkanie 
wody, jak też doprawienie 
gleby i wysiew nasion. 

 QMiędzyplony w poprawie 
żyzności gleby

Z kolei międzyplony, liście 
buraczane, rozdrobnione ło
dygi i liście wierzchołkowe ty
toniu oraz chmielu, powinny 
być przyorane w późniejszym, 
przedzimowym okresie, by za
hamować w warunkach niż
szej temperatury proces ich 
mineralizacji i związane z tym 
straty azotu. Późne przyora
nie powoduje, że azot uwal
niany jest w okresie późno
wiosennym (maj, czerwiec), 
a więc zostanie wykorzystany 
podczas wegetacji roślin na
stępczych. Rośliny uprawiane 
na nawóz zielony można też 
pozostawić na zimę (wyko
rzystać dopłaty w programie 
rolnośrodowiskowym) i przy
orać lub wymieszać z wierzch
nią warstwą gleby dopiero 
wiosną, ewentualnie wysiać, 
np. buraki cukrowe, kukury
dzę, rzepak, niektóre warzy
wa, w tzw. mulcz. Jeśli zapla
nujemy taki system uprawy, 
wówczas nawozy fosforowe 
i potasowe, ale też 50% za
planowanej dawki magnezu 
i siarki oraz do 30% azotu, 
można wysiać przed upraw
kami poprzedzającymi ich wy
siew. Pozostała część składni
ków powinna być wniesiona 
wiosną, przed wysiewem na
sion głównej rośliny uprawnej. 

W celu poprawy żyzności 
gleby za celowe można też 
uznać stosowanie niektórych 
preparatów (Akra Kombi, 
EM Farming, Rosahumus, 
PRP Sol, UG Max) korzyst
nie wpływających na właści
wości gleby. Zazwyczaj po 
2–3letnim okresie ich stoso
wania widoczna jest poprawa 
żyzności, czego konsekwencją 
jest wzrost plonów. Zachę-
camy do eksperymentów 
z tymi preparatami, czyli po-
zostawienie części pola, bez 
ich stosowania, a następnie 
ocenę plonów z obydwu pól.

W celu szybszej minera
lizacji zmieszanych z glebą 
resztek pożniwnych, jak też 
dodatkowego wniesienia sub
stancji organicznej, wskazany 
jest wysiew międzyplonów, 
oczywiście w przypadku pla
nowanej uprawy roślin jarych. 
W terminie do końca sierp
nia, można w tym celu wy
siać nasiona gorczycy białej 
(18–25 kg/ha) lub innych ka
pustowatych, ewentualnie fa
celii (10–12 kg/ha), gryki (do 
100 kg/ha), a najlepiej mie
szanki roślin z różnych grup 
botanicznych, by zmniejszyć 
ryzyko uprawy i koszty zaku
pu niektórych nasion. Przy 
korzystnym uwilgotnieniu 
gleby najlepsze wyniki po
winien dać wysiew w mię
dzyplonach (do 10 sierpnia) 
nasion roślin strączkowych: 
łubinu żółtego lub wąsko
listnego, wyki jarej, pelusz
ki, bobiku, seradeli. Udana 
uprawa tych roślin, istotnie 
wzbogaci glebę w substancję 
organiczną i azot, z korzyścią 
dla jej żyzności i plonów roś
lin następczych w kolejnych 
2–3 latach. Rośliny te speł
niają również funkcje struktu
rotwórcze i przeciwerozyjne, 
ułatwiają mineralizację resztek 
roślinnych, w tym słomy oraz 
zapobiegają stratom składni
ków, zwłaszcza azotu. Niektó
re z nich wykazują działanie 
fitosanitarne, przerywając roz
wój chorób grzybowych (pod
suszkowych) zbóż. Zalicza się 
do nich gorczyce, rzodkiew 
oleistą, rzepak i rzepik, a więc 
rośliny z rodziny kapustowa
tych. Jednak przy większym 
udziale rzepaku w struktu
rze zasiewów, bardziej pożą
dane w międzyplonach by
łyby rośliny z innych grup 
botanicznych. 

W podsumowaniu należy 
podkreślić, że gleby żyznej, 
czyli strukturalnej, z opty
malnym odczynem i wyso
ką zasobnością w składniki 
pokarmowe oraz substan
cję organiczną, nie da się 
„stworzyć” w  przeciągu 
roku. Jest to proces wie
loletni, ale gwarantujący 
w przyszłości satysfakcję 
z wykonanej pracy w po
staci wysokich i stabilnych 
w wieloleciu plonów. 

Dokończenie ze str. 6
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Reklama

W jakim celu  
używa się adiuwantów 

Środki ochrony roślin, oprócz odpowiedniej formy substancji czynnej (stałej lub płynnej) 
zawierają inne substancje, włączane podczas ich produkcji, umożliwiające ich aplikację 
i skuteczność w zwalczaniu chorób, szkodników oraz niepożądanych roślin na polu uprawnym, 
którymi są chwasty. Wyniki wielu badań i obserwacje z praktyki rolniczej wskazują, że można 
poprawiać skuteczność niektórych środków, uzupełniając ciecz użytkową w opryskiwaczu 

(bezpośrednio przed zabiegiem) preparatami wspomagającymi – adiuwantami (łac. adiuvo – wspomagać). 

prof. dr hab. Adam Dobrzański 
Skierniewice

 Q Czyli, co się kryje pod nazwą

Adiuwantami są spe
cjalnie przygoto
wane zemulgowa
ne oleje roślinne 
lub mineralne i ich 

pochodne, albo też inne 
substancje powierzchniowo 
czynne. Adiuwanty olejowe 
zawierają, oprócz oleju, do
datek substancji powierzch
niowo czynnych, tzw. sur
faktantów, umożliwiających 
wytworzenie emulsji wod
noolejowej, a więc rozpro
wadzenie oleju w wodzie. 
Sam olej bez surfaktantu 
z wodą się nie łączy i zawsze 
wypływa na powierzchnię. 
u Działanie adiuwantów 

sprowadza się do dwóch 
podstawowych funkcji: 

– poprawiania właściwo
ści cieczy użytkowej środ
ka ochrony roślin w zbior
niku opryskiwacza;

– zwiększania ilości sub
stancji czynnej herbicydów 
i innych środków w miej
scu ich działania. W przy
padku herbicydów dodatek 
substancji wspomagających 
do cieczy użytkowej ma na 
celu nie tylko poprawienie 
skuteczności, ale też obni
żenie zalecanych dawek. Za
leżnie od środka i zastoso
wanego adiuwantu można 
obniżyć dawkę nawet niekie
dy o ponad 30%, co zmniej
sza koszty zabiegu, ponieważ 
koszt adiuwantu jest zwykle 
niższy niż koszt zaoszczędzo
nej ilości herbicydu. Możli
wość stosowania zreduko
wanych dawek sprzyja też 
bezpieczeństwu środowiska. 
u Dodatek preparatu wspo

magającego do zawiesiny lub 
roztworu środka ochrony  
roś lin powoduje m.in.: 

– lepsze zwilżenie liści na 
skutek zmniejszenia napię
cia powierzchniowego cie
czy (im mniejsze jest napię
cie powierzchniowe, tym 
mniejszy jest kąt stykania 
się kropli z powierzchnią 
rośliny, tzn. krople są bar
dziej „płaskie” i większą po
wierzchnią stykają się ze 
skórką). W czasie opryski
wania tworzy się też wię
cej kropel o małej średnicy, 

dzięki czemu liście i łodygi 
są lepiej zwilżane;

– zwiększa przepusz
czalność kutykuli (skórki), 
umożliwiając lepsze wnika
nie środków ochrony roślin 
do tkanek roślin; 

– zwiększa rozpuszczalność 
preparatów, zapobiegając kry
stalizacji cząstek zoocydów, 
fungicydów czy herbicydów 
na powierzchni roślin;

– zmniejsza straty sub
stancji czynnej wskutek pa
rowania i ulatniania oraz re
dukuje zmywanie cząstek 
środków z liści przez deszcz 
i nawadnianie;

– przedłuża okres wysy
chania kropel cieczy użyt
kowej na powierzchni ro
ślin, dzięki czemu wydłuża 
czas pobierania i  zwięk
sza ilość pobranego środ
ka przez roślinę;

– zmniejsza zależność dzia
łania środków od wahań tem
peratury i wilgotności powie
trza oraz ogranicza znoszenie 
cieczy użytkowej przez wiatr 
w czasie zabiegów;

– przełamuje antagoni
styczne (obniżające skutecz
ność) działanie soli zawar
tych w wodzie;

– poprawia zwalczanie 
chwastów bardziej zaawan
sowanych we wzroście i ga
tunków mniej wrażliwych na 
stosowany herbicyd; 

– poprawia skuteczność 
herbicydów dolistnych 
w warunkach niesprzyjają
cych ich działaniu, zwłasz
cza podczas niskiej wilgot
ności powietrza i gleby; 

– dodawany do herbicy
dów doglebowych poprawia 
osiadanie i przyleganie cieczy 
użytkowej do powierzchni 
gleby, zwiększając wiązanie 
herbicydów z cząsteczkami 
gleby, co zwiększa skutecz
ność zwalczania chwastów 
i zmniejsza ryzyko fitotok
syczności w stosunku do 
roślin uprawnych; ograni
cza przenikania herbicydów 
do wód gruntowych i cie
ków wodnych oraz spowal
nia proces rozkładu herbicy
dów w glebie a więc pozwala 
na ograniczanie poziomu za
chwaszczenia przez dłuż
szy czas.

 Q Rodzaje adiuwantów 
Ze względu na właściwo

ści fizykochemiczne, spo
sób działania i zastosowa
nia adiuwanty dzieli się na: 

– aktywujące – zemulgowa
ne oleje roślinne (np. olej rze
pakowy) i mineralne (głównie 
parafinowy) oraz ich pochod
ne (kwasy tłuszczowe, estry), 
surfaktanty (np. związki or
ganosilikonowe), niektóre 
związki mineralne, np. siar
czan amonowy;

– modyfikujące (stabili
zatory, emulgatory, środki 
ograniczające wysychanie 
i przedłużające okres wni
kania substancji czynnych do 
roślin, tzw. humektanty), sub
stancje umożliwiające mie
szanie różnych środków i za
pobiegające znoszeniu cieczy 
użytkowej w czasie opryski
wania oraz zmieniające kwa
sowość cieczy (kondycjone
ry wody); 

– wielofunkcyjne (wielo
składnikowe), które zawie
rają dwie lub więcej sub
stancji o różnym działaniu 
wspomagającym.

Podział ten jest umowny 
i wskazuje jedynie na główne 
funkcje, jakie dany adiuwant 
ma spełniać. Adiuwanty ak
tywujące mogą też mody
fikować właściwości cieczy 
użytkowej. Modyfikujące 
i wielokierunkowe działa
nie wykazują też adiuwan
ty produkowane z żywicy 
sosny amerykańskiej, mia
nowicie Protector zalecany 
w ochronie warzyw i Preven
tor – w uprawach rolniczych. 

Stabilizatory i emulgatory 
są też dodawane do substan
cji czynnej środków ochrony 
roślin w czasie ich produkcji 
i znajdują się w gotowej for
mie środka. Najliczniejszą 
grupę środków wspomaga
jących stanowią adiuwanty 
dodawane do herbicydów 
stosowanych dolistnie. 

 Q Adiuwanty do herbicydów 
stosowanych dolistnie i glifosatu

Do herbicydów aplikowa
nych dolistnie – po wscho
dach chwastów i  roś lin 
uprawnych można dodawać 
adiuwanty olejowe aktywu
jące poprawiające skutecz
ność i umożliwiające reduk
cję dawek np. Atpolan Bio 
80 EC, Atpolan 80 EC, Olejan 

85, Olejan Eko 90 EC, Ol
bras 88 EC a także niektóre 
surfaktanty.

Pomimo różnych zastrze
żeń i nawet zamiaru wycofa
nia z zaleceń obowiązujących 
w niektórych krajach herbi
cydów zawierających glifosat 
(wykorzystywany do zwalcza
nia perzu i wieloletnich chwa
stów dwuliściennych głównie 
w zabiegach poprzedzających 
uprawę roślin rolniczych, wa
rzyw i w sadach) nadal w Pol
sce można stosować ponad 
70 różnych środków zawie
rających tę substancję czyn
ną. Dla obniżenia dawki i po
prawienia skuteczności, do 
cieczy użytkowej glifosatów 
można dodawać siarczan 
amonowy w dawce 4–5 kg/ha  
tak, aby stężenie siarczanu 
nie przekraczało 2%. Do
dawanie go jest szczególnie 
wskazane, gdy ilość wody 
używanej do opryskiwa
nia jest większa niż 150 l/ha  
oraz gdy woda jest twar
da i zawiera dużo soli wap
nia, magnezu, sodu i potasu. 
Kationy tych soli, zwłaszcza 
wapń, ujemnie wpływają na 
działanie herbicydu, gdyż 
wchodząc w reakcje chemicz
ne z substancją czynną two
rzą słabo przylegające do liści 
osady, utrudniające a nawet 
uniemożliwiające jej wnikanie 
do rośliny. Siarczan amonowy 
przełamuje negatywny wpływ 
tych kationów i dlatego Ro
undup 360 SL i inne glifosaty, 
zwłaszcza formy zawierające 
360 g s. cz. w 1 litrze, z do
datkiem siarczanu działają 
skuteczniej i szybciej niż bez 
niego. Znacznie wygodniejsze 
w użyciu, a także lepsze i dłu
żej trwające rezultaty uzysku
je się jednak po dodaniu do 
glifosatu specjalnie do tego 
przeznaczonych adiuwan
tów wielofunkcyjnych, np. AS 
500 SL (czyt. też str. 14), cho
ciaż inne zmieniające odczyn 
(np. Isotak Pro+, Silwet Gold, 
Mediator Max, Aquascope), 
z wyjątkiem środków olejo
wych, też mogą być użyte. Dla 
większości środków ochrony 
roślin a zwłaszcza herbicy
dów dolistnych za optymal
ny uznaje się odczyn obojętny 
bądź lekko kwaśny. Alkalicz
ny odczyn cieczy opryskowej 
znacznie przyspiesza che
miczny rozkład substancji 

czynnych, co zmniejsza sku
teczność zabiegu. Odpowied
nie pH cieczy dla większości 
herbicydów to 5–6,5. Aby 
uzyskać taki odczyn zalecane 
są też wymienione adiuwan
ty. Wyjątkiem są sulfonylo
moczniki, dla których woda 
może mieć odczyn obojęt
ny lub lekko zasadowy (pH 
nieco powyżej 7). Nie wszyst
kie adiuwanty zakwaszają
ce nadają się do stosowania 
z  herbicydami sulfonylo
mocznikowymi (chlorosul
furon, amidosulfuron, niko
sulfuron, rimsulfuron i inne). 
Mogą, bowiem obniżać ich 
rozpuszczalność w wodzie 
i skuteczność chwastobój
czą. Stąd wybierając odpo
wiedni adiuwant, szczegól
nie dla środków należących 
do tej grupy chemicznej, naj
lepiej użyć zalecanego przez 
producenta herbicydu lub 
sprawdzić kwasowość ko
lorymetrycznym testem pa
skowym dołączanym do nie
których adiuwantów. Można 
też korzystać z  wyników 
analizy wody wykonanych 
w laboratorium.

 Q Adiuwanty do herbicydów 
doglebowych 

W uprawie wielu roślin 
wykorzystywane są syste
my ochrony przed chwa
stami, w których pierwszy 

zabieg chemiczny opiera się 
na aplikacji herbicydu dogle
bowego (np. chlomazonu, 
pendimetaliny, metazachlo
ru) – zwalczającego chwa
sty podczas ich kiełkowania 
i wschodów, stosowanego 
przed wschodami rośliny 
uprawnej i w przypadku ko
nieczności uzupełnienia po 
wschodach dolistnym her
bicydem. Działanie takich 
środków można wspoma
gać specjalnymi adiuwan
tami wielofunkcyjnymi (np. 
Atpolan Soil Maxx, Groun
ded). Zaletą takiego zabiegu 
jest szybka eliminacja chwa
stów –  już w  momencie 
wschodów rośliny upraw
nej. Takie adiuwanty po
prawiają osiadanie i przyle
ganie cieczy użytkowej do 
powierzchni gleby, zwięk
szają wiązanie się (adsorp
cję) cząsteczek substancji 
czynnej herbicydów z czą
steczkami gleby i  zapo
biegają nadmiernemu ich 
przemieszczaniu w glebie 
bezpośrednio po zabiegu 
i opadach deszczu lub na
wadnianiu. Lepsze pokrycie 
grudek gleby mikrofilmem 
olejowym zwiększa podsią
kanie wody, co ułatwia kieł
kowanie nasion chwastów 
i wnikanie do nich substan
cji czynnej herbicydu. Więk
sza adsorpcja herbicydu na 

powierzchni gleby podnosi 
skuteczność chwastobójczą. 
Podczas opryskiwania jest 
też mniejsze ryzyko znosze
nia cieczy użytkowej. 

 Q Adiuwanty do innych środków 
ochrony roślin

Środki zwalczające cho
roby (fungicydy) i szkodni
ki (insektycydy) zaleca się 
stosować z surfaktantami, 
czyli adiuwantami zmniej
szającymi głównie napięcie 
powierzchniowe, powodują
cymi lepsze przyleganie kro
pel cieczy do zwalczanych 
organizmów lub powierzch
ni roś liny (silnie woskowa
tej lub owłosionej). Powinno 
się je aplikować, gdy doda
tek środka zwilżającego jest 
konieczny lub wymagany 
i wynika z zapisów zawar
tych w etykietach. Są to mię
dzy innym: Mediator Max, 
Silitop, Silwet Gold, Silwet 
Pro, Slippa, Slipper, Supe
ram 10 AL, Trend 90 EC. 
Można też nimi wspomagać 
działanie niektórych herbi
cydów. W handlu mogą być 
dostępne wieloskładniko
we adiuwanty modyfikują
ce i aktywujące biologiczne 
działanie tylko insektycy
dów lub fungicydów, będące 
mieszaniną olejów, surfak
tantów i substancji buforu
jących odczyn (pH) cieczy.

 Q Adiuwanty odpieniające
Niektóre środki ochrony 

roślin i inne agrochemikalia 
podczas przygotowywania 
cieczy użytkowej i napeł-
niana zbiornika opryski-
wacza silnie się pienią. Pianę 
tę można likwidować i re
dukować objętość cieczy 
specjalnymi adiuwantami 
odpieniającymi takimi jak: 
Zero Piany, Defoma. 

 Q Nie ze wszystkimi środkami 
Rozporządzenie Parla

mentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1107/2009 doty
czące wprowadzenia do ob
rotu środków ochrony roślin 
zaleca rejestrację adiuwan
tów i stanowi, że wprowa
dzane do handlu i stosowa
nia mogą być dopuszczone 
te adiuwanty, które uzy
skały zezwolenie w danym 
państwie członkowskim. 
Jednak w rozporządzeniu 
jest zapis mówiący, że do 
czasu przyjęcia szczegóło
wych przepisów, państwa 
członkowskie mogą stoso
wać przepisy krajowe doty
czące udzielania zezwoleń 
dla adiuwantów. W efek
cie tego w naszym kraju 
nie dokonano implemen
tacji wymienionego zapi
su w zakresie adiuwantów 
i ich rejestracja jeszcze nie 
obowiązuje. Stąd w handlu 

mogą się pojawiać szero
ko reklamowane adiuwan
ty o  niewystarczająco 
sprawdzonej przydatno
ści, zwłaszcza w uprawach 
ogrodniczych. W przypad
ku wielu adiuwantów trud
no się doszukać wyników 
dobrze udokumentowa
nych badań potwierdzają
cych ich przydatność. Do
tyczy to szczególnie upraw 
małoobszarowych. Należy 
podkreślić, że kiedy okre
ślony adiuwant nie jest wy
mieniony w etykiecie her
bicydu czy innego środka 
ochrony roślin, to można 
z niego korzystać tylko na 
własną odpowiedzialność. 
Trzeba pamiętać, że w mo
mencie opryskiwania w wa
runkach sprzyjających dzia
łaniu środka ochrony roślin, 
zwłaszcza herbicydu, doda
tek adiuwantu może niekie
dy wywołać efekt toksyczny 
nie tylko na chwastach, lecz 
też na roślinach uprawnych. 
Może też zwiększać zawar
tość pozostałości środka 
w  zebranym plonie. Za 
skutki wynikające z powo
du braku działania, czy też 
spowodowane uszkodze
niami uprawianych roślin 
ani producent, ani handlu
jący środkiem ochrony ro
ślin nie ponoszą żadnej od
powiedzialności, jeżeli był 

użyty z adiuwantem nie
wymienionym w  etykie
cie. Adiuwanty powinno 
się aplikować kierując się 
informacjami zamieszczo
nymi w ich etykietach. Jed
nak czytając etykiety więk
szości dostępnych w handlu 
adiuwantów, ich potencjal
ny użytkownik może od
nieść wrażenie, że mogą 
być stosowane niemal ze 
wszystkimi środkami ochro
ny roślin, biostymulatora
mi, nawozami dolistnymi 
bez uwzględnienia specy
fiki ich działania. Okre
ślony adiuwant wzmaga
jący skuteczność jednego 
środka ochrony roślin, może 
nie wykazywać wpływu na 
działanie innego, a nawet 
je obniżyć. Z kolei w ety
kietach środków nie zawsze 
są wymieniane adiuwanty, 
których dodatek do cieczy 
użytkowej jest uzasadnio
ny. Uzupełniające informa
cje dla różnych gatunków 
roślin, środków ochrony 
i niektórych adiuwantów, 
szczególnie wspomagają
cych działanie herbicydów, 
są podawane w publikowa
nych przez różne wydaw
nictwa programach ochro
ny roślin, między innymi 
w „Programie Ochrony Roś
lin Warzywnych na 2019 r.” 
(wyd. Plantpress). 
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Rzepaki na start
Przebieg pogody każdego roku jest inny, dlatego nie można do uprawy roślin podchodzić schematycznie, zwłaszcza 
rzepaku, który jest na polu najdłużej z roślin jednorocznych – prawie rok. Obecny sezon mocno różni się od poprzedniego, 
bo jesień mieliśmy długą, ciepłą i suchą, a zimę bardzo zróżnicowaną w zależności od regionu kraju, choć i tak niezbyt 
ciężką. Wiosna prognozowana jest na umiarkowaną, choć bez suszy – jednak to tylko prognoza, więc potraktujmy ją 
z przymrużeniem oka.

Pomimo suchej je
sieni w pierwszej jej 
fazie, choroby grzy
bowe mocno się 
rozwinęły, dotyczy 

to zwłaszcza suchej zgnili
zny kapustnych (Phoma lin
gam). Dlatego wiosną zacząć 
musimy od zastosowania 
fungicydów, najlepiej wraz 
z insektycydami i mikro
elementami. W tym mo
mencie stosujemy Impact 
125 SC (0,7–0,8 l/ha) lub 
Valor 250 EC (0,35 l/ha).

Jeśli zaobserwowaliśmy, 
że rośliny straciły dużo liści 
po zimie, w takiej sytuacji 
do mieszanki dodajemy te
bukonazol (np. Tarcza Łan 
250 EW 0,5–0,6 l/ha), aby 
przytrzymać pęd główny 
i pobudzić liście boczne do 
odbudowania rozety. Po
dobnie do ochrony należy 
podejść jeżeli zaczął się już 
intensywny wzrost roślin. 

Ten zabieg będzie wpływał 
nam nie tylko na ochronę 
fungicydową, ale też będzie 
działał na mocnych plan
tacjach regulująco na po
krój roślin. W sytuacji, gdy 
wykonujemy zabieg takim 
„koktajlem”, składającym się  
z kilku komponentów, bar
dzo ważne jest, aby utrzy
mać parametry fizyko
chemiczne wody. Czysta 
woda, zwłaszcza zimna, 
może sprzyjać niepożąda
nym reakcjom, więc nale
ży przed wlaniem środków 
ochrony roślin do opry
skiwacza, najpierw wpro
wadzić kondycjoner wody 
i adiuwant. Doradcy Pro
cam proponują rozwiązanie 
„dwa w jednym”, czyli Iso
tak MAX. Produkt ten nie 
tylko poprawia parametry 
wody, a więc mieszalność, 
lecz również ułatwia szyb
kie wchłonięcie substancji 

aktywnych i nawozów dolist
nych do rośliny. Następnie  
w fazie 25–35 cm wysoko
ści roślin wykonujemy drugi 
zabieg fungicydowy mający 
za zadanie również właści
we skrócenie plantacji. Do 
tego idealnie pasuje Caram
ba w dawce 0,8–1,0 l/ha, 
w tym momencie mamy do 
czynienia na ogół z drugim 
nalotem szkodników (cho
wacze brukwiaczek i czte
rozębny), a także stosujemy 
drugie nawożenie dolistne 
w tej uprawie.

Ubiegłoroczne suche lato 
sprzyjało rozwojowi szko
dników, z tego też powodu 
spodziewać się można in
tensywnych nalotów cho
wacza podobnika i słody
szka. Dlatego zastosować 
należy przed kwitnieniem 
(Fyfanon 440 EW w dawce 
1,5 l/ha + Proalfacyperme
trin 0,1 l/ha + kondycjoner 

Emix lub Isotak Max). Przy 
okazji warto wykonać tzw. 
przedzabieg fungicydowy 
aby lepiej chronić plantację 
przed zgnilizną twardziko
wą. Zastosowanie Impactu 
125 SC (0,7 l/ha) wydłuży 
ochronę grzybową i zabez
pieczy nam plantację przez 
10–12 dni w wysokiej zdro
wotności przed właściwym 
opryskiem podczas opada
nia płatków kwiatowych.

W  okresie kwitnie
nia trzeba będzie zwrócić 
uwagę na zwalczanie ta
kich chorób jak: zgnilizna 
twardzikowa (Sclerotinia 
sclerotiorum) i czerń krzy
żowych (Alternaria spp.),  
a nieco później na szarą 
pleśń. Tu pojawia się pytanie, 
czy sprawdzą się prognozy  
o  względnie wilgot
nej wiośnie czy będzie
my mieć tradycyjną ma
jowoczerwcową suszę.  

W  obu przypadkach za
stosować wypada miesza
ninę strobiluryn z innymi 
substancjami takimi jak 
boskalid (Pictor) czy tria
zole (Amistar Xtra). Róż
nica będzie jednak w ter
minie wykonania zabiegu, 
jeśli będzie mokro fungi
cyd z insektycydem ogra
niczającym nam szkodniki 

łuszczynowe (Mavrik) apli
kujemy w pełni kwitnienia. 
Jeśli będzie sucho, to tako
wy zabieg wykonujemy kilka 
dni później, tzn. w momen
cie wykształcania się pierw
szych łuszczyn. 

Jeśli trzeba będzie wyko
nać dodatkowy oprysk prze
ciwko szkodnikom łuszczy
nowym, to warto wówczas 
przedłużyć okres ochrony 
przed czernią krzyżowych 
i szarą pleśnią np. tebuko
nazolem. Jest to kolejna oka
zja, by dokarmić rośliny do
listnie, przykładowo dodając 
NHCa Delta (3–4  l/ha),  
co poprawi wypełnienie 
łuszczyn i zaolejenie.

Gdy będziemy wjeżdżać 
w pole z tymi opryskami, 
będzie już raczej ciepło. 
A więc należałoby pomy
śleć o lepszym zwilżeniu 
liści, co wpłynie na pełniej
sze wchłanianie substancji 
aktywnych. Kondycjoner 
i adiuwant stają się więc na
szym najlepszym sprzymie
rzeńcem, a zaproponować 
znów można Isotak Max 
w dawce 0,2 l/ha. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.  
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa w etykiecie.

Plantatorzy rzepaku 
– uwaga na mączlika 
warzywnego!

Zalecamy już teraz przeprowadzenie lustracji na polach rzepaku ozimego w celu sprawdzenia, 
m.in. stanu fitosanitarnego roślin i przygotowania się do pierwszych, koniecznych zabiegów 
ochronnych. Łagodna pogoda zimą i, w większości kraju, obfita pokrywa śnieżna sprawiły, że 
rzepak nieźle przetrwał tek okres. Niestety równie sprzyjające warunki na przeżycie w dobrej 
kondycji miały patogeny i szkodniki rzepaku.

Pod koniec lutego (do
kładnie 25.02.2019 r.) 
na polach rzepaku 
w Małopolsce stwier
dzaliśmy nieznacz

ny ubytek roślin, w większo
ści przypadków najstarszych 
liści w rozecie. Młode nato
miast, szyjka korzeniowa i sys
tem korzeniowy oraz stożek 
wzrostu były aktywne. Nie
stety na znacznej liczbie liści 
można było dostrzec objawy 
czerni krzyżowych (alterna
riozy; Alternaria brassicae  
i A. brassicicola) oraz suchej 
zgnilizny kapustnych (Lepto
sphaeria maculans, L. biglo
bosa), także pojedyncze białej 
plamistości liści (Mycosphae
rella capsellae st. kon. Pseudo
cercosporella capsella).

Ochrona zabezpieczająca 
rozwijające się młode liście 
przed ww. chorobami bę
dzie więc konieczna.

Na aktywnych liściach rze
paku, dokładnie na ich dol
nej stronie, stwierdziliśmy 
ponadto bardzo liczne po
pulacje mączlika warzywne
go (Aleyrodes proletella, fot. 
1). W ubiegłym roku szko
dnik ten, w bardzo dużym 
nasileniu, żerował do póź
nej jesieni na warzywach ka
pustnych. Po ich zbiorach 
najwyraźniej przeniósł się 
na młode zasiewy rzepa
ku, gdzie bez strat spokoj
nie przezimował. Obecnie, 
gdy temperatura dnia wzro
sła do ponad 10°C i przy
świeciło słońce, na nagrza
nych liściach rozpoczęło się 
życie… Szkodniki już są ak
tywne – przemieszczają się 
w obszarze blaszek liścio
wych i na sąsiednie liście, 
a nawet rośliny. Ponadto 
widoczne są świeżo złożo
ne jaja. Liczebność mączli
ka na liściach jest tak duża 
(fot. 2), że niejednokrotnie 
przypomina stan z czerwca 
na liściach warzyw kapust
nych. Prognozy pogody na 
najbliższe dwa tygodnie (do 
11.03.) wskazują, że będą pa
nowały bardzo dobre wa
runki sprzyjające wszyst
kim żywym organizmom. 
W całej Polsce temperatu
ra dnia nie będzie spadała 
poniżej 6°C, a maksymalna 
dojdzie nawet do 14–15°C. 

Nocami utrzyma się powy
żej 0°C. Ponadto ma być sło
necznie, z niewielkim za
chmurzeniem i  lokalnie 
(od drugiej dekady marca) 
z przelotnym deszczem do 
3–7 mm. 

Mimo, że szkodliwość mą
czlika dla rzepaku nie jest 
dokładnie określona, to stan 
jego liczebności na dzisiaj 
może wskazywać, że jego 
żerowanie może doprowa
dzić lokalnie do znacznego 
ogłodzenia roślin. Mączlik 
żywi się bowiem sokiem roś
linnym, pobierając go z ko
mórek aparatem gębowym 
ssącym. W obrębie miejsc 
żerowania nakłute i  po
zbawione zawartości ko
mórki roślinne zamierają. 

Początkowo widoczne jest 
to w formie odbarwionych 
(bielejących) powierzchni. 
Z czasem tworzą się dziu
ry. Ubytek i deformacje po
wierzchni asymilacyjnej ma 
bezpośredni wpływ na po
gorszenie jakości plonu lub 
nawet jego ograniczenie. 

Bardzo ważna jest więc 
kontrola stanu zasiedlenia 
liści przez tego szkodnika 
i w razie potrzeby podjęcie 
decyzji o jego zwalczaniu. 
Ze względu na to, że mączlik 
bytuje na dolnej stronie liści, 
insektycydy o kontaktowym 
sposobie działania (np. py
retroidy), nie będą zasad
ne w użyciu. Szczególnie, 
że dotarcie z cieczą użytko
wą do tych powierzchni jest 

właściwie niemożliwe. Dla
tego należy użyć środków 
wgłębnych, a najlepiej ukła
dowych (systemicznych). 
Na polach, na których wy
siano zaprawione nasiona, 
opryskiwanie łanu wczesną 
wiosną może być zbytecz
ne (należy jednak zawsze 
ocenić samodzielnie sytu
ację). Pozostałe plantacje, 
w razie zagrożenia, powin
ny być potraktowane nie
zwłocznie insektycydem. 
Dobór niestety nie jest duży 
–  dysponujemy bowiem 
handlową mieszaniną ace
tamiprydu i lambdacyha
lotryny (Inazuma 130 WG), 
działającą powierzchnio
wo, wgłębnie i układowo. 
Etykietowa dawka zaleca
na do zwalczania mączlików 
na rzepaku ozimym wynosi 
0,25–0,3 kg/ha. 

Zwalczanie na przedwio
śniu mączlików bytujących 
na rzepaku ozimym ma 
także pośredni pozytywny 
efekt – zmniejsza się poten
cjalne zagrożenie dla wcze
snych warzyw kapustnych 
uprawianych w sąsiedztwie. 
Mączlik jest bowiem owa
dem mobilnym, który kie
rując się zapachem, z pew
nością przemieści się ze 
starzejących się, pokrytych 
grubiejącą warstwą nalotu 
woskowego liści rzepaku na 
młode, bogate w węglowo
dany i białka, soczyste, deli
katne tkanki kalafiorów, bro
kułów czy kapust. Obecność 
mączlików na ww. warzy
wach dyskwalifikuje je z ob
rotu handlowego, szczegól
nie w sieciach handlowych, 
bo w detalu (osiedlowych 
sklepikach) –  wciąż nie 
jest to specjalnie brane pod 
uwagę, ale bardzo utrudnia 
obróbkę kulinarną. Utra
ta kontraktu handlowego 
może być więc brzemienna 
w skutkach (ekonomicznych 
i wizerunkowych). Niestety 
walka z tym szkodnikiem na 
wczesnych odmianach wa
rzyw kapustnych jest bar
dzo trudna, ze względu na 
potencjalne bezpieczeń
stwo żywieniowe (wykry
walne pozostałości środ
ków ochrony roślin).

Katarzyna Kupczak

 Q Osobniki mączlika warzywnego i pojedyncze jaja na 
liściu rzepaku ozimego (zdjęcie wykonano 25 lutego 2019 r. 
w okolicach Krakowa)

 Q Stan opanowania liścia rzepaku przez mączlika warzywne-
go (zdjęcie wykonano 25 lutego 2019 r. w okolicach Krakowa) 
fot. K. Kupczak 

AZOKSAR® 250 SC
   Szerokie okno aplikacji (BBCH 30-59)

   Zarejestrowane łączne stosowanie 
z TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW

   Stosowanie zapobiegawcze 
lub interwencyjne zaraz po 
zaobserwowaniu pierwszych 
objawów

www.ciechagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć 
uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa 
zamieszczonych na etykiecie.

NOWOŚĆ
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Innowacyjne adiuwanty 
wspomagają ochronę roślin

Badania naukowe jak i doświadczenia praktyki rolniczej od dawna wskazują na olbrzymie 
znaczenie adiuwantów dla aktywacji i osiągania wysokiej skuteczności środków ochrony roślin 
szczególnie przy warunkach otoczenia niezbyt korzystnych. W końcowym rozrachunku przynosi 
to wymierne korzyści ekonomiczne i zmniejsza zagrożenie dla środowiska. Adiuwanty mają na 
celu przede wszystkim ułatwić proces dostarczania substancji czynnych do miejsca działania, 

począwszy od zapobiegania ich reakcji ze składnikami mineralnymi wody twardej już w zbiorniku opryskiwacza, 
poprzez ułatwienie zatrzymania się kropel opryskowych na chronionych roślinach, zwalczanych agrofagach, 
dobrego zwilżenia ich powierzchni oraz wniknięcia do komórek. 

prof. dr hab. Zenon Woźnica 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Q Adiuwanty wielofunkcyjne

Najczęściej stosowane 
adiuwanty aktywu
jące to substancje 
powierzchniowo
czynne, zwane 

również surfaktantami (np. 
Trend 90 EC, Silwet Gold), 
oleje (np. Olbras 88 EC, At
polan 80 EC) oraz adiuwan
ty mineralne (np. siarczan 
amonu). Ujemną stroną tych 
tradycyjnie stosowanych 
adiuwantów, zwykle tylko 
z jednym składnikiem funk
cjonalnym, jest stosunkowo 
wąski i tym samym bardzo 
ograniczony zakres działa
nia. Na przykład surfaktant 

stosowany z herbicydem, co 
prawda obniża napięcie po
wierzchniowe cieczy opry
skowej i ułatwia zatrzyma
nie się kropel na powierzchni 
chwastów, ale nie jest w sta
nie przeciwdziałać twardości 
wody, czy zapobiec znosze
niu kropel i gwałtownemu ich 
wysychaniu na opryskiwanej 
powierzchni. Zatem wspo
magające działanie takiego 
adiuwantu jest niekompletne. 

Intensywne badania pro
wadzone na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Pozna
niu, przy ścisłej współpracy 
z krajowym przemysłem che
micznym, doprowadziły do 
opracowania i udostępnienia 

rolnictwu nowej generacji 
wspomagaczy – adiuwan-
tów wielofunkcyjnych. Te 
innowacyjne produkty są wy
godne do stosowania przez 
użytkownika, gdyż eliminu
ją konieczność kłopotliwe
go doboru i dodawania do 
zbiornika opryskiwacza po
jedynczych składników, a za
razem gwarantują działanie 
agrochemikaliów na wyso
kim poziomie w zróżnico
wanych warunkach biolo
gicznych, pogodowych 
i technicznych. Na przykład 
przy stosowaniu herbicydów 
dodatni wpływ adiuwantów 
wielofunkcyjnych ujawnia się 
szczególnie wyraźnie w przy
padku występowania w skła
dzie zachwaszczenia gatun
ków bardziej odpornych 

i jednocześnie przy nieko
rzystnym przebiegu pogody, 
a zwłaszcza w niskiej tempe
raturze i wilgotności powie
trza, suszy glebowej, a także 
przy stosowaniu wody twar
dej do sporządzania cieczy 
opryskowej. 

 QAS 500 SL…
… jest przykładem pierw

szego w  Europie opaten
towanego adiuwantu wie
lofunkcyjnego, który został 
udostępniony praktyce rol
niczej. Dzięki starannie do
branej mieszaninie substan
cji powierzchniowo czynnych 
i kondycjonujących, a także 
regulujących pH cieczy opry
skowej, adiuwant ten wyjąt
kowo aktywnie wspomaga 
działanie herbicydów za
wierających glifosat, a po
nadto 2,4D, MCPA, dikam
bę, glufosynat, bentaz i inne. 
W odróżnieniu od tradycyj
nie zalecanego do glifosatu 
siarczanu amonu w dawce 
5 kg/ha, AS 500 SL nie wy
maga wstępnego rozpuszcze
nia i kłopotliwego filtrowania 
przed wlaniem do zbiornika 
opryskiwacza. Dzięki współ
działaniu zawartych w nim 
składników, adiuwant ten już 
w dawce 1–1,5 l/ha działa 
kompleksowo – całkowicie 
znosi twardość wody, ułatwia 
zatrzymywanie kropel opry
skowych i aktywnie wzmaga 
wnikanie herbicydów do ko
mórek chwastów. Dawkowa
nie adiuwantu ułatwia możli
wość szybkiego sprawdzenia 
przez użytkownika twardości 
stosowanej wody za pomocą 
paska wskaźnikowego dołą
czonego do opakowania. Do 
opakowania dołączony jest 
również skuteczny środek 
ograniczający pienienie cie
czy opryskowej, występują
ce zwłaszcza przy stosowa
niu nowych form glifosatu. 
Jak wykazują liczne badania, 
korzystny wpływ adiuwantu 
AS 500 SL ujawnia się w każ
dych warunkach, co zwykle 
umożliwia 30% redukcję za
lecanej dawki herbicydu. 

 QAtpolan BIO 80 EC 
Dużą przydatność do wspo

magania działania wielu her
bicydów wykazuje także ten 

wielofunkcyjny adiuwant ole
jowy, który poza mieszaniną 
estrów metylowych kwasów 
tłuszczowych z surfaktanta
mi, zawiera bufor podnoszący 
pH cieczy opryskowej. Dzię
ki temu nie tylko wpływa on 
na zwiększenie ilości kropel 
zatrzymanych na opryskiwa
nej powierzchni roślin oraz 
na jej dobre zwilżenie, ale za
pewnia zdecydowanie lepszą 
rozpuszczalność herbicydów. 
Atpolan BIO 80 EC nawet 
w niskiej temperaturze sku
tecznie rozpuszcza warstwę 
wosku na powierzchni chwa
stów, która stanowi główną 
barierę wnikania substancji 
czynnych do komórek. Dzięki 
tym innowacyjnym cechom 
Atpolan BIO 80 EC stosowa
ny w dawce 1–1,5 l/ha, w spo
sób kompleksowy eliminuje 
czynniki ograniczające sku
teczność chwastobójczą her
bicydów szczególnie z grupy 
sulfonylomocznika, ale także 
graminicydów i pozostałych 
agrochemikaliów wymagają
cych stosowania z adiuwan
tem olejowym, zapewnia ich 
działanie na wysokim pozio
mie w niekorzystnych wa
runkach i pozwala na ograni
czenie dawek, a tym samym 
kosztów ochrony.

 QAtpolan Soil Maxx 
W ostatnim czasie ogrom

nie wzrasta zainteresowanie 
adiuwantami do herbicydów 
i innych agrochemikaliów 
stosowanych doglebowo. Od
powiedzią na to było opra
cowanie i  udostępnienie 
rolnictwu tego innowacyj
nego adiuwantu. Wspoma
gacz ten umożliwia równo
mierne pokrycie powierzchni 
gleby przez ciecz opryskową 
w formie zwartego filmu, za
pewnia dokładną penetrację 
powierzchniowej, zwłasz
cza przesuszonej warstwy 
gleby i dotarcie substancji 
czynnej do strefy kiełkowa
nia chwastów na głębokość 
do ok. 5 cm. Jednocześnie 
w znacznym stopniu zapo
biega wymywaniu herbicy
du przez deszcz do strefy ko
rzeniowej roślin uprawnych 
i do wód gruntowych. Przy
czynia się to z jednej strony 
do poprawienia skuteczno
ści chwastobójczej stosowa
nych preparatów w szerokim 
przedziale wilgotności gleby, 
a z drugiej do zmniejszenia 
fitotoksyczności w stosun
ku do chronionych roślin 
uprawnych oraz skażenia 
wód gruntowych. Jak wy
kazują ścisłe badania Atpo
lan Soil Maxx jest przydatny 
do stosowania ze wszystkimi 
agrochemikaliami doglebo
wymi, a zwłaszcza herbicy
dami zawierającymi chlo
mazon oraz jego mieszaninę 
z metazachlorem stosowaną 
do odchwaszczania rzepaku. 

W tym przypadku Atpolan 
Soil Maxx znacząco obniża 
uszkodzenia roślin (bielenie 
blaszek liściowych i okreso
we zahamowanie wzrostu) 
wywołane przez chlomazon 
po obfitych opadach, zwłasz
cza na glebach lżejszych. Za
lecana dawka adiuwantu At
polan Soil Maxx w zasadzie 
nie przekracza 0,5 l/ha, co 
jest niewątpliwie zaletą, gdyż 
nie podnosi znacząco kosz
tów odchwaszczania. 

 Q Lewar pH– Fungi 
Intensywne badania nad 

poszukiwaniem substancji 
wspomagających działanie 
fungicydów i insektycydów 
zaowocowały udostępnie
niem praktyce rolniczej 
adiuwantów przeznaczonych 
specjalnie do tych grup środ
ków ochrony roślin. Dzię
ki mieszaninie odpowied
nio dobranych substancji 
powierzchniowo czynnych, 
kondycjonerów wody, buforu 
zakwaszającego ciecz opry
skową do pH 3,5–4,5, Lewar 
pH– Fungi wykazuje wielo
kierunkowy wpływ na działa
nie fungicydów. Rozpoczyna 
się on już w zbiorniku opry
skiwacza (zmiękczenie wody, 
hamowanie rozkładu sub
stancji czynnych) i jest kon
tynuowany na powierzchni 
roślin oraz zwalczanych pa
togenów (zapewnia bardzo 
dobre zatrzymanie kropel 
opryskowych na powierzch
ni i jej zwilżenie, spowalnia 
wysychanie, zabezpiecza 
fungicyd przed rozkładem 
pod wpływem promienio
wani UV oraz umożliwia ła
twiejsze wnikanie do komó
rek). Adiuwant ten w dawce 
0,5–0,75 l/ha może być sto
sowany z szeroką gamą fun
gicydów – zarówno kontak
towych, jak i układowych. Jak 
wykazały dotychczasowe ba
dania prowadzone w warun
kach polowych Lewar pH– 
Fungi pozwala na utrzymanie 
działania fungicydów na wy
sokim poziomie w skrajnie 
niekorzystnych warunkach 
i w wielu przypadkach umoż
liwia znaczne ograniczenie 
ich dawek, z zachowaniem 
pełnej skuteczności. 

 Q EntoMaxx pH
Podobne do ww., wielo

kierunkowe działanie i ko
rzyści praktyczne wykazuje 
już w dawkach 0,5–0,75 l/ha  
nowy adiuwant, dostoso
wany do specyficznych wy
magań środków owado
bójczych – insektycydów, 
zarówno kontaktowych, jak 
i układowych. Rozluźnia
jąc okrywę chitynową (pan
cerz) szkodników zwiększa 
szybkość oraz ilość substan
cji czynnej wnikającej do ich 
ciała powodując szybkie ich 
„unieszkodliwienie”. 

Reklama Reklama

Revysol® – rewolucja w ochronie roślin
Już w grudniu 2018 podczas konferencji BASF Agricultural Solution, Monika Glen – Kierownik 
Działu Komunikacji i Serwisów, zapowiedziała, że wkrótce zostanie zaprezentowany nowy 
fungicyd z grupy triazoli. Tak też się stało. Podczas 59. Sesji Naukowej IOR, której BASF był głównym 
sponsorem, w czasie trwania panelu naukowego pt. „Triazole, w dalszym ciągu podstawą 
w fungicydowych programach ochrony zbóż” został przedstawiony nowy preparat Revysol®.

Mamy przyjem
ność ogłosić 
rozpoczęcie 
produkcji w za
kładzie w Han

nibal (w USA). Jest to zna
czący krok ku udostępnieniu 
tego wysoce skutecznego 
fungicydu naszym klien
tom – powiedział Markus 
Heldt, prezes Agricultural 
Solutions w firmie BASF.

Fungicydy triazolowe sta
nowią podstawę strategii 
ochrony przed chorobami 
oraz zarządzania odporno
ścią. Każdy z nich zachowu
je się trochę inaczej podczas 
blokowania syntezy sterolu, 
a zakres ich działania może 
się znacząco różnić. 

 Q Pierwszy azol zawierający 
izopropanol 

Revysol® (mefentriflukona
zol) jest innowacyjną grzy
bobójczą substancją czyn
ną. Została ona wynaleziona 
przez BASF, aby zapewnić 
wyjątkowe właściwości 

lecznicze oraz długotrwa
łą ochronę przed szero
kim spektrum chorób klu
czowych upraw na świecie. 
Revysol® jest unikatowym 
fungicydem w całej grupie 
triazoli, gdyż jest to pierw
szy azol zawierający izopro
panol, o wyjątkowych wła
ściwościach chemicznych. 
W  cząsteczce substancji 
Revysol® „główka” triazo
lowa znajduje się na elastycz
nej „szyjce” wąskiej grupy 
izopropanolowej. Ta wyjąt
kowa budowa chemiczna 
pozwala cząsteczce łatwo 
przyjmować różne posta
cie – wiążące lub niewiążą
ce. Kiedy Revysol® osiada na 
aktywnej stronie C14deme
tylazy, tworzy strukturę wią
żącą, która wyglądem przy
pomina hak i wczepia się 
w enzym. Jak zaznacza firma 
BASF, dzięki temu „hakowi” 
Revysol® łączy się z enzy
mem docelowym nawet do 
100 razy silniej niż standar
dowy fungicyd triazolowy. 

 Q Przemieszczanie się produktu 
w roślinie

Po aplikacji Revysol® szyb
ko jest pobierany przez liść. 
To tłumaczy jego wyjątko
wą odporność na zmywa
nie przez deszcz oraz silne 

i natychmiastowe działanie 
na patogeny. Wysoce aktyw
ny Revysol® rozprzestrzenia 
się w całej roślinie przez jej 
wiązki przewodzące, docie
rając również do miejsc nie
opryskanych bezpośrednio.

 QMechanizm działania
Revysol® blokuje jeden 

konkretny enzym, C14deme
tylazę, który odgrywa rolę 
w produkcji ergosterolu we
wnątrz komórki grzyba. Er
gosterol, tak jak inne sterole, 
jest potrzebny do utrzyma
nia membran komórkowych 
w  nienaruszonym stanie. 
Revysol® blokuje biosyntezę 
ergosterolu bardzo efektyw
nie, dzięki czemu dochodzi 

do rozdarcia membran ko
mórkowych i w konsekwencji 
do obumarcia grzyba.

BASF daje więc rolnikom 
wysoce efektywne narzę
dzie, by pomóc im lepiej 
chronić uprawy, zapobiegać 

wykształcaniu się odpor
ności patogenów i zwięk
szać plony w nieszkodli
wy dla środowiska sposób. 
Revysol® zapewnia ochronę 
przed najważniejszymi cho
robami wielu upraw m.in. 
zbóż, kukurydzy, rzepaku, 
soi, roślin sadowniczych  
i warzywnych. 

Firma złożyła wnioski 
o rejestrację dla ponad 40 
rodzajów upraw w 60 kra

jach Europy, Azji i obu Ame
ryk. Ze względu na trwają
ce procedury rejestracyjne 
oczekuje się, że produkt 
zostanie wprowadzony na 
rynki w sezonie 2019/2020.

Anna Arabska

izopropanol azol

Wyjątkowa budowa chemiczna substancji Revysol® łączy  
w sobie skuteczne działanie z wysoką selektywnością.

Zalety selektywności

 Bezpieczeństwo upraw (polowych oraz specjalnych)

 Skuteczne blokowanie specyficznego celu  
(enzym grzyba)

Zalety działania

 Duża aktywność  
wewnętrzna

 Szerokie spektrum  
zwalczanych chorób 
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Znaczenie wapnia w glebie  
i roślinie

Większość naszych gleb zawiera wystarczającą ilość wapnia (Ca) dla pokrycia wymagań 
pokarmowych roślin. Konieczność wapnowania gleby wynika z potrzeby zmiany jej odczynu, 
niezbędnego dla poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych, a zarazem 
możliwości uprawy wymagających pod tym względem większości roślin. Stąd w rolnictwie 
wyznaje się zasadę, iż „wapniem nawozimy glebę, a nie roślinę”. 

prof. dr hab. Czesław Szewczuk 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

dr inż. Marzena Tomaszewska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Podstawowym czyn
nikiem decydują
cym o  dobrym 
w ykorzystaniu 
składników po

karmowych z gleby i wno
szonych nawozów jest jej 
odczyn, czyli wartość pH. 
Optymalne zakresy pH 
uzależnione są od katego
rii agronomicznej, związa
nej ze zwięzłością gleby, co 
obrazuje załączona tabela. 
Na glebach lżejszych, wy
kazujących z natury kwa
śny odczyn, zalecana jest 
uprawa roślin tolerancyj
nych na niskie pH (w za
kresie 5,1–5,5), przede 
wszystkim: żyta, owsa, łu
binu żółtego, seradeli, ra
barbaru. Niższy zakres pH 
(4,6–5,0) należy zapew
nić różanecznikom, bego
nii i azalii, a jeszcze niższy 
(4,0–4,5) – borówce wyso
kiej, araukarii i hortensji. 
Mniej wrażliwe na niższe 
pH (w zakresie 5,6–6,0) są 
też: pszenżyto, gryka, kuku
rydza, ziemniak, len, tytoń 
Virginia, łubin wąskolistny, 
komonica, koniczyna biała. 
Dla niektórych z nich pH 

w tym zakresie można przy
jąć jako optymalne. Naj
większe wymagania pod 
tym względem mają rośli
ny o dużych wymaganiach 
glebowych, uprawiane na 
średnich i zwięźlejszych 
glebach, gdzie optymal
ny zakres pH mieści się 
w przedziale 6,1–7,2. Na 
takich glebach i przy takim 
odczynie zaleca się upra
wę: jęczmienia, pszenicy, 
buraków, rzepaku, grochu, 
fasoli, bobiku, koniczyny 
czerwonej, lucerny, chmie
lu, konopi, a także (w za
kresie pH 6,1–6,6) tytoni 
ciemnych i Burley. Gene-
ralnie przyjmuje się, że 
optymalny odczyn dla 
większości roślin mieści 
się w przedziale pH 5,6–
7,2 czyli od lekko kwaśne-
go do obojętnego. W tym 
zakresie pH jest też naj-
lepsza przyswajalność 
większości składników, 
głównie makroelementów 
oraz molibdenu. Nieod
powiedni, ale dominujący 
w krajowych realiach, kwa
śny odczyn gleb (pH poni
żej 5,0) jest często główną 

przyczyną uniemożliwia
jącą uzyskanie wysokich 
plonów. 

 Q Co daje wapnowanie gleb 
kwaśnych 

W celu odkwaszenia gleby 
i uzyskania optymalnego 
odczynu niezbędny jest za
bieg wapnowania. Wapń 
(również magnez) nie tylko 
zmniejsza zakwaszenie, ale 
wpływa korzystnie na wła
ściwości gleb, decydujące 
o ich żyzności i urodzajno
ści. Optymalny odczyn jest 

bowiem podstawą tworze
nia struktury gruzełkowa
tej gleb mineralnych, gdyż 
wapń, magnez i próchni
ca są lepiszczem tworzą
cym gruzełki gleby. W takiej 
glebie są właściwe stosun
ki powietrznowodne dla 
rozwoju systemu korzenio
wego roślin, rozwijają się 

też pożyteczne mikroorga
nizmy. Gleby zwięzłe roz
luźniają się, w czego wyni
ku są łatwiejsze w uprawie, 
a lekkie stają się zwięźlej
sze. W tym celu koniecz
ne jest także wnoszenie do 
gleby substancji organicz
nych w postaci nawozów 
naturalnych i  organicz
nych, z których w wyniku 
mikrobiologicznych prze
mian (mineralizacji i hu
mifikacji) powstają związ
ki mineralne i próchniczne, 
z  dużym udziałem kwa

sów huminowych. W ta
kich warunkach rozmnażają 
się pożądane w tym pro
cesie próchnico i struktu
rotwórcze mikroorganizmy, 
głównie bakterie, tworzą
ce tzw. próchnicę słodką. 
Dla ich prawidłowej działal
ności niezbędne jest opty
malne pH, mieszczące się 

w zakresie 5,6–7,5, a więc 
od lekko kwaśnego do lekko 
alkalicznego. W glebach 
kwaśnych, pozbawionych 
węglanu wapnia tworzy się 
z reguły (w wyniku działal
ności grzybów) „próchnica 
kwaśna”, z przewagą kwa
sów fulwowych, mających 
mniejsze możliwości two
rzenia stabilnej gruzełko
watej struktury. 

Zalety stosowania na-
wozów wapniowych 
można scharakteryzo-
wać następująco:
– wapń odkwasza glebę 

i umożliwia uzyskanie 
optymalnego dla wzrostu 
i rozwoju roślin odczynu 
oraz stabilnej gruzełko
watej struktury. W takiej 

glebie są właściwe rela
cje powietrznowodne, 
z korzyścią dla rozro
stu systemu korzenio
wego i rozwoju roślin; 

– wapnowanie gleb kwa
śnych zwiększa przy
swajalność większości 
składników pokarmo
wych z gleby i nawozów, 

zwłaszcza makroelemen
tów i molibdenu;

– wapń ogranicza lub eli
minuje z gleb kwaśnych 
dostępność niepożąda
nych dla uzyskania wy
sokich i dobrych jako
ściowo plonów roślin 
metali ciężkich, głów
nie kadmu i ołowiu, jak 
też toksyczne działanie 
związków glinu i man
ganu, które uszkadzają 
strefę włośnikową korze
ni (w większym stopniu 
glin) i utrudniają pobie
ranie wody oraz składni
ków pokarmowych;

– wapń osłabia zakwasza
jący wpływ stosowanych 
nawozów mineralnych, 
zwłaszcza azotowych 
(głównie siarczanu 
amonu, mocznika, sa
letry amonowej i RSM);

– wapń ułatwia uprawę 
gleb zwięzłych, które 
stają się luźniejsze 
i  wcześniej obsychają 
wiosną. Z kolei na gle
bach lżejszych próch
nica i wnoszone regu
larnie niezbędne dawki 
nawozów wapniowych, 
zwiększają pojemność 
wodną i kompleks sorp
cyjny gleb, co prze
ciwdziała wymywaniu 
składników i zwiększa 
ich przyswajalność.

 Q Różnice w wapnowaniu gleb 
lekkich i zwięzłych

Wapń w większości na
wozów występuje w dwóch 

Orientacyjne, jednorazowe dawki wapnia (w t CaO/ha) umożliwiające doprowadzenie gleby do pożądanego (optymalnego) odczynu w zależności 
od zwięzłości gleby i wartości pHx 

Zwięzłość gleby i optymalny 
zakres odczynu (pHKCl)

Odczyn wapnowanej gleby 

bardzo kwaśny (pH) kwaśny (pH) lekko kwaśny (pH)

<4,0 4,0–4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5

bardzo lekka – pH 5,1–5,5 3,0 2,5 1,5 – – –

lekka – pH 5,6–6,0 4,0 3,5 2,5 1,5 – –

średnia – pH 6,1–6,5 5,0 4,5 4,0 2,5 1,5 –

ciężka (zwięzła) – pH 6,6–7,2 6,0 5,5 5,0 3,5 2,5 1,5
X – w praktyce, jak zaznaczono w tekście jednorazowe dawki wapnia w przeliczeniu na CaO nie powinny przekraczać 2 t/ha na glebach lekkich i 3 t/ha na 
średnich i zwięzłych

formach: tlenkowej (CaO) 
i węglanowej (CaCO3), nie
kiedy obydwie formy wy
stępują łącznie. Rzadziej 
w ofercie można spotkać 
nawozy wapniowe wodoro
tlenkowe – Ca(OH)2, czyli 
wapno gaszone oraz krze
miany wapnia – CaSiO3. 
Wapno tlenkowe zaleca się 
na gleby zwięźlejsze, których 
odczyn zmienia się wolniej, 
ze względu na wysoką ich 
buforowość. Dzięki temu 
istnieje mniejsze ryzyko ich 
przewapnowania mimo, że 
nawozy tlenkowe wykazują 
większą reaktywność (roz
puszczalność w wodzie), 
a więc wyraźnie szybciej 
działają (odkwaszają glebę) 
niż węglanowe. Z kolei na 
lżejszych, piaszczystych gle
bach celowe jest stosowa
nie naturalnych, czyli wę
glanowych form Ca i Mg, 
wolniej działających, a więc 
łagodniejszych, ale też bar
dziej trwałych w odkwa
szaniu. Również na gle
bach organicznych (torfach, 
murszach), jak też zloka
lizowanych na nich trwa
łych użytkach zielonych (łą
kach i pastwiskach) zaleca 
się wyłącznie węglanowe 
formy nawozów wapnio
wych, a przy tym dopiero 
od pH (w KCl) poniżej 5. 
Obydwie formy nawozów 
wapniowych różnią się też 
zawartością czystego skład
nika (CaO). Nawozy tlen
kowe zawierają go co naj
mniej 60%, podczas gdy 
węglanowe, w przelicze
niu na CaO, od 20 do 50%. 
Na glebach kwaśnych, wy
kazujących z reguły niedo
bór magnezu (Mg), wska
zany jest wysiew nawozów 
wapniowomagnezowych, 
np. dolomitowych (węgla
nowe formy Ca i Mg). Dla 
przykładu dolomit mielo
ny (im drobniej tym więk
sza reaktywność i działal
ność odkwaszająca) zawiera 
45% CaO i MgO, w tym co 
najmniej 15% MgO. Działa 
powoli, a przy tym wyraźnie 
lepiej na glebach kwaśnych 
o pH poniżej 5. Należy pod
kreślić, że magnez wnoszony 
w tego typu nawozach wy
kazuje wyraźnie większą siłę 
odkwaszającą (współczyn
nik 1,39) niż wapń, a jest 
przy tym ważnym składni
kiem pokarmowym roślin. 
Dla przykładu, jeśli nawóz 
zawiera 60% tlenku wap
nia (CaO) i 20% tlenku ma
gnezu (MgO), to jego siła 
odkwaszająca w przelicze
niu na CaO wynosi: 60 + 
(20 x 1,39) = 60 + 27,8 = 
87,8% CaO. Dobrym nawo
zem wapniowym węglano
wym (wysoka reaktywność 
– ponad 95%) na gleby lekkie 
i średnie jest kreda, zawie
rająca zwykle (w zależności 

od pochodzenia) ponad 30% 
CaO. Interesującym nawo
zem jest też OrCal, czyli 
organiczny wapń uzyski
wany z przerobu pozyski
wanych z ubojni pozosta
łości zwierzęcych, w tym 
zmielonych kości. Zawie
ra zarówno niezbędny do 
odkwaszania gleb wapń 
(ponad 30% CaO w posta
ci dobrze rozpuszczalnego 
w wodzie wodorotlenku), 
jak też związki organicz
ne (również 30%), a więc 
dwa podstawowe czynni
ki decydujące o żyzności  
gleby. 

 Q Terminy i dawki stosowania 
nawozów wapniowych

Na polach najlepszym ter
minem wapnowania jest 
okres po zbiorach roślin, 
np. na ściernisko, a więc 
przed podorywką lub inny
mi uprawkami pożniwnymi. 
Chodzi o to, by podczas ko
lejnych zabiegów uprawo
wych wprowadzić nawóz 
i  wymieszać go z  glebą, 
odkwaszając całą warstwę 
profilu glebowego. Zasadą 
jest, by nawozy wapnio-
we stosować pod przed-
plon, po którym będzie 
uprawiana roślina najbar-
dziej wrażliwa na kwaśny 
odczyn, np. burak, rze-
pak, lucerna, jęczmień. 
Ma to związek z faktem, 
że największa efektyw
ność odkwaszająca nawo
zów wapniowych występu
je zwykle w drugim roku 
od ich wniesienia. Nie za
leca się na ogół wapnowa
nia w roku, kiedy stosowa
ny jest obornik, gdyż wapń 
przyspiesza jego rozkład 
(mineralizację) i może po
wodować straty azotu w po
staci ulatniającego się amo
niaku (NH3). Niemniej na 
glebach bardzo kwaśnych 
wapnowanie jest konieczne 
i wówczas obydwa zabiegi 
powinny być prowadzone, 
choć w różnym terminie, 
np. obornik późną jesie
nią lub wczesną wiosną. 
Nie zaleca się także w okre
sie wapnowania wysiewu 
nawozów fosforowych 
(zwłaszcza pylistych) i azo
towych w formie amono
wej i amidowej (siarczanu 
amonu, mocznika, saletro
sanu, RSM). Może to bo
wiem skutkować uwstecz
nianiem fosforu, czyli jego 
przejściem w trójrzędowy 
fosforan wapnia, z które
go jest słabiej przyswajal
ny, a z nawozów azotowych, 
straty azotu w postaci ulat
niającego się amoniaku. 

Na glebach bardzo kwa
śnych (pH poniżej 4,6) oraz 
zwięzłych można jednora
zowo wysiać nawet 5–6 ton 
na hektar czystego składni
ka (załączona tabela), czyli 

w przeliczeniu na tlenek 
wapnia (CaO) i magnezu 
(MgO). Wynika z tego, że 
może to być nawet do 20 t/
ha konkretnego nawozu, 
np. wapna defekacyjnego 
z cukrowni, które zawiera 
również inne makro i mi
kroelementy. Jednak zde-
cydowanie lepsze wyniki 
daje „ewolucyjne (wol-
niejsze), a nie rewolucyj-
ne (szybkie)” podejście do 
odkwaszania gleb, a więc 
stosowanie jednorazowo 
mniejszych dawek na-
wozów wapniowych, ale 
w  węższych przedzia-
łach czasowych. Dotyczy 
to zwłaszcza gleb lżejszych, 
z których wapń jest łatwiej 
wymywany. Po 2 lub 3 wap
nowaniach jednorazową 
dawką 2–3 t/ha CaO (na gle
bach lżejszych 2 t/ha), w od
stępach 2letnich i uzyska
niu optymalnego odczynu, 
można w kolejnych latach 
prowadzić ten zabieg rza
dziej (co 4–5 lat), podobną 
dawką nawozów, najlepiej 
węglanowych (niezależnie 
od zwięzłości gleby), by 
utrzymać odczyn na zbli
żonym, ale pożądanym po
ziomie. Należy przy tym 
mieć na uwadze fakt, że 
im gleba jest bardziej kwa
śna oraz w miarę wilgotna, 
tym szybciej uwalniany jest 
wapń i magnez z wnoszo
nych nawozów, zwłaszcza 
węglanowych, czyli wcze
śniej następuje „proces od
kwaszania” gleb.

 Q Znaczenie wapnia w roślinie
W niektórych uprawach 

obserwuje się choroby fizjo
logiczne spowodowane nie
doborem Ca w roślinach. 
Powodem są trudności 
w jego pobieraniu, głów
nie z gleb kwaśnych oraz 
w okresach suszy, jak też 
(w większym stopniu) z po
wodu utrudnionego prze-
mieszczania w roślinie, 
zwłaszcza do tworzą-
cych się owoców, niekie
dy także w wyniku anta
gonizmu z  jonami potasu 
lub magnezu. Podstawowe 
funkcje fizjologiczne wap
nia w roślinie polegają na 
stabilizacji ścian i błon ko
mórkowych oraz ogranicza
niu ich przepuszczalności. 
Poza tym wapń odpowia
da za niektóre procesy en
zymatyczne, np. dotyczą
ce przemian cukrowców. 
Jest też niezbędny przy po
działach komórek, opóźnia 
procesy starzenia i opada
nia liści. Wskaźnikiem nie
doboru wapnia w glebie są 
rośliny (chwasty) kwaso
lubne: szczaw polny, czer
wiec roczny, sporek polny, 
rzodkiew świrzepa. Ozna
ki niedoboru wapnia wy
stępują na najmłodszych 

liściach, a głównie owocach. 
Poza tym przy jego niedo
borze gorzej wykształcają 
się korzenie włośnikowe, 
które śluzowacieją i zamie
rają. Wysoka zawartość Ca 
w komórkach roślinnych 
zmniejsza podatność ro
ślin na wyleganie i uod
parnia rośliny na pato
geny grzybowe. Przy pH 
poniżej 5,0 pobieranie Ca 
przez rośliny jest ogranicza
ne przez tzw. kwaśne jony 
glinu (Al), manganu (Mn) 
i żelaza (Fe). Poza tym (nie
zależnie od wartości pH), 
w wyniku antagonizmu z: 
potasem (K), sodem (Na), 
magnezem (Mg) i amonową 
formą azotu (NH4), oczywi
ście jeśli składniki te wy
stąpią w glebie w większej 
ilości. Do tzw. chorób fi
zjologicznych spowodo
wanych niedoborem Ca 
w roślinach należą: sucha 
zgnilizna wierzchołków 
owoców pomidora i pa
pryki (czerniejący suchy 
wierzchołek lub boczne po
wierzchnie owocu papryki), 
gorzka plamistość podskór
na jabłek, szklistość miąż
szu jabłek, pękanie owoców 
wiśni i czereśni, brunat
nienie brzegów liści kapu
sty pekińskiej (tipburn), 
rzadziej rzepaku (młod
sze liście). Deficyt wapnia 
objawia się również w po
staci zwisających (zwięd
łych), kwiatostanów: rze
paku, gorczycy, słonecznika 
i innych roślin, a przyczy
ną jest bezpośrednio niedo
rozwój korzeni i utrudnio
ne pobieranie wody. Dobre 
zaopatrzenie roślin w wapń 
zwiększa jędrność owoców, 
co korzystnie wpływa na 
ich smak, jak też ułatwia 
transport i przechowywa
nie. Szczególnie duże ilo
ści Ca pobierają rośliny 
z rodziny kapustowatych, 
w tym kapusty pekińska 
i głowiasta biała (późne od
miany) oraz rzepak, a także 
rośliny strączkowe i dynia. 
Przy widocznych objawach 
niedoboru wapnia, jak też 
wówczas, gdy objawy te wy
stępowały w latach ubie
głych, wskazane jest do
listne dokarmianie roślin 
nawozami z podwyższo
ną zawartością Ca. W tym 
celu polecić można ActiCal, 
gdzie wapń skompleksowa
ny jest z aminokwasami, 
które ułatwiają jego przy
swajalność oraz przemiesz
czanie w roślinie. Polecany 
jest kilkakrotne opryskiwa
nie roślin tego typu nawo
zami w okresie wegetacji, 
zwłaszcza przed i w trakcie 
tworzenia organów genera
tywnych oraz dojrzewania 
owoców pomidora, papry
ki, a także drzew i krzewów 
owocowych.
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Bioróżnorodność gleby
W wielu krajach świata coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie w produkcji roślinnej 
preparatów z tzw. grupy biocontrol. Promowanie tego faktu przynosi istotne korzyści finansowe 
producentom żywności pochodzenia roślinnego. Uświadomieni konsumenci doceniają bowiem 
dbałość o ich bezpieczeństwo żywnościowe, ale także o zwiększanie bioróżnorodności agrocenoz. 
Preparaty te mają bowiem szerokie zastosowanie. Tendencję tę obserwuje już od lat firma 
Intermag, która ogrom sił i środków przeznaczyła na segment badania i rozwoju w tym zakresie, 

i odniosła sukces wprowadzając na rynek bioprodukty oraz wytworzony w kooperacji z instytutami badawczymi 
biologiczny środek ochrony roślin. Ale na tym nie koniec… Prezes tego polskiego przedsiębiorstwa, Hubert Kardasz 
(fot. 1) zapowiedział w Kielcach (13 lutego br., podczas IV Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych 
HORTI-TECH oraz Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej wraz z konferencją FruitPRO) ekspansję 
na rynku biocontrol, szczególnie, że już wkrótce uruchomiona zostanie w Olkuszu potężna (na warunki polskie) 
linia pozwalająca na znaczne zwiększenie produkcji i wprowadzanie nowych rozwiązań na szeroką skalę.

Jak informował 
H.  Kardasz, dyna
micznie wzrasta 
w świecie zaintere
sowanie produkta

mi „biocontrol”. W 2014 r. 
rynek sprzedaży tych pre
paratów kształtował się na 
poziomie ok. 2 mld USD, 
aby w bieżącym wynieść 
ponad 4  mld USD, przy 
czym przy wzrastającym 
z każdym rokiem poziomie 
zainteresowania przewidu
je się, że w 2025 r. wzrośnie 
do ok. 10 mld USD. Inter
mag wychodzi naprzeciw 
tym tendencjom i już teraz 
inwestuje w tak perspekty
wiczną dziedzinę. Wszystko 
na to wskazuje, że wkrótce 
będzie to więc istotny seg
ment. Analizując cały rynek 

środków ochrony roś lin, 
segment biocontrol wyno
si 5,2% (konwencjonalnych 
– 94,8%). Wyodrębniając 
tylko rynek herbicydów 
– bioherbicydy stanowią 
8,3% (konwencjonalne 
91%). Skupiając się nato
miast wyłącznie na rynku 
środków do produkcji owo
ców i warzyw – rozwiązania 
biocontrol stanowią w uję
ciu globalnym 17,6% (kon
wencjonalne – 82,4%). Jest 
to średnia, przy czym są 
kraje jak USA, Hiszpania, 
Włochy, gdzie rozwiązania 
mikrobiologiczne w upra
wie są stosowane już teraz 
na masową skalę.

Ośrodek badawczo
rozwojowy firmy Inter
mag liczy ok. 20 osób. Są 

wśród nich biolodzy, mi
krobiolodzy, biotechno
lodzy oraz chemicy. Taki 
wszechstronny skład oso
bowy pozwala sprawnie re
alizować projekty i je roz
wijać oraz wprowadzać 
nowe technologie i pro
dukty. Zespół natomiast 
agronomów i doradców te 
nowoczesne metody po
maga wdrażać do prakty
ki. Rozwój dziedziny – bio
cotrol – może się odbywać 
w tej firmie, gdyż posiada 
ona odpowiednie zaplecze: 
obiekt uprawowotestowo
doświadczalny pod osło
ną, komorę fitotronowa, 
laboratorium analityczne, 
rozbudowane laboratorium 
mikrobiologiczne. Zaplecze 
produkcyjne uzupełni naj
nowocześniejszy zakładu 
z linią technologiczną mo
gącą wytworzyć 2 tys. ton 
preparatów zawierających 
komponenty mikrobiolo
giczne. Obecnie prowadzo
ne są też (kontynuowane po 
sukcesie) duże projekty ba
dawczorozwojowe (m.in. 
przy współudziale Instytu
tów Ogrodnictwa i Przemy
słu Organicznego) mające 
na celu tworzenie profe
sjonalnych biologicznych 
środków ochrony roślin. 
W ofercie firmy są także 
biostymulatory, inokulanty 

do nasion (zawierające np. 
aktywne mikroorganizmy), 
dodatki do nawozów. Firma 
ponadto promuje ideę bio
fortyfikacji roślin (wzbo
gacania), aby zawierały 
one substancje szczegól
nie ważne, a na razie ubo
gie w diecie człowieka.

Dużą gammę produktów 
tej firmy stanowią także 
bioaktywatory i  prepa
raty mikoryzujące, które 
w Kielcach zaprezentował 
zebranym na konferencji 
Marcin Oleszczak (fot. 2) 
odpowiedzialny w firmie 
Intermag za preparaty mi
krobiologiczne. Mają one 
za zadanie, wg M. Olesz
czaka, wzbogacenie jed
nej z czterech faz gleby 
– mianowicie żywej, któ
rej funkcją jest spajanie 
pozostałych frakcji (stałej, 
gazowej, płynnej) w jeden 
spójny twór umożliwia
jący produkcję roślinną. 
Nadaje więc glebie war
tość funkcjonalną – za
spokajania potrzeb roślin 
na danym stanowisku. Jest 
ona dość skomplikowana, 
a na tę fazę mogą się skła
dać różne organizmy, po
cząwszy od kręgowców, 
roślin wysoko usystema
tyzowanych poprzez ską
poszczety (dżdżownice), 

12 nowości firmy Syngenta na 2019 rok 
W połowie lutego odbyła się w Warszawie konferencja firmy Syngenta przedstawiająca paletę produktów na rok 2019. Jak podkreślił podczas konferencji 
Marek Łuczak, prezes firmy Syngenta Polska, miniony rok nie należał do łatwych, ale mimo wielu zmian jakie w wyniku przejęcia przechodziła ostatnio 
firma Syngenta, zakładane cele udało się utrzymać. Przypomnijmy, że firma Syngenta została przejęta przez chiński koncern ChemChina, do którego 
należy również firma Adama. W skutek tego przejęcia wiele produktów takich jak Fusilade, Seguris, Bontima czy Plenum przestało być sprzedawane 
przez firmę Syngenta. 

N a nowy sezon 2019 
firma Syngenta 
przygotowała aż 
12 nowości.

Elatus Era i Ela-
tus Plus (zawierające Sola-
tenolTM) to kluczowe prepa
raty w portfolio na 2019 r.  
Mimo suszy i  generalnie 
spadku sprzedaży fungicy
dów zbożowych, nowo wpro
wadzony fungicyd Elatus Era 
firmy Syngenta zawładnął 
3% rynku fungicydowego 
w Polsce.

Elatus Era to skuteczna 
ochrona przed chorobami 
grzybowymi zbóż. Solate
nol zawarty w preparacie Ela
tus Era wpływa pozytywnie 
na fizjologię roślin. Bada
nia ścisłe, przeprowadzo
ne m.in. w Polsce w 2018 r. 
wskazują, że produkt wpły
wał na wzrost plonu. Za
notowano wzrost plonu na 
poziomie 2,2–3,0 dt/ha po
chodzący tylko ze wspomnia
nego efektu fizjologicznego. 
Swój potencjał preparat ten 

szczególnie wyraźnie poka
zał właśnie w minionym su
chym roku. 

Wśród nowości na sezon 
2019 znajdują się również 
3 nowe zaprawy z rodziny Vi
brance. Wszystkie trzy pro
dukty zawierają nową sub
stancję czynną sedaksan 
z grupy SDHI.

Sedaksan będzie obecny je
dynie w zaprawach, nie pla
nujemy wprowadzać tej sub
stancji czynnej do innych 
produktów w celu uniknię
cia ryzyka wystąpienia od
porności – powiedział pod
czas konferencji Łukasz 
Bojkowski, szef wsparcia 
technicznego.

Poza ochroną przed cho
robami odglebowymi zale
tą substancji czynnej sedak
san jest pozytywny wpływ na 
rozwój systemu korzeniowe
go roślin. 

 Q Zaprawy
Vibrance Star dedykowa

na do przemysłu i profesjo
nalnego zaprawiania zbóż 
przeciwko wielu chorobom. 

Maxim Power produkt 
zawierający dodatek sedak
sanu jest przeznaczony do 
bezpośredniego stosowania 
w gospodarstwach przeciw
ko licznym chorobom zbóż.

Vibrance 500 FS preparat 
dedykowany jest do kukury
dzy oraz zwalczania głowni 
pylącej oraz zgorzeli siewek. 

Vibrance SB to zapra
wa do nasion buraka cu
krowego, zawierająca se
daksan, fludioksonil oraz 
metalaksylM. 

Po zniknięciu z rynku tiu
ramu produkty z linii Vi
brance będą mogły wy
pełnić lukę w  ochronie 
nasion buraka cukrowego 

i kukurydzy – powiedział 
Łukasz Bojkowski.

 QHerbicydy
Niewątpliwą nowością 

w ochronie herbicydowej 
zbóż są dwa produkty Avoxa 
Pak oraz Traxos.

Avoxa Pak zawiera Avoxę 
50 EC – pinoksaden + pirok
sulam oraz Camaro 306 SE 
– florasulam i 2,4 D.

Kombinacja czterech sub
stancji czynnych, polecana 
do walki z chwastami jedno 
i dwuliściennymi od wio
sennego ruszenia wegeta
cji do fazy drugiego kolanka 
(BBCH 32). Preparat zabez
piecza przed powstaniem 

odporności miotły zbożo
wej. Przeznaczony jest do 
zwalczania miotły zbożo
wej odpornej na preparaty 
zawierające inhibitory ALS, 
a także przy odporności na 
inhibitory ACCazy. 

Traxos 50 EC – do zwal
czania miotły zbożowej oraz 
wyczyńca polnego. Traxos 
składa się z dwóch substan
cji czynnych – pinoksadenu 
oraz klodinafopu. Polecany 
jest do zwalczania chwa
stów jednoliściennych za
równo wiosną, jak i  jesie
nią. Doskonały komponent 
do programów ochrony na 
polach z trudnym wyczyń
cem polnym.

Moddus Flexi w zbożach. 
Forma ME (mikroemul
sji) preparatu jest bardziej 
wszechstronna w  mie
szaninach z herbicydami, 
fungicydami czy nawoza
mi. Jest to również forma 
bezpieczniejsza dla roślin 
uprawnych.

Gardo Gold Pak jest to 
połączenie Gardo Gold 
500 SE plus Impreza Max 

(nikosulfuron) i jest to no
wość w grupie herbicydów 
kukurydzianych, który ma 
skutecznie zwalczyć chwasty 
jedno i dwuliścienne. Warte 
podkreślenia jest szczegól
nie to, że to rozwiązanie jest 
bezpieczne dla roślin na
stępczych takich jak buraki 
cukrowe lub roś liny strącz
kowe. Oferowany jest w pa
kach na 2,5 ha. Gardo Gold 
Pak jest rekomendowany do 
stosowania w fazie 2–4 liści 
kukurydzy. 

 QAmistar Gold – rozszerzona 
rejestracja

Amistar Gold, który za
wiera azoksystrobinę i dife

nokonazol. Jest to preparat 
zarejestrowany w rzepa
ku przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej i  w  bura
ku cukrowym przeciwko 
chwościkowi buraka, a już 
w niedalekiej przyszłości 
rejestracja ma być rozsze
rzona o suchą zgniliznę ka
pustnych oraz rdzę i rizok
toniozę w buraku. 

 Q AdepidynaTM – nowa substan-
cja w grupie fungicydów

Naukowcy firmy Syngen
ta opracowali fungicyd o na
zwie AdepidynaTM (znak to
warowy substancji czynnej 
pydiflumetofen). Jest to kar
boksamid o sposobie działa
nia SDHI. Substancja prze
znaczona do ochrony takich 
upraw, jak zboża oraz wiele 
gatunków roślin warzyw
nych i sadowniczych. Prepa
raty zawierające Adepidynę 
dostępne są już w USA, Ar
gentynie, Australii i Nowej 
Zelandii. W Polsce spodzie
wamy się rejestracji w ciągu 
najbliższych kilku lat.

Anna Arabska

Reklama

 Q Marek Łuczak

 Q Zespół firmy Syngenta

Tabela 1. Liczebność mikroorganizmów w glebie (na pdst. wystąpienia M. Oleszczaka)

Mikroorganizm Liczebność (w 1 g gleby) Biomasa (g/m2)

Bakterie 108–109 40–500 (5 t/ha)

Promieniowce 107–108 40–500 (5 t/ha)

Grzyby 105–106 100–1500 (15 t/ha)

Glony 104–105 1–50 

Pierwotniaki 103–104 zróżnicowana

Nicienie 102–103 zróżnicowana

Tabela 2. Różnorodność mikroorganizmów w glebie (na pdst. wystąpienia M. Oleszczaka) 

Środowisko Liczebność komórek 
(w cm3)

Bakteryjna różnorodność 
(ekwiwalenty liczby genomów)

Gleba leśna 4,8 x 109 6000

Gleba lasów 
hodowlanych 1,4 x 107 35

Pastwiska 1,8 x 1010 3500–8800 

Grunty orne 2,1 x 1010 140–350 

Osad czynny 
z oczyszczalni 6 x 107 70

Reklama
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konieczność wzmożonej 
ochrony nalistnej. Dla przy
kładu: czasowe wycofanie 
neonikotynoidów ze stoso
wania do zaprawiania nasion 
rzepaku ozimego skutkowa
ło 3, 4krotnym nalistnym 
zabiegiem insektycydowym 
(w tym insektycydami za
wierającymi… neonikoty
noidy), a ilość stosowanej 
w formie opryskiwania sub
stancji czynnej jest kilkakrot
nie większa od tej w zaprawie. 
Według danych z 50 stacji 
doświadczalnych COBO
RU, w okresie stosowania 
zapraw nasiennych w upra
wie rzepaku ozimego, istnia
ła potrzeba wykonania tylko 
0,5 zabiegu insektycydem 

nalistnym. W okresie, gdy 
nie można było stosować za
praw nasiennych liczba za
biegów nalistnych wzrosła 
do 4, czyli poziom chemi
zacji środowiska zwiększył 
się aż o 8 razy. Takie działa
nia są całkowicie sprzeczne 
z podstawową ideą ochro
ny integrowanej (Dyrekty
wa UE nr 128/2009). Zabie
gi opryskiwania prowadzone 
są także w późniejszych fa
zach wegetacji – gdy kwitnie 
chroniona roślina i otaczają
ce uprawę chwasty oraz wy
stępują owady pożyteczne.

Stopniowe ograniczanie 
substancji czynnych po
woduje, że ochrona che
miczna upraw przed szko
dnikami staje się coraz 
trudniejsza. Ochrona inte
growana w  pierwszej ko
lejności stawia na metody 
niechemiczne, jak agrotech
nika, dobór odmian czy wy
korzystanie organizmów 

pożytecznych. Są to działa
nia jak najbardziej wskaza
ne i bardzo często znacznie 
zmniejszające poziom che
mizacji, co bezpośrednio 
korzystnie wpływa na śro
dowisko. Jednak ochrona che
miczna w wielu przypadkach 
nadal pozostaje główną me
todą ograniczania populacji 
szkodników. Obecnie che
miczna ochrona niektórych 
upraw (np. zwalczanie niektó
rych, ważnych z gospodarcze
go punktu, szkodników upraw 
bobowatych, jak oprzędziki 
i pachówka strąkóweczka) 
opiera się w dużym stopniu 
lub wyłącznie na acetamipry
dzie z grupy neonikotyno
idów. W takich przypadkach 
konieczne jest rozszerzenie 
spektrum insektycydów, aby 
zupełnie nie pozbawiać pro
ducentów tych roślin możli
wości ochrony, jak to miało 
miejsce jeszcze kilka lat temu.

Dokończenie ze str. 1

Co po wycofaniu 
substancji czynnych 
insektycydów?

wieloszczety, owady, paję
czaki, roztocza, nicienie do 
mikroorganizmów – pier
wotniaków, bakterii (w tym 
promieniowców), grzybów, 
glonów. Ogół tych organi
zmów jest bardzo różno
rodny, a liczebność i masa 
samych tylko mikroorga
nizmów – ogromna (ta
bela 1).

Z punktu widzenia rol
nika (ogrodnika) najważ
niejsza powinna być jed
nak różnorodność tej żywej 
frakcji (tab. 2).

Im większy wpływ czło
wieka (uprawa) na glebę da
nego środowiska, wówczas 
bioróżnorodność znacznie 
maleje. 

Najwięcej w glebie mi
kroorganizmów znajduje 
się w ryzosferze (zasiedlo
nej przez korzenie). Dzieje 
się tak poprzez modyfika
cję tego środowiska przez 
rośliny. Wydzielają one 
sporo atraktantów (w tym 
pożywki) w celu wytworze
nia doskonałych warun
ków życiowych (głównie 
zapewniając źródło ener
gii i  składników potrzeb
nych do funkcjonowania).

Mikroorganizmy glebo
we są odpowiedzialne za: 
przepływ energii i materii 

(obieg węgla – czyli roz
kład materii organicz
nej, azotu – m.in. wiąza
nie azotu z atmosfery do 
form łatwo przyswajalnych 
przez rośliny, fosforu, siar
ki i niektórych mikroele
mentów) przez biocenozę, 
kształtowanie właściwości 
fizykochemicznych (nie
które organizmy wpływa
ją na agregatowanie gleby 
– struktura), pośredni i bez
pośredni wpływ na meta
bolizm i zdrowotność roś
lin (produkcja auksyn czyli 
biostymulacja). 

Coraz częściej jednak 
w produkcji roślinnej do
chodzi do zmęczenia gleby 
ze względu na nieprze
strzeganie płodozmianu 
(gromadzą się związki al
lelopatyczne, utrudniają
ce funkcjonowanie rośli
nom wyższym). W obrębie 
monokultur następuje do
datkowo kumulacji szko
dników i  patogenów, co 
znacznie wpływa na po
gorszenie zdrowotność 
roś lin uprawnych. Ponad
to każdy system uprawy po
woduje zmniejszenie bio
różnorodości, bez względu 
czy jest to system konwen
cjonalny, integrowany czy 
biodynamiczny.

Dlatego wg prelegenta, tak 
ważna jest dbałość o glebę, 

m.in. poprzez stosowanie 
produktów zawierających 
mikroorganizmy, urozma
icające i wzbogacające śro
dowisko glebowe, a przez to 
ryzosferę. W ofercie firmy 
Intermag są dwie linie pro
duktowe – mikrobiologicz
ne stymulatory oraz bio
logiczne środki ochrony 
roślin. Jak informował M. 
Oleszczak, obecnie Inter
mag bierze udział w ogrom
nym projekcie „Bio Safe 
Food” wraz z Instytutami 
Ogrodnictwa oraz Przemy
słu Organicznego, polega
jącym na wyizolowaniu ze 
środowiska pożytecznych 
mikroorganizmów i wyko
rzystaniu ich do tworzenia 
profesjonalnych środków 
ochrony roślin przydat
nych w produkcji wielko
towarowej. „Jest już blisko 
tego, abyśmy w Polsce za
częli tworzyć i produkować 
biofungicydy” – dopełniał 
prelegent. W skład ofero
wanych już teraz przez In
termag biopreparatów z serii 
Bactim i nowego biologicz
nego środka ochrony roślin 
Proradix wchodzą: grzyby 
mikoryzowe, bakterie i grzy
by ryzosfery, mikroorgani
zmy endofityczne, grzyby 
saprotroficzne, promieniow
ce, drożdże. Oczywiście 
w odpowiednim składzie 

aby uzyskać zamierzony cel. 
A są nim: 
u zwalczanie chorób (Pro

radix – zaprawa do sa
dzeniaków, zawierają
ca Pseudomonas sp., 
przyczynia się do nisz
czenia rizoktoniozy ale 
także eliminuje spraw
cę parcha prószyste
go – Helmintosporium 
solani; jej skuteczność 
ma być równie wyso
ka jak konwencjonal
nych fungicydowych 
zapraw, a w przypadku 
rizoktoniozy –  nawet 
wyższa, informował  
M. Oleszczak);

u ograniczanie szkodli
wości patogenów (m.in. 

Fusarium oxysporum co 
uzyskuje się przy stoso
waniu preparatu Bactim 
Fertimax zawierające
go zestaw wyselekcjo
nowanych bakterii oraz 
grzybów ryzosfero
wych stymulujacych re
generację porażonego 
przez patogen systemu 
korzeniowego);

u ograniczanie szkodliwo
ści np. nicieni, ale także 
innych szkodników gle
bowych (czym wykazu
je się Bactim Receptor 
zawierający grzyby mi
koryzowe, saprotroficz
ne oraz promieniowce 
łącznie indukujące me
chanizm odporności 

układowej rośliny, po
niekąd także stanowiąc 
barierę mechaniczną 
uniemożliwiającą żero
wanie nicieni i ograni
czającą ich populację);

u przywracanie prawi
dłowych relacji pomię
dzy mikroorganizmami 
pożytecznymi a pato
genami w  glebie (mi
kroorganizmy zawarte 
w preparacie Bactim Fer
timax konkurują z np. 
patogenami o przestrzeń 
życiową, w efekcie ma
leje potencjał infekcyj
ny gleby);

u wpływanie na przyspie
szenie ukorzeniania 
roś lin i  niezakłócony, 

intensywny wzrost sys
temu korzeniowego oraz 
szybszy start po przesa
dzeniu roślin (co uzyska
no w efekcie traktowania 
nasion/rozsady/sadzo
nek preparatami Bactim 
Starter – zawiera bakterie 
o działaniu silnie biosty
mulującym z rodzajów: 
Azospirillum, Azotobac
ter, Bacillus, Pseudomo
nas oraz Bactim Radinet, 
którego elementami ak
tywnymi są: grzyby mi
koryzowe i ryzosferowe 
oraz bakterie, w tym pro
mieniowce zwiększają
ce bioróżnorodność gleb 
i substratów);

u ograniczenie stresu re
plantacji (jeśli system 
korzeniowy roślin szla
chetnych/uprawnych jest 
prawidłowo i optymalnie 
zmikoryzowany, co uzy
skiwano dzięki Bactim 
Radinet, stres po sadze
niu był zminimalizowa
ny, a przystosowanie do 
warunków nowego śro
dowiska i podjęcie wzro
stu – dość szybkie);

u wyrównanie wschodów 
(uzyskiwano po zasto
sowaniu Bactim Starter, 
a także Proradix, które 
wpływały na jednako
we, szybkie i dynamicz
ne wschody, a przez to 

na jednorazowy zbiór 
wyrównanego plonu. 
Ponadto przyspieszone 
kiełkowanie eliminowało 
wpływ szkodliwych mi
kroorganizmów znajdu
jących się w podłożu na 
delikatne, podatne na po
rażenie tkanki siewek);

u poprawa zaopatrzenia 
roślin w składniki pokar
mowe oraz w wodę (po
przez stworzenie odpo
wiednich warunków do 
szybkiego, niczym nie
zakłóconego wzrostu 
zdrowego systemu ko
rzeniowego, a przez to 
optymalnego pobiera
nia wody i składników 
pokarmowych z roztwo
ru glebowego, ale także 
wpływania na powsta
wanie wielu cennych 
substancji biostymulu
jących, np. za sprawą 
Bactim Vigor czy Bac
tim Mixer [oba zawie
rają grzyby mikoryzowe 
i ryzosferowe, bakterie, 
drożdże], czy Proradix);

u biostymulacja roślin (po
zytywna interakcja na 
wytwarzanie biomasy, 
przyspieszenie tubery
zacji po Proradiksie);

u wykorzystanie poten
cjału plonowania (Bac
tim Starter i  Bactim 
Receptor);

u poprawa jakości owo
ców i  warzyw (wpły
nięcie na zwiększenie 
w plonie użytkowym za
wartości karotenoidów, 
witamin, związków fe
nolowych i antyoksyda
cyjnych, wapnia, magne
zu, poprawę wskaźnika 
Brix, ale także ograni
czanie zawartości kadmu 
poprzez mikoryzę blo
kującą przenikanie tego 
metalu ciężkiego do ko
rzeni po zastosowaniu 
Bactim Starter, Bactim 
Vigor, Bactim Receptor).

Wszystkie ww. osiągnię
cia M. Oleszczak obrazo
wał wynikami doświadczeń 
porównawczych: kontroli 
(niczym nietraktowanej), 
z wykorzystaniem konwen
cjonalnych nawozów czy 
środków ochrony roślin.

Wymienione produk
ty mogą wg prelegenta być 
wykorzystane do aplikacji 
na nasiona, system korze
niowy rozsady, do substra
tów, gleby. Są przygotowane: 
do fertygacji, do opryskania 
powierzchni podłoża, do do
zowania aplikatorami do mi
rogranulatów. Zwykle pole
camy dwa rozwiązania (dwa 
produkty), prezentując jak 
można je optymalnie wyko
rzystać – dopełnił charakte
rystyki M. Oleszczak.

 Q Hubert Kardasz  Q Marcin Oleszczak
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TEZOSAR®

500 SC
   Chroni przed 

zachwaszczeniem 
w krytycznym dla kukurydzy 
okresie, przez 6-8 tygodni 
po wykonaniu zabiegu

   Zwalcza uciążliwe chwasty 
dwuliścienne w uprawie 
kukurydzy

   Potwierdzona wysoka 
skuteczność przy dawce 
wody 150-300 l/ha

www.ciechagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

NOWOŚĆ
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Kolejny problem, zwią
zany z ograniczaniem licz
by dopuszczonych do uży
cia w rolnictwie substancji 
czynnych, to wykształcanie 
odporności przez szkodni
ki. Ograniczenie możliwo
ści rotacyjnego stosowania 
insektycydów z różnych grup 
chemicznych spowoduje, że 
ryzyko wystąpienia odpor
ności u lokalnych populacji 
szkodników z każdym ro
kiem będzie narastać. Zakres 
insektycydów do ochrony 
zbóż także może się istotnie 

„skurczyć” po wycofaniu di
metoatu (fosforoorganiczny) 
i substancji czynnych z grupy 
pyretroidów: betacyflutry
ny, deltametryny, esfenwa
leratu i lambdacyhalotry
ny. Podobna sytuacja może 
wystąpić w przypadku rze
paku ozimego i innych głów
nych upraw. W wyniku więk
szej liczby zabiegów wzrośnie 
poziom zużycia środków 
ochrony roślin i jednocze
śnie wzrosną koszty produk
cji. Większa liczba zabiegów 
tą samą substancją czynną 
(lub z tej samej grupy che
micznej) nie zagwarantuje, 

że będą one skuteczne, zatem 
przy wzroście kosztów pro
dukcji zmniejszy się wiel
kość i  jakość uzyskanego 
plonu. Wzrośnie także ry
zyko stosowania środków 
ochrony roślin niezgodnie 
z prawem – w uprawach, 
dla których nie mają one 
rejestracji, a także środków 
ochrony roślin pochodzą
cych z nielegalnego impor
tu, często o nieznanym skła
dzie i pochodzeniu.

W chemicznej ochronie 
upraw przed szkodnikami 
konieczne są innowacje. 
Insektycydy powinny być 

bezpieczne dla człowieka, 
zwierząt, środowiska, organi
zmów pożytecznych i zapyla
czy. Zaprawy insektycydowe 
powinny zawierać minimum 
dwie substancje czynne z róż
nych grup chemicznych o od
miennych mechanizmach 
działania, co pozwoli na unik
nięcie ryzyka powstawania 
odporności szkodników na 
stosowane substancje czyn
ne środków ochrony roślin. 
Zaprawy nasienne przeciwko 
szkodnikom powinny mieć 
możliwość łącznego stoso
wania z fungicydami i nawo
zami dolistnymi, a materiał 

siewny powinien być zapra
wiany zgodnie z systemem 
ESTA. Insektycydy (najle
piej 2składnikowe) do opry
skiwania roślin powinny być 
skuteczne niezależnie od 
temperatury i opadów oraz 
mieć karencję odpowiednią 
do technologii uprawy da
nego gatunku. Insektycy
dy zawierające substancję 
czynną w nowoczesnej for
mie użytkowej (CG, CS, EW, 
ME, OD, SC, WG, ZW) są 
bezpieczniejsze dla rolnika 
i środowiska. Z kolei koszty 
produkcji mogą być obni
żane przez możliwość bez
piecznego, łącznego sto
sowania insektycydów do 
opryskiwania roślin z inny
mi agrochemikaliami.

W  instytucjach badaw
czych coraz więcej doświad
czeń prowadzi się w kierun
ku wpływu środków ochrony 
roślin na środowisko (przede 
wszystkim na owady zapyla
jące), a także poznania me
chanizmów powodujących 
wykształcanie odporności 
agrofagów na niektóre sub
stancje czynne. W niedalekiej 

przyszłości planuje się zada
nia związane z mieszaniem 
agrochemikaliów. Obecnie 
prawie w każdej etykiecie 
środka ochrony roślin nie 
ma informacji odnośnie 
możliwości jego mieszania, 
w tym z nawozami dolistny
mi – i takie działania są de 
facto niezgodne z etykietą. 
Aby rozwiązać ten problem, 
ministerstwo planuje przygo
tować projekt odpowiednich 
zmian w ustawie. Coraz wię
cej krajowych firm nasien
nych posiada certyfikat ESTA 
(obecnie 12), który gwarantu
je maksymalnie równomier
ne pokrycie nasion zaprawą 
przy jednoczesnej redukcji 
poziomu pylenia. Najwięcej 
certyfikatów dotyczy obec
nie rzepaku (9 firm posiada 
uprawnienia ESTA), a w lipcu 
2018 r., gdy MRiRW podej
mowało decyzję o tzw. dero
gacji zapraw nasiennych, ta
kich jednostek było tylko 3. 
Świadczy to o tym, że rynek 
spowodował rozwój jako
ściowego i przemysłowego 
zaprawiania nasion rzepa
ku ozimego. 

Reklama

Substancje czynne insektycydów wycofywane w Unii Europejskiej w latach 2018–2019

Substancja czynna Liczba zarejestrowanych 
insektycydów w Polsce

bifentryna 1
chlotianidyna 7
etoksazol 1
etoprofos 0
imidachlopryd 17
indoksakarb 5
malation 1
pimetrozyna 0
tiametoksam 3
tolchlofos metylu 0
wyciąg z rdestowca sachalińskiego 0
Razem: 12 36

Wpływ ewentualnego wycofania substancji czynnych środków ochrony roślin na wielkość 
i jakość plonu roślin rolniczych (wg Ekspertyzy Klleffmann Group dla PSOR, 2016)

Uprawa Obniżenie plonu (%) Obniżenie jakości plonu (%)

Pszenica 5–30 10–70

Kukurydza 5–30 0–10

Rzepak 20–50 10–30

Ziemniak 20–70 10–70

Burak cukrowy 30–70 30–70

Średnia 16–50 12–50

Wpływ ewentualnego wycofania substancji czynnych środków ochrony roślin na wzrost kosztów 
ochrony roślin i produkcji roślin rolniczych (wg Ekspertyzy Klleffmann Group dla PSOR, 2016)

Uprawa
Wzrost kosztów ochrony i produkcji (w %)

minimalny maksymalny

Pszenica 12 31

Kukurydza 2 25

Rzepak 26 39

Ziemniak 9 14

Burak cukrowy 16 17

Średnia 13 25
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Skuteczne nawożenie
Jednym z najważniejszych aspektów zrównoważonego rolnictwa jest optymalizacja 
efektów poprzez wysokie plony równoważące przy tym nakłady na nawożenie. Aby uzyskać 
wysoki plon roślin, należy zadbać o właściwe zaopatrzenie roślin we wszystkie niezbędne 
składniki pokarmowe przez cały okres wegetacji. Zapewnić to może dobra zasobność gleby, 
jej odpowiedni odczyn i właściwe nawożenie.

Odpowiednie nawo
żenie nie jest łatwe 
do realizacji. Na
leży dostosować: 
l wielkość dawek 

dla danej rośliny i na różno
rodnej glebie; l liczbę apli
kacji nawozów w sezonie;  
l rodzaj nawozów dla ro
śliny oraz posiadanej klasy 
gleby; l optymalny okres 
wysiewu w zależności od 
warunków pogodowych.

Prawidłowe nawoże
nie omówię na przykła
dzie roślin zbożowych.  
Wymagania dla zbóż, pod 
względem prawidłowego na
wożenia, nie są całkiem pro
stą sprawą, jak by się mogło 
wydawać. Ważnym aspek
tem optymalnego nawo
żenia są badania gleby, by 
odpowiednio dobrać stra
tegie działania i dostarczyć 

optymalne składniki, które 
są glebie najpotrzebniejsze. 
Istotna jest regulacja jej od
czynu poprzez wapnowanie. 
Stosowanie wapna tlenko
wego jest zalecane na gle
bach ciężkich, natomiast na
turalnego wapna – na lekkich. 
Wapnowanie powinno się 
przeprowadzać bezpośred
nio po zbiorach roślin przed
plonowych, a potem (pod
czas orki) należy wymieszać 
nawóz z glebą.

Aby zboże dobrze plono
wało należy je nawozić głów
nie azotem, potasem, magne
zem oraz fosforem. Zanim 
zacznie się dostarczać te pier
wiastki, warto zbadać skład 
gleby (analiza gleby). Wpro
wadzać do gleby należy takie 
ilości nawozów, aby zwró
cić glebie tyle składników, 
ile uprzednio pobrały rośliny 

na niej uprawiane. Zarówno 
zbyt duże dawki składników 
pokarmowych, jak i ich brak 
powodują obniżenie warto
ści użytkowej roś lin uprawia
nych oraz naruszają równo
wagę w glebie. Ważne, żeby 
mieć plan nawożenia. Trze
ba również pamiętać o nawo
zach naturalnych. Aby stwo
rzyć roślinom odpowiednie 
warunki do prawidłowego 

wzrostu i rozwoju, należy 
zapewnić glebie próchnicę. 
Obornik to doskonały nawóz 
naturalny, źródło: składni
ków odżywczych, substan
cji organicznej (próchnicy) 
oraz bogatej i korzystnej flory 
bakteryjnej. Powinno się rów
nież pamiętać o odpowied
nich okresach stosowania 
nawozów. Pierwsza dawka 
azotu na wiosnę nie może być 

opóźniona i należy ją podać 
w formie dobrze rozpuszczal
nej w wodzie. We wczesnej 
dawce nie powinno stoso
wać się mocznika, ponieważ 
uwalnianie azotu z moczni
ka rośnie wraz ze wzrostem 
temperatury gleby, co trzeba 
przewidzieć. Lepiej w pierw
szej dawce podać azot w for
mie saletrzanej. Saletra jest 
dobrze rozpuszczalna w wo
dzie i natychmiast dostępna 
dla roślin. Fosfor jest rów
nież ważny do rozwoju roślin. 
Głównie stymuluje wzrost 
korzeni, przekształca azot 
w białko oraz zwiększa od
porność roślin na niektóre 
choroby. Dostępność dla ro
ślin fosforu z gleby zależy od: 
jej odczynu (pH) – przy zbyt 
niskim (pH poniżej 6; kwa
śna ziemia) następuje trwa
łe związanie tego pierwiastka 
z glebą, przez co rośliny nie 
mogą go pobierać, a przy zbyt 
wysokim (powyżej 7) powsta
je słabo rozpuszczalna w wo
dzie forma – fosforan wap
niowy, który równie trudno 
pobrać roślinie. 

Należy pamiętać, że gleba 
szybko traci potas, dlatego 

trzeba go uzupełniać sys
tematycznie. Uwaga, nie 
można nim nawozić na 
zapas ze względu na moż
liwość blokowania innych 
składników dla rośliny. 
Przez cały okres wegetacji 
roślina potrzebuje potasu. 
Ważne aby we wczesnych 
fazach jej wzrostu i rozwoju 
dostarczyć ten pierwiastek, 
ponieważ jego brak znacz
nie wpłynie na plon rośliny.

Magnez to kolejny ważny 
składnik. W glebach lżej
szych jest go najmniej. Jako 
składnik chlorofilu jest nie
zbędny dla prawidłowe
go przebiegu fotosynte
zy (produkcji asymilatów 
– w efekcie plonu). Nawo
żenie magnezem polega 
przede wszystkim na do
starczaniu go w nawozach 
wieloskładnikowych.

Warto dokładnie pla
nować nawożenie, dzię
ki temu zwiększy się plon. 
Ma to również uzasad
nienie ekonomiczne, bo
wiem nie wydamy pienię
dzy na nawozy których nie  
potrzebujemy.

mgr inż. Michał Ośko

Nawożenie z GPS – zmienne 
dawkowanie nawozów (VRA)

Rolnictwo XXI w. to ciągły rozwój i dostosowanie do nowych wyzwań. Coraz bardziej dynamiczny wzrost liczby ludności niesie za sobą potrzebę zwiększenia 
ilości produkowanej żywności. Naprzeciw temu wyzwaniu rolnictwo stanęło pod mianem Rolnictwo 4.0. Dzisiaj nie wystarczy już tylko wyprodukować 
żywność dobrej jakości, należało się zastanowić jak zrobić to najefektywniej. Dzisiaj proces produkcji ściśle ze sobą wiąże poszczególne etapy kładąc istotny 
nacisk ta transfer informacji. W ten schemat doskonale wpisuje się stosowanie nawozów istotnie związane z potrzebami roślin i warunkami siedliskowymi. 
Nawożenie to bardzo znacząca część wydatków rolników, jednak żeby wydawać pieniądze rozsądnie, rolnictwu przyszły z pomocą nowoczesne technologie. 

Spotykamy coraz 
częściej technolo
gię GPS w uprawie, 
natomiast w przy
padku nawożenia 

to właśnie zmienne daw
kowanie nawozów – VRA 
(z ang. Variable Rate Apli
cation), wydaję się być peł
nym wykorzystaniem wspo
mnianej technologii.

Obecnie większość z głów
nych producentów maszyn 
posiada w ofercie możliwość 
wykorzystywania zmiennego 
dawkowania, np. Amazone, 
Rauch/Kuhn, Bogballe czy 
Sulky. Najbardziej istotna 
z technicznego punktu wi
dzenia jest precyzja syste
mu GPS. W tym przypadku 
wykorzystuje się technologię 
własną, jeżeli producent roz
siewacza takową posiada lub 
korzysta z terminali takich 
firm jak Trimble, TeeJet, AG 
Leader itp. Technologia VRA 
oprócz oczywistego ograni
czenia wydatku na nawozy 
pozwala zapobiec miejsco
wemu przenawożeniu roślin, 
które wpływa negatywnie na 
plon (jakościowo i ilościowo). 

Ważną informacją jest to, że 
dzięki analizom okręgowych 
stacji chemicznorolniczych 
i firm zajmujących się mapo
waniem pól wiemy o wystę
pującej w znacznej większo
ści gospodarstw tendencji 
do przenawożenia potasem 
i fosforem.

Aby zastosowanie zmien
nego dawkowania nawozów 
miało sens, musimy posia
dać mapy zmiennej zasob
ności pól. Mapy zmiennej 
zasobności muszą zostać 
wykonane specjalnym 
sprzętem, aby finalnie były 
w postaci cyfrowej, kompa
tybilnej z elektronicznym 
osprzętem rozsiewaczy. 
Coraz więcej firm świadczą
cych m.in. usługi doradztwa 
nawozowego równocześnie 
oferuje możliwość zbadania 
zasobności pól w składni
ki mineralne. Firmy takie 
przygotowują nie tylko sze
rokie opisy jak dotychczas, 
ale również wspomniane 
wcześniej mapy cyfrowe. 
Nie należy zapominać, że 
informacje o  zasobności 
składników mineralnych 

są tak samo ważne jak zna
jomość pH gleby, a co się 
z tym łączy  zmienność za
kwaszenia poszczególnych 
obszarów pól. Dzięki postę
powi w produkcji nawozów 
wapniowych, dostępne są 

formy tego składnika umoż
liwiające wysiew zwykłymi 
rozsiewaczami nawozów. 
Możliwe jest więc również 
w tym przypadku zastoso
wanie technologii zmien
nego dawkowania. 

Z technicznej strony za
stosowanie VRA polega na 
wykorzystaniu informacji 
o  ilości danego składnika 
mineralnego w glebie w taki 
sposób, aby miejscowo dawka 
nawozu była zmniejszona, 
lub powiększona. W tym 
miejscu należy wspomnieć, 
że technologia VRA bynaj
mniej nie dotyczy tylko na
wożenia rozsiewaczami. Na
wożenie azotem w postaci 
RSM również jak najbardziej 
nadaje się do zastosowania 
tego rozwiązania. Opryski
wacze ze swoimi belkami po
dzielonymi na sekcje to bar
dzo „wdzięczny” materiał 
dla miejscowych modyfikacji 
dawek. Czasami opryskiwacz 
z GPS jest tak zaawansowa
ny, że do zmiennego daw
kowania wystarczy wykupić 
zaledwie dodatkową aplika
cję. Oczywiście zastosowa
nie zmiennego dawkowania, 
zależnie od zasobności pól, 
wymusza na użytkownikach 
pewne ustępstwo. Mianowi
cie do tej metody niemal wy
łącznie nadaje się nawożenie 
pojedynczymi składnikami 

mineralnymi. Dzieje się tak, 
ponieważ w praktyce trudno 
o siedliska gdzie zmienność 
zasobności będzie się po
krywała w przypadku kilku 
składników. 

Ne jesteśmy w stanie za
trzymać zmian otaczają
cych nas dookoła. Parafra
zując znane powiedzenie, że 
gdy nie pójdziemy do przodu 
to w praktyce będziemy się 
cofać, każdy rolnik może za
stosować to stwierdzenie do 
własnej działalności. Podczas 
analizy ekonomicznej wła
snej produkcji, oraz przy pla
nowaniu inwestycji na kolej
ne lata, warto zastanowić się 
czy nie jest to już najwyższy 
czas na „małą elektroniczną 
rewolucję” w naszym gospo
darstwie. Miejmy nadzieję, że 
postępujący rozwój nowocze
snych technologii wpłynie na 
obniżenie cen i taki GPS idąc 
dalej – VRA staną się bar
dziej przystępne cenowo dla 
przeciętnego rolnika, bo jak 
wiemy nie zawsze same dobre 
chęci i przygotowanie mery
toryczne są wystarczające.

Józef Woś

 Q Różni producenci tworząc i rozwijając nowoczesne tech-
nologie wybierają rozwiązania tak, aby były ze sobą w miarę 
możliwości jak najbardziej kompatybilne. Na zdjęciu sterownik 
firmy Rauch – CCI 50 oraz odbiornik GPS ze stajni John Deere

Siew bezpośredni czy tradycyjny?
Rolnictwo dąży do minimalizacji kosztów produkcji oraz 
maksymalizacji zysków. Drożejące środki produkcji oraz wzrost 
nakładów energetycznych przyczynia się do zmian w systemie 
uprawy, lub całkowitego zaniechania uprawy, czyli siewu 
bezpośredniego w glebę nieuprawioną. 

Najczęściej stoso
waną metodą na 
świecie jest upra
wa konwencjo
nalna (tradycyj

na), która wymaga użycia 
pługa. Kolejną jest metoda 
uproszczona, o ograniczo
nej liczbie zabiegów, która 
wykonywana jest maszyna
mi uprawowymi, zestawa
mi uprawowymi itp. Trze
cią jest uprawa zerowa, czyli 
siew bezpośredni polegają
cym na przygotowaniu pola 
pod zasiew za pomocą her
bicydów i wykonanie zasie
wu za pomocą specjalnego 
siewnika. Siewnik delikatnie 
rozcina glebę na niewielkim 
odcinku i wprowadza mate
riał siewny.

Głównymi zaletami siewu 
bezpośredniego są mniejsze 
nakłady pracy, co w dzisiej
szym rolnictwie jest cenne. 
Dzięki ograniczonej liczbie 
zabiegów rolnik może zaosz
czędzić czas, praca przebie
ga szybko i pozwala zacho
wać optymalny termin siewu 
nawet przy dużych areałach. 
Do kolejnych zalet można 
zaliczyć lepsze zatrzymy
wanie wody w glebie, polep
szenie struktury oraz poro
watości gleby (po pewnym 
czasie). Zwiększa się też za
wartość substancji organicz
nych w wierzchniej warstwie 
gleby. Jest to spowodowa
ne nieodwracaniem gleby, 
dzięki czemu nie dochodzi 
do przesuszania i wietrzenia 

gleby oraz woda lepiej pod
siąka do wierzchnich warstw. 
Pozostawione resztki poż
niwne na powierzchni gleby 
są częściowo mieszane, a ich 
pozostała część tworzy war
stwę ochronną gleby.

Kolejną zaletą jest zmniej
szenie zużycia paliwa 
i mniejsze koszty eksploata
cji maszyn oraz nakładów 
na uzyskanie plonu. Dzięki 
zmniejszonej liczbie przejaz
dów oszczędzane jest pali
wo, zużycie maszyn. Równo
cześnie zmniejsza się emisja 
dwutlenku węgla czy ugnia
tanie gleby kołami maszyn.  
Oprócz wielu korzyści ist
nieją pewne zagrożenia przy 
stosowaniu siewu bezpo
średniego. W pierwszych 

latach pogarszają się właści
wości fizyczne gleby (większa 
gęstość i zwięzłość, mniej
sza kapilarna pojemność 
wodna), mamy też do czy
nienia z nierównomiernym 
rozmieszczeniem składni
ków pokarmowych. Należy 
liczyć się ponadto z więk
szą presją ze strony chwa
stów, a także chorób i szko
dników. Biorąc pod uwagę 
powyższe zagrożenia, zale
ca się w systemach bezorko
wych zwiększenie wysiewu 
i dawek nawozów azotowych 
w porównaniu do tradycyj
nej uprawy roli. Koniecz
ne może okazać się również 
stosowanie większych ilo
ści środków ochrony roślin. 
Po kilku latach prowadze
nia siewu bezpośredniego 
zwiększa się ilość substan
cji organicznej w wierzchniej 
warstwie gleby co przyczy
nia się do poprawy właściwo
ści fizycznych, chemicznych 

i biologicznych. Zwiększa się 
bioróżnorodność, intensyw
ność życia biologicznego, co 
przyczynia się do powiększe
nia populacji m.in. dżdżow
nic. Większa aktywność bio
logiczna gleby w systemach 
bezorkowych sprzyja rów
nież poprawie stanu fitosani
tarnego gleby, co może ogra
niczać występowanie chorób. 
W odróżnieniu od trady
cyjnej uprawy, w systemach 
bezorkowych, a zwłaszcza 
w  siewie bezpośrednim, 
nie występuje zjawisko wy
ciągania nasion chwastów 
zdolnych do kiełkowania 
z głębszych warstw gleby.  
Należy również podkre
ślić, że przy siewie bezpo
średnim występuje więk
sze ryzyko zachwaszczenia, 
natomiast brak uprawy me
chanicznej sprzyja nadmier
nemu rozwojowi gryzoni. 
W tym systemie uprawy wy
stępuje również możliwość 

nadmiernego zasolenia gleby 
przez brak możliwości mie
szania gleby z nawozem, co 
powoduje dużą koncentra
cję nawozu w wierzchniej 
warstwie gleby.

Trudno jednoznacz
nie wskazać na to, która 
z form uprawy jest lepsza. 
Większe gospodarstwa 
coraz częściej zmierzają do 
uproszczeń, jednak część 
jednostek produkujących 
najwięcej wciąż pozostaje 
przy pługu. Warto przepro
wadzić kalkulację ponoszo
nych kosztów dla uprawy 
tradycyjnej i bezorkowej.  
Który system uprawy jest 
lepszy? Odpowiedzi na to 
pytanie nie ma. Najwięcej 
zależy od indywidualnych 
uwarunkowań i cech da
nego gospodarstwa. Każdy 
system się sprawdza, gdy 
jest lepiej dostosowany do 
gospodarstwa.

mgr inż. Michał Ośko

Jaka uprawa, taki siew
O tym, że dobre i równomierne wschody roślin bezpośrednio 
rzutują na jakość i ilość osiąganego plonu, nikogo nie trzeba 
przekonywać. Warto jednak pamiętać, w jak znacznym stopniu na 
rozwój roślin wpływa odpowiednia uprawa przedsiewna. 

Można się doszuki
wać wielu czyn
ników wpływa
jących na jakość 
wschodów roś

lin na etapie siewu – i słusz
nie. Zarówno obsada roślin 
(dawka wysiewu), głębokość 
umieszczenia materiału siew
nego, jak i zagęszczenie gleby 
w pobliżu nasion decydują 
o prawidłowym kiełkowaniu 
oraz wzroście roślin właści
wie w każdej fazie rozwojo
wej. Przestrzeganie określo
nych zasad podczas siewu 
przyczynia się także do ogra
niczenia presji różnorodnych 
patogenów. Jednak prawidło
we wykonanie siewu zbóż, 
rzepaku, buraków, kukurydzy 
czy innych roślin jest możliwe 
tylko na odpowiednio przy
gotowanym podłożu.

 QPrawidłowa uprawa
Jedną z najważniejszych 

zasad jest utrzymanie głę
bokości uprawy na pozio
mie zbliżonym do głębokości 
siewu. Nasiona są wówczas 
odkładane na zwięzłej war
stwie gleby, gwarantującej 
prawidłowe podsiąkanie 
wilgoci. Ponadto wzruszo
na wierzchnia warstwa gleby 
powinna zostać zagęszczo
na za pomocą wału konso
lidującego o konstrukcji do
stosowanej do danego typu 

gleby. Pozostawienie nad
miernie spulchnionej war
stwy gleby powoduje szybką 
utratę wody, a w razie wy
stąpienia obfitych opadów 
deszczu – powstanie sko
rupy utrudniającej wzrost 
roślin. W przypadku wcze

snego siewu, a także siewu 
roślin wymagających ogrza
nej gleby (np. kukurydza), 
uprawę warto wykonać kilka 
dni wcześniej, co spowoduje 
wzrost temperatury w strefie 
odkładania materiału siew
nego. Późny siew zaleca się 
natomiast wykonywać z jed
noczesną uprawą, co może 
mieć decydujące znaczenie 
dla zapewnienia wystarcza
jącej wilgotności w okre
sie kiełkowania, zwłaszcza 
w przypadku wystąpienia 
wiosennej suszy.

Ogólne założenia co do 
uprawy to jedno. Inną kwe
stią jest dobór odpowiednie
go narzędzia uprawowego 
do warunków panujących 
w  danym gospodarstwie. 
Każdy rodzaj gleby rządzi 
się swoimi prawami. Ponadto 

nie bez znaczenia jest techno
logia uprawy, gatunek upra
wianych roślin, czy też profil 
produkcji danego gospodar
stwa i związana z tym dostęp
ność nawozów organicznych. 
W zależności od tego rolnicy 
decydują się na różnego typu 
narzędzia do uprawy przed
siewnej, do których zaliczają 
się agregaty zębowe, brony ta
lerzowe oraz brony aktywne.

 QAgregaty zębowe
Agregaty zębowe wyróż

niają się przede wszystkim 

lekką i kompaktową kon
strukcją, co w przypadku za
wieszanych zestawów upra
wowosiewnych może być 
głównym parametrem de
cydującym o wyborze ma
szyny. Jeżeli ciągnik ma re
latywnie niewielki udźwig, 
wszystkie pozostałe cechy 
schodzą na dalszy plan. 
Warto jednak pamiętać, że 
tego typu maszyny pozwa
lają na delikatne zruszenie 
gleby nawet na niewielką 

głębokość bez intensywnego 
jej spulchniania. Co więcej, 
niektóre maszyny o większej 
szerokości mają konstruk
cję segmentową, pozwalają
cą na precyzyjne kopiowa
nie terenu, co ma ogromne 
znaczenie dla zachowania 
odpowiedniej głębokości 
pracy przed wysiewem rze
paku czy buraków. Agregat 
zębowy można zazwyczaj 
wyposażyć w różnego typu 
zęby (sprężyste i sztywne) 
oraz redlice i gęsiostopki, 
co pozwala w łatwy sposób 

dostosować maszynę do wa
runków panujących na polu 
oraz osiągnąć odpowiedni 
efekt (podcinania, miesza
nia, spulchniania).

 Q Agregaty talerzowe
Talerzówka kompaktowa, 

pomimo swojej nazwy, jest 
narzędziem znacznie cięż
szym niż agregat zębowy, 
a zestaw uprawowosiew
ny zbudowany na jej pod
stawie jest dłuższy, przez 
co wymaga do współpracy 
ciągnika o większych ga
barytach i udźwigu. Jest za 
to maszyną znacznie bar

dziej uniwersalną. W wielu 
przypadkach może być wy
korzystywana do uprawy 
pożniwnej, jak i przedsiew
nej. W połączeniu z siew
nikiem wyposażonym w re
dlice talerzowe tworzy 
zestaw odpowiedni do pracy 
w technologii uproszczo
nej, dzięki temu że dobrze 
radzi sobie z dużą ilością 
resztek organicznych. Efekt 
cięcia i intensywnego mie
szania jest w takich warun
kach wysoce pożądany. Na 
ciężkich i silnie zbrylonych 

glebach agresywnie pracują
ce talerze zapewniają dobre 
efekty pracy. Na glebach lek
kich silny efekt spulchnia
nia może jednak skutkować 
nadmiernym przesusza
niem gleby i niszczeniem jej 
struktury. Ważne jest zatem 
utrzymanie umiarkowanej 
prędkości roboczej oraz za
pewnienie efektu konsolida
cji gleby za pomocą wału. 
Utrzymanie niewielkiej głę
bokości pracy, wymaganej 
np. przy siewie rzepaku, jest 
trudniejsze niż w przypadku 
agregatu zębowego. Z kolei 
zniwelowanie wzdłużnych 
nierówności pola po zabie
gu wymaga zastosowania 
bocznych deflektorów, gdyż 
gleba podczas pracy jest 
w znacznym stopniu prze
mieszczana na boki.

 Q Uprawa aktywna
Brona wirnikowa lub wa

hadłowa (obecnie już rzad
ko spotykana na polach) to 
narzędzie, które szczególnie 
intensywnie rozbija bryły 
i wyrównuje powierzchnię 
pola. Nie zaleca się używa
nia jej na glebach lekkich 
z uwagi na efekt nadmier
nego spulchniania gleby 
i w konsekwencji jej prze
suszania oraz ryzyka po
wstania skorupy po obfitych 
opadach deszczu. Jednak 
na zwięzłych glebach może 
się okazać jedynym narzę
dziem, które pozwoli w jed
nym przejeździe przygoto
wać glebę na tyle dobrze, 
by możliwy był precyzyj
ny wysiew nasion rzepaku 
czy buraka na odpowied
niej głębokości.

Łukasz Wasak

 Q Agregaty talerzowe są narzędziami uniwersalnymi: spraw-
dzą się w uprawie przedsiewnej i pożniwnej, a ponadto mają 
zastosowanie w technologiach uproszczonych.

 Q Agregaty zębowe wyróżniają się lekką i kompaktową budo-
wą, pozwalającą na współpracę z ciągnikiem o stosunkowo 
niewielkim udźwigu.
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Przygotowanie gleby do siewu nasion wiosną 
Prawidłowa przedsiewna uprawa roli powinna umożliwić 
umieszczenie wysiewanych nasion na jednakowej głębokości na 
zagęszczonym podłożu oraz przykrycie ich cienką warstwą luźnej 
gleby o gruzełkowatej strukturze, nie rozpylonej. 

Podczas wiosennych 
zabiegów uprawo
wych, popełnia
ne są często nie
odwracalne błędy 

agrotechniczne w prawidło
wym przygotowaniu roli do 
siewu. Należą do nich m.in.: 
– zbyt głębokie spulchnie

nie gleby; 
– wielokrotne przejazdy na

rzędziami i maszynami 
uprawowymi; 

– zbyt późne rozpoczęcie 
uprawek wiosennych;

– stosowanie aktywnych 
narzędzi uprawowych 
na lżejszych glebach; 

– za wcześnie rozpoczęte 
prace na zbyt wilgotnej 
glebie. 
Podstawowym celem wio

sennej uprawy jest zatrzy
manie jak największej ilo
ści wody zmagazynowanej 
w okresie zimowym, przy
spieszenie ogrzania się gleby 
oraz stworzenie gruzełko
watej struktury w wierzch
niej warstwie roli. Zbyt głę
boka uprawa prowadzi do 
przesuszenia gleby, znisz
czenia systemu podsiąkania 
wody, utrudnia kiełkowa
nie i wzrost roślin. Wielo
krotne przejazdy ciągników 
(najczęściej bez kół bliźnia
czych) z maszynami i na
rzędziami po polu, powo
duje zagęszczenie warstwy 
uprawnej, niszczy strukturę 

gleby, pozostawia na po
wierzchni pola głębokie 
koleiny. 

Uniknięcie błędów pod
czas uprawy roli wymaga 

zastosowania narzędzi od
powiednio dobranych do ro
dzaju gleby i spełniających 
wymagania agrotechniczne 
dla wysiewu odpowiednich 
nasion. Głębokość uprawy 
powinna być taka, jak głę
bokość siewu. W przypad
ku np. nasion dużych (ku
kurydzy) kapilary powinny 
być zamknięte na głęboko
ści 4–5 cm na glebach zwię
złych i wilgotnych oraz na 
7–8  cm na glebach lżej
szych i suchych, a w przy
padku zbóż czy buraków 
cukrowych ta głębokość 
jest mniejsza i wynosi około 
2–3 cm. Nad zamkniętymi 
kapilarami powinna zostać 
wytworzona warstwa luźna, 
o gruzełkowatej strukturze, 
sprzyjającej nagrzewaniu 
się gleby.

Wiosenne zabiegi upra
wowe powinna rozpo
czynać włóka. Należy to 
wykonać jak najszybciej, 
gdy tylko stan gleby na to 
pozwoli. 

Przygotowanie gleby do 
siewu powinno nastąpić 
w możliwie małej liczbie 
przejazdów roboczych, po
nieważ każdy przejazd po
woduje dodatkowe kole
iny i ugniatanie gleby oraz 
stwarza nierówne warun
ki wschodów. Dlatego na
leży łączyć pojedyncze 
narzędzia w agregaty wie
loczynnościowe uprawowe 
i uprawowosiewne. 

Oferowane aktualnie wie
loczynnościowe zestawy 
uprawowe można podzie
lić na trzy grupy: 

– bierne ciężkie agregaty do 
przedsiewnej uprawy roli 
pod siew punktowy oraz 
dla zbóż, oleistych itp.,

– bierne lekkie agrega
ty uprawowe, do łącze
nia z  siewnikami zbo
żowymi jako agregaty 
uprawowosiewne; 

– aktywne agregaty uprawo
we do łączenia z siewnika
mi zbożowymi oraz samo
dzielnie do przygotowania 
gleb średnich, ciężkich, 
zlewnych. 
Najbardziej aktualnie za

lecana kolejność ustawienia 
zasadniczych zespołów ro
boczych w agregacie bier
nym to umieszczenie zębów 
spulchniających pomiędzy 
dwoma wałami uprawowy
mi. Jest to bardzo korzyst
ne z uwagi na możliwość 
precyzyjnego utrzymywa
nia głębokości spulchnia
nia gleby, bez konieczności 
stosowania kół kopiujących. 
Typ wału i  jego średnica 
muszą być dobrane do ro
dzaju gleby. Dokładna re
gulacja głębokości uprawy 
i jej utrzymanie są najistot
niejszymi elementami do
brego agregatu do uprawy 
przedsiewnej. Przedni wał 
przejmuje funkcję kół ko
piujących, ponadto dodat
kowo kruszy glebę przed 
zębami, poprawiając jakość 
ich pracy. Wał przedni pra
cuje na niespulchnionym 
polu i mogą go uszkodzić 
kamienie. Dlatego na za
kamienione pola najlepszy 
jest wał spiralny, a na pola 
bez kamieni – wał strunowy, 

 Q Włóka polowo-łąkowa służy do wyrównywania powierzchni w uprawie polowej (rów-
nież na użytkach zielonych), rozdrabniania brył, do szybkiego obsychania i ogrzewania 
powierzchni pól wiosną.

 Q Zalecany agregat do uprawy przedsiewnej wiosną, który składa się z dwóch rzędów zębów 
spulchniających zakończonymi gęsiostopkami, przedniej i tylnej włóki, wału strunowego 
i Crosskil.

Strip-till – zalety, wady, wymagania 
Obecnie bardzo popularne są uproszczenia w rolnictwie. Każdy 
rolnik chce ograniczyć nakłady względem jak największych 
plonów. Uprawa pasowa, popularniej zwana strip-till, korzysta 
z cech zarówno uprawy płużnej, jak i siewu bezpośredniego.  

Jedną z jej zalet jest to, że 
większość powierzch
ni pola pozostaje nie
zruszona – znajduje się 
tam ściernisko, resztki 

pożniwne, a więc występu
je okrywa z korzystnym od
działywaniem oraz pasy ziemi 
głęboko uprawiane. 

Uprawa pasowa polega na 
przygotowaniu gleby w pa
sach, w których wysiewa
ne/sadzone są rośliny. Ma
szyny do uprawy pasowej to 
bardzo skomplikowane agre
gaty składające się z podze
społów wykonujących wiele 
czynności za jednym przejaz
dem: l rozcinanie i spulch
nianie gleby w pasie główne
go wzrostu i rozwoju roślin; 

l uprawianie przedsiewne; 
l wysiewanie nawozu (lub 
nawozów) na głębokość do 
30 cm; l wysiewanie nasion/
sadzenie rozsady; l zagarnia
nie gleby i l dociskanie.

 Q Zalety 
Jeden przejazd umożli

wia jednocześnie: l upra
wę roli; l wysiewanie nawo
zów; l precyzyjny wysiew 
nasion/sadzenie rozsa
dy; l stosowanie herbicy
dów; l siew międzyplonów. 
Kolejną jest duża oszczędność 
paliwa i czasu pracy.

W tej technologii można za
uważyć mniejsze ubytki (pa
rowanie) wody z gleby, bar
dziej równomierne wschody 

roślin i większe plony w skraj
nych warunkach pogodo
wych – suchych lub mokrych 
latach.

Dozowanie nawozów mine
ralnych jest bardzo dokładne 
– aplikowane są one tylko do 
uprawianej przestrzeni gle
bowej. Dzięki temu składni
ki pokarmowe znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
korzeni wzrastającej rośliny 
i są efektywnie przez nią wy
korzystane. Zużywamy więc 
mniej nawozów, w przelicze
niu na jednostkę powierzch
ni, i jednocześnie ogranicza
my na nie nakłady.

Należy pamiętać że zakup 
maszyn uprawowych (agrega
tów) do technologii strip till 

jest drogie (poza ceną ma
szyny, trzeba doliczyć koszt 
ciągnika o stosunkowo dużej 
mocy).

Przy tej uprawie tempe
ratura gleby jest niższa niż 
przy konwencjonalnej. Gleba, 
która była zaorana, w dzień 
się ogrzewa natomiast w nocy 
jej temperatura szybciej się 
obniża, a w technologii strip 
till te skoki temperatury są 
mniejsze. Zestawiając pomia
ry temperatury gleby z kilku
nastu dni można zauważyć, że 
średnia dotycząca pól prowa
dzonych w technologii strip
till jest niższa niż tych, gdzie 
stosowano tradycyjną orkę, 
ale za to bardziej stabilna.

Należy również podkreślić, 
że uprawa pasowa istotnie 
powiększa życie biologicz
ne gleby w pasach uprawy 
roli, dzięki wyeliminowania 
zabiegów orki.

 QWady
Jak każda technologia, tak 

i ta ma pewne wady. Duża 
ilość resztek roślinnych (mul
czu) na powierzchni gleby 
może mieć niekorzystny 
wpływ na uprawę. Jako przy
kłady można wymienić: trud
niejsze wykonywanie uprawy 
roli (głównie siewu i pielęgna
cji międzyrzędowej), opóź
nienie kiełkowania nasion 
i wschodów roślin oraz po
czątkowego wzrostu roślin, 
kumulacja występowania 
organizmów chorobotwór
czych, szkodników i nasion 
chwastów. Trzeba również 
wziąć pod uwagę czynnik eko
nomiczny, stosowanie strip
tillu powoduje zużycie pa
liwa na uprawę, nawożenie 
i siew roślin ozimych w gra
nicach 16–20 l/ha, natomiast 
w przypadku uprawy płużnej 
– 31–43 l/ha. Jednak dla rol
nika liczy się najbardziej efekt 

końcowy, czyli plony. W przy
padku stosowania uprawy pa
sowej w niekorzystnych wa
runkach wodnych (suchy rok 
z niedoborem opadów lub 
gleby mozaikowate) w po
równaniu z uprawą płużną 
można uzyskać plon wyższy 
nawet do 1,5 t/ha.

Warto się zastanowić nad 
wykorzystaniem tej techno
logii. Jej popularność z roku 
na rok rośnie, możliwe, że 
ma to związek z coraz bar
dziej zmienną pogodą oraz 
ze zwiększającą się świado
mością rolnika. Warto przeli
czyć zakup maszyn względem 
opłacalności dla danego go
spodarstwa. Dla małych go
spodarstw, w których ta tech
nologia się nie opłaci istnieje 
alternatywa, wiele firm usłu
gowych posiada taką techno
logię w swojej ofercie, możli
we, że warto ją przetestować.

mgr inż. Michał Ośko

prętoworurowy lub pier
ścieniowy. Zasadniczy ele
ment roboczy agregatu sta
nowi sekcja spulchniająca 
glebę, którą przeważnie jest 
brona lub kultywator. Naj
lepsze do płytkiej uprawy 

wiosennej są agregaty na 
bazie bron sprężynowych, 
redlicowych lub zębowych.

Kultywatory należą do naj
częściej używanych narzę
dzi wchodzących w skład 
agregatów biernych do upra
wy przedsiewnej. Kultywa
tory lekkie mają zęby typu 
„S”, pracują na głębokość do 
10 cm i posiadają podziałkę 
zębów do 10 cm. Kultywa
tory pracujące głębiej, mają 
podziałki od 10 do 16 cm. 
Dla gleb średnich odpowied
nie są kultywatory z zęba
mi o przekroju 10 x 32 mm 
lub 12 x 32. 

 Na glebach cięższych na
leży stosować zęby spręży
nowe, na których instalo
wane są gęsiostópki. Ich 
działanie jest korzystne 
szczególnie przy uprawach 
płytkich, gdyż podcinają pła
sko całą powierzchnię pola. 
Takie wyposażenie kultywa
tora na pewno sprawdza się 
na glebach cięższych (np. 
sekcja spulchniająca agre
gatów m.in. Unii lub Expo
mu). Zagęszczenie zębów 
powinno być uzależnione 
od głębokości uprawy – im 
płycej, tym gęściej, np. pod 
łubiny. Agregaty z kultywa
torem lekkim, pracujące na 
głębokości 5–8 cm, prefe
rowane pod zboża, kuku
rydzę powinny się poru
szać z prędkością powyżej 
8–9 km/h. Agregaty z bro
nami sprężynowymi z gę
siostopkami służą do pracy 

na głębokość 3–5 cm, są za
lecane szczególnie do przy
gotowania gleby pod buraki 
cukrowe, warzywa. 

Wały strunowe są stan
dardowym wyposażeniem 
agregatów do uprawy przed

siewnej. Bardzo korzystne 
w uprawie przedsiewnej jest 
działanie segregujące wału, 
polegające na porywaniu 
zwartych grudek, które opa
dają po ułożeniu się części 
drobnych i zostają na po
wierzchni. Z tego względu 
średnice wałów strunowych 
utrzymują się w granicach 
25–35 cm. Przednie wały 
prętowe stosowane w agre
gatach zawieszanych i przy
czepianych – kopiują po
wierzchnię pola, kruszą, 
znacznie lepiej niż zęby 
spulchniające. W miejsce 
klasycznych wałów struno
wych wprowadza się nowe 
typy wałów, jak np. wał spi
ralny. Bardzo dobrym kru
szeniem i zagęszczaniem 
gleb suchych i zbrylonych 
charakteryzują się wały 
pierścieniowe typu Cros
skill i Cambridge. 

Agregaty powinny być 
zaopatrzone w  skutecz
ne spulchniacze śladów 
i płozy wyrównujące, a cią
gnik w koła bliźniacze. Na
rzędzia bierne rozpylają 
glebę w niewielkim stop
niu, pozostawiają drobne, 
wilgotne grudki w miejscu 
siewu, a suche większe, na 
powierzchni i nie tworzą 
tzw. zlepieńców. Jest to bar
dzo optymalny układ, za
pewniający szybki przepływ 
wody do nasion i jednocze
śnie powietrza Produkowa
ne są agregaty bierne za
wieszane, półzawieszane 

i przyczepiane. Zawiesza
ne są zwrotne, prostsze, 
tańsze, nie posiadają pod
wozia i mechanizmów wy
dźwigowych. Przykładem są 
agregaty typu Kombi z Unii 
o szerokości od 3 do 5,6 m, 
o zapotrzebowaniu mocy 
od 60 do 150 KM. Odrębna 
grupę stanowią agregaty tzw. 
kompaktowe, zawieszane ze 
sprzęgami do zawieszenia 
siewników z tzw. hydropa
kiem lub nabudowanym. 
Na znaczeniu zyskują pół
zawieszane agregaty upra
wowe do łączenia z siewni
kami i stosowania na glebach 
lekkich oraz średnich, co 
stosują powszechnie kra
jowi producenci jak m.in.: 
l	 Unia Group – agrega
ty typu „Atlas” o szeroko
ściach 3–9 m; „Lech” prod. 
Expom, oferowany w sześciu 
szerokościach roboczych od 
2,8 do 5,6 m; l agregaty pół
zawieszane, przyczepiane są 
bardziej rozbudowane, cięż
sze i droższe. Dobrze wy
równują pole i kruszą bryły, 
gleba jest dobrze, równo
miernie zagęszczona. Na 
nich instaluje się siewniki 
zarówno do siewu rzędowe
go, jak również punktowego.

Agregaty aktywne, ze 
względu na komplikację 
napędu, budowane są jako 
sztywne. Nie kopiują więc 
nierówności terenu. Nie 
są wyposażone w spulch
niacze śladów kół ciągnika 
.W skład agregatu aktyw
nego wchodzą najczęściej 
brony wirnikowe oraz wał 
zębaty, rurowy, strunowy. 
Aktywne agregaty uprawo
we powinny być zastosowa
ne na cięższych glebach wy
magających intensywnego 
doprawienia, które trudno 
wykonać agregatami bier
nymi. Zaletą tych maszyn 
jest szeroki zakres regula
cji efektu uprawy, jak: m.in.; 
poprzez zmianę liczby obro
tów WOM lub prędkość ro
boczą. Końcowy efekt upra
wy można również zmieniać 
wałem, przeznaczonym do 
ponownego zagęszczenia 
gleby i do regulacji głębo
kości pracy brony wirniko
wej. Agregaty wykonujące 
zadanie w jednym przejeź
dzie są najczęściej łączone 
z siewnikiem zbożowym, 
tworząc agregaty uprawo
wosiewne . 

Aby skuteczność zabie
gów uprawowych była dobra 
i aby uzyskać zakładane cele 
uprawy, należy przeprowa
dzić regulacje nastawcze na
rzędzi wchodzących w skład 
agregatu i osiągnąć wyma
gane wskaźniki jakościowe. 
Ponadto, podczas obsługi 
agregatów uprawowych na
leży zwrócić uwagę na bez
pieczeństwo pracy.

Piotr Grudnik

 Q Wyrównanie powierzchni gleby, pokruszenie, zagęszczenie, 
równomierne podcięcie podłoża na całej szerokości zapewnia 
powyższy agregat do przedsiewnej uprawy pod rzepak, buraki.

 Q Na gleby średnie i ciężkie np. pod warzywa – zalecany jest 
agregat aktywny z broną wirnikową.
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Arbos w wersji Advanced
Po rozstaniu się z markami Fendt i Massey Ferguson w ofercie 
spółki Korbanek pojawiły się ciągniki Arbos. Są to pojazdy 
produkowane przez włoską firmę wykupioną przez chiński 
koncern Lovol. Nowością na polskim rynku jest największy model 
Arbosa dostępny w zaawansowanej wersji Advanced. 

 Q Ciągniki serii 5000

Seria uniwersalnych 
ciągników polowych 
Arbos 5000 obejmu
je trzy modele: 5100, 
5115 i 5130 o mak

symalnej mocy 110, 122 
i 136 KM dostępne w wersji 
Global oraz Advanced. Ostat
nia opcja oznacza konstruk
cje bardziej zaawansowane 
technicznie. W traktorach 
Advanced zmiana kierunku 
jazdy odbywa się z wykorzy
staniem rewersu uruchamia
nego elektrohydraulicznie. 
Operator ma możliwość re
gulacji „agresywności” dzia
łania przekładni wstecznej 
poprzez przycisk znajdują
cy się na konsoli po prawej 
stronie operatora. W wersji 
Global jest dostępny rewers 
mechaniczny. Opcję Advan
ced wyróżniają trzy półbiegi 
załączane pod obciążeniem, 
podczas gdy skrzynie przekła
dniowe w wersji Global dys
ponują dwoma półbiegami. 

W bardziej zaawansowanych 
ciągnikach Arbos serii 5000 
WOM jest uruchamiany elek
trohydraulicznie, podobnie 
jak napęd przedni i blokada 
dyferencjału. W wersji Glo
bal WOM jest uruchamiany 
mechanicznie. 

 QModel 5130 w wersji Advanced
Nowością na rynku pol

skim jest ciągnik Arbos 

5130 dostępny w  wersji 
Advanced. Jest to najwięk
szy model z serii 5000. Pre
miera tego ciągnika miała 
miejsce podczas ostatnich 
targów w Ostródzie. Trak
tor napędzany jest 4cylin
drowym silnikiem model 
3404 produkowany przez 
amerykańską firmę Koh
ler, która w 2007 r. przejęła 
znanego wytwórcę silników 

Lombardini. Maksymalna 
moc jaką oferuje motor wy
nosi 136 KM a maksymalny 
moment obrotowy uzyskiwa
ny przy 1400 obr./min. to 500 

Nm. Jednostka napędowa 
spełnia wymagania normy 
Tier 4 Final dzięki zastoso
waniu czterech zaworów na 
cylinder, układowi elektro
nicznego wtrysku common 
rail oraz systemu recyrkula
cji spalin SCR ze zintegrowa
nym filtrem oksydacyjnym 
(DOC), który wykorzystuje 
płyn AdBlue. Silnik jest wy
posażony w turbosprężarkę 
i intercooler. 

Zbiornik paliwa ma po
jemność 160 l. Bak na płyn 
AdBlue mieści 25 l. 

 Q Przekładnia z trzema 
półbiegami

Standardowym wyposa
żeniem modeli serii 5000 
w wersji Advanced jest 5za
kresowa przekładnia typu 
Powershift z trzema biega
mi załączanymi z użyciem 
pedału sprzęgła głównego. 
Dzięki zastosowaniu trzech 
półbiegów zmienianych pod 
obciążeniem całkowita licz
ba przełożeń do jazdy przo
dem wynosi 45. Liczba bie
gów do jazdy wstecz wynosi 
15. Półbiegi są zmieniane 
za pomocą przycisków „+” 
i „–” znajdujących się na 
dźwigni zmiany biegów, na 
której producent zamonto
wał także przycisk urucha
miający sprzęgło główne. 
Dzięki temu podczas zmiany 

biegów operator nie musi 
używać pedału sprzęgła. 

Z dostępną w standardzie 
przekładnią biegów pełza
jących minimalna pręd

kość ciągnika przy nomi
nalnych obrotach silnika 
wynosi 0,33 km/h. Pręd
kość maksymalna ciągni
ka osiąga wartość 40 km/h. 
Przekładnia w zakresie pręd
kości 4–12 km/h oferuje aż 
12 przełożeń, co zapewnia 
+/– 20% redukcji prędkości 
pod obciążeniem.

Producent Arbosów zwró
cił także uwagę na rozstaw 
osi traktorów, który to pa
rametr jest istotny w pra
cach polowych. W modelu 
Arbos 5130 rozstaw pomię
dzy osią przednią a tylną 
wynosi 2397 mm. Ciągniki 
Arbos charakteryzuje dobra 
zwrotność. Wspomagany 
hydraulicznie układ kierow
niczy oferuje kąt skrętu wy
noszący 55°. Promień skrę
tu wynosi 3,4 m. 

Oś przednia została 
wzmocniona na potrzeby 
cięższych prac. Jej nośność 
wynosi 3500 kg i jest prze
widziana do prac z łado
waczem czołowym. Przed
ni mechanizm różnicowy 
jest dostępny z  blokadą 
automatyczną.

Uruchamiany elektrohy
draulicznie WOM oferuje 
prędkości wynoszące 540 
i 1000 obr./min. Dostępny 
jest też wariant 540540E 
z trybem ECO załączanym 
w celu oszczędności paliwa. 

Opcjonalnie jest dostępny 
także przedni WOM o pręd
kości 1000 obr./min. załą
czany elektrohydraulicznie. 

 Q Podnośnik sterowany 
elektronicznie

Deklarowany przez pro
ducenta udźwig podnośni
ka hydraulicznego ciągnika 
w wersji Advanced wynosi 
4600 kg. Wartość tę uzyska
no dzięki dodatkowym si
łownikom hydraulicznym. 
Urządzenie jest sterowane za 
pomocą systemu EHR. Stan
dardowo tylny podnośnik 
na zewnątrz jest sterowany 
przyciskami umieszczony
mi na błotnikach. Opcjonal
nie jest dostępny podnośnik 
przedni o udźwigu 2000 kg. 
Układ hydrauliczny jest za
silany pompami o łącznym 
wydatku 110 l/min. Pierwsza 
pompa o wydatku 70 l/min.  
zasila podnośnik i wyjścia 
hydrauliczne. Druga nato
miast obsługuje układ kie
rowniczy, uruchamianie 
blokad mechanizmów róż
nicowych, napędu przed
niej osi oraz WOM. Produ
cent oferuje aż do czterech 
wyjść hydraulicznych dwu
stronnego działania z roz
dzielaczem hydraulicznym 
do obsługi ładowacza czoło
wego. Czwartą parę hydrau
liki można wpiąć w hydrau
licznie uruchamiany łącznik 
górny dostępny w opcji. 

 Q Ergonomiczna kabina
W ciągnikach Arbos za

montowano 4słupkową ka
binę w której system ogrze
wania, klimatyzacja oraz radio 
z wejściem USB są dostępne 
w standardzie. Miejsce ope
ratora Arbosa serii 5000 wy
różnia zaokrąglona przednia 
szyba dostępna w standardzie, 
co jest przydatne w przypad
ku pracy z ładowaczem czo
łowym. Kolejnym wyróżni
kiem są duże, oszklone drzwi, 
które otwierają się szeroko 
oraz dwupłaszczyznowa re
gulacja kolumny kierowniczej. 
Najważniejsze funkcje ciągni
ka skupiono na konsoli znaj
dującej się po prawej stronie 
operatora. Dźwignie i przy
ciski poszczególnych funkcji 
są oznaczone różnymi kolora
mi. Są one ustawione ergono
miczne według częstotliwości 
używania ich podczas pracy. 

Kabina ma pełny pakiet 
oświetlenia w tym dodat
kowe lampy robocze. Ze 
względu na nowe przepi
sy homologacyjne „Tractor 
Mother Regulation” ciągniki 
Arbos wyposażono w luster
ka sferyczne dzielone z pra
wej i lewej strony. 

dr inż. Jacek Skudlarski

Reklama

 Q Największy z serii 5000 ciągnik Arbos 5130 jest już dostępny także w zaawansowanej 
wersji Advanced. 

 Q Standardowym wyposażeniem ciągników wersji Advanced 
jest system EHR obsługujący podnośnik hydrauliczny.

 Q Półbiegi pod obciążeniem 
są zmieniane za pomocą 
przycisków znajdujących się 
na dźwigni zmiany biegów. 
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Inteligentna hydraulika
Z ust sprzedawców ciągników 
i maszyn rolniczych coraz częściej 
usłyszeć można magiczne określenie 
„load sensing”. Co to właściwie jest 
i czemu ma służyć?

Pojęcie to odnosi się 
do układu hydrau
licznego ciągnika 
oraz współpracują
cej z nim maszyny, 

i oznacza mniej więcej tyle, co 
„system wykrywający obcią
żenie”. I oczywiście reagujący 
na nie – ale o tym za chwilę. 
Zacząć należy od klasyczne
go układu hydraulicznego.

 QNiepotrzebne straty energii
Tradycyjny układ hydrau

liczny ciągnika bazuje najczę
ściej na zębatej pompie o sta
łym wydatku. Oznacza to, że 
olej jest przez nią przetacza
ny cały czas, niezależnie od 
aktualnego zapotrzebowa
nia. Jeżeli żaden odbiornik 
(siłownik lub silnik hydrau
liczny) nie pobiera w danym 
momencie oleju, ten powra
ca do zbiornika. Takie przeta
czanie oleju generuje zbędne 

opory oraz nagrzewanie się 
oleju, co wiąże się ze zwięk
szonym zużyciem paliwa. Po
nadto znaczne straty ener
gii występują w przypadku 
tłoczenia oleju przez zawór 
przelewowy. Wyeliminowa
nie tego typu strat ma szcze
gólne znaczenie w przypadku 
dużych ciągników i maszyn, 
w których układ hydraulicz
ny może osiągać wydatek na 
poziomie stu kilkudziesięciu 
i więcej litrów w ciągu minuty. 
Dlatego w nowoczesnych i za
awansowanych maszynach za
częto zwracać uwagę na moż
liwość ograniczenia wydatku 
oleju w czasie, kiedy nie jest 
on potrzebny, co daje znaczące 
korzyści w kontekście zużycia 
zarówno paliwa, jak i elemen
tów układu hydraulicznego. 
Ponadto układy typu Load 
Sensing zapewniają sterowa
nie funkcjami hydraulicznymi 

w sposób wyjątkowo precyzyj
ny, proporcjonalnie do wychy
lenia dźwigni.

 QKompensacja ciśnienia 
i wydatku

Hydrauliczny układ typu 
Load Sensing otrzymuje in
formację zwrotną na temat 
aktualnego zapotrzebowania 
na ciśnienie lub wydatek oleju, 
co pozwala dostosować para
metry pracy układu do aktu
alnych potrzeb. System może 
wykorzystywać pompę o sta
łym, jak i zmiennym wydat
ku. Największe oszczędności 
przynoszą układy wykorzy
stujące pompę o zmiennym 
wydatku o konstrukcji wielo
tłoczkowej, stosowane zazwy
czaj w nowoczesnych ciągni
kach rolniczych. Ich budowa 
pozwala regulować wydatek 
płynnie i szybko, w zależno
ści od potrzeb. Kiedy olej nie 
jest pobierany, pompa pracu
je w trybie jałowym.

 Q Load Sensing w ciągniku
Producenci ciągników za

zwyczaj oferują kilka opcji 

układu hydraulicznego do 
wyboru, wśród których 
można znaleźć zarówno tra
dycyjne systemy otwarte, czę
stokroć też z funkcją sumo
wania wydatku pomp w celu 
zwiększenia wydatku hydrau
liki zewnętrznej (umożliwia 
to pracę na niższych obro
tach z maszynami o rozbudo
wanej hydraulice lub z łado
waczem czołowym), a także 
układy typu Load Sensing. 
Warto zauważyć, że te ostat
nie zazwyczaj mają maksy
malny wydatek na wyższym 
poziomie. Przykładowo stan
dardowy układ hydrauliczny 
ciągnika o mocy 120 KM za
pewnia wydatek na poziomie 
80–90 l/min, a opcjonalny 
układ z pompą typu Load 
Sensing jest aż o 20–30 l/min 
wyższy, co umożliwia wydaj
niejszą pracę, i to przy ogra
niczonych obrotach silnika.

Dodatkowym wyposaże
niem ciągników z hydrauliką 
typu Load Sensing są przyłą
cza PowerBeyond. Służą one 
do zasilania maszyn wypo
sażonych we własne układy 

sterowania zapotrzebowa
niem oleju. Dużej średni
cy przewody hydrauliczne 
w połączeniu z bezciśnie
niowym powrotem znacznie 

ograniczają straty mocy oraz 
umożliwiają zasilenie ma
szyn wymagających wyso
kiego wydatku oleju.

wl

Rozrzutnik tandemowy czy na dużym kole?
Na rynku rolniczych rozrzutników obornika w popularnym 
zakresie ładowności, od około 8 t do 16 t, zasadniczo można 
wyróżnić dwie odmienne konstrukcje. Jakie są ich zalety i wady 
oraz czym się kierować podczas wyboru typu rozrzutnika? 

J edna z nich charak
teryzuje się szeroką 
skrzynią ładunkową, 
pod którą umieszczo
ne są koła w układzie 

tandem. Drugą natomiast, 
ostatnimi czasy cieszącą się 
rosnącą popularnością, wy
różniają szeroko rozstawio
ne koła o dużej średnicy oraz 
wąska, ale nisko zawieszona 
skrzynia umieszczona po
między nimi. Która z nich 
jest lepsza?

 QNa polu
Zwolenników zarówno jed

nej, jak i drugiej konstrukcji 
jest równie wielu. Jednym 
z  częściej wymienianych 
argumentów przemawia
jących na korzyść rozrzut
ników z dużym kołem jest 
lekkość uciągu. Wiele zale
ży tu od rozmiaru ogumie
nia, rodzaju protektora czy 
ciśnienia w oponach, jednak 
ogólnie uważa się, że maszy
na z jedną osią wyposażo
ną w koła o dużej średnicy 
toczy się lżej, zwłaszcza na 
miękkim polu. Duża śred
nica ogumienia, często połą
czona z rolniczym protekto
rem typu „jodełka”, zapobiega 
ponadto blokowaniu się koła 

i ciągnięciu się brył oborni
ka, co zdarza się w przypad
ku niskiego koła ze stosun
kowo gładkim bieżnikiem, 
zwłaszcza na mokrej i śliskiej 
powierzchni pola. Co wię
cej, tandemowy układ jezdny, 
który w rozrzutnikach śred
niej wielkości zazwyczaj nie 
jest wyposażony w skrętną 
oś, podczas wykonywania 
uwroci powoduje spycha
nie gleby, a na użytkach zie
lonych – niszczenie darni. 
Jakie zatem są zalety rozrzut
ników tandemowych?

 QNa drodze
Przede wszystkim tan

dem spokojniej zachowuje 
się na drodze. Czterokoło
wy układ jezdny, zazwyczaj 

wyposażony w system amor
tyzacji za pomocą resorów 
parabolicznych, skutecznie 
pochłania energię na wybo
jach. Tandemowe zawiesze
nie niejednokrotnie pozwala 
także uzyskać lepszy rozkład 
masy w przypadku pełnej, 
częściowo opróżnionej oraz 
pustej skrzyni ładunkowej. 
Różnice w nacisku dyszla na 
zaczep ciągnika zazwyczaj 
będą mniejsze niż w przy
padku jednoosiowej kon
strukcji, opartej o podłoże 
w jednym punkcie. Nie bez 
powodu większość rozrzutni
ków zawieszonych na dużych 
kołach wyposażonych jest 
w dyszel ze skutecznym ukła
dem amortyzacji wstrząsów 
(np. resorowym lub nawet 

hydraulicznym), podczas gdy 
konstrukcje z tandemowym 
resorowanym układem jezd
nym mają dyszel sztywny lub 
z prostym systemem tłumie

nia drgań za pomocą amor
tyzatorów gumowych.

 Q Skrzynia ładunkowa
Warto zauważyć, że za tan

demowym układem jezdnym 
umieszczonym pod skrzy
nią ładunkową idzie istotna 
różnica w konstrukcji skrzy
ni. Otóż jest ona znacznie 
szersza i jednocześnie niż
sza. Wiąże się z tym zazwy
czaj mniejsza wysokość za
ładunku, co ma znaczenie 
w gospodarstwach dysponu
jących ładowarką lub ładowa
czem o niewielkiej wysokości 
podnoszenia. Ponadto roz
rzutniki z tzw. dużym kołem, 
o ile skrzynia ładunkowa nie 
rozszerza się ku górze w od
powiednim stopniu, są nieco 

trudniejsze w  załadunku 
z uwagi na mniejsze świa
tło górnej krawędzi skrzyni, 
a także wystające o ok. pół 
metra na zewnątrz koło (które 

można w łatwiejszy sposób 
uszkodzić). Warto przy okazji 
zwrócić uwagę na fakt, że zde
cydowana większość dostęp
nych na rynku rozrzutników 
z dużym kołem ma znacznie 
węższy adapter, o szeroko
ści ok. 1,5 m, mieszczący się 
w świetle skrzyni, a dodatko
wo zazwyczaj nie ma możli
wości wyboru innego ada
ptera poza standardowym 
2walcowym pionowym.

 QDodatkowe szczegóły
Jednym z istotnych szcze

gółów, niezwiązanych bez
pośrednio z rodzajem za
wieszenia, ale raczej z samą 
szerokością skrzyni, jest prze
nośnik łańcuchowy. Otóż 
większość rozrzutników 

tandemowych wyposażonych 
jest w podwójny przenośnik 
podłogowy (4 łańcuchy), pod
czas gdy ich odpowiedniki 
z wąską skrzynią, o zbliżo

nej ładowności, częstokroć 
mają tylko jeden przenośnik. 
Nie jest to reguła, a ponad
to sama liczba przenośni
ków nie przesądza o wytrzy
małości maszyny, niemniej 
warto zwrócić uwagę na ten 
fakt. Warto też wspomnieć 
o mniejszej swobodzie do
boru ogumienia w przypad
ku maszyn tandemowych, 
co jest podyktowane ogra
niczeniami konstrukcyjny
mi, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o średnicę kół (brak miej
sca). Natomiast przy wyborze 
rozrzutnika z dużymi kołami 
wysuniętymi poza skrzynię 
warto pokusić się o dodat
kowy element wyposażenia, 
jakim są błotniki.

Łukasz Wasak

 Q Jednoosiowe zawieszenie z kołami o dużej średnicy świetnie 
sprawdza się podczas pracy na miękkiej nawierzchni oraz 
podczas wykonywania manewrów.

 Q Tandemowy układ jezdny spokojnie prowadzi się po drodze, co ma znacze-
nie w  przypadku nawożenia pól znacznie oddalonych od siedziby gospodarstwa.  
(fot. Ł. Wasak)

RFID w rolnictwie
Technologia RFID (ang. Radio-Frequency Identification) znalazła 
szerokie zastosowanie w handlu oraz w przemyśle. Tagi RFID, 
nazywane potocznie chipami, stają coraz bardziej popularne 
w rolnictwie. Pozwalają one identyfikować na odległość zwierzęta, 
pracowników, maszyny a także produkty rolne. 

Skrót RFID oznacza 
technologię, która 
bezprze wodo
wo z wykorzysta
niem fal radiowych 

umożliwia identyfikację róż
norodnych obiektów. Tagi 
RFID, zwane także chipa
mi lub znacznikami bądź 
transponderami, to mikro
skopijne układy elektronicz
ne z mikroprocesorem i an
teną, zawierające unikalny 
numer oraz pewną ilość da
nych dotyczących obiektu, 
na którym się znajdują. Za
leżnie od zastosowania i wa
runków w jakich znajdują 
się identyfikowane obiekty, 
układy elektroniczne mogą 
być naniesione na plastikowe 
karty, opaski, taśmy przylep
ne wykonane ze specjalnego 
papieru bądź umieszczone 
w elementach wykonanych 
z tworzywa sztucznego (np. 
breloczki, żetony, bolce wbi
jane w palety). 

Generalnie system RFID 
składa się ze znacznika 
umieszczonego na obiekcie 
identyfikowanym oraz czyt
nika, którego rolą jest odczy
tanie zawartych w znaczniku 
danych. Zależnie od budo
wy systemu odczyt znacz
ników może następować 
z odległości od kilkudzie
sięciu centymetrów do kil
kunastu metrów. Co istot
ne, nie jest wymagane aby 
znacznik był widoczny co 
ma miejsce w przypadku 

kodów kreskowych. Po od
czytaniu przez czytnik nu
meru ID znacznika nastę
puje identyfikacja obiektu 
a użytkownik systemu au
tomatycznie otrzymuje in
formacje pozyskane z bazy 
danych, do której przypisa
no dany obiekt. 

 Q Trzy rodzaje tagów
Wyróżniamy tagi aktyw

ne, pasywne i semipasywne. 
Pierwsze z nich dysponują 
własnym źródłem zasilania 
(baterią), które dostarcza 
energii do chipa z anteną. 

Sygnał wysyłany do czyt
nika jest silniejszy niż w ta
gach pasywnych. Znacz
niki te mają zastosowanie 
w środowiskach niesprzy
jających przesyłaniu fal ra
diowych (np. woda, metal, 
zakłócenia) oraz tam gdzie 
zasięg odczytu może wyno
sić ponad 100 m. Tagi ak
tywne, w porównaniu do 
pasywnych, cechują większe 
rozmiary, wyższa cena oraz 
krótsza żywotność.

Tagi pasywne nie dyspo
nują własnym źródła zasi
lania a niezbędną energię, 

potrzebną do chwilowego 
zasilenia mikroprocesora, 
pobierają z pola elektroma
gnetycznego emitowanego 
przez czytnik. Sygnał po

chodzący z tych znaczników 
jest zdecydowanie słabszy, 
stąd zasięg odczytu nie prze
kracza 10 m. Znaczniki pa
sywne wyróżnia niski koszt 
produkcji, dlatego mają one 
szerokie zastosowanie jako 
zamiennik kodów kresko
wych i etykiet. 

Tagi pasywne działają 
w częstotliwościach LF, HF 
i UHF RFID. Pierwsza czę
stotliwość ma zastosowanie 
tam, gdzie identyfikowane są 
pojedyncze obiekty z bliskiej 
odległości. Tagi HF umożli
wią nam odczyty z odległości 

do jednego metra. Natomiast 
znaczniki pracujące na czę
stotliwości UHF umożliwiają 
wykonanie setek odczytów 
w ciągu sekundy z odległo
ści przekraczającej nawet 
35 metrów.

Tagi semipasywne dyspo
nują własną baterią, która 
zasila mikroprocesor, na
tomiast antena otrzymu
je energię pola emitowane
go przez czytnik jak ma to 
miejsce w znacznikach pa
sywnych. Znaczniki semi
pasywne są bardziej czułe 
niż tagi pasywne co prze
kłada się na większą odle
głość działania oraz wyż
szą wiarygodność odczytu.

 Q Chipy na fermach bydła
Tagi RFID znalazły szero

kie zastosowanie na fermach 
bydła. Mają one najczęściej 
postać obroży zawieszanej 
na szyi lub opaski zakłada
nej na kończynę. Dostępne 
są także chipy montowane 
na klipsach zakładanych na 
uszy zwierzęcia. Są to urzą
dzenia pasywne pracują
ce na częstotliwości UHF. 
Czytniki RFID mogą być 
zamontowane przed bram
kami selekcyjnymi, robota
mi udojowymi lub stacjami 
paszowymi. Identyfika
cja zwierzęcia odbywa się 
elektronicznie. Odczytany 
numer zwierzęcia jest we
ryfikowany w bazie danych 
programu do zarządzania 
stadem. W ten sposób nastę
puje rozpoznanie osobnika 
w związku z czym system za
rządzający stadem może po
dejmować decyzje o wydzie
leniu paszy, dopuszczeniu 

do doju, itp. Zarazem użyt
kownik systemu po identy
fikacji zwierzęcia otrzymuje 
szereg informacji dotyczą
cych stanu zdrowotnego, 
wydajności mlecznej, ko
nieczności przeprowadze
nia zabiegów weterynaryj
nych itp. 

 Q Inne zastosowania RFID
Znaczniki RFID mogą słu

żyć do rozpoznawania po
jazdów wjeżdżających na 
teren gospodarstwa oraz je 
opuszczających, co wspoma
ga systemy zarządzania par
kiem maszynowym. Jednak
że szerokie zastosowanie tagi 
RFID mają w procedurze śle
dzenia przepływu produk
tów (odtwarzania historii) od 
producenta do dystrybuto
ra, określanej mianem Tra
ceability. Za pomocą chipów 
można znakować opakowa
nia, palety i inne pojemni
ki zawierające pasze i pro
dukty żywnościowe, które 
opuszczają gospodarstwo. 
W ten sposób można zloka
lizować z jakiego gospodar
stwa pochodzi dany produkt 
a nawet z jakiej uzyskano go 
plantacji (działki) czy grupy 
zwierząt.

Tagi UHF RFID mogą być 
przyczepiane do balotów 
siana, dzięki czemu można 
rozpoznać z jakiej łąki (lub 
od jakiego nabywcy) pocho
dzi dana pasza. Takie roz
wiązanie oferuje brytyjska 
firma Harvest Tec. Moduł 
znakujący RFID montuje się 
na szczycie komory zwijają
cej lub prasującej w prasach 
dowolnego typu. 

dr inż. Jacek Skudlarski

 Q Nowoczesne maszyny rolnicze coraz częściej wymagają 
do pracy zaawansowanego i wydajnego układu hydrauliki 
zewnętrznej.

 Q Technologia RFID znalazła szerokie zastosowanie w identyfikacji zwierząt na fermach bydła. 

Reklama
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Zwiększenie mocy w traktorze
Więcej mocy z silnika przy jednocześnie mniejszym zużyciu paliwa – takie możliwości oferują 
firmy zajmujące się optymalizacją jednostek napędowych w ciągnikach rolniczych i pozostałych 
maszynach znajdujących się w gospodarstwach. Jedną z nich jest wywodząca się z Czech spółka 
Agroecopower, która działa również prężnie w Polsce. Specjaliści z Agroecopower dokonują 
adaptacji oprogramowania silnika na wszystkich znanych markach producentów techniki rolniczej. 

 QModyfikacja oprogramowania 
silnika

Skupimy się w ar
tykule głównie na 
ciągnikach rol
niczych ponie
waż tego sprzętu 

jest najwięcej w gospodar
stwach, ale należy pamiętać 
że takie modyfikacje wyko
nuje się także w kombaj
nach, sieczkarniach, łado
warkach, wozach paszowych 
czy innych specjalistycznych 
maszynach, które mają wła
sną jednostkę napędową.

W szerokiej gamie no
woczesnych ciągników są 
montowane wysokoprężne 
silniki wyposażone w elek
tronicznie sterowany system 
zasilania paliwem. Najczę
ściej jest nim układ common 
rail. Mózgiem tego systemu 
jest komputer tzw. ECU (En
gine Control Unitz) z zain
stalowanym oprogramo
waniem umożliwiającym 
sterowanie pracą wtryski
waczy, pompy paliwowej, 
i innych podzespołów sil
nika. Poprzez modyfikacje 
oprogramowania można 
uzyskać wyższą moc silni
ka oraz większy moment 
obrotowy. Dzieje się to za 
sprawą tego, że producen
ci silników oferują pewien 
zapas możliwości energe
tycznych silnika (od 20% 
w starszych modelach do 
10–15% w nowszych ge
neracjach motorów), który 
można modyfikować. Zapas 
ten wynika z faktu, że silni
ki produkowane są seryjnie, 
a ich producent musi liczyć 
się z wykorzystaniem jed
nostki napędowej w różnych 
warunkach klimatycznogle
bowych. Ponadto fabryczne 
parametry oprogramowania 
jednostki sterującej ECU 
nie są ustawione na mak
symalne możliwości silnika. 
W bezpiecznym dla silnika 
potencjale energetycznym 
operują specjaliści z Agro
ecopower mając na uwadze 
zwiększenie mocy i momen
tu obrotowego bez zwięk
szenia zużycia elementów 
jednostki napędowej. 

Zwiększanie mocy sil
nika poprzez modyfikację 
oprogramowania polega na 
zwiększeniu momentu ob
rotowego przy zachowaniu 
prędkości obrotowej bez 
zmian. Dzięki temu opory 
wewnętrzne w silniku nie 
ulegają zmianie, co pociąga 

za sobą wzrost jego sprawno
ści mechanicznej. Przy tym 
samym poziomie strat jest 
uzyskiwana wyższa moc uży
teczna. To pociąga za sobą 
zmniejszenie jednostkowego 
zużycia paliwa a zarazem zu
życia ON na jednostkę pracy. 
Wyższa moc zapewnia lep
szy komfort pracy. Dzięki 
zapasowi momentu obro
towego ciągnik może pra
cować na wyższym biegu, 
co przekłada się na wzrost 
prędkości a tym samym wy
dajności pracy. 

Modyfikacja oprogramo
wania silnika, jakiej dokonu
ją specjaliści z firmy Agro
ecopower, polega na zmianie 
parametrów jednostki ECU 
poprzez przekształcenie 
charakterystyki oryginalnej 
mapy wtrysków. W wyniku 
zmiany dawki paliwa, powie
trza, ciśnienia doładowania 
i kąta wyprzedzenia zapło
nu przebieg krzywej mocy 
i momentu obrotowego ulega 
wzrostowi przy jednocze
snym „wygładzaniu” prze
biegu krzywej w zakresie ob
rotów silnika. W modyfikacji 
oprogramowania kompute
ra silnika uwzględniane jest 
także obciążenie przekładni, 
które nie może przekroczyć 
dopuszczalnych poziomów. 

Pracą nad modyfikacją 
oprogramowania w Agro
ecopower zajmują się czescy 
programiści. Każdy ciągnik 
i maszyna jest traktowana 
indywidualnie, w związku 
z czym nowe oprogramowa
nie jest oryginalnym dziełem 
programistów. Modyfikacja 
oprogramowania kompute
ra nie powoduje zmian iden
tyfikatora ID i numeru VIN 
urządzenia, co nie utrudnia 
pracy serwisantom. W tym 
celu spółka współpracuje 

z dilerami ciągników i ma
szyn informując ich o inge
rencji w oprogramowanie 
jednostki ECU, co wpływa 
na coraz to większą świa
domość klientów odnośnie 
bezpiecznych barier pozosta
wionych przez producentów, 
w których można się poru
szać bez szkód dla maszyny 
i jej podzespołów. 

 Q Ekonomiczne korzyści
W  wyniku modyfikacji 

oprogramowania sterowa
nia silnikiem moc ciągni
ka może wzrosnąć nawet 
o 20%. Redukcja zużycia pa
liwa z tego tytułu może się
gać poziomu 5–18%. 

Jak podkreślają specjali
ści z Agroecopower koszt 
usługi modyfikacji oprogra
mowania jest zdecydowanie 
niższy niż zakup modelu 

ciągnika o wyższej mocy. 
Bywa tak, że producenci cią
gników czy maszyn samo
bieżnych w różnych mode
lach tej samej serii o nawet 
sporej różnicy mocy mon
tują silniki o bardzo zbli
żonej specyfikacji. Różnica 
w mocy silników (w poszcze
gólnych modelach) wynika 
z zastosowanego oprogra
mowania. Tak więc kupno 
modelu ciągnika o mniejszej 
mocy, który właściciel podda 
modyfikacji może przynieść 
korzyści rzędu 20–30 tys. zł. 
W przypadku kombajnów 
zbożowych różnice między 
modelami z mocniejszym 
i słabszym silnikiem mogą 
sięgać nawet 50–70 tys. zł. 

 QModyfikacja na próbę
Klienci zamawiający usłu

gę modyfikacji w  firmie 

Agroecopower zawsze otrzy
mują bezpłatny okres próbny. 
W tym czasie rolnicy mogą 
przetestować ciągnik lub ma
szynę z dodatkową mocą tak 
aby ocenić korzyści z zamó
wionej usługi. W przypadku 
niezadowolenia z modyfika
cji maszyna zostaje przepro
gramowana do ustawień fa
brycznych bez jakichkolwiek 
kosztów dla klienta. Na opro
gramowanie jak i jednost
kę sterującą ECU w której 
dokonywana jest ingeren
cja firma udziela 24mie
sięcznej gwarancji. Ponadto 
Agroecopower oferuje doży
wotnią pomoc techniczną 
na wykonaną modyfikację 
w przypadku jej usunięcia 
przez serwis na ponowne 
bezpłatne jej przywrócenie 
bądź skontrolowanie.

Zakres usług obejmu
je szeroką gamę silników 
montowanych w  ciągni
kach rolniczych jak i ma
szynach samobieżnych. 
Zwiększanie mocy doko
nywane jest w silnikach wy
posażonych w common rail 
jak i elektronicznie stero
wane pompowtryskiwacze. 

Firma Agroecopower 
może pochwalić się opi
niami ponad 30 tys. zado
wolonych klientów nie tylko 
w Czechach i w Polsce. Poza 
tymi krajami spółka funkcjo
nuje na terytorium Słowa
cji, Niemiec, Austrii, Węgier, 
Rumunii, Rosji a także USA.

 QWstępna diagnostyka silnika
Modyfikację oprogramo

wania jednostki sterującej 
ECU poprzedzają badania 
techniczne, które obejmują 
diagnostykę silnika, pomiar 
mocy na hamowni oraz we
ryfikacja samego programu. 
Ponadto jest sporządzana 
kopia zapasowa pierwotne
go oprogramowania. 

Pomiar mocy ciągnika 
na WOM jest wykonywa
ny z zastosowaniem mo
bilnych hamowni. Spółka 
Agroecopower korzysta 
z  hamowni produkowa
nych przez czeską firmę 
ATXDyno. Czeski pro
ducent oferuje hamownie 
T1 i T2. Pierwszy model 
diagnozuje silniki o mocy 
do 600 KM, zaś drugi do 
900  KM!!! Hamownie są 
montowane na przyczep
kach lub samochodach ser
wisowych. Dane z hamowni 
do komputera są przekazy
wane bezprzewodowo. 

Przed przeprowadzeniem 
pomiaru do komputera po
łączonego z hamownią jest 
wpisywanych szereg danych 
takich jak marka, deklaro
wana przez producenta moc 

znamionowa, informacje 
o maszynie, ale również bie
rze się pod uwagę tempera
turę powietrza i ciśnienie 
atmosferyczne. Ponadto do 
komputera wpisuje się obro
ty minimalne, do których 
wykonywany jest pomiar. 
W podłączonym do hamow
ni ciągniku ustawia się mak
symalne obroty silnika. Ha
mownia stopniowo zwiększa 
obciążenie na WOM (ha
mowanie), w czego wyniku 
obroty silnika spadają aż do 
zaprogramowanych obro
tów minimalnych (np. 1400 
obr./min). Podczas pomia
rów komputer nanosi na wy
kres zmierzone obroty, moc 
na wałku i moment obroto
wy. Zastosowanie hamow
ni pozwala określić przebieg 
krzywych mocy i momen
tu obrotowego konkretne
go egzemplarza ciągnika. 
W ten sposób można rów
nież zlokalizować przyczyny 
spadku mocy takie jak kiep
skiej jakości paliwo, zapcha
ne filtry czy układ wtrysku 
paliwa. Oczywiście modyfi
kacja silnika może być prze
prowadzona po usunięciu 
wszelakich niesprawności. 

 QModyfikacja silnika
Przed przystąpieniem do 

modyfikacji oprogramowa
nia w jednostce sterującej, 
oryginalne oprogramowanie 
silnika jest kopiowane i ar
chiwizowane. Dzięki temu 
użytkownik może przy
wrócić maszynę do usta
wień fabrycznych. Orygi
nalne oprogramowanie jest 
wysyłane do programisty, 
który dokona jego modyfi
kacji. Czynność ta polega na 
korekcie nastaw (map) ste
rownika silnika. Zmienia
ne są następujące podsta
wowe parametry: ciśnienie 
doładowania turbosprężar
ki, dawka paliwa i/lub ciśnie
nie wtrysku paliwa oraz kąt 
wtrysku ON. W dalszej ko
lejności są możliwe jeszcze 
inne zmiany.

Po modyfikacji oprogra
mowanie jest wgrywane 
przez technika do pamięci 
urządzenia sterującego, po 
czym następuje test pojaz
du na hamowni w celu we
ryfikacji parametrów. Klient 
ma miesiąc na jazdy testo
we i podjęcie decyzji czy 
pozostaje na zmienionym 
oprogramowaniu czy jed
nak woli wrócić do ustawień 
fabrycznych. Firma Agro
ecopower wystawia specjal
ny certyfikat potwierdzają
cy dokonanie modyfikacji 
oprogramowania w jedno
stce sterującej ECU. 

dr inż. Jacek Skudlarski

Reklama

 Q Firma Agroecopower oferuje usługę elektronicznej korekty osiągów silników w ciągnikach 
rolniczych i maszynach samobieżnych.

 Q Niezbędnym działaniem jest pomiar osiągów silnika na 
hamowni. W przypadku ciągników rolniczych są wykorzy-
stywane hamownie podłączane do WOM traktora.

oraz wilgotność powietrza 
w oborze. Ze stacji bazowej 
informacje są przekazywane 
do chmury gdzie są one ob
rabiane przez specjalistyczne 
oprogramowanie. Oprogra
mowanie dostarcza infor
macje o zwierzętach i wy
syła alerty ze wskazówkami 
do działania. Dostęp do da
nych w chmurze odbywa się 
online z poziomu przeglą
darki internetowej i aplikacji 
instalowanej na urządzenia 
mobilne (smartfon, tablet). 

System smaXtec identy
fikuje osobniki, u których 
podwyższona temperatu
ra czy niewłaściwe pH żwa
cza wskazują na potencjalne 
stany chorobowe w stanach 
początkowych. Zarazem roz
wiązanie pozwala wykrywać 
ruję oraz przewidywać ciążę 
z dość dużą dokładnością. 

Kolejną zaletą systemu jest 
możliwość oceny efektów 
karmienia i dostosowania 
parametrów klimatu w obo
rze do dobrostanu zwierzę
cia. Rozwiązanie austriac
kiej firmy jest narzędziem 
wspierającym hodowcę w ob
niżeniu kosztów karmienia 
oraz leczenia stada. System 

smaXtec jest dostępny w Pol
sce. Dystrybutorem tego roz
wiązania w naszym kraju jest 
firma Feed Expert Sp. z o.o. 
z Poznania. 

 QMonitoring jakości mleka
Kanadyjska firma Soma 

Detected wprowadziła na 
rynek urządzenie, które bez 

konieczności pobierania pró
bek i używania odczynni
ków chemicznych umoż
liwia ocenę jakości mleka 
z uwzględnieniem liczby ko
mórek somatycznych, ilości 
białka i tłuszczu oraz pozio
mu progesteronu i antybio
tyków. Mleko jest monito
rowane na bieżąco w czasie 
każdego dojenia. Innowacyj
na technologia wykorzystu
je zasadę rozproszenia wiązki 
światła przez medium (w tym 
przypadku mleko), które jest 
rejestrowane przez specjal
ne sensory. W czasie proce
su cześć światła jest pochła
niana a część rozpraszana, co 
wskazuje na określone sub
stancje i cząstki. Dane zare
jestrowane przez sensory są 
analizowane przez specjali
styczne oprogramowanie, 
które wykorzystuje sieci neu
ronowe. Rozwiązanie umoż
liwia w bardzo szybkim cza
sie wykrywanie wielu chorób 
bydła mlecznego, w tym za
paleń wymion, ketozy i kwa
sicy. Na podstawie ilości pro
gesteronu w mleku system 
pozwala określić występowa
nie rui u krowy i optymalny 
czas na inseminację.

 Q Termiczne systemy wykrywania rui
Badania naukowe przepro

wadzone przez wiele ośrod
ków naukowych wykazują, że 

podczas rui zmienia się nie 
tylko zachowanie zwierzę
cia, wygląd jego narządów 
rodnych, ale także tempe
ratura ciała oraz mleka. Stąd 
też jednym z rozwiązań są 
skanery odczytujące dane 
z termometrów paskowych 
umieszczonych w tylnej czę
ści grzbietu krowy na kości 
krzyżowej. Wartość tempera
tury określana jest na podsta
wie zmiany barw indeksów 
będącej funkcją tempera
tury powierzchni grzbietu. 
Zeskanowane dane są ob
rabiane przez specjalistycz
ne oprogramowanie. 

Innym sposobem wykry
wania rui jest pomiar tempe
ratury w pochwie. Jak wyka
zują badania naukowe wzrost 
temperatury w pochwie pod
czas rui utrzymuje się przez 
6,8 h i może być wykrywany 
przez rejestratory (sensory) 
intrawaginalne. Takie roz
wiązanie oferuje szwajcarska 
firma Anemon. Umieszczo
ny w pochwie sensor wyposa
żony w czujnik temperatury 
bezprzewodowo przekazu
je wynik pomiaru do nadaj
nika zawieszonego na szyi 
krowy, który jest wyposa
żony w moduł GPS i kartę 
SIM. Dodatkowo urządze
nie współpracuje z akcele
rometrem mierzącym ak
tywność krowy. Łączone 

pomiary aktywności i tem
peratury zwierzęcia są anali
zowane przez oprogramowa
nie Aneweb, które wykrywa 
ruję u danego osobnika z do
kładnością ok. 90%. 

 QWielki Brat w oborze
Znalezienie krowy wyma

gającej sprawdzenia, insemi
nacji lub zabiegu weteryna
ryjnego w dużych stadach 
utrzymywanych w oborach 
wolnostanowiskowych może 
być czynnością czasochłon
ną. Rozwiązaniem tego pro
blemu jest system Cow Lo
cating holenderskiej firmy 
Nedap wykorzystujący układ 
nadajników zawieszonych na 
szyi krowy i zawieszonych na 
suficie odbiorników połączo
nych z systemem zarządza
nia stadem. System poprzez 
aplikację zainstalowaną na 
smartfonie lub tablecie wska
zuje pozycję krowy w cza
sie rzeczywistym na mapie 
obory. Cow Locating jest jed
nym z elementów systemu 
CowControl holenderskiej 
firmy obejmujący pełny mo
nitoring stanu zdrowotnego 
i kondycji krów. Z systemem 
Nedap CowControl mogą 
być zintegrowane okulary 
holograficzne (np. Microso
ft Hololens) wykorzystujące 
rzeczywistość rozszerzoną. 

dr inż. Jacek Skudlarski

 Q Umieszczony w żołądku krowy sensor dostarcza wielu 
przydatnych informacji w czasie rzeczywistym.

Dokończenie ze str. 1

Monitoring zdrowia 
krowy i jakości mleka
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Smakowitość paszy
Wartość pokarmowa pasz to nie tylko składniki odżywcze, ale również ich smakowitość. Smak paszy bowiem wpływa 
na jej pobranie, a to z kolei ma istotne znaczenie na produkcyjność naszych zwierząt. Wysokie pobranie paszy pozwala 
w pełni wykorzystać potencjał genetyczny tkwiący w zwierzętach i tym samym jest czynnikiem rzutującym na opłacalność 
produkcji zwierzęcej. Nie wszystkie jednak komponenty pasz, stosowane dziś w żywieniu zwierząt, są przez nie chętnie 
pobierane.

prof. dr hab. Tadeusz Barowicz 
Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

Najczęściej negatyw
nie na smak paszy 
oddziałują substan
cje mineralne (smak 
metaliczny), śruta 

żytnia, niektóre nasiona ro
ślin motylkowych (łubin, 
bobik), wszelkiego rodza
ju śruty poekstrakcyjne (np. 
poekstrakcyjna śruta rzepa
kowa, makuch, całe nasiona 
rzepaku) oraz suszony wywar 
gorzelniany (DDGS). Roz
wiązaniem tego problemu 
jest wprowadzenie do recep
tur pasz składników zwięk
szających ich atrakcyjność 
smakową, czyli substancji 
aromatycznozapachowych.

Świnie należą do gatunku 
zwierząt o świetnie rozwinię
tym zmyśle smaku i zapachu. 
Wrażenia smakowe odbierają 

przez zakończenia nerwowe 
znajdujące się w kubkach 
smakowych. W trakcie spo
żywania pokarmu, związki 
w nim zawarte zostają roz
puszczone w ślinie i draż
nią komórki smakowe kub
ków. Stwierdzono, że świnie 
preferują smak gorzki i słod
ki. Młode świnie ponadto 
przedkładają smak słodki 
oraz delikatnie kwaśny, a nie 
lubią smaku gorzkiego, sło
nego oraz zbyt kwaśnego.

Zaobserwowano, że przy
jemne wrażenia smakowe 
działają pobudzająco na 
procesy trawienia. Zawarte 
w paszach roślinnych kwasy 
(jabłkowy, winny, cytryno
wy), różne glikozydy, garb
niki, olejki eteryczne, sapo
niny wzmagają apetyt u świń, 

powodują wydzielanie soków 
trawiennych oraz działają 
pobudzająco na motory
kę przewodu pokarmowe
go. Dzięki temu zwierzęta 
zjadają więcej karmy i do
kładniej ją trawią. Aromaty 
oraz substancje smakowo
zapachowe w takiej sytu
acji mogą być skutecznym 
narzędziem w rozwiązywa
niu pojawiających się pro
blemów. Utrzymując dzięki 
aromatom jednakowy za
pach paszy, można zredu
kować niekorzystny wpływ 
modyfikacji składu surowco
wego na jej pobieranie. Pro
sięta są np. bardzo czułe na 
zapach paszy i szczególnie 
lubią zapachy słodkie oraz 
waniliopodobne.

Użycie aromatów ma też 
praktyczne znaczenie dla 
produkcji pasz. Optymali
zacja pasz pod względem 

kosztów powoduje częste 
zmiany komponentów. Bez 
użycia aromatów może to 
być trudne i niebezpieczne, 
ponieważ zwierzęta często 
reagują negatywnie na nagłe 
zmiany zapachu lub smaku 
paszy. Użycie aromatów po
maga zwiększyć smakowi
tość paszy oraz ukryć ewen
tualne zmiany surowców. 
Firmy paszowe oferują sze
roką gamę aromatów – linie 
owocowe, mleczne, ziołowe 
itp. Unikatowa krystaliczna 
struktura aromatów pozwala 
zachować ich intensywność, 
trwałość oraz smakowitość. 
Struktura krystaliczna oraz 
niesferyczny kształt zapew
niają homogenność paszy, 
ochronę aromatów w warun
kach produkcyjnych (np. gra
nulowanie, ekstruzja) oraz 
ponadto brak możliwości 
wystąpienia szkodliwych 

reakcji pomiędzy podsta
wowymi aromatami i surow
cami paszowymi.

Oprócz dodatków aroma
tyzujących paszę, w celu po
prawy jej smaku warto wyko
rzystywać naturalne dodatki 
paszowe mające wpływ na jej 
smakowitość, takie jak za
kwaszacze, probiotyki czy 
preparaty ziołowe. Dodatki 
te nie tylko dbają o polep
szenie smakowitości mie
szanki, ale również o zacho
wanie równowagi składu 
mikroflory jelitowej, meta
bolizm i układ immunolo
giczny. Dodatkową korzyścią 
tego typu dodatków jest ich 
działanie przeciwbakteryj
ne, przeciwwirusowe i prze
ciwutleniające. Można także 
stosować metodę natłusz
czania pasz, dzięki czemu 
jej kaloryczność przy oka
zji zostaje zwiększona. Smak 

pasz poprawia też dodatek 
mączki rybnej. Jej wysoka 
cena sprawia, że jest rzad
ko stosowana.

Smak i zapach to czynniki 
szczególnie ważne dla pro
siąt, szczególnie wcześnie 
odsadzanych. Na smakowi
tość mieszanek paszowych 
dla prosiąt korzystnie od
działuje także dodatek tłusz
czu oraz mleka odtłuszczo
nego w proszku, suszonej 
serwatki lub rozpyłowo su
szonek krwi. Również pro
dukty uboczne przy produk
cji czekolady przy niskim ich 
udziale wzmagają zaintere
sowanie prosiąt paszą. Po
dobnie melasa jest produk
tem ubocznym stosowanym 
jako dodatek słodzący w pa
szach dla świń.

Hodowca winien przygo
towywać paszę tak, by kom
ponentów pogarszających jej 
smakowitość była optymal
na ilość. Nie powinno być 
problemów z pobieraniem 
paszy przez zwierzęta, gdy 
zalecane dawki nie zostaną 
przekroczone.

Ważna struktura TMR
Dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego krów, oprócz zawartości 
substancji odżywczych ważna jest struktura dawki pokarmowej. Jeśli nie ma odpowiedniej 
struktury, to krowy nie przeżuwają, nie wydzielają śliny, ograniczają produkcyjność i w efekcie 
ma miejsce kwasica. Jak więc wpływać na strukturę tego, co krowy jedzą? 

prof. dr hab. Tadeusz Barowicz 
Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

K rowa, w odróżnieniu 
od zwierząt mono
gastrycznych, musi 
przeżuwać oraz na
wilżać treść pokar

mową śliną, która buforuje 
kwasy powstające w żwaczu. 
Aby mikroflora zasiedlają
ca żwacz mogła skutecznie 
działać, trzeba zapewnić jej 
swobodny dostęp do wszyst
kich cząstek pobranej paszy. 
Z tych względów ta ostatnia 
winna odznaczać się właściwą 
strukturą fizyczną, tworzącą 
swoistą matrycę umożliwia
jącą florze żwacza swobodny 
dostęp do cząstek paszy. Po
drażniając z kolei błonę ślu
zową żwacza, cząstki paszy 
gwarantują jego prawidłową 
motorykę i przeżuwanie, po
łączone z wydzielaniem od
powiedniej ilości śliny co po
prawia zbuforowanie treści 
żwacza i chroni przeżuwa
cza przed schorzeniami me
tabolicznymi. Cząstki te też 
unosząc się na powierzchni 
treści pokarmowej tworzą 
zwartą warstwę, powodując 
zatrzymywanie cząstek paszy 

w tej części żołądka przez 
dłuższy czas i tym samym 
przyczyniają się do popra
wy jej strawności. Aby takie 
struktury mogły się tworzyć, 
w suchej masie dawki po
winno się znajdować włók
no surowe w koncentracji od 
18% do 22%. Włókno suro
we to składniki komórek ro
ślinnych, które nie są trawio
ne przez enzymy wydzielane 
przez zwierzęta, a tylko przez 
enzymy bakteryjne. W skład 
włókna surowego wchodzą 
celuloza, hemiceluloza, a więc 
węglowodany strukturalne, 
a także pektyny i gumy. Do
datkowo ich strukturę uzu
pełniają takie składniki nie
węglowodanowe, jak lignina, 
kutyna oraz suberyna. 

Zbyt duża zawartość 
włókna w dawce zmniejsza 
strawność masy organicz
nej, a przez to ogranicza kon
centrację energii netto oraz 
pobranie paszy. Prowadzi 
do zmniejszenia wydajno
ści, chociaż mleko produ
kowane w takich warunkach 
żywieniowych ma na ogół 

wyższą zawartość tłuszczu. 
Z kolei zbyt mała ilość włók
na w paszy, związana ze skar
mianiem dużych ilości pasz 
treściwych, prowadzi do 
znacznego ograniczenia wy
dzielania śliny, co zmniejsza 
możliwość buforowania tre
ści żwacza. Efektem jest ogra
niczenie syntezy białka mi
kroorganizmów bytujących 
w żwaczu. W drastycznych 
przypadkach dochodzi do 
groźnej choroby metabolicz
nej – kwasicy, która pociąga 
za sobą zaburzenia w prawi
dłowym tworzeniu się pusz
ki rogowej racic i w efekcie 
kulawizny. Zbyt niskie pH 
płynu żwacza powoduje rów
nież zahamowanie wzrostu 
bakterii celulolitycznych, co 
także prowadzi do zmniej
szenia strawności masy or
ganicznej w żwaczu i w kon
sekwencji do ograniczenia 
pobrania paszy. W tym przy
padku zmniejsza się także wy
dajność mleka oraz spada za
wartość w nim tłuszczu. 

Ważny jest również udział 
frakcji włókna (NDF i ADF) 
oraz fizyczna postać czą
stek paszy, w których włók
no występuje. Włókno NDF 

–  detergentowo obojętne 
– składa się z celulozy, he
micelulozy i ligniny. Jego za
wartość w dawce pokarmowej 
jest ściśle związana z ilością 
pobieranej suchej masy paszy, 
z wyjątkiem bardzo młodej 
zielonki lub niektórych pro
duktów ubocznych (wysłodki 
buraczane, DDGS). Włókno 
detergentowo kwaśne – ADF, 
z kolei składa się z celulozy 
i ligniny, a więc z tych skład
ników, które nie ulegają roz
puszczeniu przy oznaczaniu 
ich zawartości w środowisku 
kwaśnym.

Przyjmuje się, że dzien
na dawka włókna surowe
go dla krów powinna wy
nosić 2–2,5 kg, z czego 20% 
powinno stanowić włók
no strukturalne. Według 

zaleceń, w dawce pokarmo
wej dla krów wysokomlecz
nych powinny być zachowane 
następujące proporcje wę
glowodanów w suchej masie 
dawki pokarmowej:
– włókno strukturalne 

o długości cząstek paszy 
ok. 4 cm – 15–20%,

– NDF – 25–30%,
– ADF – 16–19%,
– węglowodany niestruktu

ralne, ulegające łatwo fer
mentacji w żwaczu (cukry 
proste, skrobia) – 35–40%.
Jakie więc rodzaju pasze 

objętościowe powinny two
rzyć dawkę pokarmową, aby 
jej struktura była optymal
na? Zła struktura fizyczna 
dawki może wynikać z nad
miaru pasz treściwych, zbyt 
drobnego pocięcia pasz ob
jętościowych, nadmierne
go udziału w dawce pasz 
niestrukturalnych (młóto, 
DDGS, wysłodki buracza
ne) oraz niedokładnego wy
mieszania TMRu. To ostat
nie może przyczyniać się do 
zmniejszenia cząstek paszy 
przez zbyt drobne pocięcie. 

Znaczenie ma też kolejność 
mieszania pasz. Najpierw po
winno się mieszać kiszon
ki z podsuszonego mate
riału (trawy, lucerna), żeby 
rozdrobnić balot, później 
dodaje się kiszonkę z ku
kurydzy, a na końcu pasze 
treściwe i premiksy. Do ki

szonki z traw można dodać 
pasze granulowane, bo po
winny być mieszane jak naj
dłużej. Po przygotowaniu 
TMRu należy sprawdzić za
wartość s.m. w mikrofalów
ce oraz ocenić jego struktu
rę za pomocą sit paszowych. 
W prawidłowo wykonanym 
miksie po wytrząśnięciu, na 
górnym sicie powinno po
zostać 6–10%, na środko
wym 30–50%, a na podsta
wie 40–60%. Obecnie zaleca 
się nawet, by na górnym sicie 
pozostawało powyżej 10% 
TMRu. To te, największe 
cząstki pełnią funkcję sty
mulującą układ pokarmo
wy do prawidłowej pracy, 
ograniczając występowanie 
schorzeń metabolicznych 
u przeżuwaczy.

Żywienie loch a zdrowie prosiąt
Żywienie loch podczas ciąży i laktacji 
skutecznie przekłada się na ilość 
oraz jakość urodzonych, a następnie 
odchowanych prosiąt.  

prof. dr hab. Tadeusz Barowicz 
Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

Wielkość miotu 
zależy od 
liczby owula
cji oraz prze
żywalności 

zarodków. Liczba owulacji 
jest uwarunkowana gene
tycznie, ale nie bez znacze
nia jest żywienie zwierząt, 
środowisko oraz postępowa
nie ludzi z obsługi. Liczeb
niejsze owulacje uzysku
je się, gdy na tydzień przed 
rują zastosuje się karmie
nie do woli. Celem takiej 
stymulacji jest pobudzenie 
organizmu samicy do roz
wijania komórek jajowych 
– czyli efektywnej owulacji.

Żywienie ma również istot
ny wpływ na zagnieżdżanie 
się zarodków w ścianie maci
cy. Zaraz po pokryciu należy 
zmniejszyć dawkę paszy oraz 
zmienić ją na mniej ener
getyczną, o niższej zawar
tości białka. Stwierdzono, 
że żywienie przez pierw
sze 4 tygodnie po pokry
ciu dawką do 30 MJ (około 
2,5 kg paszy pełnodawko
wej) redukuje do minimum 
śmiertelność zarodków po 

implantacji. Między 9 a 12 
tyg. ciąży zwierzęta powinny 
otrzymywać od 30 do 36 MJ 
(do 2,8 kg paszy pełnopor
cjowej) aby mogły osiągnąć 
dobrą kondycję przed opro
szeniem. W czterech ostat
nich tygodniach ciąży lochy 
i loszki powinny być żywio
ne na poziomie 36–40 MJ  
energii (ok. 3 kg paszy), co 
poprawia kondycję i wy
wiera wpływ na wielkość 
płodów. Na trzycztery dni 
przed oproszeniem poziom 
żywienia powinien być gwał
townie zmniejszony (do 20 
MJ) aby ograniczyć możli
wość wystąpienia syndromu 
MMA. Maciory po porodzie 
mają duży apetyt. W tym 
czasie jednak poziom ży
wienia powinien stopnio
wo wzrastać, tak by dopiero 
po 10 dniach maciora mogła 
pobierać pasze do woli. Jeśli 
bowiem lochy tuż po poro
dzie otrzymają zbyt duże 
dawki paszy, to będą przeje
dzone i w drugim tygodniu 
laktacji przestaną jeść. Sku
tek będzie odwrotny do za
mierzonego. Wystąpi efekt 

zasuszania, brak mleka dla 
prosiąt i brak przyrostów 
tych ostatnich. 

Sprawdzianem prawidło
wego żywienia loch podczas 
ciąży jest średnia masa pro
sięcia podczas urodzenia 
(1,3–1,6 kg), w 21 dniu życia 
(5,5–6,5 kg) oraz wielkość 
ubytku masy ciała lochy 
w laktacji. Nie powinien być 
niższy niż 10% w porówna
niu do masy ciała zaraz po 
oproszeniu. Większy ubytek 
wiąże się z gorszymi wyni
kami w następnych cyklach 
rozpłodowych oraz wcze
śniejszym brakowaniem.

Skuteczność odchowu 
prosiąt w dużym stopniu 

zależy od mleczności i tro
skliwości lochy. Wydajność 
mleczna jest ściśle związa
na z predyspozycjami gene
tycznymi zwierzęcia, jed
nakże nie wolno zapominać 
o żywieniu. Prawidłowe bo
wiem, zbilansowane i po
krywające wysokie dzienne 
zapotrzebowanie pokarmo
we lochy żywienie w dużym 
stopniu warunkuje ilość i ja
kość produkowanego przez 
nią mleka. Locha żywiona 
niedoborowo, paszą w któ
rej brakuje białka, witamin 
i składników mineralnych, 
nie będzie w  stanie po
kryć zapotrzebowania po
karmowego prosiąt, nawet 

w pierwszych tygodniach 
laktacji. Intensywność i ja
kość żywienia lochy w pro
sty sposób przekłada się na 
ilość wyprodukowane przez 
nią mleka. Niedobór mleka 
matki – szczególnie w przy
padku liczebnych miotów, 
powoduje odpychanie od 
wymienia mniejszych i słab
szych prosiąt, a w konse
kwencji ich niedożywienie, 
osłabienie i zwiększoną za
chorowalność. Brak mleka 
w okresie, kiedy prosięta nie 
pobierają jeszcze paszy do
datkowej powoduje znacz
ne straty w miocie, które 
w przypadku zbyt późne
go zauważenia – nierzadko 
skutkuje śmiercią wszyst
kich prosiąt.

Noworodki jak najszyb
ciej po porodzie muszą więc 
pobrać jak najwięcej siary. 
Jest to absolutnie niezbęd
ne dla prawidłowego funk
cjonowania organizmu pro
sięcia. Prosię bowiem rodzi 
się pozbawione przeciwciał, 
a jego system immunolo
giczny jest niesprawny przez 
kilka tygodni życia. Dlate
go jedyną drogą pozyskania 
swoistej odporności biernej 
jest pobranie siary od matki. 
W siarze znajdują się immu
noglobuliny dające prosię
ciu odporność przez pierw
sze 2–3 tygodnie życia. Im 
szybciej prosie napije się 

siary, tym większa jest gwa
rancja że przeżyje. Stwier
dzono, że po 5 godzinach od 
początku porodu, zawartość 
immunoglobulin w siarze 
spada o połowę w stosun
ku do wartości początkowej. 
Po 2–3 dniach siara staje się 
mlekiem. 

Na ilość produkowanego 
mleka, jego skład oraz war
tość odżywczą duży wpływ 
wywiera żywienie lochy. Na
tłuszczanie pasz dla loch, 
szczególnie olejami roślin
nymi sprawia, że produku
ją one wartościowsze mleko, 
co istotnie wpływa na masę 
ciała odchowywanych pro
siąt, jak i zwiększenie re
zerw tłuszczu w ich orga
nizmie. Wykazano m.in., że 
prosięta karmione mlekiem 
o wyższej koncentracji tłusz
czu oraz wielonienasyco
nych kwasów tłuszczowych 
są odporniejsze na działa
nie stresu pourodzeniowe
go, szybciej rosną i w po
równaniu z rówieśnikami, 
cechują się lepszą przeży
walnością. Również poziom 
oraz jakość białka w paszy 
zadawanej lochom w koń
cowym okresie ciąży, wy
wierają istotny wpływ na 
ich późniejszą mleczność. 
Dlatego dawka dla karmią
cej lochy musi być wysoko
energetyczna i bardzo do
brze zbilansowana.

Żywienie świń na mokro
W krajach UE system żywienia świń na mokro stosowany jest w ok. 60% chlewni. W naszym kraju istnieje ok. 100 ferm, 
w których system ten działa, a zdania hodowców na ww. temat są podzielone. W Polsce najczęściej pasze zadawane są 
ręcznie bądź automatycznie w postaci suchej, miałkiej lub granulowanej mieszanki pełnoporcjowej z dostępem do wody 
dla zwierząt. Taki system jest łatwy w praktycznym stosowaniu chociażby ze względu na łatwość dostosowania instalacji do 
różnych pomieszczeń czy stały dostęp do pasz i mieszanek pełnoporcjowych.

prof. dr hab. Tadeusz Barowicz 
Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

T ymczasem podawa
nie paszy w postaci 
płynnej ma więcej 
korzyści niż wad. 
Przede wszystkim 

umożliwia obniżenie kosz
tów żywienia dzięki wy
korzystywaniu produktów 
ubocznych lub odpadowych, 
tańszych ale przy tym bo
gatych w składniki odżyw
cze. Najczęściej w żywieniu 
na mokro wykorzystuje się 
serwatkę, drożdże piwne, 
wywar gorzelniany, makuch 
rzepakowy, pulpę ziemnia
czaną, młóto, popłuczyny 
z linii technologicznych do 
produkcji jogurtów czy czer
stwe pieczywo oraz wiele in
nych niekonwencjonalnych 
pasz. Dzięki zautomatyzo
waniu przygotowania karmy 
oraz jej zadawania można 

zredukować liczbę osób do 
obsługi zwierząt. System 
ten zwiększa smakowitość 
karmy i jej strawność, co 
przyczynia się do lepszego 
wykorzystania składników 
pokarmowych. Zwiększa 
przyrosty masy ciała, przez 
co tucz jest krótszy i bardziej 
ekonomiczny. Zmniejsza się 
poziom zapylenia w chlew
ni, a tym samym zwiększa 
dobrostan zwierząt. Ogra
niczeniu ulegają straty paszy 
przez rozsypywanie. Poza 
tym możliwe jest zadawa
nie płynnej lub półpłynnej 
paszy do woli w sposób li
mitowany, co odpiera zarzut 
nadmiernego otłuszczenia 
tuszy w porównaniu z ży
wieniem na sucho.

Koncepcja stosowania 
pasz płynnych w żywieniu 

świń dotyczy obecnie już nie 
tylko tuczników. Niektóre 
chlewnie zmierzają w kie
runku karmienia paszą płyn
ną niemal wszystkich grup 
technologicznych zwierząt, 
a mianowicie loch ciężar
nych i karmiących, prosiąt 
odsadzonych, tuczników 
w początkowej i końcowej 
fazie tuczu.

Największą wadą żywienia 
na mokro jest niewątpliwie 
wysoki koszt instalacji tego 
systemu. Inwestycja jednak 
szybko się amortyzuje, dzię
ki obniżonym kosztom ży
wienia, usług weterynaryj
nych oraz ogólnie lepszym 
wynikom produkcyjnym. 
Jak wskazują badania, gdzie 
porównywano skarmianie 
tych samych pasz w systemie 
płynnym w porównaniu do 
suchego, w pierwszym przy
padku uzyskano u tuczników 
o około 4% wyższe przyrosty 

masy ciała przy 6–7% lep
szym wykorzystaniu paszy. 
Istotnym mankamentem za
stosowania płynnego syste
mu żywienia świń jest wyż
sza o około 30% produkcja 
gnojowicy. 

Współczesne systemy ży
wienia świń na mokro ba
zują na wstępnym podda
niu fermentacji mieszanki 
paszowej. Mieszanki peł
noporcjowe dla poszcze
gólnych grup technologicz
nych świń gromadzone są 
w  silosach znajdujących 
się wewnątrz pomieszczeń 
chlewni, gdzie jest utrzy
mywana minimalna tem
peratura 20°C. W tych silo
sach pasza jest rozcieńczana 
ciepłą wodą, serwatką lub 
dodatkami innych ciekłych 
odpadów przemysłu spo
żywczego. Najczęściej są 
dodawane również inoku
lanty kwasu mlekowego. 

Fermentacja w  zbiorni
kach zachodzi przez 2–3 dni 
w ruchu ciągłym, mieszcząc 
się w cyklu technologii zada
wania płynnej paszy. W po
dawanej rurociągami paszy 
górna granica koncentracji 
suchej masy powinna wahać 
się między 27–28%; dolna 
granica nie powinna prze
kraczać 20%. W przypadku 
stosowania paszy obrabianej 
mikrobiologicznie uzyskuje 
się zwiększone tempo wzro
stu o 22%, przy niższym zu
życiu paszy o ok. 11%.

Fermentowane pasze płyn
ne mogą być szczególnie 
stosowane u prosiąt odsa
dzonych. Obrobioną mikro
biologicznie paszę stosuje 
się także w żywieniu loch 
w okresie okołoporodowym 
(2 tygodnie przed i 3 tygo
dnie po oproszeniu). Ob
serwuje się, że lochy żywio
ne paszą płynną są bardziej 

ruchliwe. Podstawowym 
problemem przy żywieniu 
paszą płynną jest utrzyma
nie higieny, jednak mycie 
i dezynfekcja urządzeń raz 
na tydzień jest wystarczają
ca. Zbyt duże rozcieńczenie 
paszy powoduje pogorsze
nie kondycji macior.

Lochy karmiące żywi się 
paszą płynną rzadziej niż 
tuczniki oraz lochy prośne.

Podsumowując, trze
ba stwierdzić, że oba sys
temy żywienia, na mokro 
i sucho mają plusy i minu
sy. Najważniejszą zaletą sys
temu żywienia na mokro 
są względy ekonomicz
ne. Można wiele zaoszczę
dzić, wykorzystując tanie 
produkty uboczne, nada
jące się do karmienia trzo
dy chlewnej. Ponadto płyn
na karma poprawia żerność 
i wykorzystanie paszy, co 
w konsekwencji przekłada 
się na większe tempo wzro
stu. Zastosowanie płynne
go żywienia świń na pewno 
spowoduje, że produkcja 
wieprzowiny może stać się 
bardziej opłacalna.
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Zarząd Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, popierając 
wniosek Małopolskiej Izby 
Rolniczej, wystąpił do Mi
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o wprowadzenie dopłat 
do powierzchni gruntów 
obsianych kwalifikowanym 
materiałem siewnym kuku
rydzy i rzepaku.

Obecnie dopłatami z ty
tułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siew
nego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany objęty jest 
materiał siewny kategorii 
elitarny lub kwalifikowany 
następujących gatunków ro
ślin uprawnych:

Zboża: jęczmień, owies 
(nagi, szorstki, zwyczajny), 
pszenica (twarda, zwyczaj
na), pszenżyto, żyto;

Rośliny strączkowe: bobik, 
groch siewny (odmiany ro
ślin rolniczych), łubin (biały, 

wąskolistny, żółty), soja, 
wyka siewna;

 Q Ziemniak.
Dopłatami nie obejmuje 

się uprawy przeznaczonej 
na przedplon lub poplon.

Zdaniem rolników dopłaty 
powinny przysługiwać rów
nież do materiału siewnego 
kukurydzy i rzepaku, które 
praktycznie nie mogą być 
uprawiane z nasion zebra
nych we własnym gospo
darstwie, a zatem brak do
płat świadczy o nierównym 
traktowaniu rolników.

O przyznanie dopłaty z ty
tułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siew
nego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany może ubiegać 
się producent rolny, który 
spełni następujące warunki:

Złoży w terminie od dnia 
15 stycznia do dnia 25 

czerwca 2019  r. wniosek 
o przyznanie dopłaty wraz 
z wymaganymi załącznikami. 
Wniosek należy dostarczyć 
osobiście lub za pośrednic
twem operatora publicznego 

na adres BP ARiMR właści
wego ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę 
wnioskodawcy.

Posiada działki rolne, na 
których uprawia się gatunki 

roślin uprawnych objęte 
dopłatami, o  łącznej po
wierzchni nie mniejszej niż 
1 ha, przy czym za dział
kę rolną uważa się zwar
ty obszar gruntu rolnego, 

na którym jest prowadzo
na uprawa lub grupa upraw, 
o powierzchni nie mniej
szej niż 0,1 ha, wchodzą
cy w skład gospodarstwa 
rolnego;

Zużył do siewu lub sadze
nia na gruntach rolnych bę
dących w jego posiadaniu 
materiał siewny kategorii 
elitarny lub kwalifikowany 
o udokumentowanym po

chodzeniu (zgodnie z Usta
wą z dnia 11 marca 2004 r. 
o  organizacji niektórych 
rynków rolnych (t. j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 945).

Opracowanie: KRIR

W związku z decyzją o re
dukcyjnym odstrzale dzików 
do poziomu 0,1 szt./km² 
i wieloma doniesieniami 
medialnymi o jego bezce
lowości oraz planowany
mi akcjami protestacyjnymi 
i petycjami przeciwników tej 
decyzji, samorząd rolniczy 
– reprezentujący wszystkich 
rolników w Polsce – przeka
zał Prezydentowi RP pismo 
z poparciem izb rolniczych 
dla decyzji Rządu RP o re
dukcji dzików.

Izby rolnicze wskazały, że 
pomimo podjętych środ
ków zabezpieczających, do 
tej pory nie udało się po
wstrzymać rozprzestrzenia
nia się wirusa Afrykańskie
go Pomoru Świń. Zagraża on 
coraz większej liczbie gospo
darstw, niebezpiecznie zbli
żając się do tych obszarów, 
gdzie usytuowane są duże, 
przemysłowe hodowle świń. 
Sytuacja jest bardzo poważ
na i zagraża całej branży 
polskiej produkcji trzo
dy chlewnej i gospodarki 

narodowej (przetwórstwo, 
handel, miejsca pracy), dla
tego podjęcie natychmiasto
wych, radykalnych działań 
w postaci redukcji pogło
wia dzików jest jak najbar
dziej uzasadnione.

Należy wziąć tu pod 
uwagę również wyższe 
dobro, czyli sytuację rol
ników utrzymujących 
się bezpośrednio lub po
średnio z produkcji trzo
dy chlewnej. Według 

Instytutu Ekonomiki Rol
nictwa i Gospodarki Żyw
nościowej, roczna wartość 
produkcji trzody chlewnej 
wraz z pochodnymi, sza
cowana jest w Polsce na 
ok. 18–20 mld zł.

Warto mieć też na uwa
dze, że następstwem szerze
nia się choroby u dzików są 
ogniska ASF u świń, które 
mają o wiele bardziej dotkli
we dla ludzi – hodowców 
i rolników konsekwencje, 
w postaci zabijania i uty
lizacji wielu tysięcy świń, 
w tym loch prośnych, war
chlaków oraz prosiąt. Są to 
ogromne koszty społeczne 
– likwidacji produkcji trzo
dy chlewnej, które może 
przynieść ekspansja wiru
sa ASF na kolejne obszary 
naszego kraju – nie tylko 
we Wschodniej Polsce, ale 
również w Wielkopolsce czy 
w województwie kujawsko 
– pomorskim.

Jak wskazuje Główny 
Lekarz Weterynarii, dziki 
są głównym rezerwu
arem i wektorem wirusa 
ASF w środowisku – od
setek dzików z wirusem 
ASF spośród identyfiko
wanych w środowisku ich 
bytowania wynosi ponad 
70%. Obecnie na obszarze 
uznanym za teren występo
wania ASF u dzików, obej
mującym 347 gmin, obo
wiązują restrykcje, które 
odnoszą się nie tylko do 
dzików i mięsa pozyskanego 
od dzików, ale również do 

świń i mięsa pochodzącego 
od świń. Dotyczy to zwłasz
cza kwestii ograniczenia 
eksportu mięsa wieprzo
wego z Polski do państw 
trzecich.

Zbyt duża populacja 
dzików (wzrost od liczby 
58 500 sztuk w roku 1976 do 
liczby 264 000 sztuk w roku 
2015 – czyli o 451%) przy
czynia się także do dużego 
wzrostu szkód powodowa
nych w uprawach, które po
noszą rolnicy.

Samorząd rolniczy poparł 
decyzję Rządu RP w zakre
sie redukcji populacji dzi
ków i zwrócił się do Pre
zydenta RP o  wsparcie 
tych działań. Dodatkowo, 
pismo zostało przekazane 
do Marszałka Sejmu RP; 
Marszałka Senatu RP; Pre
zesa Rady Ministrów; Mi
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi; Ministra Środowiska; 
Przewodniczącego Klubu 
Parlamentarnego PiS; Prze
wodniczącego Klubu Par
lamentarnego PO – KO; 
Przewodniczącego Klubu 
Poselskiego Kukiz’15; Prze
wodniczący Klubu Po
selskiego PSLUED oraz 
Przewodniczącego Klubu 
Poselskiego Nowoczesna.

Opracowanie: KRIR

Czy będą dopłaty do nasion 
kukurydzy i rzepaku?

Samorząd rolniczy popiera 
redukcyjny odstrzał dzików

Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych realizując wnio
sek z XIII Posiedzenia Kra
jowej Rady Izb Rolniczych, 
zwrócił się do ministra rol
nictwa i rozwoju wsi o usta
nowienie ogólnokrajowego 
programu wsparcia wapno
wania gleb.

Wskazano, że program do
finansowania odkwaszenia 
gleb, zdaniem samorządu 
rolniczego, mógłby być wzo
rowany na systemie spraw
dzonym już w Polsce, ko
ordynowanym przez izby 

rolnicze a wysokość środ
ków finansowych prze
znaczonych na ten cel nie 
powinna być ograniczona li
mitem pomocy de minimis.

Samorząd rolniczy od lat 
zabiega o wznowienie do
płat do wapnowania gleb, 
przedstawiając argumenty 

uzasadniające konieczność 
odkwaszania gleb w kon
tekście ochrony środowi
ska. Liczymy, że zgodnie 
z zapowiedziami nastąpi po
rozumienie pomiędzy resor
tami rolnictwa i środowiska 

w tej kwestii, ale koordyno
wać działania powinien Mini
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wprowadzenie pomocy 
do zakupu wapna nawozo
wego staje się sprawą pilną 
gdyż w całym kraju znajdu
ją się gleby wymagające od
kwaszenia i proces ten po

głębia się z każdym rokiem.
Minister Rolnictwa i Roz

woju Wsi poparł wniosek 
Krajowej Rady Izb Rolni
czych pismem skierowanym 
do Ministra Środowiska.

 Opracowanie: KRIR

W odpowiedzi na pismo 
samorządu rolniczego, prze
kazujące wniosek Podlaskiej 
Izby Rolniczej w sprawie 
możliwości wprowadzenia 
zmian w ustawie z dnia 5 lu
tego 2015 r. o płatnościach 
w ramach systemów wspar
cia bezpośredniego, polega
jących na dołączeniu loch do 
płatności do zwierząt, resort 
rolnictwa poinformował, że 
zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1307/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającym przepisy do
tyczące płatności bezpośred
nich dla rolników na pod
stawie systemów wsparcia 
w ramach wspólnej polityki 
rolnej oraz uchylającym roz
porządzenie Rady (WE) nr 
637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009, płat
ności bezpośrednie są przy
znawane w ramach okre
ślonych systemów wsparcia 
wymienionych w załączniku 
nr I tego rozporządzenia, do 
których należą, m.in.: jed
nolita płatność obszarowa, 
płatność z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska, sys
tem dla małych gospodarstw, 

płatność dla młodych rolni
ków oraz dobrowolne wspar
cie związane z produkcją.

Przekazano, że prze
pisy rozporządzenia nr 
1307/2013 przewidują 
wprawdzie możliwość re
alizacji płatności związanej 

z produkcją w niektórych 
sektorach produkcji rolnej, 
poprzez wydzielenie na jej fi
nansowanie części środków 
unijnych przeznaczonych 
na płatności bezpośrednie 
w danym kraju. Wsparcie 
to jest jednak skierowane 

jedynie dla tych sektorów 
lub regionów państwa człon
kowskiego, w których okre
ślone typy rolnicze lub 
określone sektory rolnic
twa, które mają szczegól
ne znaczenie ze względów 
gospodarczych, społecz
nych lub środowiskowych, 
znajdują się w trudnej sy
tuacji. Ponadto, zgodnie 
z art. 52 ust. 2 rozporzą
dzenia nr 1307/2013 płat
ność związaną z produk
cją można przyznawać 

wyłącznie następującym sek
torom i rodzajom produkcji: 
zboża, nasiona oleiste, rośli
ny wysokobiałkowe, rośli
ny strączkowe, len, kono
pie, ryż, orzechy, ziemniaki 
skrobiowe, mleko i przetwo
ry mleczne, nasiona, mięso 
baranie i mięso kozie, woło
wina i cielęcina, oliwa z oli
wek, jedwabniki, susz pasz
owy, chmiel, burak cukrowy, 
trzcina cukrowa i cykoria, 
owoce i warzywa oraz zagaj
niki o krótkiej rotacji.

Na ww. liście znalazły się 
sektory dotychczas wspie
rane w UE w ramach płat
ności sektorowych (z wy
jątkiem tytoniu, który nie 
znalazł się na tej liście ze 
względu na politykę ochro
ny zdrowia). Poinformowa
no, że w trakcie prac nad 
kształtem nowego systemu 
wsparcia bezpośredniego 
niektóre państwa członkow
skie, w tym również Polska, 
postulowały rozszerzenie 
tej listy, a nawet rezygnację 
z ustanawiania listy i umożli
wienie państwom członkow
skim swobodnego wyboru 
wspieranych sektorów. Po
stulaty te nie uzyskały jednak 
wystarczającego poparcia.

Niemniej jednak, resort 
rolnictwa poinformował, 
że rolnicy zajmujący się 
chowem i hodowlą trzo
dy chlewnej, w przypadku 
posiadania kwalifikujących 
się hektarów, mogą korzy
stać na zasadach ogólnych 
z wszystkich instrumentów 
wsparcia dostępnych w Pol
sce w ramach obowiązują
cego w latach 2015–2020 
systemu płatności bezpo
średnich, tj. jednolitej płat
ności obszarowej, płatności 
za praktyki korzystne dla 
klimatu i środowiska, płat
ności dla młodych rolni
ków, płatności dodatkowej 
oraz płatności związanych 
z produkcją.

Opracowanie: KRIR

Minister rolnictwa wspiera 
propozycję KRIR

Resort rolnictwa na temat 
płatności do loch

Będą zmiany 
w Modernizacji 

gospodarstw rolnych
W związku z konsulta

cjami projektu rozporzą
dzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zmieniające
go rozporządzenie w spra
wie szczegółowych warun

ków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy fi
nansowej na operacje typu 
„Modernizacja gospodarstw 
rolnych” w ramach poddzia
łania „Wsparcie inwesty
cji w gospodarstwach rol
nych” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiej
skich na lata 2014–2020, 
Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych przedstawił opi
nię samorządu rolniczego, 
wskazując, że projektowana 

w przepisach rezygnacja 
z badania warunku doty
czącego udokumentowa
nia przychodu ze sprze
daży produktów rolnych, 
w przypadku rolnika, będą

cego osobą fizyczną, który 
prowadzi działalność rolni
czą w okresie krótszym niż 
12 miesięcy poprzedzają
cych miesiąc złożenia wnio
sku o przyznanie pomocy 
wydaje się korzystna dla 
podmiotu ubiegającego się 
o wsparcie.

Ponadto wskazano, że 
zaproponowane w projek
cie rozszerzenie katalogu 
kosztów kwalifikowanych 
w obszarach ac, o koszty 

związane z realizowaną ope
racją w ramach danego ob
szaru wsparcia m.in. kosz
ty zakupu nowych maszyn 
wydają się pozytywne dla 
beneficjenta.

Oceniono, że obniżenie 
z 4 do 3 minimalnej liczby 
punktów, jaką wnioskodawca 
musi uzyskać, aby otrzymać 
pomoc w obszarach ac może 
przyczynić się do wzrostu za
interesowania tym progra
mem pomocowym.

Zdaniem samorządu rolni
czego zaproponowane zmia
ny w projekcie rozporządze
nia wydają się korzystne dla 
przyszłych beneficjentów.

Opracowanie: KRIR

 Q Dopłatami nie obejmuje się uprawy przeznaczonej na przedplon lub poplon

 Q Zmiany w projekcie rozporządzenia wydają się korzystne dla przyszłych beneficjentów

 Q Samorząd rolniczy od lat zabiega o wznowienie dopłat do wapnowania gleb

 Q Pomimo podjętych środków zabezpieczających, do tej pory nie udało się powstrzymać 
rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń

 Q Samorząd rolniczy postulował dołączenie loch do płatności do zwierząt
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Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
BURAK CUKROWY Luty 2019

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny js 1,3 1000,00 1300,00
2. Nawożenie:        

Saletra amonowa dt 3,5 132,22 462,77
Polifoska 6-20-30 dt 4 171,78 687,12

CukroVit (N, Mikro, B) l 15 4,51 67,60
Ca/Mg co 4 lata t 4 122,00 122,00

Razem nawożenie       1339,49 
3. Ochrona roślin:        

Betanal MaxxPro 209 OD (3x) kg(l) 4,5 105,00 472,50
Horizon 250 EW kg(l) 0,8 93,00 74,40
Danadim 400 EC kg(l) 0,8 41,00 32,80

Razem ochrona       579,70 
4. Usługi:        

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 230,00 28,75
Siewnik punktowy Gama godz. 1,5 138,00 207,00

Kombajn wielorzędowy (Holmer) ha 1 734,00 734,00
Razem usługi       969,75 
5. Praca ciągnika        

Uprawa ścierniska godz. 1 55,37 55,37
Orka zimowa godz. 3 55,37 166,12
Bronowanie godz. 0,6 48,05 28,83

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,72 85,52
Oprysk herbicydem (1) godz. 0,6 40,72 24,43

Uprawa przedsiewna (2x) godz. 3 48,05 144,14
Oprysk herbicydem (2) godz. 1,2 40,72 48,87
Nawożenie dolistne (2) godz. 1,2 40,72 48,87
Transport zewnętrzny godz. 17 48,05 816,81

Razem praca ciągnika   29,7   1418,96
6. Podatek       135,90
7. Ubezpieczenie uprawy       73,44
8. OC rolników       3,90
Razem koszty bezpośrednie       5821,14
9. Koszty ogólnogospodarcze       1032,24

w tym amortyzacja       905,39
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 79,7 15,00 1195,50
Suma kosztów       8048,88
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 600 10,20 6120,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,71 428,40
Cena brutto zł/dt     10,91
Koszt produkcji korzeni zł/dt     13,41
Produkt uboczny – wysłodki zł/dt 300,00 2,00 600,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha     912,94
Płatność do buraków cukr. zł/ha     1563,46
Suma przychodów zł     9624,80
Wynik finansowy zł/ha     1575,92
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa %     274,06

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
JĘCZMIEŃ JARY Luty 2019

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 1,7 196,00 333,20
2. Nawożenie:        

Saletra amonowa dt 3 132,22 396,66
Polifoska 6-20-30 dt 3 171,78 515,34
Ca/Mg co 4 lata t 4 122,00 122,00

Razem nawożenie       1034,00
3. Ochrona roślin        

Mustang 306 SE kg(l) 0,5 125,00 62,50
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00

Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Razem ochrona       118,20
4. Inne        
 Sznurek szt. 1 30,00 30,00
Razem inne       30,00
 5. Usługi        

Zbiór kombajnowy godz. 0,9 342,00 307,80
Prasa godz. 0,75 167,00 125,25

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 230,00 28,75
Razem usługi       461,80
6. Praca ciągnika        

Uprawa ścierniska godz. 1 55,37 55,37
Orka zimowa godz. 3 55,37 166,12
Bronowanie godz. 0,6 48,05 28,83

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,72 85,52
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,05 72,07

Siew godz. 1,4 40,72 57,01
Opryski (2x) godz. 1,8 40,72 73,30

Odbiór ziarna godz. 1 48,05 48,05
Zwózka słomy godz. 2 40,72 81,44

Transport zewnętrzny godz. 2 48,05 96,10
Razem praca ciągnika godz. 16,4   763,81
7. Podatek       135,90
8. Ubezpieczenie uprawy       46,87
9. OC rolników       3,90
Razem koszty bezpośrednie       2927,68
10. Koszty ogólnogospodarcze       1032,24

w tym amortyzacja       715,22
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów       4379,92
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 50 78,12 3906,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 5,47 273,42
Cena brutto zł/dt     83,59
Koszt produkcji ziarna zł/dt     61,21
Przychód (ziarno) zł     4179,42
Produkt uboczny (słoma) dt 20   326,69
Dopłata do mat. siewnego zł/ha     80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha     912,94
Razem przychód       5499,05
Wynik finansowy zł/ha     1119,13
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa %     256,47

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
KUKURYDZA NA KISZONKĘ Luty 2019

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość

1. Materiał siewny j.s. 50 tys. 2 240,00 480,00

2. Nawożenie:        

Saletra amonowa dt 5 132,22 661,10

Polifoska 6-20-30 dt 5 171,78 858,90

Ca/Mg co 4 lata t 4 122,00 122,00

Razem nawożenie       1642,00

3. Ochrona roślin        

Traxor 600 EC kg(l) 2 29,00 58,00

Maister Power 42,5 OD kg(l) 1,5 128,00 192,00

Proteus 110 OD kg(l) 0,5 102,00 51,00

Razem ochrona       301,00

4. Inne        

Razem inne       0,00

5. Usługi        

Siew punktowy godz. 0,8 138,00 110,40

Sieczkarnia polowa godz. 2,5 480,00 1200,00

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 230,00 28,75

Razem usługi       1228,75

 6. Praca ciągnika        

Uprawa ścierniska godz. 1 55,37 55,37

Orka zimowa godz. 3 55,37 166,12

Bronowanie godz. 0,6 48,05 28,83

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,72 85,52

Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,05 72,07

Opryski (2x) godz. 1,8 40,72 73,30

Odbiór ziarna godz. 1 48,05 48,05

Transport zewnętrzny godz. 4 48,05 192,19

Razem praca ciągnika godz. 15   721,45

7. Podatek       135,90

8. Ubezpieczenie uprawy       74,25

9. OC rolników       3,90

Razem koszty bezpośrednie       4587,24

10. Koszty ogólnogospodarcze       1032,24

w tym amortyzacja       695,20

11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00

Suma kosztów       6039,48

Wartość produkcji        

Produkt główny dt 550 11,25 6187,10

Koszt produkcji masy zielonej zł/dt     9,32

Dopłata bezpośrednia zł/ha     912,94

Razem przychód       7100,04

Wynik finansowy zł/ha     1060,56

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa %     252,55

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
KUKURYDZA NA ZIARNO Luty 2019

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny j.s. 50 tys. 1,8 240,00 432,00
2. Nawożenie:        

Saletra amonowa dt 5 132,22 661,10
Polifoska 6-20-30 dt 5 171,78 858,90
Ca/Mg co 4 lata t 4 122,00 122,00

Razem nawożenie       1642,00
3. Ochrona roślin        

Traxor 600 EC kg(l) 2 29,00 58,00
Maister Power 42,5 OD kg(l) 1,5 128,00 192,00

Proteus 110 OD kg(l) 0,5 102,00 51,00
Razem ochrona       301,00
 4. Inne        
Razem inne       0,00
5. Usługi        

Siew punktowy godz. 0,8 138,00 110,40
Zbiór kombajnowy godz. 1,1 342,00 376,20

Dosuszanie %/t 16% x 8 t 8,60 1100,80
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 230,00 28,75

Razem usługi       1505,75
6. Praca ciągnika        

Uprawa ścierniska godz. 1 55,37 55,37
Orka zimowa godz. 3 55,37 166,12
Bronowanie godz. 0,6 48,05 28,83

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,72 85,52
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,05 72,07

Opryski (2x) godz. 1,8 40,72 73,30
Odbiór ziarna godz. 1 48,05 48,05

Transport zewnętrzny godz. 2 48,05 96,10
Razem praca ciągnika godz. 13   625,35
7. Podatek       135,90
8. Ubezpieczenie uprawy       68,42
9. OC rolników       3,90
Razem koszty bezpośrednie       4714,32
10. Koszty ogólnogospodarcze       1032,24

w tym amortyzacja       666,60
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów       6166,56
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 80 71,27 5701,60
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,99 399,11
Cena brutto zł/dt     76,26
Koszt produkcji ziarna zł/dt     65,67
Przychód (ziarno) zł     6100,71
Dopłata bezpośrednia zł/ha     912,94
Razem przychód       7013,65
Wynik finansowy zł/ha     847,09
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa %     227,08

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
PSZENICA OZIMA Luty 2019

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 2,5 205,00 512,50
2. Nawożenie:     

Saletra amonowa dt 3,5 132,22 462,77
Polifoska 6-20-30 dt 3,5 171,78 601,23
Ca/Mg co 4 lata t 4 122,00 122,00

Razem nawożenie    1186,00
3. Ochrona roślin        

Huzar Activ 387 OD kg(l) 1 123,00 123,00
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00

Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Antywylegacz pł. 675 SL kg(l) 2 9,90 19,80

Razem ochrona    198,50
4. Inne        
 Sznurek szt. 1,5 30,00 45,00
5. Usługi     

Zbiór kombajnowy godz. 1 342,00 342,00
Prasa godz. 1 167,00 167,00

Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 230,00 28,75
Razem usługi       537,75
6. Praca ciągnika        

Uprawa ścierniska godz. 1 55,37 55,37
Orka siewna godz. 3 48,05 144,14

Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,72 85,52
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,05 72,07

Siew godz. 1,4 40,72 57,01
Opryski (4x) godz. 3,6 40,72 146,60
Bronowanie godz. 1,5 40,72 61,08

Odbiór ziarna godz. 1 48,05 48,05
Zwózka słomy godz. 2 40,72 81,44

Transport zewnętrzny godz. 2 48,05 96,10
Razem praca ciągnika godz. 19,1  847,38
7. Podatek       135,90
8. Ubezpieczenie uprawy       63,67
9. OC rolników    3,90
Razem koszty bezpośrednie    3530,60
10. Koszty ogólnogospodarcze       1032,24

w tym amortyzacja       753,83
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 15,00 525,00
Suma kosztów       5087,85
Wartość produkcji i wynik finansowy      
Produkt główny (netto) dt 60 82,65 4959,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 5,79 347,13
Cena brutto zł/dt   88,44
Koszt produkcji ziarna zł/dt   61,86
Przychód (ziarno)    5306,13
Produkt uboczny (słoma) dt 30  383,44
Dopłata do mat. siewnego zł/ha     80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha   912,94
Razem przychód    6682,51
Wynik finansowy zł/ha   1594,67
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa %    311,54

Kalkulacja kosztów produkcji w zł na szt.
ŻYWIEC WIEPRZOWY Luty 2019

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość

A) Koszty bezpośrednie        

1. Zakup prosięcia szt. 1 163,00 167,89

Ubytki naturalne % 3    

2. Pasza        

Jęczmień z zakupu dt 2,6 78,12 203,11

Jęczmień z produkcji własnej dt 2,6 61,21 159,13

Pszenica z zakupu dt 0,16 80,45 12,87

Pszenica z produkcji własnej dt 0,16 61,86 9,90

Konc.T Starter dt 0,032 271,00 8,67

Konc.T Grower dt 0,065 241,00 15,67

Konc.T Finiszer dt 0,194 242,00 46,95

Razem pasza z zakupu I   3,051   287,27

Razem pasza (zboża własne) II   3,051   240,32

3. Słoma dt 2 11,72 23,44

4. Woda m3 0,64 6,00 3,84

5. Obsługa weterynaryjna zł     16,00

6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 48,05 28,83

7. Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 15,00 60,00

Razem koszty bezpośrednie I zł     587,26

Razem koszty bezpośrednie II zł     540,31

B) Koszty ogólnogospodarcze        

Roczna obsada zwierząt szt. 200    

Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji zł     39,33

Amortyzacja budynków inwentarskich 
i wyposażenia zł     69,62

Amortyzacja ciągnika  
(w koszcie pracy ciągnika) zł     8,58

Razem koszty ogólnogospodarcze zł     108,95

KOSZTY RAZEM I zł     696,22

KOSZTY RAZEM II zł     649,27

Wartość produkcji        

Produkt główny (netto) kg 110 3,64 400,40

Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,25 28,03

Cena brutto zł/kg     3,89

Jednostkowy koszt prod. I zł/kg     6,33

Jednostkowy koszt prod. II zł/kg     5,90

Suma przychodów zł     428,43

Wynik ekonomiczny I zł     -267,79

Wynik ekonomiczny II zł     -220,84

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I %     -242,44

Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II %     -182,40

SPRZEDAŻ
• Nasiona dyni pastewnej, 

owoce borówki 
amerykańskiej, maliny, 
tel. 518 558 924.

• Króliki nowozelandzkie, 
kaczki francuskie, ryby 
kolorowe, karpie tarlaki, 
tel. 518 558 924.

• Ule puste i z pszczołami, 
tel. 518 558 924.

• Karmniki dla świń. 
3 szt, tel. 663 536 127.

• Ciągnik Zetor 
6211 z 1993 r., 
gm. Boleszkowice, 
tel. 95 769 30 30.

• Kombajn zbożowy Claas 
Europa, szer. koszenia 
2,20 m, maszyna gotowa 
do żniw, cena 6,5 tys. zł, 
tel. 667 554 356.

• Krajzega. 
gm. Boleszkowice, 
tel. 95 769 30 30.

• Kultywator z bronami 
2,8 m, tel. 663 536 127.

• Ładowacz Mikrus, 
gm. Boleszkowice, 
tel. 95 769 30 30.

• Pług Fortschnitt 
z kolczatką, 
cena 3 tys. zł, 
tel. 693 703 738.

• Pług hydrauliczny 
czteroskibowy Atlas, 
tel. 663 536 127.

• Przyczepy dwutonowe, 
dwie, gm. Boleszkowice, 
tel. 95 769 30 30.

• Rozsiewacz nawozu 
N039 M Brzeg, 
cena 2,5 tys. zł, 
tel. 693 703 738.

• Rozrzutnik obornika 
dwuosiowy, 
tel. 663 536 127.

• Sieczkarnia 
stacjonarna, maszyna 
do rozdrabniania 
okopowych, woj. 

zachodniopomorskie, 
tel. 666 395 108.

• Siewnik zbożowy 
Nordsten, 
cena 6,5 tys. zł, 
tel. 693 703 738.

• Spawarka, 
gm. Boleszkowice, 
tel. 95 769 30 30.

• Śrutownik bijakowy, 
tel. 663 536 127.

• Śrutownik, 
gm. Boleszkowice, 
tel. 95 769 30 30.

• Talerzówka 
półzawieszana, 
szer. robocza 3,8 m, 

cena 3,5 tys. zł, 
tel. 693 703 738.

• Ursus 1224, rok prod. 
1986, stan dobry, 
zarejestrowana, 
cena 28 tys. zł, 
tel. 693 703 738.

• Walec, tel. 95 769 30 30.
• Wał strunowy 2,8 m, 

tel. 663 536 127.
• Węże strażackie, 

średnica 50 i 80 mm, 
tel. 663 536 127.

• Wóz konny, 
tel. 666 395 108.

• Działki pod zabudowę 
położone w Łobzie (woj. 
zachodniopomorskie) 
przy ul. Wojcelskiej. 1. 
działka o areale 1370 m2 
w cenie 40 zł/m2, 
tel. 501 437 274.

• Grunt – 1,2 ha między 
Chociwlem a Ińskiem, 

2 km od Chociwla. 
Na nim 2 hale – 500 
i 300 m2. Działka 
uzbrojona (prąd, woda), 
tel. 695 555 585.

KUPNO
• Pług obrotowy 

4skibowy, agregat 
siewny Zetor Forterra, 
felgi 38 cali ursus, 
rozsiewacz 1600 l, Bizon 
Rekord. tel. 795 807 728.

INNE
• Poszukuję do 

wydzierżawienia łąk lub 
ziemi gorszej klasy na 
terenie gminy Pyrzyce 
lub ościennych gmin, 
tel. 884 809 847.

OGŁOSZENIA DROBNE

PROMOCJE! Rozdrabniacz słomy do Bizona Z-056/Z-058/Z-050/Z-040/BS/Gigant/Sampo/Fortschritt 
E512/E514/Claas/John Deere i inne; stoły do rzepaku (najazdowe) Bizon, Claas, JD, NH i wszystkie inne;  

kosiarki rotacyjne, bijakowe mulczery) i dyskowe; zamiatarki; kosiarki do poboczy; kabiny Bizon;  
zgrabiarki; przetrząsarki, burty do przyczep, części zamienne BIZON/FORTSCHRITT 
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ICL Fertilizers w oparciu o Polysulphate produkuje 
niezawodne, wysoko wydajne i opłacalne nawozy 
do stosowania w każdym regionie świata.
14% K2O - 17% CaO - 6% MgO - 19.2% S

polysulphate.com

TM

TM

TM

Twoja ziemia
może być wydajniejsza

iclfertilizers.com


