
Problemy z chwastami
odpornymi na herbicydy

Chwa sta mi i ich zwal cza niem
cz∏o wiek zaj mo wa∏ si´ ju˝ wów -
czas, kie dy roz po czà∏ upra w´ ro Êlin.
Od po nad pó∏ wie lu do zwal cza nia
chwa stów po wszech nie sto so wa ne
sà her bi cy dy, ale nie zo sta ∏y one wy -
eli mi no wa ne z na szych pól upraw -

nych, a wr´cz prze ciw nie w nie któ -
rych przy pad kach, za chwasz cze nie
zwi´k szy ∏o si´. Po ja wi ∏y si´ tak ̋ e
no we pro ble my, ta kie jak: kom pen -
sa cja i uod por nie nie si´ chwa stów
na her bi cy dy. 
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Dro dzy Czy tel ni cy! 

Roz po czy na jàc no wy se zon czy rok wszy scy
chce my, aby by∏ lep szy od po przed nie go. Rok 2009
by∏ dla rol ni ków trud nym ro kiem. Przede wszyst -
kim nie no to wa na od lat wio sen na su sza spo wo -
do wa ∏a ob ni ̋ e nie plo nów szcze gól nie upraw ja -
rych, ale rów nie˝ da ∏a si´ we zna ki in nym upra -
wom. Wie le Êrod ków ochro ny ro Êlin w ta kich wa -
run kach mia ∏o k∏o po ty z osià gni´ ciem naj wy˝ szej
sku tecz no Êci.

Rów nie˝ op∏a cal noÊç pro duk cji, na któ rà
na pew no mia∏ wp∏yw trwa jà cy kry zys Êwia to wy,
po zo sta wia ∏a wie le do ˝y cze nia. Mam na dzie j´ ˝e
rok 2010 b´ dzie ro kiem, w któ rym kry zys za cznie
od cho dziç i za ob ser wu je my wy raê nà po pra w´
w aspek cie eko no mi ki pro duk cji. Pierw sze symp -
to my ju˝ wi daç, wi´c jest szan sa na wyj Êcie z tej
trud nej sy tu acji.

Obec ny rok roz po czy na w fir mie Dow Agro -
Scien ces Pol ska no wy etap w sprze da ̋ y Êrod ków
ochro ny ro Êlin. W na szej ofer cie po ja wia jà si´ no -
we sub stan cje ak tyw ne, któ re b´ dà do st´p ne ju˝
w tym ro ku w her bi cy dach zbo ̋ o wych Dra gon 450
WG oraz Lan cet Plus 125 WG. W ko lej nych la tach
b´ dà ofe ro wa ne ko lej ne opar te na nich pro duk ty.

O no wych pro duk tach bar dzo sze ro ko pi -
sze my w Do brej Upra wie. Je stem prze ko na ny, ˝e
wkrót ce sta nà si´ li de ra mi w swo ich seg men tach.

Za pra szam do za po zna nia si´ z ar ty ku ∏a mi
do ty czà cy mi za go spo da ro wa nia s∏o my po ˝ni -
wach. Po praw ne jej przy ora nie po pra wia zna czà co
struk tu r´ gle by, gro ma dze nie wo dy oraz umo˝ li -
wia ogra ni cze nie na wo ̋ e nia.

Od pa ru lat na ra sta pro blem od por no Êci
mio t∏y zbo ̋ o wej na her bi cy dy. Jak wa˝ ny on jest
oraz co na le ̋ y ro biç aby go unik nàç na w∏a snym
po lu, pi sze spe cja li sta z IOR Prof. Ka zi mierz Adam -
czew ski.

Na wo zy sztucz nie nie na le ̋ à do naj taƒ -
szych a sà nie zb´d ne w pro duk cji rol ni czej. Ich
po praw ne sto so wa nie zna czà co wp∏y wa na uzy -
ska nie wy so kich plo nów, jak rów nie˝ ogra ni cze -
nie kosz tów i sto so wa nia. Je den z ar ty ku ∏ów te go
wy da nia po ru sza wa˝ ny te mat sto so wa nia na wo -
zów azo to wych wio snà.

Jak zwy kle znaj dzie cie rów nie˝ Paƒ stwo
wie le in nych cie ka wych ar ty ku ∏ów i ak tu al no Êci,
do prze czy ta nia któ rych ser decz nie za ch´ cam.

Wszyst kim Czy tel ni kom Do brej Upra wy pra -
gn´ w nad cho dzà cym no wym se zo nie z∏o ̋ yç ˝y -
cze nia sa mych suk ce sów w pra cy za wo do wej, ja ki
i w ˝y ciu oso bi stym.

S∏a wo mir Ku tryÊ
Dow Agro Scien ces Pol ska Sp. z o.o.
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Ochrona zbó˝ i kukurydzy 
w czasach globalnego kryzysu
finansowo-gospodarczego

Na tu ral nà i cen nà sk∏on no Êcià
wie lu z nas jest oszcz´ dza nie.
Pró bu je my to te˝ czy niç ku pu jàc
i sto su jàc pe sty cy dy, kie ru jàc sie
my Êlà, ˝e tzw. „taƒ sza” ochro na
przy nie sie nam wi´k sze ko rzy Êci.
W cza sach glo bal ne go kry zy su fi -
nan so wo – go spo dar cze go, kto ry
po zwo l´ so bie stwier dziç jest
pra wie cià gle obec ny w rol nic -
twie, mo ̋ e jest ∏a twiej Nam
wszyst kim zwià za nym z bran ̋ à

rol ni czà po dej mo waç de cy zje, bo
ma my doÊç spo ry ba ga˝ do -
Êwiad cze nia. Ana li zu jàc wszyst -
kie po przed nie „trud ne la ta”
w rol nic twie prze wi ja si´ jed na
myÊl prze wod nia – je ste Êmy zbyt
bied ni, aby nie roz sàd nie oszcz´ -
dzaç. Mu si my sto so waç za bie gi
ochro ny ta ki mi Êrod ka mi tech no -
lo gia mi ochro ny, któ re zmniej szà
po ten cjal ne ry zy ko. 
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S∏oma jako nawóz
S∏o ma, za rów no ta po cho dzà ca

z pi´ ciu pod sta wo wych zbó˝ (psze -
ni ca, ˝y to, pszen ̋ y to, j´cz mieƒ,
owies), ja ki i in nych ro Êlin (ku ku ry -
dza, rze pak, itp.) jest obec nie pro -
duk tem lub su row cem, o któ ry za -
bie ga jà ró˝ ne bran ̋ e go spo dar ki
na ro do wej. Cza sa mi ma si´ wra ̋ e -
nie, ˝e wy ko rzy sta nie s∏o my dla ce -
lów rol ni czych, jak to by ∏o w prze -
sz∏o Êci, wska za ne jest tyl ko w osta -
tecz no Êci. Dzie je si´ tak, gdy˝ s∏o mà
jest za in te re so wa na bran ̋ a ener ge -
tycz na, a w∏a Êci wie gru py in te re su,
któ re pra gnà wy ko rzy staç obec nà

ko niunk tu r´. W tym ar ty ku le nie
b´ d´ jed nak roz wa ̋ a∏, któ re z kie -
run ków wy ko rzy sta nia s∏o my sà
pra wi d∏o we, lecz pra gn´ po daç kil -
ka wska zó wek pra wi d∏o we go za -
go spo da ro wa nia s∏o my po zo sta -
wio nej na po lu. Nie któ rzy rol ni cy,
chcà zmniej szyç kosz ty pro duk cji
ro Êlin nej, re zy gnu jà z upra wek po -
˝niw nych. Nie jest to w∏a Êci we po -
st´ po wa nie, bo wiem sà to za bie gi
wa˝ ne, któ rych ko rzyst ny wp∏yw
jest wi docz ny w la tach su chych.
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„De gu sti bus non est di spu -
tan dum – w spra wach upodo -
baƒ nie ma dys ku sji”. Dro dzy
czy tel ni cy Do brej Upra wy, ka˝ dy
z nas ma w∏a sne pre fe ren cje,
w tym tak ̋ e te od no szà ce si´
do ochro ny her bi cy do wej. Jed ni
sto su jà mie sza ni ny zbior ni ko we
her bi cy dów, in ni sto su jà go to -
we pre pa ra ty. Kto ma ra cj´?
Trud no to oce niaç, nie mniej jed -
nak, ob ser wu jàc zmia ny do ko -
nu jà ce si´ na ryn ku, mo˝ na
stwier dziç, ˝e gro no rol ni ków
po szu ku jà cych go to wych i sku -
tecz nych roz wià zaƒ sys te ma -
tycz nie ro Ênie. 

W od po wie dzi na ocze ki wa nia tej
gru py rol ni ków, fir ma Dow Agro Scien ces
Pol ska wpro wa dza w 2010 ro ku no wy,
kom plet ny her bi cyd Lan cet Plus 125
WG, prze zna czo ny do jed no cze sne go
zwal cza nia mio t∏y zbo ̋ o wej i chwa stów
dwu li Êcien nych. Obec ne stan dar dy ryn -
ko we, cz´ sto po strze ga ne ja ko „go to we
pro duk ty”, tak na praw d´ ni mi nie sà,
gdy˝ do zwal cze nia chwa stów po -
wszech nie wy st´ pu jà cych w zbo ̋ ach
ozi mych, za le ca ny jest do nich do da tek
in nych sub stan cji ak tyw nych, np. 2,4-D
czy tri be nu ro nu me ty lo we go. Lan cet
Plus 125 WG nie wy ma ga spo rzà dza -
nia mie sza nin zbior ni ko wych z in ny mi
her bi cy da mi, dzi´ ki cze mu jest je dy -
nym praw dzi wie kom plet nym her bi -
cy dem zbo ̋ o wym!

Co jeszcze wyró˝nia Lancet
Plus 125 WG spoÊród innych
herbicydów?

Ko lej nym nie zwy kle wa˝ nym za gad -
nie niem jest ter min za bie gu, uwzgl´d -
nia jà cy fa zy roz wo jo we za rów no zbó˝
jak i chwa stów. Naj póê niej szym za le ca -
nym, wio sen nym ter mi nem za bie gu, do -
st´p nych obec nie „go to wych” roz wià -
zaƒ, by∏ do tych czas ko niec fa zy krze wie -

nia zbó˝. Wy ni ka ∏o to naj cz´ Êciej z fak -
tu, i˝ za bieg opry ski wa nia po tym ter mi -
nie nie za pew nia∏ wy so kie go po zio mu
zwal cza nia chwa stów, któ re by ∏y za zwy -
czaj „prze ro Êni´ te” i przez to mniej
wra˝ li we na do tych cza so we „go to we”
her bi cy dy. Sub stan cje ak tyw ne, któ re
zo sta ∏y w her bi cy dzie Lan cet Plus 125
WG od po wied nio do bra ne, po zwa la jà
osià gnàç to, co do tej po ry wy da wa ∏o
si´ prak tycz nie nie mo˝ li we, a mia no -
wi cie naj wy˝ szà sku tecz noÊç na chwa -
sty, przy jed no cze snym zde cy do wa nie
d∏u˝ szym ni˝ do tych cza so we stan dar -
dy „okien ku apli ka cji”.

Nie za le˝ nie od wiel ko Êci chwa stów
(dwu li Êcien ne: li Êcie nie –> ro ze ta li Êci,
mio t∏a zbo ̋ o wa w za kre sie 1 liÊç –> ko -
niec krze wie nia) pre pa rat Lan cet Plus 125
WG, za sto so wa ny do fa zy pierw sze go ko -
lan ka zbó˝ w∏àcz nie, sku tecz nie zwal cza
chwa sty w zbo ̋ ach ozi mych. 

Lan cet Plus 125 WG jest se lek tyw nym
her bi cy dem sto so wa nym na list nie, prze -
zna czo nym do wio sen ne go, po wscho -
do we go zwal cza nia chwa stów jed no -
i dwu li Êcien nych w psze ni cy ozi mej, ˝y -
cie i pszen ̋ y cie ozi mym. Lan cet Plus 125
WG jest pre pa ra tem o dzia ∏a niu sys te -
micz nym, po bie ra nym przez li Êcie chwa -
stów, a na st´p nie szyb ko prze miesz cza -
nym w ca ∏ej ro Êli nie. Pierw sze ob ja wy
dzia ∏a nia te go pro duk tu na chwa stach
to: za ha mo wa nie wzro stu, chlo ro zy
(˝ó∏k ni´ cie) i ne kro zy, a tak ̋ e de for ma -
cje i za mie ra nie chwa stów za czy na jà ce
si´ od wierz cho∏ ków ro Êlin. Za ha mo wa -
nie wzro stu chwa stów wra˝ li wych na -
st´ pu je w cià gu kil ku go dzin po za bie gu,
jed nak wi docz ne ob ja wy dzia ∏a nia po ja -
wia jà si´ po kil ku dniach.

Nie wàt pli wà za le tà Lan ce ta Plus 125
WG jest jed na daw ka – 200 g/ha.

Her bi cy dy po sia da jà ce na ety kie cie

OCHRONA ZBÓ˚

– jedno ci´cie na miot∏´ i chwasty dwuliÊcienne!
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za pis: „za kres da wek od – do”, a tak ̋ e
mie sza ni ny zbior ni ko we, na str´ cza jà
cza sa mi pro ble mów, po nie wa˝ mo gà
zda rzaç si´ po my∏ ki w do bo rze w∏a Êci -
wej daw ki pre pa ra tu, ade kwat nej
do wiel ko Êci chwa stów. Skut ku je to cz´ -
sto ko niecz no Êcià prze pro wa dze nia do -
dat ko we go za bie gu zwal cza nia chwa -
stów, co z ko lei kom pli ku je pra c´ w go -
spo dar stwie oraz zwi´k sza kosz ty pro -
duk cji zbó˝. 

W ce lu uzy ska nia jak naj wy˝ szej efek -
tyw no Êci chwa sto bój czej, zw∏asz cza
na prze ro Êni´ te chwa sty (np. za bieg
w fa zie 1 ko lan ka zbó˝) i/lub gdy za bieg
jest wy ko ny wa ny w trud nych wa run -
kach ter micz nych (wcze sna wio sna), za -
le ca si´ sto so wa nie her bi cy du Lan cet
Plus 125 WG w daw ce 200 g/ha, z do -
dat kiem ad ju wan ta – Ol stick 90 EC
w daw ce: 1 l/ha (ad ju want re ko men do -
wa ny przez Dow Agro Scien ces Pol ska). 

Ja kie chwa sty zwal cza 
Lan cet Plus 125 WG?

Her bi cyd Lan cet Plus 125 WG sku tecz -
nie zwal cza ta kie chwa sty dwu li Êcien ne,
jak: przy tu lia czep na, chwa sty ru mia no -
wa te, cha ber b∏a wa tek, mak po lny, ostro -
˝eƒ po lny, rde sty (po wo jo wy, pla mi sty),
gwiazd ni ca po spo li ta, ko mo sa bia ∏a, fio -
∏ek po lny, sa mo sie wy rze pa ku, tasz nik po -
spo li ty, to bo∏ ki po lne, gor czy ca po lna czy
rzod kiew Êwi rze pa, a tak ̋ e naj wa˝ niej szy
chwast jed no li Êcien ny wy st´ pu jà cy w zbo -
˝ach – mio t∏´ zbo ̋ o wà. 

Kie dy sto so waç 
Lan cet Plus 125 WG?

Lan cet Plus 125 WG dzia ∏a ju˝ od 5ºC!
Na le ̋ y jed nak pa mi´ taç, ˝e mó wi my tu
o mi ni mal nej tem pe ra tu rze do bo wej
w cià gu 6 dni po wy ko na niu za bie gu.

Nie prze wi dy wal ny prze bieg po go dy
wio snà (spad ki tem pe ra tur, opa dy desz -
czu) cz´ sto unie mo˝ li wia wy ko na nie
opry sku w za le ca nym dla wi´k szo Êci
her bi cy dów ter mi nie, czy li do koƒ ca fa -
zy krze wie nia zbó˝. 

Lan cet Plus 125 WG da je mo˝ li woÊç
wy ko na nia za bie gu opry ski wa nia póê -
niej (np. kie dy po go da by ∏a nie sprzy ja jà -
ca), gdy˝ mo˝ na go sto so waç a˝ do fa -
zy pierw sze go ko lan ka zbó˝, z za cho wa -
niem wy so kiej sku tecz no Êci zwal cza nia
chwa stów. 

Lan cet Plus 125 WG wni ka do chwa -
stów w cià gu go dzi ny od wy ko na nia
opry sku i opa dy desz czu po tym okre sie
nie wp∏y wa jà ne ga tyw nie na sku tecz -
noÊç her bi cy du.

Pre pa rat Lan cet Plus 125 WG jest bez -
piecz ny dla ro Êlin upraw nych. Na wet po -
dwój na daw ka her bi cy du (przy pad ko we
na ∏o ̋ e nie pre pa ra tu) za sto so wa ne go
w fa zie 1 ko lan ka zbó˝ (po czà tek strze la -
nia w êdêb∏o), nie po wo du je uszko dzeƒ
ro Êli ny upraw nej oraz nie ma wp∏y wu
na wy so koÊç i ja koÊç plo nu.

Co po Lan ce cie Plus 125 WG?

Sto su jàc her bi cy dy w upra wach rol ni -
czych, na le ̋ y, zgod nie z za sa da mi Do brej
Prak ty ki Rol ni czej, zwró ciç szcze gól nà
uwa g´ na do bór ro Êlin na st´p czych i za -
go spo da ro wa nie resz tek po ̋ niw nych.

Po za sto so wa niu pre pa ra tu Lan cet
Plus 125 WG w za le ca nych daw kach wio -
snà, ro Êli na mi na st´p czy mi mo gà byç:

je sie nià te go sa me go ro ku ka len da rzo -
we go wy ∏àcz nie zbo ̋ a, rze pak ozi my,
gor czy ca upra wia na ja ko po plon, ka -
pu sta z roz sa dy, tra wy;
wio snà na st´p ne go ro ku ka len da rzo -
we go (po up∏y wie 11–13 mie si´ cy)
– zbo ̋ a ja re, ku ku ry dza, sor go, rze -
pak ja ry, gor czy ca, s∏o necz nik, ziem -
niak, bu rak cu kro wy, ce bu la z sie wu,
mar chew, sa ∏a ta z roz sa dy, ka pu sta,
ka la fior, bro ku∏ i in ne upra wy ka pust -
ne/krzy ̋ o we, tra wy;
je sie nià na st´p ne go ro ku ka len da rzo -
we go (po up∏y wie 16-17 mie si´ cy)
zbo ̋ a, rze pak ozi my, gor czy ca upra -
wia na ja ko po plon, ka pu sta z roz sa -
dy, tra wy;
wio snà ko lej ne go ro ku ka len da rzo -
we go (po up∏y wie 23–25 mie si´ cy)
– wszyst kie ro Êli ny.

S∏o ma z ro Êlin opry ska nych Êrod kiem
Lan cet Plus 125 WG nie mo ̋ e byç u˝y ta
do Êció∏ ko wa nia mi´ dzy rz´ dzi w upra wie
tru ska wek oraz do pro duk cji pod ∏o ̋ a dla
tru ska wek, ty to niu, upraw grzy bo wych
(w tym dla pie cza rek) ani dla upraw wa -
rzyw, np. po mi do ra, pa pry ki, ogór ka i in -
nych ro Êlin dy nio wa tych, sa ∏a ty i in nych
wa rzyw.

S∏o ma ze zbó˝ opry ski wa nych her bi cy -
dem Lan cet Plus 125 WG mo ̋ e byç u˝y ta
ja ko pa sza lub pod Êció∏ ka dla zwie rzàt
oraz mo ̋ e byç u˝y ta/sprze da na po za go -
spo dar stwo w przy pad ku prze zna cze nia
jej na ce le ener ge tycz ne – spa la nie. Her bi -
cyd Lan cet Plus 125 WG za war ty w reszt -
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kach po ̋ niw nych zbó˝ (s∏o ma, ple wy,
Êcierƒ) ule ga roz k∏a do wi mi kro bio lo gicz -
ne mu do pie ro po ich wy mie sza niu z gle bà.
Naj lep szym spo so bem na za go spo da ro -
wa nie s∏o my po cho dzà cej z ro Êlin opry ska -

nych Êrod kiem Lan cet Plus 125 WG jest jej
po zo sta wie nie na po lu i prze ora nie.

Obor nik ze s∏o my po cho dzà cej z plan -
ta cji, na któ rej sto so wa no Lan cet Plus 125
WG, mo ̋ e byç za sto so wa ny i wy mie sza ny

z gle bà tu˝ przed sie wem rze pa ku, ku ku -
ry dzy, zbó˝ oraz traw bez wsiew ki ro Êlin
mo tyl ko wa tych, a mu si byç za sto so wa ny
i wy mie sza ny z gle bà mi ni mum 6 mie si´ -
cy przed upra wà bu ra ków, ziem nia ków,
ro Êlin stràcz ko wych, s∏o necz ni ka, po mi do -
rów, pa pry ki, ogór ków i in nych ro Êlin dy -
nio wa tych, sa ∏a ty, mar chwi, pie trusz ki i in -
nych wa rzyw oraz ty to niu.

W wa run kach prak ty ki rol ni czej
ozna cza to, ˝e ze spó∏ upra wek po ̋ niw -
nych po wi nien wy ko na ny byç jak naj -
szyb ciej po zbio rze zbo ̋ a, w sierp niu
lub na po czàt ku wrze Ênia, co jest za le -
ca ne i po wszech nie wy ko ny wa ne ze
wzgl´ du na za trzy ma nie wil go ci w gle -
bie, przy spie sze nie roz k∏a du resz tek po -
˝niw nych – s∏o my, któ ra przy ora na zbyt
póê no nie zdà ̋ y si´ roz ∏o ̋ yç w gle bie
przed sie wem ro Êli ny na st´p czej. Obor -
nik na le ̋ y wy wieêç i wy mie szaç z gle bà
w sierp niu lub we wrze Êniu. 

Dla cze go Lan cet Plus 125 WG?

Wy god ne i je dy ne kom plet ne roz wià za -
nie na mio t∏´ i wszyst kie naj wa˝ niej sze
chwa sty dwu li Êcien ne dla wy ma ga jà -
cych rol ni ków.
Mo˝ li woÊç wy ko na nia za bie gu póê niej,
do fa zy pierw sze go ko lan ka zbó˝, z za -
cho wa niem wy so kiej sku tecz no Êci
zwal cza nia chwa stów.
Jed na, sku tecz na daw ka Lan cet
Plus 125 WG 200 g + Ol stic 90 EC 1 l/ha.
D∏u gi ter min sto so wa nia.
Dzia ∏a ju˝ od 5ºC. 

Lan cet Plus 125 WG – jed na daw ka,
jed no ci´ cie na mio t∏´ i chwa sty dwu li -
Êcien ne!

Ra fa∏ Ko wal ski 
Dow Agro Scien ces Pol ska Sp. z o.o

4 DOBRA UPRAWA MAGAZYN 

Chwasty LANCET PLUS 125 WG LANCET PLUS 125 WG 200 g/ha 
+ adjuwant

Miot∏a zbo˝owa + + +
Przytulia czepna + + +
Rumian polny + + + 
Rumianek pospolity + + +
Chaber  b∏awatek + + +
Fiołek polny przed kwitnieniem + + +
Fiołek polny w fazie kwitnienia + + (+)
Mak polny + + +
Maruna bezwonna + + +
Ostro˝eƒ polny po wschodach w fazie rozety liÊcie + + +
Komosa biała w fazie do 4-6 liści + + +
Samosiewy rzepaku – strzelanie w p´dy + +(+)
Rdest plamisty + + +
Rdest powojowy + + +
Psianka czarna + + +
Gwiazdnica pospolita + + +
Tasznik pospolity + + +
Tobo∏ki polne + + +
Gorczyca polna + + +
Wyka wàskolista + + +
Mlecz polny + + 
Mi∏ek letni + + +
Niezapominajka polna + + +
Stulicha psia + + +
Jasnota purpurowa + + 
Jasnota ró˝owa + + +
Poziewnik szorski < 4 liÊcie + + +
Przetacznik polny + + +
Przetacznik perski + + +
Przetacznik bluszczykowy  + +
Rzodkiew Êwirzepa + + +
Owies głuchy + + (+)
Dymnica pospolita + + 

Za kres zwal cza nych chwa stów oraz sku tecz noÊç her bi cy du Lan cet Plus 125 WG uzy ski wa -
na w wa run kach do Êwiad czeƒ re je stra cyj nych w Pol sce w la tach 2005-2008 oraz do Êwiad -
czeƒ prze pro wa dzo nych w Eu ro pie

SkutecznoÊç: +++ bardzo dobra, ++(+) dobra +; + dobra
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Je Êli w zbo ̋ ach ozi mych nie wy ko na -
li Êmy ˝ad ne go za bie gu je sie nià – cze ka
nas za bieg pod sta wo wy. Jest to za bieg,
dzi´ ki któ re mu po win ni Êmy wy eli mi no -
waç chwa sty dwu li Êcien ne, a cz´ sto rów -
nie˝ chwa sty jed no li Êcien ne, np. mio t∏´
zbo ̋ o wà. Wio snà je ste Êmy tak ̋ e nie jed -
no krot nie zmu sze ni do wy ko na nia ko rek -
ty (po je sien nych za bie gach her bi cy do -
wych), bo wiem sku tecz noÊç roz wià zaƒ
je sien nych jest uza le˝ nio na od wie lu
czyn ni ków (wa run ki po go do we pa nu jà ce
je sie nià oraz zi mà, wiel koÊç za sto so wa -
nej daw ki her bi cy du, hi sto ria po la – „po -
le cha bro we, fio∏ ko we” itp.). 

Dla cze go po trzeb ne sà 
no we her bi cy dy zbo ̋ o we?

Przed pod j´ ciem de cy zji o za ku pie, za -
sta na wia my si´, ja ki her bi cyd wy braç
do zwal cze nia chwa stów. Szu ka my pro -
duk tu spe∏ nia jà ce go na sze ocze ki wa nia.
Ide al ny wy bór to her bi cyd, któ ry jest
w sta nie za ofe ro waç nam wie le ko rzy Êci,
jak choç by: wy so ka sku tecz noÊç na pod -
sta wo we chwa sty, mniej sza wra˝ li woÊç
na spad ki tem pe ra tur, do bra mie szal noÊç
z in ny mi pre pa ra ta mi (her bi cy dy zwal cza -
jà ce chwa sty jed no li Êcien ne, fun gi cy dy, re -
gu la to ry wzro stu), bez pie czeƒ stwo dla ro -
Êli ny upraw nej, wy go da sto so wa nia. 

Nie ste ty, wie le pro duk tów nie jest
sta nie spe∏ niç wi´k szo Êci na szych wy -
ma gaƒ. Zda rza si´, ˝e da ny her bi cyd
zwal cza cha bra b∏a wat ka, chwa sty ru -
mia no wa te, mak po lny, ale aby zwal -
czyç np. przy tu li´ czep nà na le ̋ y go
„wzmoc niç” ko lej nym her bi cy dem. In ny
mo ̋ e ra dziç so bie z wy mie nio ny mi
wcze Êniej chwa sta mi, ale sku tecz nie
zwal cza je tyl ko w ni skich fa zach roz wo -
jo wych (siew ki – kil ka li Êci, 3-4 okó∏ ki).

Pro ble my z wy bo rem w∏a Êci we go
her bi cy du, ko niecz noÊç spo rzà dza nia
w wie lu sy tu acjach mie sza nin zbior ni ko -
wych tyl ko w ce lu zwal cze nia chwa stów
dwu li Êcien nych, przed sta wia ne w ostat -
nich la tach w trak cie wie lu spo tkaƒ, roz -
mów wska zy wa ∏y, ˝e:

– po trzeb ny jest no wy her bi cyd, któ -
ry roz wià ̋ e pro ble my zwal cza nia chwa -
stów dwu li Êcien nych w zbo ̋ ach ozi -
mych – obec nie od mien ne ni˝ kil ka/kil -
ka na Êcie lat te mu;

– ko niecz ne jest wpro wa dze nie pro -
duk tu zwal cza jà ce go nie tyl ko ty po we
dla zbó˝ chwa sty, jak: przy tu lia czep na,
chwa sty ru mia no wa te, cha ber b∏a wa -
tek, mak po lny, ostro ̋ eƒ po lny, ale tak -
˝e wy st´ pu jà ce co raz cz´ Êciej w ostat -
nich la tach „no we” chwa sty, ta kie jak
np. fio ∏ek po lny.

Dra gon 450 WG 
naj  no wo cze  Ênie j  szy
her bi cyd zwal cza jà cy chwa sty
dwu li Êcien ne w zbo ̋ ach jest
ju˝ obec ny na ryn ku!!!

Bio ràc pod uwa g´ Paƒ stwa g∏o sy,
opi nie i do Êwiad cze nia, fir ma Dow
Agro Scien ces Pol ska Sp. z o.o. wpro wa -
dza do sprze da ̋ y w 2010 ro ku no wy
her bi cyd do zwal cza nia chwa stów dwu -
li Êcien nych, b´ dà cy pierw szym z sze re -
gu no wa tor skich her bi cy dów zbo ̋ o -
wych, za wie ra jà cych zu pe∏ nie no we
sub stan cje ak tyw ne.

Ja kie chwa sty zwal cza 
Dragon 450 WG?

Dragon 450 WG jest Êrod kiem chwa -
sto bój czym w for mie roz pusz czal nych
w wo dzie gra nul, sto so wa nym na list nie,
prze zna czo nym do wio sen ne go zwal -
cza nia jed no rocz nych i wie lo let nich
chwa stów dwu li Êcien nych w psze ni cy
ozi mej, ˝y cie, pszen ̋ y cie ozi mym, j´cz -
mie niu ja rym i psze ni cy ja rej. 

Dragon 450 WG jest pro duk tem sys te -
micz nym, co ozna cza, ˝e za raz po apli ka cji

OCHRONA ZBÓ˚

Dragon 450 WG – wejÊcie smoka
Nowy herbicyd zbo˝owy

Wio snà ka˝ de go ro ku, po wy ko na niu lu stra cji plan ta cji zbó˝ i stwier dze niu, ja kie
ga tun ki chwa stów wy st´ pu jà na na szych po lach, po dej mu je my de cy zj´ – na le ̋ y
wy ko naç za bieg her bi cy do wy!
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jest prze miesz cza ny do wszyst kich cz´ Êci
ro Êlin, na wet tych, któ re nie mia ∏y kon tak tu
z pre pa ra tem.

Her bi cyd Dragon 450 WG zo sta∏
prze ba da ny nie tyl ko w do Êwiad cze -
niach re je stra cyj nych – po let ko wych, ale
tak ̋ e w do Êwiad cze niach ∏a no wych
w cià gu ostat nich kil ku lat. Do Êwiad cze -
nia ∏a no we prze pro wa dzo no w ró˝ nych
re gio nach Pol ski, gdzie u˝y wa no stan -
dar do wych opry ski wa czy cià gni ko wych
i sto so wa no go w ty po wych ter mi nach
i wa run kach, w ja kich rol ni cy wy ko nu jà
za bie gi zwal cza nia chwa stów w zbo -
˝ach. Wy ni ki ba daƒ prze pro wa dzo nych
w ró˝ no rod nych wa run kach gle bo wych,
po go do wych, fa zach roz wo jo wych
chwa stów oraz ro Êlin upraw nych po -
zwa la jà na w pe∏ ni uza sad nio ne stwier -
dze nie: 

Dra gon 450 WG umo˝ li wia sku -
tecz ne zwal cze nie na ta kim sa mym,
bar dzo wy so kim po zio mie wszyst kich
naj wa˝ niej szych chwa stów dwu li Ê-
cien nych, dzi´ ki te mu wy zna cza no -
wy stan dard w ochro nie zbó˝!

Pre pa rat Dra gon 450 WG wy ró˝ nia
tak ̋ e jed na daw ka: 33,3 g/ha, nie za le˝ -
na od ro dza ju i sta nu za chwasz cze nia. 

Do bór her bi cy du do zwal cza nia mio -
t∏y zbo ̋ o wej w zbo ̋ ach ozi mych w mie -
sza ni nie zbior ni ko wej z pre pa ra tem
DRA GON 450 WG nie sta no wi ˝ad ne go
pro ble mu. DRA GON 450 WG jest do sko -
na ∏ym part ne rem do mie sza nia z her bi -
cy da mi zwal cza jà cy mi chwa sty jed no-
li Êcien ne, np. mio t∏´ zbo ̋ o wà:

DRA GON 450 WG 33,3 g/ha + Apy -
ros 75 WG 13,3 – 20 g/ha. 
DRA GON 450 WG 33,3 g/ha + Apy -
ros 75 WG 13,3 g/ha + At po lan 80
EC 1,5 l/ha.
DRA GON 450 WG 33,3 g/ha + At tri -
but 70 WG 60 g/ha. 
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DRAGON 450 WG zastosowany wiosnà w fazie krzewienia zbó˝ ozimych 
nie ma luk w zwalczaniu najwa˝niejszych chwastów dwuliÊciennych!

Chwasty dwuliÊcienne DRAGON 450 WG 33,3 g/ha (zbo˝a ozime)

Przytulia czepna < 5 okó∏ków +++

Przytulia czepna 5-10 okó∏ków ++(+)

Rumian polny – rozeta liÊci +++

Rumian polny – poczàtek tworzenia p´dów ++(+)

Rumianek pospolity – rozeta liÊci +++

Rumianek pospolity – poczàtek tworzenia p´dów ++(+)

Chaber b∏awatek – rozeta liÊci +++

Chaber b∏awatek – poczàtek tworzenia p´dów ++(+)

Fio∏ek polny przed kwitnieniem +++

Fio∏ek polny w fazie kwitnienia ++

Mak polny +++

Maruna bezwonna – rozeta liÊci +++

Maruna bezwonna – poczàtek tworzenia p´dów ++(+)

Ostro˝eƒ polny – siewki +++

Ostro˝eƒ polny z korzeni +++

Samosiewy rzepaku – rozeta liÊci +++

Samosiewy rzepaku – strzelanie w p´dy ++

Gwiazdnica pospolita +++

Tasznik pospolity +++

Tobo∏ki polne +++

Szar∏at szorstki +++

Gorczyca polna +++

Wyka wàskolistna +++

Mlecz zwyczajny +++

Mi∏ek letni +++

Niezapominajka polna +++

SkutecznoÊç: +++ bardzo dobra; ++(+) dobra +; ++ dobra
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DRA GON 450 WG 33,3 g/ha + Atlan -
tis 0,4 WG 150 – 200 g/ha + Ac ti -
rob 842 EC 1,0 l/ha.

Kie dy sto so waç 
DRA GON 450 WG?

DRA GON 450 WG dzia ∏a ju˝ od 5ºC!
Na le ̋ y jed nak pa mi´ taç, ˝e mó wi my tu
o mi ni mal nej tem pe ra tu rze do bo wej
w cià gu 6 dni po wy ko na niu za bie gu
(w ta kich wa run kach ter micz nych pe∏ ne
ob ja wy dzia ∏a nia mo gà po ja wiç si´
z opóê nie niem). W przy pad ku cie p∏ej
i wil got nej po go dy, dzia ∏a nie Êrod ka
DRA GON 450 WG jest szyb sze.

DRA GON 450 WG wni ka do chwa -
stów w cià gu go dzi ny od wy ko na nia
opry sku i opa dy desz czu po tym okre sie
nie wp∏y wa jà ne ga tyw nie na sku tecz -
noÊç her bi cy du.

Pre pa rat DRA GON 450 WG jest bez -
piecz ny dla zbó˝. Na wet po dwój na daw ka
her bi cy du (przy pad ko we na ∏o ̋ e nie pre pa -
ra tu) za sto so wa ne go w fa zie 1 ko lan ka
zbó˝ (po czà tek strze la nia w êdêb∏o), nie
po wo du je uszko dzeƒ ro Êli ny upraw nej
oraz nie ma wp∏y wu na wy so koÊç i ja koÊç
plo nu.

Ze wzgl´ du na fa zy roz wo jo we chwa -
stów, opty mal ny ter min za bie gu her bi -
cy dem DRA GON 450 WG w zbo ̋ ach ozi -
mych to fa za krze wie nia zbó˝.

Sto su jàc her bi cy dy w upra wach rol ni -
czych, na le ̋ y, zgod nie z za sa da mi Do brej
Prak ty ki Rol ni czej, zwró ciç szcze gól nà
uwa g´ na do bór ro Êlin na st´p czych i za -
go spo da ro wa nie resz tek po ̋ niw nych.

Po za sto so wa niu Êrod ka Dra gon 450
WG w za le ca nych daw kach wio snà, ro -
Êli na mi na st´p czy mi mo gà byç:

je sie nià te go sa me go ro ku ka len da -
rzo we go wy ∏àcz nie zbo ̋ a, rze pak ozi -
my, gor czy ca upra wia na ja ko po plon,
ka pu sta z roz sa dy, tra wy;
wio snà na st´p ne go ro ku ka len da rzo -

we go (po up∏y wie 11-13 mie si´ cy):
zbo ̋ a ja re, ku ku ry dza, sor go, rze pak
ja ry, gor czy ca, s∏o necz nik, ziem niak,
bu rak cu kro wy, ce bu la z sie wu, mar -
chew, sa ∏a ta z roz sa dy, ka pu sta, ka la -
fior, bro ku∏ i in ne upra wy ka pust -
ne/krzy ̋ o we, tra wy;
je sie nià na st´p ne go ro ku ka len da rzo we -
go (po up∏y wie 16-17 mie si´ cy): zbo ̋ a,
rze pak ozi my, gor czy ca upra wia na ja ko
po plon, ka pu sta z roz sa dy, tra wy;
wio snà ko lej ne go ro ku ka len da rzo we -
go (po up∏y wie 23-25 mie si´ cy):
wszyst kie ro Êli ny.
S∏o ma z ro Êlin opry ska nych Êrod kiem

Dra gon 450 WG nie mo ̋ e byç u˝y ta
do Êció∏ ko wa nia mi´ dzy rz´ dzi w upra -
wie tru ska wek oraz do pro duk cji pod ∏o -
˝a dla tru ska wek, ty to niu, upraw grzy -
bo wych (w tym dla pie cza rek), ani dla
upraw wa rzyw, np. po mi do ra, pa pry ki,
ogór ka i in nych ro Êlin dy nio wa tych, sa ∏a -
ty i in nych wa rzyw. 

S∏o ma ze zbó˝ opry ski wa nych her bi cy -
dem Dra gon 450 WG mo ̋ e byç u˝y ta ja ko
pa sza lub pod Êció∏ ka dla zwie rzàt oraz
mo ̋ e byç u˝y ta/sprze da na po za go spo -
dar stwo w przy pad ku prze zna cze nia jej
na ce le ener ge tycz ne – spa la nie. Her bi cyd
Dra gon 450 WG za war ty w reszt kach po -
˝niw nych zbó˝ (s∏o ma, ple wy, Êcierƒ) ule -
ga roz k∏a do wi mi kro bio lo gicz ne mu do pie -
ro po ich wy mie sza niu z gle bà. Naj lep szym
spo so bem na za go spo da ro wa nie s∏o my
po cho dzà cej z ro Êlin opry ska nych Êrod -
kiem Dra gon 450 WG jest jej po zo sta wie -
nie na po lu i prze ora nie.

Obor nik ze s∏o my po cho dzà cej z plan -
ta cji, na któ rej sto so wa no Dra gon 450 WG,

mo ̋ e byç za sto so wa ny i wy mie sza ny
z gle bà tu˝ przed sie wem rze pa ku, ku ku -
ry dzy, zbó˝ oraz traw bez wsiew ki ro Êlin
mo tyl ko wa tych, a mu si byç za sto so wa ny
i wy mie sza ny z gle bà mi ni mum 6 mie si´ -
cy przed upra wà bu ra ków, ziem nia ków,
ro Êlin stràcz ko wych, s∏o necz ni ka, po mi -
do rów, pa pry ki, ogór ków i in nych ro Êlin
dy nio wa tych, sa ∏a ty, mar chwi, pie trusz ki
i in nych wa rzyw oraz ty to niu. W wa run -
kach prak ty ki rol ni czej ozna cza to, ˝e ze -
spó∏ upra wek po ̋ niw nych po wi nien wy -
ko na ny byç jak naj szyb ciej po zbio rze
zbo ̋ a, w sierp niu lub na po czàt ku wrze -
Ênia, co jest za le ca ne i po wszech nie wy -
ko ny wa ne ze wzgl´ du na za trzy ma nie
wil go ci w gle bie, przy spie sze nie roz k∏a du
resz tek po ̋ niw nych – s∏o my, któ ra przy -
ora na zbyt póê no nie zdà ̋ y si´ roz ∏o ̋ yç
w gle bie przed sie wem ro Êli ny na st´p czej.
Obor nik na le ̋ y wy wieêç i wy mie szaç
z gle bà w sierp niu lub we wrze Êniu. 

Dla cze go DRA GON 450 WG?

Jed na daw ka nie za le˝ na od wiel ko Êci
i ro dza ju za chwasz cze nia chwa sta mi
dwu li Êcien ny mi: 33,3 g/ha.
Brak luk i wy so ka sku tecz noÊç w zwal -
cza niu naj wa˝ niej szych chwa stów
dwu li Êcien nych w zbo ̋ ach ozi mych.
Szyb kie po bie ra nie i dzia ∏a nie her bi cy -
du na chwa sty, za trzy ma nie wzro stu
chwa stów w cià gu 1-2 dni!
Mo˝ li woÊç sto so wa nia ju˝ od 5ºC
Bez pie czeƒ stwo dla zbó˝ – na wet
do fa zy po czàt ku strze la nia w êdêb∏o.
Do sko na ∏a mie szal noÊç z her bi cy da mi
zwal cza jà cy mi mio t∏´ zbo ̋ o wà, np.
Apy ros, Atlan tis, At tri but.
Wy go da w sto so wa niu, ni ski koszt
trans por tu i sk∏a do wa nia.
No wa tor ska for mu la cja WG – ka˝ da
gra nu la za wie ra te sa me pro por cje
(2:1) dwóch ró˝ nych sub stan cji ak -
tyw nych.

DRA GON 450 WG to prze my Êla ne po -
∏à cze nie wy bra nych przez Paƒ stwa naj -
lep szych cech do st´p nych do tej po ry
her bi cy dów zwal cza jà cych chwa sty
dwu li Êcien ne, sto so wa nych w fa zie krze -
wie nia zbó˝.

2010 rok – rok smo ka w Pol sce!

Ra fa∏ Ko wal ski
Dow Agro Scien ces Pol ska Sp. z o.o.

Ze wzgl´du na fazy rozwojowe chwastów, optymalny termin zabiegu herbicydem
DRAGON 450 WG w zbo˝ach ozimych to faza krzewienia zbó˝.

Minimalna temperatura do w∏aÊciwego dzia∏ania

Herbicyd 5ºC 10ºC 25ºC

DRAGON 450 WG

MCPA + dikamba

dikamba + triasulfuron

dikamba + tritosulfuron
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To le ran cja a od por noÊç 
Chwa sty wy ka zu jà ró˝ ny sto pieƒ wra˝ -

li wo Êci na po wszech nie sto so wa ne her bi -
cy dy. Nie któ re ga tun ki sà do brze zwal cza -
ne, in ne na to miast to le ru jà sto so wa ne
daw ki her bi cy dów, wy ka zu jà brak re ak cji,
czy li nie sà zwal cza ne. 

To le ran cja jest to prze ka zy wa na z po -
ko le nia na po ko le nie zdol noÊç do prze ̋ y -
cia i roz mna ̋ a nia si´ ro Êlin po za sto so wa -
niu her bi cy du. Ozna cza to, ̋ e her bi cyd jest
se lek tyw ny w sto sun ku do da ne go ga tun -
ku chwa stu, dla te go w wy ni ku sto so wa nia
przez kil ka lat na tym sa mym po lu tych sa -
mych Êrod ków pro wa dzi to do wy eli mi no -
wa nia ga tun ków wra˝ li wych i stop nio we -
go za stà pie nia ich ga tun ka mi nie zwal cza -
ny mi, czy li to le ran cyj ny mi na te her bi cy dy.
Pro ces ten na zy wa my kom pen sa cjà. Ja ko
przy k∏ad mo˝ na po daç roz prze strze nie nie
si´ ma ru ny bez won nej i ru mia nu po lne go

w upra wie rze pa ku ozi me go ja ko efekt
sto so wa nia przez wie le lat pre pa ra tów za -
wie ra jà cych tri flu ra li n´ lub roz prze strze -
nie nie si´ gwiazd ni cy po spo li tej, przy tu lii
czep nej, fio∏ ka po lne go i mio t∏y zbo ̋ o wej
w wy ni ku sto so wa nia w zbo ̋ ach her bi cy -
dów za wie ra jà cych tyl ko 2,4-D lub MCPA.
Na to miast zja wi sko od por no Êci na her bi -
cy dy jest ce chà wy st´ pu jà cà w ob r´ bie te -
go sa me go ga tun ku. 

Od por noÊç jest to wi´c zdol noÊç nie któ -
rych osob ni ków (bio ty pów) da ne go ga tun -
ku chwa stu do prze ̋ y cia i roz mna ̋ a nia si´
po mi mo za sto so wa nia her bi cy du w daw ce,
któ ra zwal cza po zo sta ∏à cz´Êç po pu la cji.
W ko lej nych po ko le niach, w wy ni ku sto so -
wa nia przez kil ka lat tych sa mych her bi cy -
dów na tym sa mym po lu, zwi´k sza si´ od -
se tek bio ty pów od por nych, a˝ do ta kie go
po zio mu, w któ rym ga tu nek chwa stu uwa -
˝a ny do tej po ry za wra˝ li wy prze sta je byç

zwal cza ny. Jest to pro ces se lek cji wy st´ pu jà -
cy w przy ro dzie. Pro ces ten by∏ po czàt ko wo
po wol ny, naj cz´ Êciej ma ∏o wi docz ny, jed nak
w mia r´ in ten sy fi ka cji upra wy ro Êlin na stà -
pi ∏o je go przy spie sze nie. W agro fi to ce no zie
na po lu mo gà wy st´ po waç bio ty py chwa -
stów ró˝ nià ce si´ nie któ ry mi ce cha mi,
w tym tak ̋ e zró˝ ni co wa nà wra˝ li wo Êcià
na her bi cy dy. W wy ni ku sto so wa nia her bi -
cy dów o tym sa mym me cha ni zmie dzia ∏a -
nia na tym sa mym po lu se lek cja b´ dzie si´
po g∏´ bia ∏a i na po lu b´ dzie co raz to wi´ cej
osob ni ków, któ re b´ dà s∏a bo lub nie b´ dà
zwal cza ne. Od por noÊç chwa stów na her bi -
cy dy, a ma ona cha rak ter dzie dzicz ny, po ja -
wia si´ tam, gdzie na ma so wà ska l´ chwa -
sty sà zwal cza ne che micz nie. 

Przyj mu je si´ w prak ty ce, ̋ e je ̋ e li w po -
pu la cji jest co naj mniej 20% osob ni ków
(bio ty pów) od por nych, to wów czas mo˝ -
na mó wiç, ˝e na da nym po lu wy st´ pu jà
chwa sty od por ne. 

ZWALCZANIE CHWASTÓW

Problemy z chwastami odpornymi 
na herbicydy
Chwa sta mi i ich zwal cza niem cz∏o wiek zaj mo wa∏ si´ ju˝ wów czas, kie dy roz po czà∏ upra w´ ro Êlin.
Od po nad pó∏ wie ku do zwal cza nia chwa stów po wszech nie sto so wa ne sà her bi cy dy, ale nie zo sta ∏y one
wy eli mi no wa ne z na szych pól upraw nych, a wr´cz prze ciw nie, w nie któ rych przy pad kach za chwasz cze -
nie zwi´k szy ∏o si´. Po ja wi ∏y si´ tak ̋ e no we pro ble my, ta kie jak: kom pen sa cja i uod por nie nie si´ chwa -
stów na her bi cy dy. 
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Pro ble my, któ re wy ni kajà z se lek cji
chwa stów na sku tek sto so wa nia her bi cy -
dów oraz roz prze strze nia nia si´ bio ty pów
od por nych, po ja wi∏y si´ naj wczeÊniej
w kra jach sto sujà cych od wie lu lat bar dzo
in ten sywnà che micznà ochron´, uprosz -
czo ne zmia no wa nie roÊlin oraz ogra ni cze -
nia w upra wie ro li. Naj wi´ cej bio ty pów
chwa stów od por nych stwier dzo no we
Fran cji, Hisz pa nii, Wiel kiej Bry ta nii i Niem -
czech. Na le˝y si´ spo dzie waç, ˝e w naj bli˝ -
szych la tach licz ba bio ty pów od por nych
na her bi cy dy w Pol sce b´ dzie si´
zwi´ksza∏a. Pol skie rol nic two b´ dzie wi´c
mia∏o co raz wi´ cej pro ble mów z chwa sta -
mi od por ny mi na her bi cy dy. Rol nik swo im
dzia∏aniem mo˝e pro ces ten przy spie szyç
lub ogra ni czyç. Dla te go na le˝y pol skich
rol ni ków uczu liç na to za gad nie nie, tak
aby pro ces ten ogra ni czyç do mi ni mum. 

Szyb koÊç po ja wie nia si´ bio ty pów od -
por nych na her bi cy dy uza le˝ nio na jest
od ró˝ nych czyn ni ków. Me cha nizm dzia ∏a -
nia sub stan cji bio lo gicz nie czyn nej ma bar -
dzo du ̋ y wp∏yw na roz wój zja wi ska od -
por no Êci chwa stów. Naj szyb ciej na Êwie -
cie, uwzgl´d nia jàc czas od wpro wa dze nia
do sprze da ̋ y, od por noÊç po ja wi ∏a si´
na her bi cy dy sul fo ny lo mocz ni ko we, któ re
dzia ∏a jà ja ko in hi bi to ry syn te ta zy ace ty -
lom le cza no wej (ALS). Pierw szym her bi cy -
dem ma jà cym ten me cha nizm dzia ∏a nia
by∏ Gle an 75 WG. Ju˝ po 5 la tach od za sto -
so wa nia pierw sze go her bi cy du sul fo ny lo -
mocz ni ko we go od no to wa no gwiazd ni c´
po spo li tà od por nà na chlo ro sul fu ron. Naj -
póê niej na Êwie cie, uwzgl´d nia jàc czas
od wpro wa dze nia do sprze da ̋ y, od por -
noÊç stwier dzo no po za sto so wa niu her bi -
cy dów z gru py re gu la to rów wzro stu dzia -
∏a jà cych ja ko in hi bi to ry mi to zy (syn te tycz -
ne au ksy ny), np. 2,4-D; MCPA. Du ̋ y
wp∏yw na po wsta wa nie od por no Êci ma jà
w∏a Êci wo Êci bio lo gicz ne i ge ne tycz ne po -
szcze gól nych ga tun ków chwa stów. Ga -
tun ki o du ̋ ym wspó∏ czyn ni ku roz mna ̋ a -
nia (du ̋ a licz ba na sion z jed nej ro Êli ny),
da jà ce kil ka po ko leƒ w cià gu ro ku, ∏a two
roz prze strze nia jà ce si´ przez na sio na, ob -
co pyl ne, wy ka zu jà du ̋ à zmien noÊç ge ne -
tycz nà, przez to w po pu la cji wy st´ pu je
wie le bio ty pów. W tych ga tun kach od por -
noÊç po ja wia si´ znacz nie szyb ciej w po -
rów na niu do ga tun ków o mniej szej
zmien no Êci ge ne tycz nej. Po wszech noÊç
sto so wa nia na wet her bi cy dów nie se lek -
tyw nych na tym sa mym po lu mo ̋ e mieç
tak ̋ e du ̋ y wp∏yw na roz wój zja wi ska od -
por no Êci chwa stów na her bi cy dy. Przy k∏a -
dem te go jest gli fo sat sto so wa ny w wie lu
ro Êli nach upraw nych, na któ ry od no to wa -
no ju˝ w Êwie cie 15 bio ty pów od por nych.

Iden ty fi ka cja uod por nie nia
Przy czyn bra ku sku tecz ne go zwal cza nia

chwa stów po za sto so wa niu her bi cy dów
mo ̋ e byç kil ka. Naj pierw na le ̋ y spraw dziç,
czy za sto so wa li Êmy w∏a Êci wy pre pa rat
– czy li ta ki, któ ry zwal cza da ny ga tu nek nie -
po ̋ à da nej ro Êli ny. Nie ma bo wiem ide al ne -
go her bi cy du zwal cza jà ce go wszyst kie ga -

tun ki chwa stów. Na st´p nie, czy za sto so wa -
li Êmy od po wied nià daw k´, da lej, czy ter min
za bie gu by∏ w∏a Êci wy. Je ̋ e li oka ̋ e si´, ˝e
wy ko na li Êmy wszyst ko po praw nie i pew na
licz ba chwa stów nie zo sta ∏a znisz czo na, to
wów czas ist nie je praw do po do bieƒ stwo, ˝e
ma my do czy nie nia z bio ty pa mi od por ny -
mi. Jed nak dla po twier dze nia i upew nie nia
si´, ̋ e ma my na po lu chwa sty od por ne, na -
le ̋ y wy ko naç od po wied nie ba da nia. W tym
ce lu na le ̋ y ze braç na sio na i prze pro wa dziç
w wa run kach szklar nio wych (np. w In sty tu -
cie Ochro ny Ro Êlin w Po zna niu) test bio lo -

gicz ny. W ba da niach tych po rów nu je si´ re -
ak cj´ ze bra ne go bio ty pu na her bi cyd ze
zna nym bio ty pem wra˝ li wym i ob li cza si´
wspó∏ czyn ni ki od por no Êci. Od por no Êci na -
le ̋ y si´ spo dzie waç, gdy:

1) in ne chwa sty wra˝ li we zo sta ∏y znisz -
czo ne, a na po lu po zo sta ∏y nie usz ko dzo ne
chwa sty te go sa me go ga tun ku;

2) kie dy przez wie le lat sto so wa nia te go
sa me go her bi cy du sku tecz noÊç ob ni ̋ a si´
z ro ku na rok;

3) al bo kie dy na oko licz nych po lach wy -
st´ pu jà chwa sty od por ne.

Występowanie biotypów Apera spica–venti odpornych na 
herbicydy sulfonylomocznikowe (ASL)

Łódź

Warszawa
Poznań

Zielona Góra

Bydgoszcz

Gdańsk

Białystok

Olsztyn

Lublin

Kielce

RzeszówKraków

Wrocław

Szczecin

Katowice

Opole

Opcje technologiczne Poziom ryzyka wyst´powania odpornoÊci
Niski Âredni Wysoki

Rotacja lub stosowanie wi´cej ni˝ 2 mechanizmy 1 mechanizm
mieszanin herbicydów 2 mechanizmy dzia∏ania dzia∏ania

dzia∏ania 

System zwalczania chwastów uprawowy, uprawowy, tylko

zabiegi i zabiegi chemiczny

mechaniczne chemiczne

i chemiczne 

Stosowanie herbicydów 

o tym samym mechanizmie jednokrotnie wi´cej ni˝ 1 raz wielokrotnie

dzia∏ania w kilku sezonach

Zmianowanie roÊlin pe∏na rotacja ograniczona rotacja brak rotacji – 

monokultura

Stan zachwaszczenia na polu niski Êredni wysoki

Zwalczanie chwastów 

w ostatnich w  3 latach skuteczne Êrednie s∏abe

•- metody uprawowe to orka, uprawki, niszczenie resztek po˝niwnych, czyszczenie materia∏u siewnego, roÊliny
konkurencyjne i wiele innych

Tabela 1. Ocena ryzyka powstawania odpornoÊci na herbicydy
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Przy czy ny po wsta wia nia od por no Êci.
Na po wsta wa nie od por no Êci wp∏y wa jà
ta kie czyn ni ki, jak: 
– me cha nizm dzia ∏a nia her bi cy dów; cz´ sto -

tli woÊç za bie gów; wra˝ li woÊç ga tun ku; 
– spo sób roz mna ̋ a nia i roz sie wa nia; 
– spo sób go spo da ro wa nia (mo no kul tu -

ra, zmia no wa nie); 
– spo sób zwal cza nia chwa stów (czy tyl ko

che micz nie, czy che micz nie i me cha -
nicz nie); 

– uprosz czo na upra wa ro li (np. upra wa
bez or ko wa). Jed nak g∏ów nà przy czy nà
po ja wia nia si´ chwa stów od por nych
jest sto so wa nie tyl ko che micz nej me to -
dy ich zwal cza nia. Od por noÊç po pu la cji
chwa stów bu du je si´ po wo li i po trze ba
zwy kle kil ku lub kil ku na stu lat na jej
ujaw nie nie. 
Ro dza je od por no Êci. Wy ró˝ nia my trzy

ro dza je od por no Êci: pro stà, krzy ̋ o wà
i wie lo krot nà. 

Od por noÊç pro sta (po je dyn cza) ma
miej sce wte dy, gdy chwast jest od por ny
na jed nà sub stan cj´ ak tyw nà, np. ko mo sa
bia ∏a od por na na me try bu zy n´ jest do brze
zwal cza na przez me ta mi tron. Obie sub -
stan cje ak tyw ne na le ̋ à do tej sa mej gru py
che micz nej o tym sa mym me cha ni zmie
dzia ∏a nia.

Od por noÊç krzy ̋ o wa (mie sza na) wy -
st´ pu je wte dy, kie dy bio typ wy ka zu je od -
por noÊç na co naj mniej dwie sub stan cje
ak tyw ne z tej sa mej gru py che micz nej, np.
mio t∏a zbo ̋ o wa od por na na chlo ro sul fo -
ron i sul fo sul fu ron.

Od por noÊç wie lo krot na ma miej sce
wte dy, kie dy bio typ jest jed no cze Ênie od -
por ny na her bi cy dy o ró˝ nym me cha ni -
zmie dzia ∏a nia. Przy k∏a dem mo ̋ e byç cha -
ber b∏a wa tek wy ka zu jà cy jed no cze Ênie
od por noÊç na atra zy n´, in hi bi tor fo to syn -
te zy w fo to sys te mie II oraz na chlo ro sul fu -
ron b´ dà cy in hi bi to rem syn te ta zy ace tom -
le cza no wej (ALS). 

Chwa sty od por ne na Êwie cie
i w Pol sce 

Obec nie w ska li Êwia to wej za no to wa -
no ju˝ w 60 kra jach wÊród 189 ga tun -
ków, 332 bio ty py chwa stów od por nych
na her bi cy dy, w tym 113 dwu li Êcien nych
i 76 jed no li Êcien nych. Na Êwie cie bio ty py
od por ne wy st´ pu jà na prze sz∏o 300.000
po lach. 

W Pol sce pierw szà od por noÊç stwier -
dzo no w ro ku 1983 u przy miot na ka na -
dyj skie go od por ne go na atra zy n´. Obec -
nie od por ne bio ty py chwa stów na ró˝ ne
her bi cy dy sto so wa ne w kil ku ro Êli nach
upraw nych stwier dzo no wÊród: chwast ni -
cy jed no stron nej, ko mo sy bia ∏ej, mio t∏y
zbo ̋ o wej, wy czyƒ ca po lne go, cha bra b∏a -
wat ka, pa lusz ni ka krwa we go, psian ki
czar nej, star ca zwy czaj ne go, szar ∏a tu
szorst kie go, tasz ni ka po spo li te go i wierz -
bow ni cy gru czo ∏o wa tej. 

W In sty tu cie Ochro ny Ro Êlin w Po zna -
niu od wie lu lat pro wa dzo ne sà ba da nia
do ty czà ce od por no Êci chwa stów na her bi -
cy dy. Od kil ku lat z wie lu re jo nów Pol ski

do cie ra ∏y do nas sy gna ∏y o s∏a bej sku tecz -
no Êci zwal cza nia mio t∏y zbo ̋ o wej przez
her bi cy dy sto so wa ne w zbo ̋ ach. In for ma -
cje te za de cy do wa ∏y o pod j´ ciu te ma tu
ba daw cze go, do ty czà ce go ana li zy zja wi -
ska od por no Êci mio t∏y zbo ̋ o wej na her bi -
cy dy w Pol sce. Ce lem pod j´ tych ba daƒ by -
∏o spraw dze nie, w ja kich re jo nach Pol ski
wy st´ pu jà bio ty py mio t∏y zbo ̋ o wej od -
por ne na her bi cy dy oraz oce na efek tyw -
no Êci zwal cza nia bio ty pów od por nych.

Ba da nia wy ko na no w la tach 2004–2009
na 310 pró bach na sion z 154 pól. Na sio na
mio t∏y zbo ̋ o wej zbie ra no z pól, na któ -
rych przez wie le lat upra wia no zbo ̋ a i sto -
so wa no her bi cy dy, a ga tu nek ten by∏ bar -
dzo s∏a bo zwal cza ny. Z ze bra ny mi na sio -
na mi wy ko na no w wa run kach szklar nio -
wych do Êwiad cze nia w ce lu okre Êle nia od -
por no Êci na her bi cy dy. Na 69 po lach z 154
ana li zo wa nych stwier dzo no od por noÊç
mio t∏y zbo ̋ o wej na her bi cy dy z gru py sul -
fo ny lo mocz ni ków. Z do Êwiad czeƒ wy ko -
na nych w wa run kach szklar nio wych wy ni -
ka, ˝e naj wi´ cej bio ty pów od por nych wy -
st´ po wa ∏o na pó∏ no cy Pol ski, na te re nie
wo je wództw war miƒ sko -ma zur skie go
i po mor skie go (na ˚u ∏a wach) oraz po ∏u -
dnio wej cz´ Êci wo je wódz twa za chod nio -
po mor skie go. Po je dyn cze po la z od por nà
mio t∏à zbo ̋ o wà za no to wa no na Dol nym
Âlà sku i Âlà sku, Wiel ko pol sce, Ma zow szu,
Lu belsz czyê nie oraz na Ku ja wach (Ry ci -
na 1). Za no to wa no tak ̋ e wy st´ po wa -
nie 28 bio ty pów Êred nio od por nych.
Wska zu je to, ˝e pro ces uod por nie nia si´
mio t∏y zbo ̋ o wej na t´ gru p´ her bi cy dów
b´ dzie si´ po wi´k sza∏. Po za od por no Êcià
krzy ̋ o wà na her bi cy dy sul fo ny lo mocz ni -
ko we (in hi bi to ry ami no kwa sów syn te ta zy
ace ty lom le cza no wej (ALS), na trzech po -
lach na te re nie wo je wództw war miƒ sko -
-ma zur skie go, stwier dzo no wy st´ po wa nie
mio t∏y zbo ̋ o wej od por nej na fe nok sa -
prop -P -etyl (Pu ma Uni wer sal 069 EW) in -
hi bi tor kar bok sy la zy ace ty lo CoA (AC Ca se). 

Wy czy niec po lny wy st´ pu je ma so -
wo, g∏ów nie w zbo ̋ ach ozi mych, w nie -
któ rych re jo nach kra ju, jak: na ˚u ∏a wach,
w pó∏ noc no -wschod niej cz´ Êci olsz tyƒ -
skie go, zie mi che∏ miƒ skiej i py rzyc kiej,
w do li nie Od ry w Lu bu skim, na Dol nym
Âlà sku i Âlà sku Opol skim oraz na nie któ -
rych po lach w in nych re jo nach. Sza cu je
si´, ˝e wy czy niec po lny za chwasz cza
oko ∏o 100-150 tys. hek ta rów, na któ rych
wy ma ga ne jest je go zwal cza nie. Od 10-
15 lat no tu je si´ wzrost za si´ gu wy st´ po -
wa nia te go chwa stu. Jest to praw do po -
dob nie zwià za ne ze wzro stem upra wy
ro Êlin zbo ̋ o wych. W la tach 2006-2009
ze bra no w ró˝ nych re jo nach kra ju pró by
na sion wy czyƒ ca po lne go z 25 pól,
na któ rych upra wia no zbo ̋ a i sto so wa no
her bi cy dy, a chwast ten by∏ s∏a bo zwal -
cza ny. W do Êwiad cze niach szklar nio wych
prze te sto wa no kil ka her bi cy dów w ce lu
spraw dze nia, czy wy st´ pu je od por noÊç.
Uzy ska ne wy ni ki wska zu jà na wy st´ po -
wa nie od por no Êci na: izo pro tu ron (Tol -
kan Flo 500 SC), chlo ro to lu ron (To lu -

rex 500 SC), na me zo sul fu ron me ty lo wy
+ jo do sul fu ron (Atlan tis 04 WG) oraz
na fe nok sa prop -P -ety lo wy (Pu ma Uni -
wer sal 069 EW). 

Ko mo sa bia ∏a i szar ∏at szorst ki sà ro -
Êli na mi jed no rocz ny mi ja ry mi, cz´ sto ma -
so wo wy st´ pu jà w upra wie bu ra ka cu kro -
we go, ku ku ry dzy i w ziem nia ku. Ze wzgl´ -
du na po wszech ne i ma so we wy st´ po wa -
nie tych ga tun ków, che micz ne zwal cza nie
jest ko niecz ne. Ba da nia wy ko na ne w la -
tach 90. wy ka za ∏y, ˝e na po lach, na któ -
rych upra wia no ku ku ry dz´, wy st´ po wa ∏a
ko mo sa bia ∏a i szar ∏at szorst ki od por ny
na atra zy n´. Ba da nia wy ko na ne w ostat -
nich 3 la tach z ty mi ga tun ka mi wska zu jà,
˝e sà one od por ne tak ̋ e na: me try bu zy n´
chlo ry da zon i me ta mi tron.

Prze ciw dzia ∏a nie od por no Êci. W ta -
be li 1 po da no wa run ki w ja kich ry zy ko po -
wsta wa nia opor no Êci chwa stów na her bi -
cy dy jest du ̋ e. Zna jàc te wa run ki, mo˝ na
w du ̋ ym stop niu zmniej szyç to ry zy ko.
Bar dzo po moc na mo ̋ e byç tak ̋ e wie dza
na te mat me cha ni zmów dzia ∏a nia her bi -
cy dów, dla te go opra co wa no ta be l´ kla sy -
fi ku jà cà her bi cy dy wg me cha ni zmu dzia -
∏a nia, ka˝ da gru pa ozna czo na jest ko dem
li te ro wym, któ ry jest w nie któ rych kra jach
ob li ga to ryj nie umiesz czo ny na ety kie tach,
np. w Au stra lii, co u∏a twia rol ni ko wi sto -
so wa nie her bi cy dów o ró˝ nym me cha ni -
zmie dzia ∏a nia. W Pol sce In sty tut Ochro ny
Ro Êlin pro po no wa∏ tak ̋ e ta kie roz wià za -
nie jed nak nie zna la z∏o to po zy tyw ne go
od ze wu ze stro ny Mi ni ster stwa Rol nic twa.
Mam na dzie j´, ˝e ten spo sób in for ma cji
rol ni ka b´ dzie u nas tak ̋ e za sto so wa ny. 

Pod su mo wa nie. Od por ne na her bi -
cy dy chwa sty sà re al nym i wzra sta jà cym
za gro ̋ e niem dla wie lu ro Êlin upraw nych
w Pol sce i na Êwie cie, i po wo du jà du ̋ e
stra ty fi nan so we. Jak na ra zie, pro blem
ten nie jest po wszech nie do strze ga ny,
co nie ozna cza, ˝e nie wy st´ pu je. Po ten -
cjal nie jest on bar dzo nie bez piecz ny
w przy pad ku ga tun ków chwa stów ma -
so wo wy st´ pu jà cych w ro Êli nach upra -
wia nych na du ̋ ych po wierzch niach, jak:
zbo ̋ a, ku ku ry dza, bu rak cu kro wy i rze -
pak. W ce lu ogra ni cze nia ry zy ka roz -
prze strze nie nia si´ od por no Êci chwa -
stów na her bi cy dy na le ̋ y stwo rzyç
w Pol sce spraw ny sys tem mo ni to ro wa -
nia oraz in for mo waç rol ni ków o za gro -
˝e niu od por no Êcià oraz pro mo waç in te -
gro wa ne sys te my ogra ni cze nia za -
chwasz cze nia.

Prof. dr  hab. Kazimierz Adamczewski
Instytut Ochrony RoÊlin – Paƒstwowy

Instytut Badawczy w Poznaniu
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ZWALCZANIE CHWASTÓW

Wprowadzenie strategii antyodpornoÊciowej
w zwalczaniu chwastów w Polsce z uwzgl´dnieniem herbicydów Dow AgroSciences

Dow Agro Scien ces jest jed nà
z nie wie lu in no wa cyj nych firm
do star cza jà cych od lat na ry -
nek pol ski spraw dzo ne i sku -
tecz ne Êrod ki ochro ny ro Êlin,
w tym tak ̋ e no we pro duk ty. 

Wpro wa dza nie do sprze da ̋ y no wa -
tor skich Êrod ków ochro ny ro Êlin, w przy -
pad ku fir my Dow Agro Scien ces jest nie
tyl ko zwià za ne z po ∏à cze niem w jed nym
pro duk cie ju˝ za re je stro wa nych sub -
stan cji ak tyw nych lub zmia nà for my
u˝yt ko wej – for mu la cji, ale tak ̋ e ba da -
niem i wpro wa dza niem do sprze da ̋ y
no wych mo le ku∏ che micz nych.

Usta la jàc pro gra my ochro ny upraw
przed chwa sta mi, fir ma Dow Agro Scien -
ces zwra ca szcze gól nà uwa g´ na ry zy ko
wy stà pie nia od por no Êci chwa stów na ju˝
sto so wa ne her bi cy dy, jak te˝ i na te no wo
wpro wa dza ne do sprze da ̋ y.

Od por noÊç chwa stów jest zja wi -
skiem, o któ rym co raz cz´ Êciej rol ni cy
mo gà us∏y szeç, prze czy taç w pra sie rol -
ni czej lub nie ste ty po dej rze waç jej wy -
stà pie nie na w∏a snych po lach. We d∏ug
prof. Adam czew skie go – „W ce lu ogra -
ni cze nia ry zy ka roz prze strze nie nia si´
od por no Êci chwa stów na her bi cy dy na -
le ̋ y stwo rzyç w Pol sce spraw ny sys tem
mo ni to ro wa nia oraz in for mo waç rol ni -
ków o za gro ̋ e niu od por no Êcià oraz pro -
mo waç in te gro wa ne sys te my ogra ni cze -
nia za chwasz cze nia”.

Ak tu al nie sà pro wa dzo ne pra ce do -
ty czà ce ba da nia od por no Êci chwa stów
na her bi cy dy przez sze reg jed no stek na -
uko wych w Pol sce, jed nak mo˝ na od -
nieÊç wra ̋ e nie, ˝e nie zo sta∏ jesz cze
stwo rzo ny sys tem mo ni to ro wa nia ∏a two
do st´p ny dla rol ni ków. Dla te go rol ni cy
mu szà ko rzy staç z wie lu êró de∏. 

Oce nia jàc ten pro blem na pod sta wie
in for ma cji do cie ra jà cych z Eu ro py i ze
Êwia ta, po ten cjal nie je go wy stà pie nie
jest naj bar dziej praw do po dob ne
w przy pad ku ga tun ków chwa stów ma -
so wo wy st´ pu jà cych w ro Êli nach upra -
wia nych na du ̋ ych po wierzch niach, ta -
kich jak: zbo ̋ a, ku ku ry dza, bu rak cu -
kro wy i rze pak.

Wy st´ po wa nie chwa stów od por nych
w Pol sce jest nie ste ty fak tem. Jed nak
trud no jest do ko naç rze tel nej i szcze gó -
∏o wej oce ny ak tu al ne go sta nu te go zja -
wi ska (na ja kiej po wierzch ni, w ja kich
re jo nach, na ja kie me cha ni zmy dzia ∏a nia
sub stan cji ak tyw nych, chwa sty sà od -
por ne), a tym bar dziej prze wi dzieç tem -
po je go roz wo ju.

Prze ana li zuj my wi´c ry zy ko wy st´ po -
wa nia chwa stów od por nych i stra te gi´
za po bie ga nia roz prze strze nia nia si´ zja -
wi ska od por no Êci na po lach w naj wa˝ -
niej szej w Pol sce upra wie – zbo ̋ ach.

Pod sta wà jest po praw ne spraw dze -
nie, czy fak tycz nie ma my do czy nie nia
z oma wia nà od por no Êcià, czy te˝ do -
tych cza so wy pro blem ze sku tecz nym
zwal cza niem nie któ rych ga tun ków
chwa stów jest zwià za ny ze sto so wa -
niem her bi cy dów nie spe∏ nia jà cych cià -
gle ro snà cych ocze ki waƒ, obec nie od -
mien nych ni˝ kil ka -kil ka na Êcie lat te mu.

Eta py roz po zna wa nia od por no Êci
chwa stów na sto so wa ny her bi cyd w wa -
run kach prak ty ki rol ni czej:

Brak sku tecz ne go zwal cze nia da ne go
ga tun ku chwa stu przy eli mi na cji in -
nych chwa stów wra˝ li wych z upra wy
(po wy ko na niu opry sku zgod nie
z ety kie tà) mo ̋ e pro wa dziç do po dej -
rze nia wy st´ po wa nia od por no Êci,
zw∏asz cza gdy przez sze reg lat sto so -
wa no ten sam her bi cyd lub her bi cy dy
o tym sa mym me cha niê mie dzia ∏a nia. 
Je Êli nie wy stà pi ∏y ja ko przy czy ny nie -

sku tecz ne go dzia ∏a nia her bi cy du na st´ -
pu jà ce czyn ni ki: za bieg opry ski wa nia
w nie w∏a Êci wym ter mi nie (fa za roz wo -
jo wa chwa stów, wa run ki po go do we),
w nie za le ca nej daw ce, nie po pe∏ nio no
b∏´ dów w zwiàz ku z tech ni kà opry ski -
wa nia („mi ja ki”, nie spraw ny opry ski -
wacz) i prócz zwal czo nych chwa stów
da ne go ga tun ku wy st´ pu jà nie zwal -
czo ne ro Êli ny te go sa me go ga tun ku
(„˝y wy -mar twy”), a in ne chwa sty wra˝ -
li we sà sku tecz nie znisz czo ne, mo ̋ e my
po dej rze waç wy stà pie nie form od por -
nych da ne go ga tun ku chwa stu. 
Po wy˝ sze zja wi sko ob ser wo wa ne jest
przez kil ka lat na da nym po lu,
przy czym suk ce syw nie zwi´k sza si´
licz ba miejsc, gdzie oprócz zwal czo -
nych chwa stów da ne go ga tun ku, wy -
st´ pu jà pla co wo nie znisz czo ne ro Êli -
ny te go sa me go chwa stu.
Mo ̋ e si´ zda rzyç, ˝e pro blem ten do -
ty czy tyl ko jed ne go po la z kil ku -kil ku -
na stu wy st´ pu jà cych w da nym go -
spo dar stwie. 
Po dej rze nie od por no Êci mo gà po -
twier dziç tyl ko ba da nia la bo ra to ryj ne
na sion chwa stów, po bra nych z ro Êlin,
któ re po zo sta ∏y na po lu. 
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Na szcz´ Êcie w wi´k szo Êci przy pad -
ków wy st´ pu jà cy do tej po ry nie za do wa -
la jà cy po ziom sku tecz no Êci zwal cza nia
chwa stów nie jest zwià za ny z wy st´ po -
wa niem zja wi ska od por no Êci chwa stów.

Mio t∏a zbo ̋ o wa
W Pol sce, tak sa mo jak i w Eu ro pie,

po twier dzo no wy st´ po wa nie od por -
nych form mio t∏y zbo ̋ o wej na sze reg
sub stan cji ak tyw nych o me cha ni zmach
dzia ∏a nia:
1. ALS/AHAS – gru pa B w/g HRAC
2. in hi bi tor kar bok sy la zy ace ty lo CoA, 

AC Ca se – gru pa A w/g HRAC.

W her bi cy dzie Lan cet Plus 125 WG wy -
st´ pu je naj now sza sub stan cja ak tyw -
na (pi rok sy su lam) o me cha ni zmie dzia ∏a -
nia ALS (gru pa B w/g HRAC) nie sto so wa -
na do zwal cza nia mio t∏y zbo ̋ o wej. Po mi -
mo to, fir ma Dow Agro Scien ces za le ca:

Je Êli stwier dzo no lub po dej rze wa my,
˝e na da nym po lu wy st´ pu je mio t∏a
zbo ̋ o wa od por na na her bi cy dy
o me cha niz mie dzia ∏a nia ALS/AHAS
(gru pa B), w ce lu za po bie ̋ e nia dal -
szej se lek cji form od por nych nie na le -
˝y sto so waç na tym po lu her bi cy du
LAN CET PLUS 125 WG. 
Nie na le ̋ y sto so waç her bi cy du LAN CET
PLUS 125 WG do „ko rek cyj ne go” zwal -
cza nia mio t∏y zbo ̋ o wej, któ ra nie zo -
sta ∏a sku tecz nie zwal czo na przez in ne
her bi cy dy o tym sa mym me cha ni zmie
dzia ∏a nia (ALS) w jed nym se zo nie we -
ge ta cyj nym zbó˝ ozi mych. 
Her bi cyd LAN CET PLUS 125 WG mo˝ -
na sto so waç do zwal cza nia mio t∏y zbo -
˝o wej i chwa stów dwu li Êcien nych, nie -
zwal czo nych sku tecz nie przez her bi cy -
dy o od mien nym me cha ni zmie dzia ∏a -
nia, za sto so wa ne np. je sie nià w tym sa -
mym se zo nie we ge ta cyj nym zbó˝ ozi -
mych.

Cha ber b∏a wa tek
W Pol sce po twier dzo no wyst´ po wa nie

form od por nych cha bra b∏awat ka na sub -
stancj´ ak tywnà o me cha ni zmie dzia∏ania
ALS (gru pa B w/g HRAC). Sto sujàc do tych -
czas dost´pny her bi cyd DAS, np. Mu -
stang 306 SE, jak te˝ i naj now sze np. Dra -
gon 450 WG czy te˝ Lan cet Plus 125 WG
zgod nie z za le ce nia mi, mo˝emy zwal czyç
za rów no for my wra˝ li we, jak i od por ne
cha bra b∏awat ka, a tak˝e zmi ni ma li zu je my
ry zy ko wystà pie nia od por noÊci. Ten ga tu -
nek chwa stu jest te˝ bar dzo sku tecz nie
zwal cza ny przez od mien ne sub stan cje ak -
tyw ne (2,4-D w her bi cy dzie Mu stang 306
SE lub ami no py ra lid w her bi cy dach Dra -
gon 450 WG i Lan cet Plu s125 WG), o me -
cha ni zmie dzia∏ania syn te tycz ne au ksy ny
(gru pa O w/g HRAC). War to pod kreÊliç,
˝e jest to me cha nizm dzia∏ania, na któ ry
stwier dzo no do tej po ry na Êwie cie naj -
mniejszà i naj póê niej wyst´ pujà cà od wpro -
wa dze nia do sprze da˝y sub stan cji ak tyw -
nych od por noÊç chwa stów.

Mak po lny
Nie po twier dzo no w Pol sce wy st´ po -

wa nia form od por nych ma ku po lne go,
po mi mo ˝e wy st´ pu jà w Eu ro pie bio ty -
py ma ku po lne go g∏ów nie od por ne
na me cha nizm dzia ∏a nia ALS (gru pa B
w/g HRAC). 

Sto su jàc za rów no do tych czas do st´p ny
her bi cyd DAS, np. Mu stang 306 SE,
a zw∏asz cza naj now sze, np. Dra gon 450
WG czy te˝ Lan cet Plus 125 WG zgod nie
z za le ce nia mi, mo ̋ e my zwal czyç za rów no
for my wra˝ li we, jak i od por ne ma ku po lne -
go. Mi ni ma li zu je my te˝ ry zy ko wy stà pie nia
od por no Êci, po nie wa˝ ten ga tu nek chwa -
stu jest te˝ bar dzo sku tecz nie zwal cza ny
przez dwie sub stan cje ak tyw ne o od mien -
nych me cha ni zmach dzia ∏a nia (2,4-D i flo -
ra su lam w her bi cy dzie Mu stang 306 SE lub
ami no py ra lid i flo ra su lam w her bi cy dach

Dra gon 450 WG i Lan cet 125 WG). War to
pod kre Êliç, ˝e prze pro wa dzo ne do tej po ry
ba da nia wska zu jà na wy so kà sku tecz noÊç
ami no py ra li du na wet na for my ma ku po -
lne go, któ re wy ka zu jà od por noÊç wie lo -
krot nà, tj. na sub stan cje ak tyw ne o od -
mien nych me cha ni zmach dzia ∏a nia.

Chwa sty ru mia no wa te
Po ja wia jà si´ nie ofi cjal ne in for ma cje

o wy stà pie niu od por nych form chwa stów
ru mia no wa tych w Eu ro pie na sub stan cje
ak tyw ne z gru py ALS. Jed nak ̋ e na wet
w sy tu acji po twier dze nia wy stà pie nia od -
por no Êci, sto su jàc zw∏asz cza naj now sze
her bi cy dy, np. Dra gon 450 WG czy te˝ Lan -
cet Plus 125 WG zgod nie z za le ce nia mi,
mo ̋ e my zwal czyç za rów no for my wra˝ li -
we, jak i od por ne chwa stów ru mia no wa -
tych. Sto su jàc po wy˝ sze her bi cy dy mi ni ma -
li zu je my tak ̋ e ry zy ko wy stà pie nia od por -
no Êci chwa stów ru mia no wa tych, po nie wa˝
sà one bar dzo sku tecz nie zwal cza ne przez
za war te w tych pro duk tach sub stan cje ak -
tyw ne o od mien nym me cha niz mie dzia ∏a -
nia (ami no py ra lid i flo ra su lam).

Gwiazd ni ca po spo li ta
Nie po twier dzo no w Pol sce wy st´ po -

wa nia form od por nych gwiazd ni cy po -
spo li tej, po mi mo ˝e wy st´ pu jà w Eu ro -
pie bio ty py od por ne na sub stan cje ak -
tyw ne o me cha niz mie dzia ∏a nia ALS
(gru pa B w/g HRAC). 

Jest to w wa run kach Pol ski chwast
o mniej szym zna cze niu go spo dar czym, ale
mo ̋ e po s∏u ̋ yç ja ko przy k∏ad, jak skom pli -
ko wa na jest w prak ty ce rol ni czej spra wa se -
lek cji form od por nych chwa stów.

Na Êwie cie i w Eu ro pie wy st´ pu jà for -
my od por ne gwiazd ni cy na ami do sul fu -
ron, chlor sul fu ron, jo do sul fu ron, met sul -
fu ron, me zo sul fu ron, ti fen sul fu ron, tria -
sul fu ron i tri be nu ron, czy li na sub stan cje
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ak tyw ne o me cha niz mie dzia ∏a nia ALS
(gru pa B w/g HRAC).

Na flo ra su lam o tym sa mym me cha -
niz mie dzia ∏a nia ALS nie stwier dzo no
do tej po ry od por no Êci gwiazd ni cy, lecz
pa ra dok sal nie po twier dzo no w ba da -
niach, ˝e gwiazd ni ca od por na na sze reg
sub stan cji ak tyw nych z gru py B w/g
HRAC jest sku tecz nie zwal cza na przez tà
sub stan cj´ ak tyw nà. 

Przy czy ny te go zja wi ska – bra ku od por -
no Êci krzy ̋ o wej, upa tru je si´ w fak cie, ˝e
wy mie nio ne wcze Êniej sub stan cje ak tyw ne,
na któ re wy st´ pu jà for my od por ne gwiazd -
ni cy, za li cza ne sà do gru py che micz nej sul -
fo ny lo mocz ni ków. Na to miast flo ra su lam,
po mi mo ˝e po sia da ten sam me cha nizm
dzia ∏a nia w chwa stach (ALS), jest za li cza ny
do zwiàz ków che micz nych o od mien nej
bu do wie – tria zo lo pi ry mi dyn.

Po dob ny sce na riusz jak wy ̋ ej przy to -
czo ny: ten sam me cha nizm dzia ∏a nia
na mio t∏´ zbo ̋ o wà (ALS), ale od mien ny
zwià zek che micz ny – tria zo lo pi ry mi dy -
na, wy st´ pu je w przy pad ku sub stan cji
ak tyw nej pi rok sy su lam, od po wie dzial -
nej w her bi cy dzie Lan cet Plus 125 WG
za zwal cza nie mio t∏y zbo ̋ o wej. 

Jed nak trud no jest obec nie stwier dziç
w jed no znacz ny i wià ̋ à cy spo sób, ja ka b´ -
dzie sku tecz noÊç her bi cy du Lan cet
Plus 125 WG w sy tu acji za sto so wa nia go
na po lach, gdzie wy st´ pu jà bio ty py mio t∏y
zbo ̋ o wej ju˝ od por ne na in ne sub stan cje
ak tyw ne o me cha nizmie dzia ∏a nia ALS
– czy po ja wi si´ od por noÊç krzy ̋ o wa.

Po ja wia nie si´ i roz wój od por nych
form chwa stów w ro Êli nach upraw nych
mo˝ na po rów naç do wy st´ po wa nia
cho rób pan de micz nych (np. wi ru sa
AH1N1 lub HIV) wÊród lu dzi lub tzw.
cho rób, szkod ni ków kwa ran tan no wych
(np. za chod nia ston ka ku ku ry dzia na).
Agro fa gi od por ne po ja wia jà i roz prze -
strze nia jà si´ na mniej szà lub wi´k szà
ska l´. Na po czàt ku trud no jest oce niç,
jak du ̋ y jest ob szar ich wy st´ po wa nia,
czy b´ dà si´ gwa∏ tow nie roz prze strze -
niaç, czy te˝ z b´ dà wy st´ po waç tyl ko
lo kal nie, tam gdzie je wy kry to.

Na tu ral nym dzia ∏a niem jest za po bie -
ga nie zja wi sku roz prze strze nia nia si´ bio -
ty pów chwa stów od por nych oraz zwal -
cza nie ich w miej scach wy stà pie nia. Oso -
by zwià za ne z rol nic twem mo gà za sta na -
wiaç si´, czy dzia ∏a nia za po bie gaw cze sà
wspó∏ mier ne do po ten cjal ne go za gro ̋ e -
nia, czy sà eko no micz nie uza sad nio ne? 

Dla te go wa˝ ne jest stwo rze nie
w Pol sce spraw ne go sys te mu mo ni to ro -
wa nia zja wi ska wy st´ po wa nia chwa -
stów od por nych oraz in for mo wa nie rol -
ni ków w spo sób rze tel ny i szcze gó ∏o wy
o za gro ̋ e niu od por no Êcià, a tak ̋ e in for -
mo wa nie o za sa dach stra te gii an ty od -
por no Êcio wej.

Dr in˝. Grze gorz Gro chot
Dow Agro Scien ces Pol ska Sp. z o.o.

Nie wàt pli wie stra ci cz´Êç li Êci, a po zo -
sta ∏e mo gà byç w znacz nym stop niu
uszko dzo ne przez ni skie tem pe ra tu ry lub
brak po wie trza. Jed nak ̋ e je Êli pod sta wo -
we cz´ Êci rze pa ku, tj. ko rzeƒ pa lo wy
i szyj ka ko rze nio wa, nie sà uszko dzo ne to
na wet je Êli rze pak „stra ci” wszyst kie li Êcie
przy swo ich wiel kich zdol no Êciach re ge -
ne ra cyj nych b´ dzie si´ da lej pra wi d∏o wo
roz wi ja∏.

Jest te˝ nie ste ty mo˝ li we, ˝e cz´Êç ro -
Êlin rze pa ku nie prze trwa i be dzie prze rze -
rze dzo ny, ale da lej przy w mia r´ rów no -
mier nej ob sa dzie na wet na ni skim po zio -
mie b´ dzie ro ko wa∏ plo ny uza sad nia jà ce
po zo sta wie nie ta kiej plan ta cji.

W naj gor szym mo˝ li wym sce na riu szu
za ist nie je ko niecz noÊç li kwi da cji plan ta cji. 

A co z chwa sta mi w sy tu acji, gdy rze -
pak prze trwa zi m´, ale b´ dzie uszko dzo -
ny lub prze rze dzo ny? Cz´Êç rol ni ków wy -
ko na ∏o za bie gi ju˝ je sie nià. W sprzy ja jà -
cych roz wo jo wi chwa stów wa run kach,
a ta kie mo gà wy stà piç zw∏asz cza gdy
po utra cie li Êci lub wy pad ni´ ciu cz´ Êci ro -
Êlin rze pak „od kry je” zie mi´, b´ dà mu sie li
wy ko naç co naj wy ̋ ej za bie gi ko rek cyj ne.
Jed nak ̋ e na wie lu po lach pla no wa na
ochro na roz pocz nie si´ do pie ro wio snà.
Rów nie˝ trud no prze wi dzieç, kie dy b´ dzie
mo˝ li wy wjazd w po le, co na le ̋ y uza le˝ -
niç od szyb ko Êci osu sza nia si´ pól oraz ilo -
Êci wio sen nych opa dów oraz prze bie gu
tem pe ra tur. 

Kon se kwen cjà jest nie tyl ko wzrost
chwa stów, ale tak ̋ e rze pa ku, któ ry w za -

OCHRONA RZEPAKU

Galera 334 SL 
wiosenny herbicyd w  ochronie rzepaku 
ozimego i jarego – fakty i mity

Ju˝ od kil ku lat ko lej ne zi my uwa ̋ a my za nie ty po we, a ka˝ da
z nich jest in na. Ten se zon dla ro Êlin ozi mych to zno wu d∏u ga
i w mia r´ cie p∏a je sieƒ, na st´p nie sil ne och∏o dze nie w stycz niu
prak tycz nie na te re nie ca ∏e go kra ju. Tem pe ra tu ry spa da ∏y po ni -
˝ej -15 -20°C. Sà du ̋ e re gio nal ne ró˝ ni ce w wy st´ po wa niu po -
kry wy Ênie˝ nej, jej gru bo Êci, sta nu (w wie lu re gio nach kra ju
wy st´ pu je na Ênie gu war stwa lo du). Jak w tych wa run kach za -
cho wa jà si´ ro Êli ny rze pa ku oraz chwa sty? Na pew no z du ̋ ym
za in te re so wa niem i do zà nie po ko ju oraz nie pew no Êci rol ni cy
uda dzà si´ na po le, by spraw dziç stan plan ta cji. Cze go mo gà
si´ spo dzie waç? Rze pak ozi my od czu∏ skut ki ni skich tem pe ra -
tur (ry zy ko wy mar z ni´ cia), gru bej okry wy Ênie˝ nej (cz´ sto po -
kry tej lo dem – ry zy ko „udu sze nia si´” rze pa ku). Co da lej???
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awan so wa nych fa zach wy ka zu je wra˝ li -
woÊç na wie le her bi cy dów.

Dla te go pra gn´ przy bli ̋ yç czy tel ni kom
Do brej Upra wy kil ka pod sta wo wych za sad
– fak tów zwià za nych z zwal cza niem chwa -
stów w rze pa ku ozi mym, a tak ̋ e w rze pa -
ku ja rym (ja ko ro Êli nà, któ rà prze sie je si´
zli kwi do wa ne plan ta cje rze pa ku ozi me go)
zw∏asz cza wio snà 2010 ro ku. 

Z prak ty ki rol ni czej wy ni ka, ˝e dla
otrzy ma nia wy so kie go plo nu, ko -
niecz ne jest zwal cze nie 4-6 do mi nu jà -
cych chwa stów, np. przy tu lii czep nej,
chwa stów ru mia no wa tych, cha bra
b∏a wat ka, ostro ̋ e nia po lne go oraz
ko mo sy w rze pa ku ja rym. 
Wy mie nio ne chwa sty w upra wie rze -
pa ku sà jed ny mi z naj bar dziej k∏o po -
tli wych w zwal cza niu, ma jà ol brzy mi
wp∏yw na wiel koÊç i ja koÊç plo nu na -
sion rze pa ku, mo˝ li woÊç je go sprze -
da ̋ y oraz utrud nia jà zbiór i do su sza -
nie.
Ga le ra 334 SL jest je dy nym her bi cy -
dem w rze pa ku ozi mym umo˝ li wia jà -
cym sku tecz ne zwal cze nie przy tu lii
czep nej (w wy˝ szych fa zach roz wo jo -
wych ogra ni cze nie wzro stu), chwa -
stów ru mia no wa tych, cha bra b∏a wat -
ka, ostro ̋ e nia po lne go w okre sie wio -
sen nym, kie dy mo˝ li we jest do k∏ad ne
okre Êle nie ich wy st´ po wa nia i stop nia
za chwasz cze nia. 
Ga le ra 334 SL jest je dy nym her bi cy -
dem w rze pa ku ja rym umo˝ li wia jà -
cym sku tecz ne zwal cze nie przy tu lii
czep nej (w wy˝ szych fa zach roz wo jo -
wych ogra ni cze nie wzro stu), chwa -
stów ru mia no wa tych, cha bra b∏a wat -
ka, ostro ̋ e nia po lne go, za ha mo wa -
nie wzro stu ko mo sy bia ∏ej w sy tu acji
wy ko ny wa nia za bie gu zwal cza nia
chwa stów po wscho dach. 

Po nie wa˝ rze pak ja ry jest po wa˝ nie
za gro ̋ o ny wy st´ po wa niem ko mo sy
bia ∏ej, w ce lu dal szej po pra wy sku -
tecz no Êci jej zwal cza nia her bi cyd Ga -
le ra 334 SL na le ̋ y za sto so waç, gdy
ko mo sa jest naj wy ̋ ej w fa zie kil ku li -
Êci w∏a Êci wych, w mie sza ni nie zbior -
ni ko wej z ole jo wym Êrod kiem wspo -
ma ga jà cym – adju wan tem.
Ga le ra 334 SL zwal cza sku tecz nie

przy tu li´ czep nà do wy so ko Êci 8 cm
oraz chwa sty ru mia no wa te w fa zie
ro ze ty. Gdy przy tu lia w mo men cie za -
bie gu jest wi´k sza, tj. 8-15 cm Ga le -
ra 334 SL ogra ni cza wzrost i jej roz -
wój i mi mo ˝e chwast nie zo sta∏ ca∏ -
ko wi cie znisz czo ny nie sta no wi za -
gro ̋ e nia dla wy so ko Êci i ja ko Êci plo nu
rze pa ku. 
Ga le ra 334 SL jest her bi cy dem na list -
nym – aby dzia ∏a ∏a sku tecz nie, opry -
ski wa nie mu si do trzeç do li Êci chwa -

stów (mo ̋ e wy ka zy waç ogra ni czo ne
lub brak dzia ∏a nia na chwa sty przy -
kry te li Êç mi rze pa ku). Na le ̋ y do k∏ad -
nie opry ski waç.
Wska za ne jest, aby Êred nia do bo wa
tem pe ra tu ra w trak cie i po za bie gu
by ∏a wy˝ sza ni˝ 8ºC. Przyj mu je si´, ˝e
deszcz w 2 go dzi ny po wy ko na niu za -
bie gu nie ob ni ̋ a sku tecz no Êci Êrod ka.
Naj w∏a Êciw szym ter mi nem do za sto -
so wa nia her bi cy du Ga le ra 334 SL
wio snà w rze pa ku ozi mym jest mo -
ment od ru sze nia we ge ta cji do fa zy
wy two rze nia pà ków kwia to wych
(rze pak osià ga wy so koÊç kil ku na stu
cm a szczy to wy zwar ty pàk kwia to wy
na wierz chol ku p´ du jest oto czo ny li -
Êç mi).
W prak ty ce jest to ter min, w któ rym
sto su je si´ te˝ in ne pe sty cy dy, dla te go
mo˝ li we sà do za sto so wa nia spraw -
dzo ne mie sza ni ny zbior ni ko we.
W rze pa ku ja rym her bi cyd Ga le ra 334
SL mo˝ na sto so waç od fa zy 4 li Êci
do fa zy wy kszta∏ ca nia pà ków kwia to -
wych.
Ce lo we jest wy ko na nie za bie gu zwal -
cza nia chwa stów Ga le rà 334 SL wio -
snà w rze pa ku na wet ja ko za bie gu
po praw ko we go. W zna czà cym stop -
niu wzrós∏ tzw. plon tech no lo gicz ny
rze pa ku (po oczysz cze niu oraz prze li -
cze niu na stan dar do wà wil got noÊç).

Mi tem jest na to miast trak to wa nie
her bi cy du Ga le ra ja ko pro duk tu, któ ry
mo˝ na sto so waç za wsze, wsz´ dzie,
w mie sza ni nie zbior ni ko wej z ka˝ dym
kom po nen tem. Ten her bi cyd, jak wszyst -
kie her bi cy dy, zwal cza okre Êlo ne ga tun ki
chwa stów oraz mo˝ na go sto so waç wio -
snà w okre Êlo nych fa zach roz wo jo wych
rze pa ku ozi me go i ja re go w okre Êlo nych
wa run kach po go do wych, o czym od sa -
me go po czàt ku sprze da ̋ y te go pro duk -
tu rol ni cy by li i sà in for mo wa ni. 

Jed nak ̋ e wie le za nie dbaƒ w agro tech -
ni ce rze pa ku i ge ne ral nie w Do brej Prak ty -
ce Rol ni czej, po wo du je zmia ny w wy glà -
dzie rze pa ku oraz mo gà wp∏y nàç na po -
ziom plo no wa nia rze pa ku, a sà po tem nie -
s∏usz nie przy pi sy wa ne za sto so wa niu wio -
snà her bi cy du Ga le ra 334 SL. 

Bar dzo cz´ sto za bieg her bi cy dem Ga -
le ra w rze pa ku ozi mym jest wy ko ny -
wa ny opry ski wa czem, któ ry po przed -
nio wio snà lub nie ste ty cza sa mi je sie -
nià u˝y to do opry ski wa nia zbó˝ ozi -
mych her bi cy da mi. Bar dzo cz´ sto sà
to her bi cy dy opar te na sub stan cjach
ak tyw nych, któ rych zni ko me ilo Êci
po zo sta ∏e w nie umy tym do k∏ad nie ze
Êrod ka mi my jà cy mi lub wca le nie wy -
p∏u ka nym opry ski wa czu (Êcian ki
zbior ni ka, filtr, pom pa etc.) po wo du -
jà wy raê ne uszko dze nia rze pa ku
w po sta ci za ha mo wa nia wzro stu
opóê nie nia kwit nie nia, prze bar wie nia
li Êci, ∏o dyg, pà ków kwia to wych.
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Zmia ny wy glà du ro Êli ny – ∏y ̋ ecz ko we
wy gi´ cie li Êci rze pa ku i rze pak zró˝ ni -
co wa ny we wzro Êcie, za ha mo wa ny
we wzro Êcie, wy twa rza jà cy du ̋ à licz -
be p´ dów, ˝ó∏ te prze bar wie nia li Êci,
cza sa mi u nie któ rych od mian czer -
wo ne lub czer wo no pur pu ro we prze -
bar wie nia li Êci, de for ma cje ∏usz czyn,
nie wy kszta∏ ca nie ∏usz czyn – sà to ty -
po we ob ja wy nie do bo ru siar ki i/lub
in nych sk∏ad ni ków po kar mo wych,
np. ma gne zu, bo ru lub fos fo ru.
Opóê nie nie kwit nie nia rze pa ku – mo -
˝e byç spo wo do wa ne za sto so wa -
niem her bi cy du Ga le ra 334 SL w zbyt

za awan so wa nych fa zach roz wo jo -
wych rze pa ku np. fa zie ˝ó∏ te go pà ka,
lub za sto so wa niem te go her bi cy du
w ni˝ szych fa zach roz wo jo wych, ale
w okre sie du ̋ ych ró˝ nic tem pe ra tu ry
po mi´ dzy dniem a no cà (noc ne przy -
mroz ki).
Uszko dze nia rze pa ku z ró˝ ny mi ob ja -
wa mi wi zu al ny mi – mo gà si´ zda rzyç
w przy pad ku za sto so wa nia nie prze -
ba da nych mie sza nin zbior ni ko wych,
cz´ sto kil ku Êrod ków ochro ny ro Êlin
z do dat kiem roz two ru mocz ni ka lub
nie któ rych na wo zów na list nych (tzw.
„od ̋ y wek”).

Zwra ca my szcze gól nà uwa g´ na te ele -
men ty, ja ko ˝e obec na sy tu acja eko no -
micz na i dà ̋ e nie do oszcz´d no Êci w licz -
bie prze jaz dów lub na wo ̋ e niu rze pa ku
azo tem, fos fo rem, po ta sem, siar kà czy te˝
mi kro ele men ta mi mo ̋ e zwie lo krot niç
praw do po do bieƒ stwo wy stà pie nia ta kich
ob ja wów na rze pa ku, cz´ sto przy pi sy wa -
nych tyl ko her bi cy do wi Ga le ra. Mo gà te˝
wy stà piç na plan ta cjach, gdzie nie sto so -
wa no te go her bi cy du, a tyl ko fun gi cy dy
i in sek ty cy dy.

Dr in˝. Grze gorz Gro chot
Dow Agro Scien ces Pol ska Sp. z o.o.

Na tu ral nà i cen nà sk∏on no Êcià wie lu
z nas jest oszcz´ dza nie. Pró bu je my to
czy niç ku pu jàc i sto su jàc pe sty cy dy, kie -
ru jàc si´ my Êlà, ˝e tzw. „taƒ sza” ochro -
na przy nie sie nam wi´k sze ko rzy Êci.
W cza sach glo bal ne go kry zy su fi nan so -
wo-go spo dar cze go, któ ry po zwo l´ so -
bie stwier dziç jest pra wie cià gle obec ny
w rol nic twie, mo ̋ e jest ∏a twiej nam
wszyst kim zwià za nym z bran ̋ à rol ni czà
po dej mo waç de cy zje, bo ma my doÊç
spo ry ba ga˝ do Êwiad cze nia. Ana li zu jàc
wszyst kie po przed nie „trud ne la ta”
w rol nic twie, prze wi ja si´ jed na myÊl
prze wod nia – je ste Êmy zbyt bied ni, aby
nie roz sàd nie oszcz´ dzaç oraz po no siç
nad mier ne na k∏a dy. Mu si my sto so waç
za bie gi ochro ny ta ki mi Êrod ka mi i tech -
no lo gia mi ochro ny, któ re zmniej szà po -
ten cjal ne ry zy ko:

– ko niecz no Êci wy ko na nia nie pla no wa -
ne go za bie gu ochro ny,

– ogra ni czo nej sku tecz no Êci lub uszko -
dze nia ro Êli ny upraw nej,

– ogra ni czo nej mo˝ li wo Êci spo rzà dza -
nia mie sza nin zbior ni ko wych.

W wy mia rze fi nan so wym w da nym
ro ku lub w cià gu kil ku lat przy no si to
zna czà ce ko rzy Êci, ja ko ˝e pa ra dok sal nie
ochro na ro Êlin jest lub mo ̋ e byç jed nym
z naj mniej kosz tow nych ele men tów na -
k∏a dów zwià za nych z upra wà da nej ro -
Êli ny. Za wsze mu si my po nieÊç kosz ty
zwià za ne z za p∏a tà po dat ku grun to we -
go (cza sa mi te˝ czyn szu dzier ̋ aw ne go),
przy go to wa nia po la do sie wu, ma te ria -
∏u siew ne go (na wet je Êli jest on z w∏a -
snej pro duk cji), sie wu, ja kie goÊ po zio -
mu na wo ̋ e nia przy naj mniej azo to we go
(na wet je Êli w da nym ro ku ogra ni czy my

na wo ̋ e nie PK bez po wa˝ niej szych skut -
ków dla plo no wa nia, to mu si my o tym
pa mi´ taç w la tach na st´p nych), sa me go
zbio ru ro Êli ny upraw nej. Wie le z tych
na k∏a dów nie zmie nia si´, nie za le˝ nie
czy w kon se kwen cji b´ dzie my osià gaç
ni skie, prze ci´t ne, czy te˝ wy so kie plo ny.
Mu si my te˝ ko niecz nie braç pod uwa g´
ja koÊç uzy ski wa ne go plo nu, nie za le˝ nie
czy prze zna czy my go na po trze by po sia -
da nych zwie rzàt go spo dar skich, czy te˝
prze zna cza my na sprze da˝.

Ochro na ku ku ry dzy na ziar no 
lub ki szon k´ 

Nie za le˝ nie od prze zna cze nia upra wia -
nej ku ku ry dzy na ki szon k´ czy te˝ na ziar -
no, czy sà to la ta pro spe ri ty czy te˝ kry zy su,
zwal cza nie chwa stów jest ko niecz no Êcià.
Pro blem mo ̋ e si´ po ja wiç w mo men cie,

gdy mu si my si´ zde cy do waç: zwal cza my
chwa sty po sie wie czy te˝ po wscho dach
ku ku ry dzy. Za ka˝ dà z tych pod sta wo wych
tech no lo gii prze ma wia jà spe cy ficz ne za le ty,
ale te˝ mo gà po ja wiç si´ wa dy. W ro -
ku 2009 je ste Êmy tro ch´ bo gat si o do -
Êwiad cze nia, jak chro niç ku ku ry dz´ w sy tu -
acji bra ku pro duk tów za wie ra jà cych atra zy -
n´, jed nak pod wzgl´ dem eko no mi ki upra -
wy tej ro Êli ny  rok 2008 nie na le ̋ a∏ nie ste ty
do do brych. Pro ble my do tkn´ ∏y za rów no
rol ni ków upra wia jà cych ku ku ry dz´ na ziar -
no – ni skie ce ny ziar na, jak i rol ni ków upra -
wia jà cych ku ku ry dz´ na ki szon k´ – ni skie
ce ny mle ka. Do dat ko wo w wie lu re jo nach
Pol ski su sza wio sen na zna czà co wp∏y n´ ∏a
na sku tecz noÊç her bi cy dów po siew nych.
Prze ana li zuj my uwa run ko wa nia zwià za ne
ze zwal cza niem chwa stów w ku ku ry dzy
i w za le˝ no Êci od sy tu acji do ko naj my naj -
lep sze go wy bo ru.

OCHRONA KUKURYDZY

Ochrona  kukurydzy w czasach globalnego
kryzysu finansowo-gospodarczego
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Pa trzàc na zmia ny w za kre sie wy st´ -
po wa nia chwa stów przy bra ku atra -
zy ny na pod sta wie in for ma cji z kra -
jów Eu ro py Za chod niej, na le ̋ y si´
spo dzie waç, ˝e tak ̋ e w Pol sce na po -
lach ku ku ry dzy po ja wià si´ trud ne
do zwal cze nia chwa sty ty po we dla
zbó˝, np. cha ber b∏a wa tek, gwiazd -
ni ca po spo li ta, tasz nik po spo li ty, to -
bo∏ ki po lne, ma ru na bez won na, ru -
mian po lny, ru mia nek po spo li ty,
rdest po wo jo wy, rdest pla mi sty,
rzod kiew Êwi rze pa, stu li cha psia, sa -
mo sie wy rze pa ku, gor czy ca po lna,
przy tu lia czep na.
Ku ku ry dza ja ko ro Êli na upra wia na
w sze ro kich rz´ dach i o wol nym tem -
pie wzro stu, przez kil ka ty go dni
po sie wie jest szcze gól nie na ra ̋ o na
na stra ty plo nu w wy ni ku kon ku ren cji
ze stro ny chwa stów.
W ku ku ry dzy wy st´ pu jà g∏ów nie
chwa sty dwu li Êcien ne – cie p∏o lub ne:
ko mo sa bia ∏a, szar ∏at szorst ki, psian -
ka czar na, ostro ̋ eƒ po lny, po wój po -
lny, oraz chwa sty jed no li Êcien ne:
chwast ni ca jed no stron na, w∏o Êni ce,
perz w∏a Êci wy. 
Zmien ne wa run ki po go do we wio snà
utrud nia jà sku tecz ne zwal cze nie
chwa stów.
Brak opa dów po sie wie mo ̋ e zmniej -
szyç sku tecz noÊç her bi cy dów do gle -
bo wych.
Przy mroz ki po wscho dach ku ku ry dzy,
po wo du jà ce uszko dze nia ku ku ry dzy
opóê nia jà wy ko ny wa nie za bie gów
na list nych – chwa sty osià ga jà wy so -
kie sta dia roz wo jo we i sà trud ne
do zwal cze nia. 
Ku ku ry dza w fa zie po wy ̋ ej 6 li Êci
w∏a Êci wych jest wra˝ li wa na wi´k -
szoÊç her bi cy dów zwal cza jà cych
chwa sty dwu li Êcien ne.

W trak cie oce ny fa zy roz wo jo wej ku -
ku ry dzy, zw∏asz cza w wa run kach nie -
pla no wa ne go za bie gu po praw ko we -
go, mo ̋ e my po pe∏ niç dwie po my∏ ki,
dla te go cz´ sto gdy oce nia my fa z´ roz -
wo jo wà ku ku ry dzy na 5-6 li Êci, ma
ona w rze czy wi sto Êci 7-8 li Êci. W trak -
cie oce ny fa zy roz wo jo wej ku ku ry dzy
cz´ sto nie wi dzi my pierw sze go cz´ -
Êcio wo ob umar ∏e go li Êcia. Dru gie
mo˝ li we nie po ro zu mie nie to po mi ni´ -
cie li Êcia szczy to we go wy ra sta jà ce go
z po chwy li Êcio wej od chy lo ne go li Êcia. 

Prze pro wa dzo ne w ostat nich la tach
do Êwiad cze nia po lo we po twier dzi ∏y
mo˝ li woÊç za sto so wa nia ró˝ nych wa -
rian tów zwal cza nia chwa stów w ku ku -
ry dzy, któ re sà w sta nie spe∏ niç spe cy -
ficz ne wy ma ga nia plan ta to rów ku ku ry -
dzy.

Wariant I – Chwasty dwuliÊcienne +
chwastnica, w∏oÊnice.
1. Za bieg po sie wie, ale przed wscho da -
mi ku ku ry dzy – Tro phy 768 EC 2 – 2,5 l/ha.

2. Za bieg po wscho dach ku ku ry dzy w fa -
zie 3-6 li Êci w∏a Êci wych – Mu stang 306 SE
0,6 l/ha.

Eko no micz nie (ni skie ∏àcz ne kosz ty zwal -
cza nia chwast ni cy i chwa stów dwu li Êcien -
nych) i agro tech nicz nie uza sad nio na pro -
po zy cja wy ko na nia 2 za bie gów her bi cy -
do wych w ce lu ochro ny ku ku ry dzy. Roz -
po czy na si´ jà opry sku jàc po le po sie wie
ku ku ry dzy a przed wscho da mi za rów no
chwa stów, jak i ku ku ry dzy her bi cy dem
– Tro phy 768 EC, któ ry w daw ce 2-2,5 l/ha
sku tecz nie zwal cza chwast ni c´ jed no -
stron nà oraz wi´k szoÊç chwa stów dwu li -
Êcien nych.
W fa zie 3-6 li Êci ku ku ry dzy wy ko nu je si´
za bieg her bi cy dem Mu stang 306 SE
w daw ce 0,6 l/ha w ce lu zwal cze nia chwa -
stów dwu li Êcien nych nie zwal czo nych
przez pre pa rat Tro phy 768 EC (Êre dnio-
w ra˝ li wych i od por nych na ace to chlor)
np. cha ber b∏a wa tek, gor czy ca po lna, mak
po lny, ru mian po lny, rzod kiew Êwi rze pa,
przy tu lia czep na, ostro ̋ eƒ po lny. 

Wa riant II – Chwa sty dwu li Êcien ne +
chwast ni ca, w∏o Êni ce.
1. Za bieg po sie wie, ale przed wscho da -
mi ku ku ry dzy – Tro phy 768 EC 2 – 2,5 l/ha.
2. Za bieg po wscho dach ku ku ry dzy w fa -
zie 3-4 li Êci w∏a Êci wych – Mu stang 306 SE
0,3 l/ha.
3. Za bieg po wscho dach ku ku ry dzy w fa -
zie 5-6 li Êci w∏a Êci wych – Mu stang 306 SE
0,3 l/ha (w od st´ pie ok. 7-10 dni).

Zbyt du ̋ y od st´p cza su mi´ dzy za bie ga mi
na list ny mi spo wo du je spa dek sku tecz no -
Êci, zbyt krót ki spo wo du je stres her bi cy do -
wy w nie ko rzyst nych wa run kach po go do -
wych.
Mo dy fi ka cja wa rian tu I za cho wu jà ca je go
za le ty przy dat na zw∏asz cza w sy tu acji, gdy

po wscho dach ku ku ry dzy wy stà pi ∏o za ha -
mo wa nie wzro stu ku ku ry dzy spo wo do -
wa ne su szà i ch∏o da mi. 

Wa riant III – Chwa sty dwu li Êcien ne. 
1. Za bieg po wscho dach ku ku ry dzy w fa -
zie 3-6 li Êci w∏a Êci wych – Mu stang 306 SE
0,6 l/ha.

W ce lu zwal cze nia tyl ko chwa stów dwu-
li Êcien nych mo˝ na za sto so waç her bi cyd
Mu stang 306 SE w daw ce 0,6 l/ha w fa -
zie 3-6 li Êci ku ku ry dzy. 

Wa riant IV – Chwa sty dwu li Êcien ne. 
1. Za bieg po wscho dach ku ku ry dzy w fa -
zie 3-4 li Êci w∏a Êci wych – Mu stang 306 SE
0,3 l/ha.
2. Za bieg po wscho dach ku ku ry dzy w fa -
zie 5-6 li Êci w∏a Êci wych – Mu stang 306 SE
0,3 l/ha (w od st´ pie ok. 7-10 dni).

W ce lu zwal cze nia tyl ko chwa stów dwu li -
Êcien nych w sy tu acji, gdy ku ku ry dza jest
za ha mo wa na we wzro Êcie zw∏asz cza
w okre sie ch∏od nym i su chym, a chwa sty
w tym cza sie ro snà. 
Za le ty sto so wa nia Mu stan ga 306 SE
w daw kach dzie lo nych w ku ku ry dzy:
– zmniej sze nie stre su spo wo do wa ne go

kon ku ren cjà chwa stów od fa zy 3-4 li Êci
ku ku ry dzy,

– zmniej sze nie stre su her bi cy do we go
w okre sie ch∏o du,

– zwi´k sze nie d∏u go trwa ∏ej sku tecz no Êci
zwal cza nia chwa stów ucià˝ li wych, ta -
kich jak rdest i ostro ̋ eƒ,

– w osta tecz nym efek cie wzrost i wi gor
ku ku ry dzy opry ska nej daw ka mi dzie lo -
ny mi sà wy˝ sze.

Wa riant V – Chwa sty dwu li Êcien ne +
chwast ni ca, w∏o Êni ce (mie sza ni ny zbior ni -
ko we).
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1. Za bieg po wscho dach ku ku ry dzy w fa -
zie 3-6 li Êci w∏a Êci wych – Mu stang 306 SE
0,6 l/ha + Ti tus 25 WG 30-40 g/ha + ad -
ju want (zwil ̋ acz).

W za bie gach po wscho do wych, gdy
oprócz chwa stów dwu li Êcien nych wy st´ -
pu jà chwa sty tra wia ste, mo˝ na za sto so -
waç w fa zie 3-6 li Êci ku ku ry dzy mie sza ni ny
zbior ni ko we her bi cy du Mu stang 306 SE
z her bi cy dem zwal cza jà cym w ku ku ry dzy
chwa sty pro so wa te.

Wa riant VI – Chwa sty dwu li Êcien ne +
chwast ni ca, w∏o Êni ce (mie sza ni ny zbior ni -
ko we).
1. Za bieg po wscho dach ku ku ry dzy w fa -
zie 3-6 li Êci w∏a Êci wych – Mu stang 306 SE
0,6 l/ha + Ma ister 310 WG 100 g/ha + Ac -
ti rob 842 EC 1,5 l/ha.

W za bie gach po wscho do wych, gdy
oprócz chwa stów dwu li Êcien nych wy -
st´ pu jà chwa sty tra wia ste, mo˝ na za -
sto so waç w fa zie 3-6 li Êci ku ku ry dzy
mie sza ni ny zbior ni ko we her bi cy du Mu -
stang 306 SE z her bi cy dem zwal cza jà -
cym w ku ku ry dzy chwa sty pro so wa te. 

Wa riant VII – Chwa sty dwu li Êcien ne +
chwast ni ca, w∏o Êni ce + perz w∏a Êci wy
(mie sza ni ny zbior ni ko we)
1. Za bieg po wscho dach ku ku ry dzy w fa -
zie 3-6 li Êci w∏a Êci wych – Mu stang 306 SE

0,6 l/ha + Ti tus 25 WG 50-60 g/ha + ad -
ju want (zwil ̋ acz).

W za bie gach po wscho do wych, gdy
oprócz chwa stów dwu li Êcien nych wy st´ -
pu jà chwa sty tra wia ste, mo˝ na za sto so -
waç w fa zie 3-6 li Êci ku ku ry dzy mie sza ni ny
zbior ni ko we her bi cy du Mu stang 306 SE
z her bi cy dem zwal cza jà cym w ku ku ry dzy
chwa sty jed no li Êcien ne.

Wa riant VIII – Chwa sty dwu li Êcien ne +
chwast ni ca, w∏o Êni ce (mie sza ni ny zbior ni -
ko we) + perz w∏a Êci wy (mie sza ni ny zbior -
ni ko we).
1. Za bieg po wscho dach ku ku ry dzy w fa -
zie 3-6 li Êci w∏a Êci wych – Mu stang 306 SE
0,6 l/ha + Ma ister 310 WG 150 g/ha + Ac -
ti rob 842 EC 1,5 l/ha.

W za bie gach po wscho do wych, gdy
oprócz chwa stów dwu li Êcien nych wy st´ -
pu jà chwa sty tra wia ste, mo˝ na za sto so -
waç w fa zie 3-6 li Êci ku ku ry dzy mie sza ni ny
zbior ni ko we her bi cy du Mu stang 306 SE
z her bi cy dem zwal cza jà cym w ku ku ry dzy
chwa sty jed no li Êcien ne.

W ka˝ dym z po wy˝ szych wa rian tów
ochro ny nie wol no sto so waç her bi cy du
Mu stang 306 SE w za bie gu pe∏ nà daw kà,
w daw kach dzie lo nych, w mie sza ni nie
zbior ni ko wej na uszko dzo ne przez przy -
mroz ki ro Êli ny ku ku ry dzy. Za bieg na le ̋ y

wy ko naç do pie ro kie dy ku ku ry dza po -
now nie za cznie ro snàç i wy two rzy co naj -
mniej 2 no we zie lo ne – nieuszko dzo ne li -
Êcie, jed nak nie póê niej ni˝ do fa zy 6 li Êcia
ku ku ry dzy.

Nie wàt pli wie nikt nie ma dy le ma tu, czy
zwal czaç sku tecz nie chwa sty na plan ta -
cjach ku ku ry dzy, czy ich nie zwal czaç.
Mu si my to zro biç, jed nak mo ̋ e my to
zro biç w spo sób umo˝ li wia jà cy osià gni´ -
cie koƒ co wych „oszcz´d no Êci” za rów no
po przez mi ni ma li za cj´ nie pla no wa nych
do dat ko wych za bie gów, wy eli mi no wa -
nie kon ku ren cji chwa stów o sk∏ad ni ki po -
kar mo we (NPK) w wa run kach ich bar dzo
roz sàd ne go sto so wa nia, jak te˝ i ra cjo -
nal nà mak sy ma li za cj´ wy so ko Êci i ja ko Êci
plo nu. Wszak zysk z upra wy da nej ro Êli ny
mo ̋ e po cho dziç nie tyl ko z nie ra cjo nal -
ne go ogra ni cza nia na k∏a dów, ale mo ̋ e,
a wr´cz po wi nien po cho dziç z mak sy ma -
li za cji wy so ko Êci i ja ko Êci plo nu, w wa -
run kach gdzie zgod nie z na szà wie dzà
i umie j´t no Êcia mi pro wa dzi my ca ∏à tech -
no lo gi´ upra wy da nej ro Êli ny. 

Dr in˝. Grze gorz Gro chot
Dow Agro Scien ces Pol ska Sp. z o.o.

TECHNIKA

S∏oma jako nawóz
S∏o ma, za rów no ta po cho dzà ca

z pi´ ciu pod sta wo wych zbó˝ (psze ni ca,
˝y to, pszen ̋ y to, j´cz mieƒ, owies), ja k
i in nych ro Êlin (ku ku ry dza, rze pak, itp.)
jest obec nie pro duk tem lub su row cem,
o któ ry za bie ga jà ró˝ ne bran ̋ e go spo -
dar ki na ro do wej. Cza sa mi ma si´ wra ̋ e -
nie, ˝e wy ko rzy sta nie s∏o my dla ce lów
rol ni czych, jak to by ∏o w prze sz∏o Êci,
wska za ne jest tyl ko w osta tecz no Êci.
Dzie je si´ tak, gdy˝ s∏o mà jest za in te re -
so wa na bran ̋ a ener ge tycz na, a w∏a Êci -
wie gru py in te re su, któ re pra gnà wy ko -
rzy staç obec nà ko niunk tu r´. W tym ar -
ty ku le nie b´ d´ jed nak roz wa ̋ a∏, któ re
z kie run ków wy ko rzy sta nia s∏o my sà
pra wi d∏o we, lecz pra gn´ po daç kil ka
wska zó wek pra wi d∏o we go za go spo da -
ro wa nia s∏o my po zo sta wio nej na po lu.
Nie któ rzy rol ni cy, chcàc zmniej szyç
kosz ty pro duk cji ro Êlin nej, re zy gnu jà
z upra wek po ̋ niw nych. Nie jest to w∏a -
Êci we po st´ po wa nie, bo wiem sà to za -
bie gi wa˝ ne, któ rych ko rzyst ny wp∏yw

jest wi docz ny w la tach su chych. Upraw -
ki po ̋ niw ne ogra ni cza jà pa ro wa nie wo -
dy w gle bie, po zwa la jà na przy kry cie
i wy mie sza nie resz tek po ̋ niw nych z gle -
bà, przy spie sza jà kie∏ ko wa nie na sion
chwa stów i osy pa nych na sion zbó˝ oraz
sty mu lu jà roz wój bio lo gicz ny w gle bie.
Po nad to s∏o ma sta no wi cen ny na wóz,
ale aby do brze wy ko rzy staç jej ce chy,
ko niecz ne jest w∏a Êci we po st´ po wa nie
ju˝ od chwi li zbio ru zbó˝ lub in nych ro -
Êlin zbie ra nych na na sio na. Do bre roz -
drob nie nie s∏o my i jej rów no mier nie
roz rzu ce nie na po wierzch ni po la
zmniej sza trud no Êci pod czas jej mie sza -
nia z gle bà. Za sto so wa nie kom baj nu
z roz drab nia czem s∏o my zwi´k sza jed -
nak kosz ty zbio ru i nie któ rzy rol ni cy de -
cy du jà si´ na jej spa le nie.

S∏o my nie wol no pa liç!
Spa la nie s∏o my na po lu jest bar dzo

szko dli we dla Êro do wi ska przy rod ni cze -
go, gdy˝ pod czas te go pro ce su wy zwa -

la si´ wy so ka tem pe ra tu ra, pro wa dzà ca
do nad mier ne go na grze wa nia si´ gór -
nych warstw gle by oraz jej dez ak ty wa cji
bio lo gicz nej. Gi nà drob no ustro je gle bo -
we, któ re uczest ni czà w pro ce sach roz -
k∏a du i mi ne ra li za cji ma te rii or ga nicz nej,
a tak ̋ e cz´Êç fau ny gle bo wej. W wy ni ku
te go funk cjo no wa nie eko sys te mu mo ̋ e
zo staç na pe wien czas przy ha mo wa ne,
co nie ko rzyst nie wp∏y nie na plo ny.
Zmniej sza si´ rów nie˝ re ten cja wod ny,
a tak ̋ e po ro wa to Êç gle by, co ogra ni cza
jej na po wie trza nie. Pro ce sy tle no we
prze cho dzà wów czas w bez tle no we, co
jest zja wi skiem bar dzo nie ko rzyst nym
dla wszyst kich pro ce sów bio che micz -
nych za cho dzà cych w gle bie. Mi mo ˝e
trze ba uznaç, i˝ spa la nie s∏o my jest za -
bie giem sa ni tar nym i od chwasz cza jà -
cym dla gleb, to jed nak nisz czy nie tyl ko
po pu la cje osob ni ków szko dli wych
(szkod ni ki i pa to ge ny oraz chwa sty), ale
te˝ ko rzyst ne bio ce no zy (np. mi kro or ga -
ni zmy gle bo we). W bi lan sie strat i ko -
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rzy Êci wy ni ka jà cych ze spa la nia s∏o my
po ̋ niw nej zde cy do wa nie prze wa ̋ a jà
stra ty. Z te go w∏a Ênie wzgl´ du po ̋ niw -
ne spa la nie s∏o my na po lach na le ̋ y
uznaç za szko dli we. Ze wzgl´ dów praw -
nych jest rów nie˝ za bro nio ne, za co mo -
˝e gro ziç man dat. Pod czas spa la nia s∏o -
my do cho dzi do po wa˝ nych wy pad ków,
któ rych kon se kwen cjà mo gà byç po pa -
rze nia, a na wet Êmierç.

Dla cze go war to przy oraç s∏o m´?
Je Êli przyj mie my Êred ni plon s∏o my

zbó˝ z hek ta ra 5 ton, to za war te jest
w niej 30 kg azo tu, 12 kg fos fo ru, 62 kg
po ta su, 7 kg ma gne zu, 17 kg wap nia oraz
mi kro ele men ty. Ale naj wa˝ niej szym sk∏ad -
ni kiem s∏o my jest sub stan cja or ga nicz na,
z któ rej w gle bie po wsta je próch ni ca,
wskaê nik ˝y zno Êci gle by. Pi´ç ton su chej
s∏o my za wie ra oko ∏o 4,8 tony sub stan cji
or ga nicz nej. Na sze gle by sà ubo gie
w próch ni c´, dla te go tak wa˝ ne jest ra cjo -
nal ne za go spo da ro wa nie ka˝ dej ilo Êci wy -
pro du ko wa nej sub stan cji or ga nicz nej,
któ rej wpro wa dza si´ cià gle zbyt ma ∏o
do gle by.

Po nie wa˝ s∏o ma za wie ra du ̋ o su chej
sub stan cji i w´ gla, a ma ∏o azo tu, w sto -
sun ku 80-100 : 1 C : N (w´ gla do azo -
tu), w po rów na niu do 20-25 : 1 w obor -
ni ku, to pod czas mie sza nia jej z gle bà
na le ̋ y wpro wa dziç azot mi ne ral ny
w ilo Êci 7-10 kg/t s∏o my (np. mocz ni ka
w ilo Êci 100 kg/ha). Dla cze go to jest tak
wa˝ ne? W gle bie sto su nek C : N wy no -
si 8-12 : 1, czy li jest nie mal 10-krot nie
wi´k szy ni˝ dla s∏o my. Wpro wa dze nie
do gle by sub stan cji or ga nicz nej ubo giej
w azot po wo du je bio lo gicz ne unie ru -
cho mie nie azo tu w bio ma sie drob no -
ustro jów. Po za ora niu s∏o my mi kro or ga -

ni zmy gle bo we roz mna ̋ a jà si´ in ten -
syw nie, wy ko rzy stu jàc do bu do wy swe -
go cia ∏a ∏a two do st´p ny azot, po cho -
dzà cy z nie wy ko rzy sta nych w pe∏ ni na -
wo zów mi ne ral nych, a na st´p nie z roz -
k∏a da nej sub stan cji or ga nicz nej gle by.
Pro ces ten pro wa dzi do okre so we go
unie ru cho mie nia azo tu, a w kon se -
kwen cji do ogra ni cze nia je go do st´ pu
dla m∏o dych ro Êlin. Do ty czy to szcze gól -
nie gleb lek kich, zbó˝ ozi mych oraz rze -
pa ku i pro wa dzi do roz rze dze nia plan -
ta cji, pre sji chwa stów i ob ni ̋ e nia plo nu.
W przy pad ku, gdy ro Êli ny sà upra wia ne
do pie ro wio snà, mo˝ na nie do da waç
azo tu, ale ko niecz ne jest zwi´k sze nie
daw ki te go pier wiast ka pod czas wy ko ny -
wa nia za bie gów wio sen nych. Je Êli gle by
sà bar dzo lek kie, sil nie za kwa szo ne,
o ma ∏ej ak tyw no Êci bio lo gicz nej, to mo -
˝e do cho dziç do bu twie nia s∏o my i wy -
zwa la nia zwiàz ków dzia ∏a jà cych tok sycz -
nie na ro Êli ny i w ta kich przy pad kach le -
piej s∏o my nie przy ory waç. Przy ory wa nie
s∏o my na gle bach zwi´ê lej szych dzia ∏a
na to miast po dob nie jak na wo ̋ e nie
obor ni kiem, po wo du jàc mi´ dzy in ny mi
wzrost za war to Êci sub stan cji or ga nicz -
nej. Wspó∏ czyn nik re pro duk cji sub stan cji
or ga nicz nej dla 1 to ny su chej s∏o my wy -
no si +21, a dla po rów na nia obor ni ka
+35. W po rów na niu do Êred niej daw ki
obor ni ka przy ora nie s∏o my za pew nia
60-70% sub stan cji or ga nicz nej.

S∏o ma rze pa ko wa jest jesz cze cen niej -
sza i po win na byç przy ora na, gdy˝:
– za wie ra wi´ cej azo tu i przy jej przy -

ory wa niu nie trze ba sto so waç uzu -
pe∏ nia jà cej daw ki te go sk∏ad ni ka;

– ule ga w gle bie szyb sze mu roz k∏a do -
wi ni˝ s∏o ma zbó˝;

– za wie ra 2-3-krot nie wi´ cej siar ki ni˝

s∏o ma zbó˝, wi´c jej spa la nie nie jest
ko rzyst ne ze wzgl´ dów Êro do wi sko -
wych;

– za jej po Êred nic twem nie sà prze no -
szo ne cho ro by grzy bo we zbó˝, po nie -
wa˝ nie wy st´ pu jà one na rze pa ku.
Po nie wa˝ upra wa ku ku ry dzy w mo -

no kul tu rze w d∏u˝ szym okre sie pro wa -
dzi do spad ku plo nu i wzro stu za -
chwasz cze nia pól chwa sta mi uod por -
nio ny mi na okre Êlo ne her bi cy dy, to rów -
nie˝ wska za ne jest przy ory wa nie s∏o my
ku ku ry dzia nej. S∏o m´ na le ̋ y uprzed nio
do k∏ad nie roz drob niç za po mo cà roz -
drab nia czy (znaj du jà si´ pod he de ra mi),
w któ re wy po sa ̋ o ne sà kom baj ny, bàdê
te˝ za po mo cà cià gni ko wych roz drab -
nia czy do ga ∏´ zi lub bron ta le rzo wych
i na st´p nie przy oraç. Aby prze ciw dzia -
∏aç nad mier ne mu roz wo jo wi mi kro or -
ga ni zmów gle bo wych i unie ru cha mia -
niu azo tu, na le ̋ y za sto so waç 8 kg N/t
s∏o my. Wów czas zmie nia si´ sto su nek
w´ gla do azo tu (C : N). W s∏o mie ku ku -
ry dzia nej ten sto su nek C : N jest sze ro ki
i wy no si 60 : 1. Pro ce sy roz k∏a du sub -
stan cji or ga nicz nej prze bie ga jà naj le piej
przy sto sun ku w´ gla do azo tu, jak
15-20 : 1. Po nad to ze s∏o mà wpro wa -
dza my do gle by znacz ne ilo Êci sk∏ad ni -
ków po kar mo wych. To na s∏o my ku ku ry -
dzia nej za wie ra 11,9 kg azo tu, 4,7 kg
fos fo ru, 22,5 kg po ta su, 5,6 kg wap -
nia, 4,7 kg ma gne zu i 2 kg siar ki.

Je Êli ku ku ry dza na ziar no jest upra -
wia na w mo no kul tu rze i bez upra wy
me cha nicz nej, to s∏o m´ na le ̋ y roz drob -
niç i zo sta wiç na po wierzch ni. Spe∏ nia
ona ro l´ mul czu, któ ry za po bie ga pa ro -
wa niu i za chwasz cze niu oraz chro ni gle -
b´ przed de struk cyj nym dzia ∏a niem
czyn ni ków at mos fe rycz nych.
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Do brze roz drob niç 
i rów no mier nie roz rzu ciç

Jak wspo mnia ∏em, dla uzy ska nia do -
bre go efek tu, wy ni ka jà ce go z przy ora -
nia s∏o my, na le ̋ y o tej czyn no Êci po my -
Êleç ju˝ pod czas zbio ru zbó˝. Je ̋ e li
w sto so wa nej tech no lo gii pro duk cji ro -
Êlin prze wi du je si´ przy ora nie s∏o my lub
sto su je si´ tech no lo gi´ bez or ko wà, to
naj lep sze efek ty uzy sku je si´ wów czas,
gdy jest ona po ci´ ta na drob ne ka wa∏ ki
i rów no mier nie roz miesz czo na na po -
wierzch ni po la. W tym przy pad ku s∏o ma
opusz cza jà ca wy trzà sa cze kla wi szo we
lub ro ta cyj ne bàdê ze spó∏ m∏ó cà cy
(wzd∏u˝ ne b´b ny) kom baj nu zbo ̋ o we -
go mo ̋ e byç w wi´k szym stop niu
uszko dzo na w pro ce sie om∏o tu.

Przy pro jek to wa niu roz drab nia czy
kon struk to rzy wy ko rzy sta li do Êwiad cze -
nia z bi ja ko wych ze spo ∏ów tnà cych i za -
sto so wa li roz wià za nia tech nicz ne, spe∏ -
nia jà ce ocze ki wa nia i wy ma ga nia ró˝ -
nych u˝yt kow ni ków. Za da niem urzà dze -
nia jest roz drob nie nie s∏o my na drob ne
i jed na ko wej d∏u go Êci czàst ki oraz jej
rów no mier ne roz rzu ce nie na po le o sze -
ro ko Êci pa sa rów no wa˝ nej ca ∏ej sze ro -
ko Êci ro bo czej ze spo ∏u ˝niw ne go. Ta kie
za da nia funk cjo nal ne roz drab nia cza wy -
ni ka jà z wy ma gaƒ, ja kie sta wia tech ni ka
upra wy o „mi ni mal nej upra wie” lub
„upra wa ze ro wa”. Za le ca si´ przy tym
po trze b´ do bre go oraz rów no mier ne go
roz drob nie nia i roz rzu tu nie tyl ko s∏o my,
ale rów nie˝ do k∏ad ne go roz rzu tu plew.
Dla te go w kom baj nach zbo ̋ o wych
o du ̋ ej sze ro ko Êci ro bo czej, któ ra obec -
nie w Eu ro pie wy no si 9,15 m, sà sto so -
wa ne roz rzut ni ki plew. Sà one wy ko rzy -
sty wa ne tak ̋ e pod czas for mo wa nia
wa∏ ków s∏o my, aby za po biec kon cen tra -
cji plew na wà skim pa sie i zmniej szyç
iloÊç plew w be lach s∏o my. Opty mal ne
kie∏ ko wa nie i roz wój na sion wy ma ga ich
mak sy mal ne go kon tak tu z gle bà. Kon -
cen tra cja s∏o my i plew mo ̋ e ogra ni czyç
ten kon takt, os∏a biç lub opóê niç kie∏ ko -
wa nie. Krót ka s∏o ma za po bie ga za py -
cha niu si´ ze spo ∏ów wy sie wa jà cych.
Z te go te˝ po wo du w kom baj nach o du -

˝ej sze ro ko Êci ro bo czej ple wy sà wdmu -
chi wa ne w roz drab niacz i roz rzu ca ne ra -
zem z krót ko roz drob nio nà s∏o mà. Da je
to sze ro ki roz rzut plew i po ma ga usu -
nàç kurz i py∏. Do roz rzu tu plew sà sto -
so wa ne dwa ze spo ∏y wen ty la to rów na -
p´ dza ne sil ni ka mi hy dro sta tycz ny mi, co
u∏a twia co dzien nà ob s∏u g´ uk∏a du na -
p´ do we go i eli mi nu je wa dy, ja kie po sia -
da prze k∏ad nia pa so wa, zw∏asz cza do ty -
czà ce po Êli zgu pa sa i ko niecz no Êci je go
na pi na nia.

Je ̋ e li s∏o ma b´ dzie przy ory wa na, to
jej roz drob nie nie nie mu si byç tak in ten -
syw ne. Âred nia d∏u goÊç czà stek s∏o my
mo ̋ e wy no siç oko ∏o 100 mm. W tym
przy pad ku ko rzy Êcià dla u˝yt kow ni ka
b´ dzie zmniej sze nie ob cià ̋ e nia w uk∏a -
dzie na p´ do wym i zu ̋ y cia pa li wa.

Zna ne sà roz drab nia cze s∏o my o pio -
no wej lub po zio mej osi ob ro tu. Urzà -
dze nia z osia mi pio no wy mi nie co le piej
roz rzu ca jà s∏o m´ na sze ro ko Êci ro bo czej
ze spo ∏u ˝niw ne go, ce chu je je na to miast
gor sze roz drab nia nie s∏o my. Urzà dze nia
z osià po zio mà le piej i rów no mier niej
roz drab nia jà s∏o m´, za w∏asz cza d∏u˝ szà
i wil got niej szà, na to miast rów no mier -
noÊç roz ∏o ̋ e nia war stwy s∏o my na po -

wierzch ni po la jest nie znacz nie gor sza.
Urzà dze nia te ∏a twiej ule ga jà za pcha -
niom, wsku tek cze go na le ̋ y li czyç si´
z ob ni ̋ e niem wy daj no Êci kom baj nów
o 10-15%.

W Pol sce wi´k szoÊç kom baj nów jest
wy po sa ̋ o na w roz drab nia cze s∏o my
z osià po zio mà. Ze spo ∏em ro bo czym
roz drab nia cza s∏o my jest wir nik o po zio -
mej osi ob ro tu z 4-6 rz´ da mi no ̋ y, któ -
rych ogól na licz ba wy no si od 56 do 92.
W za le˝ no Êci od wy ma gaƒ ja ko Êcio wych
i ro dza ju s∏o my, mo gà byç sto so wa ne
no ̋ e o kra w´ dziach tnà cych st´ pio nych,
g∏ad kich lub zàb ko wa nych. No ̋ e ze st´ -
pio ny mi kra w´ dzia mi tnà cy mi sà sto so -
wa ne do roz drab nia nia bar dzo kru chej
s∏o my, a no ̋ e g∏ad kie i zàb ko wa ne pod -
czas zbio ru ro Êlin zbo ̋ o wych. No ̋ e zàb -
ko wa ne cha rak te ry zu jà si´ naj wi´k szà
trwa ∏o Êcià. P∏yt ki no ̋ o we mo gà byç
pro ste lub od gi´ te i te ostat nie sà sztyw -
niej sze oraz po zwa la jà na osià gni´ cie
wi´k sze go za kre su roz rzu tu po ci´ tej s∏o -
my. W nie któ rych mo de lach wir ni ków
do st´p ne sà rów nie˝ spe cjal nie ukszta∏ -
to wa ne p∏yt ki no ̋ o we, któ re wy twa rza -
jà do dat ko wy stru mieƒ po wie trza,
wspo ma ga jà cy roz rzut roz drob nio ne go



ma te ria ∏u. Kra w´ dzia mi prze ciw t nà cy mi
dla ob ra ca jà cych si´ no ̋ y jest li stwa
z no ̋ a mi sta ∏y mi, któ rej zmia na po ∏o ̋ e -
nia w sto sun ku do wir ni ka no ̋ o we go
po zwa la na do dat ko wà re gu la cj´ ja ko -
Êci roz drab nia nia i jest zwià za na z ro -
dza jem zbie ra ne go ma te ria ∏u ro Êlin ne -
go oraz wa run ka mi zbio ru. Pod czas
zbio ru ro Êlin o su chej s∏o mie kra w´ dzie
prze ciw t nà ce na le ̋ y od su nàç od wir ni ka
no ̋ o we go, a w przy pad ku zbio ru ma te -
ria ∏u wil got ne go lub rze pa ku, gro chu
i fa so li na le ̋ y po stà piç od wrot nie. Zbie -
ra jàc ku ku ry dz´ i s∏o necz nik na na sio na
naj lep szy efekt roz drab nia na uzy sku je
si´ po zde mon to wa niu wszyst kich no ̋ y
prze ciw t nà cych.

Pod oryw ka p∏u giem 
czy bro nà ta le rzo wà?

Upra wa gle by bez or ki spraw dza si´
bar dzo do brze, ale jest to tech ni ka nie dla
wszyst kich. Mo gà jà sto so waç tyl ko du ̋ e
go spo dar stwa rol ne. Tech ni ka bez or ko wa
wy ma ga bo wiem spe cja li stycz ne go, dro -
gie go sprz´ tu i cià gni ków o du ̋ ej mo cy.
Wy mu sza ona rów nie˝ sto so wa nie od po -
wied nich Êrod ków ochro ny ro Êlin. Trze ba
jà za tem sto so waç w ca ∏o Êci al bo wca le.
Da je ona ko rzy Êci eko no micz ne i eko lo -
gicz ne, gdy˝ zmniej sza emi sj´ dwu tlen ku
w´ gla. Po le ora ne wy ma ga mniej szej ilo Êci
her bi cy dów, ale wy dzie la do at mos fe ry
trzy krot nie wi´ cej dwu tlen ku w´ gla, po -
wo du jàc efekt cie plar nia ny.

Ze wzgl´ du na po trze b´ uzy ska nia
wi´k szej wy daj no Êci przy za bie gach po -
˝niw nych i z tym zwià za ne zmniej sze nie
kosz tów na jed nost k´ po wierzch ni ko -
rzyst ne jest za stà pie nie p∏u ga pod oryw ko -
we go bro nà ta le rzo wà, mi mo ˝e tra dy cyj -
nie wie lu rol ni ków uwa ̋ a, ˝e pod oryw ka
jest naj lep szym roz wià za niem dla osià -
gni´ cia efek tu rol ni cze go. Zwi´k sze nie
wy daj no Êci, g∏ów nie przez zwi´k sze nie
sze ro ko Êci ro bo czej, po zwa la rów nie˝
na zmniej sze nie ugnia ta nia gle by, gdy˝
wy ko nu je my mniej szà licz b´ prze jaz dów
na jed no st ce po wierzch ni po la. Ta kie za -
da nia spe∏ nia jà bro ny ta le rzo we, któ rych
sek cje ro bo cze mo gà byç usta wio ne
w kszta∏ cie li te ry X lub V o jed nost ko wym
na ci sku na ta lerz po wy ̋ ej 800 N i za mon -
to wa nym z ty ∏u wa ∏em za g´sz cza jà cym
pr´ to wym lub tar czo wym ty pu Cros skill
lub Camp bel la.

Kon struk cja bron ta le rzo wych ule g∏a
pew nym zmia nom, któ re po pra wi ∏y sku -
tecz noÊç dzia ∏a nia ele men tów ro bo czych.
W sto sun ków do p∏u gów, bro ny ta le rzo -
we sà mniej wra˝ li we na za ka mie nie nie
pól, a no wo cze sne wy ro by do brze utrzy -
mu jà g∏´ bo koÊç pra cy na wet na gle bach
ci´˝ kich. ¸a twiej sze jest rów nie˝ wy mie -
sza nie gle by z po zo sta wio nà na Êcier ni sku
s∏o mà, ale ko niecz ne jest za sto so wa nie
wi´k szych Êred nic ta le rzy, któ re za wie ra jà
si´ w za kre sie 500-900 mm. Przy czym
kra jo wi pro du cen ci ofe ru jà bro ny z ta le -
rza mi o Êred ni cy do 660 mm. W trud niej -

szych wa run kach po lo wych po pra wie nie
efek tów uzy sku je si´ przez do bre do cià ̋ e -
nie na rz´ dzia oraz wy po sa ̋ e nie wszyst -
kich sek cji w z´ ba te ta le rze. Ta le rze z´ ba te
sà nie co dro˝ sze od g∏ad kich, co wp∏y wa
na ce n´ na rz´ dzia. Nie w ka˝ dych wa run -
kach po lo wych za le ca si´ sto so wa nie wy -
∏àcz nie ta le rzy z´ ba tych, dla te go te˝ naj -
lep szym roz wià za niem jest roz miesz cze nie
na prze mien ne ta le rzy g∏ad kich i z´ ba tych
na ko lej nych wa∏ kach. Na rz´ dzie ta kie
pra cu je wów czas do brze za rów no na gle -
bie su chej, jak i wil got nej do g∏´ bo ko -
Êci 15 cm. Po nad to bro ny ta le rzo we, w za -
le˝ no Êci od po trzeb, mo˝ na wy re gu lo waç
tak, aby ich in ten syw noÊç pra cy by ∏a do -
k∏ad nie do sto so wa na do wy ma gaƒ. Mo˝ -
na to osià gnàç nie tyl ko przez zmia n´ do -
cià ̋ e nia na rz´ dzia, ale rów nie˝ przez
zmia n´ kà ta usta wie nia sek cji ro bo czych,
któ ry wp∏y wa na in ten syw noÊç mie sza nia

resz tek po ̋ niw nych z gle bà. Przy ma ∏ym
kà cie na tar cia ta le rzy na st´ pu je lep sze
prze ci na nie gle by i kru sze nie bry∏,
a przy wi´k szym – lep sze wy mie sza nie
ma te ria ∏u or ga nicz ne go z gle bà. Przy do -
bo rze cià gni ka do na rz´ dzia lub przy za -
ku pie bro ny ta le rzo wej do ist nie jà ce go
w go spo dar stwie cià gni ka mo˝ na si´ kie -
ro waç wskaê ni kiem mo cy, któ ry wy no -
si 25-30 kW/m sze ro ko Êci ro bo czej. Jest on
sza co wa ny dla pr´d ko Êci jaz dy 8 km/h,
któ rà si´ za le ca pod czas ru chu agre ga tu
cià gnik -bro na ta le rzo wa. Aby efek ty
wspó∏ pra cy za wie sza nej bro ny ta le rzo wej
z cià gni kiem by∏ jak naj wi´k sze, ko niecz ne
jest usta wie nie ∏àcz ni ka gór ne go pod ma -
∏ym kà tem po chy le nia w p∏asz czyê nie pio -
no wej – nie mal rów no le g∏e do po la (prze -
ciw nie ni˝ dla p∏u ga, dla któ re go wska za -
ny jest du ̋ y kàt po chy le nia – aby le piej si´
za g∏´ bia∏). Przy na rz´ dziach za wie sza nych
na le ̋ y pa mi´ taç o do cià ̋ e niu przed niej
osi cià gni ka, bo utrud nio ne jest pro wa -

dze nie agre ga tu po po lu, a zw∏asz cza
na uwro ciach oraz stwa rza wi´k sze ry zy ko
jaz dy pod czas trans por tu.

Ofe ro wa ne na rz´ dzia
Przy za ku pie bro ny na le ̋ y zwró ciç

uwa g´ na ma s´ i licz b´ ta le rzy, gdy˝
dzie làc te dwa pa ra me try otrzy ma my na -
cisk na je den ta lerz. Nie wszyst kie ofe ro -
wa ne na rz´ dzia spe∏ nia jà ten wy ma ga ny
wskaê nik, ale nie po win no sta no wiç to
wi´k sze go pro ble mu, gdy˝ ma s´ mo˝ na
uzu pe∏ niç ob cià˝ ni ka mi, któ re za k∏a da my
na ra m´ na rz´ dzia, dla spe∏ nie nia wy ma -
ga ne go efek tu upra wy, zw∏asz cza na gle -
bach ci´˝ szych i w trud niej szych wa run -
kach pra cy. Przy mniej szej ma sie bro ny
mo gli by Êmy ocze ki waç mniej szej ce ny,
ale mniej sza ma sa wy ro bu mo ̋ e wp∏y -
waç na zmniej sze nie sztyw no Êci i wy trzy -
ma ∏o Êci ra my na rz´ dzia.

Na ryn ku kra jo wym sà do st´p ne bro ny
ta le rzo we w ró˝ nych wer sjach kon struk -
cyj nych. Pro du ko wa ne sà ja ko za wie sza -
ne i przy cze pia ne, a nie któ re fir my ofe ru -
jà bo ga te, do dat ko we wy po sa ̋ a nie, któ -
re zwi´k sza za kres ich sto so wa nia. Spo -
Êród pro du cen tów kra jo wych mo˝ na wy -
mie niç: AK PIL w Pil znie, BO MET w W´ -
gro wie, BU RY w ¸o wi czu, IN VEN TOR
w Mo ko bro dach, KWAS w Tro ja no wie,
ME PRO ZET w Mi´ dzy rze czu Po dol skim,
UNIA Sp. z o.o. w Gru dzià dzu. Do st´p ne
sà rów nie˝ na rz´ dzia in nych firm, np.
Pöttin ger, któ ra ma przed sta wi ciel stwo
w Po zna niu. Bar dzo do brej ja ko Êci bro ny
ta le rzo we sà ofe ro wa ne przez fir m´
Kong skil de, a sà one pro du ko wa ne
w Kut nie, i któ rych dys try bu cja do ko ny -
wa na jest przez cen tra l´ fir my. To sà przy -
k∏a dy, któ re nie wy czer pu jà ca ∏ej ga my
pro du cen tów z Eu ro py.

Oprócz bron ta le rzo wych, któ re prak -
tycz nie sà rów nie˝ wy po sa ̋ o ne w do -
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dat ko we ze spo ∏y w po sta ci zgar nia -
ków i wa ∏ów stru no wych lub pier Êcie -
nio wych, do upra wy Êcier ni ska sto su -
je si´ kul ty wa to ry.

Kul ty wa to ry prze zna czo ne do upra -
wy na ró˝ nej g∏´ bo ko Êci, od p∏yt kiej
do bar dzo g∏´ bo kiej, sà wy po sa ̋ o ne
w z´ by sztyw ne, za koƒ czo ne cz´ sto
w re dlicz ki ze skrzy de∏ ka mi. Na rz´ dzia
te, zwane cz´ sto gru be ra mi, ma jà rów -
nie do dat ko we ze spo ∏y ro bo cze. Mo gà
byç ni mi ta le rze, ele men ty pier Êcie nio -
we, pal cza ste, gwiaê dzi ste, a na koƒ cu
do ∏à cza si´ ró˝ ne wa ∏y.

Prak tycz nie do wy mie sza nia s∏o my
z gle bà mo˝ na sto so waç ró˝ ne agre -
ga ty bier ne, a ze wzgl´ du na za kres
funk cji, ja kà spe∏ nia jà, sà to agre ga ty
ci´˝ kie. Wa˝ ne jest aby upra wa nie
by ∏a zbyt g∏´ bo ka. Opty mal na g∏´ bo -
koÊç to oko ∏o 15 cm, a je Êli wy ko nu je -
my pod oryw k´, to na wet p∏y cej.
Przy wi´k szej g∏´ bo ko Êci s∏o ma jest
s∏a biej roz k∏a da na w gle bie. Wy jà tek
mo gà sta no wiç gle by l˝ej sze. Ogól nie
p∏yt sze wy mie sza nie s∏o my z gle ba za -
pew nia lep szy do st´p po wie trza i uzy -
sku je si´ znacz nie lep szy efekt roz k∏a -
du s∏o my.

Uwa gi koƒ co we
Ze wzgl´ dów agro tech nicz nych,

or ga ni za cyj nych i eko no micz nych po -
˝niw nà upra w´ Êcier nisk ∏à czy si´
z wy sie wem po plo nów. Upra wa po -
plo nów pod no si ˝y znoÊç gle by i wp∏y -
wa na zmniej sze nie za chwasz cze nia
pól, dzia ∏a fi to sa ni tar nie, ogra ni cza jàc
roz wój cho rób, za trzy mu je azot i in ne
sk∏ad ni ki po kar mo we, po pra wia
struk tu r´ i po g∏´ bia pro fil gle bo wy,
chro ni gle b´ przed ero zjà i zwi´k sza
ak tyw noÊç fau ny gle bo wej.

Nie w∏a Êci we za go spo da ro wa nie
Êcier ni ska zwi´k sza nie bez pie czeƒ stwo
gor szych wscho dów i zmniej szo ne go
dzia ∏a nia her bi cy dów. Je Êli efekt dzia -
∏a nia her bi cy dów sto so wa nych w tym
cza sie jest ma ∏y, co mo ̋ e si´ zda rzyç
przy upra wie w mo no kul tu rze.

W pod su mo wa niu mo˝ na stwier -
dziç, ˝e przy na wo ̋ e niu s∏o mà na le ̋ y
za tem za sto so waç wszel kie do st´p ne
me to dy, aby ro Êli nom na st´p czym
stwo rzyç jak naj lep sze wa run ki roz -
wo ju:
- w mia r´ mo˝ li wo Êci uni kaç upra wy

zbó˝ po zbo ̋ ach,
- do bie raç wcze Êniej doj rze wa jà ce ro -

Êli ny,
- nie opóê niaç nie po trzeb nie doj rze -

wa nia,
- utrzy my waç opty mal ne pH gle by,
- kon se kwent nie i sta ran nie wy ko ny -

waç upraw ki po ̋ niw ne.

prof. dr hab. in˝. Alek san der Li sow ski
Ka te dra Ma szyn Rol ni czych i Le Ênych

SGGW w War sza wie

Pierw sza daw ka azo tu za sto -
so wa na w upra wie zbó˝ ozi -
mych ma pod sta wo we zna cze -
nie dla przy sz∏e go plo nu ziar -
na, bo de cy du je o wiel ko Êci
i licz bie li Êci, a tak ̋ e o roz wo -
ju sys te mu ko rze nio we go. To
z ko lei zwi´k sza jàc in ten syw -
noÊç fo to syn te zy po pra wia
krze wi stoÊç pro duk cyj nà i ró˝ -
ni co wa nie si´ ele men tów k∏o -
sa. Wa˝ na jest wy so koÊç daw -
ki, ter min jej za sto so wa nia
i for ma na wo zu.

Azot sto so wa ny wcze snà wio snà ko -
rzyst nie wp∏y wa na dwie sk∏a do we plo -
nu ziar na: ob sa d´ k∏o sów oraz licz b´
k∏o sków i kwiat ków w k∏o sie. Ob sa da
k∏o sów jest pierw szà i naj wa˝ niej szà ce -
chà ∏a nu de cy du jà cà o plo nie. Z ko lei
licz ba k∏o sków i kwiat ków w k∏o sie de -
ter mi nu je dru gà pod wzgl´ dem wa˝ no -
Êci sk∏a do wà plo nu, czy li licz b´ zia ren
w k∏o sie. Mo˝ na stwier dziç, ˝e pierw sza
daw ka azo tu w upra wie zbó˝ ozi mych
jest naj wa˝ niej sza, jej za nie cha nie jest
w za sa dzie nie do od ro bie nia w póê niej -
szym okre sie. 

Wy so koÊç daw ki
Do wy two rze nia 1 to ny ziar na wraz

z od po wied nià ilo Êcià s∏o my psze ni ca ozi -
ma i j´cz mieƒ ozi my po bie ra jà 23 kg azo -
tu, pszen ̋ y to ozi me 22 kg, a ˝y to 21 kg.
W pierw szej daw ce ro Êli nom po win no si´
do star czyç od 40 do 60% ∏àcz nej daw ki
azo tu. Oce nia si´, ̋ e w mo men cie ru sze nia
we ge ta cji zbo ̋ a po trze bu jà ok. 120 kg
N/ha, któ ry mo gà po braç z za so bów gle -
bo wych (mi ne ra li za cja próch ni cy, resz tek
po ̋ niw nych) lub z do star czo nych na wo -
zów mi ne ral nych. Za war toÊç azo tu mi ne -
ral ne go w gle bie po kry wa za le d wie 1/3 za -
po trze bo wa nia zbó˝ ozi mych na ten
sk∏ad nik. Po zo sta ∏a cz´Êç azo tu mu si byç
do star czo na w po sta ci na wo zów mi ne ral -
nych. Oczy wi Êcie sk∏ad nik ten nie mo ̋ e
byç wy ko rzy sta ny przez ro Êli ny w 100%.
Wy ko rzy sta nie przez zbo ̋ a ozi me azo tu
z na wo zów mi ne ral nych wy no si 65%. Dla -
te go trze ba uwzgl´d niaç ten fakt pod czas
pla no wa nia na wo ̋ e nia. Je Êli na przy k∏ad
za war toÊç azo tu mi ne ral ne go w gle bie
wy no si 50 kg/ha, to ro Êli nom trze ba do -
star czyç bra ku jà ce 70 kg. W tym ce -
lu 70 kg trze ba po dzie liç przez 0,65, co da -
je 108 kg N/ha.

Usta le nie opty mal nej daw ki azo tu
jest szcze gól nie wa˝ ne w sy tu acji, gdy
na wo zy azo to we nie sà naj taƒ sze. Ka˝ dy
rol nik za sta na wia si´, aby za jak naj -
mniej sze pie nià dze uzy skaç jak naj wi´k -
szy efekt. Po za tym nie wia do mo, ja kie
b´ dà ce ny sku pu zbó˝ po ˝ni wach, ale
eks per ci na ra zie nie da jà wi´k szych
szans na ich zde cy do wa ny wzrost. B∏´ dy
w wio sen nym na wo ̋ e niu mo gà rol ni -
ków dro go kosz to waç. Zbyt ma ∏e daw ki
azo tu nie po zwo là na wy kszta∏ ce nie od -
po wied niej licz by p´ dów oraz k∏o sków
i kwia tów w k∏o sie. Nad mier ne zaÊ nie
tyl ko b´ dà kosz tow niej sze, ale spo wo -
du jà nad mier ne roz krze wie nie ro Êlin.
Cz´Êç p´ dów z bra ku prze strze ni ˝y cio -
wej póê niej ob umie ra, przez co tra ci si´
nie po trzeb nie znacz nà iloÊç sk∏ad ni ków
po kar mo wych. G´ sto ro snà ce ro Êli ny
w wal ce o Êwia t∏o w pierw szej ko lej no Êci
two rzà cz´ Êci nad ziem ne, a wzrost ko -
rze ni jest za ha mo wa ny. Ta kie ro Êli ny sà
wra˝ liw sze na wio sen ne su sze.

Naj le piej jest okre Êliç wiel koÊç daw ki
na pod sta wie ana li zy za war to Êci azo tu mi -
ne ral ne go w gle bie na da nym po lu. Ten
ostat ni szcze gó∏ jest bar dzo istot ny, bo za -
war toÊç te go sk∏ad ni ka jest bar dzo ró˝ na
na wet na po szcze gól nych po lach w go -
spo dar stwie. Dla te go nie mo˝ na po zwo liç
so bie, aby wszyst kie po la trak to waç iden -
tycz nie. Stàd pró by gle by do ozna czeƒ za -
war to Êci azo tu mi ne ral ne go po win ny byç
po bie ra ne go z ka˝ de go po la.

Aby sko rzy staç z wy ni ków ana liz, pró -
by trze ba po braç naj wcze Êniej jak tyl ko
si´ da, bo Sta cja Che micz no -Rol ni cza po -
trze bu je 2–4 dni na wy ko na nie ozna czeƒ.
Gdy rol nik zbyt póê no do star czy prób ki
do sta cji, mo ̋ e otrzy maç wy ni ki ju˝
po za sto so wa niu przez nie go pierw szej
daw ki azo tu, al bo b´ dzie zwle ka∏ z roz -
sia niem na wo zów cze ka jàc na wy ni ki. 

NAWO˚ENIE ZBÓ˚

Azot na oziminy
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Oczy wi Êcie obie sy tu acje sà nie ko rzyst ne
i nie po win ny mieç miej sca. Wa˝ na jest
tak ̋ e do bra wspó∏ pra ca rol ni ka i pra -
cow ni ków Sta cji Che micz no -Rol ni czej.

Prób ki po bie ra si´ za po mo cà ze sta wu
la sek o ro snà cej d∏u go Êci i o ma le jà cej
Êred ni cy: naj pierw z war stwy 0–30 cm
i na st´p nie 31–60 cm (mo˝ na jesz cze
z trze ciej war stwy – 61–90 cm, tak si´ to
ro bi w kra jach UE -15). IloÊç pró bek za le˝ -
na jest od wiel ko Êci po la i od zmien no Êci
gle by (kom pleks gle bo wo -rol ni czy, ka te -
go ria agro no micz na, przed plon) oraz
od hi sto rii na wo zo wej po la. Na du ̋ ych
po lach o ma ∏ej zmien no Êci, jed na prób ka
w za sa dzie nie po win na prze kra czaç po -
wierzch ni 4 ha. Na mniej szych po lach,
o du ̋ ej zmien no Êci gle by, po wierzch nia
prób ki nie po win na prze kra czaç 1 ha. In -
ne po wierzch nie re pre zen to wa ne przez
jed nà prób k´ za le ̋ à od de cy zji rol ni ka.
Nie na le ̋ y po bie raç pró bek z obrze ̋ y pól
w pa sie do 4 m. 

Mi ni mal na iloÊç pró bek pier wot nych
(miejsc po bra nia) wy no si 10. Prób ki ogól -
ne two rzy si´ przez po ∏à cze nie prób pier -
wot nych z ka˝ dej war stwy od dziel nie, do -
k∏ad nie mie sza, usu wa reszt ki ro Êlin i ka -
mie nie oraz zmniej sza do oko ∏o 100 g. 

Prób ki z po szcze gól nych po zio mów
opi su je si´, po da jàc po ziom po bra nia
na szczel nych wo recz kach fo lio wych,
w któ rych umiesz cza si´ gle b´. Na st´p -
nie prób ki z obu po zio mów z tej sa mej
cz´ Êci po la umiesz cza si´ w wspól nym
wo recz ku, na któ rym umiesz cza si´ sto -
so wa ny w go spo dar stwie nu mer po la
lub ko lej ny wzra sta jà cy nu mer cz´ Êci
po la – zgod ny z nu me rem na za ∏à czo -
nym do prób szki cu/ma pie. 

Tak po bra ne i opi sa ne prób ki, wraz ze
szki cem/ma pà, bez po Êred nio po po bra -
niu do star cza si´ do spe cja li sty te re no -
we go lub do Sta cji Che micz no -Rol ni -
czej, a przy zle ca niu opra co wa nia da -
wek azo tu do ∏à cza si´ kar t´ in for ma cyj -
nà o po lu i upra wia nej ro Êli nie. 

Prób ki mo˝ na krót ko (do 2–3 dni) prze -
cho wy waç w tem pe ra tu rze od +2°
do –50°C. D∏u˝ sze prze cho wy wa nie jest
mo˝ li we tyl ko w tem pe ra tu rze co naj mniej
–180°C. W wy˝ szej tem pe ra tu rze bo wiem
w prób ce na st´ pu jà zmia ny za war to Êci
azo tu mi ne ral ne go, spo wo do wa ne po st´ -
pu jà cym pro ce sem mi ne ra li za cji. 

Wy ko na nie ozna czeƒ za war to Êci azo tu
mi ne ral ne go w jed nej prób ce z war -
stwy 0–60 cm kosz tu je 20,20 z∏
a z 0–90 cm – 30,30 z∏.

Je Êli z ja kichÊ przy czyn rol ni ko wi nie
uda si´ w po r´ po braç pró bek i wy ko naç
tych ozna czeƒ, to mo˝ na sko rzy staç
z orien ta cyj nych za le ceƒ po cho dzà cych
z pro gra mów do rad czych za miesz czo nych
w In ter ne cie. Na stro nie in ter ne to wej
IUNG -PIB Pu ∏a wy, a tak ̋ e Sta cji Che micz -
no -Rol ni czej, za miesz czo no In ter ne to we
Do radz two Rol ni cze (http://www. iung.
pu la wy. pl/OSCHR/Na wo ze nie. php), któ re
po ma ga w orien ta cyj nym okre Êle niu da -
wek po szcze gól nych ma kro ele men tów,

w tym azo tu i po dzia ∏u tej daw ki. Pro gram
bie rze pod uwa g´: przed plon i je go plon,
za sto so wa nie na wo zu na tu ral ne go
pod przed plon i pod ak tu al nie upra wia nà
ro Êli n´ oraz je go daw k´, przy ora nie plo nu
ubocz ne go, ka te go ri´ gle by, od czyn i za -
sob noÊç gle by w przy swa jal ne for my fos -
fo ru, po ta su i ma gne zu oraz wiel koÊç
ocze ki wa ne go plo nu. 

Przy k∏ad:
Po le opi sa ne na zwà Je dyn ka, na któ -

rym upra wia si´ psze ni c´ ozi mà, ocze ki -
wa ny plon wy no si 8 t/ha. Przed plo nem
by∏ rze pak ozi my, któ re go ze bra no 4
t/ha a s∏o m´ po zbio rze przy ora no. Gle -
ba Êred nia, o od czy nie lek ko kwa Ênym,
za sob noÊç w przy swa jal ne for my fos fo -
ru, po ta su i ma gne zu – Êred nia.

Zgod nie z za le ce nia mi w tym przy k∏a -
dzie trze ba za sto so waç 193 kg N/ha,
w tym 80 kg N/ha w pierw szej daw ce
wio sen nej, przed ru sze niem we ge ta cji.

Wiel koÊç da wek azo tu za le ̋ y od ro -
dza ju gle by i ilo Êci opa dów zi mà. Na gle -
bach ci´˝ kich, wil got nych, wol no ogrze -
wa jà cych si´, pierw sza daw ka azo tu po -
win na byç wi´k sza, bo tem po mi ne ra li za -
cji w gle bie jest mniej sze i mniej azo tu
jest do st´p ne dla ro Êlin. Trze ba tak ̋ e
braç pod uwa g´ fakt, ˝e te go rocz na zi -
ma ob fi to wa ∏a w opa dy Ênie gu, a to
ozna cza, ˝e wio snà na stà pià znacz ne
stra ty azo tu spo wo do wa ne wy my wa -
niem. Dla te go b´ dzie to wy ma ga ∏o
zwi´k sze nia da wek azo tu.

Wy so koÊç daw ki azo tu trze ba ró˝ ni co -
waç tak ̋ e w za le˝ no Êci od ob sa dy ro Êlin
i ter mi nu sie wu. Przy du ̋ ej ob sa dzie ro -
Êlin na wo ̋ e nie trze ba ogra ni czaç
do mak sy mal nie 50 kg N/ha, aby nie po -
wo do waç nad mier ne go za g´sz cze nia ∏a -
nu. Przy mniej szej ob sa dzie daw ki azo tu
po win ny byç wi´k sze. Po dob nie in ten -
syw nie trze ba na wo ziç plan ta cje psze ni cy
uszko dzo ne pod czas zi my. 

Tro ch´ ina czej trze ba po st´ po waç
z psze ni cà, któ ra zo sta ∏a za sia na póê no
i po wscho dzi ∏a tu˝ przed zi mà lub do pie -
ro wcze snà wio snà, w pierw szej daw ce
za si la si´ ma ∏à daw kà azo tu (do 30 kg
N/ha), a za pa r´ lub kil ka na Êcie dni, w za -
le˝ no Êci od prze bie gu po go dy, za si la
po raz dru gi.

J´cz mieƒ ozi my krze wi si´ g∏ów nie je -
sie nià, dla te go pierw sza daw ka azo tu
wio snà nie po win na byç zbyt du ̋ a
(ok. 50 kg N/ha), bo ∏a two zwi´k sza ry zy -
ko wy le ga nia ro Êlin. Szcze gól nie do ty czy
to plan ta cji, na któ rych siew prze pro wa -
dzo no doÊç g´ sto. W wy pad ku rzad szych
sie wów lub s∏ab sze go roz krze wie nia
daw k´ azo tu po win no zwi´k szyç si´
do 70 kg N/ha.

Po dob ne za sa dy obo wià zu jà przy na -
wo ̋ e niu ˝y ta ozi me go. Na plan ta cjach
s∏a bo roz krze wio nych daw ka azo tu po -
win na wy no siç 70 kg N/ha. Z ko lei
przy bar dzo do brym roz krze wie niu ro Êlin
iloÊç azo tu mo˝ na zmniej szyç do 30 kg
N/ha. Rów nie˝ w wy pad ku pszen ̋ y ta ozi -
me go na le ̋ y zwra caç uwa g´ na stan roz -
krze wie nia si´ ro Êlin.

Ter min i for ma na wo ̋ e nia
Z pierw szà daw kà azo tu nie wol no si´

spóê niaç. Na le ̋ y prze strze gaç za sa dy, ˝e
to na wóz ma cze kaç na ro Êli ny, a nie od -
wrot nie. Wy jàt kiem sà tyl ko sy tu acje, gdy
ro Êli ny na plan ta cji bar dzo sil nie roz krze -
wi ∏y si´ je sie nià. Do ty czy to przede
wszyst kim j´cz mie nia i pszen ̋ y ta. W ta -
kiej sy tu acji sto so wa nie azo tu w pierw -
szej daw ce na le ̋ y nie co opóê niç.

Aby ro Êli ny mo g∏y szyb ko sko rzy staç
z azo tu za war te go w na wo zach mi ne ral -
nych, mu si byç do star czo ny w for mach
∏a two przy swa jal nych. Naj lep sze pod tym
wzgl´ dem sà na wo zy sa le trza ne i sa le -
trza no -amo no we. Naj wol niej azot jest
do st´p ny z mocz ni ka, dla te go na wóz ten
nie po wi nien byç sto so wa ny do pierw -
sze go na wo ̋ e nia zbó˝ ozi mych.

Na przed wio Êniu mo˝ na tak ̋ e
za sto so waç uzu pe∏ nia jà ce (lub
awa ryj ne) na wo ̋ e nie po ta sem.
Aby by ∏o ono jed nak sku tecz ne,
mu si byç prze pro wa dzo ne bar dzo
wcze Ênie, aby na wo zy szyb ko si´
roz pu Êci ∏y. Pod czas sto so wa nia
tych na wo zów na po lu nie mo ̋ e
byç okry wy Ênie˝ nej. Gdy jed nak
Ênieg si´ utrzy mu je, trze ba po cze -
kaç a˝ si´ roz pu Êci.
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Rze pak ma bar dzo du ̋ e wy ma ga nia
po kar mo we od no Ênie azo tu. Pod sta wo -
we na wo ̋ e nie tym sk∏ad ni kiem od by wa
si´ wio snà w dwóch lub trzech ter mi -
nach.

Rze pak po bie ra na wy two rze nie 1 to -
ny na sion wraz z od po wied nim plo nem
s∏o my 60 kg azo tu. Ozna cza to, ˝e
przy plo nie 4 t/ha na sion ro Êli ny mu szà
po braç 240 kg N/ha. Przy ocze ki wa nych
bar dzo wy so kich plo nach ∏àcz na daw ka
azo tu do star cza ne go w na wo zach mi ne -
ral nych mo ̋ e do cho dziç do 180 kg N/ha.
Sto so wa nie wi´k szych da wek mo ̋ e byç
nie op∏a cal ne z ra cji wy so kich cen na wo -
zów mi ne ral nych i nie naj wy˝ szych rze -
pa ku. Po za tym przy wi´k szych daw kach
azo tu na st´ pu je zmniej sze nie za war to Êci
t∏usz czu w na sio nach, a co raz wi´ cej pro -
du cen tów t∏usz czu p∏a ci za po ziom za -
ole je nia su row ca.

Azot sto so wa ny w pierw szej daw ce
wio sen nej po bu dza roz wój li Êci, w tym
od bu do w´ ro zet li Êcio wych, zwi´k sza
licz b´ ∏usz czyn na p´ dzie g∏ów nym i p´ -
dach bocz nych. Sk∏ad nik ten tak ̋ e ko -
rzyst nie wp∏y wa na roz wój sys te mu ko -
rze nio we go i wspo ma ga je go re ge ne ra -
cj´ po uszko dze niach zi mo wych. 

Azot sto so wa ny w dru gim ter mi nie
po wi nien ogra ni czaç re duk cj´ p´ dów
bocz nych i za wiàz ków kwia to wych. Dru -
gà daw k´ azo tu sto su je si´ na po czàt ku
pà ko wa nia rze pa ku.

èró d∏a azo tu
Pod sta wo wym êró d∏em azo tu dla ro -

Êlin jest gle ba, ale jest go tam za ma ∏o
w sto sun ku do za po trze bo wa nia rze pa ku.
Za war toÊç azo tu mi ne ral ne go w gle bie za -
le ̋ y od ja ko Êci i ty pu gle by, za war to Êci
próch ni cy oraz przed plo nu. Oce nia si´, ˝e
na gle bach Êred nich i ci´˝ kich wio snà
w gle bie jest ok. 60 kg N/ha a na gle bach
l˝ej szych jest to o 20 kg N/ha mniej. Po -
za tym w sta no wi skach po zbo ̋ ach za -
war toÊç te go sk∏ad ni ka jest mniej sza ni˝
po ro Êli nach oko po wych czy mo tyl ko wa -
tych drob no na sien nych lub stràcz ko wych. 

Du ̋ y wp∏yw na tem po mi ne ra li za cji
sub stan cji or ga nicz nej ma tak ̋ e tem pe -
ra tu ra gle by i jej wil got noÊç. Przy ni˝ szej
wil got no Êci i wy˝ szej tem pe ra tu rze mi ne -
ra li za cja za cho dzi szyb ciej a tym sa mym
wi´ cej azo tu mi ne ral ne go sta je si´ do -
st´p ne go dla ro Êlin, ni˝ przy wy˝ szej wil -
got no Êci i ni˝ szej tem pe ra tu rze. 

Z po wo du du ̋ ych opa dów Ênie gu
znacz na cz´Êç azo tu zo sta nie wy p∏u ka -
na na przed wio Êniu, a w zwiàz ku z tym
ko niecz ne b´ dzie zwi´k sze nie na wo ̋ e nia
mi ne ral ne go. Sto so wa nie wi´k szych da -

wek azo tu jest tak ̋ e uza sad nio ne pod -
czas wcze snej i cie p∏ej wio sny oraz du -
˝ych i rów no mier nie roz ∏o ̋ o nych w okre -
sie we ge ta cji opa dów.

Wy so koÊç daw ki
Naj bar dziej efek tyw ne jest na wo ̋ e -

nie azo tem na gle bach Êred nich kom -
plek sów ˝yt nie go bar dzo do bre go i ˝yt -
nie go do bre go (kla sy bo ni ta cyj ne
IIIa–IVa). Na gle bach s∏ab szych daw ki
azo tu trze ba zmniej szyç, bo azot i tak
nie zo sta nie wy ko rzy sta ny przez ro Êli ny
ze wzgl´ du na nie do bór wo dy. Z ko lei
na gle bach ˝yê niej szych sto so wa nie
zbyt wy so kich da wek azo tu jest nie ce lo -
we ze wzgl´ du na wi´k szà za war toÊç te -
go sk∏ad ni ka w gle bie. 

Du ̋ y wp∏yw na wiel koÊç daw ki w pierw -
szym ter mi nie na wo ̋ e nia ma stan plan ta cji
i ob sa da ro Êlin po zi mie. W pierw szej ko lej -
no Êci po win ny byç bo wiem na wo ̋o ne s∏a -
be plan ta cje, prze rze dzo ne po zi mie. Mi ni -
mal na ob sa da ro Êlin po zi mie, przy któ rej
mo˝ na po zo sta wiç plan ta cj́ , jest bar dzo
zró˝ ni co wa na i w znacz nym stop niu za le ̋ y
od rów no mier no Êci roz miesz cze nia ˝y wych
ro Êlin na po lu. Przy rów no mier nym roz -
miesz cze niu ro Êlin za mi ni mal nà ob sa d´
uwa ̋ a sí 20 szt./m2, ale de cy zj́  w tym za -
kre sie trze ba po dej mo waç in dy wi du al nie
dla ka˝ dej plan ta cji. Rze pak jest bo wiem
bar dzo pla stycz nà ro Êli nà, któ ra bar dzo do -
brze wy ko rzy stu je wi´k szà prze strzeƒ
na po lu. Plan ta cje w do brej kon dy cji, o wy -
rów na nej ob sa dzie, mo gà byç na wo ̋o ne
nie co póê niej ni̋  prze rze dzo ne.

Wy so koÊç daw ki naj le piej jest usta liç
w opar ciu o ba da nia za sob no Êci gle by
w azot mi ne ral ny przez Sta cj´ Che micz -
no -Rol ni czà przed ru sze niem we ge ta cji.
Po uzy ska niu ta kich wy ni ków wia do mo,
ile do k∏ad nie jest azo tu w gle bie. Prób ki
gle by do ozna czeƒ po bie ra si´ z trzech
warstw gle by: 0–30, 31–60 i 61–90 cm.
Wa˝ ne jest wcze sne po bra nie pró bek,
gdy tyl ko gle ba roz mar z nie. Bez po Êred -
nio po po bra niu prób ki na le ̋ y do star czyç
do la bo ra to rium sta cji.

W usta la niu da wek azo tu w upra wie
rze pa ku mo ̋ e po móc In ter ne to we Do -
radz two Na wo zo we Ro Êlin Upraw nych za -
miesz czo ne na stro nie Sta cji Che micz no -
-Rol ni czej i IUNG -PIB (http://www.iung.
pu la wy.pl/OSCHR/Na wo ze nie.php).

Jest to na rz´ dzie s∏u ̋ à ce do spo rzà -
dza nia pla nów na wo ̋ e nia. Dla pod sta -
wo wych ro Êlin upraw nych pro gram ob li -
cza daw ki na wo zów mi ne ral nych, ja kie
na le ̋ y za sto so waç, by osià gnàç za k∏a da -
ny plon. Wy li czo ne daw ki sà uzu pe∏ nie -
niem po trzeb po kar mo wych da nej ro Êli -
ny po wcze Êniej szym uwzgl´d nie niu wa -
run ków Êro do wi sko wych (gle ba, przed -
plon, na wo ̋ e nie na wo za mi na tu ral ny mi)
w kon kret nym zmia no wa niu. W ce lu ob -
li czeƒ dla wy bra nej ro Êli ny na le ̋ y do ar -
ku sza da nych wej Êcio wych wsta wiç pod -
sta wo we in for ma cje o ro Êli nie i po lu. In -
for ma cje o ro Êli nie to wy bra na z li sty ro -
Êli na i ocze ki wa ny plon, opcjo nal nie na le -
˝y po daç, czy prze wi du je si´ za sto so wa -
nie pod tà ro Êli n´ na wo zu na tu ral ne go
i w ja kiej ilo Êci. In for ma cje o przed plo nie
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– po da je si´ ja ka to by ∏a ro Êli na, ja ki uzy -
ska no plon i ewen tu al nie, czy sto so wa no
pod nià na wóz na tu ral ny i w ja kiej wy so -
ko Êci, po da je si´ te˝ spo sób za go spo da -
ro wa nia plo nu ubocz ne go. In for ma cje
o po lu to: ka te go ria gle by, po ziom za -
war to Êci P2O5, K2O i MgO, a tak ̋ e od -
czyn. Mo˝ na te˝ wpro wa dziç ozna cze nie
po la w ce lu je go iden ty fi ka cji. Po wy pe∏ -
nie niu ar ku sza przy cisk „Ob licz” prze sy ∏a
da ne do pro gra mu wy li cza jà ce go po trze -
by po kar mo we ro Êli ny i ge ne ru jà ce go
stro n´ wy ni ko wà. Pro gram wy li cza za po -
trze bo wa nie ro Êli ny na azot (N), po tas
(K2O), fos for (P2O5), ma gnez (MgO) oraz
wy li cza ewen tu al nà daw k´ wap na (CaO)
w ce lu po pra wy pH gle by. Dla wy li czo nej
daw ki azo tu po da je ter mi ny sto so wa nia
daw ki po dzie lo nej.

Przy k∏ad:
Po le opi sa ne na zwà „Pod la sem”,

na któ rym upra wia si´ rze pak ozi my, ocze -
ki wa ny plon wy no si 4 t/ha. Przed plo nem
by ∏a psze ni ca ozi ma, któ ra plo no wa ∏a
na po zio mie 8 t/ha, a s∏o m´ po zbio rze
przy ora no. Gle ba Êred nia, o od czy nie lek ko
kwa Ênym, za sob noÊç w przy swa jal ne for my
fos fo ru, po ta su i ma gne zu – Êred nia.

Wy li czo na ∏àcz na daw ka azo tu wy nio -
s∏a 188 kg N/ha, z cze go 38 kg N/ha po -
win no by ∏o byç za sto so wa ne przed sie -
wem rze pa ku, 94 kg N/ha przed ru sze niem
we ge ta cji ro Êlin oraz 56 kg N/ha w fa zie
pà ko wa nia rze pa ku.

Je den, dwa czy trzy ter mi ny
Daw ki azo tu do 120 kg N/ha sto su je si´

jed no ra zo wo przed ru sze niem we ge ta cji.
Przy ta kim po zio mie na wo ̋ e nia nie ma sen -
su dzie le nia da wek, bo nie da je to ˝ad ne go
efek tu plo no twór cze go, a je dy nie pod no si
nie po trzeb nie koszt sto so wa nia na wo zów.

Naj cz´ Êciej daw ki azo tu dzie li si´
na dwie cz´ Êci: 60–70 i 30–40%, al bo
na trzy: 50, 25 i 25%. Sto so wa nie azo tu
w kil ku ter mi nach zwi´k sza wy ko rzy sta nie
azo tu przez ro Êli ny. Jed no cze Ênie zmniej -
sza ry zy ko wy le ga nia rze pa ku. Mniej sze
jest tak ̋ e ry zy ko wy le ga nia ro Êlin. 

For ma na wo zów
W pierw szym ter mi nie po win ny byç

sto so wa ne szyb ko dzia ∏a jà ce na wo zy azo -
to we, np. RSM, sa le tra amo no wa. Po win -
no si´ na to miast uni kaç mocz ni ka, z któ re -
go azot, aby sta∏ si´ do st´p ny dla ro Êlin,
mu si przejÊç pro ces ni try fi ka cji. Pro ces ten
prze bie ga jed nak wol no w ni˝ szych tem -
pe ra tu rach, a te naj cz´ Êciej pa nu jà wcze -
snà wio snà. Dla te go przy swa ja nie azo tu
przez rze pak z mocz ni ka jest wte dy bar -
dzo po wol ne. 

Ro Êli ny ka pust ne (krzy ̋ o we), w tym
rze pak, ma jà du ̋ e za po trze bo wa nie
na siar k´. Nie do bór siar ki wy st´ pu je
g∏ów nie na gle bach lek kich, o ma ∏ej za -
war to Êci próch ni cy, po do brych przed -

plo nach (du ̋ e po bra nie te go sk∏ad ni ka
przez ro Êli ny mo tyl ko wa te) i przy wy so -
kim na wo ̋ e niu azo tem. Dla te go na po -
lach ubo gich w ten sk∏ad nik war to cz´Êç
azo tu wnieÊç w for mie siar cza nu amo -
nu, któ ry za wie ra 24% siar ki. Na wóz ten
po win no sto so waç si´ jak naj wcze Êniej,
a kil ka dni póê niej roz siaç sa le tr´ amo -
no wà. Na po lach ubo gich w siar k´ mo˝ -
na za sto so waç do 200 kg/ha te go na wo -
zu i w ten spo sób ro Êli nom do star -
czyç 48 kg siar ki (SO3). Przyj mu je si´, ˝e
daw ka siar ki po win na sta no wiç 15–20%
daw ki azo tu. Ze wzgl´ du na po wol ne
dzia ∏a nie siar cza nu amo nu nie wol no
sto so waç na plan ta cjach sil nie os∏a bio -
nych po zi mie (wy ma ga jà ∏a two do st´p -
ne go azo tu) i na gle bach za kwa szo nych,
bo na wóz ten do dat ko wo je za kwa sza.
Trze ba pa mi´ taç, ˝e na wóz ten wol no
sto so waç je dy nie na ro Êli ny su che, aby
nie spo wo do waç ich po pa rze nia. 

Siar ka ko rzyst nie wp∏y wa na wy ko rzy -
sta nie azo tu przez rze pak. Bie rze tak ̋ e
udzia∏ w pro ce sie two rze nie chlo ro fi lu
i bia∏ ka. Nie wol no jed nak sto so waç zbyt
wy so kich da wek siar ki, bo w nad mia rze
po gar sza ja koÊç na sion rze pa ku po przez
wzrost za war to Êci glu ko zy no la nów (tio -
gli ko zy dów). 

Do bór na wo zu mi ne ral ne go do sto -
so wa nia w dru gim ter mi nie na wo ̋ e nia
ma mniej sze zna cze nie ni˝ w pierw szym,
bo nie ma a˝ ta kiej pre sji na szyb kà do -
st´p noÊç azo tu. Sto so wa nia azo tu
w dru gim ter mi nie nie wol no jed nak
opóê niaç, bo ewen tu al na su sza mo ̋ e
bar dzo sil nie ogra ni czaç do st´p noÊç
azo tu i zmniej szaç je go efek tyw noÊç.
W wy pad ku za chwasz cze nia póê no za -
sto so wa ny azot mo ̋ e tak ̋ e po bu dzaç
do wzro stu nie któ re ucià˝ li we chwa sty,
np. ru mia no wa te.
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Zalecenie nawozowe 
Dawka N (kg/ha) 188 
Dawka P2O5 (kg/ha) 83 
Dawka K2O (kg/ha) 117 
Dawka MgO (kg/ha) 17 
Dawka CaO (t/ha) 1 

Podzia∏ dawek N
Dawka 0: 0 przed siewem
Dawka I: 38 przed siewem
Dawka II: 94 przed ruszeniem

wegetacji wiosennej
Dawka III:   56 w fazie pàkowania
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Od te go ro ku rol ni cy, któ rzy
wy stà pià o p∏at no Êci bez po Êred -
nie, o do p∏a ty wspie ra jà ce go -
spo da ro wa nie na ob sza rach gór -
skich i in nych ob sza rach o nie ko -
rzyst nych wa run kach go spo da -
ro wa nia (ONW), o po moc w ra -
mach pro gra mu rol no Êro do wi -
sko we go oraz pie nià dze na za le -
sia nie grun tów rol nych mu szà
przez ca ∏y rok ka len da rzo wy
spe∏ niaç nor my i wy mo gi wza -
jem nej zgod no Êci (z ang. Cross
Com plian ce). Ich spe∏ nie nie nie
jest jed nak trud ne.

Od 2010 r. obo wià zu jà do dat ko we
no we nor my, któ re na k∏a da jà na rol ni -
ków obo wià zek po sia da nia w okre Êlo -
nych sy tu acjach po zwo leƒ wod no praw -
nych, za cho wa nia cha rak te ry stycz nych
ele men tów kra jo bra zu, za kaz nisz cze nia
sie dlisk ro Êlin i zwie rzàt ob j´ tych ochro -
nà oraz do pusz cza jà pod pew ny mi wa -
run ka mi mo˝ li woÊç upra wy da ne go ga -
tun ku zbó˝ d∏u ̋ ej ni˝ przez ko lej ne trzy
la ta na tej sa mej dzia∏ ce. 

Od te go ro ku ka˝ dy rol nik, ko rzy sta -
jà cy z desz czow ni czy po bie ra jà cy wo dy
po wierzch nio we lub pod ziem ne w ilo Êci
wi´k szej ni˝ 5 m3 na do b´ do na wad nia -
nia grun tów lub upraw, mu si po sia daç
wy ma ga ne pra wem po zwo le nie wod -
no praw ne. 

Na dzia∏ ce rol nej mu szà zo staç za cho -
wa ne cha rak te ry stycz ne ele men ty kra jo -
bra zu, ta kie jak drze wa, któ re sà po mni -
ka mi przy ro dy czy ro wy o sze ro ko Êci do 2
me trów. Ka˝ dy rol nik w za ∏àcz ni ku gra -
ficz nym do ∏à czo nym do wnio sku o przy -
zna nie p∏at no Êci zo bo wià za ny jest za zna -
czyç miej sce po ∏o ̋ e nia tych ele men tów. 

Ka˝ dy rol nik mu si prze strze gaç za ka -
zu nisz cze nia sie dlisk ro Êlin i zwie rzàt
po ∏o ̋ o nych na ob sza rach chro nio nych,
tzn. w par kach na ro do wych, re zer wa -
tach przy ro dy, par kach kra jo bra zo wych,
ob sza rach chro nio ne go kra jo bra zu,
u˝yt kach eko lo gicz nych, ze spo ∏ach
przy rod ni czo -kra jo bra zo wych, sta no wi -
skach do ku men ta cyj nych i po mni kach
przy ro dy. 

Zmie nio ne zo sta ∏y prze pi sy wpro wa -
dzo ne w 2007 r., któ re sta no wi ∏y, ˝e
na da nej dzia∏ ce ewi den cyj nej b´ dzie
mo˝ na upra wiaç ten sam ga tu nek, czy li
psze ni c´, ˝y to, j´cz mieƒ lub owies nie
d∏u ̋ ej ni˝ przez ko lej ne trzy la ta. Na to -
miast zgod nie ze zmie nio ny mi prze pi sa -
mi, rol nik mo ̋ e upra wiaç ten sam ga tu -
nek zbo ̋ a tak ̋ e w ko lej nym ro ku. Mu si

je dy nie wy ko naç je den z wy mie nio nych
za bie gów: przy ora nie s∏o my, na wo ̋ e nie
obor ni kiem lub przy ora nie mi´ dzy plo nu
i po in for mo waç o tym fak cie kie row ni ka
biu ra po wia to we go ARiMR. 

Szcze gó ∏y po wy˝ szych zmian zo sta nà
okre Êlo ne w roz po rzà dze niu mi ni stra
rol nic twa w spra wie mi ni mal nych norm. 

Po nad to w 2009 r. zo sta ∏a wpro wa -
dzo na nor ma do ty czà ca mi ni mal nej po -
kry wy gle bo wej, któ ra okre Êla, ˝e co
naj mniej 40% po wierzch ni grun tów or -
nych, po ∏o ̋ o nych na ob sza rach za gro -
˝o nych ero zjà wod nà, wcho dzà cych
w sk∏ad go spo dar stwa rol ne go, po win -
no po zo staç pod okry wà ro Êlin nà,
w okre sie co naj mniej od 1 grud nia
do 15 lu te go. In for ma cja do ty czà ca po -
∏o ̋ e nia dzia ∏ek ewi den cyj nych na ob sza -
rach za gro ̋ o nych ero zjà wod nà za war -
ta jest w „In for ma cji do ty czà cej dzia ∏ek
de kla ro wa nych do p∏at no Êci”. 

W za kre sie wy mo gów wza jem nej
zgod no Êci rol nik re ali zu jà cy na ob sza -
rach „Na tu ra 2000” przed si´ wzi´ cia
pod le ga jà ce oce nie od dzia ∏y wa nia
na Êro do wi sko, mi´ dzy in ny mi wy do by -
wa nie ˝wi ru, bu do wa uj´ç wo dy, wy cin -
ka drzew, bu do wa wa ∏ów prze ciw po -
wo dzio wych czy ro bo ty me lio ra cyj ne,
zo bo wià za ny jest do pro wa dze nia in we -
sty cji zgod nie z obo wià zu jà cy mi pro ce -
du ra mi. Pod czas kon tro li spraw dza ne
b´ dzie, czy rol nik po sia da od po wied nià
de cy zj´ ad mi ni stra cyj nà w tym za kre sie. 

Zmia nie uleg∏ rów nie˝ wy móg obo -
wià zu jà cy rol ni ków, któ rych go spo dar -
stwa po ∏o ̋ o ne sà na ob sza rach
„Na tu ra 2000”. Do tych cza so wy
wy móg zo bo wià zy wa∏ rol ni ka
do prze strze ga nia wy ma gaƒ
wy ni ka jà cych z pla nów za daƒ
ochron nych w za kre sie do ty -
czà cym ro Êlin, zmie nio ny prze -
pis po sze rza ten wy móg o sie -
dli ska zwie rzàt i sie dli ska przy -
rod ni cze. 

W przy pad ku nie prze strze -
ga nia wy ma gaƒ i norm, p∏at -
no Êci sà re du ko wa ne pro por -
cjo nal nie do na ru szeƒ. Wy miar
sank cji za nie prze strze ga nie

wy mo gów pod sta wo wych b´ dzie uza -
le˝ nio ny od wie lu czyn ni ków. Pod sta wo -
we roz ró˝ nie nie to nie zgod noÊç z prze -
pi sa mi wy ni ka jà ca z za nie dba nia rol ni ka
(dzia ∏a nia nie ce lo we) lub wi ny rol ni ka
(dzia ∏a nia ce lo we). Po nad to przy okre -
Êla niu wy mia ru sank cji b´ dà bra ne
pod uwa g´ ta kie ele men ty, jak: po wta -
rzal noÊç, za si´g, do tkli woÊç i trwa ∏oÊç. 

Gdy stwier dzo na nie zgod noÊç wy nik -
nie z za nie dba nia ze stro ny rol ni ka, ob ni˝ -
ka ta b´ dzie z za sa dy sta no wiç 3% ca∏ ko -
wi tej kwo ty, o któ rà wnio sko wa∏ rol nik.
Jed nak ̋ e na pod sta wie ra por tu z kon tro li
mo ̋ e zo staç wy da na de cy zja o ob ni ̋ e niu
wiel ko Êci po trà ce nia do 1% lub zwi´k sze -
niu go do 5% ca∏ ko wi tej kwo ty lub,
w okre Êlo nych przy pad kach, od stà pie nia
od na ∏o ̋ e nia ja kich kol wiek ob ni ̋ ek. 

W przy pad ku stwier dze nia po wta rza -
jà cej si´ nie zgod no Êci pro cent sank cji
zo sta nie po mno ̋ o ny ra zy 3, jed nak
mak sy mal na wy so koÊç sank cji nie mo ̋ e
prze kro czyç 15% ca∏ ko wi tej kwo ty do -
p∏at bez po Êred nich. 

Gdy rol nik ce lo wo do pu Êci∏ si´ stwier -
dzo nej nie zgod no Êci, ob ni˝ ka b´ dzie z za -
sa dy wy no siç 20% ca∏ ko wi tej kwo ty. Jed -
nak ̋ e ARiMR mo ̋ e na pod sta wie oce ny
przed ∏o ̋ o nej przez w∏a Êci wy or gan kon -
tro li w ra por cie z czyn no Êci kon tro l nych
wy daç de cy zj´ o ob ni ̋ e niu pro cen tu
do wy so ko Êci nie mniej szej ni˝ 15% lub,
tam gdzie ma to za sto sowa nie, zwi´k szyç
ten pro cent na wet do 100% ca∏ ko wi tej
wnio sko wa nej kwo ty. 

Kon tro la prze strze ga nia wy mo gów
wza jem nej zgod no Êci obej mie przy naj -
mniej 1% go spo darstw rol nych ubie ga jà -
cych si´ o p∏at no Êci bez po Êred nie oraz
p∏at no Êci PROW 2007 – 2013: ONW, Pro -
gram rol no Êro do wi sko wy, Za le sia nie
grun tów rol nych, co w przy pad ku Pol ski
ozna cza ko niecz noÊç prze pro wa dze nia
oko ∏o 15 ty si´ cy kon tro li rocz nie. 

DOPŁATY

Nowe wymagania
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Kilka dop∏at – jeden wniosek

Od te go ro ku rol ni cy ubie ga jà cy si´
o przy zna nie p∏at no Êci bez po Êred nich, po -
mo cy fi nan so wej z ty tu ∏u wspie ra nia go spo -
da ro wa nia na ob sza rach gór skich i in nych
ob sza rach o nie ko rzyst nych wa run kach go -
spo da ro wa nia (ONW), p∏at no Êci z ty tu ∏u 
re ali za cji przed si´ wzi´ç rol no Êro do wi sko -
wych i po pra wy do bro sta nu zwie rzàt
(PROW 2004–2006) oraz p∏at no Êci rol no Êro -
do wi sko wej (PROW 2007–2013), b  ́dà mo -
gli ubie gaç sí  o te p∏at no Êci na jed nym
wspól nym for mu la rzu wnio sku. 

Ozna cza to, ̋ e ju  ̋w tym ro ku na jed nym
for mu la rzu wnio sku rol ni cy mo gà wnio sko -
waç o przy zna nie dzie sí  ciu ro dza jów p∏at -
no Êci: 
1. Jed no li tà p∏at noÊç ob sza ro wà (JPO). 
2. Uzu pe∏ nia jà ce p∏at no Êci ob sza ro we

(UPO), w tym p∏at no Êci do po wierzch ni
gru py upraw pod sta wo wych, p∏at no Êci
uzu pe∏ nia jà cej do po wierzch ni upraw ro -
Êlin prze zna czo nych na pa sz ,́ upra wia -
nych na trwa ∏ych u˝yt kach zie lo nych
(p∏at no Êci zwie rz  ́cej), p∏at no Êci uzu pe∏ -
nia jà cej do po wierzch ni upra wy chmie lu,
nie zwià za nej z pro duk cjà. 

3. P∏at no Êci ob sza ro wej do po wierzch ni
upraw ro Êlin stràcz ko wych i mo tyl ko wa -
tych drob no na sien nych (spe cjal na p∏at -
noÊç ob sza ro wa). 

4. Od dziel nej p∏at no Êci z ty tu ∏u owo ców
i wa rzyw (p∏at noÊç do po mi do rów), 

5. Przej Êcio we p∏at no Êci z ty tu ∏u owo ców
mí k kich (OM). 

6. P∏at noÊç cu kro wà. 
7. P∏at no Êci do zwie rzàt (wspar cie spe cjal -

ne). 
8. Przy zna nie p∏at no Êci z ty tu ∏u re ali za cji

przed si´ wzi´ç rol no Êro do wi sko wych
i po pra wy do bro sta nu zwie rzàt (PROW
na la ta 2004–2006). 

9. P∏at no Êci rol no Êro do wi sko we (PROW
na la ta 2007–2013). 

10.Po moc fi nan so wà z ty tu ∏u wspie ra nia go -
spo da ro wa nia na ob sza rach gór skich i in -
nych ob sza rach o nie ko rzyst nych wa run -
kach go spo da ro wa nia (ONW). 

Wpro wa dze nie jed ne go for mu la rza
wnio sku dla 10 ró  ̋nych ro dza jów p∏at no Êci
spra wi, ̋ e rol nik nie b  ́dzie mu sia∏ wie lo krot -
nie po da waç tych sa mych da nych. 

Wy pe∏ nio ny wnio sek wraz z ma te ria ∏em
gra ficz nym trze ba b  ́dzie z∏o ̋ yç w biu rze
po wia to wym ARiMR al bo prze s∏aç pocz tà
od 15 mar ca do 17 ma ja. Je Êli wnio sek z∏o -
˝o ny zo sta nie po 17 ma ja, ale nie póê niej ni̋
do 11 czerw ca, za ka  ̋dy dzieƒ ro bo czy
opóê nie nia sto so wa ne b  ́dà zmniej sze nia
na le  ̋nej rol ni ko wi kwo ty p∏at no Êci o 1%.  

Nowe dop∏aty
Od ro ku 2010 rol ni cy, któ rzy spe∏ nia jà

wa run ki do otrzy ma nia jed no li tej p∏at no Êci

ob sza ro wej, b  ́dà mo gli ubie gaç sí  o dwa
no we ro dza je wspar cia spe cjal ne go:

p∏at no Êci ob sza ro wej do po wierzch ni
upraw ro Êlin stràcz ko wych i mo tyl ko wa -
tych drob no na sien nych; 
p∏at no Êci do krów i owiec. 
Spe cjal na p∏at noÊç przy s∏u gu je rol ni kom

w ca ∏ym kra ju do po wierzch ni upraw ro Êlin
stràcz ko wych i mo tyl ko wa tych drob no na -
sien nych upra wia nych w plo nie g∏ów nym,
po ∏o ̋ o nych na dzia∏ kach rol nych, do któ rych
zo sta ∏a przy zna na jed no li ta p∏at noÊç ob sza -
ro wa. Na ta kie wspar cie w tym ro ku prze -
zna czo na zo sta nie kwo ta 10,8 mln eu ro,
przy za ∏o ̋ e niu, ̋ e do p∏at no Êci tych zo sta nie
za kwa li fi ko wa na po wierzch nia ok. 180 tys.
ha. Staw ka p∏at no Êci do hek ta ra tych upraw
wy nie sie ok. 60 eu ro.

Ro Êli ny mo tyl ko wa te drob no na sien ne
i stràcz ko we, do po wierzch ni któ rych rol ni cy
mo gà ubie gaç sí  o wspar cie spe cjal ne, to:
ko ni czy na czer wo na, ko ni czy na bia ∏a, ko ni -
czy na bia ∏o ró ̋ o wa, ko ni czy na per ska, ko ni -
czy na krwi sto czer wo na, ko ni czy ny zwy czaj -
na, espar ce ta siew na, lu cer na siew na, lu cer -
na mie szaƒ co wa, bób, bo bik, cie cie rzy ca, fa -
so la zwy k∏a, fa so la wie lo kwia to wa, groch
siew ny, groch siew ny cu kro wy, so cze wi ca ja -
dal na, so ja zwy czaj na, ∏u bin bia ∏y, ∏u bin wà -
sko list ny, ∏u bin ˝ó∏ ty, pe lusz ka, se ra de la
upraw na, wy ka siew na. No wa p∏at noÊç nie
przy s∏u gu je do tych dzia ∏ek, któ re w ro -
ku 2010 ob j́  te sà p∏at no Êcia mi z ty tu ∏u re ali -
za cji przed sí  wzí ç rol no Êro do wi sko wych
i po pra wy do bro sta nu zwie rzàt
(PROW 2004–2006) lub p∏at no Êcià rol no Êro -
do wi sko wà (PROW 2007–2013). 

P∏at noÊç do krów przy s∏u gu je rol ni kom
z pí  ciu wo je wództw: lu bel skie go, ma ∏o pol -
skie go, pod kar pac kie go, Êwí  to krzy skie go
i Êlà skie go. Rol ni cy z tych re gio nów mu szà
z∏o ̋ yç wnio sek o przy zna nie jed no li tej p∏at -
no Êci ob sza ro wej i po sia daç na dzieƒ 31 ma -
ja 2010 r. nie wí  cej ni̋ 10 krów w wie ku co
naj mniej 36 mie sí  cy. P∏at no Êci b  ́dà przy -
zna wa ne tyl ko do zwie rzàt, któ re sà za re je -
stro wa ne w sie dzi bie sta da po ∏o ̋ o nej na te -
re nie tych wo je wództw. Wszyst kie te zwie -
rz  ́ta mu szà byç od po wied nio ozna ko wa ne
i zg∏o szo ne do sys te mu iden ty fi ka cji i re je -
stra cji zwie rzàt, któ ry pro wa dzi ARiMR.
Na re ali za cj́  tej p∏at noÊç w ro ku 2010 zo sta -
nie prze zna czo na kwo ta 28,5 mln eu ro.
Przy za ∏o ̋ e niu, ˝e do ta kie go wspar cia kwa -
li fi ko waç sí  b  ́dzie ok. 200 tys. krów, staw -
ka p∏at no Êci do jed nej sztu ki wy nie sie
ok. 142,5 eu ro. 

P∏at noÊç do owiec przy s∏u gu je rol ni kom
z pí  ciu wo je wództw: pod kar pac kie go, ma -
∏o pol skie go, Êlà skie go, opol skie go i dol no -
Êlà skie go. Rol nik ubie ga jà cy si´ o ta kie
wspar cie, po za z∏o ̋ e niem wnio sku o przy -
zna nie jed no li tej p∏at no Êci ob sza ro wej, mu si
po sia daç na dzieƒ 31 ma ja 2010 r. co naj -
mniej 10 sa mic w wie ku co naj mniej 18 mie -
sí  cy, za re je stro wa nych w sie dzi bach stad
po ∏o ̋ o nych na te re nie tych wo je wództw.

Zwie rz  ́ta te mu szà byç zg∏o szo ne do re je -
stru zwie rzàt go spo dar skich pro wa dzo ne go
przez ARiMR (sys tem IRZ) i od po wied nio
ozna ko wa ne, zgod nie z obo wià zu jà cy mi
prze pi sa mi. W ro ku 2010 na ta kie wspar cie
zo sta nie prze zna czo na kwo ta 1,5 mln eu ro.
Przy za ∏o ̋ e niu, ˝e do tych p∏at no Êci kwa li fi -
ko waç sí  b  ́dzie ok. 50 tys. owiec, staw ka
p∏at no Êci do jed nej sztu ki wy nie sie ok. 30
eu ro. 

Zmiany w dop∏atach
Od 2010 ro ku w za sa dach przy zna wa nia

p∏at no Êciach w ra mach sys te mów wspar cia
bez po Êred nie go, o któ re ubie ga jà sí  pol scy
rol ni cy, za sz∏y pew ne zmia ny. Pierw sza z nich
po le ga na tym, ˝e rol ni kom pro wa dzà cym
upra w  ́za gaj ni ków drzew o krót kiej ro ta cji,
ta kich jak: brzo za, to po la, ro bi nia aka cjo wa,
wierz ba, przy s∏u gi wa ∏y b  ́dà jed no li te p∏at -
no Êci ob sza ro we. Mu szà oni za de kla ro waç
we wnio skach o do p∏a ty bez po Êred nie tak
wy ko rzy sty wa ne grun ty, ja ko od r´b ne dzia∏ -
ki rol ne. 

Dru ga wa  ̋na zmia na do ty czy kra jo wych
uzu pe∏ nia jà cych p∏at no Êci ob sza ro wych
(UPO). B´ dà one przy s∏u gi wa ∏y do po -
wierzch ni, na któ rych nie jest pro wa dzo na
˝ad na upra wa, je ̋ e li grun ty te b  ́dà utrzy -
my wa ne w do brej kul tu rze rol nej. Do tych -
czas do ta kich grun tów przy s∏u gi wa ∏a je dy -
nie jed no li ta p∏at noÊç ob sza ro wa.

Na sku tek uchy le nia unij nych prze pi sów
od 2010 ro ku nie b  ́dà przy zna wa ne p∏at -
no Êci do upraw ro Êlin ener ge tycz nych,
a w zwiàz ku ze znie sie niem tych do p∏at nie
b  ́dzie te  ̋przy zna wa na po moc do rze pa ku.

Od 2010 r. nie b  ́dà przy zna wa ne tak ̋ e
kra jo we p∏at no Êci uzu pe∏ nia jà ce do po -
wierzch ni upra wy chmie lu w da nym ro ku
zwià za nej z pro duk cjà. Po zo sta nà je dy nie
tzw. hi sto rycz ne do p∏a ty do po wierzch ni
upraw chmie lu.

Limity na kredyty

W po ∏o wie stycz nia br. ARiMR okre Êli ∏a
ban kom li mi ty ak cji kre dy to wej oraz li mi ty
do p∏at do opro cen to wa nia kre dy tów in we -
sty cyj nych pla no wa nych do udzie le nia
w I kwar ta le 2010 r. ¸àcz nie w tym cza sie
ban ki mo gà udzie liç kre dy tów in we sty cyj -
nych w wy so ko Êci 634,53 mln z∏, a cz´Êç na -
le  ̋ne go opro cen to wa nia po kry je ARiMR. 

Li mi ty Êrod ków na do p∏a ty otrzy ma ∏o 7
ban ków: Bank Pol skiej Spó∏ dziel czo Êci S.A.
(wraz ze zrze szo ny mi ban ka mi spó∏ dziel czy -
mi), Go spo dar czy Bank Wiel ko pol ski S.A.
(wraz ze zrze szo ny mi ban ka mi spó∏ dziel czy -
mi), Ma zo wiec ki Bank Re gio nal ny S.A. (wraz
ze zrze szo ny mi ban ka mi spó∏ dziel czy mi),
Bank Go spo dar ki ˚yw no Êcio wej S.A., Bank
Za chod ni WBK S.A., ING Bank Âlà ski S.A. i Pe -
kao S.A. 

Kre dy ty in we sty cyj ne mo gà byç udzie la -
ne w ra mach 5 li nii kre dy to wych: na za kup
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grun tów rol nych (nKZ), m∏o dy rol nik (nMR),
li nie bran ̋o we (nBR), na za kup u˝yt ków
prze zna czo nych na utwo rze nie lub po wí k -
sze nie go spo dar stwa ro dzin ne go (nGR)
i na in we sty cje w za kre sie no wych tech no lo -
gii pro duk cji (nNT). 

Zbiory doszacowane

GUS po da∏ w po ∏o wie grud nia 2009 r.
wy ni ki sza cun ku wy ni ko we go pro duk cji
g∏ów nych upraw rol nych i ogrod ni czych
w ubie g∏ym ro ku:

zbio ry zbó  ̋ogó∏em sza cu je sí  na ok. 29,8
mln t, tj. o 7,8% wí  cej od zbio rów
ubieg∏orocz nych i o 11,5% wí  cej od Êred -
nich zbio rów z lat 2001–2005; w tym
zbio ry zbó  ̋pod sta wo wych z mie szan ka -
mi zbo˝owy mi na 28,0 mln t, tj. o 8,9%
wí  cej od uzy ska nych w 2008 r. i o 13,0%
wí  cej od Êred nich zbio rów z pí  cio lat -
ki 2001–2005,
zbio ry rze pa ku i rze pi ku oce nia sí  naok.2,5
mln t, tj. o17,8% wí  cej odzbio rów z2008
r. i o 110,5% wí  cej ni̋  w pí  cio le ciu,
zbio ry ziem nia ków oce nia sí  na 9,7 mln t,
tj. o 7,3% mniej od zbio rów uzy ska nych
w 2008 r. i o 33,5% mniej od Êred nich zbio -
rów z lat 2001–2005,
zbio ry bu ra ków cu kro wych sza cu je
si´ na ok. 9,4 mln t, tj. o 7,5% wi´ cej
ni˝ w 2008 r.,
zbio ry wa rzyw grun to wych oce nia sí  na4,8
mln t, tj. o 8,6% wí  cej od uzy ska nych
w 2008 r.,

zbio ry owo ców zdrzew sza cu je sí  na3,1 mln
t, tj. o 5,7% mniej od zbio rów z 2008 r.,
zbio ry owo ców ja go do wych sza cu je sí
na 0,5 mln t, tj. o 1,3% mniej od zbio -
rów 2008 r.

Dop∏aty do materia∏u siewnego
Od 15 stycz nia mo  ̋na ubie gaç sí  o przy -

zna nie do p∏a ty z ty tu ∏u zu ̋ y te go do sie wu
ma te ria ∏u siew ne go ka te go rii eli tar ny lub
kwa li fi ko wa ny (za ku pio ne go i wy sia ne -
go/wy sa dzo ne go w okre sie od 15 lip ca 2009
r. do 15 czerw ca 2010 r.): zbó  ̋ozi mych i ja -

rych, ro Êlin stràcz ko wych, ziem nia ka i mie -
sza nek zbo ̋o wych i pa stew nych. Staw ki ta -
kich do p∏at do 1 ha wy no szà:

100 z∏ – w przy pad ku zbó ,̋ mie sza nek
zbo ̋o wych i pa stew nych;
160 z∏ – w przy pad ku ro Êlin stràcz ko wych;
500 z∏ – w przy pad ku ziem nia ków.
Bez wzgĺ  du na for m  ́ i cel po mo cy

otrzy ma nej w ra mach po mo cy de mi ni mis
w rol nic twie, w do wol nie wy zna czo nym
okre sie trzech lat ob ro to wych, ∏àcz na kwo ta
po mo cy dla rol ni ka nie mo ̋ e prze kro -
czyç 7500 eu ro, wli cza jàc w to do p∏a ty, któ -
re otrzy ma on z ty tu ∏u zu ̋ y te go do sie wu
lub sa dze nia ma te ria ∏u siew ne go ka te go rii
eli tar ny lub kwa li fi ko wa ny.

Do p∏a ta mi do ma te ria ∏u siew ne go ob j́  te
sà: zbo ̋ a (psze ni ca zwy czaj na, ˝y to – po pu -
la cyj ne, syn te tycz ne lub mie szaƒ co we, j́ cz -
mieƒ, pszen ̋ y to i owies), ro Êli ny stràcz ko we
(∏u bin ˝ó∏ ty, wà sko list ny i bia ∏y, groch siew -
ny, bo bik, wy ka siew na) i ziem nia ki.

Mi ni mal na iloÊç ma te ria ∏u siew ne go, ja ka
po win na byç u˝y ta do ob sia nia lub ob sa dze -
nia 1 ha po wierzch ni grun tów or nych, wy -
no si:

60 kg al bo 1,7 jed nost ki siew nej ̋ y ta mie -
szaƒ co we go;
80 kg psze ni cy mie szaƒ co wej, ˝y ta syn te -
tycz ne go i wy ki siew nej;
130 kg ˝y ta po pu la cyj ne go i j́ cz mie nia;
140 kg mie sza nek zbo ̋o wych lub mie sza -
nek pa stew nych spo rzà dzo nych z ma te -
ria ∏u siew ne go ga tun ków lub od mian ro -
Êlin zbo ̋o wych lub pa stew nych;
150 kg psze ni cy zwy czaj nej, pszen ̋ y ta,
owsa i ∏u bi nu (˝ó∏ te go, wà sko list ne go lub
bia ∏e go);
200 kg gro chu siew ne go;
270 kg bo bi ku;
2000 kg ziem nia ków.
Wnio sek o przy zna nie do p∏a ty wraz z wy -

ma ga ny mi za ∏àcz ni ka mi na le ̋ y do star czyç
do w∏a Êci we go ze wzgĺ  du na miej sce za -
miesz ka nia OT ARR.

Do wnio sku o przy zna nie do p∏a ty pro du -
cent rol ny zo bo wià za ny jest do ∏à czyç ory gi -
na∏/y al bo po twier dzo nà/ne za zgod noÊç
z ory gi na ∏em przez no ta riu sza lub upo wa  ̋-

nio ne go przez Pre ze sa Agen cji pra cow ni ka
w∏a Êci we go OT Agen cji Ryn ku Rol ne go ko -
pí /e:

fak tu ry/r za ku pu ma te ria ∏u siew ne go ka -
te go rii eli tar ny lub kwa li fi ko wa ny wy sta -
wio nej od dnia 15 lip ca 2009 ro ku
do dnia 15 czerw ca 2010 ro ku, pod wa -
run kiem, ˝e ma te ria∏ ten zo sta∏ zu ̋ y ty
w tym okre sie do sie wu lub sa dze nia;
do ku men tu/ów wy da nia z ma ga zy nu ma -
te ria ∏u siew ne go ka te go rii eli tar ny lub
kwa li fi ko wa ny wy sta wio ne go/ych w ro -
ku, w któ rym ma te ria∏ ten zo sta∏ zu ̋ y ty
do sie wu lub sa dze nia (w ter mi nie
od dnia 15 lip ca 2009 ro ku do dnia 15
czerw ca 2010 ro ku), je ̋ e li pro du cent rol -
ny (przed sí  bior ca wpi sa ny do re je stru
przed sí  bior ców do ko nu jà cych ob ro tu
ma te ria ∏u siew ne go lub pod miot pro wa -
dzà cy ob rót ma te ria ∏em siew nym wpi sa -
ny do re je stru rol ni ków) zu ̋ y∏ ma te ria∏
siew ny do sie wu lub sa dze nia w po sia da -
nym przez sie bie go spo dar stwie rol nym.
Rol nik jest zo bo wià za ny przed sta wiç

wszyst kie za Êwiad cze nia o udzie lo nej po mo -
cy de mi ni mis w rol nic twie, ja kie pro du cent
rol ny otrzy ma∏ w cià gu 3 lat ob ro to wych, tj.
w ro ku, w któ rym z∏o ̋ o ny zo sta∏ wnio sek
oraz w cià gu dwóch po prze dza jà cych go lat
ob ro to wych, al bo z∏o ̋ yç oÊwiad cze nie
o wiel ko Êci po mo cy de mi ni mis w rol nic twie
otrzy ma nej w tym okre sie.

Wnio sko daw ca, któ ry sk∏a da za Êwiad cze -
nia o otrzy ma nej po mo cy de mi ni mis w rol -
nic twie, po wi nien przed ∏o ̋ yç ory gi na ∏y, al bo,
po twier dzo ne za zgod noÊç z ory gi na ∏em
przez no ta riu sza, ko pie za Êwiad czeƒ o udzie -
lo nej po mo cy de mi ni mis w rol nic twie.

W przy pad ku, gdy po moc o cha rak te rze
de mi ni mis w rol nic twie zo sta ∏a przy zna na
na pod sta wie de cy zji ad mi ni stra cyj nej (pe∏ -
nià cej funk cj́  za Êwiad cze nia o udzie lo nej
po mo cy de mi ni mis w rol nic twie) wy da nej
przez Pre ze sa ARR lub Dy rek to ra OT ARR
pro du cent rol ny nie jest zo bo wià za ny
do przed ∏o ̋ e nia ta kie go za Êwiad cze nia.

Wnio sko daw ca, któ ry sk∏a da oÊwiad cze -
nie o otrzy ma nej po mo cy de mi ni mis w rol -
nic twie, zo bo wià za ny jest do umiesz cze nia
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in for ma cji o po mo cy przy zna nej w cià gu
3 lat ob ro to wych, rów nie  ̋przy zna nej ww.
de cy zjà Pre ze sa ARR lub Dy rek to ra OT ARR.

Przy zna nà pro du cen to wi rol ne mu kwo t´
do p∏a ty ARR wy p∏a ca w ter mi nie 30 dni
od dnia wy da nia de cy zji o przy zna niu/cz  ́-
Êcio wym przy zna niu do p∏a ty na ra chu nek
ban ko wy pro du cen ta rol ne go, po da ny
w cz  ́Êci re je stra cyj nej wnio sku.

Pro du cen ci rol ni, któ rzy otrzy ma li do p∏a -
ty z ty tu ∏u zu ̋ y te go do sie wu lub sa dze nia
ma te ria ∏u siew ne go ka te go rii eli tar ny lub
kwa li fi ko wa ny, zo bo wià za ni sà prze cho wy -
waç zwià za nà z tym do ku men ta cj́  przez
okres 10 lat od dnia jej przy zna nia.

W la tach 2007–2009 ARR wy p∏a ci ∏a pro -
du cen tom rol nym kwo t´ 146 448 tys. z∏
do po wierzch ni 1 424,4 tys. ha ob sia nych
lub ob sa dzo nych ma te ria ∏em siew nym ka te -
go rii eli tar ny lub kwa li fi ko wa ny.

Od ro ku 2007 do ARR wp∏y n´ ∏o
116 316 wnio sków o przy zna nie do p∏a ty.
Naj wi´k szà licz b´ ta kich wnio sków z∏o ̋ o -
no do OT ARR w Po zna niu, Byd gosz czy,
Wro c∏a wiu i War sza wie.

Dok∏adniejsze mapy
W 2009 r. kon ty nu owa no w ARiMR pra -

ce zwià za ne z mo der ni za cjà, ak tu ali za cjà
oraz roz wo jem baz da nych sys te mu
LPIS/GIS, któ ry umo  ̋li wia iden ty fi ka cj́  dzia -
∏ek rol nych w opar ciu o or to fo to ma py. Sys -
tem ten, obej mu jà cy zgod nie z wy mo ga mi
Ko mi sji Eu ro pej skiej ca ∏y kraj, jest do sto so -
wy wa ny rów nie  ̋do po trzeb wy ni ka jà cych
z PROW 2007–2013 i prze pro wa dza nych
od 2009 r. kon tro li wy mo gów wza jem nej
zgod no Êci. Na pod sta wie no wych zdj́ ç lot -
ni czych opra co wa na jest do k∏ad niej sza, ko -
lo ro wa, cy fro wa or to fo to ma pa dla ob sza -
ru 85 tys. km2. Or to fo to ma py mu szà byç wy -
mie nia ne w cy klu co naj wy ̋ ej pí  cio let nim,
aby od zwier cie dla ∏y w spo sób naj bar dziej
wia ry god ny fak tycz ne po wierzch nie u˝yt ko -
wa ne rol ni czo kwa li fi ko wa ne do p∏at no Êci,
któ re ka˝ de go ro ku mo gà sí  zmie niaç
w wie lu go spo dar stwach rol nych w wy ni ku

ich po wí k sza nia czy te  ̋pro wa dzo nych tam
in we sty cji. Z po wy  ̋szych po wo dów za tem
sta ∏ym pro ce sem w Agen cji jest we ry fi ko wa -
nie da nych za war tych w ba zach re fe ren cyj -
nych sys te mu LPIS. Cho dzi o to, aby in for -
ma cje za war te w re je strach pod mio to wych
(ewi den cja pro du cen tów) i przed mio to wych
(m.in. po wierzch nia kwa li fi ko wa na do p∏at -
no Êci) pro wa dzo nych przez ARiMR by ∏y
zgod ne ze sta nem fak tycz nym. Gra ni ce po -
wierzch ni kwa li fi ko wa nych do p∏at no Êci sà
rów nie  ̋ak tu ali zo wa ne na pod sta wie wy ni -
ków kon tro li ad mi ni stra cyj nych, zmian na -
nie sio nych przez rol ni ków na za ∏àcz ni kach
gra ficz nych sk∏a da nych wraz z wnio ska mi
o przy zna nie p∏at no Êci bez po Êred nich oraz
w opar ciu o wy ni ki kon tro li na miej scu, ja kie
w wy ty po wa nych go spo dar stwach pro wa -
dzo ne sà me to dà in spek cji te re no wej lub fo -
to. W pierw szym eta pie ak tu ali za cji pod da -
ne zo sta ∏y prze twa rza niu da ne do ty czà -
ce 189 172 dzia ∏ek ewi den cyj nych. 

Strategia KSC
Kra jo wa Spó∏ ka Cu kro wa S.A. ma no wà

stra te gi´ na la ta 2009/2010–2013/2014.
Uchwa lo ny do ku ment za k∏a da m.in. prze -
zna cze nie do koƒ ca 2013/2014 ro ku po -
nad 800 mln z∏ na in we sty cje w 7 fa bry kach
cu kru na le ̋ à cych do spó∏ ki (w tym na sa me
in we sty cje w sfe rze zwià za nej z ochro nà Êro -
do wi ska ok. 55 mln z∏) oraz prze zna cze nie
ok. 225 mln z∏ na akwi zy cje. Mi sjà spó∏ ki jest
za spo ka ja nie po trzeb zwià za nych z wy ko -
rzy sta niem i kon sump cjà cu kru, za rów no
przez od bior ców prze my s∏o wych, jak i in dy -
wi du al nych. Prio ry te to wym su row cem
do pro duk cji cu kru jest, i b´ dzie, ro dzi my
bu rak cu kro wy. W pla nach fir my jest rów -
nie˝ wy eli mi no wa nie kosz tów ge ne ro wa -
nych przez cu krow nie wy ga szo ne, po zy -
ska nie ze sprze da ̋ y ma jàt ku zb´d ne go bli -
sko 260 mln z∏, a tak ̋ e zwí k sze nie wo lu -
me nu sprze da ̋ y o po nad 200 tys. t cu kru.
G∏ów ny mi ce la mi i za da nia mi w ob sza rze
su row ca sà: za pew nie nie su row ca na li mit
pro duk cji, ogra ni cze nie kosz tów kon trak ta cji

i sku pu, a tak ̋ e za pew nie nie op∏a cal no Êci
upra wy bu ra ka cu kro we go. Z ko lei w ob sza -
rach tech ni ki i ochro ny Êro do wi ska spó∏ ka
sku pi sí  na ob ni ̋ e niu kosz tów pro duk cji
o 15%, po pra wie ja ko Êci cu kru i spe∏ nia niu
norm w za kre sie ochro ny Êro do wi ska.

Szybkie wyp∏aty
Do koƒ ca ub.r. p∏at no Êci bez po Êred nie

za 2009 rok otrzy ma ∏o 745 tys. rol ni ków,
któ rym ARiMR prze ka za ∏a bli sko 6,2 mld z∏o -
tych. Re ali za cj́  do p∏at bez po Êred nich Agen -
cja roz po cz  ́∏a, zgod nie z unij nym pra wem,
od 1 grud nia 2009 r. i po win na za koƒ czyç
ich wy p∏a t  ́do 30 czerw ca te go ro ku. W Pol -
sce, w po rów na niu z in ny mi kra ja mi UE, wy -
p∏a ty do p∏at bez po Êred nich sà re ali zo wa ne
naj szyb ciej. 

Pie nià dze w pierw szej ko lej no Êci tra fi ∏y
do rol ni ków, któ rych go spo dar stwa ucier -
pia ∏y z po wo du kĺ sk ˝y wio ∏o wych. Na re ali -
za cj́  do p∏at bez po Êred nich za 2009 rok
prze wi dzia no ∏àcz nie oko ∏o 12,6 mld z∏. Jest
to kwo ta o bli sko 40% wy  ̋sza od wy p∏a co -
nej za 2008 rok. 

Wnio ski o przy zna nie do p∏at bez po Êred -
nich z∏o ̋ y ∏o wio snà 2009 r. bli sko 1,4 mln
rol ni ków. Do p∏a ty ob sza ro we, ja kie za 2009
rok otrzy mu jà pol scy rol ni cy, sta no wià oko -
∏o 90% p∏at no Êci wy p∏a ca nych rol ni kom
w paƒ stwach UE -15. 
Ro dza je p∏at no Êci bez po Êred nich przy zna -
wa ne rol ni kom oraz staw ki p∏at no Êci
w 2009 r. sà na st  ́pu jà ce: 
1. jed no li ta p∏at noÊç ob sza ro wa (JPO)

– 506,98 z∏/ha 
2. kra jo we uzu pe∏ nia jà ce p∏at no Êci ob sza ro -

we, w tym: 
• p∏at noÊç do gru py upraw pod sta wo wych

(UPO) – 356,47 z∏/ha, 
•  p∏at noÊç do po wierzch ni upra wy chmie lu

(p∏at noÊç zwià za na z pro duk cjà) – 507,54
z∏/ha, 

•  p∏at noÊç do po wierzch ni upra wy chmie lu
(p∏at noÊç nie zwià za na z pro duk cjà)
– 861,32 z∏/ha, 

• p∏at noÊç do po wierzch ni ro Êlin prze zna -
czo nych na pa sz ,́ upra wia nych na trwa -
∏ych u˝yt kach zie lo nych (p∏at no Êci zwie -
rz  ́ce) – 502,62 z∏/ha, 

3. p∏at noÊç do upraw ro Êlin ener ge tycz nych
– 190,33 z∏/ha, 

4. p∏at noÊç cu kro wa – 53,47 z∏/to n ,́ 
5. po moc do rze pa ku – 176 z∏/ha, 
6. od dziel na p∏at noÊç z ty tu ∏u owo ców

i wa rzyw (p∏at noÊç do po mi do rów)
– 166,82 z∏/to n ,́ 

7. przej Êcio we p∏at no Êci z ty tu ∏u owo ców
mi´k kich – 1691,80 z∏/ha (z cze -
go 972,78 z∏ z bu d˝e tu UE, 719,02 z∏
z bu d˝e tu kra jo we go).

✂

Dar mo wa pre nu me ra ta
Ka˝ dy, kto wy pe∏ ni i wy Êle ten ku pon pod adresem: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., 
ul. Domaniewska  50A, 02-672 Warszawa, wszyst kie na st´p ne nu me ry „Do brej Upra wy” 
b´ dzie otrzy my wa∏ pro sto do do mu, bez ˝ad nych op∏at! 

Za ma wiam dar mo wà pre nu me ra t´ „Do brej Upra wy”. Po twier dzam swo im pod pi sem, ˝e Dow Agro Scien ces
mo ̋ e wy ko rzy sty waç mo je da ne oso bo we w ce lu prze sy ∏a nia mi na st´p nych nu me rów pi sma i innych
wydawnictw dotyczàcych swoich produktów.

Pod pis*

*Bez pod pi su ku pon jest nie wa˝ ny.

imi´ nazwisko

ulica nr domu nr mieszkania

kod pocztowy poczta miejscowoÊç

–

✂

AKTUALNOÂCI


