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Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczynajàc nowy sezon czy rok wszyscy
chcemy, aby by∏ lepszy od poprzedniego. Rok 2009
by∏ dla rolników trudnym rokiem. Przede wszystkim nie notowana od lat wiosenna susza spowodowa∏a obni˝enie plonów szczególnie upraw jarych, ale równie˝ da∏a si´ we znaki innym uprawom. Wiele Êrodków ochrony roÊlin w takich warunkach mia∏o k∏opoty z osiàgni´ciem najwy˝szej
skutecznoÊci.
Równie˝ op∏acalnoÊç produkcji, na którà
na pewno mia∏ wp∏yw trwajàcy kryzys Êwiatowy,
pozostawia∏a wiele do ˝yczenia. Mam nadziej´ ˝e
rok 2010 b´dzie rokiem, w którym kryzys zacznie
odchodziç i zaobserwujemy wyraênà popraw´
w aspekcie ekonomiki produkcji. Pierwsze symptomy ju˝ widaç, wi´c jest szansa na wyjÊcie z tej
trudnej sytuacji.
Obecny rok rozpoczyna w firmie Dow AgroSciences Polska nowy etap w sprzeda˝y Êrodków
ochrony roÊlin. W naszej ofercie pojawiajà si´ nowe substancje aktywne, które b´dà dost´pne ju˝
w tym roku w herbicydach zbo˝owych Dragon 450
WG oraz Lancet Plus 125 WG. W kolejnych latach
b´dà oferowane kolejne oparte na nich produkty.
O nowych produktach bardzo szeroko pi szemy w Dobrej Uprawie. Jestem przekonany, ˝e
wkrótce stanà si´ liderami w swoich segmentach.
Zapraszam do zapoznania si´ z artyku∏ami
dotyczàcymi zagospodarowania s∏omy po ˝niwach. Poprawne jej przyoranie poprawia znaczàco
struktur´ gleby, gromadzenie wody oraz umo˝liwia ograniczenie nawo˝enia.
Od paru lat narasta problem odpornoÊci
miot∏y zbo˝owej na herbicydy. Jak wa˝ny on jest
oraz co nale˝y robiç aby go uniknàç na w∏asnym
polu, pisze specjalista z IOR Prof. Kazimierz Adam czewski.
Nawozy sztucznie nie nale˝à do najtaƒ szych a sà niezb´dne w produkcji rolniczej. Ich
poprawne stosowanie znaczàco wp∏ywa na uzy skanie wysokich plonów, jak równie˝ ogranicze nie kosztów i stosowania. Jeden z artyku∏ów tego
wydania porusza wa˝ny temat stosowania nawo zów azotowych wiosnà.
Jak zwykle znajdziecie równie˝ Paƒstwo
wiele innych ciekawych artyku∏ów i aktualnoÊci,
do przeczytania których serdecznie zach´cam.
Wszystkim Czytelnikom Dobrej Uprawy pra gn´ w nadchodzàcym nowym sezonie z∏o˝yç ˝yczenia samych sukcesów w pracy zawodowej, jaki
i w ˝yciu osobistym.
S∏awomir KutryÊ
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

Problemy z chwastami
odpornymi na herbicydy
Chwastami i ich zwalczaniem
cz∏owiek zajmowa∏ si´ ju˝ wówczas, kiedy rozpoczà∏ upraw´ roÊlin.
Od ponad pó∏ wielu do zwalczania
chwastów powszechnie stosowane
sà herbicydy, ale nie zosta∏y one wyeliminowane z naszych pól upraw-

nych, a wr´cz przeciwnie w niektórych przypadkach, zachwaszczenie
zwi´kszy∏o si´. Pojawi∏y si´ tak˝e
nowe problemy, takie jak: kompensacja i uodpornienie si´ chwastów
na herbicydy.
Str. 8

Ochrona zbó˝ i kukurydzy
w czasach globalnego kryzysu
finansowo-gospodarczego
Naturalnà i cennà sk∏onnoÊcià
wielu z nas jest oszcz´dzanie.
Próbujemy to te˝ czyniç kupujàc
i stosujàc pestycydy, kierujàc sie
myÊlà, ˝e tzw. „taƒsza” ochrona
przyniesie nam wi´ksze korzyÊci.
W czasach globalnego kryzysu finansowo – gospodarczego, ktory
pozwol´ sobie stwierdziç jest
prawie ciàgle obecny w rolnictwie, mo˝e jest ∏atwiej Nam
wszystkim zwiàzanym z bran˝à

rolniczà podejmowaç decyzje, bo
mamy doÊç spory baga˝ do Êwiadczenia. Analizujàc wszystkie poprzednie „trudne lata”
w rolnictwie przewija si´ jedna
myÊl przewodnia – jesteÊmy zbyt
biedni, aby nierozsàdnie oszcz´dzaç. Musimy stosowaç zabiegi
ochrony takimi Êrodkami technologiami ochrony, które zmniejszà
potencjalne ryzyko.
Str. 15

S∏oma jako nawóz
S∏oma, zarówno ta pochodzàca
z pi´ciu podstawowych zbó˝ (pszenica, ˝yto, pszen˝yto, j´czmieƒ,
owies), jaki i innych roÊlin (kukury dza, rzepak, itp.) jest obecnie produktem lub surowcem, o który zabiegajà ró˝ne bran˝e gospodarki
narodowej. Czasami ma si´ wra˝enie, ˝e wykorzystanie s∏omy dla celów rolniczych, jak to by∏o w prze sz∏oÊci, wskazane jest tylko w osta tecznoÊci. Dzieje si´ tak, gdy˝ s∏omà
jest zainteresowana bran˝a energetyczna, a w∏aÊciwie grupy interesu,
które pragnà wykorzystaç obecnà

koniunktur´. W tym artykule nie
b´d´ jednak rozwa˝a∏, które z kierunków wykorzystania s∏omy sà
prawid∏owe, lecz pragn´ podaç kilka wskazówek prawid∏owego zagospodarowania s∏omy pozostawionej na polu. Niektórzy rolnicy,
chcà zmniejszyç koszty produkcji
roÊlinnej, rezygnujà z uprawek po˝niwnych. Nie jest to w∏aÊciwe post´powanie, bowiem sà to zabiegi
wa˝ne, których korzystny wp∏yw
jest widoczny w latach suchych.
Str. 17
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– jedno ci´cie na miot∏´ i chwasty dwuliÊcienne!
„De gustibus non est disputandum – w sprawach upodobaƒ nie ma dyskusji”. Drodzy
czytelnicy Dobrej Uprawy, ka˝dy
z nas ma w∏asne preferencje,
w tym tak˝e te odnoszàce si´
do ochrony herbicydowej. Jedni
stosujà mieszaniny zbiornikowe
herbicydów, inni stosujà gotowe preparaty. Kto ma racj´?
Trudno to oceniaç, niemniej jednak, obserwujàc zmiany dokonujàce si´ na rynku, mo˝na
stwierdziç, ˝e grono rolników
poszukujàcych gotowych i skutecznych rozwiàzaƒ systematycznie roÊnie.
W odpowiedzi na oczekiwania tej
grupy rolników, firma Dow AgroSciences
Polska wprowadza w 2010 roku nowy,
kompletny herbicyd Lancet Plus 125
WG, przeznaczony do jednoczesnego
zwalczania miot∏y zbo˝owej i chwastów
dwuliÊciennych. Obecne standardy rynkowe, cz´sto postrzegane jako „gotowe
produkty”, tak naprawd´ nimi nie sà,
gdy˝ do zwalczenia chwastów powszechnie wyst´pujàcych w zbo˝ach
ozimych, zalecany jest do nich dodatek
innych substancji aktywnych, np. 2,4-D
czy tribenuronu metylowego. Lancet
Plus 125 WG nie wymaga sporzàdzania mieszanin zbiornikowych z innymi
herbicydami, dzi´ki czemu jest jedynym prawdziwie kompletnym herbi cydem zbo˝owym!

Co jeszcze wyró˝nia Lancet
Plus 125 WG spoÊród innych
herbicydów?
Kolejnym niezwykle wa˝nym zagad nieniem jest termin zabiegu, uwzgl´dniajàcy fazy rozwojowe zarówno zbó˝
jak i chwastów. Najpóêniejszym zalecanym, wiosennym terminem zabiegu, do st´pnych obecnie „gotowych” rozwiàzaƒ, by∏ dotychczas koniec fazy krzewie-

nia zbó˝. Wynika∏o to najcz´Êciej z fak tu, i˝ zabieg opryskiwania po tym termi nie nie zapewnia∏ wysokiego poziomu
zwalczania chwastów, które by∏y zazwy czaj „przeroÊni´te” i przez to mniej
wra˝liwe na dotychczasowe „gotowe”
herbicydy. Substancje aktywne, które
zosta∏y w herbicydzie Lancet Plus 125
WG odpowiednio dobrane, pozwalajà
osiàgnàç to, co do tej pory wydawa∏o
si´ praktycznie niemo˝liwe, a miano wicie najwy˝szà skutecznoÊç na chwa sty, przy jednoczesnym zdecydowanie
d∏u˝szym ni˝ dotychczasowe standardy „okienku aplikacji”.
Niezale˝nie od wielkoÊci chwastów
(dwuliÊcienne: liÊcienie –> rozeta liÊci,
miot∏a zbo˝owa w zakresie 1 liÊç –> ko niec krzewienia) preparat Lancet Plus 125
WG, zastosowany do fazy pierwszego ko lanka zbó˝ w∏àcznie, skutecznie zwalcza
chwasty w zbo˝ach ozimych.

Lancet Plus 125 WG jest selektywnym
herbicydem stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoi dwuliÊciennych w pszenicy ozimej, ˝ycie i pszen˝ycie ozimym. Lancet Plus 125
WG jest preparatem o dzia∏aniu systemicznym, pobieranym przez liÊcie chwastów, a nast´pnie szybko przemieszczanym w ca∏ej roÊlinie. Pierwsze objawy
dzia∏ania tego produktu na chwastach
to: zahamowanie wzrostu, chlorozy
(˝ó∏kni´cie) i nekrozy, a tak˝e deformacje i zamieranie chwastów zaczynajàce
si´ od wierzcho∏ków roÊlin. Zahamowanie wzrostu chwastów wra˝liwych nast´puje w ciàgu kilku godzin po zabiegu,
jednak widoczne objawy dzia∏ania pojawiajà si´ po kilku dniach.
Niewàtpliwà zaletà Lanceta Plus 125
WG jest jedna dawka – 200 g/ha.
Herbicydy posiadajàce na etykiecie
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LANCET PLUS 125 WG 0,2 kg/ha + adjuwant
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SkutecznoÊç herbicydu Lancet Plus 125 WG na g∏ówne chwasty
zapis: „zakres dawek od – do”, a tak˝e
mieszaniny zbiornikowe, nastr´czajà
czasami problemów, poniewa˝ mogà
zdarzaç si´ pomy∏ki w doborze w∏aÊciwej dawki preparatu, adekwatnej
do wielkoÊci chwastów. Skutkuje to cz´sto koniecznoÊcià przeprowadzenia dodatkowego zabiegu zwalczania chwastów, co z kolei komplikuje prac´ w go spodarstwie oraz zwi´ksza koszty produkcji zbó˝.
W celu uzyskania jak najwy˝szej efektywnoÊci chwastobójczej, zw∏aszcza
na przeroÊni´te chwasty (np. zabieg
w fazie 1 kolanka zbó˝) i/lub gdy zabieg
jest wykonywany w trudnych warun kach termicznych (wczesna wiosna), zaleca si´ stosowanie herbicydu Lancet
Plus 125 WG w dawce 200 g/ha, z dodatkiem adjuwanta – Olstick 90 EC
w dawce: 1 l/ha (adjuwant rekomendowany przez Dow AgroSciences Polska).

Jakie chwasty zwalcza
Lancet Plus 125 WG?
Herbicyd Lancet Plus 125 WG skutecznie zwalcza takie chwasty dwuliÊcienne,
jak: przytulia czepna, chwasty rumiano wate, chaber b∏awatek, mak polny, ostro˝eƒ polny, rdesty (powojowy, plamisty),
gwiazdnica pospolita, komosa bia∏a, fio∏ek polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobo∏ki polne, gorczyca polna czy
rzodkiew Êwirzepa, a tak˝e najwa˝niejszy
chwast jednoliÊcienny wyst´pujàcy w zbo ˝ach – miot∏´ zbo˝owà.

Nieprzewidywalny przebieg pogody
wiosnà (spadki temperatur, opady deszczu) cz´sto uniemo˝liwia wykonanie
oprysku w zalecanym dla wi´kszoÊci
herbicydów terminie, czyli do koƒca fazy krzewienia zbó˝.
Lancet Plus 125 WG daje mo˝liwoÊç
wykonania zabiegu opryskiwania póêniej (np. kiedy pogoda by∏a niesprzyjajàca), gdy˝ mo˝na go stosowaç a˝ do fa zy pierwszego kolanka zbó˝, z zachowaniem wysokiej skutecznoÊci zwalczania
chwastów.
Lancet Plus 125 WG wnika do chwastów w ciàgu godziny od wykonania
oprysku i opady deszczu po tym okresie
nie wp∏ywajà negatywnie na skutecznoÊç herbicydu.
Preparat Lancet Plus 125 WG jest bezpieczny dla roÊlin uprawnych. Nawet podwójna dawka herbicydu (przypadkowe
na∏o˝enie preparatu) zastosowanego
w fazie 1 kolanka zbó˝ (poczàtek strzelania w êdêb∏o), nie powoduje uszkodzeƒ
roÊliny uprawnej oraz nie ma wp∏ywu
na wysokoÊç i jakoÊç plonu.

Co po Lancecie Plus 125 WG?
Stosujàc herbicydy w uprawach rolni czych, nale˝y, zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Rolniczej, zwróciç szczególnà
uwag´ na dobór roÊlin nast´pczych i za gospodarowanie resztek po˝niwnych.
Po zastosowaniu preparatu Lancet
Plus 125 WG w zalecanych dawkach wio snà, roÊlinami nast´pczymi mogà byç:

Kiedy stosowaç
Lancet Plus 125 WG?
Lancet Plus 125 WG dzia∏a ju˝ od 5ºC!
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e mówimy tu
o minimalnej temperaturze dobowej
w ciàgu 6 dni po wykonaniu zabiegu.

0°C

5°C

jesienià tego samego roku kalendarzo wego wy∏àcznie zbo˝a, rzepak ozimy,
gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;
wiosnà nast´pnego roku kalendarzowego (po up∏ywie 11–13 miesi´cy)
– zbo˝a jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, s∏onecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z siewu,
marchew, sa∏ata z rozsady, kapusta,
kalafior, broku∏ i inne uprawy kapust ne/krzy˝owe, trawy;
jesienià nast´pnego roku kalendarzowego (po up∏ywie 16-17 miesi´cy)
zbo˝a, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;
wiosnà kolejnego roku kalendarzowego (po up∏ywie 23–25 miesi´cy)
– wszystkie roÊliny.
S∏oma z roÊlin opryskanych Êrodkiem
Lancet Plus 125 WG nie mo˝e byç u˝yta
do Êció∏kowania mi´dzyrz´dzi w uprawie
truskawek oraz do produkcji pod∏o˝a dla
truskawek, tytoniu, upraw grzybowych
(w tym dla pieczarek) ani dla upraw warzyw, np. pomidora, papryki, ogórka i in nych roÊlin dyniowatych, sa∏aty i innych
warzyw.
S∏oma ze zbó˝ opryskiwanych herbicydem Lancet Plus 125 WG mo˝e byç u˝yta
jako pasza lub podÊció∏ka dla zwierzàt
oraz mo˝e byç u˝yta/sprzedana poza gospodarstwo w przypadku przeznaczenia
jej na cele energetyczne – spalanie. Herbi cyd Lancet Plus 125 WG zawarty w reszt-
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Zakres zwalczanych chwastów oraz skutecznoÊç herbicydu Lancet Plus 125 WG uzyskiwana w warunkach doÊwiadczeƒ rejestracyjnych w Polsce w latach 2005-2008 oraz doÊwiadczeƒ przeprowadzonych w Europie
Chwasty LANCET PLUS 125 WG
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

LANCET PLUS 125 WG 200 g/ha
+ adjuwant
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SkutecznoÊç: +++ bardzo dobra, ++(+) dobra +; + dobra
kach po˝niwnych zbó˝ (s∏oma, plewy,
Êcierƒ) ulega rozk∏adowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebà.
Najlepszym sposobem na zagospodarowanie s∏omy pochodzàcej z roÊlin opryska-

nych Êrodkiem Lancet Plus 125 WG jest jej
pozostawienie na polu i przeoranie.
Obornik ze s∏omy pochodzàcej z plantacji, na której stosowano Lancet Plus 125
WG, mo˝e byç zastosowany i wymieszany

z glebà tu˝ przed siewem rzepaku, kuku rydzy, zbó˝ oraz traw bez wsiewki roÊlin
motylkowatych, a musi byç zastosowany
i wymieszany z glebà minimum 6 miesi´cy przed uprawà buraków, ziemniaków,
roÊlin stràczkowych, s∏onecznika, pomidorów, papryki, ogórków i innych roÊlin dyniowatych, sa∏aty, marchwi, pietruszki i in nych warzyw oraz tytoniu.
W warunkach praktyki rolniczej
oznacza to, ˝e zespó∏ uprawek po˝niwnych powinien wykonany byç jak najszybciej po zbiorze zbo˝a, w sierpniu
lub na poczàtku wrzeÊnia, co jest zalecane i powszechnie wykonywane ze
wzgl´du na zatrzymanie wilgoci w gle bie, przyspieszenie rozk∏adu resztek po˝niwnych – s∏omy, która przyorana zbyt
póêno nie zdà˝y si´ roz∏o˝yç w glebie
przed siewem roÊliny nast´pczej. Obornik nale˝y wywieêç i wymieszaç z glebà
w sierpniu lub we wrzeÊniu.

Dlaczego Lancet Plus 125 WG?
Wygodne i jedyne kompletne rozwiàza nie na miot∏´ i wszystkie najwa˝niejsze
chwasty dwuliÊcienne dla wymagajàcych rolników.
Mo˝liwoÊç wykonania zabiegu póêniej,
do fazy pierwszego kolanka zbó˝, z za chowaniem wysokiej skutecznoÊci
zwalczania chwastów.
Jedna, skuteczna dawka Lancet
Plus 125 WG 200 g + Olstic 90 EC 1 l/ha.
D∏ugi termin stosowania.
Dzia∏a ju˝ od 5ºC.
Lancet Plus 125 WG – jedna dawka,
jedno ci´cie na miot∏´ i chwasty dwuliÊcienne!
Rafa∏ Kowalski
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o
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Dragon 450 WG – wejÊcie smoka
Nowy herbicyd zbo˝owy
Wiosnà ka˝dego roku, po wykonaniu lustracji plantacji zbó˝ i stwierdzeniu, jakie
gatunki chwastów wyst´pujà na naszych polach, podejmujemy decyzj´ – nale˝y
wykonaç zabieg herbicydowy!

JeÊli w zbo˝ach ozimych nie wykonaliÊmy ˝adnego zabiegu jesienià – czeka
nas zabieg podstawowy. Jest to zabieg,
dzi´ki któremu powinniÊmy wyeliminowaç chwasty dwuliÊcienne, a cz´sto równie˝ chwasty jednoliÊcienne, np. miot∏´
zbo˝owà. Wiosnà jesteÊmy tak˝e niejednokrotnie zmuszeni do wykonania korekty (po jesiennych zabiegach herbicydowych), bowiem skutecznoÊç rozwiàzaƒ
jesiennych jest uzale˝niona od wielu
czynników (warunki pogodowe panujàce
jesienià oraz zimà, wielkoÊç zastosowanej dawki herbicydu, historia pola – „pole chabrowe, fio∏kowe” itp.).

Dlaczego potrzebne sà
nowe herbicydy zbo˝owe?
Przed podj´ciem decyzji o zakupie, zastanawiamy si´, jaki herbicyd wybraç
do zwalczenia chwastów. Szukamy pro duktu spe∏niajàcego nasze oczekiwania.
Idealny wybór to herbicyd, który jest
w stanie zaoferowaç nam wiele korzyÊci,
jak choçby: wysoka skutecznoÊç na pod stawowe chwasty, mniejsza wra˝liwoÊç
na spadki temperatur, dobra mieszalnoÊç
z innymi preparatami (herbicydy zwalcza jàce chwasty jednoliÊcienne, fungicydy, re gulatory wzrostu), bezpieczeƒstwo dla roÊliny uprawnej, wygoda stosowania.

Niestety, wiele produktów nie jest
stanie spe∏niç wi´kszoÊci naszych wymagaƒ. Zdarza si´, ˝e dany herbicyd
zwalcza chabra b∏awatka, chwasty rumianowate, mak polny, ale aby zwalczyç np. przytuli´ czepnà nale˝y go
„wzmocniç” kolejnym herbicydem. Inny
mo˝e radziç sobie z wymienionymi
wczeÊniej chwastami, ale skutecznie
zwalcza je tylko w niskich fazach rozwojowych (siewki – kilka liÊci, 3-4 okó∏ki).
Problemy z wyborem w∏aÊciwego
herbicydu, koniecznoÊç sporzàdzania
w wielu sytuacjach mieszanin zbiornikowych tylko w celu zwalczenia chwastów
dwuliÊciennych, przedstawiane w ostat nich latach w trakcie wielu spotkaƒ, roz mów wskazywa∏y, ˝e:
– potrzebny jest nowy herbicyd, któ ry rozwià˝e problemy zwalczania chwastów dwuliÊciennych w zbo˝ach ozimych – obecnie odmienne ni˝ kilka/kilkanaÊcie lat temu;
– konieczne jest wprowadzenie pro duktu zwalczajàcego nie tylko typowe
dla zbó˝ chwasty, jak: przytulia czepna,
chwasty rumianowate, chaber b∏awatek, mak polny, ostro˝eƒ polny, ale tak˝e wyst´pujàce coraz cz´Êciej w ostat nich latach „nowe” chwasty, takie jak
np. fio∏ek polny.

Dragon 450 WG
najnowoczeÊniejszy
herbicyd zwalczajàcy chwasty
dwuliÊcienne w zbo˝ach jest
ju˝ obecny na rynku!!!
Bioràc pod uwag´ Paƒstwa g∏osy,
opinie i doÊwiadczenia, firma Dow
AgroSciences Polska Sp. z o.o. wprowadza do sprzeda˝y w 2010 roku nowy
herbicyd do zwalczania chwastów dwuliÊciennych, b´dàcy pierwszym z szere gu nowatorskich herbicydów zbo˝o wych, zawierajàcych zupe∏nie nowe
substancje aktywne.

Jakie chwasty zwalcza
Dragon 450 WG?
Dragon 450 WG jest Êrodkiem chwastobójczym w formie rozpuszczalnych
w wodzie granul, stosowanym nalistnie,
przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich
chwastów dwuliÊciennych w pszenicy
ozimej, ˝ycie, pszen˝ycie ozimym, j´czmieniu jarym i pszenicy jarej.
Dragon 450 WG jest produktem systemicznym, co oznacza, ˝e zaraz po aplikacji

6

DOBRA UPRAWA MAGAZYN

100
95

95

Przytulia
bezwonna

Maruna
bezwonna

80

90

91

Ostrożeń
polny

Mak
polny

95

94

95

95

Rumian
polny

Chaber
bławatek

Gwiazdnica
pospolita

Rdest
powojowy

87

90

Fiołek
polny

Samosiewy
rzepaku

60
40
20
0

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

jest przemieszczany do wszystkich cz´Êci
roÊlin, nawet tych, które nie mia∏y kontaktu
z preparatem.
Herbicyd Dragon 450 WG zosta∏
przebadany nie tylko w doÊwiadczeniach rejestracyjnych – poletkowych, ale
tak˝e w doÊwiadczeniach ∏anowych
w ciàgu ostatnich kilku lat. DoÊwiadczenia ∏anowe przeprowadzono w ró˝nych
regionach Polski, gdzie u˝ywano standardowych opryskiwaczy ciàgnikowych
i stosowano go w typowych terminach
i warunkach, w jakich rolnicy wykonujà
zabiegi zwalczania chwastów w zbo ˝ach. Wyniki badaƒ przeprowadzonych
w ró˝norodnych warunkach glebowych,
pogodowych, fazach rozwojowych
chwastów oraz roÊlin uprawnych pozwalajà na w pe∏ni uzasadnione stwierdzenie:
Dragon 450 WG umo˝liwia skuteczne zwalczenie na takim samym,
bardzo wysokim poziomie wszystkich
najwa˝niejszych chwastów dwuliÊciennych, dzi´ki temu wyznacza nowy standard w ochronie zbó˝!
Preparat Dragon 450 WG wyró˝nia
tak˝e jedna dawka: 33,3 g/ha, niezale˝na od rodzaju i stanu zachwaszczenia.
Dobór herbicydu do zwalczania miot∏y zbo˝owej w zbo˝ach ozimych w mie szaninie zbiornikowej z preparatem
DRAGON 450 WG nie stanowi ˝adnego
problemu. DRAGON 450 WG jest dosko na∏ym partnerem do mieszania z herbi cydami zwalczajàcymi chwasty jednoliÊcienne, np. miot∏´ zbo˝owà:
DRAGON 450 WG 33,3 g/ha + Apyros 75 WG 13,3 – 20 g/ha.
DRAGON 450 WG 33,3 g/ha + Apyros 75 WG 13,3 g/ha + Atpolan 80
EC 1,5 l/ha.
DRAGON 450 WG 33,3 g/ha + Attribut 70 WG 60 g/ha.
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DRAGON 450 WG 33,3 g/ha + Atlantis 0,4 WG 150 – 200 g/ha + Actirob 842 EC 1,0 l/ha.

Minimalna temperatura do w∏aÊciwego dzia∏ania
Herbicyd

5ºC

10ºC

25ºC

DRAGON 450 WG

Kiedy stosowaç
DRAGON 450 WG?

MCPA + dikamba

DRAGON 450 WG dzia∏a ju˝ od 5ºC!
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e mówimy tu
o minimalnej temperaturze dobowej
w ciàgu 6 dni po wykonaniu zabiegu
(w takich warunkach termicznych pe∏ne
objawy dzia∏ania mogà pojawiç si´
z opóênieniem). W przypadku ciep∏ej
i wilgotnej pogody, dzia∏anie Êrodka
DRAGON 450 WG jest szybsze.
DRAGON 450 WG wnika do chwa stów w ciàgu godziny od wykonania
oprysku i opady deszczu po tym okresie
nie wp∏ywajà negatywnie na skutecznoÊç herbicydu.

dikamba + tritosulfuron

Preparat DRAGON 450 WG jest bezpieczny dla zbó˝. Nawet podwójna dawka
herbicydu (przypadkowe na∏o˝enie preparatu) zastosowanego w fazie 1 kolanka
zbó˝ (poczàtek strzelania w êdêb∏o), nie
powoduje uszkodzeƒ roÊliny uprawnej
oraz nie ma wp∏ywu na wysokoÊç i jakoÊç
plonu.
Ze wzgl´du na fazy rozwojowe chwastów, optymalny termin zabiegu herbicydem DRAGON 450 WG w zbo˝ach ozimych to faza krzewienia zbó˝.
Stosujàc herbicydy w uprawach rolniczych, nale˝y, zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Rolniczej, zwróciç szczególnà
uwag´ na dobór roÊlin nast´pczych i zagospodarowanie resztek po˝niwnych.
Po zastosowaniu Êrodka Dragon 450
WG w zalecanych dawkach wiosnà, roÊlinami nast´pczymi mogà byç:
jesienià tego samego roku kalendarzowego wy∏àcznie zbo˝a, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon,
kapusta z rozsady, trawy;
wiosnà nast´pnego roku kalendarzo-

dikamba + triasulfuron

wego (po up∏ywie 11-13 miesi´cy):
zbo˝a jare, kukurydza, sorgo, rzepak
jary, gorczyca, s∏onecznik, ziemniak,
burak cukrowy, cebula z siewu, mar chew, sa∏ata z rozsady, kapusta, kalafior, broku∏ i inne uprawy kapustne/krzy˝owe, trawy;
jesienià nast´pnego roku kalendarzowego (po up∏ywie 16-17 miesi´cy): zbo˝a,
rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako
poplon, kapusta z rozsady, trawy;
wiosnà kolejnego roku kalendarzowego (po up∏ywie 23-25 miesi´cy):
wszystkie roÊliny.
S∏oma z roÊlin opryskanych Êrodkiem
Dragon 450 WG nie mo˝e byç u˝yta
do Êció∏kowania mi´dzyrz´dzi w uprawie truskawek oraz do produkcji pod∏o˝a dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla
upraw warzyw, np. pomidora, papryki,
ogórka i innych roÊlin dyniowatych, sa∏aty i innych warzyw.
S∏oma ze zbó˝ opryskiwanych herbicydem Dragon 450 WG mo˝e byç u˝yta jako
pasza lub podÊció∏ka dla zwierzàt oraz
mo˝e byç u˝yta/sprzedana poza gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej
na cele energetyczne – spalanie. Herbicyd
Dragon 450 WG zawarty w resztkach po ˝niwnych zbó˝ (s∏oma, plewy, Êcierƒ) ulega rozk∏adowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebà. Najlepszym
sposobem na zagospodarowanie s∏omy
pochodzàcej z roÊlin opryskanych Êrodkiem Dragon 450 WG jest jej pozostawie nie na polu i przeoranie.
Obornik ze s∏omy pochodzàcej z plan tacji, na której stosowano Dragon 450 WG,

mo˝e byç zastosowany i wymieszany
z glebà tu˝ przed siewem rzepaku, kuku rydzy, zbó˝ oraz traw bez wsiewki roÊlin
motylkowatych, a musi byç zastosowany
i wymieszany z glebà minimum 6 miesi´cy przed uprawà buraków, ziemniaków,
roÊlin stràczkowych, s∏onecznika, pomidorów, papryki, ogórków i innych roÊlin
dyniowatych, sa∏aty, marchwi, pietruszki
i innych warzyw oraz tytoniu. W warunkach praktyki rolniczej oznacza to, ˝e zespó∏ uprawek po˝niwnych powinien wykonany byç jak najszybciej po zbiorze
zbo˝a, w sierpniu lub na poczàtku wrzeÊnia, co jest zalecane i powszechnie wykonywane ze wzgl´du na zatrzymanie
wilgoci w glebie, przyspieszenie rozk∏adu
resztek po˝niwnych – s∏omy, która przyorana zbyt póêno nie zdà˝y si´ roz∏o˝yç
w glebie przed siewem roÊliny nast´pczej.
Obornik nale˝y wywieêç i wymieszaç
z glebà w sierpniu lub we wrzeÊniu.

Dlaczego DRAGON 450 WG?
Jedna dawka niezale˝na od wielkoÊci
i rodzaju zachwaszczenia chwastami
dwuliÊciennymi: 33,3 g/ha.
Brak luk i wysoka skutecznoÊç w zwalczaniu najwa˝niejszych chwastów
dwuliÊciennych w zbo˝ach ozimych.
Szybkie pobieranie i dzia∏anie herbicydu na chwasty, zatrzymanie wzrostu
chwastów w ciàgu 1-2 dni!
Mo˝liwoÊç stosowania ju˝ od 5ºC
Bezpieczeƒstwo dla zbó˝ – nawet
do fazy poczàtku strzelania w êdêb∏o.
Doskona∏a mieszalnoÊç z herbicydami
zwalczajàcymi miot∏´ zbo˝owà, np.
Apyros, Atlantis, Attribut.
Wygoda w stosowaniu, niski koszt
transportu i sk∏adowania.
Nowatorska formulacja WG – ka˝da
granula zawiera te same proporcje
(2:1) dwóch ró˝nych substancji aktywnych.
DRAGON 450 WG to przemyÊlane po∏àczenie wybranych przez Paƒstwa najlepszych cech dost´pnych do tej pory
herbicydów zwalczajàcych chwasty
dwuliÊcienne, stosowanych w fazie krzewienia zbó˝.
2010 rok – rok smoka w Polsce!

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

Rafa∏ Kowalski
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.
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ZWALCZANIE CHWASTÓW

Problemy z chwastami odpornymi
na herbicydy
Chwastami i ich zwalczaniem cz∏owiek zajmowa∏ si´ ju˝ wówczas, kiedy rozpoczà∏ upraw´ roÊlin.
Od ponad pó∏ wieku do zwalczania chwastów powszechnie stosowane sà herbicydy, ale nie zosta∏y one
wyeliminowane z naszych pól uprawnych, a wr´cz przeciwnie, w niektórych przypadkach zachwaszczenie zwi´kszy∏o si´. Pojawi∏y si´ tak˝e nowe problemy, takie jak: kompensacja i uodpornienie si´ chwa stów na herbicydy.
Tolerancja a odpornoÊç
Chwasty wykazujà ró˝ny stopieƒ wra˝liwoÊci na powszechnie stosowane herbicydy. Niektóre gatunki sà dobrze zwalczane, inne natomiast tolerujà stosowane
dawki herbicydów, wykazujà brak reakcji,
czyli nie sà zwalczane.
Tolerancja jest to przekazywana z pokolenia na pokolenie zdolnoÊç do prze˝ycia i rozmna˝ania si´ roÊlin po zastosowaniu herbicydu. Oznacza to, ˝e herbicyd jest
selektywny w stosunku do danego gatunku chwastu, dlatego w wyniku stosowania
przez kilka lat na tym samym polu tych samych Êrodków prowadzi to do wyeliminowania gatunków wra˝liwych i stopniowego zastàpienia ich gatunkami niezwalczanymi, czyli tolerancyjnymi na te herbicydy.
Proces ten nazywamy kompensacjà. Jako
przyk∏ad mo˝na podaç rozprzestrzenienie
si´ maruny bezwonnej i rumianu polnego

w uprawie rzepaku ozimego jako efekt
stosowania przez wiele lat preparatów za wierajàcych trifluralin´ lub rozprzestrzenienie si´ gwiazdnicy pospolitej, przytulii
czepnej, fio∏ka polnego i miot∏y zbo˝owej
w wyniku stosowania w zbo˝ach herbicydów zawierajàcych tylko 2,4-D lub MCPA.
Natomiast zjawisko odpornoÊci na herbicydy jest cechà wyst´pujàcà w obr´bie te go samego gatunku.
OdpornoÊç jest to wi´c zdolnoÊç niektórych osobników (biotypów) danego gatunku chwastu do prze˝ycia i rozmna˝ania si´
pomimo zastosowania herbicydu w dawce,
która zwalcza pozosta∏à cz´Êç populacji.
W kolejnych pokoleniach, w wyniku stosowania przez kilka lat tych samych herbicydów na tym samym polu, zwi´ksza si´ odsetek biotypów odpornych, a˝ do takiego
poziomu, w którym gatunek chwastu uwa ˝any do tej pory za wra˝liwy przestaje byç

zwalczany. Jest to proces selekcji wyst´pujàcy w przyrodzie. Proces ten by∏ poczàtkowo
powolny, najcz´Êciej ma∏o widoczny, jednak
w miar´ intensyfikacji uprawy roÊlin nastà pi∏o jego przyspieszenie. W agrofitocenozie
na polu mogà wyst´powaç biotypy chwastów ró˝niàce si´ niektórymi cechami,
w tym tak˝e zró˝nicowanà wra˝liwoÊcià
na herbicydy. W wyniku stosowania herbicydów o tym samym mechanizmie dzia∏ania na tym samym polu selekcja b´dzie si´
pog∏´bia∏a i na polu b´dzie coraz to wi´cej
osobników, które b´dà s∏abo lub nie b´dà
zwalczane. OdpornoÊç chwastów na herbicydy, a ma ona charakter dziedziczny, poja wia si´ tam, gdzie na masowà skal´ chwa sty sà zwalczane chemicznie.
Przyjmuje si´ w praktyce, ˝e je˝eli w po pulacji jest co najmniej 20% osobników
(biotypów) odpornych, to wówczas mo˝na mówiç, ˝e na danym polu wyst´pujà
chwasty odporne.
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Problemy, które wynikajà z selekcji
chwastów na skutek stosowania herbicydów oraz rozprzestrzeniania si´ biotypów
odpornych, pojawi∏y si´ najwczeÊniej
w krajach stosujàcych od wielu lat bardzo
intensywnà chemicznà ochron´, uproszczone zmianowanie roÊlin oraz ograniczenia w uprawie roli. Najwi´cej biotypów
chwastów odpornych stwierdzono we
Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e w najbli˝szych latach liczba biotypów odpornych
na herbicydy w Polsce b´dzie si´
zwi´ksza∏a. Polskie rolnictwo b´dzie wi´c
mia∏o coraz wi´cej problemów z chwastami odpornymi na herbicydy. Rolnik swoim
dzia∏aniem mo˝e proces ten przyspieszyç
lub ograniczyç. Dlatego nale˝y polskich
rolników uczuliç na to zagadnienie, tak
aby proces ten ograniczyç do minimum.
SzybkoÊç pojawienia si´ biotypów odpornych na herbicydy uzale˝niona jest
od ró˝nych czynników. Mechanizm dzia∏ania substancji biologicznie czynnej ma bardzo du˝y wp∏yw na rozwój zjawiska odpornoÊci chwastów. Najszybciej na Êwiecie, uwzgl´dniajàc czas od wprowadzenia
do sprzeda˝y, odpornoÊç pojawi∏a si´
na herbicydy sulfonylomocznikowe, które
dzia∏ajà jako inhibitory syntetazy acetylomleczanowej (ALS). Pierwszym herbicy dem majàcym ten mechanizm dzia∏ania
by∏ Glean 75 WG. Ju˝ po 5 latach od zasto sowania pierwszego herbicydu sulfonylomocznikowego odnotowano gwiazdnic´
pospolità odpornà na chlorosulfuron. Najpóêniej na Êwiecie, uwzgl´dniajàc czas
od wprowadzenia do sprzeda˝y, odpornoÊç stwierdzono po zastosowaniu herbicydów z grupy regulatorów wzrostu dzia∏ajàcych jako inhibitory mitozy (syntetyczne auksyny), np. 2,4-D; MCPA. Du˝y
wp∏yw na powstawanie odpornoÊci majà
w∏aÊciwoÊci biologiczne i genetyczne poszczególnych gatunków chwastów. Gatunki o du˝ym wspó∏czynniku rozmna˝ania (du˝a liczba nasion z jednej roÊliny),
dajàce kilka pokoleƒ w ciàgu roku, ∏atwo
rozprzestrzeniajàce si´ przez nasiona, obcopylne, wykazujà du˝à zmiennoÊç genetycznà, przez to w populacji wyst´puje
wiele biotypów. W tych gatunkach odpor noÊç pojawia si´ znacznie szybciej w po równaniu do gatunków o mniejszej
zmiennoÊci genetycznej. PowszechnoÊç
stosowania nawet herbicydów nieselek tywnych na tym samym polu mo˝e mieç
tak˝e du˝y wp∏yw na rozwój zjawiska od pornoÊci chwastów na herbicydy. Przyk∏adem tego jest glifosat stosowany w wielu
roÊlinach uprawnych, na który odnotowa no ju˝ w Êwiecie 15 biotypów odpornych.

Identyfikacja uodpornienia
Przyczyn braku skutecznego zwalczania
chwastów po zastosowaniu herbicydów
mo˝e byç kilka. Najpierw nale˝y sprawdziç,
czy zastosowaliÊmy w∏aÊciwy preparat
– czyli taki, który zwalcza dany gatunek niepo˝àdanej roÊliny. Nie ma bowiem idealnego herbicydu zwalczajàcego wszystkie ga-

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

Olsztyn

Szczecin

Białystok

Bydgoszcz

Poznań
Warszawa
Zielona Góra
Łódź

Lublin
Wrocław

Kielce
Opole

Katowice

Opcje technologiczne
Rotacja lub stosowanie
mieszanin herbicydów
System zwalczania chwastów

Kraków

Rzeszów

Poziom ryzyka wyst´powania odpornoÊci
Niski
wi´cej ni˝
2 mechanizmy
dzia∏ania

Âredni
2 mechanizmy
dzia∏ania

Wysoki
1 mechanizm
dzia∏ania

uprawowy,

uprawowy,

tylko

zabiegi

i zabiegi

chemiczny

mechaniczne

chemiczne

i chemiczne
Stosowanie herbicydów
o tym samym mechanizmie

jednokrotnie

wi´cej ni˝ 1 raz

wielokrotnie

pe∏na rotacja

ograniczona rotacja

brak rotacji –

dzia∏ania w kilku sezonach
Zmianowanie roÊlin

monokultura
Stan zachwaszczenia na polu

niski

Êredni

wysoki

skuteczne

Êrednie

s∏abe

Zwalczanie chwastów
w ostatnich w 3 latach

•- 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

tunki chwastów. Nast´pnie, czy zastosowa liÊmy odpowiednià dawk´, dalej, czy termin
zabiegu by∏ w∏aÊciwy. Je˝eli oka˝e si´, ˝e
wykonaliÊmy wszystko poprawnie i pewna
liczba chwastów nie zosta∏a zniszczona, to
wówczas istnieje prawdopodobieƒstwo, ˝e
mamy do czynienia z biotypami odporny mi. Jednak dla potwierdzenia i upewnienia
si´, ˝e mamy na polu chwasty odporne, na le˝y wykonaç odpowiednie badania. W tym
celu nale˝y zebraç nasiona i przeprowadziç
w warunkach szklarniowych (np. w Instytucie Ochrony RoÊlin w Poznaniu) test biolo-

giczny. W badaniach tych porównuje si´ reakcj´ zebranego biotypu na herbicyd ze
znanym biotypem wra˝liwym i oblicza si´
wspó∏czynniki odpornoÊci. OdpornoÊci na le˝y si´ spodziewaç, gdy:
1) inne chwasty wra˝liwe zosta∏y zniszczone, a na polu pozosta∏y nieuszkodzone
chwasty tego samego gatunku;
2) kiedy przez wiele lat stosowania tego
samego herbicydu skutecznoÊç obni˝a si´
z roku na rok;
3) albo kiedy na okolicznych polach wyst´pujà chwasty odporne.
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Przyczyny powstawiania odpornoÊci.
Na powstawanie odpornoÊci wp∏ywajà
takie czynniki, jak:
– mechanizm dzia∏ania herbicydów; cz´stotliwoÊç zabiegów; wra˝liwoÊç gatunku;
– sposób rozmna˝ania i rozsiewania;
– sposób gospodarowania (monokultura, zmianowanie);
– sposób zwalczania chwastów (czy tylko
chemicznie, czy chemicznie i mechanicznie);
– uproszczona uprawa roli (np. uprawa
bezorkowa). Jednak g∏ównà przyczynà
pojawiania si´ chwastów odpornych
jest stosowanie tylko chemicznej metody ich zwalczania. OdpornoÊç populacji
chwastów buduje si´ powoli i potrzeba
zwykle kilku lub kilkunastu lat na jej
ujawnienie.
Rodzaje odpornoÊci. Wyró˝niamy trzy
rodzaje odpornoÊci: prostà, krzy˝owà
i wielokrotnà.
OdpornoÊç prosta (pojedyncza) ma
miejsce wtedy, gdy chwast jest odporny
na jednà substancj´ aktywnà, np. komosa
bia∏a odporna na metrybuzyn´ jest dobrze
zwalczana przez metamitron. Obie substancje aktywne nale˝à do tej samej grupy
chemicznej o tym samym mechanizmie
dzia∏ania.
OdpornoÊç krzy˝owa (mieszana) wy st´puje wtedy, kiedy biotyp wykazuje odpornoÊç na co najmniej dwie substancje
aktywne z tej samej grupy chemicznej, np.
miot∏a zbo˝owa odporna na chlorosulforon i sulfosulfuron.
OdpornoÊç wielokrotna ma miejsce
wtedy, kiedy biotyp jest jednoczeÊnie odporny na herbicydy o ró˝nym mechanizmie dzia∏ania. Przyk∏adem mo˝e byç chaber b∏awatek wykazujàcy jednoczeÊnie
odpornoÊç na atrazyn´, inhibitor fotosyntezy w fotosystemie II oraz na chlorosulfuron b´dàcy inhibitorem syntetazy acetomleczanowej (ALS).
Chwasty odporne na Êwiecie
i w Polsce
Obecnie w skali Êwiatowej zanotowano ju˝ w 60 krajach wÊród 189 gatunków, 332 biotypy chwastów odpornych
na herbicydy, w tym 113 dwuliÊciennych
i 76 jednoliÊciennych. Na Êwiecie biotypy
odporne wyst´pujà na przesz∏o 300.000
polach.
W Polsce pierwszà odpornoÊç stwier dzono w roku 1983 u przymiotna kana dyjskiego odpornego na atrazyn´. Obecnie odporne biotypy chwastów na ró˝ne
herbicydy stosowane w kilku roÊlinach
uprawnych stwierdzono wÊród: chwastnicy jednostronnej, komosy bia∏ej, miot∏y
zbo˝owej, wyczyƒca polnego, chabra b∏a watka, palusznika krwawego, psianki
czarnej, starca zwyczajnego, szar∏atu
szorstkiego, tasznika pospolitego i wierzbownicy gruczo∏owatej.
W Instytucie Ochrony RoÊlin w Pozna niu od wielu lat prowadzone sà badania
dotyczàce odpornoÊci chwastów na herbicydy. Od kilku lat z wielu rejonów Polski
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dociera∏y do nas sygna∏y o s∏abej skutecznoÊci zwalczania miot∏y zbo˝owej przez
herbicydy stosowane w zbo˝ach. Informacje te zadecydowa∏y o podj´ciu tematu
badawczego, dotyczàcego analizy zjawiska odpornoÊci miot∏y zbo˝owej na herbicydy w Polsce. Celem podj´tych badaƒ by∏o sprawdzenie, w jakich rejonach Polski
wyst´pujà biotypy miot∏y zbo˝owej odporne na herbicydy oraz ocena efektyw noÊci zwalczania biotypów odpornych.
Badania wykonano w latach 2004–2009
na 310 próbach nasion z 154 pól. Nasiona
miot∏y zbo˝owej zbierano z pól, na któ rych przez wiele lat uprawiano zbo˝a i stosowano herbicydy, a gatunek ten by∏ bardzo s∏abo zwalczany. Z zebranymi nasionami wykonano w warunkach szklarniowych doÊwiadczenia w celu okreÊlenia odpornoÊci na herbicydy. Na 69 polach z 154
analizowanych stwierdzono odpornoÊç
miot∏y zbo˝owej na herbicydy z grupy sulfonylomoczników. Z doÊwiadczeƒ wykonanych w warunkach szklarniowych wynika, ˝e najwi´cej biotypów odpornych wyst´powa∏o na pó∏nocy Polski, na terenie
województw warmiƒsko-mazurskiego
i pomorskiego (na ˚u∏awach) oraz po∏udniowej cz´Êci województwa zachodniopomorskiego. Pojedyncze pola z odpornà
miot∏à zbo˝owà zanotowano na Dolnym
Âlàsku i Âlàsku, Wielkopolsce, Mazowszu,
Lubelszczyênie oraz na Kujawach (Rycina 1). Zanotowano tak˝e wyst´powanie 28 biotypów Êrednio odpornych.
Wskazuje to, ˝e proces uodpornienia si´
miot∏y zbo˝owej na t´ grup´ herbicydów
b´dzie si´ powi´ksza∏. Poza odpornoÊcià
krzy˝owà na herbicydy sulfonylomocznikowe (inhibitory aminokwasów syntetazy
acetylomleczanowej (ALS), na trzech polach na terenie województw warmiƒsko-mazurskiego, stwierdzono wyst´powanie
miot∏y zbo˝owej odpornej na fenoksa prop-P-etyl (Puma Uniwersal 069 EW) inhibitor karboksylazy acetyloCoA (ACCase).
Wyczyniec polny wyst´puje masowo, g∏ównie w zbo˝ach ozimych, w niektórych rejonach kraju, jak: na ˚u∏awach,
w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci olsztyƒskiego, ziemi che∏miƒskiej i pyrzyckiej,
w dolinie Odry w Lubuskim, na Dolnym
Âlàsku i Âlàsku Opolskim oraz na niektó rych polach w innych rejonach. Szacuje
si´, ˝e wyczyniec polny zachwaszcza
oko∏o 100-150 tys. hektarów, na których
wymagane jest jego zwalczanie. Od 1015 lat notuje si´ wzrost zasi´gu wyst´powania tego chwastu. Jest to prawdopodobnie zwiàzane ze wzrostem uprawy
roÊlin zbo˝owych. W latach 2006-2009
zebrano w ró˝nych rejonach kraju próby
nasion wyczyƒca polnego z 25 pól,
na których uprawiano zbo˝a i stosowano
herbicydy, a chwast ten by∏ s∏abo zwal czany. W doÊwiadczeniach szklarniowych
przetestowano kilka herbicydów w celu
sprawdzenia, czy wyst´puje odpornoÊç.
Uzyskane wyniki wskazujà na wyst´po wanie odpornoÊci na: izoproturon (Tol kan Flo 500 SC), chlorotoluron (Tolu-

rex 500 SC), na mezosulfuron metylowy
+ jodosulfuron (Atlantis 04 WG) oraz
na fenoksaprop-P-etylowy (Puma Uniwersal 069 EW).
Komosa bia∏a i szar∏at szorstki sà ro Êlinami jednorocznymi jarymi, cz´sto masowo wyst´pujà w uprawie buraka cukrowego, kukurydzy i w ziemniaku. Ze wzgl´du na powszechne i masowe wyst´powa nie tych gatunków, chemiczne zwalczanie
jest konieczne. Badania wykonane w la tach 90. wykaza∏y, ˝e na polach, na których uprawiano kukurydz´, wyst´powa∏a
komosa bia∏a i szar∏at szorstki odporny
na atrazyn´. Badania wykonane w ostatnich 3 latach z tymi gatunkami wskazujà,
˝e sà one odporne tak˝e na: metrybuzyn´
chlorydazon i metamitron.
Przeciwdzia∏anie odpornoÊci. W ta beli 1 podano warunki w jakich ryzyko powstawania opornoÊci chwastów na herbicydy jest du˝e. Znajàc te warunki, mo˝na
w du˝ym stopniu zmniejszyç to ryzyko.
Bardzo pomocna mo˝e byç tak˝e wiedza
na temat mechanizmów dzia∏ania herbicydów, dlatego opracowano tabel´ klasyfikujàcà herbicydy wg mechanizmu dzia∏ania, ka˝da grupa oznaczona jest kodem
literowym, który jest w niektórych krajach
obligatoryjnie umieszczony na etykietach,
np. w Australii, co u∏atwia rolnikowi stosowanie herbicydów o ró˝nym mechani zmie dzia∏ania. W Polsce Instytut Ochrony
RoÊlin proponowa∏ tak˝e takie rozwiàzanie jednak nie znalaz∏o to pozytywnego
odzewu ze strony Ministerstwa Rolnictwa.
Mam nadziej´, ˝e ten sposób informacji
rolnika b´dzie u nas tak˝e zastosowany.
Podsumowanie. Odporne na herbi cydy chwasty sà realnym i wzrastajàcym
zagro˝eniem dla wielu roÊlin uprawnych
w Polsce i na Êwiecie, i powodujà du˝e
straty finansowe. Jak na razie, problem
ten nie jest powszechnie dostrzegany,
co nie oznacza, ˝e nie wyst´puje. Potencjalnie jest on bardzo niebezpieczny
w przypadku gatunków chwastów masowo wyst´pujàcych w roÊlinach uprawianych na du˝ych powierzchniach, jak:
zbo˝a, kukurydza, burak cukrowy i rze pak. W celu ograniczenia ryzyka roz przestrzenienia si´ odpornoÊci chwastów na herbicydy nale˝y stworzyç
w Polsce sprawny system monitorowania oraz informowaç rolników o zagro ˝eniu odpornoÊcià oraz promowaç integrowane systemy ograniczenia zachwaszczenia.

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 AgroSciences jest jednà
z niewielu innowacyjnych firm
dostarczajàcych od lat na ry nek polski sprawdzone i skuteczne Êrodki ochrony roÊlin,
w tym tak˝e nowe produkty.
Wprowadzanie do sprzeda˝y nowatorskich Êrodków ochrony roÊlin, w przy padku firmy Dow AgroSciences jest nie
tylko zwiàzane z po∏àczeniem w jednym
produkcie ju˝ zarejestrowanych substancji aktywnych lub zmianà formy
u˝ytkowej – formulacji, ale tak˝e badaniem i wprowadzaniem do sprzeda˝y
nowych moleku∏ chemicznych.
Ustalajàc programy ochrony upraw
przed chwastami, firma Dow AgroSciences zwraca szczególnà uwag´ na ryzyko
wystàpienia odpornoÊci chwastów na ju˝
stosowane herbicydy, jak te˝ i na te nowo
wprowadzane do sprzeda˝y.
OdpornoÊç chwastów jest zjawiskiem, o którym coraz cz´Êciej rolnicy
mogà us∏yszeç, przeczytaç w prasie rolniczej lub niestety podejrzewaç jej wystàpienie na w∏asnych polach. Wed∏ug
prof. Adamczewskiego – „W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia si´
odpornoÊci chwastów na herbicydy nale˝y stworzyç w Polsce sprawny system
monitorowania oraz informowaç rolników o zagro˝eniu odpornoÊcià oraz promowaç integrowane systemy ogranicze nia zachwaszczenia”.
Aktualnie sà prowadzone prace dotyczàce badania odpornoÊci chwastów
na herbicydy przez szereg jednostek naukowych w Polsce, jednak mo˝na od nieÊç wra˝enie, ˝e nie zosta∏ jeszcze
stworzony system monitorowania ∏atwo
dost´pny dla rolników. Dlatego rolnicy
muszà korzystaç z wielu êróde∏.
Oceniajàc ten problem na podstawie
informacji docierajàcych z Europy i ze
Êwiata, potencjalnie jego wystàpienie
jest
naj bar dziej
praw do po dob ne
w przypadku gatunków chwastów masowo wyst´pujàcych w roÊlinach upra wianych na du˝ych powierzchniach, ta kich jak: zbo˝a, kukurydza, burak cukrowy i rzepak.
Wyst´powanie chwastów odpornych
w Polsce jest niestety faktem. Jednak
trudno jest dokonaç rzetelnej i szczegó ∏owej oceny aktualnego stanu tego zjawiska (na jakiej powierzchni, w jakich
rejonach, na jakie mechanizmy dzia∏ania
substancji aktywnych, chwasty sà od porne), a tym bardziej przewidzieç tempo jego rozwoju.

Przeanalizujmy wi´c ryzyko wyst´powania chwastów odpornych i strategi´
zapobiegania rozprzestrzeniania si´ zjawiska odpornoÊci na polach w najwa˝niejszej w Polsce uprawie – zbo˝ach.
Podstawà jest poprawne sprawdzenie, czy faktycznie mamy do czynienia
z omawianà odpornoÊcià, czy te˝ do tychczasowy problem ze skutecznym
zwalczaniem niektórych gatunków
chwastów jest zwiàzany ze stosowaniem herbicydów nie spe∏niajàcych ciàgle rosnàcych oczekiwaƒ, obecnie odmiennych ni˝ kilka -kilkanaÊcie lat temu.
Etapy rozpoznawania odpornoÊci
chwastów na stosowany herbicyd w wa runkach praktyki rolniczej:
Brak skutecznego zwalczenia danego
gatunku chwastu przy eliminacji innych chwastów wra˝liwych z uprawy
(po wykonaniu oprysku zgodnie
z etykietà) mo˝e prowadziç do podejrzenia wyst´powania odpornoÊci,
zw∏aszcza gdy przez szereg lat stoso wano ten sam herbicyd lub herbicydy
o tym samym mechaniêmie dzia∏ania.
JeÊli nie wystàpi∏y jako przyczyny nie-

skutecznego dzia∏ania herbicydu nast´pujàce czynniki: zabieg opryskiwania
w niew∏aÊciwym terminie (faza rozwojowa chwastów, warunki pogodowe),
w niezalecanej dawce, nie pope∏niono
b∏´dów w zwiàzku z technikà opryskiwania („mijaki”, niesprawny opryskiwacz) i prócz zwalczonych chwastów
danego gatunku wyst´pujà niezwalczone roÊliny tego samego gatunku
(„˝ywy -martwy”), a inne chwasty wra˝liwe sà skutecznie zniszczone, mo˝emy
podejrzewaç wystàpienie form odpornych danego gatunku chwastu.
Powy˝sze zjawisko obserwowane jest
przez kilka lat na danym polu,
przy czym sukcesywnie zwi´ksza si´
liczba miejsc, gdzie oprócz zwalczonych chwastów danego gatunku, wyst´pujà placowo niezniszczone roÊliny tego samego chwastu.
Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e problem ten dotyczy tylko jednego pola z kilku -kilkunastu wyst´pujàcych w danym gospodarstwie.
Podejrzenie odpornoÊci mogà potwierdziç tylko badania laboratoryjne
nasion chwastów, pobranych z roÊlin,
które pozosta∏y na polu.

12
Na szcz´Êcie w wi´kszoÊci przypadków wyst´pujàcy do tej pory niezadowalajàcy poziom skutecznoÊci zwalczania
chwastów nie jest zwiàzany z wyst´po waniem zjawiska odpornoÊci chwastów.
Miot∏a zbo˝owa
W Polsce, tak samo jak i w Europie,
potwierdzono wyst´powanie odpornych form miot∏y zbo˝owej na szereg
substancji aktywnych o mechanizmach
dzia∏ania:
1. ALS/AHAS – grupa B w/g HRAC
2. inhibitor karboksylazy acetyloCoA,
ACCase – grupa A w/g HRAC.
W herbicydzie Lancet Plus 125 WG wyst´puje najnowsza substancja aktywna (piroksysulam) o mechanizmie dzia∏ania ALS (grupa B w/g HRAC) nie stosowa na do zwalczania miot∏y zbo˝owej. Pomimo to, firma Dow AgroSciences zaleca:
JeÊli stwierdzono lub podejrzewamy,
˝e na danym polu wyst´puje miot∏a
zbo˝owa odporna na herbicydy
o mechanizmie dzia∏ania ALS/AHAS
(grupa B), w celu zapobie˝enia dalszej selekcji form odpornych nie nale˝y stosowaç na tym polu herbicydu
LANCET PLUS 125 WG.
Nie nale˝y stosowaç herbicydu LANCET
PLUS 125 WG do „korekcyjnego” zwal czania miot∏y zbo˝owej, która nie zosta∏a skutecznie zwalczona przez inne
herbicydy o tym samym mechanizmie
dzia∏ania (ALS) w jednym sezonie wegetacyjnym zbó˝ ozimych.
Herbicyd LANCET PLUS 125 WG mo˝na stosowaç do zwalczania miot∏y zbo˝owej i chwastów dwuliÊciennych, niezwalczonych skutecznie przez herbicydy o odmiennym mechanizmie dzia∏ania, zastosowane np. jesienià w tym samym sezonie wegetacyjnym zbó˝ ozimych.
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Chaber b∏awatek
W Polsce potwierdzono wyst´powanie
form odpornych chabra b∏awatka na substancj´ aktywnà o mechanizmie dzia∏ania
ALS (grupa B w/g HRAC). Stosujàc dotychczas dost´pny herbicyd DAS, np. Mustang 306 SE, jak te˝ i najnowsze np. Dra gon 450 WG czy te˝ Lancet Plus 125 WG
zgodnie z zaleceniami, mo˝emy zwalczyç
zarówno formy wra˝liwe, jak i odporne
chabra b∏awatka, a tak˝e zminimalizujemy
ryzyko wystàpienia odpornoÊci. Ten gatunek chwastu jest te˝ bardzo skutecznie
zwalczany przez odmienne substancje aktywne (2,4-D w herbicydzie Mustang 306
SE lub aminopyralid w herbicydach Dragon 450 WG i Lancet Plus125 WG), o me chanizmie dzia∏ania syntetyczne auksyny
(grupa O w/g HRAC). Warto podkreÊliç,
˝e jest to mechanizm dzia∏ania, na który
stwierdzono do tej pory na Êwiecie najmniejszà i najpóêniej wyst´pujàcà od wprowadzenia do sprzeda˝y substancji aktywnych odpornoÊç chwastów.
Mak polny
Nie potwierdzono w Polsce wyst´powania form odpornych maku polnego,
pomimo ˝e wyst´pujà w Europie biotypy maku polnego g∏ównie odporne
na mechanizm dzia∏ania ALS (grupa B
w/g HRAC).
Stosujàc zarówno dotychczas dost´pny
herbicyd DAS, np. Mustang 306 SE,
a zw∏aszcza najnowsze, np. Dragon 450
WG czy te˝ Lancet Plus 125 WG zgodnie
z zaleceniami, mo˝emy zwalczyç zarówno
formy wra˝liwe, jak i odporne maku polnego. Minimalizujemy te˝ ryzyko wystàpienia
odpornoÊci, poniewa˝ ten gatunek chwastu jest te˝ bardzo skutecznie zwalczany
przez dwie substancje aktywne o odmiennych mechanizmach dzia∏ania (2,4-D i flo rasulam w herbicydzie Mustang 306 SE lub
aminopyralid i florasulam w herbicydach

Dragon 450 WG i Lancet 125 WG). Warto
podkreÊliç, ˝e przeprowadzone do tej pory
badania wskazujà na wysokà skutecznoÊç
aminopyralidu nawet na formy maku polnego, które wykazujà odpornoÊç wielokrotnà, tj. na substancje aktywne o od miennych mechanizmach dzia∏ania.
Chwasty rumianowate
Pojawiajà si´ nieoficjalne informacje
o wystàpieniu odpornych form chwastów
rumianowatych w Europie na substancje
aktywne z grupy ALS. Jednak˝e nawet
w sytuacji potwierdzenia wystàpienia odpornoÊci, stosujàc zw∏aszcza najnowsze
herbicydy, np. Dragon 450 WG czy te˝ Lancet Plus 125 WG zgodnie z zaleceniami,
mo˝emy zwalczyç zarówno formy wra˝liwe, jak i odporne chwastów rumianowatych. Stosujàc powy˝sze herbicydy minima lizujemy tak˝e ryzyko wystàpienia odpornoÊci chwastów rumianowatych, poniewa˝
sà one bardzo skutecznie zwalczane przez
zawarte w tych produktach substancje ak tywne o odmiennym mechanizmie dzia∏ania (aminopyralid i florasulam).
Gwiazdnica pospolita
Nie potwierdzono w Polsce wyst´powania form odpornych gwiazdnicy pospolitej, pomimo ˝e wyst´pujà w Europie biotypy odporne na substancje aktywne o mechanizmie dzia∏ania ALS
(grupa B w/g HRAC).
Jest to w warunkach Polski chwast
o mniejszym znaczeniu gospodarczym, ale
mo˝e pos∏u˝yç jako przyk∏ad, jak skomplikowana jest w praktyce rolniczej sprawa se lekcji form odpornych chwastów.
Na Êwiecie i w Europie wyst´pujà formy odporne gwiazdnicy na amidosulfuron, chlorsulfuron, jodosulfuron, metsulfuron, mezosulfuron, tifensulfuron, triasulfuron i tribenuron, czyli na substancje
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aktywne o mechanizmie dzia∏ania ALS
(grupa B w/g HRAC).
Na florasulam o tym samym mechanizmie dzia∏ania ALS nie stwierdzono
do tej pory odpornoÊci gwiazdnicy, lecz
paradoksalnie potwierdzono w badaniach, ˝e gwiazdnica odporna na szereg
substancji aktywnych z grupy B w/g
HRAC jest skutecznie zwalczana przez tà
substancj´ aktywnà.
Przyczyny tego zjawiska – braku odpornoÊci krzy˝owej, upatruje si´ w fakcie, ˝e
wymienione wczeÊniej substancje aktywne,
na które wyst´pujà formy odporne gwiazdnicy, zaliczane sà do grupy chemicznej sulfonylomoczników. Natomiast florasulam,
pomimo ˝e posiada ten sam mechanizm
dzia∏ania w chwastach (ALS), jest zaliczany
do zwiàzków chemicznych o odmiennej
budowie – triazolopirymidyn.
Podobny scenariusz jak wy˝ej przytoczony: ten sam mechanizm dzia∏ania
na miot∏´ zbo˝owà (ALS), ale odmienny
zwiàzek chemiczny – triazolopirymidy na, wyst´puje w przypadku substancji
aktywnej piroksysulam, odpowiedzialnej w herbicydzie Lancet Plus 125 WG
za zwalczanie miot∏y zbo˝owej.
Jednak trudno jest obecnie stwierdziç
w jednoznaczny i wià˝àcy sposób, jaka b´dzie skutecznoÊç herbicydu Lancet
Plus 125 WG w sytuacji zastosowania go
na polach, gdzie wyst´pujà biotypy miot∏y
zbo˝owej ju˝ odporne na inne substancje
aktywne o mechanizmie dzia∏ania ALS
– czy pojawi si´ odpornoÊç krzy˝owa.
Pojawianie si´ i rozwój odpornych
form chwastów w roÊlinach uprawnych
mo˝na porównaç do wyst´powania
chorób pandemicznych (np. wirusa
AH1N1 lub HIV) wÊród ludzi lub tzw.
chorób, szkodników kwarantannowych
(np. zachodnia stonka kukurydziana).
Agrofagi odporne pojawiajà i rozprzestrzeniajà si´ na mniejszà lub wi´kszà
skal´. Na poczàtku trudno jest oceniç,
jak du˝y jest obszar ich wyst´powania,
czy b´dà si´ gwa∏townie rozprzestrzeniaç, czy te˝ z b´dà wyst´powaç tylko
lokalnie, tam gdzie je wykryto.
Naturalnym dzia∏aniem jest zapobieganie zjawisku rozprzestrzeniania si´ bio typów chwastów odpornych oraz zwalczanie ich w miejscach wystàpienia. Oso by zwiàzane z rolnictwem mogà zastana wiaç si´, czy dzia∏ania zapobiegawcze sà
wspó∏mierne do potencjalnego zagro˝e nia, czy sà ekonomicznie uzasadnione?
Dlatego wa˝ne jest stworzenie
w Polsce sprawnego systemu monitoro wania zjawiska wyst´powania chwa stów odpornych oraz informowanie rol ników w sposób rzetelny i szczegó∏owy
o zagro˝eniu odpornoÊcià, a tak˝e infor mowanie o zasadach strategii antyodpornoÊciowej.
Dr in˝. Grzegorz Grochot
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

OCHRONA RZEPAKU

Galera 334 SL
wiosenny herbicyd w ochronie rzepaku
ozimego i jarego – fakty i mity
Ju˝ od kilku lat kolejne zimy uwa˝amy za nietypowe, a ka˝da
z nich jest inna. Ten sezon dla roÊlin ozimych to znowu d∏uga
i w miar´ ciep∏a jesieƒ, nast´pnie silne och∏odzenie w styczniu
praktycznie na terenie ca∏ego kraju. Temperatury spada∏y poni˝ej -15 -20°C. Sà du˝e regionalne ró˝nice w wyst´powaniu pokrywy Ênie˝nej, jej gruboÊci, stanu (w wielu regionach kraju
wyst´puje na Êniegu warstwa lodu). Jak w tych warunkach zachowajà si´ roÊliny rzepaku oraz chwasty? Na pewno z du˝ym
zainteresowaniem i dozà niepokoju oraz niepewnoÊci rolnicy
udadzà si´ na pole, by sprawdziç stan plantacji. Czego mogà
si´ spodziewaç? Rzepak ozimy odczu∏ skutki niskich temperatur (ryzyko wymarzni´cia), grubej okrywy Ênie˝nej (cz´sto pokrytej lodem – ryzyko „uduszenia si´” rzepaku). Co dalej???
Niewàtpliwie straci cz´Êç liÊci, a pozo sta∏e mogà byç w znacznym stopniu
uszkodzone przez niskie temperatury lub
brak powietrza. Jednak˝e jeÊli podstawowe cz´Êci rzepaku, tj. korzeƒ palowy
i szyjka korzeniowa, nie sà uszkodzone to
nawet jeÊli rzepak „straci” wszystkie liÊcie
przy swoich wielkich zdolnoÊciach regeneracyjnych b´dzie si´ dalej prawid∏owo
rozwija∏.
Jest te˝ niestety mo˝liwe, ˝e cz´Êç roÊlin rzepaku nie przetrwa i bedzie przerzerzedzony, ale dalej przy w miar´ równomiernej obsadzie nawet na niskim poziomie b´dzie rokowa∏ plony uzasadniajàce
pozostawienie takiej plantacji.
W najgorszym mo˝liwym scenariuszu
zaistnieje koniecznoÊç likwidacji plantacji.

A co z chwastami w sytuacji, gdy rzepak przetrwa zim´, ale b´dzie uszkodzony lub przerzedzony? Cz´Êç rolników wykona∏o zabiegi ju˝ jesienià. W sprzyjajàcych rozwojowi chwastów warunkach,
a takie mogà wystàpiç zw∏aszcza gdy
po utracie liÊci lub wypadni´ciu cz´Êci roÊlin rzepak „odkryje” ziemi´, b´dà musieli
wykonaç co najwy˝ej zabiegi korekcyjne.
Jednak˝e na wielu polach planowana
ochrona rozpocznie si´ dopiero wiosnà.
Równie˝ trudno przewidzieç, kiedy b´dzie
mo˝liwy wjazd w pole, co nale˝y uzale˝niç od szybkoÊci osuszania si´ pól oraz iloÊci wiosennych opadów oraz przebiegu
temperatur.
Konsekwencjà jest nie tylko wzrost
chwastów, ale tak˝e rzepaku, który w za -
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awansowanych fazach wykazuje wra˝liwoÊç na wiele herbicydów.
Dlatego pragn´ przybli˝yç czytelnikom
Dobrej Uprawy kilka podstawowych zasad
– faktów zwiàzanych z zwalczaniem chwastów w rzepaku ozimym, a tak˝e w rzepaku jarym (jako roÊlinà, którà przesieje si´
zlikwidowane plantacje rzepaku ozimego)
zw∏aszcza wiosnà 2010 roku.
Z praktyki rolniczej wynika, ˝e dla
otrzymania wysokiego plonu, konieczne jest zwalczenie 4-6 dominujà cych chwastów, np. przytulii czepnej,
chwastów rumianowatych, chabra
b∏awatka, ostro˝enia polnego oraz
komosy w rzepaku jarym.
Wymienione chwasty w uprawie rze paku sà jednymi z najbardziej k∏opotliwych w zwalczaniu, majà olbrzymi
wp∏yw na wielkoÊç i jakoÊç plonu nasion rzepaku, mo˝liwoÊç jego sprzeda˝y oraz utrudniajà zbiór i dosuszanie.
Galera 334 SL jest jedynym herbicydem w rzepaku ozimym umo˝liwiajàcym skuteczne zwalczenie przytulii
czepnej (w wy˝szych fazach rozwojowych ograniczenie wzrostu), chwastów rumianowatych, chabra b∏awatka, ostro˝enia polnego w okresie wiosennym, kiedy mo˝liwe jest dok∏adne
okreÊlenie ich wyst´powania i stopnia
zachwaszczenia.
Galera 334 SL jest jedynym herbicydem w rzepaku jarym umo˝liwiajàcym skuteczne zwalczenie przytulii
czepnej (w wy˝szych fazach rozwojowych ograniczenie wzrostu), chwastów rumianowatych, chabra b∏awatka, ostro˝enia polnego, zahamowanie wzrostu komosy bia∏ej w sytuacji
wykonywania zabiegu zwalczania
chwastów po wschodach.

Poniewa˝ rzepak jary jest powa˝nie
zagro˝ony wyst´powaniem komosy
bia∏ej, w celu dalszej poprawy skutecznoÊci jej zwalczania herbicyd Galera 334 SL nale˝y zastosowaç, gdy
komosa jest najwy˝ej w fazie kilku li Êci w∏aÊciwych, w mieszaninie zbiornikowej z olejowym Êrodkiem wspomagajàcym – adjuwantem.
Galera 334 SL zwalcza skutecznie
przytuli´ czepnà do wysokoÊci 8 cm
oraz chwasty rumianowate w fazie
rozety. Gdy przytulia w momencie zabiegu jest wi´ksza, tj. 8-15 cm Galera 334 SL ogranicza wzrost i jej rozwój i mimo ˝e chwast nie zosta∏ ca∏kowicie zniszczony nie stanowi zagro˝enia dla wysokoÊci i jakoÊci plonu
rzepaku.
Galera 334 SL jest herbicydem nalistnym – aby dzia∏a∏a skutecznie, opryskiwanie musi dotrzeç do liÊci chwa-

stów (mo˝e wykazywaç ograniczone
lub brak dzia∏ania na chwasty przykryte liÊçmi rzepaku). Nale˝y dok∏ad nie opryskiwaç.
Wskazane jest, aby Êrednia dobowa
temperatura w trakcie i po zabiegu
by∏a wy˝sza ni˝ 8ºC. Przyjmuje si´, ˝e
deszcz w 2 godziny po wykonaniu za biegu nie obni˝a skutecznoÊci Êrodka.
Najw∏aÊciwszym terminem do zasto sowania herbicydu Galera 334 SL
wiosnà w rzepaku ozimym jest moment od ruszenia wegetacji do fazy
wytworzenia pàków kwiatowych
(rzepak osiàga wysokoÊç kilkunastu
cm a szczytowy zwarty pàk kwiatowy
na wierzcholku p´du jest otoczony liÊçmi).
W praktyce jest to termin, w którym
stosuje si´ te˝ inne pestycydy, dlatego
mo˝liwe sà do zastosowania sprawdzone mieszaniny zbiornikowe.
W rzepaku jarym herbicyd Galera 334
SL mo˝na stosowaç od fazy 4 liÊci
do fazy wykszta∏cania pàków kwiatowych.
Celowe jest wykonanie zabiegu zwalczania chwastów Galerà 334 SL wiosnà w rzepaku nawet jako zabiegu
poprawkowego. W znaczàcym stop niu wzrós∏ tzw. plon technologiczny
rzepaku (po oczyszczeniu oraz przeliczeniu na standardowà wilgotnoÊç).
Mitem jest natomiast traktowanie
herbicydu Galera jako produktu, który
mo˝na stosowaç zawsze, wsz´dzie,
w mieszaninie zbiornikowej z ka˝dym
komponentem. Ten herbicyd, jak wszystkie herbicydy, zwalcza okreÊlone gatunki
chwastów oraz mo˝na go stosowaç wiosnà w okreÊlonych fazach rozwojowych
rzepaku ozimego i jarego w okreÊlonych
warunkach pogodowych, o czym od sa mego poczàtku sprzeda˝y tego produktu rolnicy byli i sà informowani.
Jednak˝e wiele zaniedbaƒ w agrotechnice rzepaku i generalnie w Dobrej Praktyce Rolniczej, powoduje zmiany w wyglàdzie rzepaku oraz mogà wp∏ynàç na po ziom plonowania rzepaku, a sà potem nies∏usznie przypisywane zastosowaniu wiosnà herbicydu Galera 334 SL.
Bardzo cz´sto zabieg herbicydem Galera w rzepaku ozimym jest wykonywany opryskiwaczem, który poprzed nio wiosnà lub niestety czasami jesienià u˝yto do opryskiwania zbó˝ ozi mych herbicydami. Bardzo cz´sto sà
to herbicydy oparte na substancjach
aktywnych, których znikome iloÊci
pozosta∏e w nieumytym dok∏adnie ze
Êrodkami myjàcymi lub wcale nie wy p∏ukanym opryskiwaczu (Êcianki
zbiornika, filtr, pompa etc.) powodujà wyraêne uszkodzenia rzepaku
w postaci zahamowania wzrostu
opóênienia kwitnienia, przebarwienia
liÊci, ∏odyg, pàków kwiatowych.
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Zmiany wyglàdu roÊliny – ∏y˝eczkowe
wygi´cie liÊci rzepaku i rzepak zró˝nicowany we wzroÊcie, zahamowany
we wzroÊcie, wytwarzajàcy du˝à liczbe p´dów, ˝ó∏te przebarwienia liÊci,
czasami u niektórych odmian czerwone lub czerwonopurpurowe przebarwienia liÊci, deformacje ∏uszczyn,
niewykszta∏canie ∏uszczyn – sà to typowe objawy niedoboru siarki i/lub
innych sk∏adników pokarmowych,
np. magnezu, boru lub fosforu.
Opóênienie kwitnienia rzepaku – mo˝e byç spowodowane zastosowaniem herbicydu Galera 334 SL w zbyt

zaawansowanych fazach rozwojowych rzepaku np. fazie ˝ó∏tego pàka,
lub zastosowaniem tego herbicydu
w ni˝szych fazach rozwojowych, ale
w okresie du˝ych ró˝nic temperatury
pomi´dzy dniem a nocà (nocne przymrozki).
Uszkodzenia rzepaku z ró˝nymi objawami wizualnymi – mogà si´ zdarzyç
w przypadku zastosowania nie przebadanych mieszanin zbiornikowych,
cz´sto kilku Êrodków ochrony roÊlin
z dodatkiem roztworu mocznika lub
niektórych nawozów nalistnych (tzw.
„od˝ywek”).

Zwracamy szczególnà uwag´ na te elementy, jako ˝e obecna sytuacja ekonomiczna i dà˝enie do oszcz´dnoÊci w liczbie przejazdów lub nawo˝eniu rzepaku
azotem, fosforem, potasem, siarkà czy te˝
mikroelementami mo˝e zwielokrotniç
prawdopodobieƒstwo wystàpienia takich
objawów na rzepaku, cz´sto przypisywa nych tylko herbicydowi Galera. Mogà te˝
wystàpiç na plantacjach, gdzie nie stosowano tego herbicydu, a tylko fungicydy
i insektycydy.
Dr in˝. Grzegorz Grochot
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

OCHRONA KUKURYDZY

Ochrona kukurydzy w czasach globalnego
kryzysu finansowo-gospodarczego
Naturalnà i cennà sk∏onnoÊcià wielu
z nas jest oszcz´dzanie. Próbujemy to
czyniç kupujàc i stosujàc pestycydy, kierujàc si´ myÊlà, ˝e tzw. „taƒsza” ochrona przyniesie nam wi´ksze korzyÊci.
W czasach globalnego kryzysu finanso wo-gospodarczego, który pozwol´ sobie stwierdziç jest prawie ciàgle obecny
w rolnictwie, mo˝e jest ∏atwiej nam
wszystkim zwiàzanym z bran˝à rolniczà
podejmowaç decyzje, bo mamy doÊç
spory baga˝ doÊwiadczenia. Analizujàc
wszystkie poprzednie „trudne lata”
w rolnictwie, przewija si´ jedna myÊl
przewodnia – jesteÊmy zbyt biedni, aby
nierozsàdnie oszcz´dzaç oraz ponosiç
nadmierne nak∏ady. Musimy stosowaç
zabiegi ochrony takimi Êrodkami i technologiami ochrony, które zmniejszà potencjalne ryzyko:
– koniecznoÊci wykonania nieplanowanego zabiegu ochrony,
– ograniczonej skutecznoÊci lub uszkodzenia roÊliny uprawnej,
– ograniczonej mo˝liwoÊci sporzàdzania mieszanin zbiornikowych.
W wymiarze finansowym w danym
roku lub w ciàgu kilku lat przynosi to
znaczàce korzyÊci, jako ˝e paradoksalnie
ochrona roÊlin jest lub mo˝e byç jednym
z najmniej kosztownych elementów nak∏adów zwiàzanych z uprawà danej ro Êliny. Zawsze musimy ponieÊç koszty
zwiàzane z zap∏atà podatku gruntowego (czasami te˝ czynszu dzier˝awnego),
przygotowania pola do siewu, materia ∏u siewnego (nawet jeÊli jest on z w∏a snej produkcji), siewu, jakiegoÊ poziomu nawo˝enia przynajmniej azotowego
(nawet jeÊli w danym roku ograniczymy

nawo˝enie PK bez powa˝niejszych skutków dla plonowania, to musimy o tym
pami´taç w latach nast´pnych), samego
zbioru roÊliny uprawnej. Wiele z tych
nak∏adów nie zmienia si´, niezale˝nie
czy w konsekwencji b´dziemy osiàgaç
niskie, przeci´tne, czy te˝ wysokie plony.
Musimy te˝ koniecznie braç pod uwag´
jakoÊç uzyskiwanego plonu, niezale˝nie
czy przeznaczymy go na potrzeby posiadanych zwierzàt gospodarskich, czy te˝
przeznaczamy na sprzeda˝.

Ochrona kukurydzy na ziarno
lub kiszonk´
Niezale˝nie od przeznaczenia uprawianej kukurydzy na kiszonk´ czy te˝ na ziarno, czy sà to lata prosperity czy te˝ kryzysu,
zwalczanie chwastów jest koniecznoÊcià.
Problem mo˝e si´ pojawiç w momencie,

gdy musimy si´ zdecydowaç: zwalczamy
chwasty po siewie czy te˝ po wschodach
kukurydzy. Za ka˝dà z tych podstawowych
technologii przemawiajà specyficzne zalety,
ale te˝ mogà pojawiç si´ wady. W roku 2009 jesteÊmy troch´ bogatsi o doÊwiadczenia, jak chroniç kukurydz´ w sytuacji braku produktów zawierajàcych atrazyn´, jednak pod wzgl´dem ekonomiki uprawy tej roÊliny rok 2008 nie nale˝a∏ niestety
do dobrych. Problemy dotkn´∏y zarówno
rolników uprawiajàcych kukurydz´ na ziarno – niskie ceny ziarna, jak i rolników uprawiajàcych kukurydz´ na kiszonk´ – niskie
ceny mleka. Dodatkowo w wielu rejonach
Polski susza wiosenna znaczàco wp∏yn´∏a
na skutecznoÊç herbicydów posiewnych.
Przeanalizujmy uwarunkowania zwiàzane
ze zwalczaniem chwastów w kukurydzy
i w zale˝noÊci od sytuacji dokonajmy najlepszego wyboru.
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Patrzàc na zmiany w zakresie wyst´powania chwastów przy braku atrazyny na podstawie informacji z krajów Europy Zachodniej, nale˝y si´
spodziewaç, ˝e tak˝e w Polsce na polach kukurydzy pojawià si´ trudne
do zwalczenia chwasty typowe dla
zbó˝, np. chaber b∏awatek, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobo∏ki polne, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity,
rdest powojowy, rdest plamisty,
rzodkiew Êwirzepa, stulicha psia, samosiewy rzepaku, gorczyca polna,
przytulia czepna.
Kukurydza jako roÊlina uprawiana
w szerokich rz´dach i o wolnym tempie wzrostu, przez kilka tygodni
po siewie jest szczególnie nara˝ona
na straty plonu w wyniku konkurencji
ze strony chwastów.
W kukurydzy wyst´pujà g∏ównie
chwasty dwuliÊcienne – ciep∏olubne:
komosa bia∏a, szar∏at szorstki, psian ka czarna, ostro˝eƒ polny, powój polny, oraz chwasty jednoliÊcienne:
chwastnica jednostronna, w∏oÊnice,
perz w∏aÊciwy.
Zmienne warunki pogodowe wiosnà
utrudniajà skuteczne zwalczenie
chwastów.
Brak opadów po siewie mo˝e zmniejszyç skutecznoÊç herbicydów doglebowych.
Przymrozki po wschodach kukurydzy,
powodujàce uszkodzenia kukurydzy
opóêniajà wykonywanie zabiegów
nalistnych – chwasty osiàgajà wyso kie stadia rozwojowe i sà trudne
do zwalczenia.
Kukurydza w fazie powy˝ej 6 liÊci
w∏aÊciwych jest wra˝liwa na wi´kszoÊç herbicydów zwalczajàcych
chwasty dwuliÊcienne.
W trakcie oceny fazy rozwojowej ku kurydzy, zw∏aszcza w warunkach nieplanowanego zabiegu poprawkowego, mo˝emy pope∏niç dwie pomy∏ki,
dlatego cz´sto gdy oceniamy faz´ rozwojowà kukurydzy na 5-6 liÊci, ma
ona w rzeczywistoÊci 7-8 liÊci. W trakcie oceny fazy rozwojowej kukurydzy
cz´sto nie widzimy pierwszego cz´ Êciowo obumar∏ego liÊcia. Drugie
mo˝liwe nieporozumienie to pomini´ cie liÊcia szczytowego wyrastajàcego
z pochwy liÊciowej odchylonego liÊcia.
Przeprowadzone w ostatnich latach
doÊwiadczenia polowe potwierdzi∏y
mo˝liwoÊç zastosowania ró˝nych wariantów zwalczania chwastów w kuku rydzy, które sà w stanie spe∏niç specy ficzne wymagania plantatorów kukury dzy.
Wariant I – Chwasty dwuliÊcienne +
chwastnica, w∏oÊnice.
1. Zabieg po siewie, ale przed wschoda mi kukurydzy – Trophy 768 EC 2 – 2,5 l/ha.
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2. Zabieg po wschodach kukurydzy w fa zie 3-6 liÊci w∏aÊciwych – Mustang 306 SE
0,6 l/ha.

po wschodach kukurydzy wystàpi∏o zahamowanie wzrostu kukurydzy spowodowane suszà i ch∏odami.

Ekonomicznie (niskie ∏àczne koszty zwalczania chwastnicy i chwastów dwuliÊciennych) i agrotechnicznie uzasadniona propozycja wykonania 2 zabiegów herbicydowych w celu ochrony kukurydzy. Rozpoczyna si´ jà opryskujàc pole po siewie
kukurydzy a przed wschodami zarówno
chwastów, jak i kukurydzy herbicydem
– Trophy 768 EC, który w dawce 2-2,5 l/ha
skutecznie zwalcza chwastnic´ jednostronnà oraz wi´kszoÊç chwastów dwuliÊciennych.
W fazie 3-6 liÊci kukurydzy wykonuje si´
zabieg herbicydem Mustang 306 SE
w dawce 0,6 l/ha w celu zwalczenia chwastów dwuliÊciennych nie zwalczonych
przez preparat Trophy 768 EC (Êredniowra˝liwych i odpornych na acetochlor)
np. chaber b∏awatek, gorczyca polna, mak
polny, rumian polny, rzodkiew Êwirzepa,
przytulia czepna, ostro˝eƒ polny.

Wariant III – Chwasty dwuliÊcienne.
1. Zabieg po wschodach kukurydzy w fazie 3-6 liÊci w∏aÊciwych – Mustang 306 SE
0,6 l/ha.

Wariant II – Chwasty dwuliÊcienne +
chwastnica, w∏oÊnice.
1. Zabieg po siewie, ale przed wschoda mi kukurydzy – Trophy 768 EC 2 – 2,5 l/ha.
2. Zabieg po wschodach kukurydzy w fa zie 3-4 liÊci w∏aÊciwych – Mustang 306 SE
0,3 l/ha.
3. Zabieg po wschodach kukurydzy w fa zie 5-6 liÊci w∏aÊciwych – Mustang 306 SE
0,3 l/ha (w odst´pie ok. 7-10 dni).
Zbyt du˝y odst´p czasu mi´dzy zabiegami
nalistnymi spowoduje spadek skutecznoÊci, zbyt krótki spowoduje stres herbicydowy w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Modyfikacja wariantu I zachowujàca jego
zalety przydatna zw∏aszcza w sytuacji, gdy

W celu zwalczenia tylko chwastów dwuliÊciennych mo˝na zastosowaç herbicyd
Mustang 306 SE w dawce 0,6 l/ha w fazie 3-6 liÊci kukurydzy.
Wariant IV – Chwasty dwuliÊcienne.
1. Zabieg po wschodach kukurydzy w fazie 3-4 liÊci w∏aÊciwych – Mustang 306 SE
0,3 l/ha.
2. Zabieg po wschodach kukurydzy w fazie 5-6 liÊci w∏aÊciwych – Mustang 306 SE
0,3 l/ha (w odst´pie ok. 7-10 dni).
W celu zwalczenia tylko chwastów dwuliÊciennych w sytuacji, gdy kukurydza jest
zahamowana we wzroÊcie zw∏aszcza
w okresie ch∏odnym i suchym, a chwasty
w tym czasie rosnà.
Zalety stosowania Mustanga 306 SE
w dawkach dzielonych w kukurydzy:
– zmniejszenie stresu spowodowanego
konkurencjà chwastów od fazy 3-4 liÊci
kukurydzy,
– zmniejszenie stresu herbicydowego
w okresie ch∏odu,
– zwi´kszenie d∏ugotrwa∏ej skutecznoÊci
zwalczania chwastów ucià˝liwych, takich jak rdest i ostro˝eƒ,
– w ostatecznym efekcie wzrost i wigor
kukurydzy opryskanej dawkami dzielonymi sà wy˝sze.
Wariant V – Chwasty dwuliÊcienne +
chwastnica, w∏oÊnice (mieszaniny zbiornikowe).
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1. Zabieg po wschodach kukurydzy w fazie 3-6 liÊci w∏aÊciwych – Mustang 306 SE
0,6 l/ha + Titus 25 WG 30-40 g/ha + ad juwant (zwil˝acz).
W zabiegach powschodowych, gdy
oprócz chwastów dwuliÊciennych wyst´pujà chwasty trawiaste, mo˝na zastosowaç w fazie 3-6 liÊci kukurydzy mieszaniny
zbiornikowe herbicydu Mustang 306 SE
z herbicydem zwalczajàcym w kukurydzy
chwasty prosowate.

Wariant VI – Chwasty dwuliÊcienne +
chwastnica, w∏oÊnice (mieszaniny zbiornikowe).
1. Zabieg po wschodach kukurydzy w fazie 3-6 liÊci w∏aÊciwych – Mustang 306 SE
0,6 l/ha + Maister 310 WG 100 g/ha + Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
W zabiegach powschodowych, gdy
oprócz chwastów dwuliÊciennych wyst´pujà chwasty trawiaste, mo˝na zastosowaç w fazie 3-6 liÊci kukurydzy
mieszaniny zbiornikowe herbicydu Mustang 306 SE z herbicydem zwalczajàcym w kukurydzy chwasty prosowate.
Wariant VII – Chwasty dwuliÊcienne +
chwastnica, w∏oÊnice + perz w∏aÊciwy
(mieszaniny zbiornikowe)
1. Zabieg po wschodach kukurydzy w fazie 3-6 liÊci w∏aÊciwych – Mustang 306 SE

0,6 l/ha + Titus 25 WG 50-60 g/ha + adjuwant (zwil˝acz).
W zabiegach powschodowych, gdy
oprócz chwastów dwuliÊciennych wyst´pujà chwasty trawiaste, mo˝na zastosowaç w fazie 3-6 liÊci kukurydzy mieszaniny
zbiornikowe herbicydu Mustang 306 SE
z herbicydem zwalczajàcym w kukurydzy
chwasty jednoliÊcienne.

Wariant VIII – Chwasty dwuliÊcienne +
chwastnica, w∏oÊnice (mieszaniny zbiornikowe) + perz w∏aÊciwy (mieszaniny zbiornikowe).
1. Zabieg po wschodach kukurydzy w fazie 3-6 liÊci w∏aÊciwych – Mustang 306 SE
0,6 l/ha + Maister 310 WG 150 g/ha + Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
W zabiegach powschodowych, gdy
oprócz chwastów dwuliÊciennych wyst´pujà chwasty trawiaste, mo˝na zastosowaç w fazie 3-6 liÊci kukurydzy mieszaniny
zbiornikowe herbicydu Mustang 306 SE
z herbicydem zwalczajàcym w kukurydzy
chwasty jednoliÊcienne.

wykonaç dopiero kiedy kukurydza ponownie zacznie rosnàç i wytworzy co najmniej 2 nowe zielone – nieuszkodzone li Êcie, jednak nie póêniej ni˝ do fazy 6 liÊcia
kukurydzy.
Niewàtpliwie nikt nie ma dylematu, czy
zwalczaç skutecznie chwasty na plantacjach kukurydzy, czy ich nie zwalczaç.
Musimy to zrobiç, jednak mo˝emy to
zrobiç w sposób umo˝liwiajàcy osiàgni´cie koƒcowych „oszcz´dnoÊci” zarówno
poprzez minimalizacj´ nieplanowanych
dodatkowych zabiegów, wyeliminowa nie konkurencji chwastów o sk∏adniki pokarmowe (NPK) w warunkach ich bardzo
rozsàdnego stosowania, jak te˝ i racjo nalnà maksymalizacj´ wysokoÊci i jakoÊci
plonu. Wszak zysk z uprawy danej roÊliny
mo˝e pochodziç nie tylko z nieracjonalnego ograniczania nak∏adów, ale mo˝e,
a wr´cz powinien pochodziç z maksymalizacji wysokoÊci i jakoÊci plonu, w warunkach gdzie zgodnie z naszà wiedzà
i umiej´tnoÊciami prowadzimy ca∏à technologi´ uprawy danej roÊliny.
Dr in˝. Grzegorz Grochot
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

W ka˝dym z powy˝szych wariantów
ochrony nie wolno stosowaç herbicydu
Mustang 306 SE w zabiegu pe∏nà dawkà,
w dawkach dzielonych, w mieszaninie
zbiornikowej na uszkodzone przez przymrozki roÊliny kukurydzy. Zabieg nale˝y

TECHNIKA

S∏oma jako nawóz
S∏oma, zarówno ta pochodzàca
z pi´ciu podstawowych zbó˝ (pszenica,
˝yto, pszen˝yto, j´czmieƒ, owies), jak
i innych roÊlin (kukurydza, rzepak, itp.)
jest obecnie produktem lub surowcem,
o który zabiegajà ró˝ne bran˝e gospo darki narodowej. Czasami ma si´ wra˝e nie, ˝e wykorzystanie s∏omy dla celów
rolniczych, jak to by∏o w przesz∏oÊci,
wskazane jest tylko w ostatecznoÊci.
Dzieje si´ tak, gdy˝ s∏omà jest zaintere sowana bran˝a energetyczna, a w∏aÊci wie grupy interesu, które pragnà wyko rzystaç obecnà koniunktur´. W tym ar tykule nie b´d´ jednak rozwa˝a∏, które
z kierunków wykorzystania s∏omy sà
prawid∏owe, lecz pragn´ podaç kilka
wskazówek prawid∏owego zagospoda rowania s∏omy pozostawionej na polu.
Niektórzy rolnicy, chcàc zmniejszyç
koszty produkcji roÊlinnej, rezygnujà
z uprawek po˝niwnych. Nie jest to w∏a Êciwe post´powanie, bowiem sà to zabiegi wa˝ne, których korzystny wp∏yw

jest widoczny w latach suchych. Uprawki po˝niwne ograniczajà parowanie wody w glebie, pozwalajà na przykrycie
i wymieszanie resztek po˝niwnych z gle bà, przyspieszajà kie∏kowanie nasion
chwastów i osypanych nasion zbó˝ oraz
stymulujà rozwój biologiczny w glebie.
Ponadto s∏oma stanowi cenny nawóz,
ale aby dobrze wykorzystaç jej cechy,
konieczne jest w∏aÊciwe post´powanie
ju˝ od chwili zbioru zbó˝ lub innych ro Êlin zbieranych na nasiona. Dobre roz drobnienie s∏omy i jej równomiernie
rozrzucenie na powierzchni pola
zmniejsza trudnoÊci podczas jej miesza nia z glebà. Zastosowanie kombajnu
z rozdrabniaczem s∏omy zwi´ksza jed nak koszty zbioru i niektórzy rolnicy de cydujà si´ na jej spalenie.

S∏omy nie wolno paliç!
Spalanie s∏omy na polu jest bardzo
szkodliwe dla Êrodowiska przyrodnicze go, gdy˝ podczas tego procesu wyzwa -

la si´ wysoka temperatura, prowadzàca
do nadmiernego nagrzewania si´ górnych warstw gleby oraz jej dezaktywacji
biologicznej. Ginà drobnoustroje glebowe, które uczestniczà w procesach rozk∏adu i mineralizacji materii organicznej,
a tak˝e cz´Êç fauny glebowej. W wyniku
tego funkcjonowanie ekosystemu mo˝e
zostaç na pewien czas przyhamowane,
co niekorzystnie wp∏ynie na plony.
Zmniejsza si´ równie˝ retencja wodny,
a tak˝e porowatoÊç gleby, co ogranicza
jej napowietrzanie. Procesy tlenowe
przechodzà wówczas w beztlenowe, co
jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym
dla wszystkich procesów biochemicznych zachodzàcych w glebie. Mimo ˝e
trzeba uznaç, i˝ spalanie s∏omy jest zabiegiem sanitarnym i odchwaszczajàcym dla gleb, to jednak niszczy nie tylko
populacje osobników szkodliwych
(szkodniki i patogeny oraz chwasty), ale
te˝ korzystne biocenozy (np. mikroorganizmy glebowe). W bilansie strat i ko -
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rzyÊci wynikajàcych ze spalania s∏omy
po˝niwnej zdecydowanie przewa˝ajà
straty. Z tego w∏aÊnie wzgl´du po˝niwne spalanie s∏omy na polach nale˝y
uznaç za szkodliwe. Ze wzgl´dów prawnych jest równie˝ zabronione, za co mo˝e groziç mandat. Podczas spalania s∏omy dochodzi do powa˝nych wypadków,
których konsekwencjà mogà byç poparzenia, a nawet Êmierç.

Dlaczego warto przyoraç s∏om´?
JeÊli przyjmiemy Êredni plon s∏omy
zbó˝ z hektara 5 ton, to zawarte jest
w niej 30 kg azotu, 12 kg fosforu, 62 kg
potasu, 7 kg magnezu, 17 kg wapnia oraz
mikroelementy. Ale najwa˝niejszym sk∏adnikiem s∏omy jest substancja organiczna,
z której w glebie powstaje próchnica,
wskaênik ˝yznoÊci gleby. Pi´ç ton suchej
s∏omy zawiera oko∏o 4,8 tony substancji
organicznej. Nasze gleby sà ubogie
w próchnic´, dlatego tak wa˝ne jest racjonalne zagospodarowanie ka˝dej iloÊci wyprodukowanej substancji organicznej,
której wprowadza si´ ciàgle zbyt ma∏o
do gleby.
Poniewa˝ s∏oma zawiera du˝o suchej
substancji i w´gla, a ma∏o azotu, w stosunku 80-100 : 1 C : N (w´gla do azotu), w porównaniu do 20-25 : 1 w oborniku, to podczas mieszania jej z glebà
nale˝y wprowadziç azot mineralny
w iloÊci 7-10 kg/t s∏omy (np. mocznika
w iloÊci 100 kg/ha). Dlaczego to jest tak
wa˝ne? W glebie stosunek C : N wynosi 8-12 : 1, czyli jest niemal 10-krotnie
wi´kszy ni˝ dla s∏omy. Wprowadzenie
do gleby substancji organicznej ubogiej
w azot powoduje biologiczne unieruchomienie azotu w biomasie drobnoustrojów. Po zaoraniu s∏omy mikroorga-
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nizmy glebowe rozmna˝ajà si´ intensywnie, wykorzystujàc do budowy swego cia∏a ∏atwo dost´pny azot, pochodzàcy z niewykorzystanych w pe∏ni nawozów mineralnych, a nast´pnie z roz k∏adanej substancji organicznej gleby.
Proces ten prowadzi do okresowego
unieruchomienia azotu, a w konsekwencji do ograniczenia jego dost´pu
dla m∏odych roÊlin. Dotyczy to szczególnie gleb lekkich, zbó˝ ozimych oraz rzepaku i prowadzi do rozrzedzenia plantacji, presji chwastów i obni˝enia plonu.
W przypadku, gdy roÊliny sà uprawiane
dopiero wiosnà, mo˝na nie dodawaç
azotu, ale konieczne jest zwi´kszenie
dawki tego pierwiastka podczas wykonywania zabiegów wiosennych. JeÊli gleby
sà bardzo lekkie, silnie zakwaszone,
o ma∏ej aktywnoÊci biologicznej, to mo˝e dochodziç do butwienia s∏omy i wyzwalania zwiàzków dzia∏ajàcych toksycznie na roÊliny i w takich przypadkach lepiej s∏omy nie przyorywaç. Przyorywanie
s∏omy na glebach zwi´êlejszych dzia∏a
natomiast podobnie jak nawo˝enie
obornikiem, powodujàc mi´dzy innymi
wzrost zawartoÊci substancji organicznej. Wspó∏czynnik reprodukcji substancji
organicznej dla 1 tony suchej s∏omy wynosi +21, a dla porównania obornika
+35. W porównaniu do Êredniej dawki
obornika przyoranie s∏omy zapewnia
60-70% substancji organicznej.
S∏oma rzepakowa jest jeszcze cenniejsza i powinna byç przyorana, gdy˝:
– zawiera wi´cej azotu i przy jej przy orywaniu nie trzeba stosowaç uzupe∏niajàcej dawki tego sk∏adnika;
– ulega w glebie szybszemu rozk∏adowi ni˝ s∏oma zbó˝;
– zawiera 2-3-krotnie wi´cej siarki ni˝

s∏oma zbó˝, wi´c jej spalanie nie jest
korzystne ze wzgl´dów Êrodowiskowych;
– za jej poÊrednictwem nie sà przenoszone choroby grzybowe zbó˝, poniewa˝ nie wyst´pujà one na rzepaku.
Poniewa˝ uprawa kukurydzy w mo nokulturze w d∏u˝szym okresie prowadzi do spadku plonu i wzrostu zachwaszczenia pól chwastami uodpornionymi na okreÊlone herbicydy, to rów nie˝ wskazane jest przyorywanie s∏omy
kukurydzianej. S∏om´ nale˝y uprzednio
dok∏adnie rozdrobniç za pomocà roz drabniaczy (znajdujà si´ pod hederami),
w które wyposa˝one sà kombajny, bàdê
te˝ za pomocà ciàgnikowych rozdrabniaczy do ga∏´zi lub bron talerzowych
i nast´pnie przyoraç. Aby przeciwdzia∏aç nadmiernemu rozwojowi mikroorganizmów glebowych i unieruchamianiu azotu, nale˝y zastosowaç 8 kg N/t
s∏omy. Wówczas zmienia si´ stosunek
w´gla do azotu (C : N). W s∏omie kukurydzianej ten stosunek C : N jest szeroki
i wynosi 60 : 1. Procesy rozk∏adu substancji organicznej przebiegajà najlepiej
przy stosunku w´gla do azotu, jak
15-20 : 1. Ponadto ze s∏omà wprowadzamy do gleby znaczne iloÊci sk∏adników pokarmowych. Tona s∏omy kukury dzianej zawiera 11,9 kg azotu, 4,7 kg
fosforu, 22,5 kg potasu, 5,6 kg wap nia, 4,7 kg magnezu i 2 kg siarki.
JeÊli kukurydza na ziarno jest uprawiana w monokulturze i bez uprawy
mechanicznej, to s∏om´ nale˝y rozdrobniç i zostawiç na powierzchni. Spe∏nia
ona rol´ mulczu, który zapobiega parowaniu i zachwaszczeniu oraz chroni gleb´ przed destrukcyjnym dzia∏aniem
czynników atmosferycznych.
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Dobrze rozdrobniç
i równomiernie rozrzuciç
Jak wspomnia∏em, dla uzyskania dobrego efektu, wynikajàcego z przyorania s∏omy, nale˝y o tej czynnoÊci pomyÊleç ju˝ podczas zbioru zbó˝. Je˝eli
w stosowanej technologii produkcji roÊlin przewiduje si´ przyoranie s∏omy lub
stosuje si´ technologi´ bezorkowà, to
najlepsze efekty uzyskuje si´ wówczas,
gdy jest ona poci´ta na drobne kawa∏ki
i równomiernie rozmieszczona na powierzchni pola. W tym przypadku s∏oma
opuszczajàca wytrzàsacze klawiszowe
lub rotacyjne bàdê zespó∏ m∏ócàcy
(wzd∏u˝ne b´bny) kombajnu zbo˝owego mo˝e byç w wi´kszym stopniu
uszkodzona w procesie om∏otu.
Przy projektowaniu rozdrabniaczy
konstruktorzy wykorzystali doÊwiadczenia z bijakowych zespo∏ów tnàcych i za stosowali rozwiàzania techniczne, spe∏niajàce oczekiwania i wymagania ró˝nych u˝ytkowników. Zadaniem urzàdzenia jest rozdrobnienie s∏omy na drobne
i jednakowej d∏ugoÊci czàstki oraz jej
równomierne rozrzucenie na pole o szerokoÊci pasa równowa˝nej ca∏ej szerokoÊci roboczej zespo∏u ˝niwnego. Takie
zadania funkcjonalne rozdrabniacza wynikajà z wymagaƒ, jakie stawia technika
uprawy o „minimalnej uprawie” lub
„uprawa zerowa”. Zaleca si´ przy tym
potrzeb´ dobrego oraz równomiernego
rozdrobnienia i rozrzutu nie tylko s∏omy,
ale równie˝ dok∏adnego rozrzutu plew.
Dlatego w kombajnach zbo˝owych
o du˝ej szerokoÊci roboczej, która obecnie w Europie wynosi 9,15 m, sà stosowane rozrzutniki plew. Sà one wykorzystywane tak˝e podczas formowania
wa∏ków s∏omy, aby zapobiec koncentra cji plew na wàskim pasie i zmniejszyç
iloÊç plew w belach s∏omy. Optymalne
kie∏kowanie i rozwój nasion wymaga ich
maksymalnego kontaktu z glebà. Kon centracja s∏omy i plew mo˝e ograniczyç
ten kontakt, os∏abiç lub opóêniç kie∏kowanie. Krótka s∏oma zapobiega zapychaniu si´ zespo∏ów wysiewajàcych.
Z tego te˝ powodu w kombajnach o du -

˝ej szerokoÊci roboczej plewy sà wdmuchiwane w rozdrabniacz i rozrzucane ra zem z krótko rozdrobnionà s∏omà. Daje
to szeroki rozrzut plew i pomaga usunàç kurz i py∏. Do rozrzutu plew sà stosowane dwa zespo∏y wentylatorów nap´dzane silnikami hydrostatycznymi, co
u∏atwia codziennà obs∏ug´ uk∏adu nap´dowego i eliminuje wady, jakie posiada przek∏adnia pasowa, zw∏aszcza dotyczàce poÊlizgu pasa i koniecznoÊci jego
napinania.
Je˝eli s∏oma b´dzie przyorywana, to
jej rozdrobnienie nie musi byç tak intensywne. Ârednia d∏ugoÊç czàstek s∏omy
mo˝e wynosiç oko∏o 100 mm. W tym
przypadku korzyÊcià dla u˝ytkownika
b´dzie zmniejszenie obcià˝enia w uk∏a dzie nap´dowym i zu˝ycia paliwa.
Znane sà rozdrabniacze s∏omy o pionowej lub poziomej osi obrotu. Urzàdzenia z osiami pionowymi nieco lepiej
rozrzucajà s∏om´ na szerokoÊci roboczej
zespo∏u ˝niwnego, cechuje je natomiast
gorsze rozdrabnianie s∏omy. Urzàdzenia
z osià poziomà lepiej i równomierniej
rozdrabniajà s∏om´, zaw∏aszcza d∏u˝szà
i wilgotniejszà, natomiast równomiernoÊç roz∏o˝enia warstwy s∏omy na po -

wierzchni pola jest nieznacznie gorsza.
Urzàdzenia te ∏atwiej ulegajà zapchaniom, wskutek czego nale˝y liczyç si´
z obni˝eniem wydajnoÊci kombajnów
o 10-15%.
W Polsce wi´kszoÊç kombajnów jest
wyposa˝ona w rozdrabniacze s∏omy
z osià poziomà. Zespo∏em roboczym
rozdrabniacza s∏omy jest wirnik o poziomej osi obrotu z 4-6 rz´dami no˝y, któ rych ogólna liczba wynosi od 56 do 92.
W zale˝noÊci od wymagaƒ jakoÊciowych
i rodzaju s∏omy, mogà byç stosowane
no˝e o kraw´dziach tnàcych st´pionych,
g∏adkich lub zàbkowanych. No˝e ze st´pionymi kraw´dziami tnàcymi sà stosowane do rozdrabniania bardzo kruchej
s∏omy, a no˝e g∏adkie i zàbkowane podczas zbioru roÊlin zbo˝owych. No˝e zàbkowane charakteryzujà si´ najwi´kszà
trwa∏oÊcià. P∏ytki no˝owe mogà byç
proste lub odgi´te i te ostatnie sà sztywniejsze oraz pozwalajà na osiàgni´cie
wi´kszego zakresu rozrzutu poci´tej s∏omy. W niektórych modelach wirników
dost´pne sà równie˝ specjalnie ukszta∏towane p∏ytki no˝owe, które wytwarzajà dodatkowy strumieƒ powietrza,
wspomagajàcy rozrzut rozdrobnionego
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materia∏u. Kraw´dziami przeciwtnàcymi
dla obracajàcych si´ no˝y jest listwa
z no˝ami sta∏ymi, której zmiana po∏o˝enia w stosunku do wirnika no˝owego
pozwala na dodatkowà regulacj´ jakoÊci rozdrabniania i jest zwiàzana z ro dzajem zbieranego materia∏u roÊlinnego oraz warunkami zbioru. Podczas
zbioru roÊlin o suchej s∏omie kraw´dzie
przeciwtnàce nale˝y odsunàç od wirnika
no˝owego, a w przypadku zbioru materia∏u wilgotnego lub rzepaku, grochu
i fasoli nale˝y postàpiç odwrotnie. Zbierajàc kukurydz´ i s∏onecznik na nasiona
najlepszy efekt rozdrabniana uzyskuje
si´ po zdemontowaniu wszystkich no˝y
przeciwtnàcych.

Podorywka p∏ugiem
czy bronà talerzowà?
Uprawa gleby bez orki sprawdza si´
bardzo dobrze, ale jest to technika nie dla
wszystkich. Mogà jà stosowaç tylko du˝e
gospodarstwa rolne. Technika bezorkowa
wymaga bowiem specjalistycznego, drogiego sprz´tu i ciàgników o du˝ej mocy.
Wymusza ona równie˝ stosowanie odpowiednich Êrodków ochrony roÊlin. Trzeba
jà zatem stosowaç w ca∏oÊci albo wcale.
Daje ona korzyÊci ekonomiczne i ekolo giczne, gdy˝ zmniejsza emisj´ dwutlenku
w´gla. Pole orane wymaga mniejszej iloÊci
herbicydów, ale wydziela do atmosfery
trzykrotnie wi´cej dwutlenku w´gla, powodujàc efekt cieplarniany.
Ze wzgl´du na potrzeb´ uzyskania
wi´kszej wydajnoÊci przy zabiegach po˝niwnych i z tym zwiàzane zmniejszenie
kosztów na jednostk´ powierzchni korzystne jest zastàpienie p∏uga podorywkowego bronà talerzowà, mimo ˝e tradycyjnie wielu rolników uwa˝a, ˝e podorywka
jest najlepszym rozwiàzaniem dla osiàgni´cia efektu rolniczego. Zwi´kszenie
wydajnoÊci, g∏ównie przez zwi´kszenie
szerokoÊci roboczej, pozwala równie˝
na zmniejszenie ugniatania gleby, gdy˝
wykonujemy mniejszà liczb´ przejazdów
na jednostce powierzchni pola. Takie zadania spe∏niajà brony talerzowe, których
sekcje robocze mogà byç ustawione
w kszta∏cie litery X lub V o jednostkowym
nacisku na talerz powy˝ej 800 N i zamontowanym z ty∏u wa∏em zag´szczajàcym
pr´towym lub tarczowym typu Crosskill
lub Campbella.
Konstrukcja bron talerzowych uleg∏a
pewnym zmianom, które poprawi∏y sku tecznoÊç dzia∏ania elementów roboczych.
W stosunków do p∏ugów, brony talerzowe sà mniej wra˝liwe na zakamienienie
pól, a nowoczesne wyroby dobrze utrzy mujà g∏´bokoÊç pracy nawet na glebach
ci´˝kich. ¸atwiejsze jest równie˝ wymie szanie gleby z pozostawionà na Êciernisku
s∏omà, ale konieczne jest zastosowanie
wi´kszych Êrednic talerzy, które zawierajà
si´ w zakresie 500-900 mm. Przy czym
krajowi producenci oferujà brony z tale rzami o Êrednicy do 660 mm. W trudniej -
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szych warunkach polowych poprawienie
efektów uzyskuje si´ przez dobre docià˝enie narz´dzia oraz wyposa˝enie wszystkich sekcji w z´bate talerze. Talerze z´bate
sà nieco dro˝sze od g∏adkich, co wp∏ywa
na cen´ narz´dzia. Nie w ka˝dych warunkach polowych zaleca si´ stosowanie wy∏àcznie talerzy z´batych, dlatego te˝ naj lepszym rozwiàzaniem jest rozmieszczenie
naprzemienne talerzy g∏adkich i z´batych
na kolejnych wa∏kach. Narz´dzie takie
pracuje wówczas dobrze zarówno na glebie suchej, jak i wilgotnej do g∏´bokoÊci 15 cm. Ponadto brony talerzowe, w zale˝noÊci od potrzeb, mo˝na wyregulowaç
tak, aby ich intensywnoÊç pracy by∏a dok∏adnie dostosowana do wymagaƒ. Mo˝na to osiàgnàç nie tylko przez zmian´ docià˝enia narz´dzia, ale równie˝ przez
zmian´ kàta ustawienia sekcji roboczych,
który wp∏ywa na intensywnoÊç mieszania

Przy zakupie brony nale˝y zwróciç
uwag´ na mas´ i liczb´ talerzy, gdy˝
dzielàc te dwa parametry otrzymamy nacisk na jeden talerz. Nie wszystkie oferowane narz´dzia spe∏niajà ten wymagany
wskaênik, ale nie powinno stanowiç to
wi´kszego problemu, gdy˝ mas´ mo˝na
uzupe∏niç obcià˝nikami, które zak∏adamy
na ram´ narz´dzia, dla spe∏nienia wymaganego efektu uprawy, zw∏aszcza na gle bach ci´˝szych i w trudniejszych warunkach pracy. Przy mniejszej masie brony
moglibyÊmy oczekiwaç mniejszej ceny,
ale mniejsza masa wyrobu mo˝e wp∏ywaç na zmniejszenie sztywnoÊci i wytrzy ma∏oÊci ramy narz´dzia.

resztek po˝niwnych z glebà. Przy ma∏ym
kàcie natarcia talerzy nast´puje lepsze
przecinanie gleby i kruszenie bry∏,
a przy wi´kszym – lepsze wymieszanie
materia∏u organicznego z glebà. Przy do borze ciàgnika do narz´dzia lub przy zakupie brony talerzowej do istniejàcego
w gospodarstwie ciàgnika mo˝na si´ kie rowaç wskaênikiem mocy, który wyno si 25-30 kW/m szerokoÊci roboczej. Jest on
szacowany dla pr´dkoÊci jazdy 8 km/h,
którà si´ zaleca podczas ruchu agregatu
ciàgnik -brona talerzowa. Aby efekty
wspó∏pracy zawieszanej brony talerzowej
z ciàgnikiem by∏ jak najwi´ksze, konieczne
jest ustawienie ∏àcznika górnego pod ma ∏ym kàtem pochylenia w p∏aszczyênie pio nowej – niemal równoleg∏e do pola (prze ciwnie ni˝ dla p∏uga, dla którego wskazany jest du˝y kàt pochylenia – aby lepiej si´
zag∏´bia∏). Przy narz´dziach zawieszanych
nale˝y pami´taç o docià˝eniu przedniej
osi ciàgnika, bo utrudnione jest prowa-

Na rynku krajowym sà dost´pne brony
talerzowe w ró˝nych wersjach konstrukcyjnych. Produkowane sà jako zawieszane i przyczepiane, a niektóre firmy oferu jà bogate, dodatkowe wyposa˝anie, które zwi´ksza zakres ich stosowania. SpoÊród producentów krajowych mo˝na wymieniç: AKPIL w Pilznie, BOMET w W´ growie, BURY w ¸owiczu, INVENTOR
w Mokobrodach, KWAS w Trojanowie,
MEPROZET w Mi´dzyrzeczu Podolskim,
UNIA Sp. z o.o. w Grudziàdzu. Dost´pne
sà równie˝ narz´dzia innych firm, np.
Pöttinger, która ma przedstawicielstwo
w Poznaniu. Bardzo dobrej jakoÊci brony
talerzowe sà oferowane przez firm´
Kongskilde, a sà one produkowane
w Kutnie, i których dystrybucja dokony wana jest przez central´ firmy. To sà przyk∏ady, które nie wyczerpujà ca∏ej gamy
producentów z Europy.
Oprócz bron talerzowych, które praktycznie sà równie˝ wyposa˝one w do -

dzenie agregatu po polu, a zw∏aszcza
na uwrociach oraz stwarza wi´ksze ryzyko
jazdy podczas transportu.

Oferowane narz´dzia
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datkowe zespo∏y w postaci zgarnia ków i wa∏ów strunowych lub pierÊcieniowych, do uprawy Êcierniska stosuje si´ kultywatory.
Kultywatory przeznaczone do uprawy na ró˝nej g∏´bokoÊci, od p∏ytkiej
do bardzo g∏´bokiej, sà wyposa˝one
w z´by sztywne, zakoƒczone cz´sto
w redliczki ze skrzyde∏kami. Narz´dzia
te, zwane cz´sto gruberami, majà równie dodatkowe zespo∏y robocze. Mogà
byç nimi talerze, elementy pierÊcieniowe, palczaste, gwiaêdziste, a na koƒcu
do∏àcza si´ ró˝ne wa∏y.
Praktycznie do wymieszania s∏omy
z glebà mo˝na stosowaç ró˝ne agregaty bierne, a ze wzgl´du na zakres
funkcji, jakà spe∏niajà, sà to agregaty
ci´˝kie. Wa˝ne jest aby uprawa nie
by∏a zbyt g∏´boka. Optymalna g∏´bokoÊç to oko∏o 15 cm, a jeÊli wykonujemy podorywk´, to nawet p∏ycej.
Przy wi´kszej g∏´bokoÊci s∏oma jest
s∏abiej rozk∏adana w glebie. Wyjàtek
mogà stanowiç gleby l˝ejsze. Ogólnie
p∏ytsze wymieszanie s∏omy z gleba zapewnia lepszy dost´p powietrza i uzy skuje si´ znacznie lepszy efekt rozk∏adu s∏omy.

Uwagi koƒcowe
Ze wzgl´dów agrotechnicznych,
organizacyjnych i ekonomicznych po˝niwnà upraw´ Êciernisk ∏àczy si´
z wysiewem poplonów. Uprawa poplonów podnosi ˝yznoÊç gleby i wp∏ywa na zmniejszenie zachwaszczenia
pól, dzia∏a fitosanitarnie, ograniczajàc
rozwój chorób, zatrzymuje azot i inne
sk∏adniki pokarmowe, poprawia
struktur´ i pog∏´bia profil glebowy,
chroni gleb´ przed erozjà i zwi´ksza
aktywnoÊç fauny glebowej.
Niew∏aÊciwe zagospodarowanie
Êcierniska zwi´ksza niebezpieczeƒstwo
gorszych wschodów i zmniejszonego
dzia∏ania herbicydów. JeÊli efekt dzia∏ania herbicydów stosowanych w tym
czasie jest ma∏y, co mo˝e si´ zdarzyç
przy uprawie w monokulturze.
W podsumowaniu mo˝na stwier dziç, ˝e przy nawo˝eniu s∏omà nale˝y
zatem zastosowaç wszelkie dost´pne
metody, aby roÊlinom nast´pczym
stworzyç jak najlepsze warunki rozwoju:
- w miar´ mo˝liwoÊci unikaç uprawy
zbó˝ po zbo˝ach,
- dobieraç wczeÊniej dojrzewajàce ro Êliny,
- nie opóêniaç niepotrzebnie dojrze wania,
- utrzymywaç optymalne pH gleby,
- konsekwentnie i starannie wykony waç uprawki po˝niwne.

prof. dr hab. in˝. Aleksander Lisowski
Katedra Maszyn Rolniczych i LeÊnych
SGGW w Warszawie

NAWO˚ENIE ZBÓ˚

Azot na oziminy
Pierwsza dawka azotu zastosowana w uprawie zbó˝ ozimych ma podstawowe znaczenie dla przysz∏ego plonu ziarna, bo decyduje o wielkoÊci
i liczbie liÊci, a tak˝e o rozwoju systemu korzeniowego. To
z kolei zwi´kszajàc intensywnoÊç fotosyntezy poprawia
krzewistoÊç produkcyjnà i ró˝nicowanie si´ elementów k∏osa. Wa˝na jest wysokoÊç dawki, termin jej zastosowania
i forma nawozu.
Azot stosowany wczesnà wiosnà korzystnie wp∏ywa na dwie sk∏adowe plonu ziarna: obsad´ k∏osów oraz liczb´
k∏osków i kwiatków w k∏osie. Obsada
k∏osów jest pierwszà i najwa˝niejszà cechà ∏anu decydujàcà o plonie. Z kolei
liczba k∏osków i kwiatków w k∏osie determinuje drugà pod wzgl´dem wa˝noÊci sk∏adowà plonu, czyli liczb´ ziaren
w k∏osie. Mo˝na stwierdziç, ˝e pierwsza
dawka azotu w uprawie zbó˝ ozimych
jest najwa˝niejsza, jej zaniechanie jest
w zasadzie nie do odrobienia w póêniejszym okresie.

WysokoÊç dawki
Do wytworzenia 1 tony ziarna wraz
z odpowiednià iloÊcià s∏omy pszenica ozima i j´czmieƒ ozimy pobierajà 23 kg azotu, pszen˝yto ozime 22 kg, a ˝yto 21 kg.
W pierwszej dawce roÊlinom powinno si´
dostarczyç od 40 do 60% ∏àcznej dawki
azotu. Ocenia si´, ˝e w momencie ruszenia
wegetacji zbo˝a potrzebujà ok. 120 kg
N/ha, który mogà pobraç z zasobów gle bowych (mineralizacja próchnicy, resztek
po˝niwnych) lub z dostarczonych nawo zów mineralnych. ZawartoÊç azotu mine ralnego w glebie pokrywa zaledwie 1/3 zapotrzebowania zbó˝ ozimych na ten
sk∏adnik. Pozosta∏a cz´Êç azotu musi byç
dostarczona w postaci nawozów mineral nych. OczywiÊcie sk∏adnik ten nie mo˝e
byç wykorzystany przez roÊliny w 100%.
Wykorzystanie przez zbo˝a ozime azotu
z nawozów mineralnych wynosi 65%. Dlatego trzeba uwzgl´dniaç ten fakt podczas
planowania nawo˝enia. JeÊli na przyk∏ad
zawartoÊç azotu mineralnego w glebie
wynosi 50 kg/ha, to roÊlinom trzeba do starczyç brakujàce 70 kg. W tym celu 70 kg trzeba podzieliç przez 0,65, co da je 108 kg N/ha.

Ustalenie optymalnej dawki azotu
jest szczególnie wa˝ne w sytuacji, gdy
nawozy azotowe nie sà najtaƒsze. Ka˝dy
rolnik zastanawia si´, aby za jak najmniejsze pieniàdze uzyskaç jak najwi´kszy efekt. Poza tym nie wiadomo, jakie
b´dà ceny skupu zbó˝ po ˝niwach, ale
eksperci na razie nie dajà wi´kszych
szans na ich zdecydowany wzrost. B∏´dy
w wiosennym nawo˝eniu mogà rolników drogo kosztowaç. Zbyt ma∏e dawki
azotu nie pozwolà na wykszta∏cenie odpowiedniej liczby p´dów oraz k∏osków
i kwiatów w k∏osie. Nadmierne zaÊ nie
tylko b´dà kosztowniejsze, ale spowodujà nadmierne rozkrzewienie roÊlin.
Cz´Êç p´dów z braku przestrzeni ˝yciowej póêniej obumiera, przez co traci si´
niepotrzebnie znacznà iloÊç sk∏adników
pokarmowych. G´sto rosnàce roÊliny
w walce o Êwiat∏o w pierwszej kolejnoÊci
tworzà cz´Êci nadziemne, a wzrost korzeni jest zahamowany. Takie roÊliny sà
wra˝liwsze na wiosenne susze.
Najlepiej jest okreÊliç wielkoÊç dawki
na podstawie analizy zawartoÊci azotu mineralnego w glebie na danym polu. Ten
ostatni szczegó∏ jest bardzo istotny, bo zawartoÊç tego sk∏adnika jest bardzo ró˝na
nawet na poszczególnych polach w gospodarstwie. Dlatego nie mo˝na pozwoliç
sobie, aby wszystkie pola traktowaç iden tycznie. Stàd próby gleby do oznaczeƒ zawartoÊci azotu mineralnego powinny byç
pobieranego z ka˝dego pola.
Aby skorzystaç z wyników analiz, pró by trzeba pobraç najwczeÊniej jak tylko
si´ da, bo Stacja Chemiczno-Rolnicza potrzebuje 2–4 dni na wykonanie oznaczeƒ.
Gdy rolnik zbyt póêno dostarczy próbki
do stacji, mo˝e otrzymaç wyniki ju˝
po zastosowaniu przez niego pierwszej
dawki azotu, albo b´dzie zwleka∏ z rozsianiem nawozów czekajàc na wyniki.
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OczywiÊcie obie sytuacje sà niekorzystne
i nie powinny mieç miejsca. Wa˝na jest
tak˝e dobra wspó∏praca rolnika i pracowników Stacji Chemiczno-Rolniczej.
Próbki pobiera si´ za pomocà zestawu
lasek o rosnàcej d∏ugoÊci i o malejàcej
Êrednicy: najpierw z warstwy 0–30 cm
i nast´pnie 31–60 cm (mo˝na jeszcze
z trzeciej warstwy – 61–90 cm, tak si´ to
robi w krajach UE-15). IloÊç próbek zale˝na jest od wielkoÊci pola i od zmiennoÊci
gleby (kompleks glebowo-rolniczy, kategoria agronomiczna, przedplon) oraz
od historii nawozowej pola. Na du˝ych
polach o ma∏ej zmiennoÊci, jedna próbka
w zasadzie nie powinna przekraczaç powierzchni 4 ha. Na mniejszych polach,
o du˝ej zmiennoÊci gleby, powierzchnia
próbki nie powinna przekraczaç 1 ha. Inne powierzchnie reprezentowane przez
jednà próbk´ zale˝à od decyzji rolnika.
Nie nale˝y pobieraç próbek z obrze˝y pól
w pasie do 4 m.
Minimalna iloÊç próbek pierwotnych
(miejsc pobrania) wynosi 10. Próbki ogólne tworzy si´ przez po∏àczenie prób pierwotnych z ka˝dej warstwy oddzielnie, do k∏adnie miesza, usuwa resztki roÊlin i kamienie oraz zmniejsza do oko∏o 100 g.
Próbki z poszczególnych poziomów
opisuje si´, podajàc poziom pobrania
na szczelnych woreczkach foliowych,
w których umieszcza si´ gleb´. Nast´pnie próbki z obu poziomów z tej samej
cz´Êci pola umieszcza si´ w wspólnym
woreczku, na którym umieszcza si´ stosowany w gospodarstwie numer pola
lub kolejny wzrastajàcy numer cz´Êci
pola – zgodny z numerem na za∏àczonym do prób szkicu/mapie.
Tak pobrane i opisane próbki, wraz ze
szkicem/mapà, bezpoÊrednio po pobra niu dostarcza si´ do specjalisty terenowego lub do Stacji Chemiczno-Rolni czej, a przy zlecaniu opracowania dawek azotu do∏àcza si´ kart´ informacyjnà o polu i uprawianej roÊlinie.
Próbki mo˝na krótko (do 2–3 dni) przechowywaç w temperaturze od +2°
do –50°C. D∏u˝sze przechowywanie jest
mo˝liwe tylko w temperaturze co najmniej
–180°C. W wy˝szej temperaturze bowiem
w próbce nast´pujà zmiany zawartoÊci
azotu mineralnego, spowodowane post´pujàcym procesem mineralizacji.
Wykonanie oznaczeƒ zawartoÊci azotu
mineralnego w jednej próbce z warstwy 0–60 cm kosztuje 20,20 z∏
a z 0–90 cm – 30,30 z∏.
JeÊli z jakichÊ przyczyn rolnikowi nie
uda si´ w por´ pobraç próbek i wykonaç
tych oznaczeƒ, to mo˝na skorzystaç
z orientacyjnych zaleceƒ pochodzàcych
z programów doradczych zamieszczonych
w Internecie. Na stronie internetowej
IUNG -PIB Pu∏awy, a tak˝e Stacji Chemicz no -Rolniczej, zamieszczono Internetowe
Doradztwo Rolnicze (http://www. iung.
pulawy. pl/OSCHR/Nawozenie. php), które
pomaga w orientacyjnym okreÊleniu da wek poszczególnych makroelementów,
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w tym azotu i podzia∏u tej dawki. Program
bierze pod uwag´: przedplon i jego plon,
zastosowanie nawozu naturalnego
pod przedplon i pod aktualnie uprawianà
roÊlin´ oraz jego dawk´, przyoranie plonu
ubocznego, kategori´ gleby, odczyn i zasobnoÊç gleby w przyswajalne formy fos foru, potasu i magnezu oraz wielkoÊç
oczekiwanego plonu.

Przyk∏ad:
Pole opisane nazwà Jedynka, na któ rym uprawia si´ pszenic´ ozimà, oczekiwany plon wynosi 8 t/ha. Przedplonem
by∏ rzepak ozimy, którego zebrano 4
t/ha a s∏om´ po zbiorze przyorano. Gleba Êrednia, o odczynie lekko kwaÊnym,
zasobnoÊç w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu – Êrednia.
Zgodnie z zaleceniami w tym przyk∏adzie trzeba zastosowaç 193 kg N/ha,
w tym 80 kg N/ha w pierwszej dawce
wiosennej, przed ruszeniem wegetacji.
WielkoÊç dawek azotu zale˝y od rodzaju gleby i iloÊci opadów zimà. Na gle bach ci´˝kich, wilgotnych, wolno ogrzewajàcych si´, pierwsza dawka azotu powinna byç wi´ksza, bo tempo mineralizacji w glebie jest mniejsze i mniej azotu
jest dost´pne dla roÊlin. Trzeba tak˝e
braç pod uwag´ fakt, ˝e tegoroczna zima obfitowa∏a w opady Êniegu, a to
oznacza, ˝e wiosnà nastàpià znaczne
straty azotu spowodowane wymywa niem. Dlatego b´dzie to wymaga∏o
zwi´kszenia dawek azotu.
WysokoÊç dawki azotu trzeba ró˝nico waç tak˝e w zale˝noÊci od obsady roÊlin
i terminu siewu. Przy du˝ej obsadzie roÊlin nawo˝enie trzeba ograniczaç
do maksymalnie 50 kg N/ha, aby nie po wodowaç nadmiernego zag´szczenia ∏a nu. Przy mniejszej obsadzie dawki azotu
powinny byç wi´ksze. Podobnie inten sywnie trzeba nawoziç plantacje pszenicy
uszkodzone podczas zimy.
Troch´ inaczej trzeba post´powaç
z pszenicà, która zosta∏a zasiana póêno
i powschodzi∏a tu˝ przed zimà lub dopie ro wczesnà wiosnà, w pierwszej dawce
zasila si´ ma∏à dawkà azotu (do 30 kg
N/ha), a za par´ lub kilkanaÊcie dni, w za le˝noÊci od przebiegu pogody, zasila
po raz drugi.

J´czmieƒ ozimy krzewi si´ g∏ównie jesienià, dlatego pierwsza dawka azotu
wiosnà nie powinna byç zbyt du˝a
(ok. 50 kg N/ha), bo ∏atwo zwi´ksza ryzyko wylegania roÊlin. Szczególnie dotyczy
to plantacji, na których siew przeprowa dzono doÊç g´sto. W wypadku rzadszych
siewów lub s∏abszego rozkrzewienia
dawk´ azotu powinno zwi´kszyç si´
do 70 kg N/ha.
Podobne zasady obowiàzujà przy nawo˝eniu ˝yta ozimego. Na plantacjach
s∏abo rozkrzewionych dawka azotu powinna wynosiç 70 kg N/ha. Z kolei
przy bardzo dobrym rozkrzewieniu roÊlin
iloÊç azotu mo˝na zmniejszyç do 30 kg
N/ha. Równie˝ w wypadku pszen˝yta ozi mego nale˝y zwracaç uwag´ na stan roz krzewienia si´ roÊlin.

Termin i forma nawo˝enia
Z pierwszà dawkà azotu nie wolno si´
spóêniaç. Nale˝y przestrzegaç zasady, ˝e
to nawóz ma czekaç na roÊliny, a nie odwrotnie. Wyjàtkiem sà tylko sytuacje, gdy
roÊliny na plantacji bardzo silnie rozkrzewi∏y si´ jesienià. Dotyczy to przede
wszystkim j´czmienia i pszen˝yta. W takiej sytuacji stosowanie azotu w pierw szej dawce nale˝y nieco opóêniç.
Aby roÊliny mog∏y szybko skorzystaç
z azotu zawartego w nawozach mineral nych, musi byç dostarczony w formach
∏atwo przyswajalnych. Najlepsze pod tym
wzgl´dem sà nawozy saletrzane i sale trzano-amonowe. Najwolniej azot jest
dost´pny z mocznika, dlatego nawóz ten
nie powinien byç stosowany do pierwszego nawo˝enia zbó˝ ozimych.

Na przedwioÊniu mo˝na tak˝e
zastosowaç uzupe∏niajàce (lub
awaryjne) nawo˝enie potasem.
Aby by∏o ono jednak skuteczne,
musi byç przeprowadzone bardzo
wczeÊnie, aby nawozy szybko si´
rozpuÊci∏y. Podczas stosowania
tych nawozów na polu nie mo˝e
byç okrywy Ênie˝nej. Gdy jednak
Ênieg si´ utrzymuje, trzeba poczekaç a˝ si´ rozpuÊci.
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NAWO˚ENIE RZEPAKU

Nawo˝enie azotem rzepaku wiosnà
Rzepak ma bardzo du˝e wymagania
pokarmowe odnoÊnie azotu. Podstawowe nawo˝enie tym sk∏adnikiem odbywa
si´ wiosnà w dwóch lub trzech terminach.
Rzepak pobiera na wytworzenie 1 tony nasion wraz z odpowiednim plonem
s∏omy 60 kg azotu. Oznacza to, ˝e
przy plonie 4 t/ha nasion roÊliny muszà
pobraç 240 kg N/ha. Przy oczekiwanych
bardzo wysokich plonach ∏àczna dawka
azotu dostarczanego w nawozach mineralnych mo˝e dochodziç do 180 kg N/ha.
Stosowanie wi´kszych dawek mo˝e byç
nieop∏acalne z racji wysokich cen nawo zów mineralnych i nie najwy˝szych rzepaku. Poza tym przy wi´kszych dawkach
azotu nast´puje zmniejszenie zawartoÊci
t∏uszczu w nasionach, a coraz wi´cej producentów t∏uszczu p∏aci za poziom za olejenia surowca.
Azot stosowany w pierwszej dawce
wiosennej pobudza rozwój liÊci, w tym
odbudow´ rozet liÊciowych, zwi´ksza
liczb´ ∏uszczyn na p´dzie g∏ównym i p´ dach bocznych. Sk∏adnik ten tak˝e korzystnie wp∏ywa na rozwój systemu korzeniowego i wspomaga jego regeneracj´ po uszkodzeniach zimowych.
Azot stosowany w drugim terminie
powinien ograniczaç redukcj´ p´dów
bocznych i zawiàzków kwiatowych. Dru gà dawk´ azotu stosuje si´ na poczàtku
pàkowania rzepaku.

èród∏a azotu
Podstawowym êród∏em azotu dla roÊlin jest gleba, ale jest go tam za ma∏o
w stosunku do zapotrzebowania rzepaku.
ZawartoÊç azotu mineralnego w glebie zale˝y od jakoÊci i typu gleby, zawartoÊci
próchnicy oraz przedplonu. Ocenia si´, ˝e
na glebach Êrednich i ci´˝kich wiosnà
w glebie jest ok. 60 kg N/ha a na glebach
l˝ejszych jest to o 20 kg N/ha mniej. Po za tym w stanowiskach po zbo˝ach zawartoÊç tego sk∏adnika jest mniejsza ni˝
po roÊlinach okopowych czy motylkowatych drobnonasiennych lub stràczkowych.
Du˝y wp∏yw na tempo mineralizacji
substancji organicznej ma tak˝e temperatura gleby i jej wilgotnoÊç. Przy ni˝szej
wilgotnoÊci i wy˝szej temperaturze mineralizacja zachodzi szybciej a tym samym
wi´cej azotu mineralnego staje si´ do st´pnego dla roÊlin, ni˝ przy wy˝szej wilgotnoÊci i ni˝szej temperaturze.
Z powodu du˝ych opadów Êniegu
znaczna cz´Êç azotu zostanie wyp∏uka na na przedwioÊniu, a w zwiàzku z tym
konieczne b´dzie zwi´kszenie nawo˝enia
mineralnego. Stosowanie wi´kszych da -

wek azotu jest tak˝e uzasadnione podczas wczesnej i ciep∏ej wiosny oraz du˝ych i równomiernie roz∏o˝onych w okresie wegetacji opadów.

WysokoÊç dawki
Najbardziej efektywne jest nawo˝enie azotem na glebach Êrednich kompleksów ˝ytniego bardzo dobrego i ˝yt niego dobrego (klasy bonitacyjne
IIIa–IVa). Na glebach s∏abszych dawki
azotu trzeba zmniejszyç, bo azot i tak
nie zostanie wykorzystany przez roÊliny
ze wzgl´du na niedobór wody. Z kolei
na glebach ˝yêniejszych stosowanie
zbyt wysokich dawek azotu jest niecelowe ze wzgl´du na wi´kszà zawartoÊç tego sk∏adnika w glebie.
Du˝y wp∏yw na wielkoÊç dawki w pierw szym terminie nawo˝enia ma stan plantacji
i obsada roÊlin po zimie. W pierwszej kolejnoÊci powinny byç bowiem nawo˝one s∏abe plantacje, przerzedzone po zimie. Minimalna obsada roÊlin po zimie, przy której
mo˝na pozostawiç plantacj´, jest bardzo
zró˝nicowana i w znacznym stopniu zale˝y
od równomiernoÊci rozmieszczenia ˝ywych
roÊlin na polu. Przy równomiernym rozmieszczeniu roÊlin za minimalnà obsad´
uwa˝a si´ 20 szt./m2, ale decyzj´ w tym za kresie trzeba podejmowaç indywidualnie
dla ka˝dej plantacji. Rzepak jest bowiem
bardzo plastycznà roÊlinà, która bardzo dobrze wykorzystuje wi´kszà przestrzeƒ
na polu. Plantacje w dobrej kondycji, o wy równanej obsadzie, mogà byç nawo˝one
nieco póêniej ni˝ przerzedzone.

WysokoÊç dawki najlepiej jest ustaliç
w oparciu o badania zasobnoÊci gleby
w azot mineralny przez Stacj´ Chemiczno-Rolniczà przed ruszeniem wegetacji.
Po uzyskaniu takich wyników wiadomo,
ile dok∏adnie jest azotu w glebie. Próbki
gleby do oznaczeƒ pobiera si´ z trzech
warstw gleby: 0–30, 31–60 i 61–90 cm.
Wa˝ne jest wczesne pobranie próbek,
gdy tylko gleba rozmarznie. BezpoÊrednio po pobraniu próbki nale˝y dostarczyç
do laboratorium stacji.
W ustalaniu dawek azotu w uprawie
rzepaku mo˝e pomóc Internetowe Doradztwo Nawozowe RoÊlin Uprawnych zamieszczone na stronie Stacji Chemiczno-Rolniczej i IUNG-PIB (http://www.iung.
pulawy.pl/OSCHR/Nawozenie.php).
Jest to narz´dzie s∏u˝àce do sporzàdzania planów nawo˝enia. Dla podstawowych roÊlin uprawnych program oblicza dawki nawozów mineralnych, jakie
nale˝y zastosowaç, by osiàgnàç zak∏adany plon. Wyliczone dawki sà uzupe∏nieniem potrzeb pokarmowych danej roÊliny po wczeÊniejszym uwzgl´dnieniu warunków Êrodowiskowych (gleba, przed plon, nawo˝enie nawozami naturalnymi)
w konkretnym zmianowaniu. W celu ob liczeƒ dla wybranej roÊliny nale˝y do arkusza danych wejÊciowych wstawiç podstawowe informacje o roÊlinie i polu. Informacje o roÊlinie to wybrana z listy roÊlina i oczekiwany plon, opcjonalnie nale ˝y podaç, czy przewiduje si´ zastosowanie pod tà roÊlin´ nawozu naturalnego
i w jakiej iloÊci. Informacje o przedplonie
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– podaje si´ jaka to by∏a roÊlina, jaki uzyskano plon i ewentualnie, czy stosowano
pod nià nawóz naturalny i w jakiej wysokoÊci, podaje si´ te˝ sposób zagospodarowania plonu ubocznego. Informacje
o polu to: kategoria gleby, poziom zawartoÊci P2O5, K2O i MgO, a tak˝e odczyn. Mo˝na te˝ wprowadziç oznaczenie
pola w celu jego identyfikacji. Po wype∏nieniu arkusza przycisk „Oblicz” przesy∏a
dane do programu wyliczajàcego potrzeby pokarmowe roÊliny i generujàcego
stron´ wynikowà. Program wylicza zapotrzebowanie roÊliny na azot (N), potas
(K2O), fosfor (P2O5), magnez (MgO) oraz
wylicza ewentualnà dawk´ wapna (CaO)
w celu poprawy pH gleby. Dla wyliczonej
dawki azotu podaje terminy stosowania
dawki podzielonej.

Przyk∏ad:
Pole opisane nazwà „Pod lasem”,
na którym uprawia si´ rzepak ozimy, oczekiwany plon wynosi 4 t/ha. Przedplonem
by∏a pszenica ozima, która plonowa∏a
na poziomie 8 t/ha, a s∏om´ po zbiorze
przyorano. Gleba Êrednia, o odczynie lekko
kwaÊnym, zasobnoÊç w przyswajalne formy
fosforu, potasu i magnezu – Êrednia.
Wyliczona ∏àczna dawka azotu wynios∏a 188 kg N/ha, z czego 38 kg N/ha po winno by∏o byç zastosowane przed siewem rzepaku, 94 kg N/ha przed ruszeniem
wegetacji roÊlin oraz 56 kg N/ha w fazie
pàkowania rzepaku.

Jeden, dwa czy trzy terminy
Dawki azotu do 120 kg N/ha stosuje si´
jednorazowo przed ruszeniem wegetacji.
Przy takim poziomie nawo˝enia nie ma sen su dzielenia dawek, bo nie daje to ˝adnego
efektu plonotwórczego, a jedynie podnosi
niepotrzebnie koszt stosowania nawozów.
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Zalecenie nawozowe
Dawka N (kg/ha)
Dawka P2O5 (kg/ha)
Dawka K2O (kg/ha)
Dawka MgO (kg/ha)
Dawka CaO (t/ha)

188
83
117
17
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

Najcz´Êciej dawki azotu dzieli si´
na dwie cz´Êci: 60–70 i 30–40%, albo
na trzy: 50, 25 i 25%. Stosowanie azotu
w kilku terminach zwi´ksza wykorzystanie
azotu przez roÊliny. JednoczeÊnie zmniejsza ryzyko wylegania rzepaku. Mniejsze
jest tak˝e ryzyko wylegania roÊlin.

Forma nawozów
W pierwszym terminie powinny byç
stosowane szybko dzia∏ajàce nawozy azotowe, np. RSM, saletra amonowa. Powinno si´ natomiast unikaç mocznika, z które go azot, aby sta∏ si´ dost´pny dla roÊlin,
musi przejÊç proces nitryfikacji. Proces ten
przebiega jednak wolno w ni˝szych tem peraturach, a te najcz´Êciej panujà wczesnà wiosnà. Dlatego przyswajanie azotu
przez rzepak z mocznika jest wtedy bardzo powolne.
RoÊliny kapustne (krzy˝owe), w tym
rzepak, majà du˝e zapotrzebowanie
na siark´. Niedobór siarki wyst´puje
g∏ównie na glebach lekkich, o ma∏ej za wartoÊci próchnicy, po dobrych przed-

plonach (du˝e pobranie tego sk∏adnika
przez roÊliny motylkowate) i przy wyso kim nawo˝eniu azotem. Dlatego na po lach ubogich w ten sk∏adnik warto cz´Êç
azotu wnieÊç w formie siarczanu amo nu, który zawiera 24% siarki. Nawóz ten
powinno stosowaç si´ jak najwczeÊniej,
a kilka dni póêniej rozsiaç saletr´ amonowà. Na polach ubogich w siark´ mo˝na zastosowaç do 200 kg/ha tego nawo zu i w ten sposób roÊlinom dostarczyç 48 kg siarki (SO3). Przyjmuje si´, ˝e
dawka siarki powinna stanowiç 15–20%
dawki azotu. Ze wzgl´du na powolne
dzia∏anie siarczanu amonu nie wolno
stosowaç na plantacjach silnie os∏abionych po zimie (wymagajà ∏atwo dost´pnego azotu) i na glebach zakwaszonych,
bo nawóz ten dodatkowo je zakwasza.
Trzeba pami´taç, ˝e nawóz ten wolno
stosowaç jedynie na roÊliny suche, aby
nie spowodowaç ich poparzenia.
Siarka korzystnie wp∏ywa na wykorzy stanie azotu przez rzepak. Bierze tak˝e
udzia∏ w procesie tworzenie chlorofilu
i bia∏ka. Nie wolno jednak stosowaç zbyt
wysokich dawek siarki, bo w nadmiarze
pogarsza jakoÊç nasion rzepaku poprzez
wzrost zawartoÊci glukozynolanów (tioglikozydów).
Dobór nawozu mineralnego do sto sowania w drugim terminie nawo˝enia
ma mniejsze znaczenie ni˝ w pierwszym,
bo nie ma a˝ takiej presji na szybkà dost´pnoÊç azotu. Stosowania azotu
w drugim terminie nie wolno jednak
opóêniaç, bo ewentualna susza mo˝e
bardzo silnie ograniczaç dost´pnoÊç
azotu i zmniejszaç jego efektywnoÊç.
W wypadku zachwaszczenia póêno zastosowany azot mo˝e tak˝e pobudzaç
do wzrostu niektóre ucià˝liwe chwasty,
np. rumianowate.
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DOPŁATY

Nowe wymagania
Od tego roku rolnicy, którzy
wystàpià o p∏atnoÊci bezpoÊred nie, o dop∏aty wspierajàce gospodarowanie na obszarach gór skich i innych obszarach o nieko rzystnych warunkach gospodarowania (ONW), o pomoc w ramach programu rolnoÊrodowiskowego oraz pieniàdze na zalesianie gruntów rolnych muszà
przez ca∏y rok kalendarzowy
spe∏niaç normy i wymogi wzajemnej zgodnoÊci (z ang. Cross
Compliance). Ich spe∏nienie nie
jest jednak trudne.
Od 2010 r. obowiàzujà dodatkowe
nowe normy, które nak∏adajà na rolni ków obowiàzek posiadania w okreÊlonych sytuacjach pozwoleƒ wodnoprawnych, zachowania charakterystycznych
elementów krajobrazu, zakaz niszczenia
siedlisk roÊlin i zwierzàt obj´tych ochronà oraz dopuszczajà pod pewnymi warunkami mo˝liwoÊç uprawy danego gatunku zbó˝ d∏u˝ej ni˝ przez kolejne trzy
lata na tej samej dzia∏ce.
Od tego roku ka˝dy rolnik, korzystajàcy z deszczowni czy pobierajàcy wody
powierzchniowe lub podziemne w iloÊci
wi´kszej ni˝ 5 m3 na dob´ do nawadniania gruntów lub upraw, musi posiadaç
wymagane prawem pozwolenie wodnoprawne.
Na dzia∏ce rolnej muszà zostaç zachowane charakterystyczne elementy krajobrazu, takie jak drzewa, które sà pomnikami przyrody czy rowy o szerokoÊci do 2
metrów. Ka˝dy rolnik w za∏àczniku graficznym do∏àczonym do wniosku o przyznanie p∏atnoÊci zobowiàzany jest zazna czyç miejsce po∏o˝enia tych elementów.
Ka˝dy rolnik musi przestrzegaç zaka zu niszczenia siedlisk roÊlin i zwierzàt
po∏o˝onych na obszarach chronionych,
tzn. w parkach narodowych, rezerwa tach przyrody, parkach krajobrazowych,
obszarach chronionego krajobrazu,
u˝ytkach ekologicznych, zespo∏ach
przyrodniczo -krajobrazowych, stanowi skach dokumentacyjnych i pomnikach
przyrody.
Zmienione zosta∏y przepisy wprowa dzone w 2007 r., które stanowi∏y, ˝e
na danej dzia∏ce ewidencyjnej b´dzie
mo˝na uprawiaç ten sam gatunek, czyli
pszenic´, ˝yto, j´czmieƒ lub owies nie
d∏u˝ej ni˝ przez kolejne trzy lata. Nato miast zgodnie ze zmienionymi przepisami, rolnik mo˝e uprawiaç ten sam gatu nek zbo˝a tak˝e w kolejnym roku. Musi

jedynie wykonaç jeden z wymienionych
zabiegów: przyoranie s∏omy, nawo˝enie
obornikiem lub przyoranie mi´dzyplonu
i poinformowaç o tym fakcie kierownika
biura powiatowego ARiMR.
Szczegó∏y powy˝szych zmian zostanà
okreÊlone w rozporzàdzeniu ministra
rolnictwa w sprawie minimalnych norm.
Ponadto w 2009 r. zosta∏a wprowa dzona norma dotyczàca minimalnej pokrywy glebowej, która okreÊla, ˝e co
najmniej 40% powierzchni gruntów ornych, po∏o˝onych na obszarach zagro˝onych erozjà wodnà, wchodzàcych
w sk∏ad gospodarstwa rolnego, powinno pozostaç pod okrywà roÊlinnà,
w okresie co najmniej od 1 grudnia
do 15 lutego. Informacja dotyczàca po∏o˝enia dzia∏ek ewidencyjnych na obszarach zagro˝onych erozjà wodnà zawarta jest w „Informacji dotyczàcej dzia∏ek
deklarowanych do p∏atnoÊci”.
W zakresie wymogów wzajemnej
zgodnoÊci rolnik realizujàcy na obszarach „Natura 2000” przedsi´wzi´cia
podlegajàce ocenie oddzia∏ywania
na Êrodowisko, mi´dzy innymi wydobywanie ˝wiru, budowa uj´ç wody, wycinka drzew, budowa wa∏ów przeciwpowodziowych czy roboty melioracyjne,
zobowiàzany jest do prowadzenia inwestycji zgodnie z obowiàzujàcymi procedurami. Podczas kontroli sprawdzane
b´dzie, czy rolnik posiada odpowiednià
decyzj´ administracyjnà w tym zakresie.
Zmianie uleg∏ równie˝ wymóg obowiàzujàcy rolników, których gospodarstwa po∏o˝one sà na obszarach
„Natura 2000”. Dotychczasowy
wymóg zobowiàzywa∏ rolnika
do przestrzegania wymagaƒ
wynikajàcych z planów zadaƒ
ochronnych w zakresie doty czàcym roÊlin, zmieniony przepis poszerza ten wymóg o sie dliska zwierzàt i siedliska przyrodnicze.
W przypadku nieprzestrze gania wymagaƒ i norm, p∏at noÊci sà redukowane proporcjonalnie do naruszeƒ. Wymiar
sankcji za nieprzestrzeganie

wymogów podstawowych b´dzie uzale˝niony od wielu czynników. Podstawowe rozró˝nienie to niezgodnoÊç z przepisami wynikajàca z zaniedbania rolnika
(dzia∏ania niecelowe) lub winy rolnika
(dzia∏ania celowe). Ponadto przy okreÊlaniu wymiaru sankcji b´dà brane
pod uwag´ takie elementy, jak: powtarzalnoÊç, zasi´g, dotkliwoÊç i trwa∏oÊç.
Gdy stwierdzona niezgodnoÊç wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, obni˝ka ta b´dzie z zasady stanowiç 3% ca∏kowitej kwoty, o którà wnioskowa∏ rolnik.
Jednak˝e na podstawie raportu z kontroli
mo˝e zostaç wydana decyzja o obni˝eniu
wielkoÊci potràcenia do 1% lub zwi´ksze niu go do 5% ca∏kowitej kwoty lub,
w okreÊlonych przypadkach, odstàpienia
od na∏o˝enia jakichkolwiek obni˝ek.
W przypadku stwierdzenia powtarzajàcej si´ niezgodnoÊci procent sankcji
zostanie pomno˝ony razy 3, jednak
maksymalna wysokoÊç sankcji nie mo˝e
przekroczyç 15% ca∏kowitej kwoty dop∏at bezpoÊrednich.
Gdy rolnik celowo dopuÊci∏ si´ stwierdzonej niezgodnoÊci, obni˝ka b´dzie z zasady wynosiç 20% ca∏kowitej kwoty. Jednak˝e ARiMR mo˝e na podstawie oceny
przed∏o˝onej przez w∏aÊciwy organ kontroli w raporcie z czynnoÊci kontrolnych
wydaç decyzj´ o obni˝eniu procentu
do wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 15% lub,
tam gdzie ma to zastosowanie, zwi´kszyç
ten procent nawet do 100% ca∏kowitej
wnioskowanej kwoty.
Kontrola przestrzegania wymogów
wzajemnej zgodnoÊci obejmie przynajmniej 1% gospodarstw rolnych ubiegajàcych si´ o p∏atnoÊci bezpoÊrednie oraz
p∏atnoÊci PROW 2007 – 2013: ONW, Pro gram rolnoÊrodowiskowy, Zalesianie
gruntów rolnych, co w przypadku Polski
oznacza koniecznoÊç przeprowadzenia
oko∏o 15 tysi´cy kontroli rocznie.
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AKTUALNOÂCI
Kilka dop∏at – jeden wniosek
Od tego roku rolnicy ubiegajàcy si´
o przyznanie p∏atnoÊci bezpoÊrednich, pomocy finansowej z tytu∏u wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), p∏atnoÊci z tytu∏u
realizacji przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt
(PROW 2004–2006) oraz p∏atnoÊci rolnoÊro dowiskowej (PROW 2007–2013), b´dà mogli ubiegaç si´ o te p∏atnoÊci na jednym
wspólnym formularzu wniosku.
Oznacza to, ˝e ju˝ w tym roku na jednym
formularzu wniosku rolnicy mogà wnioskowaç o przyznanie dziesi´ciu rodzajów p∏atnoÊci:
1. Jednolità p∏atnoÊç obszarowà (JPO).
2. Uzupe∏niajàce p∏atnoÊci obszarowe
(UPO), w tym p∏atnoÊci do powierzchni
grupy upraw podstawowych, p∏atnoÊci
uzupe∏niajàcej do powierzchni upraw roÊlin przeznaczonych na pasz´, uprawianych na trwa∏ych u˝ytkach zielonych
(p∏atnoÊci zwierz´cej), p∏atnoÊci uzupe∏niajàcej do powierzchni uprawy chmielu,
niezwiàzanej z produkcjà.
3. P∏atnoÊci obszarowej do powierzchni
upraw roÊlin stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna p∏atnoÊç obszarowa).
4. Oddzielnej p∏atnoÊci z tytu∏u owoców
i warzyw (p∏atnoÊç do pomidorów),
5. PrzejÊciowe p∏atnoÊci z tytu∏u owoców
mi´kkich (OM).
6. P∏atnoÊç cukrowà.
7. P∏atnoÊci do zwierzàt (wsparcie specjalne).
8. Przyznanie p∏atnoÊci z tytu∏u realizacji
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierzàt (PROW
na lata 2004–2006).
9. P∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowe (PROW
na lata 2007–2013).
10.Pomoc finansowà z tytu∏u wspierania gospodarowania na obszarach górskich i in nych obszarach o niekorzystnych warun kach gospodarowania (ONW).
Wprowadzenie jednego formularza
wniosku dla 10 ró˝nych rodzajów p∏atnoÊci
sprawi, ˝e rolnik nie b´dzie musia∏ wielokrotnie podawaç tych samych danych.
Wype∏niony wniosek wraz z materia∏em
graficznym trzeba b´dzie z∏o˝yç w biurze
powiatowym ARiMR albo przes∏aç pocztà
od 15 marca do 17 maja. JeÊli wniosek z∏o ˝ony zostanie po 17 maja, ale nie póêniej ni˝
do 11 czerwca, za ka˝dy dzieƒ roboczy
opóênienia stosowane b´dà zmniejszenia
nale˝nej rolnikowi kwoty p∏atnoÊci o 1%.

Nowe dop∏aty
Od roku 2010 rolnicy, którzy spe∏niajà
warunki do otrzymania jednolitej p∏atnoÊci

obszarowej, b´dà mogli ubiegaç si´ o dwa
nowe rodzaje wsparcia specjalnego:
p∏atnoÊci obszarowej do powierzchni
upraw roÊlin stràczkowych i motylkowa tych drobnonasiennych;
p∏atnoÊci do krów i owiec.
Specjalna p∏atnoÊç przys∏uguje rolnikom
w ca∏ym kraju do powierzchni upraw roÊlin
stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie g∏ównym,
po∏o˝onych na dzia∏kach rolnych, do których
zosta∏a przyznana jednolita p∏atnoÊç obszarowa. Na takie wsparcie w tym roku przeznaczona zostanie kwota 10,8 mln euro,
przy za∏o˝eniu, ˝e do p∏atnoÊci tych zostanie
zakwalifikowana powierzchnia ok. 180 tys.
ha. Stawka p∏atnoÊci do hektara tych upraw
wyniesie ok. 60 euro.
RoÊliny motylkowate drobnonasienne
i stràczkowe, do powierzchni których rolnicy
mogà ubiegaç si´ o wsparcie specjalne, to:
koniczyna czerwona, koniczyna bia∏a, koniczyna bia∏oró˝owa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, koniczyny zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszaƒcowa, bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwyk∏a, fasola wielokwiatowa, groch
siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, ∏ubin bia∏y, ∏ubin wàskolistny, ∏ubin ˝ó∏ty, peluszka, seradela
uprawna, wyka siewna. Nowa p∏atnoÊç nie
przys∏uguje do tych dzia∏ek, które w roku 2010 obj´te sà p∏atnoÊciami z tytu∏u realizacji przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych
i
poprawy
dobrostanu
zwierzàt
(PROW 2004–2006) lub p∏atnoÊcià rolnoÊrodowiskowà (PROW 2007–2013).
P∏atnoÊç do krów przys∏uguje rolnikom
z pi´ciu województw: lubelskiego, ma∏opolskiego, podkarpackiego, Êwi´tokrzyskiego
i Êlàskiego. Rolnicy z tych regionów muszà
z∏o˝yç wniosek o przyznanie jednolitej p∏atnoÊci obszarowej i posiadaç na dzieƒ 31 maja 2010 r. nie wi´cej ni˝ 10 krów w wieku co
najmniej 36 miesi´cy. P∏atnoÊci b´dà przyznawane tylko do zwierzàt, które sà zareje strowane w siedzibie stada po∏o˝onej na te renie tych województw. Wszystkie te zwierz´ta muszà byç odpowiednio oznakowane
i zg∏oszone do systemu identyfikacji i reje stracji zwierzàt, który prowadzi ARiMR.
Na realizacj´ tej p∏atnoÊç w roku 2010 zostanie przeznaczona kwota 28,5 mln euro.
Przy za∏o˝eniu, ˝e do takiego wsparcia kwa lifikowaç si´ b´dzie ok. 200 tys. krów, staw ka p∏atnoÊci do jednej sztuki wyniesie
ok. 142,5 euro.
P∏atnoÊç do owiec przys∏uguje rolnikom
z pi´ciu województw: podkarpackiego, ma∏opolskiego, Êlàskiego, opolskiego i dolno Êlàskiego. Rolnik ubiegajàcy si´ o takie
wsparcie, poza z∏o˝eniem wniosku o przyznanie jednolitej p∏atnoÊci obszarowej, musi
posiadaç na dzieƒ 31 maja 2010 r. co naj mniej 10 samic w wieku co najmniej 18 mie si´cy, zarejestrowanych w siedzibach stad
po∏o˝onych na terenie tych województw.

Zwierz´ta te muszà byç zg∏oszone do reje stru zwierzàt gospodarskich prowadzonego
przez ARiMR (system IRZ) i odpowiednio
oznakowane, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami. W roku 2010 na takie wsparcie
zostanie przeznaczona kwota 1,5 mln euro.
Przy za∏o˝eniu, ˝e do tych p∏atnoÊci kwalifikowaç si´ b´dzie ok. 50 tys. owiec, stawka
p∏atnoÊci do jednej sztuki wyniesie ok. 30
euro.

Zmiany w dop∏atach
Od 2010 roku w zasadach przyznawania
p∏atnoÊciach w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego, o które ubiegajà si´ polscy
rolnicy, zasz∏y pewne zmiany. Pierwsza z nich
polega na tym, ˝e rolnikom prowadzàcym
upraw´ zagajników drzew o krótkiej rotacji,
takich jak: brzoza, topola, robinia akacjowa,
wierzba, przys∏ugiwa∏y b´dà jednolite p∏atnoÊci obszarowe. Muszà oni zadeklarowaç
we wnioskach o dop∏aty bezpoÊrednie tak
wykorzystywane grunty, jako odr´bne dzia∏ki rolne.
Druga wa˝na zmiana dotyczy krajowych
uzupe∏niajàcych p∏atnoÊci obszarowych
(UPO). B´dà one przys∏ugiwa∏y do powierzchni, na których nie jest prowadzona
˝adna uprawa, je˝eli grunty te b´dà utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Dotychczas do takich gruntów przys∏ugiwa∏a jedynie jednolita p∏atnoÊç obszarowa.
Na skutek uchylenia unijnych przepisów
od 2010 roku nie b´dà przyznawane p∏at noÊci do upraw roÊlin energetycznych,
a w zwiàzku ze zniesieniem tych dop∏at nie
b´dzie te˝ przyznawana pomoc do rzepaku.
Od 2010 r. nie b´dà przyznawane tak˝e
krajowe p∏atnoÊci uzupe∏niajàce do po wierzchni uprawy chmielu w danym roku
zwiàzanej z produkcjà. Pozostanà jedynie
tzw. historyczne dop∏aty do powierzchni
upraw chmielu.

Limity na kredyty
W po∏owie stycznia br. ARiMR okreÊli∏a
bankom limity akcji kredytowej oraz limity
dop∏at do oprocentowania kredytów inwestycyjnych planowanych do udzielenia
w I kwartale 2010 r. ¸àcznie w tym czasie
banki mogà udzieliç kredytów inwestycyjnych w wysokoÊci 634,53 mln z∏, a cz´Êç na le˝nego oprocentowania pokryje ARiMR.
Limity Êrodków na dop∏aty otrzyma∏o 7
banków: Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.
(wraz ze zrzeszonymi bankami spó∏dzielczy mi), Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
(wraz ze zrzeszonymi bankami spó∏dzielczy mi), Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (wraz
ze zrzeszonymi bankami spó∏dzielczymi),
Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A., Bank
Zachodni WBK S.A., ING Bank Âlàski S.A. i Pe kao S.A.
Kredyty inwestycyjne mogà byç udzielane w ramach 5 linii kredytowych: na zakup
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gruntów rolnych (nKZ), m∏ody rolnik (nMR),
linie bran˝owe (nBR), na zakup u˝ytków
przeznaczonych na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego (nGR)
i na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT).

Zbiory doszacowane
GUS poda∏ w po∏owie grudnia 2009 r.
wyniki szacunku wynikowego produkcji
g∏ównych upraw rolnych i ogrodniczych
w ubieg∏ym roku:
zbiory zbó˝ ogó∏em szacuje si´ na ok. 29,8
mln t, tj. o 7,8% wi´cej od zbiorów
ubieg∏orocznych i o 11,5% wi´cej od Êred nich zbiorów z lat 2001–2005; w tym
zbiory zbó˝ podstawowych z mieszankami zbo˝owymi na 28,0 mln t, tj. o 8,9%
wi´cej od uzyskanych w 2008 r. i o 13,0%
wi´cej od Êrednich zbiorów z pi´ciolatki 2001–2005,
zbiory rzepaku i rzepiku ocenia si´ na ok. 2,5
mln t, tj. o 17,8% wi´cej od zbiorów z 2008
r. i o 110,5% wi´cej ni˝ w pi´cioleciu,
zbiory ziemniaków ocenia si´ na 9,7 mln t,
tj. o 7,3% mniej od zbiorów uzyskanych
w 2008 r. i o 33,5% mniej od Êrednich zbiorów z lat 2001–2005,
zbiory buraków cukrowych szacuje
si´ na ok. 9,4 mln t, tj. o 7,5% wi´cej
ni˝ w 2008 r.,
zbiory warzyw gruntowych ocenia si´ na 4,8
mln t, tj. o 8,6% wi´cej od uzyskanych
w 2008 r.,
zbiory owoców zdrzew szacuje si´ na3,1 mln
t, tj. o 5,7% mniej od zbiorów z 2008 r.,
zbiory owoców jagodowych szacuje si´
na 0,5 mln t, tj. o 1,3% mniej od zbiorów 2008 r.

Dop∏aty do materia∏u siewnego
Od 15 stycznia mo˝na ubiegaç si´ o przyznanie dop∏aty z tytu∏u zu˝ytego do siewu
materia∏u siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany (zakupionego i wysiane go/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2009
r. do 15 czerwca 2010 r.): zbó˝ ozimych i ja-

rych, roÊlin stràczkowych, ziemniaka i mieszanek zbo˝owych i pastewnych. Stawki takich dop∏at do 1 ha wynoszà:
100 z∏ – w przypadku zbó˝, mieszanek
zbo˝owych i pastewnych;
160 z∏ – w przypadku roÊlin stràczkowych;
500 z∏ – w przypadku ziemniaków.
Bez wzgl´du na form´ i cel pomocy
otrzymanej w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie, w dowolnie wyznaczonym
okresie trzech lat obrotowych, ∏àczna kwota
pomocy dla rolnika nie mo˝e przekroczyç 7500 euro, wliczajàc w to dop∏aty, które otrzyma on z tytu∏u zu˝ytego do siewu
lub sadzenia materia∏u siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany.
Dop∏atami do materia∏u siewnego obj´te
sà: zbo˝a (pszenica zwyczajna, ˝yto – populacyjne, syntetyczne lub mieszaƒcowe, j´czmieƒ, pszen˝yto i owies), roÊliny stràczkowe
(∏ubin ˝ó∏ty, wàskolistny i bia∏y, groch siewny, bobik, wyka siewna) i ziemniaki.
Minimalna iloÊç materia∏u siewnego, jaka
powinna byç u˝yta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:
60 kg albo 1,7 jednostki siewnej ˝yta mieszaƒcowego;
80 kg pszenicy mieszaƒcowej, ˝yta syntetycznego i wyki siewnej;
130 kg ˝yta populacyjnego i j´czmienia;
140 kg mieszanek zbo˝owych lub mieszanek pastewnych sporzàdzonych z materia∏u siewnego gatunków lub odmian roÊlin zbo˝owych lub pastewnych;
150 kg pszenicy zwyczajnej, pszen˝yta,
owsa i ∏ubinu (˝ó∏tego, wàskolistnego lub
bia∏ego);
200 kg grochu siewnego;
270 kg bobiku;
2000 kg ziemniaków.
Wniosek o przyznanie dop∏aty wraz z wymaganymi za∏àcznikami nale˝y dostarczyç
do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za mieszkania OT ARR.
Do wniosku o przyznanie dop∏aty producent rolny zobowiàzany jest do∏àczyç orygina∏/y albo potwierdzonà/ne za zgodnoÊç
z orygina∏em przez notariusza lub upowa˝-

nionego przez Prezesa Agencji pracownika
w∏aÊciwego OT Agencji Rynku Rolnego kopi´/e:
faktury/r zakupu materia∏u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2009 roku
do dnia 15 czerwca 2010 roku, pod wa runkiem, ˝e materia∏ ten zosta∏ zu˝yty
w tym okresie do siewu lub sadzenia;
dokumentu/ów wydania z magazynu ma teria∏u siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany wystawionego/ych w roku, w którym materia∏ ten zosta∏ zu˝yty
do siewu lub sadzenia (w terminie
od dnia 15 lipca 2009 roku do dnia 15
czerwca 2010 roku), je˝eli producent rolny (przedsi´biorca wpisany do rejestru
przedsi´biorców dokonujàcych obrotu
materia∏u siewnego lub podmiot prowadzàcy obrót materia∏em siewnym wpisany do rejestru rolników) zu˝y∏ materia∏
siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.
Rolnik jest zobowiàzany przedstawiç
wszystkie zaÊwiadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie producent
rolny otrzyma∏ w ciàgu 3 lat obrotowych, tj.
w roku, w którym z∏o˝ony zosta∏ wniosek
oraz w ciàgu dwóch poprzedzajàcych go lat
obrotowych, albo z∏o˝yç oÊwiadczenie
o wielkoÊci pomocy de minimis w rolnictwie
otrzymanej w tym okresie.
Wnioskodawca, który sk∏ada zaÊwiadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w rol nictwie, powinien przed∏o˝yç orygina∏y, albo,
potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em
przez notariusza, kopie zaÊwiadczeƒ o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie.
W przypadku, gdy pomoc o charakterze
de minimis w rolnictwie zosta∏a przyznana
na podstawie decyzji administracyjnej (pe∏niàcej funkcj´ zaÊwiadczenia o udzielonej
pomocy de minimis w rolnictwie) wydanej
przez Prezesa ARR lub Dyrektora OT ARR
producent rolny nie jest zobowiàzany
do przed∏o˝enia takiego zaÊwiadczenia.
Wnioskodawca, który sk∏ada oÊwiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rol nictwie, zobowiàzany jest do umieszczenia
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informacji o pomocy przyznanej w ciàgu
3 lat obrotowych, równie˝ przyznanej ww.
decyzjà Prezesa ARR lub Dyrektora OT ARR.
Przyznanà producentowi rolnemu kwot´
dop∏aty ARR wyp∏aca w terminie 30 dni
od dnia wydania decyzji o przyznaniu/cz´Êciowym przyznaniu dop∏aty na rachunek
bankowy producenta rolnego, podany
w cz´Êci rejestracyjnej wniosku.
Producenci rolni, którzy otrzymali dop∏aty z tytu∏u zu˝ytego do siewu lub sadzenia
materia∏u siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany, zobowiàzani sà przechowywaç zwiàzanà z tym dokumentacj´ przez
okres 10 lat od dnia jej przyznania.
W latach 2007–2009 ARR wyp∏aci∏a producentom rolnym kwot´ 146 448 tys. z∏
do powierzchni 1 424,4 tys. ha obsianych
lub obsadzonych materia∏em siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Od roku 2007 do ARR wp∏yn´∏o
116 316 wniosków o przyznanie dop∏aty.
Najwi´kszà liczb´ takich wniosków z∏o˝ono do OT ARR w Poznaniu, Bydgoszczy,
Wroc∏awiu i Warszawie.

Dok∏adniejsze mapy
W 2009 r. kontynuowano w ARiMR prace zwiàzane z modernizacjà, aktualizacjà
oraz rozwojem baz danych systemu
LPIS/GIS, który umo˝liwia identyfikacj´ dzia∏ek rolnych w oparciu o ortofotomapy. System ten, obejmujàcy zgodnie z wymogami
Komisji Europejskiej ca∏y kraj, jest dostosowywany równie˝ do potrzeb wynikajàcych
z PROW 2007–2013 i przeprowadzanych
od 2009 r. kontroli wymogów wzajemnej
zgodnoÊci. Na podstawie nowych zdj´ç lotniczych opracowana jest dok∏adniejsza, kolorowa, cyfrowa ortofotomapa dla obszaru 85 tys. km2. Ortofotomapy muszà byç wymieniane w cyklu co najwy˝ej pi´cioletnim,
aby odzwierciedla∏y w sposób najbardziej
wiarygodny faktyczne powierzchnie u˝ytkowane rolniczo kwalifikowane do p∏atnoÊci,
które ka˝dego roku mogà si´ zmieniaç
w wielu gospodarstwach rolnych w wyniku

ich powi´kszania czy te˝ prowadzonych tam
inwestycji. Z powy˝szych powodów zatem
sta∏ym procesem w Agencji jest weryfikowanie danych zawartych w bazach referencyjnych systemu LPIS. Chodzi o to, aby informacje zawarte w rejestrach podmiotowych
(ewidencja producentów) i przedmiotowych
(m.in. powierzchnia kwalifikowana do p∏atnoÊci) prowadzonych przez ARiMR by∏y
zgodne ze stanem faktycznym. Granice powierzchni kwalifikowanych do p∏atnoÊci sà
równie˝ aktualizowane na podstawie wyników kontroli administracyjnych, zmian naniesionych przez rolników na za∏àcznikach
graficznych sk∏adanych wraz z wnioskami
o przyznanie p∏atnoÊci bezpoÊrednich oraz
w oparciu o wyniki kontroli na miejscu, jakie
w wytypowanych gospodarstwach prowadzone sà metodà inspekcji terenowej lub foto. W pierwszym etapie aktualizacji poddane zosta∏y przetwarzaniu dane dotyczàce 189 172 dzia∏ek ewidencyjnych.

Strategia KSC
Krajowa Spó∏ka Cukrowa S.A. ma nowà
strategi´ na lata 2009/2010–2013/2014.
Uchwalony dokument zak∏ada m.in. przeznaczenie do koƒca 2013/2014 roku ponad 800 mln z∏ na inwestycje w 7 fabrykach
cukru nale˝àcych do spó∏ki (w tym na same
inwestycje w sferze zwiàzanej z ochronà Êrodowiska ok. 55 mln z∏) oraz przeznaczenie
ok. 225 mln z∏ na akwizycje. Misjà spó∏ki jest
zaspokajanie potrzeb zwiàzanych z wykorzystaniem i konsumpcjà cukru, zarówno
przez odbiorców przemys∏owych, jak i indywidualnych. Priorytetowym surowcem
do produkcji cukru jest, i b´dzie, rodzimy
burak cukrowy. W planach firmy jest równie˝ wyeliminowanie kosztów generowanych przez cukrownie wygaszone, pozyskanie ze sprzeda˝y majàtku zb´dnego blisko 260 mln z∏, a tak˝e zwi´kszenie wolumenu sprzeda˝y o ponad 200 tys. t cukru.
G∏ównymi celami i zadaniami w obszarze
surowca sà: zapewnienie surowca na limit
produkcji, ograniczenie kosztów kontraktacji
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i skupu, a tak˝e zapewnienie op∏acalnoÊci
uprawy buraka cukrowego. Z kolei w obszarach techniki i ochrony Êrodowiska spó∏ka
skupi si´ na obni˝eniu kosztów produkcji
o 15%, poprawie jakoÊci cukru i spe∏nianiu
norm w zakresie ochrony Êrodowiska.

Szybkie wyp∏aty
Do koƒca ub.r. p∏atnoÊci bezpoÊrednie
za 2009 rok otrzyma∏o 745 tys. rolników,
którym ARiMR przekaza∏a blisko 6,2 mld z∏otych. Realizacj´ dop∏at bezpoÊrednich Agencja rozpocz´∏a, zgodnie z unijnym prawem,
od 1 grudnia 2009 r. i powinna zakoƒczyç
ich wyp∏at´ do 30 czerwca tego roku. W Polsce, w porównaniu z innymi krajami UE, wyp∏aty dop∏at bezpoÊrednich sà realizowane
najszybciej.
Pieniàdze w pierwszej kolejnoÊci trafi∏y
do rolników, których gospodarstwa ucierpia∏y z powodu kl´sk ˝ywio∏owych. Na reali zacj´ dop∏at bezpoÊrednich za 2009 rok
przewidziano ∏àcznie oko∏o 12,6 mld z∏. Jest
to kwota o blisko 40% wy˝sza od wyp∏aconej za 2008 rok.
Wnioski o przyznanie dop∏at bezpoÊrednich z∏o˝y∏o wiosnà 2009 r. blisko 1,4 mln
rolników. Dop∏aty obszarowe, jakie za 2009
rok otrzymujà polscy rolnicy, stanowià oko∏o 90% p∏atnoÊci wyp∏acanych rolnikom
w paƒstwach UE-15.
Rodzaje p∏atnoÊci bezpoÊrednich przyznawane rolnikom oraz stawki p∏atnoÊci
w 2009 r. sà nast´pujàce:
1. jednolita p∏atnoÊç obszarowa (JPO)
– 506,98 z∏/ha
2. krajowe uzupe∏niajàce p∏atnoÊci obszarowe, w tym:
• p∏atnoÊç do grupy upraw podstawowych
(UPO) – 356,47 z∏/ha,
• p∏atnoÊç do powierzchni uprawy chmielu
(p∏atnoÊç zwiàzana z produkcjà) – 507,54
z∏/ha,
• p∏atnoÊç do powierzchni uprawy chmielu
(p∏atnoÊç niezwiàzana z produkcjà)
– 861,32 z∏/ha,
• p∏atnoÊç do powierzchni roÊlin przezna czonych na pasz´, uprawianych na trwa∏ych u˝ytkach zielonych (p∏atnoÊci zwierz´ce) – 502,62 z∏/ha,
3. p∏atnoÊç do upraw roÊlin energetycznych
– 190,33 z∏/ha,
4. p∏atnoÊç cukrowa – 53,47 z∏/ton´,
5. pomoc do rzepaku – 176 z∏/ha,
6. oddzielna p∏atnoÊç z tytu∏u owoców
i warzyw (p∏atnoÊç do pomidorów)
– 166,82 z∏/ton´,
7. przejÊciowe p∏atnoÊci z tytu∏u owoców
mi´kkich – 1691,80 z∏/ha (z czego 972,78 z∏ z bud˝etu UE, 719,02 z∏
z bud˝etu krajowego).

