INFORMATOR
AGROTECHNICZNY
WIOSNA 2022

INFORMATOR AGROTECHNICZNY | WIOSNA 2022

SPIS TREŚCI
Wiosna z Elewatorem Jabłowo .........................................................................................................................

5

Nawożenie dolistne zbóż i rzepaku wiosną ...................................................................................................... 15
Kukurydza – Identyfikacja agrofagóworaz niedoborów pokarmowych ................................................. 19
Ochrona rzepaku .................................................................................................................................................. 26
Ochrona fungicydowa pszenicy ozimej ......................................................................................................... 30
Optimus 175 EC - preparat do regulacji łanu zbóż ...................................................................................... 32
Znaczenie siarki w uprawie pszenicy i rzepaku ............................................................................................ 36
Zielony Ład - jak się do niego przygotować? ................................................................................................ 40
Wapno wiosną ...................................................................................................................................................... 47
Zwalczanie szkodników łodygowych - to się opłaca ................................................................................. 53
FENPROPIDYNA - sprawdzona i skuteczna substancja czynna do wiosennych zabiegów ............ 54
Kącik Małego Rolnika ........................................................................................................................................... 58
Zabieg fungicydowy T1 w zbożach ................................................................................................................ 60
Dane kontaktowe .................................................................................................................................................. 62

3

INFORMATOR AGROTECHNICZNY | WIOSNA 2022

Wiosna z Elewatorem Jabłowo
Szanowni Państwo,
Pragnę zachęcić Państwa do lektury nowego numeru Informatora, w którym staramy się przedstawić
Państwu naszą ofertę, a także przybliżyć niektóre zagadnienia agrotechniczne m. in. dzięki artykułom takich
autorytetów w naszej branży, jak prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska i prof. dr hab. Marek Korbas.
Miniony rok był dla nas wszystkich dość trudny. Nie tylko ze względu na wciąż trwającą pandemię i obostrzenia
z tego wynikające, ale także dlatego, że niespotykane od dawna wzrosty cen środków do produkcji rolniczej
i paliwa były tak gwałtowne, że zaskoczyły niemal wszystkich. Przy ograniczonej dostępności wielu produktów
z jednej strony i pewnym niedowierzaniu w to, co się dzieje z drugiej strony, trudno było podjąć racjonalne
decyzje odnośnie zaopatrzenia w nawozy we właściwym czasie. Sprawy nie ułatwiał medialny i polityczny
zgiełk informacyjny. Przedstawiciele z branży nawozowej, w tym Grupy Azoty, starali się tłumaczyć sytuację,
uświadamiać, że obserwowane przez nas ceny gazu dla konsumentów rosły znacznie wolniej, niż ceny gazu
w kontraktach dla przemysłu (wzrost od grudnia 2020 do grudnia 2021 to ok. 550%), że ograniczenia
produkcji muszą wytworzyć dużą lukę w podaży, a nakładając na to problem całej logistyki i terminowych
dostaw, należy podejmować decyzję o zakupie. Trudno się jednak dziwić ogólnemu niezadowoleniu
producentów rolnych. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że w dniu 1 marca wszyscy rolnicy będą dysponowali
wystarczającymi ilościami nawozów, zwłaszcza azotowych dla swoich upraw, gdyż od tego w głównej mierze
zależy przecież plon. Oby pogoda w tym sezonie była sprzyjająca i utrzymały się wysokie ceny płodów rolnych,
które zrekompensują koszty uprawy.
Przerwane łańcuchy dostaw, inflacja, wzrost kosztów produkcji, opakowań, transportu będą na pewno miały
wpływ na ceny środków ochrony roślin. Miejmy jednak nadzieję, że nie grozi nam ani brak dostępności, ani zbyt
wysoki wzrost kosztów zabiegów. Duże koncerny, takie jak BASF, SYNGENTA, czy BAYER uspokajają nastroje.
My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby proponowane przez nas rozwiązania były skuteczne
i rozsądne cenowo.
Przedstawiony poniżej program ochrony daje możliwość wyboru różnych opcji dla poszczególnych zabiegów.
Pamiętajmy, żeby wszystkich środków używać zgodnie z zaleceniami na etykietach. Nie zapomnijmy o dokarmianiu
upraw mikroelementami (w naszej ofercie szeroka gama produktów Ekoplon, FMC, Agrarius) i stosowaniu
adiuwantów (Aqua-El - pH, Gleber, Styk).
Na początku warto pomyśleć o tzw. zabiegu „czyszczącym” T0 – nie tylko w rzepaku, ale również w zbożach.
Brak produktów opartych o tiofant metylu skłania nas do poszukiwania innych rozwiązań, które nie będą mocno
zależne od temperatury powietrza, która z kolei, jak wiadomo, wiosną bywa dość zdradliwa. Jest to szczególnie
ważne po długiej jesieni, kiedy to nasze uprawy są narażone na atak wielu patogenów grzybowych, których
zarodniki już znajdują się na roślinach i wiosną będą szybko porażać nowe liście. Na T0 w zbożach i rzepaku
proponujemy Heptę Cu (heptaglukonian miedzi 7%) w dawce 1,5l/ha. Jest to forma miedzi, która działa
kontaktowo i quasi systemicznie i w doświadczeniach dobrze radzi sobie z pleśnią śniegową i w pewnym
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zakresie (ok. 60%) również z suchą zgnilizną kapustnych. W razie porażeń mączniakiem prawdziwym zbóż
i traw można wykorzystać w tym zabiegu dodatek 0,3 fenpropidyny. Zachęcamy do zastosowania preparatu
z aminokwasami Folifol, który pomoże roślinom szybciej się zregenerować po zimie.

Zabiegi fungicydowe w zbożach
zabieg

produkt

substancja

TO
T0

T1

1,5

prochloraz 450g

0,8

Orius Extra 250 EW

tebukonazol 250g

0,5

Andros 750 EC

fenpropidyna 750g

0,3-0,4

Aqua-El - pH

adiuwant

0,2

Kendo 50 EW

cyflufenamid 50g

0,15

Zamir 400 EW

prochloraz 267g, tebukonazol 133g

solo

0,5

mieszaniny

MUSTANG FORTE 195 SE

2,4-D 180g, aminopyralid 10g, florasulam 5g

1

solo

NUANCE 75 WG

tribenuron metylu 750g

0,02

mieszaniny

AGRITOX TURBO 750 SL

MCPA 660g, dikamba 90g

1,25

mieszaniny,
solo - jare

AGRITOX 500 SL

MCPA 500g

1,5

mieszaniny

AXIAL 50 EC

pinoksaden 50g

0,6

mieszaniny

FOXTROT 069 EW

fenoksaprop-P etylu 69g

1

solo

Aqua-El - pH

adiuwant

zabieg
T1

Insektycydy

1

produkt

Tazer 250 EC

azoksystrobina 250g

0,6

Djembe 274 SC

bromukonazol 167g, tebukonazol 107g

0,8

trineksapak etylu 175g

azoksystrobina 250g

Sirena 60 EC

metkonazol 60g

Stabilan 750 SL

CCC 750g

Kaiso 050 EG

lambda-cyhalotryna 50g

0,1

Sumi Alpha 050 EC

esfenwalerta 50g/l

0,25

Cyperkill Max 500 EC

cypermetryna 500g

0,05

1

produkt

substancja

dawka / ha

T-0

0,5-0,6

Folifol

biostymulator

MAXIMUS PKMg

fofor 250g, potas 200g, magnez 100g

Hepta Cu

miedź

0,5
2
1,5

0,5
T1

T3

0,3-0,4

Ochrona rzepaku:

T0

Tazer 250 EC

dawka / ha

Optimus 175 EC

zabieg

ochrona liścia flagowego - septorioza, rdza, DTR

T3

substancja

0,2

lub
T2

0,025

Skracanie i insektycydy w zbożach:

Mondatak 450 EC

T2
T2

fluroksypyr 250g

podstawa źdźbła, mączniak, septorioza

lub
T1

florasulam 200g, tribenuron metylowy 600g

SAROKSYPYR 250EC

CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

heptaglukonian miedzi 7%

T1

SARACEN MAX 80 WG

dawka / ha

„zabieg czyszczący”
Hepta Cu

CHWASTY DWULIŚCIENNE

utrzymanie dobrej jakości plonu - zwalczanie fuzariozy kłosa, septoriozy plew i redukcja zwartości mykotoksyn
Protefin 250 EC

tebukonazol 125g + protiokonazol 125g

0,6

Styk

adiuwant

0,2

T1

fungicydy i regulatory wzrostu
Caryx 240 SL

chlorek mepikwatu 210g, metkonazol 30g

0,8

Orius 250 EW

tebukonazol 250g

0,5

Aqua-EL ph

regulator pH, kondycjoner wody, adiuwant

0,2

Cyperkill Max 500 EC

cypermetryna 500g

lub
T3

Djembe 274 SC
Styk

bromukonazol 167g, tebukonazol 107g
adiuwant

0,8-1,2

T1

0,2

T1

Herbicydy w zbożach:
produkt

substancja

T2
dawka / ha

uwagi

CHWASTY JEDNO I DWULIŚCIENNE W ZBOŻACH
LANCET PLUS 125 WG

aminopyralid potasowy - 5,9 %, piroksysulam - 5 %, florasulam - 2,5 %

0,2

solo

REXADE

florasulam 100g, Arylex 104, 23g, piroksulam 240g

0,05

solo lub z
2,4D 0,5l/ha

AXIAL KOMPLETT PAK

pinoksaden 45g/l, florasulam 5g/l, metsulfuron metylu 200g/kg

1l + 20g

pak

6

insektycydy

T2

0,05
fungicydy

Tazer 250 SC

azoksystrobina 250g

0,6

Zamir 250 EW

prochloraz 267g, tebukonazol 133g

1,0

Aqua-EL ph

regulator pH, kondycjoner wody, adiuwant

0,2

lub
T2
T2

fungicydy
Evito T

tebukonazol - 250g, fluoksostrobina - 180g

0,8

Aqua-EL ph

regulator pH, kondycjoner wody, adiuwant

0,2
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sklejacz łuszczyn
Spodnam DC

di-1-P-menten 555g/l

1

Aqua-El pH

regulator pH, kondycjoner wody, adiuwant

0,2

SOKÓŁMAX 1l/ha

Z herbicydów, w rzepaku polecamy na poprawki Korvetto na chwasty dwuliścienne oraz Panterę i Fusilade
Forte na samosiewy zbóż i perz.
Grafiki umieszczone w dalszej części artykułu przedstawiają w jakich fazach można stosować określone
preparaty oraz dodatkowo uzupełniają rozwiązania przedstawione powyżej.

Życzymy Państwu zdrowia i udanego sezonu! Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Aleksandra Kadow
Kierownik ds. Handlowych
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PROGRAM MAX

Zachęcamy do zakupu materiału siewnego kukurydzy. W tym roku szczególnie polecamy odmianę
SY Invictus (Syngenta), która nadaje się zarówno na kiszonkę, jak i ziarno i jest podobna do dobrze znanego
SY Talismana. Oferujemy także sprawdzoną na polach naszych Klientów odmianę kiszonkową Libretto
(Saatbau Linz). Na ziarno polecamy szczególnie bardzo dobrze plonującą odmianę ES Creative (tropical dent,
Euralis), która świetnie zaprezentowała się na polach rolników w 2021r., czy B2851B – nr 1 w plonie ziarna
wg COBORU/PZPK 2021 (CCA) w grupie odmian średniowczesnych (polecana również na kiszonkę). Oferujemy
także nasiona kukurydzy z hodowli KWS, a także polskie odmiany ze Smolic.

Fungicydy - 3 poziomy ochrony

Przypominamy Państwu o programie wspierającym zakupy produktów Firmy Nufarm - „Nufarmer”.
W terenie działa przedstawiciel Nufarmu, który chętnie odwiedzi Państwa gospodarstwa wraz naszymi
przedstawicielami w terenie. Wspólnie doradzą, jakie rozwiązania zastosować w Państwa uprawach.

cyflunamid

glifosat 360g

proaquinazid

Klinik Up 360 SL

•

T3

desykacja

•

T3

fenpropidyna (morfoliny)

0,3

•

acetamipryd 200g

Partner na mączniaka:

Carnadine 200 SL

DJEMBE 1,2 L

0,15

PROGRAM BAZOWY

lambda-cyhalotryna – 50 g/kg

TAZER 0,5l/ha + ORIUS 1l/ha

Kaiso 050 EG

ZAMIR 400EW 1l/ha + Partner na mączniaka

0,25

PROGRAM OPTIMUM

0,12

acetamipryd 100g/kg, lambdacyhalotryna 30g/kg

TAZER 0,5l/ha + DJEMBE 1l/ha

acetamipryd 20%

ORIUS EXTRA 1l/ha

Mospilan 20 SP
Inazuma 130 WG

ZAMIR 400EW 1l/ha + Partner na mączniaka

T2

insektycydy - jeden środek do wyboru

DJEMBE 0,8l/ha

T2
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1,2-2l/ha
Stabilan*

0,2-0,3l/ha
Optimus
+ 1l/ha Stabilan*

+

+
0,5l/ha
Ephon Top
480 SL

0,2-0,3l/ha
Ephon Top
Optimus lub 0,5l/ha

Stabilan 750 SL lub Antywylegacz Płynny 725 SL

Optimus 175 EC

Ephon Top 480 SL

0,15l/ha
Comodo 480 EC

0,5-0,75l/ha
Stabilan 750 SL

0,75l/ha
Fusilade Forte 150 EC

Zamir 400 EW 1l/ha

Orius Extra 250 EW 1l/ha

Produkty do ochrony rzepaku

0,3l/ha Carnadine 200 SL

0,15 + 0,3l/ha CarnaPak

0,15kg/ha Kaiso 050 EG

Tazer 250 EC
Evito T 0,8l/ha

Zamir 400 EW

3-4l/ha
Klinik Free
Spodnam DC

0,6l/ha + 0,6l/ha Orius Extra
0,6l/ha + 0,6l/ha Orius Extra

1l/ha

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą produktu.
Zalecany termin stosowania Optimus 175 EC w dawce jednorazowej: od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego. Zalecana dawka: 0,4 - 0,6 L/ha.
Zalecany termin stosowania Optimus 175 EC w dawce dzielonej: od fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka oraz w fazie liścia flagowego. Zalecana dawka: 2 x 0,3 L/ha.
Wyższą z dawek Optimus 175 EC stosować w odmianach bardziej podatnych na wyleganie oraz przy intensywnym nawożeniu azotowym.
Zalecany termin stosowania Optimus 175 EC w mieszaninie z Antywylegacz Płynny 725 SL: od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka. Zalecana dawka: Optimus 175 EC
0,3 L/ha+ Stabilan 750 SL 1 L/ha lub Antywylegacz Płynny 725 SL 1 L/ha.
Zalecana dawka Stabilan 750 SL: odmiany skłonne do wylegania 1,8 - 2,0 L/ha, odmiany mniej podatne na wyleganie 1,2 - 1,8 L/ha.
Produkt Stabilan 750 SL można stosować zamiennie z produktem Antywylegacz Płynny 725 SL.

Program
Podstawowy

Program
Optimum

Produkty
do regulacji
wzrostu
pszenicy
ozimej

Program regulacji pszenicy ozimej
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ODMIANA – kluczowy czynnik plonotwórczy
Hodowla rzepaku ozimego KWS ma bogatą historię i wiele osiągnięć. Odmiany uprawiane są powszechnie
w całej Europie.
Co nas wyróżnia?
Przede wszystkim wysoki plon dzięki wyjątkowej odporności na suchą zgniliznę kapustnych i samoistne
osypywanie się nasion. Cechy te mają odmiany mieszańcowe oferowane w bieżącym sezonie. Ponadto posiadają
one swój unikalny charakter, dzięki czemu wybór można dopasować do konkretnych wymagań gospodarstwa.
Od kilku sezonów jednym z liderów na polskim rynku nasion rzepaku ozimego jest odmiana UMBERTO KWS
F1 odporna na suchą zgniliznę kapustnych Rlm3 i Rlm7. Dodatkowo ma zrównoważone tempo wzrostu jesienią
i wiosną, dzięki czemu wykazuje minimalną reakcję na niekorzystne warunki zewnętrzne. Odmiana
charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania i daje doskonałe efekty przy intensywnej uprawie.
W rejonach o bardzo wysokiej presji suchej zgnilizny kapustnych polecamy odmianę ADELMO KWS F1
z innowacyjną odpornością RlmS. Podobnie, jak Umberto KWS F1, przeznaczona jest do intensywnej uprawy.
Tam, gdzie rzepak jest uzupełnieniem prawidłowego zmianowania, polecamy odmianę RICCARDO KWS F1.
Osiąga ona wysoki plon przy mniej intensywnej uprawie, a na słabszych glebach nie reaguje spadkiem plonu
w porównaniu do odmian o wysokim potencjale ale wrażliwych na trudniejsze warunki.
Wszystkie trzy odmiany: UMBERTO KWS F1, ADELMO KWS F1 i RICCARDO KWS F1 posiadają bardzo
wysoką odporność na samoistne osypywanie się nasion S-POD, co chroni łuszczyny przed porywistym wiatrem
i gradobiciem. Ta cecha pozwala na osiągnięcie pełnej dojrzałości bez desykacji oraz ogranicza ilość samosiewów.

Błażej Wędrowski
Główny Specjalista ds. Rzepaku KWS

W warunkach silnej presji suchej zgnilizny kapustnych, jesienią:
po lewej odmiana bez odporności – widać dobrze rozwinięte plamy
z porażeniami chorobą, po prawej ADELMO KWS F1 z odpornością
RlmS, brak objawów.

12

Odporność na osypywanie. Pole po lekkim gradobiciu. Po lewej
łuszczyny się otworzyły i osypały nasiona, po prawej łuszczyny
pozostają zamknięte – odmiana z odpornością na osypywanie
S-POD.
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Aminokwas ratuje uprawy
Wiemy nie od dzisiaj, że o wysokości plonu i jego jakości decyduje składnik pokarmowy, jakim jest azot.
Aby był on dobrze wykorzystany, trzeba dostarczyć pozostałe makro i mikroelementy. Wiemy również,
że o sukcesie uprawy decydują często szczegóły. W przypadku roślin uprawnych takim istotnym elementem
uprawy jest skuteczne dostarczenie składników pokarmowych podczas zabiegów dolistnych. Niewystarczające
jest tylko wykonanie zabiegu w odpowiedniej fazie rozwoju rośliny. Równie ważne, jeśli nie ważniejsze jest
to, aby zadbać o szybkie pobranie składnika do metabolizmu rośliny. O jakości plonu decyduje czas, jaki
minie od momentu podania składnika pokarmowego roślinie do dostarczenia go w odpowiednie miejsce.
Przełomem w odżywianiu dolistnym okazało się wprowadzenie w skład nawozów aminokwasów. Aminokwas
jest naturalnym, bardzo dobrze rozpoznawanym nośnikiem składników pokarmowych przez roślinę i czynnikiem
stymulującym wzrost. Aminokwasy są najważniejszym składnikiem organizmów żywych, gdyż to z nich
zbudowane są białka. Część aminokwasów stanowi produkt wyjściowy do wyprodukowania enzymów
i hormonów. Rośliny mają zdolność do syntezy aminokwasów, ale proces ten wiąże się z dużymi nakładami
energetycznymi oraz jest bardzo czasochłonny. Stresy, które pojawiają się w trakcie wegetacji obniżają
naturalną produkcję tych związków. Ważne jest, aby na początku wzrostu zadbać o to, aby dostarczyć
niezbędnych składników wraz z szybko włączanymi w metabolizm aminokwasami. Zaoszczędzi to roślinom
energii oraz zintensyfikuje ich rozwój.
Korzyści ze stosowania aminokwasów i produktów z aminokwasami:
•

poprawia się odporność roślin na warunki stresowe, aminokwas poprawia aktywację procesów
fizjologicznych,

•

bardzo korzystnie wpływa na wzrost roślin,

•

poprawia przyczepność cieczy roboczej,

•

przyspiesza regenerację uszkodzonych roślin (przymrozki, uszkodzenia po szkodnikach),

•

likwiduje ryzyko zahamowania wzrostu rośliny przy stosowaniu pestycydów,

•

wpływa korzystnie rozwój systemu korzeniowego,

•

poprawia proces syntezy chlorofilu oraz produktywność roślin,

•

zwiększa efektywność wykorzystywanej energii w roślinie.

Produktami, które świetnie wpisują w ten model prowadzenia rośliny jest Fylloton i Folifol, które dawkuje się
od 1 do 2 litrów na ha.

Sławomir Erdanowski
Specjalista ds. Sprzedaży
14
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Doskonały sposób zwalczania Blumeria graminis sprawcy mączniaka prawdziwego zbóż i traw
w zbożach
Rolnicy i producenci rolni wiedzą, że mączniak prawdziwy zbóż i traw (Blumeria graminis) w każdym sezonie
wegetacyjnym stanowi problem o znaczeniu gospodarczym. Niestety przystępując do zwalczania sprawcy
tej choroby nie zawsze, a właściwie sporadycznie ochrona zbóż przed tym zagrożeniem realizowana jest
poprawnie. Trzeba mieć świadomość, że nie każda substancja czynna charakteryzuje się wysoką skutecznością
w walce ze sprawcą mączniaka prawdziwego. Często do walki z tą chorobą używa się fungicydów zawierających
s. cz. z grup chemicznych nie dedykowanych do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw, a co za tym
idzie nie w pełni skutecznych. Wśród kilku dedykowanych do zwalczania s.cz., dopuszczonych do stosowania
jest m.in. cyflufenamid wchodzący w skład fungicydu Kendo 50 EW. Substancja czynna fungicydu Kendo 50
EW należy do grupy chemicznej fenyloacetamidów (FRAC U, U6). Cyflufenamid jest wyspecjalizowaną s.cz.
grzybobójczą przeznaczoną głównie do zwalczania Blumeria graminis powodującego mączniaka prawdziwego
zbóż i traw. Jest to ważna choroba w uprawie takich gatunków zbóż jak pszenica, pszenżyto i jęczmień. Fungicyd
Kendo 50 EW zastosowany w wyżej wymienionych gatunkach zbóż jarych i ozimych pozwala zapobiegać
obecności mączniaka prawdziwego zbóż i traw w chronionej uprawie. Gdy widoczne są oznaki etiologiczne
grzyba w postaci grzybni środek ten działa interwencyjnie i zabija grzybnie potogena powodującego mączniaka
prawdziwego. Substancja czynna cyflufenamid działa na zwalczany grzyb w różnoraki sposób. W pierwszej
kolejności zapobiega formowaniu haustori, czyli wyspecjalizowanych organów strzępek grzybni, które
wytwarzane są wewnątrz żywej komórki żywiciela (zbóż). Zadaniem haustori – ssawek jest pobieranie
pożywienia z komórek porażonej rośliny i dostarczanie go do innych części grzyba. W drugiej kolejności
cyflufenamid hamuje wtórny wzrost grzybni i blokuje formowanie się konidiospor czyli zarodników
propagacyjnych, które odpowiadają za masowe występowanie choroby w zbożach.
Jest to możliwe, ponieważ cyflufenamid zawarty w fungicydzie Kendo 50 EW dobrze działa translaminarnie
w roślinie i w pełni przemieszcza się w tkankach, które ma chronić przed porażeniem. Formulacja fungicydu
EW jest dobrze dostosowana do zastosowania. Jest to forma w postaci emulsji, oleju w wodzie, tworzy to
płynną niejednorodną formę użytkową utworzoną z substancji czynnej rozpuszczonej w rozpuszczalniku
organicznym i zemulgowanej w wodzie. Najbardziej korzystne warunki do stosowania Kendo 50 EW to
temperatura 12-20°C. Zabiegu nie należy wykonywać bezpośrednio przed deszczem i gdy rośliny pokryte są
kroplami wody. Przy wyższej wilgotności względnej powietrza (powyżej 60%) zastosowany środek w pełni
skutecznie zwalcza sprawcę mączniaka prawdziwego. Używając Kendo 50 EW do zwalczania mączniaka
prawdziwego zbóż i traw w uprawie pszenicy można też ograniczyć inne choroby występujące w tym czasie. Są
to ważne choroby takie jak: brunatna plamistość liści (Drechslera tritici-repentis - DTR), rdza brunatna pszenicy
(Puccinia recndita), rdza żółta (Puccinia striiformis), septorioza paskowana liści (Zymoseptoria tritici), Septorioza
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plew (Stagonospora nodorum), fuzarioza kłosów (Fusarium spp). W uprawie jęczmienia cyflufenamid zawarty
w fungicydzie Kendo 50 EW ogranicza występowanie plamistości siatkowej liści jęczmienia (Pyrenophora teres)
oraz rynchosporozy zbóż (Rhynchosporium secalis), a w jęczmieniu jarym dodatkowo ogranicza występowanie
rdzy jęczmienia (Puccinia hordei). Substancja czynna cyflufenamid (Kendo 50 EW) oprócz mączniaka prawdziwego
zbóż i traw (Blumeria gaminis) może być polecany do stosowania w walce z mączniakiem jabłoni (Podosphaera
leucotricha), mączniakiem prawdziwym winorośli (Erysiphe necator) i mączniakami prawdziwymi roślin ozdobnych
w szklarni (Oidium spp., Gloviomyces cichoraceum, Podosphera pannosa) i mączniaka gruszy (Phyllactina mespili).
Dlatego trzeba zwalczać mączniaka prawdziwego zbóż i traw przy pomocy wyspecjalizowanej do tego s. cz.
jaką jest między innymi cyflufenamid. Obecność grzyba w liściach zbóż oprócz już wymienionego wpływu
zakłóca transpirację liści zbóż z powodu zakrycia szparek liści przez grzybnie. Ma to również duży wpływ na
fotosyntezę, która jest podstawowym procesem fizjologicznym w roślinach. W zbożach każda obecność grzybni
patogena powodującego mączniaka prawdziwego zbóż i traw ogranicza fotosyntezę i powoduje obniżenie
plonu ziarna. Grzyby pasożytnicze między innymi Blumeria gaminis po wytworzeniu ssawek rozpoczynają
zarodnikowanie, co wiąże się ze spadkiem intensywności fotosyntezy. Intensywny rozwój grzybni na
powierzchni liści zbóż doprowadza do zaniku fotosyntezy. Obecność grzybni, gdy nie jest ona zwalczana
szczególnie w uprawie zbóż prowadzi do tworzenia się nekroz co powoduje zamieranie i zasychanie liści,
a następnie następuje zamieranie pędów kłosonośnych. Ze zbóż w największym stopniu na obecność
mączniaka prawdziwego we wczesnych fazach rozwojowych reaguje jęczmień i gdy producent ma do wyboru
zwalczanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw w jęczmieniu i pszenicy to w pierwszej kolejności należy
zwalczać tą chorobę w jęczmieniu, a dopiero później w uprawie pszenicy. Do tego celu użyć można fungicyd
Kendo 50 EW. W Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu wykonano badania na temat możliwości
stosowania środka Kendo 50 EW w mieszaninie z innymi fungicydami. W przypadku zabiegu stosowanego
w terminie T1 środek Kendo 50 EW można stosować z fungicydem Fossa 633 EC (prochloraz + fenpropidyna).
W przypadku zabiegów wykonywanych w terminie T2 przebadano możliwość stosowania Kendo 50 EW
z fungicydem Metfin (metkonazol), Toledo Extra 430 SC (tebukonazol SC) oraz środkami opartymi o tebukonazol
w ilości 250g/l (250 EW).
Okno stosowania środka Kendo 50 EW jest szerokie, ponieważ zaleca się, aby był stosowany od fazy BBCH
30-59 (fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia). Wydaje się, że latach epidemii lub wtedy, gdy
system wspomagania decyzji wskażę potrzebę wykonania zabiegu oraz/lub zostaną osiągnięte wartości progu
szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw należy rozważyć, szybsze wykonanie zabiegu
chemicznego przy użyciu fungicydu wyspecjalizowanego w ograniczaniu tej choroby.

Prof. dr hab. Marek Korbas
IOR-BIP Poznań
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Odchwaszczanie kukurydzy
Spośród wszystkich zidentyfikowanych na polach kukurydzy chwastów, największe znaczenie dla roślin mają
te gatunki, które charakteryzują się wysoką konkurencyjnością w stosunku do rośliny uprawnej, nie tylko
gdy występują pojedynczo, ale zwłaszcza, gdy stanowią część całkowitego zachwaszczenia. Na podstawie
przeprowadzonych badań stwierdzono, że w Polsce na planacjach kukurydzy może występować ponad 100
gatunków chwastów, przy czym najpowszechniej pojawia się około 40 z nich. Uprawie najczęściej zagraża
chwasty dwuliścienne, takie jak; szarłat szorstki, komosa biała, ostrożeń polny, psianka czarna, powój
polny, chaber bławatek i inne. Obok nich duże znaczenie mają chwasty jednoliścienne takie jak; chwastnica
jednostronna, włośnice i perz właściwy. Przy wczesnych siewach zwykle pojawiają się chwasty dwuliścienne
charakterystyczne dla innych zbóż np; przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, rdest plamisty, stulicha psia,
maruna bezwonna, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polna i inne. Skład gatunków
chwastów w dużej mierze zależy od systemu uprawy kukurydzy. W systemie zmianowania, na plantacjach
pojawia się od kilku do kilkunastu jednorocznych gatunków jednoliściennych i dwuliściennych. Większą
bioróżnorodność stwierdza się na monokulturach, które często stają się siedliskami chwastów prosowatych
i szarłatu szorstkiego. Z kolei na polach z uprawą uproszczoną pojawiają się często gatunki wieloletnich.
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Przykładowe rozwiązania herbicydowe w uprawie kukurydzy:
Adengo 315 SC – dawkowanie 0,33-0,44 l/ha, środek stosować po siewie ale, przed wschodami kukurydzy
(BBCH 00- 09) lub po wschodach kukurydzy do końca fazy 2 liści (BBCH 10-12).
Valentia 102 SE (florasulam, floroksypyr) – dawkowanie 1 l/ha, środek zwalcza chwasty w początkowych fazach
rozwojowych, to jest do fazy 5-6 liści chwastów.
+
Ikanos 040 OD (nikosufuron) – dawkowanie 1 l/ha, zabieg wykonać po wschodach, w fazie 2-7 liści kukurydzy
(BBCH 12-17).
+
Notos 100 SC (mezotrion) – dawkowanie 1 l/ha, środek stosować od fazy, gdy widoczny jest 1 liść, do fazy
8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 10-18).

Źródła:
Kukurydza Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych.
Publikacja zbiorowa pod red. Dr. Hab. Inż. Pawła K. Beresia, prof. Nadzw.

Sebastian Wojciechowski
Manager Regionu
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Wiosenne zabiegi herbicydowe w zbożach
Zwalczanie chwastów jest jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych przeprowadzanych w okresie
wegetacji dla zapewnienia plonowania oraz przeprowadzenia zbiorów w terminie dojrzałości zbóż. Celem jest
głównie ograniczenie ilości chwastów, bez szkody dla uprawianych roślin. Aby go osiągnąć należy pamiętać
o istotnych elementach mających wpływ na skuteczność wykonanych zabiegów, takich jak termin zabiegu,
występujące chwasty, zastosowane substancje czynne oraz ich mechanizmy działania, czy uprawa gleby i na tym
będę chciał się skupić w poniższym artykule.
Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to walka z pewnymi bardzo konkretnymi gatunkami chwastów. Mowa
m.in. o: przytuli czepnej, przetacznikach, chabrze bławatku, bodziszku drobnym, dymnicy pospolitej, komosie
białej, maku polnym, marunie bezwonnej, gorczycy polnej, jasnocie purpurowej, ostrożniu polnym, rdestach
powojowym i plamistym oraz chwastach jednoliściennych, głównie owsie głuchym i perzu właściwym. Wiele
z nich to chwasty uciążliwe i trudne do zwalczenia, zwłaszcza w wiosennych zabiegach poprawkowych.
Najwcześniejsze zabiegi od fazy 2 liści mogą zostać wykonane z wykorzystaniem substancji 2,4 – D oraz
florasulamu. W kolejnym terminie od 3 liści możliwe jest zastosowanie substancji tritosulfuronu oraz dikamby,
bądź substancji przynależących do grupy sulfonylomoczników. Substancją, która może zostać wykorzystana
do zwalczania starszych chwastów w późniejszych stadiach rozwojowych zbóż (nawet do fazy BBCH 39) jest
florasulam zawarty w produkcie Saracen 050 SC. Z kolei MCPA np. Agritox 500 SL można stosować w fazie od
początku do końca krzewienia. Bardzo dobrym i skutecznym produktem w ofercie firmy Nufarm jest produkt
Saracen Max 80 WG zawierający tribenuron + florasulam, którego zaletą jest spektrum zwalczanych chwastów,
niskie temperatury stosowania oraz bardzo szerokie okno zabiegowe. Warto zaznaczyć, iż herbicydy z grupy
sulfonylomoczników wykazują dużą zgodność w tworzeniu mieszanin z substancjami będącymi regulatorami
wzrostu.
Podczas stosowania herbicydów należy zwrócić uwagę na temperaturę powietrza, gdyż każda substancja
wykazuje swoiste minimum, od którego skuteczność działania zwiększa się. Od 4-5°C można stosować
florasulam, aminopyralid, tribenuron, piroksysulam. Wyższej temperatury, bo 8 -10°C wymagają substancje takie
jak: 2,4-D, dikamba, fluoroksypyr, jodosulfuron, MCPA.
Wybierając herbicydy do danego zachwaszczenia pamiętajmy o tworzeniu się odporności chwastów. Zaleca
się, aby w jednym okresie wegetacyjnym stosować maksymalnie jeden zabieg substancją wykazującą ten sam
mechanizm działania. Gdy efekty zwalczania po pierwszym zabiegu są niewystarczające należy zastosować
inną substancję na ten sam gatunek, ale o innym mechanizmie działania. Dobrym kompromisem jest
stosowanie w jednym zabiegu mieszanin składających się z różnych substancji. Jednak mieszanie różnych
preparatów wymaga odpowiedniej wiedzy, żeby zabieg nie okazał się szkodliwy dla chronionej uprawy.
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W zabiegach herbicydowych często do stosowanego środka ochrony roślin dodajemy różnego rodzaju
substancje wspomagając tzw. adiuwanty. Mają one głównie na celu:
•

podniesienie skuteczności środków ochrony roślin zastosowanych w rekomendowanych dawkach,

•

poprawienie odporność na zmywanie dzięki szybkiemu wnikaniu substancji aktywnej, głównie chodzi
o opady deszczu, zaraz po wykonanym zabiegu,

•

zredukowanie ilości wody użytej do oprysku,

•

szybsze wnikanie do aparatów szparkowych dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu cieczy roboczej.

Pod względem zachwaszczenia, w warunkach stosowania herbicydów różne systemy uprawy nie mają
jednoznacznego wpływu na zachwaszczenie łanu zbóż. Jednak zastosowanie systemu orkowego zmniejsza
wielkość glebowego banku nasion chwastów względem siewu bezpośredniego, bądź systemu uproszczonego.
System uprawy uproszczonej, czy siewu bezpośredniego sprzyja rozwojowi gatunków inwazyjnych (przymiotno
kanadyjskie) lub gatunków wieloletnich (mlecz polny, ostrożeń polny).
Na podstawie tych wszystkich czynników, podejmując decyzję o zwalczaniu chwastów oraz doborze substancji,
należy podjąć ją w oparciu o znajomość chwastów na polu, warunków atmosferycznych, fazy rozwojowej rośliny
uprawianej, rodzaju uprawy oraz chwastów, i bardzo ważne - należy koniecznie zapoznać się z informacjami
zamieszczonymi na etykietach wybranych preparatów.

Jarosław Szot
Nufarm Polska
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MAXIMUS Platinum extra PKMg
i NITROSPEED 39 jako alternatywa dla sytuacji
na rynku nawozów
Szalejące ceny nawozów i nakładający się na to deficyt niektórych z nich, powoduje, że rolnicy zaczynają
szukać rozwiązań alternatywnych. Kierunkiem oczywistym jest większe wykorzystanie dolistnej aplikacji
składników pokarmowych, zarówno w kontekście częściowego zastąpienia nawożenia doglebowego jak i zmiany
źródła konkretnych składników pokarmowych w przypadku braku powszechnie dotychczas stosowanych
nawozów.
Dwie zasygnalizowane sytuacje można zobrazować na dwóch rozwiązaniach z palety Ekoplon. Możliwość
częściowego (mocno ograniczonego ilościowo) zastąpienia nawożenia doglebowego azotem poprzez jego
dolistną aplikację daje produkt NITROSPEED 39. Spróbujmy zatem przedstawić argumenty „za” i „przeciw”
takiemu rozwiązaniu.
Koronnym argumentem za dolistną aplikacją składników pokarmowych jest efektywność tego sposobu
ich dostarczania. Przyjmuje się, że efektywność ta mierzona ilością składnika jaką pobiera roślina do ilości
składnika zastosowanego wynosi blisko 100%. Oczywiście ten parametr też ma wartość zmienną zależną od
wielu czynników. Najbliżej tego poziomu jest osiągany wtedy gdy liście rośliny uprawnej całkowicie zasłaniają
glebę (cała ciecz robocza opada na liście), temperatura jest w przedziale 20 – 250C, a wilgotność względna
powietrza wynosi około 70 – 80% (optymalne warunki wchłaniania składników cieczy roboczej). Jednak nawet
jeżeli warunki odbiegają od przytoczonych i tak daje to wysoką w stosunku do doglebowego stosowania
efektywność. Wykorzystanie azotu stosowanego doglebowo praktycznie nie przekracza 50%, co powoduje
duże starty ekonomiczne i co równie ważne duże szkody środowiskowe.
Drugim argumentem za dolistną aplikacją składników w tym azotu jest obecność w nawozie NITROSPEED
39 składników wspierających przemiany azotu w roślinach – molibdenu (składnika dehydrogenazy) i niklu
(składnika ureazy). Pozwala też, wykorzystując chociażby łączną aplikację z nawozem MAXIMUS AminoMicro,
zaopatrzyć rośliny w pozostałe mikroelementy, niezbędne do sprawnego ich funkcjonowania, w tym
maksymalnego wykorzystania dostępnych składników pokarmowych. Mówiąc o dostępności mamy tu na
myśli zasoby glebowe. Nie są one małe, ponieważ wykonywane na starcie wegetacji wiosennej badania
zawartości azotu mineralnego w glebach pokazują, że nawet niezbyt zasobne gleby zawierają często po
kilkadziesiąt (w przeliczeniu na hektar) kilogramów azotu, o glebach lepszych i zasobniejszych nie wspominając
(tam jest to zwykle powyżej 100kg N min./ha). Nie stoi zatem na przeszkodzie nic aby po ten składnik
sięgnąć, zwłaszcza w świetle bieżącej sytuacji rynkowej.
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duża podaż składnika na liście wpłynęłaby na funkcjonowanie roślin i czy nie przyniosłaby więcej szkody niż
pożytku. Konkluzja jest taka, że właściwym miejscem pobierania przez roślinę dużych ilości składników jest
korzeń i to ten organ rośliny dostarcza jej największą część akumulowanych makroskładników w tym azotu.

I tutaj również niejako naprzeciw może wychodzić dolistna aplikacja nawozu NITROSPEED 39. Aż chce się
zapytać co ma wspólnego dolistne podanie nawozu azotowego z pobieraniem tego składnika z gleby? Odpowiedź
kryje się w fizjologii roślin – składnik zaaplikowany dolistnie zostaje pobrany przez rośliny, przez co zwiększa się
jego stężenie w soku komórkowym. Aby stężenie składnika powróciło do właściwego poziomu fizjologicznego,
które jest niższe niż chwilowy wzrost bezpośrednio po aplikacji, roślina dąży do redukcji tego stężenia.
Naturalnym sposobem jest rozcieńczenie składnika poprzez zwiększone pobranie wody z gleby. Ale roślina
wraz ze zwiększonym ciągiem transpiracyjnym pobiera nie tylko wodę, ale i dostępne w strefie korzeniowej
składniki pokarmowe. Dzięki temu może lepiej wykorzystać to co oferuje siedlisko w którym rośnie i zbudować
większy plon oparty o dostępne zasoby przy mniejszym zapotrzebowaniu na bieżące dostawy składników.
Trzeba też spojrzeć na drugą stronę, czyli argumenty będące przeciwskazaniem do takiej huraoptymistycznej
zamiany jednej formy nawożenia na drugą.
Po pierwsze ilość niezbędnego do pobrania azotu. Warto tu posłużyć się cyframi, które najlepiej to zobrazują.
Niech przykładem będzie pszenica o średnim plonie 8 t/ha i oczekiwanym parametrze zawartości białka
w ziarnie na poziomie 14%. Daje nam to plon białka z 1ha plantacji na poziomie 1120kg (8t x 14%). Jeżeli
przeliczymy to na wielkość niezbędnej akumulacji azotu to uzyskamy wynik 180kg N (1120 kg białka /6,25;
[6,25 – współczynnik przeliczenia białka na azot i odwrotnie]), nie licząc tego co zostanie zakumulowane
w słomie. Jak widać na tym prostym przykładzie potrzeby roślin pod kątem azotu są relatywnie wysokie,
co jest cechą znamienną odnoszącą się do wszystkich składników z grupy makro. A zatem jeżeli w przeciętnym
zabiegu dokarmiania dolistnego jesteśmy w stanie dostarczyć około 3,5 kg N to musielibyśmy wykonać dla tego
konkretnego, przywołanego wyżej, przykładu ponad 50 zabiegów dokarmiania dolistnego (bez uwzględniania
innych źródeł azotu).
Nawet uwzględnienie zasobów glebowych i ich spore wykorzystanie to nadal pozostaje do wykonania około
30 zabiegów. Jest to trudne ze względów technicznych, organizacyjnych i fizjologicznych. Nie wiemy też jak tak
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Jednak aby nawożenie doglebowe spełniło swoją rolę, a przede wszystkim przynosiło określone efekty musi być
spełniony szereg czynników. I tu na pierwszy plan wysuwa się odczyn gleby, który mocno modyfikuje zdolności
pobierania składników przez korzeń, a tym samym mocno modyfikuje efektywność stosowanych nawozów
doglebowych. Kolejny aspekt to wielkość jednorazowej dawki – lepiej stosować nieco mniejsze a częściej niż
odwrotnie. Dzielenie dawek pozwala też na lepsze dostosowanie wielkości nawożenia do możliwości roślin
w konkretnych warunkach siedliskowych i aktualnego przebiegu pogody a tym samym możliwości uzyskania
określonego plonu. I ostatni element tej układanki to bilansowanie składników – wszak nie samym azotem żyje
roślina. Aby nawożenie było skuteczne, czyli podany składnik wykorzystany, roślina potrzebuje pozostałych
makroskładników i całej palety mikroskładników. Nie należy o tym zapominać, bo ten aspekt oprócz odczynu
gleby w największym stopniu determinuje efektywność całego procesu nawożenia. Dla praktycznie wszystkich
makroskładników właściwą drogą podania jest droga doglebowa, natomiast ważnym uzupełnieniem, szczególnie
w okresach zachwianego pobierania z gleby (np. pod wpływem czynników pogodowych) jest aplikacja
dolistna. Jest to też jedyna skuteczna droga podana mikroskładników, których rola w kontekście efektywności
nawożenia azotowego i nawożenia w ogóle jest bardzo znacząca.
Gdzie zatem, mając na uwadze wszystkie powyższe, leży prawda o możliwościach zastępowania nawożenia
doglebowego dolistnym. Jak zwykle pośrodku. Możemy w nieco większym niż zwykle zakresie wykorzystać
dolistną aplikację składników pokarmowych, ale nie zastąpimy nią głównego kierunku ich pobierania, czyli przez
korzeń.
Drugi, wspomniany na wstępie aspekt obecnej sytuacji nawozowej związany jest z deficytem niektórych
nawozów na rynku. Jednym z tych, którego w nowym sezonie może mocno brakować jest siarczan magnezu
(jedno i siedmiowodny) w formulacji krystalicznej stosowany na dużą skalę dolistnie. Jakie rozwiązanie będzie
tutaj optymalne? Najlepszym będzie po prostu zastąpienie nawozu deficytowego innym, który może w znacznej
mierze zastąpić, a z racji potrzeb roślin jest rozwiązaniem nawet lepszym. Mowa tutaj o nawozie MAXIMUS
Platinum extra PKMg. Jak wskazuje nazwa produktu zawiera on w swoim składzie fosfor (25% P2O5), potas (20%
K2O), magnez (10% MgO) i nieodnotowaną w nazwie siarkę (22% SO3). Nawóz ten zawiera nieco mniej magnezu
i siarki, ale w zamian oferuje znaczną zawartość fosforu i potasu oraz całą paletę mikroelementów. Ten bardziej
kompleksowy skład jest w dużej mierze odpowiedzią na oczekiwanie czasów. Wszystkie zawarte w nawozie
MAXIMUS Platinum extra PKMg składniki są odpowiedzialne za efektywne wykorzystanie podstawowego
składnika plonotwórczego jakim jest azot. Zatem działanie nawozu jest dużo szersze i niesie za sobą bardziej
kompleksowy wpływ na fizjologię plonowania roślin uprawnych. Oprócz wpływu na parametry związane
z efektywnością wykorzystania azotu, zawartość fosforu i potasu daje też zwiększoną, pozytywną reakcję na
stres suszy poprzez wpływ na rozwój systemu korzeniowego (fosfor) i regulację gospodarki wodnej rośliny
(potas). Wartością dodaną produktu jest obecność biostymulującego kompleksu MPC2, który wspomaga
efektywne pobieranie i wykorzystanie składników a także wspomaga rośliny poddane warunkom stresowym.
Tak więc ta zamiana, trochę wymuszona sytuacją rynkową, pozwala w nowym świetle spojrzeć na odżywianie
roślin. Zamiast aplikacji pojedynczych składników, możemy i powinniśmy sięgać po rozwiązania bardziej
kompleksowe, których zakres oddziaływania na fizjologię roślin jest znacznie większy. Dzięki temu zwiększamy
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efektywność nawożenia, która przy wysokich cenach nawozów powinna być utrzymana na jak najwyższym
poziomie. Sięgając zatem po nawóz MAXIMUS Platinum extra PKMg, spełniamy to założenie w pełni. Miarą tej
efektywności będą plony ze żniw 2022 roku, które niekoniecznie muszą być niższe. Wręcz przeciwnie mogą być
takie same lub wyższe, ale z większą uwagą zwróconą na skuteczne i zbilansowane odżywianie roślin – odżywianie
dopasowane do potrzeb i możliwości konkretnej rośliny uprawnej w konkretnych warunkach siedliskowych.
Podsumowując, można powiedzieć, że trudne czasy wymagają trudnych decyzji. Ale bardziej właściwym
jest stwierdzenie, że trudne czasy wymagają przede wszystkim wiedzy, dobrych, skutecznych i efektywnych
rozwiązań, a NITROSPEED 39 i MAXIMUS Platinum extra PKMg, bez wątpienia takimi są. I to połączenie
wiedzy, doświadczenia i właściwych rozwiązań produktowych jest tym co będzie wyróżniało najlepszych. A tezę
o konieczności szerszego spojrzenia na potrzeby roślin niech potwierdzi poniższy schemat. Składniki, których
źródłem są dwa opisywane nawozy stanowią łącznie prawie ¾ całkowitej akumulacji makroskładników przez
rzepak ozimy.

Struktura akumulacji składników przez rzepak ozimy w fazie dojrzałości technologicznej (Grzebisz, 2011).

Maciej Bachorowicz
Kierownik produktu
EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
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Nowoczesne technologie
w nawożeniu mikroelementami
W intensywnej uprawie roślin bardzo częstym i bardzo ważnym problemem jest niedobór makro- lub
mikroelementów, który może występować nawet przy, jak mogło by się wydawać, właściwym nawożeniu roślin.
Przyczyną niedoborów mogą być warunki pogodowe (np. przy silnych ulewach niektóre składniki pokarmowe są
wymywane do głębszych warstw gleby), niewłaściwe pH gleby (np. przy nadmiernym zakwaszeniu zmniejsza się
przyswajalność m.in. wapnia i magnezu), zła struktura gleby o małej zawartości próchnicy (składniki są wymywane
i nie są utrzymywane w obrębie korzeni), brak życia biologicznego w glebie (pożyteczne mikroorganizmy
udostępniają składniki pokarmowe roślinom, w szczególności mikroelementy), czy uszkodzenie systemu
korzeniowego rośliny przez szkodniki, podczas przesadzania lub spulchniania gleby. Niedobory mogą być też
skutkiem niewłaściwych proporcji poszczególnych składników nawozowych lub przenawożenia jednym ze
składników. I tak np. nadmierne nawożenie potasem utrudnia roślinom pobieranie magnezu. O ile z niedoborami
makroelementów dość łatwo sobie poradzić (najlepiej wykonać analizę gleby na zawartość form dostępnych
dla roślin) to z niedoborami mikroelementów już nie jest tak łatwo. Warto pamiętać podstawowe prawo
obowiązujące w nawożeniu, mianowicie Prawo Minimum Liebiga, które stwierdza, że wzrost i rozwój roślin
jest ograniczany przez składnik będący w niedoborze. Innymi słowy brak nawet jednego składnika powoduje
ograniczenie wzrostu i rozwoju roślin, pomimo tego że inne składniki występują w wystarczającej ilości.
Szczególnie często mamy z tą sytuacją do czynienia w przypadku mikroelementów.
O niepokojące objawy, jak przebarwienia i plamy na liściach, więdnięcie roślin czy zahamowanie ich wzrostu,
zazwyczaj podejrzewamy chorobę grzybową lub szkodnika. Często jednak przyczyną mogą być po prostu
błędy w nawożeniu roślin i związane z tym niedobory makro- i mikroelementów. Koniecznością już stało się
nawożenie dolistne roślin w celu dostarczenia roślinom potrzebnych składników.
Od lat w użyciu w uprawach są dolistne nawozy mikroelementowe. Współczesny rynek oferuje wiele ich
rodzajów. Przełomem w nawożeniu mikroelementami stało się wprowadzenie chelatów, które zapobiegały
krystalizacji form soli nawozów i poprawiły wnikanie mikroelementów do roślin. Należy jednak pamiętać,
że nawozy mikroelementowe zastosowane w formie oprysków szybko wysychają na liściu, a ilość nawozu
wykorzystana przez roślinę, jak podają źródła naukowe wynosi od kilkunastu do 30-40%. Straty więc są dość
duże, a biorąc pod uwagę że rośliny, które pozostają przez dłuższy czas pod wpływem wysokich temperatur
i słońca są mocno nagrzane i nawet w godzinach popołudniowych i wieczornych szybko odparowuje z nich
aplikowany nawóz, zmniejszając jeszcze bardziej jego wykorzystanie. Również coraz częściej pojawiają się
wątpliwości co do szkodliwości dla środowiska niektórych substancji stosowanych do produkcji chelatów,
które kumulują się w roślinach i glebie i są szkodliwymi pozostałościami.
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Firma Agrarius posiada w swojej ofercie nawozy żelowe z serii SOLER dedykowane do różnych upraw roślin
rolniczych i ogrodniczych. Nawozy te cieszą się bardzo dobrymi opiniami producentów, ponieważ są łatwe
w stosowaniu, mają specjalnie skomponowany skład pod konkretne uprawy, bardzo dobrze wchłaniają się do
roślin i szybko działają.
Nawozy SOLER są innowacyjnymi i nowoczesnymi preparatami skoncentrowanych mikroelementów w formie
żelu dla zwiększenia przyczepności do roślin w bardzo dużej dawce bez balastu makroskładników. Działają długo
i wydajnie, pobudzają roślinę do obrony, wspomagają jej zdrowotność i odporność na choroby, intensyfikują
wzrost, zwiększają plon, zawierają bor, miedź, mangan, molibden, cynk w ilościach dostosowanych do konkretnych
upraw oraz wysoką zawartość siarki, co wzmaga właściwości przeciwgrzybiczne. Nawozy te nie zawierają
chlorków, nie są szkodliwe dla roślin. Zastosowana konsystencja żelowa wydłuża termin ich ważności
i skuteczność wnikania do roślin.
Nowoczesna technologia SILEVELTM zastosowana do stworzenia nawozów opiera się na formie
mikroelementów (sole, które są szybciej wchłaniane do roślin, ponieważ mają mniejsze cząsteczki niż chelaty),
a poprzez umieszczenie ich w specjalnych kieszeniach w żelu krzemowym, który ma właściwości higroskopijne
(pochłaniające wilgoć). Zapewniono w ten sposób prawie stuprocentową wchłanialność nawozu do rośliny.
Zastosowany nawóz pozostawia na liściu warstwę krzemową, która zawiera zawieszone w żelu mikroelementy.
Po wyschnięciu na liściu nie jest szybko spłukiwana z opadami jak inne nawozy, ale ponownie nawilżona.
Dostarcza roślinie składniki odżywcze do momentu ich wyczerpania.
Dla zminimalizowania kosztów rolnika nawozy z linii SOLER zawierają wyłącznie niezbędne mikroelementy oraz
siarkę, przez co działają dezynfekująco – przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo.
Zawarty w nawozach kompleks QM6TM pobudza roślinę do wzmożonego wzrostu, poprawia jej wigor i odporność
na stresy oraz wspomaga w roślinie mechanizm pobierania składników pokarmowych, zarówno przez liść,
jak i przez korzenie. Taki proces sprzyja lepszemu odżywieniu i znacząco wpływa na plonowanie.
Nawozy SOLER do roślin rolniczych i ogrodniczych są dostępne w wielu rodzajach: SOLER C (zboża), SOLER K
(kukurydza), SOLER R (rzepak), SOLER P (ziemniak), SOLER B (burak cukrowy), SOLER L (rośliny strączkowe:
groch, fasola, bób, soja), SOLER Fruit przeznaczony do dokarmiania roślin sadowniczych (drzew i krzewów
oraz truskawek), SOLER Red przeznaczony do stosowania w uprawach warzyw takich jak: pomidory, papryka,
oberżyna, ogórki, cukinia, dynie, SOLER Green jest polecany do stosowania w uprawach warzyw takich jak:
kapusta, kalafior, brokuł, oraz inne liściowe, SOLER Brown przeznaczony jest do stosowania w uprawach
warzyw korzeniowych: burak, marchew, pietruszka, seler i inne oraz SOLER Flower (do roślin ozdobnych)
i SOLER Forest do roślin iglastych.

Dr inż. Anna Ambroszczyk

Więcej informacji na www.agrarius.eu
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Rośliny bobowate, szczepić czy nie szczepić?
Bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium to naturalnie występujące mikroorganizmy glebowe. Występują
praktycznie wszędzie, ale liczebność ich populacji jest niewielka ze względu na wyjałowienie gleby
z pożytecznych bakterii wskutek intensywnych sposobów uprawy roli oraz niewielkiej ilości uprawianych
roślin bobowatych (strączkowych jak i motylkowatych drobnonasiennych), gdzie mają szczególne znaczenie.
Niezbędnym zabiegiem agrotechnicznym staje się zatem zaszczepienie materiału siewnego tymi organizmami.
Wraz z nasionami trafiają one do gleby i szybko infekują korzenie (inokulują) np. łubinu, soi i grochu. Bakterie
z rodzajów Rhizobium i Bradyrhizobium żyjące w symbiozie z roślinami motylkowymi są zdolne do wiązania azotu
atmosferycznego. Naukowo jest stwierdzone, że w wyniku biologicznego wiązania azotu atmosferycznego,
azot związany przez bakterie symbiotyczne stanowi około 70–80%. Stosując preparaty zawierające te
bakterie zwiększamy intensywność wiązania azotu, która w zależności od warunków glebowych w ciągu
sezonu wegetacyjnego może dochodzić nawet do 200 kg N/ha. W przypadku np. soi, stosowanie bakterii jest
niezbędne, przez wzgląd na pochodzenie tej rośliny, ponieważ w polskich glebach nie występują szczepy bakterii
współżyjące z soją. Rhizobia są bakteriami heterotroficznymi, wykazującymi dużą plastyczność metaboliczną,
która pozwala im przetrwać w różnych warunkach środowiskowych. Różnią się od innych mikroorganizmów
glebowych tym, że bytują w dwóch formach: wolno żyjącej, saprofitycznej – w glebie oraz symbiotycznej –
w brodawkach roślin bobowatych.
Poszczególne gatunki Rhizobiów tworzą brodawki na określonej liczbie gatunków roślin gospodarzy. Zgodność
genetyczna pomiędzy roślinami bobowatymi i mikrosymbiontami zależy zarówno od swoistych bakteryjnych
sygnałów molekularnych, jak i specyficznej odpowiedzi rośliny gospodarza. O charakterystycznej dla Rhizobiów
wysokiej specyficzności brodawkowania mówimy, gdy mikrosymbiont i gospodarz mają zestaw genów, który
pozwala na nawiązanie efektywnej symbiozy. Głównymi bakteryjnymi sygnałami molekularnymi w symbiozie
są związki produkowane przez Rhizobia w odpowiedzi na związki flawonoidowe wydzielane przez nasiona
i korzenie gospodarza roślinnego. Pierwszym etapem infekcji jest adsorpcja Rhizobiów na włośnikach
korzeniowych, w której biorą udział różne cząsteczki i struktury powierzchniowe obu symbiontów oraz
bakteryjne polisacharydy. Głównymi cząsteczkami sygnalnymi zaangażowanymi w inicjację symbiozy są
roślinne flawonoidy oraz czynniki syntetyzowane przez Rhizobia. Flawonoidy są roślinnymi metabolitami
wtórnymi, których synteza jest indukowana przez czynniki stresogenne, m.in. głód azotowy. Związki te
w największej ilości są wydzielane w pobliżu wierzchołków korzeni, a ich optymalne stężenie występuje
w strefie pojawiania się włośników korzeniowych w miejscu infekcji Rhizobiów. Wydzieliny korzeni roślin
motylkowatych zawierają specyficzny gatunkowo koktajl flawonoidów, a ilość i spektrum działania tych
związków może różnić się w zależności od wieku i stanu fizjologicznego rośliny. Flawonoidy produkowane przez
roślinnego gospodarza aktywują geny brodawkowania.
Pierwszą widoczną zmianą morfologiczną rośliny wywołaną działaniem bakterii na włośnikach jest
charakterystyczna deformacja włośników korzeniowych, tzw. „laska pasterza”. Bakterie schwytane w swoistą
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kieszeń powstałą w wyniku skręcenia włośnika namnażają się i powodują miejscową hydrolizę ściany i wpuklenie
błony komórkowej, co inicjuje powstanie nici infekcyjnej – rurkowatej struktury pochodzenia roślinnego
wypełnioną dzielącymi się bakteriami. Nić infekcyjna początkowo rozwija się w zainfekowanym włośniku
korzeniowym, a następnie przemieszcza się poprzez kilka warstw komórek kory korzenia. Bakterie są uwalniane
z nici infekcyjnej i przenoszone w procesie endocytozy do komórek powstałego zawiązka brodawki korzeniowej.
W czasie powstawania brodawki następuje zahamowanie aktywności systemu immunologicznego rośliny
tworzącego reaktywne formy tlenu, następują zaburzenia przepływu auksyn w korzeniach oraz indukcja genów
roślinnych kodujących białka istotne we wszystkich etapach symbiozy. Bakterie aktywują komórki kory korzenia
do podziałów i tworzenia zawiązka brodawki, która lokalizuje się poniżej miejsca infekcji bakteryjnej i daje
początek funkcjonalnej brodawce.

roślina jest mniej podatna na ataki typowych chorób oraz szkodników.

Bakterie brodawkowe są bezpieczne dla ludzi i środowiska. Nasiona możemy zaprawiać zarówno na mokro,
jak i na sucho. Jednak ze względu na dokładność wykonania zabiegu zaprawianie powinno się wykonywać
sporządzając zawiesinę preparatu, aby dokładnie pokryła nasiona. Zaprawione preparatem nasiona należy chronić
przed intensywnym działaniem promieniowania słonecznego oraz utrzymywać w temperaturze zbliżonej do
20˚C. Nie należy preparatów bakteryjnych (szczepionek) stosować w formie oprysku bezpośrednio na glebę,
ponieważ działanie takie nie ma sensu i nie przyniesie oczekiwanych efektów, gdyż bakterie te nie będą miały
szans na zaistnienie na kiełkującym nasieniu. A ich liczebność będzie zbyt mała aby rozwinąć się w środowisku
glebowym.
Bakterie wiążą azot, który jest w znacznej części przez nie zatrzymywany i niedostępny dla roślin. Występuje
zjawisko tzw. sorpcji biologicznej. Jest on uwalniany dopiero po obumarciu bakterii w brodawkach i dostępny
dla roślin zwiększając ich plonowanie oraz obniżając koszt ich nawożenia azotowego. Zastosowanie preparatów
bakteryjnych (szczepionek) zwiększa plon roślin bobowatych o około 10-20%, poprawia właściwości
fitosanitarne i strukturę gleby oraz wpływa na wzrost zawartości białka w roślinach.
Preparaty bakteryjne są dość tanim środkiem produkcji, a wymiernie wpływają na ilość i jakość plonu.
W dzisiejszym rolnictwie ich stosowanie staje się konieczne, ponieważ rośliny bobowate uprawiać można
w plonie głównym, poplonach, na nasiona lub zielonkę, a także na susz. Ich niewątpliwą zaletą jest
pozostawianie dla roślin następczych dużych, bo wynoszących 90 do nawet 200 kg azotu na hektar (ilość zależy
od warunków uprawy: struktury gleby, pH gleby, wilgotności, temperatury, stosowania chemicznych ŚOR oraz
nawozów).
Seria preparatów bakteryjnych bi firmy Agrarius proponuje kilka rodzajów bakterii brodawkowych
wspomagających uprawę roślin motylkowych (grubo i drobnonasiennych).
bi produkty to bardzo skoncentrowane preparaty bakteryjne jako jedyne na rynku zawierające ogromną ilość
bakterii w każdym gramie (2-3x109 CFU/1g), występują w formie sypkiej i płynnej, więc łatwo je dozować
w czasie stosowania. To właśnie te cechy wyróżniają te preparaty na tle innych podobnych znajdujących się
w sprzedaży. Mikroorganizmy w produktach bi to specjalnie wyselekcjonowane, bardzo aktywne
i wysokoprodukcyjne szczepy przeznaczone do wspomagania uprawy roślin motylkowych.
Bakterie symbiotyczne zawarte w preparatach z serii bi współżyją z systemem korzeniowym roślin bobowatych
(motylkowych) dostarczając roślinie przyswajalny azot oraz inne niezbędne składniki odżywcze. Rośliny te cechują
się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska. Tak zabezpieczona
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Stosowanie preparatów zawierających Rhyzobia z serii bi pozwala:
•

ograniczyć ilość sztucznych nawozów azotowych

•

podnieść ilość przyswajalnego azotu w glebie dla przyszłych upraw

•

wzmocnić rośliny - ograniczyć ich podatność na choroby i warunki stresowe w czasie okresu wegetacji

•

uzyskać lepszą strukturę gleby

•

zwiększyć plonowanie roślin o 10-20%

•

podnieść zawartość białka w roślinach (nasionach)

•

wpływać na poprawę warunków uprawy i całego środowiska

Wszystkie oferowane w produktach bi bakterie są regularnie sprawdzane pod względem ilości w preparacie
i żywotności.
Bakterie po dostaniu się wraz z nasionami do gleby, natychmiast kolonizują już pierwsze korzenie młodych,
kiełkujących roślin i tworzą na nich zgrubienia i narośla, w których znajdują się bakterie zdolne do przetwarzania
azotu atmosferycznego w formy dostępne dla roślin. Narośla te zwykle kremowo-różowego koloru, po obumarciu
bakterii ciemnieją i uwalniają azot do gleby, wzbogacając ją w ten składnik niezbędny do wzrostu i rozwoju roślin.
W ten sposób azot z atmosfery wraca do gleby, umożliwiając naturalną uprawę roślin.
W uprawie roślin bobowatych na ogół nie stosuje się nawożenia azotowego. Odstąpienie od tego zabiegu jest
możliwe dzięki bakteriom symbiotycznym, które zaopatrują rośliny w azot będący jednym z najważniejszych
pierwiastków plonotwórczych. Proces symbiozy, czyli wymiany składników odżywczych pomiędzy partnerem
roślinnym i bakteryjnym, odbywa się w specjalnych strukturach tkankowych (naroślach) na korzeniach. Są
one powszechnie określane jako brodawki korzeniowe. Bakterie symbiotyczne zasiedlają wnętrza brodawek
i tam właśnie przekształcają azot atmosferyczny, redukując go do formy amonowej - przyswajalnej dla roślin.
W zamian zaopatrywane są przez rośliny w składniki odżywcze. Ważne są zwłaszcza cukry stanowiące materiał
energetyczny, który jest niezbędny bakteriom do przeprowadzania procesu redukcji azotu atmosferycznego.
Istotny wpływ na przebieg symbiozy ma odczyn gleby. Optymalny zawiera się w przedziale pH 6,5-7,2,
przy czym występują preferencje gatunkowe.
Okres najintensywniejszego wiązania wolnego azotu przypada na początek kwitnienia roślin. Natomiast sam
proces symbiozy pomiędzy bakteriami, a rośliną inicjowany jest już w czasie kiełkowania nasion. W pierwszych
tygodniach wzrostu roślin nie jest on jeszcze w pełni efektywny i w tym okresie rośliny korzystają głównie
z azotu zawartego w glebie. Z tego też powodu na mniej żyznych glebach dobrze jest zastosować przedsiewne
nawożenie azotem w małych dawkach wynoszących 20-30 kg N/ha lub zastosować wcześniej już na jesieni
preparat doglebowy zawierający wolne bakterie azotowe żyjące w glebie np.: bi azot. Bakterie Bacillus azotofixans
zawarte w preparacie dostarczają roślinie azot wtedy, gdy jeszcze nie posiada własnych brodawek bakteryjnych.
Więcej na www.agrarius.eu

45

INFORMATOR AGROTECHNICZNY | WIOSNA 2022

46

INFORMATOR AGROTECHNICZNY | WIOSNA 2022

47

INFORMATOR AGROTECHNICZNY | WIOSNA 2022

INFORMATOR AGROTECHNICZNY | WIOSNA 2022

Ochrona rzepaku
Jesienna pogoda nie sprzyjała skutecznemu zwalczaniu chwastów na plantacjach rzepaku ozimego. Pola,
na których wykonano jesienne zabiegi herbicydowe, na wiosnę wymagają korekty. Ochronę rzepaku należy
wykonać jak najszybciej. Do zwalczania chwastów dwuliściennych stosujemy środki zawierające substancje
aktywne: chlopyralid + halauksyfen metylu - KORVETTO. Zabieg ten stosujemy wiosną po ruszeniu wegetacji.
Najczęściej występującymi chwastami jednoliściennymi w rzepaku ozimym są samosiewy zbóż oraz perz
właściwy. Na samosiewy stosujemy środki, jak np; Pantera 040FC czy Fusilade Forte 150EC. Na plantacjach,
gdzie występuje perz właściwy, stosujemy te same środki w najwyższej dawce.
Wiosenne wznowienie wegetacji rzepaku jest okresem oceny stanu przezimowania tej rośliny. Pierwszej
oceny dokonujemy po stopieniu śniegu, drugi raz po ruszeniu wegetacji. Wiosenna dostępność wilgoci sprzyja
rozwojowi patogenów. Na wielu plantacjach już jesienią pojawiły się choroby wirusowe. Przyczyną tego był
atak mszyc, które są nosicielami tych wirusów. Szybka interwencja fungicydowa pozwoli uniknąć problemów
w późniejszym okresie wegetacji. Podstawowymi chorobami, na które narażony jest rzepak to; sucha zgnilizna
kapustnych, szara pleśń oraz czerń krzyżowych.
• sucha zgnilizna kapustnych - na liściach pojawiają się charakterystyczne owalne plamy. Po kilku dniach
powstają na nich liczne kuliste owocniki grzyba. Równocześnie mogą się również pojawić brązowe lub
ciemnobrązowe plamy na podstawie łodygi w okolicach blizn po liściach.
• szara pleśń - choroba ta atakuje liście, a wkrótce potem łodygi. Choroba rozpoczyna się od pożółknięcia
części liścia. Z czasem plamka ta przybiera plamę brązową, pojawia się mokra zgnilizna, a na powierzchni
plamy rozwija się szara grzybnia.
• czerń krzyżowych - może zaatakować rzepak w każdym stadium wegetacji. Objawami tej choroby są duże
plackowate przebarwienia na liściach tworzących na przemian jasne i ciemne pierścienie. Na łuszczynach
czerń objawia się maleńkimi czarnymi plamkami, które powiększają się i zajmują całą łuszczynę.
Wiosną, gdy rusza wegetacja, zaleca się stosować do oprysków fungicyd składający się z dwóch lub więcej
substancji czynnych, które należą do różnych grup chemicznych. Pierwszym zabiegiem zwalczającym choroby
są środki zawierające np tebukonazol. Zabezpieczając rzepak przed infekcjami nie zapominajmy o regulatorach
wzrostu np Caryx 240 SL.
W momencie kwitnienia rzepak narażony jest na infekcje takimi chorobami, jak zgnilizna twardzikowa, czerń
krzyżowych oraz szara pleśń. Aby im zapobiec, stosujemy więcej niż jedną substancję aktywną. Pamiętajmy,
aby środki oparte na strobilurynie stosować w fazie otwierania się pąków kwiatowych. Pozostałe środki
stosujemy w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych.
Wybór odpowiednich środków herbicydowych i fungicydowych do ochrony rzepaku najlepiej ustalić wspólnie
ze swoimi doradcami terenowymi.
Grzegorz Chilla
Specjalista ds. Sprzedaży
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Klimat a rozwój patogenów w uprawie zbóż
Postępujące ocieplenie klimatu Polski w XXI wieku wydaje się być przesądzone, i to dla wszystkich pór roku,
przy czym w zimie wzrost temperatury będzie najsilniejszy tak wskazują dane wieloletnie i analizy o nie oparte.
Niektórzy naukowcy zajmujący się badaniem klimatu wskazują nawet na to że wzrost średniej temperatury
rocznej w Polsce będzie wyższy niż wzrost temperatury globalnej. Niedobory wody w trakcie wegetacji upraw,
w okresach intensywnego rozwoju roślin i tym samym ich największego zapotrzebowania na wodę powoli stają
się już normą lub występują cyklicznie w naszym kraju. Eksperci zajmujący się meteorologią przekonują, że do
suszy w Polsce musimy się przyzwyczaić. Ostrzegają także że okresy suszy w naszej strefie klimatycznej będą
występowały znacznie częściej niż dotychczas.
Przy założeniu tzw. scenariusza IPCC SRES A1B określającego rozwój społeczno-ekonomiczny (od którego
zależą emisje gazów cieplarnianych), dla terenu Polski modelowe projekcje dla roku 2050 przewidują wzrost
temperatury średniej rocznej o prawie 3°C, w porównaniu z okresem bazowym 1961-990, przy czym wzrost
temperatury zimą (wyższy dla części wschodniej Polski, a niższy dla zachodniej) będzie wyższy niż wzrost
temperatury lata (wyższy na południu, niższy na północy). Naukowcy wskazują także na lekki wzrost średniego
opadu rocznego w Polsce, nie jest jednak jednoznacznie wiadome czy wzrost ten widoczny będzie w miesiącach
letnich czy może bardziej zimowych kosztem śniegu którego ma być niestety coraz mniej. Możemy się też
spodziewać coraz częściej burz i nawalnych deszczy. Im cieplejsze staną się zimy, tym dotkliwsze mogą być późne
przymrozki, których nie da się wykluczyć i w cieplejszym klimacie.
Na tle tych zmian, które choć zapowiadane czy prognozowane tak na prawdę dzieją się na naszych oczach
należy pamiętać że nie pozostają one bez wpływu na rozwój patogenów w uprawach roślin ozimych, a zwłaszcza
zbóż. Prognozy ostatnich lat wskazywały że łagodne zimy, z krótko zalegającą okrywą śnieżną bądź jej brak
zwiększają szkodliwość łamliwości źdźbła zbóż i traw, natomiast wzrost temperatury będzie sprzyjał rozwojowi
brunatnej plamistości liści zbóż czy rdzy brunatnej. Na podstawie danych literaturowych można przyjąć iż silnemu
rozwojowi łamliwości podstawy źdźbła sprzyja temperatura od 4-10°C (średnia temperatura dzienna); względna
wilgotność powietrza powyżej 80%. Jeśli takie warunki panują już jesienią oraz w kwietniu i na początku maja
to są one optymalne do przemieszczania się zarodników z prądami powietrza oraz kroplami deszczu. Inokulum
grzyba Oculimacula yallundae – tzw. pierwotne inokulum - wytwarza się na resztkach pożniwnych pozostających
na powierzchni lub w wierzchnich warstwach gleby przez cały okres wegetacji ze szczytem zarodnikowania
przypadającym na marzec / kwiecień.
Rdze to kolejne patogeny rozwojowi których bardzo odpowiadają zachodzące na naszych oczach zmiany
pogodowe. Rdza brunatna (Puccinia recondita) do infekcji potrzebuje zakresu temperatur od 2°C do 30°C oraz
ok. trzygodzinnego okresu zwilżenia liści. Jednak aby wytworzyć zarodniki wystarczy jej temperatura od 2°C do
10°C dlatego coraz częściej jej objawy obserwujemy już jesienią oraz zimą której w ostatnich latach praktycznie
nie ma. Puccinia recondita rozwija się oczywiście silniej w temperaturach wysokich, zbliżonych do 20°C niż przy
temperaturze 15°C ale do zahamowania jej zarodnikowania dochodzi dopiero w temperaturze powyżej 35°C.
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Coraz większym zagrożeniem jest rdza żółta występowaniu której zazwyczaj przypisywano chłodną i deszczową
pogodę, ale niestety od 2011 na terenie Europy w uprawach pszenicy i pszenżyta dominować zaczęły nowe
rasy Puccinia striformis nazwane „Warrior” i „Kranich”, które w odróżnieniu od dotychczas występujących
spowodowały presję choroby w nienotowanym dotąd nasileniu. Rasy te odznaczają się wysoką wirulencją,
charakteryzującą się zdolnością porażenia roślin żywicielskich w wyższych temperaturach przy minimalnym
udziale wody. Zatem jest to kolejny patogen któremu nie straszny jest wzrost temperatur.
Patogenem który przez wiele lat ze względu na odmiany odporne nie stanowił problemu jest rdza źdźbłowa
powodowana przez Puccinia graminis. Choroba ta jest powszechna praktycznie na całym świecie z jej
największym nasileniem w południowej i wschodniej Afryce oraz Azji. Dzięki hodowli odmian udało się znacznie
zminimalizować znaczenie tego patogena jednak ze względu na wzrost temperatur w czasie wegetacji zbóż
a zwłaszcza żyta ozimego jej znaczenie zaczyna z roku na rok być coraz większe. Żywicielem pośrednim dla
Puccinia graminis jest berberys, na którym rozwijają się bazydiospory oraz później urediniospory, które infekują
zboża i trawy. Literatura coraz częściej jako żywiciela pośredniego dla Puccinia graminis wskazuje także
zimozielony krzew mahonia pospolitego. Patogen ten lubi ciepło. Rozwija się silnie gdy temperatury w dzień są
w zakresie od 25°C do 30°C a w nocy od 15°C do 20°C przy optymalnej temperaturze do kiełkowania
zarodników 18°C. W najnowszych publikacjach naukowych dotyczących rdzy źdźbłowej znajdziemy informacje
mówiące o nowym szczepie tego patogena TKTTF po raz pierwszy zidentyfikowanym w 2013 w Etiopii
a obecnie jest on już identyfikowany także w Europie. Dla producentów zbóż oznacza to tylko jedno wzrost
zagrożenia ze strony tego patogena w latach o wysokich temperaturach.
Przyśpieszeniu może ulec także cykl rozwojowy wielu patogenów, co w praktyce oznaczać może, że określony
patogen dłużej będzie niebezpieczny dla naszych upraw i np. zamiast dwóch, uzyska w sezonie wegetacyjnym
trzy cykle rozwojowe. Powyższy tekst obrazuje także to że patogeny szybko dostosowują się do zachodzących
zmian w wysokości temperatur czy wielkości opadów, prowadzone badania wskazują że dostosowanie to jest
szybsze niż w przypadku uprawianych przez nas roślin.

					

Mączniak.

Palecznica.

Prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pierwsze obkawy chorób
podstwy źdźbła.

Rdza.
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Zwiększ skuteczność stosowanych środków
ochrony roślin!
Podstawowym składnikiem każdego środka ochrony roślin jest substancja aktywna. Niepoddana procesom
technologicznym charakteryzuję się niewielką rozpuszczalnością w wodzie, słabym przenikaniem do komórek
roślin, łatwą zmywalnością z powierzchni aplikacji, oraz nietrwałością w czasie przechowywania.
Dlatego środki ochrony roślin powinny być poddawane procesom formulacji, które prowadzą do uzyskania
pożądanych przez odbiorcę cech produktu handlowego. Dodatek odpowiednich komponentów takich jak jony
anionowe niektórych soli, czy estrów, oraz szeregu związków modyfikujących poprawia retencje na powierzchni
liścia, jak również proces wchłaniania substancji aktywnej do komórek roślinnych.
Te same substancje występują w wkładzie surfaktantów aktywujących.
W perspektywie nadchodzących zmian wynikających z założeń Zielonego ładu, szczególnie ważne staje się
efektywność aplikowanych środków ochrony roślin. Słabsza skuteczność chwastobójcza, brak długodziałających
insektycydów w uprawach polowych, wymusza na plantatorach profesjonalnego i świadomego podejścia do
produkcji opartej na monitoringu i doborze skutecznych rozwiązań.

Zanurzenia liścia soi w oprysku bez i z surfaktantem STYK – przykład roślin z mocnym systemem włosków na
powierzchni łodyg i liści.
W badaniach naukowych wykazano zauważalną różnice skuteczności działania środków ochrony roślin
zawierających tą samą ilość substancji aktywnej, a różniącej się tylko jakością formulacji.
Surfaktant, czyli substancja powierzchniowo czynna ma celu obniżenie napięcia powierzchniowego kropli
wody, co w efekcie przekłada się na wyższą skuteczność zabiegu. Należy pamiętać, że tylko wysokiej jakości

56

57

INFORMATOR AGROTECHNICZNY | WIOSNA 2022

INFORMATOR AGROTECHNICZNY | WIOSNA 2022

surfaktanty gwarantują korzyści w postaci:
1. wysokiej skuteczność działania pestycydów w niekorzystnych warunkach środowiskowych
2. możliwość obniżenie dawek stosowanych środków - bez obniżenia ich skuteczności
3. wzmocnienie i efektywne wykorzystanie substancji aktywnej stosowanego środka ochrony roślin
4. redukcję negatywnego wpływ na środowisko i pole uprawne
Dodatkową funkcją surfaktantów aktywujących jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, zwiększając
retencję i pokrycie powierzchni liści. Wspomagacz przeciwdziała odbijaniu się kropel od powierzchni liści,
wyrównując ich wielkość, zapobiegając tym samym znoszeniu oprysku. Po aplikacji, okres parowania jest
wydłużony, co ma szczególnie duże znaczenie w warunkach wysokiej temperatury powietrza, oraz samej rośliny
uprawnej. Wysokiej jakości niejonowe surfaktanty posiadają zdolności emulgowania, czyli możliwość łączenia
dwóch naturalnie niemieszalnych się cieczy np. wody i tłuszczy.

Pokrycie powierzchni liści kukurydzy – przykład roślin
z włoskami na powierzchni liści.
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Pokrycie liścia buraka ćwikłowego – przykład roślin
z mocną warstwą hydrofobową na powierzchni liścia.
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Holandia jest największym producentem i eksporterem tulipanów. Eksportowanych jest ok 2,5 miliarda
cebulek w 8000 odmianach. Tulipany można kupić prawie we wszystkich kolorach, są najczęściej
uprawianą rośliną ozdobną na świecie. Można je sadzić w przydomowych ogródkach, w doniczkach.
Przepięknie wygląda ścięty w wazonie, jako kompozycja w ozdobnym słoju.

Witajcie kochani!!!
Już niedługo wiosna!!! Za co ją najbardziej lubicie? Ja uwielbiam ją za to, że dni stają się coraz dłuższe
i cieplejsze, dookoła świat staje się kolorowy. Czy potraficie wymienić wiosenne kwiaty?

Spójrzcie na poniższe
zdjęcia kwiatów.
Należy uzupełnić nazwę
pod zdjęciem.

Do zrobienia tulipanów potrzebować będziemy:
• kawałki materiałów
• igłę
• nitkę
• klej
• wypełnienie
• patyk, np. od szaszłyków

Kiedy jeszcze na dworze
zimno, można samemu
zrobić tulipany!

Wycinamy z materiału prostokąt, tak aby zakrył patyk. Przyklejamy
materiał do patyka. Wycinamy z materiału liść - dwa razy. Na lewej
stronie zszywamy, przewracamy na prawą stronę i przyklejamy
klejem do patyka. Liść może mieć różną długość i wielkość. Następnie
wycinamy z materiału kształt pąka - dwa razy. W przerywanym
miejscu przeszyć igłą z nitką , na lewej stronie materiału. Przewrócić
materiał na prawą stronę i napełnić pąk wypełnieniem. Przeszyć na
około zostawiając dłuższą nitkę - ściągnąć na koniec nitkę, tak aby
została mała dziurka, przez którą wejdzie patyk. Gotowe.

Które, z powyższych kwiatów podobają się Wam najbardziej?
Mi tulipany! A wiecie skąd pochodzą? Często kojarzą się one z
Holandią, a tak naprawdę ich naturalnym środowiskiem jest Azja
oraz Turcja. Na świecie jest ponad 120 gatunków tulipanów.
Spójrzcie poniżej jakie są one piękne:
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Dane kontaktowe

BIURO:
Monika Krenska
Specjalista ds. Sprzedaży
mobile: +48 609 816 068
email: mkrenska@elewatorjablowo.pl

AGROTECHNIKA:

Katarzyna Sarna
Specjalista ds. Sprzedaży
mobile: +48 885 205 155
email: handel@elewatorjablowo.pl

Aleksandra Kadow
Kierownik ds. Handlowych
mobile: +48 505 152 172
email: akadow@elewatorjablowo.pl

Angelika Skoczek
Specjalista ds. Logistyki
mobile: +48 609 816 499
email: askoczek@elewatorjablowo.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:

SKUP ZBÓŻ:

Sławomir Erdanowski
Specjalista ds. Sprzedaży
mobile: +48 601 888 340
email: serdanowskik@elewatorjablowo.pl

Joanna Królikowska-Pojawa
Koordynator ds. Zakupów
mobile: +48 577 215 566
email: jkrolikowska@elewatorjablowo.pl

Sebastian Wojciechowski
Manager Regionu
mobile: +48 885 205 150
email: swojciechowski@elewatorjablowo.pl

Andrzej Kreft
Kierownik Elewatora
mobile: +48 505 152 192
email: akreft@elewatorjablowo.pl

Przedstawiciel rejonu Żuław
mobile: +48 609 626 311

Krzysztof Żórawski
Specjalista ds. Sprzedaży i Logistyki
mobile: +48 884 206 688
email: kzorawski@elewatorjablowo.pl

Monika Litwińska
Specjalista ds. Sprzedaży
mobile: +48 502 164 404
email: mlitwinska@elewatorjablowo.pl
Grzegorz Chilla
Specjalista ds. Sprzedaży
mobile: +48 607 605 202
email: gchilla@elewatorjablowo.pl
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Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa
Elewator Jabłowo Sp. z o.o. oferuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny.
Doradztwo w zakresie nawożenia i ochrony roślin.
Skup płodów rolnych i nasion roślin oleistych.
Usługi suszenia płodów rolnych.
Usługi czyszczenia płodów rolnych.
Usługi składowania zbóż i rzepaku.
Usługi transportu płodów rolnych oraz nawozów do klienta.
Analizę jakościową płodów rolnych.
Elastyczne terminy płatności.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.
www.elewatorjablowo.pl

Piotr Sławiński
LOGISTYKA
mobile: +48 603 212 277
email: logistyka@elewatorjablowo.pl
KSIĘGOWOŚĆ:
mobile: +48 608 585 607
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