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www.totoherbicyd.pl

TOTALNIE SKUTECZNY HERBICYD
jego główne zadanie to czyste pole

¬ czyste od: maków, chabrów, rumianów, rdestów, przetaczników, przytuli, fiołków, miotły zbożowej i całej reszty �

¬ chroni pole przed chwastami, pilnuje, aby zboże dobrze rosło i wysoko plonowało ¬ bardzo pomocny w każdym gospodarstwie 

¬ brak ograniczeń w doborze roślin następczych



Szanowni Państwo,
Zgodnie z kilkuletnią tradycją przedstawiamy Państwu najnowszą edycję naszego katalogu-  

„Jesień 2013”.

W katalogu tym pragniemy przedstawić propozycję odmian rzepaku ozimego oraz zbóż. 

Proponujemy Państwu oprócz znanych i sprawdzonych odmian również nowości, które zostały 

specjalnie wyselekcjonowane z myślą o Państwa potrzebach. Katalog zawiera także wybrane 

elementy ochrony, pielęgnacji oraz nawożenia.

W dobie optymalizacji kosztów produkcji rolnej, jednymi z najważniejszych elementów 

wpływających na jakość plonów i wynik ekonomiczny gospodarstw rolnych jest dobór wła-

ściwej odmiany oraz pewne i sprawdzone technologie ochrony przed chwastami, chorobami 

i szkodnikami. Takie rozwiązania znajdą Państwo w naszym katalogu. 

Zachęcamy do lektury oraz zapraszamy do współpracy z naszymi przedstawicielami 

działającymi w terenie.

Z wyrazami szacunku

Prezes i Pracownicy Flora Sp. z o.o.
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Zwalczanie chwastów 

w rzepaku  O 46

Plantacje rzepaku ozimego już od wschodów 

zagrożone są konkurencją chwastów, które 

skutecznie rywalizują o dostępne w glebie 

składniki pokarmowe oraz wodę. Odpowiednie 

zabezpieczenie pola przed ich wschodami jest 

ważnym czynnikiem wpływającym w późniejszym 

okresie na prawidłowy wzrost i rozwój rośliny 

uprawnej. ¶

Jesienne nawożenie rzepaku 

ozimego O 40

Przystępując do uprawy rzepaku warto mieć 

na uwadze, że ostatnie lata odznaczały się 

bardzo zmiennymi warunkami pogodowymi. 

Przed kolejnym sezonem wegetacyjnym trzeba 

się zastanowić, co zrobić, aby niezależnie od 

warunków pogodowych w okresie jesiennym 

zbudować dobry fundament pod przyszły plon 

i właściwie przygotować rzepak do zimy.  ¶

Jesienna ochrona 

herbicydowa zbóż O 89

Gleba jest ogromnym bankiem nasion chwastów. 

Według różnych źródeł w warstwie ornej (0-20 

cm) ich liczba waha się w przybliżeniu od 1 000 

do 150 000 szt./m2. Najbardziej uciążliwym 

chwastem zwalczanym w czasie jesieni jest 

miotła zbożowa (Apera spica-venti), która 

niewyeliminowana jesienią nadal rośnie zimą… ¶
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Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego zbóż o wysokiej 
jakości wymaga zarówno posiadania nowoczesnego sprzętu, jak 
również dużej wiedzy i ogromnego zaangażowania ze strony lu-
dzi uczestniczących w długim procesie produkcji.
Nakłady inwestycyjne poniesione na stworzenie nowoczesnych 
linii technologicznych, laboratorium oraz stosowane środki pro-
dukcji sprawiają, że zaplecze techniczne stanowi znakomitą pod-
stawę dla efektywnej i stojącej na europejskim poziomie produk-
cji materiału siewnego.
Ponadto mając świadomość istoty pro-
cesu produkcji jako całości oraz 

każdego z jego etapów zapewniamy, że nasza bezkompromiso-
wość, pełen profesjonalizm oraz ambicja dostarczania na rynek 
najlepszych produktów są gwarantami osiągnięcia oczekiwane-
go przez nas wszystkich rezultatu – wysokiej jakości kwalifikowa-
nego materiału siewnego zbóż.
Oferując odmiany najpopularniejszych gatunków zbóż o zróżni-
cowanym profilu użytkowym i agronomicznym, pochodzących 
od uznanych hodowców, wierzymy, że w połączeniu z posia-

danymi zasobami technologicznymi i ludzkimi 
sprostamy Państwa oczekiwaniom ku 

obustronnej satysfakcji.

22
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Rohan F1
Hodowca: Rapool - NPZ
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana w systemie MSL
Rejestracja: Polska 2008 r.

Wysoki potencjał i bardzo dużą niezawodność plonowania wykazuje 
w warunkach okresowych niedoborów wody i gleb mozaikowych. 
Znakomita zimotrwałość i zdolności regeneracyjne roślin zapewniają 
powodzenie uprawy.

Idealny na polskie pola!

Plon nasion
Stabilne, na bardzo wysokim poziomie plonowanie, 
w doświadczeniach porejestrowych COBORU 
w latach 2011‑2012    42,1 dt/ha = 115% wzorca

Przezimowanie
Ocena stopnia (%) przezimowania 
roślin odmian mieszańcowych rzepaku 
ozimego w dośw. COBORU po zimie.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka     

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki 19,7% dt/ha = 109% wzorca 
(wg COBORU 2012 r.)

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny do opóźnionego
40‑50 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny  
Średniowczesny
Rośliny wyższe w typie kompaktowym tworzące zwarty łan

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Vice lider rynku
odmian mieszańcowych w Polsce w 2012 r.
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WynikiRohan F1Vice lider rynku
odmian mieszańcowych w Polsce w 2012 r.

Mrozoodporność
Ilość martwych roślin rzepaku (%)  
odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU po zimie.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku.

 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych 
COBORU.

 Plon nasion odmian rzepaku 
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU w latach 2011 i 2012.

plon w 2012 r.
plon w 2011 r.
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Inspiration F1
Hodowca: Rapool - DSV
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana  w systemie Ogura 
Rejestracja: Polska 2011 r.

Bardzo wysoki potencjał plonowania i mrozoodporność gwarantują 
pewność zbioru i maksymalne efekty uprawy w warunkach intensywnej 
technologii.

Zainspiruj swoje pole !

Plon nasion
Bardzo wysokie i względnie stabilne plonowanie 
w doświadczeniach COBORU: 
rejestrowych  l. 2009‑2011  46,9 dt/ha =118 % wzorca
porejestrowych 2012 r.        45,4 dt/ha = 109% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka   45,8% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Do opóźnionych zasiewów 
45‑50 szt. żywych nasion/m2

Średniowczesny do średniopóźnego  
Średniowczesna     
Rośliny dość wysokie o niskim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

WynikiInspiration F1

Przezimowanie
Przezimowanie roślin rzepaku (%) odmian 
mieszańcowych w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU po zimie 2011/2012.

Mrozoodporność
Ilość martwych roślin rzepaku (%) 
odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU po zimie 2011/2012.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku.

 Średni plon nasion rzepaku  
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych COBORU.

 Średni plon nasion rzepaku (% wzorca) 
w regionach kraju w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU w l. 2009‑2012.

plon z 2012 r. 
plon z lat 2009‑2011
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WynikiInspiration F1

Przezimowanie
Przezimowanie roślin rzepaku (%) odmian 
mieszańcowych w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU po zimie 2011/2012.

Mrozoodporność
Ilość martwych roślin rzepaku (%) 
odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU po zimie 2011/2012.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku.

 Średni plon nasion rzepaku  
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych COBORU.

 Średni plon nasion rzepaku (% wzorca) 
w regionach kraju w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU w l. 2009‑2012.

plon z 2012 r. 
plon z lat 2009‑2011
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Alessio F1
Hodowca: Limagrain
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Rejestracja: Polska 2012 r.

Plon nasion
Wysokie i względnie stabilne plonowanie 
w kolejnych latach w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2009‑2011  45,4 dt/ha = 114% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka    47,5% (wg COBORU l. 2009‑2011)

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Do opóźnionych zasiewów 
45‑50 szt. żywych nasion/m2

Wczesny
Wczesna    
Rośliny średniej wysokości i średnim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Wyjątkowa synergia potencjału plonowania, znakomitej zimotrwałości 
i wczesności odmiany a także elastyczność w wyborze stanowiska przy 
możliwych uproszczeniach w przedsiewnej agrotechnice! 

Ole Ale!

Przezimowanie
Przezimowanie roślin rzepaku 
(%) odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU odmian zarejestrowanych 
w 2012 r. po zimie 2010/2011.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku.

WynikiAlessio F1

 Przezimowanie odmiany Alessio na 
poletkach doświadczalnych w Budziejewie 
k. Wągrowca po zimie 2011/2012.

Alessio Inne odmiany mieszańcowe  
zarejestrowane w 2012 r.

	 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU.

	 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2009‑2011.
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Alessio F1
Hodowca: Limagrain
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Rejestracja: Polska 2012 r.

Plon nasion
Wysokie i względnie stabilne plonowanie 
w kolejnych latach w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2009‑2011  45,4 dt/ha = 114% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka    47,5% (wg COBORU l. 2009‑2011)

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Do opóźnionych zasiewów 
45‑50 szt. żywych nasion/m2

Wczesny
Wczesna    
Rośliny średniej wysokości i średnim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Wyjątkowa synergia potencjału plonowania, znakomitej zimotrwałości 
i wczesności odmiany a także elastyczność w wyborze stanowiska przy 
możliwych uproszczeniach w przedsiewnej agrotechnice! 

Ole Ale!

Przezimowanie
Przezimowanie roślin rzepaku 
(%) odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU odmian zarejestrowanych 
w 2012 r. po zimie 2010/2011.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku.

WynikiAlessio F1

 Przezimowanie odmiany Alessio na 
poletkach doświadczalnych w Budziejewie 
k. Wągrowca po zimie 2011/2012.

Alessio Inne odmiany mieszańcowe  
zarejestrowane w 2012 r.

	 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU.

	 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2009‑2011.
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DK Exclusiv
Hodowca:  Monsanto
Odmiana :  Mieszańcowa zrestorowana systemem  Ogura
Rejestracja:  Polska 2013 r.

Potencjał plonowania i zdrowotność potwierdzone w najtrudniejszych 
warunkach pogodowych ostatnich dwóch sezonów doświadczeń 
rejestrowych COBORU.

Ekskluzywna w każdym roku

Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU
w latach 2011–2012   44,6 dt/ha =113% wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Wysoki  19,1 dt/ha=114% wzorca
(wg COBORU l. 2011‑2012)

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny do opóźnionego
40‑45 szt. żywych nasion na m2 
Średniowczesny
Średniowczesna
Rośliny o średniej wysokości i małym stopniu ugięcia łanu 

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Nowość !
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DK Exclusiv
Hodowca:  Monsanto
Odmiana :  Mieszańcowa zrestorowana systemem  Ogura
Rejestracja:  Polska 2013 r.

Potencjał plonowania i zdrowotność potwierdzone w najtrudniejszych 
warunkach pogodowych ostatnich dwóch sezonów doświadczeń 
rejestrowych COBORU.

Ekskluzywna w każdym roku

Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU
w latach 2011–2012   44,6 dt/ha =113% wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Wysoki  19,1 dt/ha=114% wzorca
(wg COBORU l. 2011‑2012)

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny do opóźnionego
40‑45 szt. żywych nasion na m2 
Średniowczesny
Średniowczesna
Rośliny o średniej wysokości i małym stopniu ugięcia łanu 

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Nowość ! WynikiDK Exclusiv

	 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU.

	 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2011‑2012.

Wzorzec stanowi średni plon nasion 
odmian: Chagall, Pamela, Visby F1, 
Artoga F1.

Nowość !
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ES Mercure F1
Hodowca: Euralis Semences
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Rejestracja: Polska 2009 r.

Plon nasion
Wysokie i względnie stabilne plony nasion 
w doświadczeniach porejestrowych COBORU 
w latach 2009‑2012    43,8 dt/ha = 107% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Średnia    43,6% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Średni

Znakomita mrozoodporność i zdrowotność roślin stanowią fundament 
plenności odmiany. Wysoki potencjał plonowania szczególnie uwidaczniający 
się w latach o równomiernym rozkładzie wiosennych opadów. Umożliwia 
optymalne rozłożenie terminu zbioru rzepaku w gospodarstwie!

Nieziemski potencjał 

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny do opóźnionego
35‑45 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny  
Średniopóźna         
Rośliny o średniej wysokości tworzące zwarty łan.

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Mrozoodporność
Ilość martwych rośliny rzepaku 
(%) odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU 
po zimie.

Visby, Artoga współtworzą 
wzorzec dla odmian 
mieszańcowych rzepaku
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ES Mercure F1
Hodowca: Euralis Semences
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Rejestracja: Polska 2009 r.

Plon nasion
Wysokie i względnie stabilne plony nasion 
w doświadczeniach porejestrowych COBORU 
w latach 2009‑2012    43,8 dt/ha = 107% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Średnia    43,6% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Średni

Znakomita mrozoodporność i zdrowotność roślin stanowią fundament 
plenności odmiany. Wysoki potencjał plonowania szczególnie uwidaczniający 
się w latach o równomiernym rozkładzie wiosennych opadów. Umożliwia 
optymalne rozłożenie terminu zbioru rzepaku w gospodarstwie!

Nieziemski potencjał 

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny do opóźnionego
35‑45 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny  
Średniopóźna         
Rośliny o średniej wysokości tworzące zwarty łan.

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Mrozoodporność
Ilość martwych rośliny rzepaku 
(%) odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU 
po zimie.

Visby, Artoga współtworzą 
wzorzec dla odmian 
mieszańcowych rzepaku

Chagall
Hodowca: Lantmännen SW Seed
Odmiana: Populacyjna 
Rejestracja: Polska 2009 r.

Plon nasion
Wysokie i stabilne plony nasion w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 
2008‑2012    42,9 dt/ha=102% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka    45,9% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Wysoki do bardzo wysokiego 

Wysoki potencjał plonowania nasion przy dużej stabilności 
plonowania w różnych warunkach klimatycznych i glebowych 
Polski. 

Uznany standard

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny i nieco opóźniony
50‑60 szt. żywych nasion na m2

Wczesny 
Średniowczesna 
Rośliny średniej wysokości tworzące dużą liczbę rozgałęzień 
bocznych i łuszczyn

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Od 2009 roku Chagall jest niezmiennie składnikiem wzorca w COBORU.

Od 2009 Chagall został wysiany na powierzchni 144 000 hektarów w Polsce.
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Sidney
Hodowca:  Saatbau-Linz
Odmiana :  Populacyjna 
Rejestracja:  UE  2013 r.  W II roku doświadczeń rejestrowych w Polsce

Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU (seria 2) roku 2012   
48,4 dt/ha =110 % wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Wysoki  21,0 dt/ha = 111% wzorca
(wg COBORU 2012 r.)

Wyjątkowo wysoki potencjał plonowania nasion porównywalny 
z odmianami mieszańcowymi i znakomita zdolność przezimowania 
i regeneracji roślin po zimie.  
Nr 1 wśród odmian populacyjnych w doświadczeniach  
rejestrowych COBORU 2012 roku.

„Liniówka” z mocą hybrydy

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
50‑60 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny
Średniowczesny
Rośliny o średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Przezimowanie
Ilość martwych roślin oraz 
obsada rzepaku (%) odmian 
liniowych i mieszańcowych 
współtworzących wzorzec 
w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU 
po zimie 2011/2012.

Nowość !
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Sidney
Hodowca:  Saatbau-Linz
Odmiana :  Populacyjna 
Rejestracja:  UE  2013 r.  W II roku doświadczeń rejestrowych w Polsce

Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU (seria 2) roku 2012   
48,4 dt/ha =110 % wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Wysoki  21,0 dt/ha = 111% wzorca
(wg COBORU 2012 r.)

Wyjątkowo wysoki potencjał plonowania nasion porównywalny 
z odmianami mieszańcowymi i znakomita zdolność przezimowania 
i regeneracji roślin po zimie.  
Nr 1 wśród odmian populacyjnych w doświadczeniach  
rejestrowych COBORU 2012 roku.

„Liniówka” z mocą hybrydy

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
50‑60 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny
Średniowczesny
Rośliny o średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Przezimowanie
Ilość martwych roślin oraz 
obsada rzepaku (%) odmian 
liniowych i mieszańcowych 
współtworzących wzorzec 
w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU 
po zimie 2011/2012.

Nowość ! WynikiSidney

 Średni plon nasion rzepaku  
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU w 2012 roku.

Wzorzec stanowi średni plon nasion 
odmian: Chagall, Pamela, Visby F1, 
Artoga F1.

 Plon nasion rzepaku  
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU w 2012 roku.

Nowość !
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NK Diamond
Hodowca: Syngenta
Odmiana: Populacyjna 
Rejestracja: Polska 2010r.

Plon nasion
Wysoki i stabilny plon nasion w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU w latach 2008‑2012 r. 
38,7 dt/ha = 105 % wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Bardzo wysoka    45,6% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Bardzo dobra mrozoodporność i niezawodnie wysokie plonowanie 
szczególnie w rejonach o dużej koncentracji uprawy rzepaku.

Skarb z pola

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
50‑60 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny  
Wczesna        
Rośliny niższe o bardzo sztywnej łodydze.

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże
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NK Diamond
Hodowca: Syngenta
Odmiana: Populacyjna 
Rejestracja: Polska 2010r.

Plon nasion
Wysoki i stabilny plon nasion w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU w latach 2008‑2012 r. 
38,7 dt/ha = 105 % wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Bardzo wysoka    45,6% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Bardzo dobra mrozoodporność i niezawodnie wysokie plonowanie 
szczególnie w rejonach o dużej koncentracji uprawy rzepaku.

Skarb z pola

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
50‑60 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny  
Wczesna        
Rośliny niższe o bardzo sztywnej łodydze.

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

WynikiNK Diamond

 Średni plon nasion rzepaku oz.
(w% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych 
COBORU w latach 2008‑2012.

Wzorzec stanowi średni plon nasion 
odmian: Chagall, Pamela, Visby F1, 
Artoga F1 w latach 2011‑2012.

 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU w latach 2011‑2012.

Mrozoodporność
Ilość martwych rośliny rzepaku 
(%) odmian liniowych w 
doświadczeniach porejestrowych 
COBORU po zimie 2012 i 2011.

plon z 2012 r. 
plon z 2008‑2011 r.
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DK Cadet

Plon nasion
W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 
2010‑2012   40,6 dt/ha = 104% wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka    45,6% (wg COBORU 2012r.)

Plon tłuszczu 
Wysoki

Wyróżnia się wczesnym terminem kwitnienia i zbioru oraz wysokim 
potencjałem plonowania w różnych warunkach klimatyczno‑glebowych.  
Znakomita zimotrwałość zapewnia duże bezpieczeństwo uprawy.

Na szybki i dobry początek

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
60‑65 szt. nasion na m2

Wczesny (do 2 dni wcześniej niż Chagall)
Wczesna
Rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Hodowca: Monsanto
Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Polska  2012r.

Nowość !

Przezimowanie
Stan roślin po zimie (skala 1‑9, gdzie 
9 oznacza stan najlepszy) odmian 
populacyjnych zarejestrowanych 
w 2012 roku, w roku zbioru.
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DK Cadet

Plon nasion
W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 
2010‑2012   40,6 dt/ha = 104% wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka    45,6% (wg COBORU 2012r.)

Plon tłuszczu 
Wysoki

Wyróżnia się wczesnym terminem kwitnienia i zbioru oraz wysokim 
potencjałem plonowania w różnych warunkach klimatyczno‑glebowych.  
Znakomita zimotrwałość zapewnia duże bezpieczeństwo uprawy.

Na szybki i dobry początek

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
60‑65 szt. nasion na m2

Wczesny (do 2 dni wcześniej niż Chagall)
Wczesna
Rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Hodowca: Monsanto
Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Polska  2012r.

Nowość !

Przezimowanie
Stan roślin po zimie (skala 1‑9, gdzie 
9 oznacza stan najlepszy) odmian 
populacyjnych zarejestrowanych 
w 2012 roku, w roku zbioru.

WynikiDK Cadet

	 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU.

Wzorzec stanowi średni plon 
nasion odmian: Chagall, 
Pamela, Visby F1, Artoga F1 
w latach 2011‑2012.

	 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2010‑2012.

Nowość !

Mrozoodporność
Ilość martwych rośliny rzepaku (%) odmian 
populacyjnych zarejestrowanych w 2012, po 
zimie, w roku zbioru.
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Galileo

Plon nasion
W badaniach rejestrowych w Niemczech uzyskała 
najwyższą ocenę wartości gospodarczej wśród 
odmian liniowych tzw. EWZ (Ertragswertzahl) – 
107% średniej badanych odmian.

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Duża efektywność ekonomiczna uprawy przez możliwe niższe nakłady. 
Znakomita tolerancja na choroby i siew na nawet słabszych stanowiskach 
zapewniające stabilne i wysokie plony. 

Masz zysk, bo ma wszystko !

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Wczesny do optymalnego
45‑60 szt. żywych nasion na m2

Wczesny 
Wczesna 
Kompaktowe rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Hodowca: Lantmännen SW Seed
Odmiana: Populacyjna        
Rejestracja:  Katalog Europejski 

Na liczbową ocenę wartości składają się następujące cechy w proporcjach udziału:
•	 Plon w porównaniu ze wzorcem jako podstawa
•	 Odporność na Phoma w stosunku do wzorca, z wagą 1
•	 Odporność na wyleganie w stosunku do wzorca, z wagą 0,75
•	 Zawartość glukozynolanów w stosunku do wzorca, z wagą 0,25

Co to jest EWZ ?

Ekonomiczna  
odmiana!
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Galileo

Plon nasion
W badaniach rejestrowych w Niemczech uzyskała 
najwyższą ocenę wartości gospodarczej wśród 
odmian liniowych tzw. EWZ (Ertragswertzahl) – 
107% średniej badanych odmian.

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Duża efektywność ekonomiczna uprawy przez możliwe niższe nakłady. 
Znakomita tolerancja na choroby i siew na nawet słabszych stanowiskach 
zapewniające stabilne i wysokie plony. 

Masz zysk, bo ma wszystko !

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Wczesny do optymalnego
45‑60 szt. żywych nasion na m2

Wczesny 
Wczesna 
Kompaktowe rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Hodowca: Lantmännen SW Seed
Odmiana: Populacyjna        
Rejestracja:  Katalog Europejski 

Na liczbową ocenę wartości składają się następujące cechy w proporcjach udziału:
•	 Plon w porównaniu ze wzorcem jako podstawa
•	 Odporność na Phoma w stosunku do wzorca, z wagą 1
•	 Odporność na wyleganie w stosunku do wzorca, z wagą 0,75
•	 Zawartość glukozynolanów w stosunku do wzorca, z wagą 0,25

Co to jest EWZ ?

Ekonomiczna  
odmiana! Catalina

Hodowca: Monsanto
Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Katalog Europejski

Plon nasion
Stabilne i wysokie plonowanie w różnych warunkach 
klimatyczno ‑ glebowych. 

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Wysoki

Jedna z najwcześniejszych odmian populacyjnych na rynku 
charakteryzująca się wysokim potencjałem plonowania i dużą 
niezawodnością w różnych systemach uprawy rzepaku (orkowym, 
bezorkowym, w mulcz). 

„Liniówka” najwyższych lotów !

Profil agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Wczesny do optymalnego
50‑60 szt. nasion na m2

Wczesny (wcześniej o 1 dzień niż Californium, trwa do 4 dni dłużej) 
Wczesna 
Rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

bezorkowy
(siew w mulcz)

uproszczony
(siew bezpośrednio w ściernisko)

tradycyjny
(z orką)

	 Tolerancja odmiany Catalina na różne 
systemy uprawy rzepaku. 
Doświadczenia łanowe Monsanto w 
południowej Anglii, maj 2006 r. Poletko 
24x150 m.

Ekonomiczna  
odmiana!
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Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego zbóż o wysokiej 
jakości wymaga zarówno posiadania nowoczesnego sprzętu, jak 
również dużej wiedzy i ogromnego zaangażowania ze strony lu-
dzi uczestniczących w długim procesie produkcji.
Nakłady inwestycyjne poniesione na stworzenie nowoczesnych 
linii technologicznych, laboratorium oraz stosowane środki pro-
dukcji sprawiają, że zaplecze techniczne stanowi znakomitą pod-
stawę dla efektywnej i stojącej na europejskim poziomie produk-
cji materiału siewnego.
Ponadto mając świadomość istoty pro-
cesu produkcji jako całości oraz 

każdego z jego etapów zapewniamy, że nasza bezkompromiso-
wość, pełen profesjonalizm oraz ambicja dostarczania na rynek 
najlepszych produktów są gwarantami osiągnięcia oczekiwane-
go przez nas wszystkich rezultatu – wysokiej jakości kwalifikowa-
nego materiału siewnego zbóż.
Oferując odmiany najpopularniejszych gatunków zbóż o zróżni-
cowanym profilu użytkowym i agronomicznym, pochodzących 
od uznanych hodowców, wierzymy, że w połączeniu z posia-

danymi zasobami technologicznymi i ludzkimi 
sprostamy Państwa oczekiwaniom ku 

obustronnej satysfakcji.



W tym sezonie szczególnie warto zakupić materiał siewny zbóż ozimych – KWALIFIKOWANY. Jesienią 
2012 wysiano bardzo mało takiego materiału i w związku z powyższym trudno liczyć na materiał zebrany 
z własnych pól – niekwalifikowany, gdyż może on charakteryzować się obniżoną wartością siewną. 
Oprócz tego przypominamy niezmienne korzyści – wymienione poniżej:

•	 wysokie ceny materiału konsumpcyjnego i paszowego
•	 możliwość otrzymania dopłaty de minimis – 100 PLN do 1 ha (przy wysiewie 150 kg/ha- daje 

to korzyść ponad 600 PLN/tonę)
•	 stosując tylko kwalifikowany materiał siewny Producent nie musi płacić licencji
•	 (średnia wartość to ok 100 PLN/t)

Korzyści wynikające z wysiewu Kwalifikowanego Materiału Siewnego Zbóż (MSZ) z firmy Chemirol:
•	 Optymalizacja Normy Wysiewu (obsady roślin) – w przypadku wysiewu materiału z własnego zbioru 

producenci zazwyczaj zwiększają wysiew, gdyż nie znają dokładnych parametrów siewnych
•	 Bardzo dobre zabezpieczenie ziarniaków przed patogenami – stosujemy skuteczne zaprawy – 

jęczmień – Premis 025 FS – pozostałe gatunki – Omnix 025 FS oraz polimer- Sepiret Silver – jeszcze 
zwiększający skuteczność zapraw, zmniejszający pylenie i zgrupianie się materiału oraz nadający 
charakterystyczny połysk ziarniakom

•	 Znakomita czystość odmianowa i gatunkowa – wysiewając nasz kwalifikowany materiał producent 
ma pewność w co najmniej 99,7%, że uzyska łan oczekiwanej odmiany bez zanieczyszczeń innymi 
odmianami i gatunkami (np. wysiewając kwalifikowany materiał siewny pszenicy jarej LINUS 
producent ma pewność, że zbierze ziarno tej właśnie odmiany)

•	 Możliwość wyboru opakowań – worki papierowe A 50kg i bardzo trwałe Big Bagi – A 500kg

Istotnym jest, że w naszej ofercie znalazły się 3 nowości – pszenica ozima JOKER,
Jęczmień ozimy dwurzędowy o bardzo nasiennej nazwie CALIFORNIA i żyto mieszańcowe SU ALLAWI.
Możemy się także pochwalić, że jedna z naszych odmian została ocenione najlepiej przez COBORU pod 
względem potencjału plonowania – zasłużyły na tytuł „NUMER 1” i jest to pszenica ozima LINUS!

Odmiany w ofercie jesień 2013

Pszenica ozima – LINUS, JOKER (nowość), POTENZIAL, BARRYTON, ZOBEL,
Pszenżyto ozime – AGOSTINO, PIZARRO
Jęczmień ozimy – CALIFORNIA (nowość)
Żyto ozime – SU ALLAWI F1 (nowość), DAŃKOWSKIE AMBER

Kwalifikowany 
materiał siewny zbóż



Jakościowa Klasa A
Hodowla: RAGT
Rejestracja: Polska 2011, Niemcy 2010

Linus   
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
LINUS w trzyleciu 2010-2012 uzyskał najlepszą ocenę 
plonowania w badaniach COBORU spośród wszystkich 
odmian pszenicy ozimej zarejestrowanych w Polsce 
i wszystkich grup jakościowych!
Na poziomie A1 plon wyniósł – 110% wzorca – 80,8q/
ha, a na poziomie A2 (podwyższona agrotechnika) – 109% 
wzorca – 93,6q/ha.
A w poszczególnych latach:
2012 – A1 – 115%, A2 – 113%,
2011 – A1 – 104%, A2 – 104%,
2010 – A1 – 111%, A2 – 111% wzorca.

Jak można łatwo ocenić tak dobra ocena plonowania nie 
wynika jedynie z dobrej zimotrwałości i wygórowanego 
wyniku w 2012 roku. Ten znakomity rezultat wypływa z:
•	 doskonałego potencjału plonowania,
•	 idealnego przystosowania odmiany do polskich 

warunków,
•	 wierności plonowania w latach
•	 tolerancji na niekorzystne warunki wzrostu.
Te znakomite oceny odnotowano również równomiernie 
na terenie całej Polski – we wszystkich regionach ocena 
wyniosła grubo ponad 100% wzorca.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Linus jest odmianą zakwalifikowaną do grupy jakościowej A – 
wszystkie oceniane parametry zostały zarówno w Polsce jak 
i Niemczech ocenione bardzo wysoko.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
W doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009/2010 Linus 
uzyskał oceny lepsze od wzorca lub na poziomie wzorca. 
(COBORU – im ocena wyższa tym większa odporność)
Linus charakteryzuje się szczególną odpornością na łamliwość 

podstawy źdźbła (pseudocercosporella) – nazwano ją genetyczną 
odpornością VPM, która to:
•	 zwiększa bezpieczeństwo uprawy w monokulturze
•	 pośrednio wpływa na zwiększenie zdolności adaptacyjnych 

Linusa do różnych warunków produkcji
•	 zwiększa tolerancję na wczesne siewy.

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny tworzą łan średniej wysokości i bardzo dużej odporności 
na wyleganie. Linus jest odmianą stworzoną do trudnych 
warunków – znakomicie toleruje gorsze stanowiska dla 
pszenicy, jak również dobrze znosi niskie temperatury. Ocena 
mrozoodporność COBORU – 3,5 (co dla pszenicy wyhodowanej 
w Niemczech jest oceną bardzo dobrą). Dobra ocena 
zimotrwałości została potwierdzona przez COBORU również 
po zimie w 2012 r. –  ocena 3,5 – jedna z lepszych z odmian 
pochodzenia zagranicznego.

REKOMENDACJA
Linus to wybitnie wysokoplonująca odmiana o znakomitych 
parametrach wypiekowych do uprawy na gorszych 
stanowiskach pszenicznych na terenie całego kraju. Plon tworzy 
dzięki dużej ilości kłosów, jednak w przypadku problemów 
ze zbyt niską obsadą rekompensuje to lepszym uziarnieniem 
kłosa. Dzięki bardzo wysokiemu potencjałowi plonowania 
i odporności na wyleganie nadaje się znakomicie również 
do intensywnej uprawy towarowej co czyni ją odmianą 
absolutnie uniwersalną.
Normy wysiewu:
•	 300-350 szt/m² – termin optymalny
•	 350-400 szt/m² – termin opóźniony
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Jakościowa Klasa A
Hodowla: RAGT
Rejestracja: Polska 2011, Niemcy 2010

Linus   
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
LINUS w trzyleciu 2010-2012 uzyskał najlepszą ocenę 
plonowania w badaniach COBORU spośród wszystkich 
odmian pszenicy ozimej zarejestrowanych w Polsce 
i wszystkich grup jakościowych!
Na poziomie A1 plon wyniósł – 110% wzorca – 80,8q/
ha, a na poziomie A2 (podwyższona agrotechnika) – 109% 
wzorca – 93,6q/ha.
A w poszczególnych latach:
2012 – A1 – 115%, A2 – 113%,
2011 – A1 – 104%, A2 – 104%,
2010 – A1 – 111%, A2 – 111% wzorca.

Jak można łatwo ocenić tak dobra ocena plonowania nie 
wynika jedynie z dobrej zimotrwałości i wygórowanego 
wyniku w 2012 roku. Ten znakomity rezultat wypływa z:
•	 doskonałego potencjału plonowania,
•	 idealnego przystosowania odmiany do polskich 

warunków,
•	 wierności plonowania w latach
•	 tolerancji na niekorzystne warunki wzrostu.
Te znakomite oceny odnotowano również równomiernie 
na terenie całej Polski – we wszystkich regionach ocena 
wyniosła grubo ponad 100% wzorca.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Linus jest odmianą zakwalifikowaną do grupy jakościowej A – 
wszystkie oceniane parametry zostały zarówno w Polsce jak 
i Niemczech ocenione bardzo wysoko.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
W doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009/2010 Linus 
uzyskał oceny lepsze od wzorca lub na poziomie wzorca. 
(COBORU – im ocena wyższa tym większa odporność)
Linus charakteryzuje się szczególną odpornością na łamliwość 

podstawy źdźbła (pseudocercosporella) – nazwano ją genetyczną 
odpornością VPM, która to:
•	 zwiększa bezpieczeństwo uprawy w monokulturze
•	 pośrednio wpływa na zwiększenie zdolności adaptacyjnych 

Linusa do różnych warunków produkcji
•	 zwiększa tolerancję na wczesne siewy.

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny tworzą łan średniej wysokości i bardzo dużej odporności 
na wyleganie. Linus jest odmianą stworzoną do trudnych 
warunków – znakomicie toleruje gorsze stanowiska dla 
pszenicy, jak również dobrze znosi niskie temperatury. Ocena 
mrozoodporność COBORU – 3,5 (co dla pszenicy wyhodowanej 
w Niemczech jest oceną bardzo dobrą). Dobra ocena 
zimotrwałości została potwierdzona przez COBORU również 
po zimie w 2012 r. –  ocena 3,5 – jedna z lepszych z odmian 
pochodzenia zagranicznego.

REKOMENDACJA
Linus to wybitnie wysokoplonująca odmiana o znakomitych 
parametrach wypiekowych do uprawy na gorszych 
stanowiskach pszenicznych na terenie całego kraju. Plon tworzy 
dzięki dużej ilości kłosów, jednak w przypadku problemów 
ze zbyt niską obsadą rekompensuje to lepszym uziarnieniem 
kłosa. Dzięki bardzo wysokiemu potencjałowi plonowania 
i odporności na wyleganie nadaje się znakomicie również 
do intensywnej uprawy towarowej co czyni ją odmianą 
absolutnie uniwersalną.
Normy wysiewu:
•	 300-350 szt/m² – termin optymalny
•	 350-400 szt/m² – termin opóźniony

PSZENICA OZIMA

 Plon relatywny w Niemczech lata 2008-2010. Badania rejestrowe BSA.

 Średni plon w dt/ha uzyskiwany w badaniach rejestrowych COBORU w latach 
2010 – 2012 w porównaniu do odmian wzorcowych.

 Odporność na choroby wg COBORU 2009-2010 r.

 Parametry jakościowe wg COBORU 2009-2010 r.

 Linus a plon w regionach
Średni plon w badaniach rejestrowych i porejestrowych w latach 2010-2012.
Procent wzorca w rejonach klasyfikacji COBORU.
A1 - bez ochrony, A2 - z ochroną

Linus Wyniki
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Odmiana: Jakościowa Klasa  A 
Hodowla: DSV (w Polsce prawa posiada Saaten Union)
Rejestracja: Niemcy  2012

PSZENICA OZIMA

Joker

PLONOWANIE
Odmiana zarejestrowana w Niemczech i tam uzyskująca 
bardzo dobre oceny potencjału plonowania – A1 – 7, A2 – 7 
(BSA wynik uśredniony dla całych Niemiec).

W warunkach porównywalnych do polskich – wschodnie 
Landy Niemiec – Saksonia, Brandenburgia i Meklemburgia, 
w trudnym roku zbioru 2012, w którym na tych terenach 
wystąpiły podobne problemy z niskimi temperaturami 
zimowymi jak w Polsce, JOKER w badaniach tzw. landowych 
LSV został oceniony bardzo wysoko tj. w zależności 
od lokalizacji – na poziomie A1 – od 105 – 111% wzorca, 
a średnio 108% wzorca, a na poziomie A2 – od 101‑109% 
wzorca, a średnio 105%. 
Wyniki w liczbach wymiernych – A1 – średnio 99,8q z ha, A2 
średnio 111,8 q z ha – mówią, że Joker ma istotnie bardzo 
wysoki potencjał plonowania i nie boi się trudnych warunków 
zimowych.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
JOKER posiada bardzo dorodne ziarno – ocena BSA – 6 
(MTZ). Jakość ziarna jest bardzo dobra – klasę A osiąga z dużą 
nadwyżką. 3 parametry osiągają nawet klasę E (elitarną).

Podobnie jak Potenzial – starsza odmiana z tej samej linii 
hodowlanej – JOKER ma szczególnie wysoką ocenę wskaźnika 
liczby opadania (7), dzięki czemu ziarno JOKERA jest wysoce 
odporne na porastanie ziarna w kłosach.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Bardzo wysokie oceny odporności na choroby – mączniak – 
ocena idealna (1), rdze brunatną (3) i fuzariozy (4).
Zimotrwałość na poziomie średnim (BSA 6), porównywalnym 
z innymi odmianami niemieckimi.

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny średniowysokie, łan bardzo odporny na wyleganie 
(BSA 3). Odmiana średniowczesna, kłosząca się i dojrzewająca 
kilka dni wcześniej od Potenziala – czynnik bardzo korzystny 
w warunkach suszy.

Charakterystycznymi cechami tej odmiany są również: 
wcześnie pochylający się kłos – co może mieć wpływ 
na zwiększoną odporność na porastanie oraz bardzo silny, 
jasny nalot na całych roślinach, bardzo szerokie i okazałe liście 
flagowe oraz bardzo dobre krzewienie.

REKOMENDACJA
Odmiana posiada przeciętne wymagania glebowe – mniejsze 
niż Potenzial – do uprawy na wszystkich rodzajach gleb 
(pszenicznych) oraz w większości rejonów Polski – poza 
pn- wsch krańcami – szczególnie narażonymi na problemy 
z przezimowaniem. Dobra jakość ziarna w połączeniu 
ze znakomitą tolerancją na choroby czyni z tej odmiany 
idealną propozycję do uprawy niskonakładowej.
Normy wysiewu:
•	 200-250 szt/m² – termin optymalny
•	 250-350 szt/m² – termin opóźniony

Nowość !
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Odmiana: Jakościowa Klasa  A 
Hodowla: DSV (w Polsce prawa posiada Saaten Union)
Rejestracja: Niemcy  2012

PSZENICA OZIMA

Joker

PLONOWANIE
Odmiana zarejestrowana w Niemczech i tam uzyskująca 
bardzo dobre oceny potencjału plonowania – A1 – 7, A2 – 7 
(BSA wynik uśredniony dla całych Niemiec).

W warunkach porównywalnych do polskich – wschodnie 
Landy Niemiec – Saksonia, Brandenburgia i Meklemburgia, 
w trudnym roku zbioru 2012, w którym na tych terenach 
wystąpiły podobne problemy z niskimi temperaturami 
zimowymi jak w Polsce, JOKER w badaniach tzw. landowych 
LSV został oceniony bardzo wysoko tj. w zależności 
od lokalizacji – na poziomie A1 – od 105 – 111% wzorca, 
a średnio 108% wzorca, a na poziomie A2 – od 101‑109% 
wzorca, a średnio 105%. 
Wyniki w liczbach wymiernych – A1 – średnio 99,8q z ha, A2 
średnio 111,8 q z ha – mówią, że Joker ma istotnie bardzo 
wysoki potencjał plonowania i nie boi się trudnych warunków 
zimowych.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
JOKER posiada bardzo dorodne ziarno – ocena BSA – 6 
(MTZ). Jakość ziarna jest bardzo dobra – klasę A osiąga z dużą 
nadwyżką. 3 parametry osiągają nawet klasę E (elitarną).

Podobnie jak Potenzial – starsza odmiana z tej samej linii 
hodowlanej – JOKER ma szczególnie wysoką ocenę wskaźnika 
liczby opadania (7), dzięki czemu ziarno JOKERA jest wysoce 
odporne na porastanie ziarna w kłosach.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Bardzo wysokie oceny odporności na choroby – mączniak – 
ocena idealna (1), rdze brunatną (3) i fuzariozy (4).
Zimotrwałość na poziomie średnim (BSA 6), porównywalnym 
z innymi odmianami niemieckimi.

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny średniowysokie, łan bardzo odporny na wyleganie 
(BSA 3). Odmiana średniowczesna, kłosząca się i dojrzewająca 
kilka dni wcześniej od Potenziala – czynnik bardzo korzystny 
w warunkach suszy.

Charakterystycznymi cechami tej odmiany są również: 
wcześnie pochylający się kłos – co może mieć wpływ 
na zwiększoną odporność na porastanie oraz bardzo silny, 
jasny nalot na całych roślinach, bardzo szerokie i okazałe liście 
flagowe oraz bardzo dobre krzewienie.

REKOMENDACJA
Odmiana posiada przeciętne wymagania glebowe – mniejsze 
niż Potenzial – do uprawy na wszystkich rodzajach gleb 
(pszenicznych) oraz w większości rejonów Polski – poza 
pn- wsch krańcami – szczególnie narażonymi na problemy 
z przezimowaniem. Dobra jakość ziarna w połączeniu 
ze znakomitą tolerancją na choroby czyni z tej odmiany 
idealną propozycję do uprawy niskonakładowej.
Normy wysiewu:
•	 200-250 szt/m² – termin optymalny
•	 250-350 szt/m² – termin opóźniony

Nowość !

 
Odmiana

Miejscowość

Bernburg Dornburg Friemar Magdeburg Walbeck średnio

Poziom A1 Joker % wzorca 111 105 105 112 108 108

Wzorzec (q) 92 101,4 85,9 97,8 80,1 91,4

Poziom A2 Joker % wzorca 103 105 101 106 109 105

Wzorzec (q) 112,2 109 101,2 110,2 100,8 106,7

Joker Wyniki

 Parametry wypiekowe pszenicy ozimej Joker wg BSA  Odporności na choroby wg BSA (mniejsza wartość oznacza większą odporność)

 Plonowanie pszenicy ozimej Joker w porównaniu do wzorca w (%) wschodnie landy Niemiec (LSV 2012)

PSZENICA OZIMA
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Odmiana: Jakościowa Klasa A
Hodowla: Saaten Union
Rejestracja: Niemcy 2006

Potenzial
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
Odmiana plonuje bardzo wysoko i bardzo wiernie 
w latach – w całych Niemczech (ocena BSA 7), a szczególne 
we wschodnich landach i w lokalizacjach o niskich opadach.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Cechą wyróżniającą odmianę w Niemczech i w Polsce jest 
znakomita ocena liczby opadania (8). Dodatkowo odmiana 
nie porasta w kłosach, co zostało sprawdzone w ubiegłym 
roku na polskich polach.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Dobra tolerancja, szczególnie na rdzę brunatną i mączniaka 
(wyniki BSA 2008 – im wartość mniejsza tym większa 
odporność).

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny niskie bardzo odporne na wyleganie.

REKOMENDACJA
Odmiana tworzy wysoki plon dzięki dużemu zagęszczeniu 
kłosów/m² – 550-650 szt/m². Gęsty łan tworzy dzięki 
uwarunkowaniom genetycznym.
Potenzial, to znakomita pszenica jakościowa do uprawy 
intensywnej na dobrych stanowiskach przy zastosowaniu 
pełnej ochrony fungicydowej.
Normy wysiewu:
•	 200-250 szt/m² – termin optymalny
•	 250-350 szt/m² – termin opóźniony

 Plonowanie pszenicy oz w doświadczeniach BSA – Lokalizacje w Niemczech Wschodnich o najmniejszej sumie 
opadów w 2009 r. (% wzorca – wzorzec: Akteur, Adler, Event, Philipp) 

 Plonowanie odmian pszenicy ozimej w Niemczech w roku 2010 wg Bundessortenamt

 Bonitacja wskaźników jakościowych wg BSA 2009 r.
 Odporność na choroby wg BSA 2009 r.
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Odmiana: Jakościowa Klasa A
Hodowla: Saaten Union
Rejestracja: Niemcy 2006

Potenzial
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
Odmiana plonuje bardzo wysoko i bardzo wiernie 
w latach – w całych Niemczech (ocena BSA 7), a szczególne 
we wschodnich landach i w lokalizacjach o niskich opadach.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Cechą wyróżniającą odmianę w Niemczech i w Polsce jest 
znakomita ocena liczby opadania (8). Dodatkowo odmiana 
nie porasta w kłosach, co zostało sprawdzone w ubiegłym 
roku na polskich polach.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Dobra tolerancja, szczególnie na rdzę brunatną i mączniaka 
(wyniki BSA 2008 – im wartość mniejsza tym większa 
odporność).

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny niskie bardzo odporne na wyleganie.

REKOMENDACJA
Odmiana tworzy wysoki plon dzięki dużemu zagęszczeniu 
kłosów/m² – 550-650 szt/m². Gęsty łan tworzy dzięki 
uwarunkowaniom genetycznym.
Potenzial, to znakomita pszenica jakościowa do uprawy 
intensywnej na dobrych stanowiskach przy zastosowaniu 
pełnej ochrony fungicydowej.
Normy wysiewu:
•	 200-250 szt/m² – termin optymalny
•	 250-350 szt/m² – termin opóźniony

 Plonowanie pszenicy oz w doświadczeniach BSA – Lokalizacje w Niemczech Wschodnich o najmniejszej sumie 
opadów w 2009 r. (% wzorca – wzorzec: Akteur, Adler, Event, Philipp) 

 Plonowanie odmian pszenicy ozimej w Niemczech w roku 2010 wg Bundessortenamt

 Bonitacja wskaźników jakościowych wg BSA 2009 r.
 Odporność na choroby wg BSA 2009 r.

Odmiana: Elitarna Klasa E
Hodowla: RAGT
Rejestracja: Czechy 2007

Barryton   
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
Bardzo wysoki potencjał plonowania:
•	 Wstępne badania COBORU 2010 – 107,01% wzorca 

(średnia dla całego kraju)
•	 Ocena BSA (Niemcy) w roku 2009 – 8 (skala 9-cio 

stopniowa)

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
NIEMCY – GRUPA JAKOŚCIOWA E – szczególnie dobra ocena 
liczby opadania oraz parametrów cenionych przez piekarzy 
tj wodochłonności i wydajności mąki. Rzadko spotykane 
skorelowanie bardzo wysokiego plonu z jakością klasy E. 
Odmiana tworzy bardzo grube ziarno.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Wysoka tolerancja na choroby, szczególnie na mączniaka i rdze.

POKRÓJ ROŚLINY
Łan średniowysoki – średnia odporność na wyleganie.

REKOMENDACJA
Barryton buduje bardzo wysoki plon dzięki wysokiemu 
zaziarnieniu kłosa i bardzo wysokiej Masie Tysiąca Ziarniaków.
Doświadczenia w Polsce, Niemczech i Czechach wykazują, 
że Barryton ma przeciętne wymagania glebowe. Polecany jest 
do uprawy na potrzeby konsumpcyjne na terenie całego kraju.
Normy wysiewu:
•	 280 szt/m² – termin optymalny
•	 350-450szt/m² – termin opóźniony

 Plonowanie pszenicy oz w doświadczeniach CCA w 2010r. w % wzorca. 
Wzorzec: Tonacja, Bogatka, Figura, Muszelka.

 Bonitacja wskaźników jakościowych wg BSA 2009 r.

 Odporność na choroby wg BSA 2009.

 Plonowanie pszenic - 
Tutzpatz (Pomorze Przednie) 
BSA 2009 r.
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Odmiana: Jakościowa Klasa A
Hodowla: Lantmannen SW Seed
Rejestracja: Niemcy 2006

Zobel   
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
Wysokie i stabilne plony. W Niemczech ocena 6 (BSA 2009 
skala 9-cio stopniowa).

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Doskonała wartość wypiekowa (grupa A) – wysoki test 
sedymentacji, zawartość białka i wydajność mąki.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY 
Odmiana odpornościowa o maksymalnie podwyższonej 
tolerancji na:
•	 choroby (mączniak, choroby podstawy źdźbła i fuzariozę)
•	 niskie temperatury – najlepsza ocena w BSA (Niemcy) – 3

POKRÓJ ROŚLINY
Łan średniowysoki, odporny na wyleganie, bardzo szeroki liść 
flagowy.

REKOMENDACJA 
Do uprawy na terenie całej Polski, na glebach lepszych – przy 
ograniczonych kosztach ochrony grzybowej dzięki wysokiej 
tolerancji na choroby.

Norma wysiewu:
•	 300 szt/ m² – termin optymalny
•	 350-380 szt/m² – termin opóźniony.

 Ocena odporności na choroby wg BSA Niemcy 2009.
Mniejsza cyfra oznacza większą odporność.

 Bonitacja wskaźników jakościowych wg BSA 2009.
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Odmiana: Jakościowa Klasa A
Hodowla: Lantmannen SW Seed
Rejestracja: Niemcy 2006

Zobel   
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
Wysokie i stabilne plony. W Niemczech ocena 6 (BSA 2009 
skala 9-cio stopniowa).

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Doskonała wartość wypiekowa (grupa A) – wysoki test 
sedymentacji, zawartość białka i wydajność mąki.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY 
Odmiana odpornościowa o maksymalnie podwyższonej 
tolerancji na:
•	 choroby (mączniak, choroby podstawy źdźbła i fuzariozę)
•	 niskie temperatury – najlepsza ocena w BSA (Niemcy) – 3

POKRÓJ ROŚLINY
Łan średniowysoki, odporny na wyleganie, bardzo szeroki liść 
flagowy.

REKOMENDACJA 
Do uprawy na terenie całej Polski, na glebach lepszych – przy 
ograniczonych kosztach ochrony grzybowej dzięki wysokiej 
tolerancji na choroby.

Norma wysiewu:
•	 300 szt/ m² – termin optymalny
•	 350-380 szt/m² – termin opóźniony.

 Ocena odporności na choroby wg BSA Niemcy 2009.
Mniejsza cyfra oznacza większą odporność.

 Bonitacja wskaźników jakościowych wg BSA 2009.

PSZENICA OZIMA – Cechy użytkowe i wartość gospodarcza

LINUS JOKER BARRYTON* POTENZIAL ZOBEL

Hodowca RAGT DSV RAGT Saaten Union SW

Klasa jakości A A E/A A A

Wczesność 6 5 5 6 5

Wysokość 4 5 5 4 5

Wyleganie 3 3 5 3 5

Zimotrwałość 4 6 4 5 3

Pseudocercos‑porella 3 5 5 6 2

Septorioza liści 5 4 4 5 4

Mączniak 4 1 2 2 2

Fuzarioza 5 4 4 5 4

DTR 6 4 5 5 5

Rdze 5 3 3 4 4

Krzewienie 5 5 5 6 5

MTZ 5 6 6 4 4

Wymagania glebowe NISKIE Srednie do 
niskich

Średnie do 
niskich

średnie do 
wysokich

średnie

Liczby w rubrykach oznaczają ocenę w skali 1-9.
dla cech -  plon, MTZ, krzewienie-  in większa wartość tym lepsza ocena
odporności – im niższa wartość, tym lepsza ocena
*oceny odmiany Barryton pochodzą z roku 2009 

Porównanie cech użytkowych i wartości gospodarczej odmian pszenicy ozimej 
w oficjalnych doświadczeniach niemieckich wg Bundessortenamt w 2011 r.
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Tradycyjna długość słomy
Hodowla: Danko
Rejestracja: Polska 2008

Pizarro   
PSZENŻYTO OZIME

PLONOWANIE
Bardzo wysokie plony w każdym regionie Polski.
Plon na poziomie A1 – 111% wzorca w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU 2010 r.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Dobra odporność na choroby szczególnie na: mączniaka, 
rynchosporiozę i rdzę brunatną.

POKRÓJ ROŚLINY
Łan średnioodporny na wyleganie – zaleca się zastosowanie 
pełnej dawki regulatora wzrostu. Ziarno dorodne, o dużej 
zawartości białka, nie porasta w kłosach. Dobra zdolność 
do krzewienia się roślin.

REKOMENDACJA
Pizarro ma niskie wymagania glebowe, można je uprawiać 
również w monokulturze i w uprawie uproszczonej, co przy 
dobrej zimotrwałości pozwala na uprawę w całym kraju.

Normy wysiewu:
•	 300 szt/m² – termin optymalny
•	 350-400 szt/m² – termin opóźniony

 Odporność na choroby wg COBORU 2010 r. Badania porejestrowe. 
Skala 1-9. Większa cyfra oznacza większą odporność.

 Plonowanie pszenżyta ozimego w latach 2010-2012 COBORU - PDO.
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Tradycyjna długość słomy
Hodowla: Danko
Rejestracja: Polska 2008

Pizarro   
PSZENŻYTO OZIME

PLONOWANIE
Bardzo wysokie plony w każdym regionie Polski.
Plon na poziomie A1 – 111% wzorca w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU 2010 r.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Dobra odporność na choroby szczególnie na: mączniaka, 
rynchosporiozę i rdzę brunatną.

POKRÓJ ROŚLINY
Łan średnioodporny na wyleganie – zaleca się zastosowanie 
pełnej dawki regulatora wzrostu. Ziarno dorodne, o dużej 
zawartości białka, nie porasta w kłosach. Dobra zdolność 
do krzewienia się roślin.

REKOMENDACJA
Pizarro ma niskie wymagania glebowe, można je uprawiać 
również w monokulturze i w uprawie uproszczonej, co przy 
dobrej zimotrwałości pozwala na uprawę w całym kraju.

Normy wysiewu:
•	 300 szt/m² – termin optymalny
•	 350-400 szt/m² – termin opóźniony

 Odporność na choroby wg COBORU 2010 r. Badania porejestrowe. 
Skala 1-9. Większa cyfra oznacza większą odporność.

 Plonowanie pszenżyta ozimego w latach 2010-2012 COBORU - PDO.

Krótkosłome
Hodowla: Lantmannen SW Seed
Rejestracja: Polska 2011, Niemcy 2009 

PSZENŻYTO OZIME

Agostino   

PLONOWANIE
Doskonały potencjał plonowania. W badaniach rejestrowych 
2010 – najlepszy wynik spośród wszystkich odmian (również 
tradycyjnych) – 126,4% wzorca (Moredato, Algoso, Borwo). 
W wartości bezwzględnej stanowi to ponad 1,5 tony/ha 
więcej od odmian wzorcowych!
W Niemczech BSA 2009 Agostino uzyskało również bardzo 
wysoką ocenę potencjału plonowania – poziom A1 – 9, 
poziom A2 – 8.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
•	 zawartość białka powyżej wzorca
•	 wyrównanie – 94%
•	 MTZ bardzo wysokie (wyjątek wśród odmian 

krótkosłomych) ocena BSA – 7 (skala 1-9)

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Bardzo dobra tolerancja na choroby. Jedna z najlepszych 
ocen odporności w Niemczech i w Polsce. Dodatkowo 
odmiana charakteryzuje się zwartym i niskim łanem (ok 
100cm wg COBORU), co znacznie zwiększa odporność 
na wyleganie.

REKOMENDACJA
Agostino jest odmianą do intensywnej uprawy na terenie 
całej Polski (mrozoodporność – 4,5 wg COBORU, 
porównywalna z odmianą Algoso). Odmiana łączy 
w sobie najważniejsze cechy dla zbóż: plenności, jakości 
i odporności.
Normy wysiewu:
•	 300 szt/m2 – termin optymalny
•	 350-400 szt/m² – termin opóźniony

 Plonowanie pszenżyta ozimego w latach 2010-2012 wg COBORU PDO

 Plonowanie pszenżyta oz. BSA 2009 Niemcy (Skala 1-9).

 Tolerancja na choroby Niemcy wg BSA 2009. 
Skala 1-9. Mniejsza cyfra oznacza większą odporność.
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ŻYTO OZIME

Odmiana: Mieszańcowa
Hodowla:  Saaten Union
Rejestracja: Polska 2012

SU Allawi F1

PLONOWANIE
Mieszaniec typu TURBO bardzo wysoko plonujący – w latach 
2009-2011 w granicach 112‑119% wzorca. Potencjał 
plonowania wyróżnia tą odmianę na tle innych żyt 
mieszańcowych na polskim rynku.

Wysoki potencjał plonowania zarówno w uprawie 
ekstensywnej jak i intensywnej.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Bardzo dobra odporność na mączniaka, rynhosporiozę i rdzę 
brunatną, a także znakomita zimotrwałość.

JAKOŚĆ
Grube ziarno z dużą zawartością białka.

REKOMENDACJA
Odmiana charakteryzująca się wczesnym rozwojem – 
pierwsze żyto z wczesnym terminem kłoszenia.
SU Allawi F1 to połączenie wysokiego plonu zarówno 
w uprawie ekstensywnej jak i intensywnej z szybkim 
rozwojem. Odmiana nadaje się na stanowiska ubogie 
w wodę, zapewniające szybkie dojrzewanie, a także 
na opóźnione siewy.

Norma wysiewu:
Wczesny termin siewu – 150-190 ziaren/m2

Optymalny termin siewu – 190-240 ziaren/m2

Późny termin siewu – 240-300 ziaren/m2

 Plonowanie pszenżyta oz. Pizarro. Rejony (PDO 2010).

Nowość !
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ŻYTO OZIME

Odmiana: Mieszańcowa
Hodowla:  Saaten Union
Rejestracja: Polska 2012

SU Allawi F1

PLONOWANIE
Mieszaniec typu TURBO bardzo wysoko plonujący – w latach 
2009-2011 w granicach 112‑119% wzorca. Potencjał 
plonowania wyróżnia tą odmianę na tle innych żyt 
mieszańcowych na polskim rynku.

Wysoki potencjał plonowania zarówno w uprawie 
ekstensywnej jak i intensywnej.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Bardzo dobra odporność na mączniaka, rynhosporiozę i rdzę 
brunatną, a także znakomita zimotrwałość.

JAKOŚĆ
Grube ziarno z dużą zawartością białka.

REKOMENDACJA
Odmiana charakteryzująca się wczesnym rozwojem – 
pierwsze żyto z wczesnym terminem kłoszenia.
SU Allawi F1 to połączenie wysokiego plonu zarówno 
w uprawie ekstensywnej jak i intensywnej z szybkim 
rozwojem. Odmiana nadaje się na stanowiska ubogie 
w wodę, zapewniające szybkie dojrzewanie, a także 
na opóźnione siewy.

Norma wysiewu:
Wczesny termin siewu – 150-190 ziaren/m2

Optymalny termin siewu – 190-240 ziaren/m2

Późny termin siewu – 240-300 ziaren/m2

 Plonowanie pszenżyta oz. Pizarro. Rejony (PDO 2010).

Nowość !

ŻYTO OZIME

Odmiana: Liniowa
Hodowla: Danko HR
Rejestracja: Polska  2010

Dańkowskie Amber

PLONOWANIE
Nowa, wysoko i stabilnie plonująca odmiana liniowa 
pochodząca z rodzimej hodowli Danko.
Wegług COBORU w wieloleciu 2008-2010 uzyskała dobry 
plon – 68,7 dt/ha, a w roku 2011 uzyskała jeden z lepszych 
wyników oceny plonowania na poziomie A1 98,5% wzorca, 
a na poziomie A2 99,5%.

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny o tradycyjnej długości słomy, ale o bardzo dobrej 
odporności na wyleganie.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Odmiana o dobrej zdrowotności – szczególnie wysoka 
tolerancja na mączniaka i choroby podstawy źdźbła.

JAKOŚĆ
Ziarno o dobrej jakości – przydatna do celów młynarsko - 
piekarskich oraz dzięki wysokiej zawartości cukrów (68,3%) 
doskonale nadaje się do produkcji spirytusu.

REKOMENDACJA
Dańkowskie Amber, to uniwersalna odmiana do wysiewu 
w różnych – również najsłabszych warunkach glebowych.

Norma wysiewu:
•	 Termin optymalny – 280-300 szt/m2

•	 Termin opóźniony – 300-400 szt/m2

 Plonowanie żyta  ozimego w roku 2011 w Polsce wg  PDO COBORU 2011 rok w % wzorca 

 Odporność na wyleganie przed zbiorem odmian żyta ozimego wg PDO COBORU 2011 r.
Ocena w skali 1-9 - wyższa liczba oznacza większą odporność.  
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Pastewny dwurzędowy 
Hodowla: Nickerson
Rejestracja: Niemcy 2012

California
JĘCZMIEŃ OZIMY

PLONOWANIE
California jest najnowszą i najlepiej plonującą odmianą 
dwurzędową na rynku niemieckim. Uzyskała maksymalną 
ocenę plonowania – A1 – 9, A2 – 9 – na obydwu poziomach 
agrotechnicznych. Ta ocena jest w wielu przypadkach wyższa 
niż odmian mieszańcowych.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Campanile jest odmianą o ustalonej genetycznie 
odporności na wirusową żółtą mozaikę jęczmienia oraz 
o dobrej odporności na inne choroby grzybowe, w tym 
na rynhosporiozę.

Charakteryzuje tą odmianę wysoka ocena zimotrwałości  
– 5 (wg BSA, Niemcy).

JAKOŚĆ
Wysoką wartość pastewna dzięki dużej Masie Tysiąca Ziaren 
– ocena 7 (BSA Niemcy, 2012). Umożliwia to producentom 
skarmianie wyprodukowanego ziarna we własnym 
gospodarstwie lub sprzedaż dobrego surowca na rynku.

REKOMENDACJA
California jest polecana do uprawy na ziarno paszowe 
na terenie całej Polski, jako jedna z najlepiej plonujących 
odmian o znakomitej jakości.
Norma wysiewu: 
250 szt/m²

 Masa Tysiąca Ziaren - BSA Niemcy, 2012

 Plonowanie Jęczmienia Ozimego - Niemcy BSA 2011

Nowość !
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Jesienny program ochrony i pielęgnacji R Z E P A K U
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Brasifun 250 EC
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Devrinol Top 375 CS Navigator 360 SL
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Elegant 05 EC – skutecznie zwalcza samosiewy zbóż

Permuson 416 SC– rozwiązanie dedykowane  
na słabsze gleby

Devrinol Top 375 CS + Naspar 500 SC – idealne  
rozwiązanie dedykowane na większość plantacji

Navigator 360 SL – specjalista w zwalczaniu fiołka polnego

Devrinol Top 375 CS – podstawowy herbicyd  
w doglebowej ochronie rzepaku

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

•  Nawozy dolistne gwarantują prawidłowy rozwój  
jesienny, dobre przezimowanie plantacji. Zapewniają 
warunki do wydania możliwie wysokiego jakościowo 
i ilościowo plonu

•  Biostymulatory wzrostu poprawiają  jesienny rozwój 
roślin, a w szczególności  rozwój systemu korzeniowego

•  Insektycydy silnie zwalczające owady  
w okresie jesiennym

•  Skuteczna ochrona grzybobójcza i odpowiednie 
skrócenie rzepaku przed zimą

• Warianty ochrony herbicydowej:
¬ gwarantują pełne spektrum zwalczania chwastów;

¬ pozwalają na optymalne dopasowanie do sytuacji 
panującej na plantacji w zależności od panujących 
warunków  glebowych i pogodowych oraz rodzaju 
zagrożeń.



40 Jesień 2013 / R Z E P A K

T
Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Trzeba mieć na uwadze, że poziom plonowania 

rzepaku, jak i jego zimotrwałość są w dużym 

stopniu zależne zarówno od jesiennego rozwoju, 

jak i odżywienia roślin w tym okresie. Stąd też 

warto przypomnieć, że prawidłowo rozwinięty 

rzepak jesienią powinien wytworzyć od 8–12 

liści (w ostatnich dwóch latach bywało, że wcze-

śnie zasiane rzepaki budowały rozetę znacznie 

powyżej 15 liści - fot. 1, co pod warunkiem że 

przetrwały zimę nie miało ujemnego wpływu 

na poziom ich plonowania), grubą szyjkę ko-

rzeniową (ważne aby nie była wyniesiona) oraz 

głęboko sięgający palowy system korzeniowy. 

Taki rozwój rzepaku zapewnia zarówno dużą 

odporność na wymarzanie, jak i prawidłową 

regenerację roślin po zimie (szybki początkowy 

wzrost). Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że 

u rzepaku już jesienią następuje wytwarzanie 

zawiązków rozgałęzień - pędów bocznych (od 

fazy 5-6 liścia) i zawiązywanie kwiatostanów 

(od fazy 8 liścia), czyli w dużym stopniu decy-

duje się przyszły plon nasion. W przypadku, gdy 

rośliny są za słabo rozwinięte i w dodatku nie-

dożywione (patrz rok 2010) to posiadają słaby 

system korzeniowy, a także występuje u nich 

opóźnione wytwarzanie zawiązków rozgałęzień 

i ograniczone jest zawiązywanie kwiatostanów. 

Na bardzo słabo rozwiniętych plantacjach proce-

sy te występują dopiero na wiosnę, co znacznie 

może ograniczyć potencjał plonotwórczy roślin, 

szczególnie w sytuacji przedłużającej się zimy 

(patrz rok obecny) czy chłodnej wiosny. Pra-

widłowy rozwój jesienny jest tym ważniejszy 

im są bardziej niekorzystne warunki w okresie 

wiosennym, a także im jest krótszy okres od 

ruszenia wiosennej wegetacji do kwitnienia 

(mało czasu na nadrobienie zaległości). Gdyż 

trzeba wiedzieć, że rośliny w tym czasie, któ-

ry w skrajnym przypadku może trwać nawet 

niespełna 4 tygodnie (przykładowo na terenie 

Wielkopolski w roku obecnym pomimo spóź-

nionej wiosny pierwsze rzepaki zakwitły już 30 

kwietnia, a prawidłowo prowadzone pod koniec 

pierwszej dekady maja), a zwykle trwa około 

6–8 tygodni aby mogły wysoko plonować muszą 

wytworzyć odpowiednio dużą biomasę o wy-

sokiej koncentracji składników pokarmowych. 

Większość potasu i azotu prawidłowo rozwinięty 

rzepak akumuluje do początku kwitnienia, co 

sprawia że wczesną wiosną musi pobrać z gleby 

ponad 200 kg K
2
O oraz w granicach 140–180 kg 

N/ha. Zatem szczególnie w sytuacji przedłu-

żającej się zimy czy chłodnej wiosny warunek 

ten jest możliwy do spełnienia tylko w łanach 

dobrze rozwiniętych i odżywionych w okresie 

jesiennym. Jednocześnie warto zaznaczyć, że 

nawet gdy wiosna jest korzystna bardzo rzadko 

się zdarza aby rzepaki które słabo rozwinę-

ły się jesienią w okresie wiosennym zdążyły 

nadrobić zaległości i plonowały na zbliżonym 

poziomie, jak rzepaki które były prawidłowo 

rozwinięte i odżywione w okresie jesiennym. 

Przechodząc do nawożenia warto przypo-

mnieć, że rzepak ozimy zalicza się do roślin 

o bardzo dużych potrzebach pokarmowych. 

Przykładowo przy plonie nasion na pozio-

mie 4,5 t/ha pobiera średnio 250–270 kg N,  

110-135 kg P
2
O

5
, 315–360 kg K

2
O, 180–225 kg Ca, 

27–36 kg Mg i 68–80 kg S oraz znaczne ilości 

mikroelementów. Oczywiście tylko część tego 

pobrania przypada na jesień ale nie wszystkie 

składniki opłaca i powinno stosować się wiosną. 

Tym bardziej, że jak już wspomniano prawidłowe 

odżywienie rzepaku w okresie jesiennym jest 

jednym z podstawowych czynników, który jest 

odpowiedzialny zarówno za rozwój roślin, jak 

i ich przygotowanie do zimy. Przy czym trzeba 

mieć na uwadze, że wysoką efektywność nawo-

żenia można uzyskać tylko w warunkach uregulo-

wanego odczynu. Przyjmuje się, że rzepak ozimy 

powinien być uprawiany na glebach o odczynie 

mieszczącym się w zakresie pH od 6,0-7,0 (obo-

wiązuje zasada, że im gleba cięższa tym wyższa 

wartość odczynu w podanym przedziale). Decy-

duje on o właściwościach fizycznych (struktura 

gleby), chemicznych (dostępność składników 

pokarmowych) i biologicznych gleby (rozwój mi-

kroorganizmów glebowych, które są między inny-

mi odpowiedzialne za udostępnianie składników 

pokarmowych dla roślin z zasobów glebowych). 

Stąd też regulacja odczynu (w razie potrzeby) ma 

zawsze pierwszeństwo przed innymi zabiegami 

nawozowymi. Przy czym w praktyce nawozy wap-

niowe najlepiej jest zastosować przed siewem 

rośliny przedplonowej, przykładowo pszenicy. 

Nawożenie R Z E P A K U
dr inż. witoLd SzCzEPaniaK >> 
uniwErSytEt PrzyrodniCzy 
w Poznaniu //

Jesienne nawożenie 
rzepaku ozimego

Fot. 1. Wczesny siew a rozwój morfologiczny rzepaku – jesień 2012.

Przystępując do uprawy rzepaku warto mieć na uwadze,  
że ostatnie lata odznaczały się bardzo zmiennymi warunkami 

pogodowymi. Przed kolejnym sezonem wegetacyjnym trzeba 
się zastanowić, co zrobić, aby niezależnie od warunków pogo-
dowych w okresie jesiennym zbudować dobry fundament pod 

przyszły plon i właściwie przygotować rzepak do zimy. 
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Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Przed siewem rzepak powinien  
być nawożony przede wszystkim 

fosforem i potasem, a często także 
azotem i magnezem.  

Nie oznacza to jednak, że rzepak 
przed zimą nie potrzebuje innych 

składników pokarmowych, tj. siarki 
i mikroelementów. 

Przy czym gros tych składników rzepak pobiera 

na wiosnę. Stąd też prawidłowa strategia nawo-

żenia tymi składnikami powinna uwzględniać 

jesienne (mniej), jak i wiosenne (więcej) ich 

stosowanie. Jesienne nawożenie magnezem, 

natomiast należy traktować jako podstawowe 

szczególnie w sytuacji, gdy rzepak uprawiamy 

na glebach o niskiej zasobności w ten skład-

nik (tab. 1). W takim przypadku nawożenie tym 

składnikiem należy koniecznie wykonać przed 

siewem lub po wschodach rzepaku jesienią, a na 

wiosnę wskazane jest przeprowadzenie nawo-

żenia uzupełniającego (przy czym powinno być 

ono wykonane bardzo wczesną wiosną). 

Zanim zostanie przedstawiona jesienna 

strategia nawożenia rzepaku ozimego fosfo-

rem i potasem warto przypomnieć, że rola tych 

składników w prawidłowym jesiennym rozwoju 

rzepaku jest nie do przecenienia. Fosfor odpo-

wiada między innymi za prawidłowy rozwój sys-

temu korzeniowego (dobrze rozwinięty system 

korzeniowy zapewnia lepszą zimotrwałość roślin, 

a także dostępność wody i składników pokar-

mowych przez co rośliny są lepiej odżywione 

i mniej wrażliwe na suszę). Natomiast potas 

na dobrze rozwiniętych plantacjach jesienią 

jest pobierany nawet w ilości 60–80 (100) kg 

K
2
O/ha i wraz z fosforem i innym składnikami 

pokarmowymi pełni kluczową rolę w tworzeniu 

rozety rzepaku i jego przezimowaniu (potas 

„zagęszcza” sok komórkowy przez zwiększa się 

odporność roślin na mróz). Poza tym rośliny 

prawidłowo odżywione potasem racjonalnie 

gospodarują wodą, co jest szczególnie ważne 

przy niedoborach opadów. Podstawowym wa-

runkiem właściwej dostępności potasu i fosforu 

dla roślin jest odpowiedni system nawożenia, 

który powinien być tak opracowany, aby po zbio-

rze przedplonu doprowadzić zasobność gleby 

w przyswajalny potas do co najmniej górnego 

zakresu poziomu średniego. Gleba lekka winna 

natomiast charakteryzować się zakresem za-

sobności na poziomie klasy wysokiej (tab. 2). 

Jednocześnie zasobność gleby w fosfor przed 

siewem rzepaku powinna kształtować się co 

najmniej w górnym zakresie zasobności średniej, 

tj. 14–15 mg P
2
O

5
/100 g gleby, a najlepiej, aby 

była wysoka (około 18 mg P
2
O

5
/ 100 g gleby). 

Gdy posiadamy tak przygotowane stanowisko 

to można znacząco ograniczyć nawożenie mine-

ralne tymi składnikami w stosunku do potrzeb, 

gdyż znaczna część zapotrzebowania roślin na 

te składniki zostanie pokryta z zasobów gle-

bowych. Będzie ona tym większa im wyższa 

będzie zasobność gleby w przyswajalne skład-

niki pokarmowe, a także będą lepsze warunki 

ich pobierania z gleby, tj. wysoką efektywność 

nawożenia uzyskuje się na glebach o uregulowa-

nym odczynie, odpowiedniej strukturze i zasob-

nych w materię organiczną. W takim przypadku, 

przy powyższej zasobności, aby uzyskać plon 

w granicach 4-5 ton nasion z hektara wskazane 

jest nawożenie w zakresie 140–180 kg K
2
O/ha 

i 80-110 kg P
2
O

5
/ha. Natomiast na glebach o ni-

skiej zasobności nawożenie mineralne należy 

zwiększyć o około 25–50% w stosunku do po-

trzeb (część składnika wprowadzona w nawozie 

przeznaczona jest na podniesienie zasobności 

gleby). Przy czym warto mieć rozpoznaną za-

sobność gleby na polu, na którym zamierzamy 

uprawiać rzepak już przed siewem przedplonu 

aby w razie potrzeby przynajmniej częściowo 

zwiększyć jego nawożenie. Trzeba mieć na uwa-

dze, że rzepak budując bardzo głęboki system 

korzeniowy pobiera znaczne ilości składników 

pokarmowych z podglebia (efektywne pobie-

ranie składników pokarmowych może sięgać 

nawet do 1,5 m). Stąd też zwiększone nawoże-

nie rośliny przedplonowej ma na celu przede 

wszystkim wzbogacenie głębszych warstw gle-

by. Oczywiście nawożenie bieżące na glebach 

wyczerpanych również musi być odpowiednio  

większe. 

Ustalając wysokość nawożenia mineralnego 

fosforem i potasem rzepaku poza ustaleniem 

zapotrzebowania i uwzględnieniem zasobno-

ści gleby w przyswajalne składniki pokarmowe 

trzeba również mieć na uwadze dopływ skład-

ników z przyorywanych resztek pożniwnych lub 

stosowanych nawozów naturalnych (obornik, 

gnojówka, gnojowica). W tym celu należy sys-

tematycznie prowadzić bilans obu składników 

w zmianowaniu, korygując przed każdym kolej-

nym sezonem wegetacyjnym dane o plonach 

i ilości składników wprowadzonych do gleby 

w resztkach pożniwnych czy zastosowanych 

nawozach naturalnych. Warto wiedzieć, że przy-

kładowo decydując się na przyoranie słomy do 

gleby wraca większość pobranego przez rośli-

ny potasu, gdyż składnik ten gromadzony jest 

przede wszystkim w organach wegetatywnych 

roślin, odmiennie wygląda sytuacja z fosforem, 

który głównie gromadzony jest w ziarnie i na-

sionach, a co się z tym wiąże w większości wy-

wożony jest z pola.

Nawożenie szczególnie potasem 
rzepaku ozimego można podzielić 

na dwie części, tj. około 1/2–3/4 
zastosować jesienią przedsiewnie, 
a około 1/2–1/4 późną jesienią lub 

wiosną przed ruszeniem wegetacji  
(im wcześniej tym lepiej, gdyż  
nawóz, aby mógł zadziałać nie 

tylko musi się rozpuścić ale również 
przemieścić w głąb gleby a to  

wymaga czasu i opadów).

Fot. 2. Drastyczne objawy niedoboru azotu - jesień 2012.
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Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Przy czym podział dawki potasu na jesienną 

i wiosenną wskazany jest przede wszystkim 

na glebach o co najmniej średniej zasobności 

w przyswajalny składnik. 

Rola fosforu i potasu w uprawie rzepaku jest 

bardzo ważna, jednakże głównym składnikiem 

pokarmowym, który jest odpowiedzialny za pra-

widłowe „przygotowanie” rzepaku do zimy jest 

azot. Na azot jako składnik pokarmowy należy 

spojrzeć dwojako. Z jednej strony azotem jesie-

nią należy nawozić z umiarem, tzn. unikać prze-

nawożenia tym składnikiem, gdyż powoduje on 

między innymi przyspieszenie wzrostu rośliny co 

przed zimą nie zawsze jest korzystne (zbyt duża 

dostępność azotu może prowadzić do nadmier-

nego „wybujania” łanu rzepaku i wyniesienia 

pąka wierzchołkowego - patrz sezon 2011/2012), 

a także zwiększa zawartość wody w roślinie 

co zmniejsza mrozoodporność oraz zmniejsza 

odporność roślin na choroby. Dlatego „szcze-

gólną ostrożność” z nawożeniem azotem należy 

zachować przy wczesnych siewach, odmianach 

o dynamicznym tempie wzrostu, na stanowi-

skach nawożonych obornikiem lub gnojowicą 

oraz na stanowiskach zasobnych w próchnicę 

w warunkach sprzyjających mineralizacji azotu 

organicznego (wilgotna i ciepła jesień), a także 

po przedplonach, które pozostawiły dużo azotu 

w glebie. Z drugiej jednak strony dobrze rozwi-

nięty łan rzepaku już jesienią jest w stanie po-

brać od 60 do 80 kg N, a łany wybujałe potrafią 

zgromadzić nawet ponad 100 kg N/ha. Zatem, 

aby zapewnić odpowiednią fazę rozwojową ro-

ślin przed zimą, jak i ich właściwe odżywienie 

w stanowiskach ubogich w azot (w pierwszej 

kolejności dotyczy stanowisk, na których osią-

gnięto wysoki plon rośliny przedplonowej) zle-

cane jest nawożenie tym składnikiem w ilości 

około 40 kg N/ha. Jednocześnie w sytuacji, gdy 

pomimo przedsiewnego nawożenia azotem 

lub jego braku pojawią się na rzepaku objawy 

niedoboru tego składnika (szczególnie gdy są 

drastyczne – fot. 2) to azot w miarę możliwości 

(jeśli nie grozi to rozhartowaniem roślin przed 

zimą) należy zastosować po wschodach roślin 

stosując nawożenie doglebowe lub dokarmianie 

dolistne, które ma pierwszeństwo zwłaszcza 

w późniejszym okresie jesiennej wegetacji. Wów-

czas szczególnie wskazany jest szybko dostępny 

azot, który z jednej strony korzystnie wpływa na 

odżywienie roślin tym składnikiem, a z drugiej 

stanowi mniejsze zagrożenie dla prawidłowego 

ich „przygotowania” do zimy.

Aby zbudować dobry fundament pod przy-

szły plon, jak i właściwie przygotować rzepak do 

zimy nie można zapominać o jesiennym stoso-

waniu mikroskładników, które pełnią w roślinie 

rozliczne funkcje fizjologiczne. W okresie jesien-

nym w pierwszej kolejności wskazane jest dokar-

mianie roślin borem, manganem i molibdenem 

a następnie miedzią i cynkiem. Dobre zaopatrze-

nie rzepaku w bor jest niezbędne zarówno dla 

prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, 

jak i rozety nadziemnej. Jednocześnie warto 

wiedzieć, że składnik ten jest między innymi 

odpowiedzialny za gospodarkę węglowodanową 

roślin (zwiększa zawartość cukrów w komór-

kach, a tym samym stężenie soku komórkowego, 

co ma korzystny wpływ na mrozoodporność).  

Niedobór tego składnika w okresie jesiennym 

często skutkuje powstawaniem w korzeniu 

głównym pustych przestrzeni (charakterystycz-

nych pęknięć pod szyjką korzeniową – fot.3). 

Natomiast rola manganu (poprzez stymulację 

pobierania fosforu) w okresie jesiennym spro-

wadza się między innymi do pobudzania rozwoju 

systemu korzeniowego, co ma korzystny wpływ 

zarówno na odżywienie, jak i na przezimowa-

nie roślin. Jak już wspomniano poza borem 

i manganem bardzo ważne jest również dobre 

zaopatrzenie roślin w molibden. Składnik ten 

wchodzi w skład enzymu reduktazy azotanowej, 

która bierze udział w redukcji pobranych przez 

roślinę azotanów (proces niezbędny do wbu-

dowywania azotu w struktury białkowe). Stąd 

też w roślinach niedożywionych molibdenem 

dochodzi do nadmiernego stężenia azotanów 

(azotu niebiałkowego), co między innymi zwięk-

sza ich wrażliwość na mróz. 

W praktyce mikroelementy stosuje 
się zwykle w postaci dokarmiania 

dolistnego (rzadziej doglebowo), które 
należy przeprowadzić już w stadium 

5-7 liści rzepaku. Następnie, gdy 
istnieje taka potrzeba (przykładowo 
pojawiają się objawy niedoboru) to 

dokarmianie należy powtórzyć. 

Dolistne stosowanie mikroelementów można 

(a często trzeba) połączyć z dokarmianiem azo-

tem, magnezem i siarką sporządzając samemu 

ciecz roboczą lub stosując gotowe nawozy wie-

loskładnikowe, które zwierają zarówno makro, 

jak i mikroelementy. Jednocześnie termin sto-

sowania sprawia, że zwykle zabieg dokarmiania 

dolistnego łączy się ze stosowaniem fungicydów 

czy insektycydów (oczywiście o ile pozwala na 

to etykieta). ¶ 

Tabela 1. Klasy zasobności przyswajalnego magnezu w glebie; mg Mg/100g gleby 

Zasobność Gleba b. lekka Gleba lekka Gleba średnia Gleba ciężka

bardzo niska <1,0 <2,0 <3,0 <4,0

niska 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-5,0 4,1-6,0

średnia 2,1-4,0 3,1-5,0 5,1-7,0 6,1-10,0

wysoka 4,1-6,0 5,1-7,0 7,1-9,0 10,1-14,0

bardzo wysoka >6,1 >7,1 >9,1 >14,1

Tabela 2. Klasy zasobności przyswajalnego fosforu i potasu w glebie, mg/100g gleby

Klasa zasobności P2O5

K2O

Kategoria agronomiczna gleb

b. lekkie lekkie średnie Ciężkie

bardzo niska
niska

średnia
wysoka

bardzo wysoka

<5,0
5,1-10
10,1-15
15,1-20

>20

<2,5
2,5-7,5
7,6-12,5
12,6-17,5

>17,6

<5,0
5,1-10
10,1-15
15,1-20
>20,1

<7,5
7,6-12,5
12,6-20
20,1-25
>25,1

<10
10,1-15
15,1-25
25,1-30
>30,1

Fot. 3. Niedobór boru - pęknięcie korzenia 
pod szyjką korzeniową.
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Nawożenie RZEPAKU
MiChał LaSzCzyńSKi >> 
K+S PoLSKa SP. z o.o. //

ubiegły sezon wegeTacyjny  po raz kolejny pokazał plantatorom, że 

uprawa rzepaku ozimego obarczona jest pewnym ryzykiem. Pomimo 

dobrej zimotrwałości roślin, początek wegetacji opóźnił się o kilka ty-

godni. Jak się później okazało, wiosenne nawożone potasem i fosforem 

nie pozwoliło zakumulować odpowiednich ilości składników mineralnych 

w roślinie, niezbędnych do prawidłowego wzrostu pędu głównego i pędów 

bocznych. W efekcie plantacje charakteryzowały się niższym pokrojem 

łanu i mniejszą liczbą rozgałęzień bocznych.

Prawidłowy system nawożenia rzepaku ozimego powinien opierać się 

na jesiennym stosowaniu N, P, K jak również Mg i S. Planując nawożenie, 

należy pamiętać, że rzepak plonujący na poziomie 4 t/ha pobiera około 

240 kg K2O, 52 kg MgO, 180 kg SO3 w całym okresie wegetacji. Warun-

kiem efektywnego pobrania składników, jest ich odpowiednie rozłożenie 

w całym profilu glebowym. Warto pamiętać, że rośliny już w okresie 

jesiennym wytwarzają system korzeniowy zdolny pobierać składniki 

mineralne z głębokości 50-60 cm, natomiast wiosną korzenie sięgają 

ponad 120 cm. 

w warunkach klimatycznych polski stosowanie potasu 
i magnezu jesienią niesie szereg korzyści:

 3 Obecność Mg stymuluje rośliny do tworzenia głębszego systemu ko-

rzeniowego, skutkiem czego już w okresie jesiennym rzepak może 

pobierać składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby. Brak Mg 

prowadzi do zjawiska tzw. „zagłodzenia roślin” fot. 1.

 3 Jony K+ gromadzone są w soku komórkowym który odpowiada za pracę 

aparatów szparkowych, dzięki czemu rośliny regulują intensywność 

parowania oraz efektywną gospodarkę wodną

 3 Obecność potasu w komórkach roślinnych zwiększa ciśnienie osmo-

tyczne podnosząc ich mrozoodporność 

 3 Magnez – zielony barwnik chlorofilu – odpowiada za szereg procesów 

zachodzących w roślinie takich jak: aktywacja wielu enzymów, przemia-

ny węglowodanów i tłuszczy, odpowiadających m. in. za przygotowanie 

roślin do zimowania, fot. 2.

Pamiętając, że plony rzepaku ozimego kształtują się już jesienią i żadne 

zabiegi agrotechniczne w późniejszym okresie nie są w stanie zrekompen-

sować strat powstałych w wyniku zaniedbań w pierwszym okresie wzrostu, 

zrównoważone nawożenie K, Mg oraz S jest konieczne dla osiągnięcia 

wysokich plonów!

Idealnym rozwiązaniem nawożenia jest stosowanie zbilansowanego 

nawozu dostarczającego odpowiednie ilości potasu, magnezu i siarki 

w takich ilościach, które gwarantują zabezpieczenie jesiennych potrzeb 

pokarmowych, a nie ulegają wymyciu w okresie zimowym. Dlatego pod-

stawą strategii nawożenia firmy K+S jest nawóz Korn- Kali® który za-

wiera 40% potasu(K
2
O), 6% magnezu (MgO), 12% siarki (SO

3
) oraz 4% 

sodu (Na
2
O). Wszystkie składniki są dobrane w taki sposób, aby oprócz 

wymaganej ilości K, dostarczyć również odpowiednią dla początkowego 

okresu wzrostu ilość magnezu oraz siarki. Korn-Kali® jest zatem idealnym 

nawozem do stosowania jesiennego, który można łączyć z superfosfatem 

i fosforanem amonu. ¶

Zastosuj potas i magnez 
już jesienią!

Fot. 1. „Zagłodzenie” 
rzepaku - efekt złego 
nawożenia jesiennego

Fot. 2. Zbilansowane 
nawożenie jesienne 
przekłada się na wyższą 
mrozoodporność 
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Agrotechnika
roBErt SMorawSKi >> 
ChEMiroL //

?

Przygotowanie 
pola oraz siew
rzepak, jak rzadko kTóra roślina,  bardzo silnie reaguje obniżką 

plonu na wszelkie zaniedbania uprawowe. Decydujący wpływ na poten-

cjalny plon ma właściwy siew i pielęgnacja jesienią. Popełnionych w tym 

okresie błędów nie można już naprawić. Czynnikami wpływającymi na 

zimotrwałość rzepaku są: termin siewu, obsada i rozstawa rzędów.

Przygotowanie pola //
F Wybór pola
Rzepak jest rośliną wprowadzaną do płodozmianu ze względu na swoją 

dużą wartość przedplonową. Posiada bardzo silny system korzeniowy, 

który głęboko spulchnia glebę. Pobiera składniki pokarmowe z głębszych 

warstw wbudowując je w swoje tkanki. Duża ich część zostaje na polu 

w postaci resztek pożniwnych wzbogacając glebę w próchnicę. Wpływa, 

więc dodatnio na strukturę gleby. Dokonując wyboru pola, na którym 

chcemy posiać rzepak, zwracamy szczególną uwagę na termin zbioru 

przedplonu. W warunkach polskich przedplonami dla rzepaku są najczę-

ściej jęczmień ozimy lub jary, rzadziej pszenica ozima, która jest trochę 

później zbierana z pola. 

F Doprawienie gleby gwarantuje dobry start rzepaku
Wysoki plon rzepaku zależy od jesiennego rozwoju roślin. Rzepak powinien 

się szybko rozwijać i jeszcze przed zimą wytworzyć silny korzeń palowy. 

Warunkiem tego jest dobre przygotowanie roli do siewu. Niezupełne 

przyoranie resztek pożniwnych lub zbyt rozpylona gleba, mogą znacznie 

hamować rozwój rzepaku. Wysokość plonu rzepaku w zna cznej mierze 

zależy od tego, w jakiej fazie wejdzie on w stan spoczynku zimowego. 

Dla optymalnego rozwoju jesiennego, obok siewu (termin, ilość i tech-

nika wysiewu), decydujące zna czenie ma przygotowanie roli pod zasiew. 

Błędów popełnionych w uprawie przedsiewnej nie można później napra wić. 

F Dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych
Staramy się, żeby słoma pozostająca na polu była dokładnie rozdrobniona 

i równomiernie rozrzucona, tak aby uniknąć grubych słomiastych materacy, 

które zabierają wodę i ograniczają rozwój korzeni rzepaku.

Staramy się stworzyć dobre warunki do wzrostu korzenia palowego. 

Orka siewna zapew niająca spulchnienie górnej warstwy gleby jest korzyst-

nym i najczęściej wykonywanym zabiegiem w zespole upraw przedsiewnych. 

Słabo rozgałęziony korzeń palowy rzepaku wy maga bowiem łatwo prze-

nikliwej warstwy ornej. Tylko głęboko spulchniona gleba zapewni dobry 

rozwój rzepaku jesienią, kiedy to pojedyncza roślina powinna wykształcić 

głęboki system korzeniowy.

Jeżeli na polu mało jest części orga nicznych, a gleba jest w dobrej 

kulturze dopuszczalne jest zrezygnowanie z orki i wykonanie siewu bezpo-

średniego przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Na lek kich glebach 

zrezygnowanie z pługa może poprawić gospodarkę wodną oraz strukturę 

gleby. Obniżymy w ten sposób koszty uprawy, trzeba jednakże liczyć 

się ze zwiększonymi wydatkami na chemiczną ochronę plantacji przed 

chwastami i chorobami. 

Siew //
F Termin siewu
Jak pokazał ubiegły sezon, dobór najwłaściwszego terminu siewu jest 

jednym z czynników decydujących o przezimowaniu. Zarówno przyspie-

szanie terminu siewu, jak i jego opóźnianie może wpłynąć niekorzystnie 

na zimotrwałość plantacji oraz jej możliwości plonotwórcze.  

Żeby rośliny osiągnęły odpowiednią fazę rozwojową termin siewu po-

winien przypadać na około 12 do 10 tygodni przed zakończeniem wegetacji. 

Dla zapewnienia dobrego przezimowania roślin rzepaku bardzo ważne 

jest, aby rośliny weszły w okres zimy odpowiednio wykształcone: z dobrze 

rozwiniętym korzeniem palowym o średnicy przynajmniej 1 cm, nisko osa-

dzoną rozetą liściową, składającą się z 8–12 liści. Stożek wzrostu znajdujący 

się na pograniczu pędu nadziemnego i podziemnego jest wtedy dobrze 

osłonięty szyjką korzeniową i jego odporność na mrozy jest większa. Należy 

również pamiętać, iż zawiązywanie organów generatywnych następuje 

jesienią. W połowie października niezależnie od fazy rozwojowej rzepaku 

tworzą się zawiązki pędów bocznych, formują się również zawiązki kwia-

tostanów, kształtuje się potencjał plonotwórczy roślin. Ważne jest więc, 

aby rośliny wchodziły w okres zimy odpowiednio rozwinięte. 

F Obsada
Optymalna ilość roślin na m2 zależy przede wszystkim od terminu siewu. 

Wpływ mają także warunki glebowo-klimatyczne i charakterystyka odmiany 
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– liczba pędów oraz intensywność tworze nia rozgałęzień bocznych przez 

daną odmianę. Odmianę silniej się rozgałęziającą należy siać rzadziej 

od odmiany tworzącej mniej rozgałęzień. Im później następuje siew tym 

obsada powinna być większa. 

Zbyt gęsty siew powoduje wybujanie roślin, wydłużenie szyjki korzenio-

wej, osłabienie systemu korzeniowego i znaczne pogorszenie zimotrwałości. 

Obliczając normę wysiewu należy pamiętać natomiast o masie tysiąca 

nasion oraz terminie siewu. Ilość wysiewanych nasion może wahać się 

od 2,0 kg do około 4,0 kg przy siewie opóźnionym.

Wzór do obliczania wielkości wysiewu.

ILOŚĆ WYSIEWU (kg/ha) =
         obsada na 1 m2 x MTN (g)  

                                                              polowa zdolność wschodów (%)

F Głębokość siewu
Drobne nasiona rzepaku wymagają idealnie doprawionej roli oraz precy-

zyjnego w niej umieszczenia na głębokości od 2 do 3,5 cm. Im gleba jest 

lżejsza a ziemia bardziej przesuszona, tym nasiona umieszczamy głębiej. 

Aby osiągnąć odpowiednią jakość siewu musimy starannie przygotować 

i wyregulować siewnik, siać w dobrze doprawioną glebę i nie należy zbytnio 

się spieszyć przy siewie, aby uniknąć „podskakiwania” redlic, co przy tak 

małym zakresie głębokości siewu jest bardzo ważne.

Najlepszym sposobem siewu jest siew za pomocą siewnika punktowego, 

który gwarantuje równomierny łan. Uzyskuje się wówczas równomierną 

głębokość umieszczenia nasion w glebie oraz idealne rozmieszczenie 

nasion na powierzchni pola. Dzięki temu łan jest bardzo wyrównany, 

a rośliny mają podobne warunki do rozwoju.

W siewnikach konwencjonalnych (rzędowych) szerokość międzyrzędzi 

powinniśmy dopasować do wielkości zamierzonej obsady. Jeżeli chcemy 

uzyskać około 80 roślin/m2, to siejemy rzepak w takiej samej rozstawie 

rzędów jak dla zbóż (12–14 cm). Dzięki temu rośliny w łanie nie będą 

musiały między sobą konkurować o światło i składniki pokarmowe. Przy 

wczesnym siewie, gdzie obsada wynosi około 50 roślin/m2, korzystniej-

sza będzie dwukrotnie szersza rozstawa jak dla zbóż (czyli ok. 24 cm). ¶

REGION 4

REGION 3

REGION 2

REGION 1

Tabela  Wpływ terminu siewu na zaplanowaną obsadę 
w okresie jesiennym.

region Termin siewu obsada roślin 
na 1 m2

REGION 1

15.08–20.08 wczesny 25–40

20.08–25.08 optymalny 40–60

25.08–01.09 opóźniony 60–80

REGION 2

10.08–15.08 wczesny 25–40

15.08–20.08 optymalny 40–60

20.08–25.08 opóźniony 60–80

REGION 3

05.08–10.08 wczesny 25–40

10.08–15.08 optymalny 40–60

15.08–25.08 opóźniony 60–80

REGION 4

01.08–05.08 wczesny 25–40

05.08–10.08 optymalny 40–60

10.08–20.08 opóźniony 60–80

Mapa  Regiony siewu rzepaku wg IHAR Radzików rzepak 
ozimy, Poznań 1996.

Fot 1.  Dobrze przygotowana gleba do siewu gwarantuje dobre wschody 
i dobry rozwój młodych roślin

Fot 2.  Na zbyt małych roślinach następuje ograniczenie zawiązywania 
pędów bocznych oraz łuszczyn
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Plantacja wolna od chwastów
PawEł taLBiErz >> 
roBErt SMorawSKi >> 
ChEMiroL //

Zwalczanie chwastów 
w rzepaku
powinniśmy wykonywać jesienią
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Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Plantacje rzepaku ozimego już od wschodów zagrożone są konkurencją 
chwastów, które skutecznie rywalizują o dostępne w glebie składniki 
pokarmowe oraz wodę. Odpowiednie zabezpieczenie pola przed ich 
wschodami jest ważnym czynnikiem wpływającym w późniejszym okresie 
na prawidłowy wzrost i rozwój rośliny uprawnej.

spośród dosTępnych, jesiennych  systemów 

odchwaszczania  plantacji rzepaku ozimego, zde-

cydowanie najbardziej skutecznym oraz korzyst-

nym dla dalszej wegetacji jest przeprowadzenie 

zabiegu doglebowego. Należy pamiętać o tym, 

że obecność chwastów już od samych wschodów 

rzepaku ozimego jest niepożądana nie tylko ze 

względu na ich konkurencję. Negatywnie wpły-

wa również na zdrowotność oraz pokrój roślin, 

które rywalizując z chwastami nie wytwarzają 

pożądanego mocnego systemu korzeniowego 

oraz przysadzonej przy ziemi rozety liściowej. 

Ponadto zachwaszczenie zwiększa również ry-

zyko gorszego przezimowania, kiedy to w re-

zultacie nadmiernej konkurencji obserwujemy 

efekt wydłużania się (wybujania) rośliny upraw-

nej. Planując zabieg doglebowy oczekujemy, 

aby z jednej strony był on na tyle skuteczny, 

aby utrzymać pole wolne od chwastów przez 

cały okres wegetacyjny, z drugiej strony zaś 

na tyle bezpieczny, aby nie wywołać efektu fi-

totoksyczności na młodych roślinach rzepaku. 
Na skuteczność herbicydu doglebowego 
bardzo duży wpływ ma wilgotność gleby 
w momencie zabiegu. Dlatego w skrajnych 

warunkach, kiedy gleba jest przesuszona za-

bieg należy wykonać późnym wieczorem lub 

nawet w nocy, wykorzystując okresowy wzrost 

wilgotności powietrza. Dobrym pomysłem jest 

również wykonanie zabiegu po niewielkim opa-

dzie deszczu. W takich warunkach substancje 

aktywne preparatów będą aktywnie zwalczać 

kiełkujące w glebie siewki chwastów. 

Podstawą zalecanych przez nas zabiegów 

doglebowych jest zastosowanie herbicydu 

Devrinol Top 375 CS. Bazową substancją 

w tym preparacie jest napropamid, który wyróż-

nia się spośród innych substancji aktywnych 

stosowanych w rzepaku znakomitą selektywno-

ścią  dla roślin rzepaku przy szerokim spektrum 

zwalczanych chwastów.  Substancja ta idealnie 

uzupełnia się z znanym chlomazonem.  Dzięki 

zastosowaniu innowacyjnej formulacji CS (czą-

steczki substancji aktywnych otoczone są for-

mulatorem olejowym tworząc zawiesinę kapsuł) 

preparat jest zdecydowanie bardziej bezpieczny 

niż inne herbicydy zawierające chlomazon. Rów-

nież proporcje zastosowanych substancji zostały 

dobrane w taki sposób, aby osiągnąć najwyż-

szy efekt skuteczności w zwalczaniu chwastów, 

przy zachowaniu bezpieczeństwa dla rzepaku. 

Devrinol Top jest herbicydem wykazującym 

długi okres działania, dzięki czemu plantacje 

chronione są przed nowymi wschodami chwa-

stów aż do wiosny. Ciekawostką jest wysoka 

skuteczność tego preparatu na samosiewy zbóż, 

oraz inne chwasty jednoliścienne jak miotła, czy 

wiechlina które w początkowej fazie rozwoju są 

mocno przyhamowane, i w późniejszym okresie 

łatwiej je zwalczyć graminicydem (np. Elegant 

05 EC), gdy rzepak wykształci już kolejne pary 

liści. Herbicyd Devrinol Top może być stosowany 

zarówno w  mieszaninach z innym produktem, 

jak i solo. Zarejestrowany jest w dawkach od 2,75 

l/ha do 3,0 l/ha, przy czym wyższą dawkę należy 

zastosować na glebach cięższych. Stosowany 

jest po siewie rzepaku (najlepiej w dniu siewu, 

najpóźniej do 3 dni po siewie), i nie wymaga 

mieszania z glebą. 

Wariant standard: 
Devrinol Top 375 CS [2,0 l/ha]  
+ Naspar 500 SC [1,0 l/ha]
W celu pełnej ochrony rzepaku już od 

momentu siewu idealnym rozwiązaniem 

doglebowym jest zastosowanie mieszaniny 

preparatów Devrinol Top (2,0 l/ha) + 

Naspar 500 SC (1,0 l/ha). Uzupełniające 

działanie trzech substancji aktywnych 

jest gwarancją najwyższej skuteczności 

zwalczania najgroźniejszych chwastów tj. 

przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, 

maruna bezwonna, komosa biała, tasznik 

pospolity i tobołki polne. Przy dobrym 

uwilgotnieniu gleby uzyskamy także bardzo 

dobre zwalczenie fiołka polnego (pełną listę 

zwalczanych chwastów znajdą Państwo 

w tabeli 1). Rozwiązanie to już od kilku 

lat jest jednym z najbardziej skutecznych 

spośród wszystkich kombinacji badanych 

na polach doświadczalnych w Budziejewie. 

Dodatek herbicydu Naspar 500 SC, który 

jako substancję czynną zawiera metazachlor 

zwiększa skuteczność zwalczania 

przetaczników oraz rdestów, a poza tym 

współdziała w ochronie rzepaku przed 

komosą białą, makiem polnym, jasnotami 

i rumianem. Jego główną zaletą jest 
Fot 1.  Chwasty od samego początku jesiennej wegetacji silnie konkurują z rzepakiem (na zdjęciu: 
maruna bezwonna, komosa biała, fiołek polny oraz samosiewy pszenicy) 



Fot 2.  Niewłaściwe przygotowanie pola wpływa negatywnie na 
skuteczność zabiegów doglebowych

Fot 3.  W przypadku dużej konkurencji samosiewów zbóż należy  
przeprowadzić zabieg graminicydem Elegant 05 EC (na zdjęciu bardzo 
silna presja samosiewów pszenicy ozimej)
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elastyczność stosowania, gdyż Naspar 500 

SC działa na chwasty przez liście i korzenie, 

dzięki czemu można go stosować zarówno 

doglebowo, jak i nalistnie. 

Wariant �: 
Devrinol Top 375 CS (2,0 l/ha)  
+ Navigator 360 SL (0,2 l/ha)
W przypadku bardzo dużego 

zachwaszczenia plantacji uciążliwymi 

chwastami dwuliściennymi takimi jak 

chaber bławatek, mak polny i fiołek polny, 

sugerujemy zastosować Devrinol Top 375 

CS wraz z herbicydem Navigator 360 

SL. Charakteryzuje się on bardzo wysoką 

skutecznością w zwalczaniu tych uciążliwych 

chwastów. W swoim składzie zawiera 

mieszaninę trzech substancji, działających 

nalistnie, w tym aminopyralid działający 

również doglebowo. Herbicyd stosujemy 

w dawce 0,2 l/ha, wraz z Devrinolem Top,. 

Wariant �:
Szpada 480 EC [0,1-0,2 l/ha]  
+ Naspar 500 SC [1,5-2,0 l/ha]
Na glebach cięższych, wilgotnych, istotnym 

problemem w rzepaku ozimym może być 

duże zachwaszczenie przytulią czepną. Na 

takie pola ciekawym rozwiązaniem jest 

zastosowanie mieszaniny metazachloru 

z chlomazonem, obecnym np. w herbicydzie 

Szpada 480 EC. Planowaną dawkę należy 

dostosować do spodziewanej ilości przytulii 

występującej na polu oraz struktury i klasy 

gleby (na słabszych glebach obniżamy dawkę 

chlomazonu).

Zabiegi nalistne
Wykonując zabiegi nalistne musimy pamiętać 

o tym, że podstawowym zadaniem jest jak naj-

szybsze zwalczenie występujących chwastów. 

Dlatego zabieg ten powinien zostać wykonany 

już od fazy pierwszej pary liści rzepaku w celu 

jak najszybszego osłabienia ich konkurencyjno-

ści. W tym celu proponujemy Państwu miesza-

ninę Naspar 500 SC (1,5 – 2,0 l/ha) + Navigator 

360 SL (0,2  0,25 l/ha). Rozwiązanie charakte-

ryzuje się wysoką skutecznością działania, bez-

pieczeństwem dla rośliny uprawnej, a przy tym 

także korzystne finansowo. W przypadku zabie-

gu nalistnego wskazany jest dodatek adiuwanta 

organosilikonowego Asystent+ polepszającego 

pokrycie cieczą roboczą liści chwastów, a tym 

samym zwiększającego ilość substancji aktywnej 

docierającej do miejsca działania herbicydu.

Permuson 416 SC (1,5 l/ha)  
+ Navigator 360 SL (0,2 l/ha)
Jeżeli uprawiacie Państwo rzepak ozimy na bar-

dzo słabych glebach, wykluczających zastoso-

wanie chlomazonu, korzystnym rozwiązaniem 

jest zastosowanie herbicydu Permuson 416 SC. 

W swoim składzie zawiera metazachlor oraz 

chinomerak, substancje działające doglebowo 

i nalistnie, dzięki czemu można go stosować 

także powschodowo. Preparat dobrze zwalcza 

pospolite chwasty spotykane w rzepaku, tj. ko-

mosa biała, przytulia czepna i rumian polny. 

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania 

chabra bławatka, maków, tobołków polnych, 

fiołka polnego polecamy zastosować preparat 

w mieszaninie z Navigatorem 360 SL. 

Zwalczanie samosiewów zbóż
W momencie, gdy rzepak wykształci 3-4 liście 

nadszedł czas na zwalczanie samosiewów zbóż. 

Dzięki wczesnym wschodom pod koniec sierp-

nia, samosiewy potrafią bardzo szybko wejść 

w fazę krzewienia i tym samym stanowić potężny 

problem dla wolno rosnącego rzepaku. Zabieg 

zwalczania należy wykonać graminicydem, czyli 

środkiem z grupy herbicydów, który zwalcza tyl-

ko i wyłącznie chwasty jednoliścienne. Proponu-

jemy Państwu preparat Elegant 05 EC, w dawce 

0,75 l/ha wraz z dodatkiem adiuwanta Partner+ 

(0,5 l/ha), który polepsza pokrycie oraz wchła-

nianie substancji czynnej herbicydu poprzez 

liście zwalczanych chwastów jednoliściennych. ¶

ZABIEG W TERMINIE  
OD SIEWU DO 3 DNI PO SIEWIE

 3 Devrinol Top 375 CS (2,0 l/ha) + Naspar 500 

SC (1,0 l/ha)

 3 Devrinol Top 375 CS (2,75-3,0 l/ha)

 3 Devrinol Top 375 CS (2,0 l/ha) + Navigator 

360 SL (0,2 l/ha)

 3 Naspar 500 SC (1,5-2,0 l/ha) + Szpada 480 

EC (0,1-0,2 l/ha)

ZABIEG W TERMINIE POWSCHODOWYM  

W FAZIE 2-4 LIŚCI RZEPAKU

 3 Naspar 500 SC (1,5-2,0 l/ha) + Navigator 360 

SL (0,2-0,25 l/ha)

 3 Permuson 416 SC (2,0 l/ha) + Navigator 360 

SL (0,2 l/ha) / Naspar 500 SC (1,0 l/ha)
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Tabela 1.  Spektrum zwalczanych chwastów przez dostępne substancje aktywne w ochronie rzepaku ozimego.
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ambrozja bylicowata                     W
blekot pospolity                     W
chaber bławatek           W     S   W W

chwastnica W S W W           W  
dymnica pospolita                     W

Fiołek polny     S  S   S S     S S W
gorczyca polna W S W W S     S S S  

gwiazdnica pospolita W W W W W W W W W W S S
iglica pospolita   W W W              

jasnota purpurowa W   W W W W W   W W S W
jasnota różowa W   W W W W   W W W S

komosa biała S W W W W W W W S W   S
mak polny     W W S W S   W W S W

maruna bezwonna     W W W W W       W W
miotła zbożowa   S S W W W     W W  

mlecz polny       W           W W
niezapominajka polna       W W W     W W S

ostróżeczka polna     W W              
pokrzywa żegawka   W W W           S  
przetacznik perski       W W W W   W W  
przetacznik polny S   S W       W   W  

przetaczniki     W W       W   W  
przytulia czepna W S W W   W W W W S W W

rdesty   S S W   S       W W
rumian pospolity             W        

rumian polny S W W W W W   W W W W W
rumianek pospolity S W W W W W     W W W
rzodkiew swirzepa         S W     S    

samosiewy zbóż   S S S S S S     S  
szarłat szorstki   W W W           W  

starzec zwyczajny   W W W             W
sporek polny       W         W W  

stulisz lekarski           W     W    
stulicha psia     W W         S    

Tasznik pospolity W S W W   W W W W W   S
Tobołki polne W   W W   W W S S S   W

wiechlina roczna S W W W W W   W W W  

Tabela 2.  Wyniki doświadczeń rejestracyjnych preparatu Devrinol Top 375 CS

Zniszczenie chwastów w %

herbicyd dawka  
l/ha

mak przetaczniki rumianki przytulia fiołek gwiazdnica jasnoty samosiewy

deVrinol Top 3,0 98% 93% 99% 100% 98% 95% 100% 87%

deVrinol Top 2,75 95% 93% 88% 100% 90% 98% 100% 85%

DEVRINOL TOP DEVRINOL TOP 
+ NASPAR

 NASPAR 
+ SZPADA

NAVIGATOR



Zabójczo aktywny w walce z chwastami
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Devrinol Top  375 CS
� SuBStanC Ja aKt y wna : chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 30 g/l,  

napropamid (związek z grupy alkanoamidów) – 345 g/l

 _  Pełne spektrum zwalczanych chwastów

 _  Najwyższa selektywność – bezpieczeństwo dla roślin 
rzepaku

 _  Długotrwałe działanie preparatu, gwarantujące ochronę aż 
do zbiorów

 _  Silne działanie hamujące na samosiewy zbóż

o   –––––

ŚRODEK CHwASTOBóJCZY  w formie zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą, 

stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów 

jednoliściennych oraz dwuliściennych w rzepaku ozimym.

1. Działanie na chwasty
Środek jest herbicydem doglebowym i najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich 

kiełkowania.

� Chwasty wrażliwe 
np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna 

bezwonna, ostróżeczka polna, przetaczniki, przytulia czepna, stulicha psia, tasznik 

pospolity, tobołki polne

� Chwasty średnio wrażliwe
np.: komosa biała, rdesty, rumian polny, samosiewy zbóż

� Chwasty odporne
np.: dymnica pospolita, fiołek polny, chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie 

głęboko korzeniące się

2. ZAKRES STOSOwANIA, TERMINY I DAwKI

Rzepak ozimy:
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) 

glebę. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią. Prze-

strzegać zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin rzepaku do przezi-

mowania.

Zalecana dawka:  2,75–3 I/ha.

Zalecana ilość wody:  200–300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych  

80–250 l/ha.

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste
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Naspar  500 SC
+ zaLECany adiuwant  

� SuBStanC Ja aKt y wna:  metazachlor – 500 g w 1l środka

 _ Środek pobierany przez liście, jak i korzenie

 _ Elastyczne terminy stosowania, możliwość wyboru 
terminu w zależności od warunków pogodowych

 _ Wysokie bezpieczeństwo dla roślin rzepaku

 _ Atrakcyjna cena

 ––––– O

Stop  chwastom!

ŚRODEK CHwASTOBóJCZY , koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńcza-

nia wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych 

chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

1. Działanie na chwasty
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed 

wschodami.

Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

� Chwasty wrażliwe 
np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak po-

lny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik 

perski, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

� Chwasty średnio wrażliwe
np.: chaber bławatek, fiołek polny, przytulia czepna, samosiewy zbóż, tobołki polne

� Chwasty odporne 
np.: rzodkiew świrzepa, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się

2. Zakres stosowania, terminy i dawki

Rzepak ozimy:
Środek stosować:

 3 Bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona 

rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.

Zalecana dawka:  2 l/ha.

lub

 3 Powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty 

są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).

Zalecana dawka: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody:  200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste.



Namierz wszystkie           groźne chwasty
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Navigator  360 SL*
� zaLECany adiuwant  

� SuBStanC Ja aKt y wna : chlopyralid - 240 g/l, pikloram - 80 g/l, aminopyralid - 40 g/l

 _ Niespotykana elastyczność w terminie zabiegu przy 
zachowaniu wysokiego poziomu skuteczności

 _ Najwyższa skuteczność na wszystkie groźne chwasty 
w rzepaku ozimym

 _ Bezpieczeństwo dla rzepaku w zalecanych terminach 
stosowania

 _ Podstawa do mieszanin zbiornikowych** w zabiegach 
posiewnych, jak również powschodowych

o   –––––

ŚRODEK CHwASTOBóJCZY  w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stoso-

wany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich 

chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

� Chwasty wrażliwe 
np.: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, 

ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polne

Ostrożeń polny jest zwalczany tylko w zabiegu nalistnym, po zastosowaniu produktu 

w dawce 0,3 l/ha w fazie 3-4 liści.

� Chwasty średnio wrażliwe , np.:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity

1. Zakres stosowania, terminy i dawki

Rzepak ozimy
 3 stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych 

(BBCH 13-14), po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty znajdujące się 

w fazie liścieni do 4 liści właściwych)

Zalecana dawka:  0,3 l/ha.

Środek można stosować w tym terminie z produktami zawierającymi metazachlor.** 

Przy zabiegu powschodowym produkt pobierany jest przez liście chwastów, a następnie 

szybko przemieszczany w roślinach powodując zahamowanie wzrostu, deformacje 

i w efekcie zamieranie całego chwastu. Przy stosowaniu nalistnym ważne jest, aby 

przed zabiegiem powschodziły chwasty a temperatura średniodobowa była wyższa 

niż +8°C oraz temperatura minimalna była wyższa niż +5°C przez sześć kolejnych dni 

po zabiegu. Środek wnika do rośliny w ciągu dwóch godzin od zastosowania. Opady 

deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na działanie środka.

Zalecana ilość wody:  150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste.

 * zastrzeżona nazwa handlowa Dow AgroSciences LLC
** zastosowanie w trakcie rejestracji
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Elegant  05 EC
� SuBStanC Ja aKt y wna:  chizalofop-P-etylowy – w formie estru etylowego 5%

 _ Zawarty w preparacie chizalofop-P-etylowy jest bezpieczny 
dla roślin uprawnych

 _ Niezwykle skuteczny w walce z chwastami 
jednoliściennymi

 _ Bardzo wysoka skuteczność w zwalczaniu perzu 
właściwego

 _ Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie 
mają wpływu na działanie środka

 _ Atrakcyjna relacja ceny do jakości produktu

 ––––– O

C zyści  elegancko!

+ zaLECany adiuwant  

ŚRODEK CHwASTOBóJCZY , w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 

stosowany nalistnie. Przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych chwastów 

jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego oraz perzu właściwego w uprawie buraka 

cukrowego i pastewnego. 

1. Działanie na chwasty
Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów 

chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na 

chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści.

Niszczy perz najskuteczniej w fazie 4–6 liści.

� Chwasty wrażliwe
perz właściwy

samosiewy zbóż

miotła zbożowa

2. Zakres stosowania, terminy i dawki

Rzepak ozimy
 3 Stosować jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną 

nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy

Zalecana dawka na samosiewy zbóż:  jesienią 0,75 l/ha lub wiosną 0,75–1 l/ha 

Zalecana dawka na zwalczanie perzu:  (w fazie 4–6 liści) jesienią lub wiosną w dawce 

2–3 l/ha

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)
 3 Opryskiwać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do  

3 par liści

Zalecana dawka:  3 l/ha

Zalecana ilość wody:  200–300 l/ha

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste



Śpij    spokojnie!
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Permuson  416 SC
� zaLECany adiuwant  

� SuBStanC Ja aKt y wna : metazachlor – 333 g w 1 litrze środka,  
chinomerak– 83 g w 1 litrze środka

 _ Rozwiązanie dedykowane na plantacje rzepaku uprawiane 
na słabych glebach

 _ Nie wywołuje przebarwień na liściach rośliny uprawnej

 _ Możliwość stosowania doglebowego oraz nalistnego

 _ Zwalcza popularne chwasty rzepaku tj. mak polny, komosa 
biała i rumian polny

 _ Przy zabiegu doglebowym możliwość stosowania nawet do 
7 dni po siewie

o   –––––

ŚRODEK CHwASTOBóJCZY , koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcień-

czania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jedno-

rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym 

oraz w kapuście głowiastej (białej, czerwonej). Środek pobierany jest poprzez korzenie 

kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty do fazy 

dwóch liści.

� Chwasty wrażliwe 
np.: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przytulia 

czepna, przetaczniki, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna

� Chwasty średnio wrażliwe
np.: gorczyca polna, rdest ptasi, tobołki polne.

� Chwasty odporne
np.: ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, 

samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny, fiołek polny

2. Zakres stosowania, terminy i dawki

Rzepak ozimy
Środek stosować:

 3 bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią .

Zalecana dawka:  2,5-3 l/ha.

 3 w 4 - 7 dni po siewie

Zalecana dawka:  2-2,5 l/ha.

 3 powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, 

a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie 

liścieni).

Zalecana dawka:  3 l/ha.

Rzepak jary
 3 Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez 

grud) glebę.

Zalecana dawka:  2,5-3 l/ha.

Nasiona rzepaku wysiać na jednakowa głębokość i dokładnie przykryć ziemią

UWAGI: Niższą dawkę środka Permuson 416 SC stosować na glebach lżejszych, a wyższą 

na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.





Choroby grzybowe
rzepaku

Kiła kapuściana Czerń krzyżowych 

sucha zgnilizna kapustnych  Pałecznica – zgnilizna rzepakowa 

roBErt SMorawSKi >> 
PawEł taLBiErz >> 
ChEMiroL //

56 Jesień 2013 / R Z E P A K

Choroby grzybowe RZEPAKU
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rzepak ozimy jesT   upra-

wą, która od kilku lat cieszy 

się niesłabnącą popular-

nością. Często jest jedyną 

rośliną w płodozmianie, 

która przełamuje monokulturę zbóż. Nie rzadziej 

spotyka się gospodarstwa, w których to rzepak 

ozimy uprawia się w monokulturze przez dwa 

lub trzy lata. Aby ograniczyć koszty, rolnicy bar-

dzo często decydują się także na uproszczenia 

uprawowe. Konsekwencją tych poczynań jest 

zwiększenie zagrożenia upraw rzepaku przez 

patogeny chorobotwórcze, a w rezultacie ogra-

niczenie uzyskiwanych plonów.

Coraz większe zagrożenie porażenia cho-

robami grzybowymi związane jest również ze 

zmieniającymi się warunkami klimatycznymi 

w Polsce. Coraz częściej mamy do czynienia 

z mokrymi, łagodnymi zimami, które sprzyjają 

rozwojowi patogenów. Dlatego tym istotniejsze 

jest wykonanie jesiennego zabiegu chroniącego 

uprawy rzepaku przed infekcją. Zastanawiając 

się nad sensem wykonania jesiennej ochrony 

fungicydowej należy pamiętać, że straty powo-

dowane przez grzyby chorobotwórcze w okre-

sie wegetacji rzepaku bywają bardzo duże, 

i mają znaczny wpływ na przezimowanie roślin, 

a w późniejszym okresie wegetacji również na 

uzyskiwany plon. Wykonując zabieg fungicy-

dowy preparatami triazolowymi (np. Brasifun 

250 EC) wpływamy równocześnie na regulację 

pokroju rośliny i przygotowanie jej do lepszego 

przezimowania. Rozwój poszczególnych grzy-

bów jest determinowany przez warunki pogo-

dowe, podatność odmiany, agrotechnikę oraz 

mikroklimat w rejonie. Przygotowując się do 

jesiennej ochrony należy pamiętać, że najwięk-

sze zagrożenie w tym okresie stanowią: sucha 

zgnilizna roślin kapustnych (sprawca: Phoma 

lingam), czerń krzyżowych (sprawca: Alterna-

ria brassicae) oraz cylindrosporioza (sprawca: 

Cylindrosporium concentricum).

Jedną z najpopularniejszych substancji do 

ochrony grzybobójczej plantacji rzepaku ozime-

go jest tebukonazol. Proponujemy Państwu fun-

gicyd Brasifun 250 EC, który zawiera tę substan-

cję aktywną w innowacyjnej formulacji EC, która 

poprzez łatwiejsze wnikanie w roślinę, szybciej 

i skuteczniej chroni plantację rzepaku przed 

chorobami grzybowymi. W terminie jesiennym 

zalecamy stosowanie fungicydu Brasifun 250 

EC w dawce 0,75 l/ha, w fazie 4-6 liści rzepaku. 

Dawka ta jest także właściwa do odpowiednie-

go skrócenia rośliny przed okresem zimowego 

spoczynku. W przypadku ciepłej i długiej jesieni, 

zaleca się wykonanie drugiego zabiegu skraca-

jącego lub zastosowanie mieszaniny Brasifun 

0,75 l/ha + Caryx 0,5 l/ha. 

 H Kiła kapusty  
(Plasmodiophora brassicae)

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność 

oraz niższe pH gleby. Młode rośliny nie 

rosną, starsze liście żółkną i czerwienieją. Na 

korzeniu głównym i na bocznych występują 

nieregularne brunatne narośla o popękanej 

korkowatej powierzchni. Narośl początkowo 

w środku biała, z czasem ciemnieje 

i gnije. Rozwojowi grzyba sprzyja wysoka 

wilgotność i zakwaszona gleba. Zarodniki 

przetrwalnikowe mogą przeżyć w glebie do 

10 lat. Ryzyko pojawienia się tej choroby 

obniżamy stosując prawidłową agrotechnikę, 

płodozmian oraz utrzymując odpowiednie 

pH gleby. Niemożliwe jest bezpośrednie 

zwalczanie tej choroby. 

 H Sucha zgnilizna kapustnych  
(Leptosphaeria macaulans)

Jest jedną z najgroźniejszych chorób 

atakujących rzepak. Pierwsze objawy 

porażenia możemy dostrzec już jesienią. 

Na liścieniach, liściach, łodygach, czasami 

łuszczynach występują jasnobrunatne, 

owalne plamy z wyraźną lub mniej wyraźną 

obwódką. W środkowej części plamy widoczne 

są bardzo charakterystyczne czarne 

punkciki (piknidia). Silnie porażone liście 

przedwcześnie zamierają. Często dochodzi 

do zamierania całych roślin. Nasiona zbierane 

z porażonych łuszczyn zwykle też są porażone. 

Na siewkach wyrosłych z tych nasion 

występują poczernienia, które powodują 

obumieranie siewek (czarna nóżka). Jeżeli 

zauważymy porażenie roślin jesienią, należy 

wykonać zabieg grzybobójczy jeszcze przed 

zimą, najlepiej wybierając preparaty dobrze 

niszczące grzyba, np. Brasifun 250 EC.

 H Cylindrosporioza roślin kapustnych  
(Cylindrosporium concentricum)

Jesienią lub wiosną na porażonych 

liściach rzepaku ozimego pojawiają się 

chlorotyczne plamy. Następuje pękanie 

kutikuli i odsłonięcie białych skupień 

zarodników konidialnych ułożonych w postaci 

koncentrycznych pierścieni. Porażone 

liście żółkną i przedwcześnie zamierają. Na 

powierzchni łodyg początkowo pojawiają 

się 1–2 cm biało-szare podłużne plamy 

często spiczasto zakończone nieostrym 

brązowym przebarwieniem. Plamy rozwijają 

się do kilkunastu cm długości a na ich 

obwodzie często znajdują się ciemne 

cętki. W zwalczaniu tej choroby najwyższą 

skuteczność wykazują zabiegi jesienne, 

wykonane w czasie, gdy nie ma jeszcze 

widocznych objawów choroby.

 H Czerń krzyżowych  
(Alternaria brassicae)

Objawy występują na różnych częściach roślin 

i we wszystkich stadiach rozwojowych rzepaku. 

Na siewkach pojawiają się ciemnobrunatne 

plamy w części podliścieniowej. Na 

porażonych liściach charakterystyczne są 

plamy jasnobrunatne do brunatno-czarnych 

z widocznymi pierścieniami. Na łodygach, 

ogonkach liściowych oraz łuszczynach 

występują brunatno-czarne, owalne, wyraźnie 

odgraniczone, nieco zagłębione plamy. 

Występowanie choroby można ograniczać 

poprzez odpowiednią agrotechnikę (szybkie 

zaoranie resztek pożniwnych rzepaku) oraz 

stosowanie prawidłowego płodozmianu 

(przerwy w uprawie roślin krzyżowych na tym 

samym polu).

 H Pałecznica – zgnilizna rzepakowa 
(Typhula gyrans, Typhula brassicae) 

Rozwojowi choroby sprzyja długo zalegający 

śnieg. Grzyb poraża część nadziemną roślin. 

Wczesną wiosną na porażonych liściach, 

ogonkach liściowych można zaobserwować 

biało-szarą grzybnię. Widoczne są również 

owalne drobne (około 1 mm) skleroty grzyba 

o zabarwieniu od jasnobrązowego aż do 

czarnego. Silnie porażone rośliny mają barwę 

jasnobeżową i stopniowo zamierają. ¶

R Zastanawiając się nad sensem wykonania jesiennej 
ochrony fungicydowej należy pamiętać, że straty 

powodowane przez grzyby chorobotwórcze w okresie 
wegetacji rzepaku bywają bardzo duże, i mają 

znaczny wpływ na przezimowanie roślin, a w późniejszym 
okresie wegetacji również na uzyskiwany plon. 
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Mistrzowska strategia w walce z grzybami
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Brasifun  250 EC
� zaLECany adiuwant  

� SuBStanC Ja aKt y wna : tebukonazol (związek z grupy konazoli-triazoli)  
– 250 g w 1 litrze środka

 _  Bardzo dobre wnikanie w głąb rośliny

 _  Wysoka skuteczność w zwalczaniu chorób rzepaku

 _  Doskonały wpływ na poprawę przezimowania plantacji

 _  Uodparnia przed wyleganiem roślin rzepaku

 _  Korzystna relacja ceny do jakości produktu 

 _  Bardzo stabilna formulacja

o   –––––

ŚRODEK GRZYBOBóJCZY  w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o dzia-

łaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Środek wykazuje 

dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

Brasifun 250 EC jest jedynym dostępnym na polskim rynku preparatem zawierającym 

tebukonazol w specjalnie dedykowanej do rzepaku formulacji EC. Dzięki swojej unikalnej 

formulacji preparat doskonale przenika poprzez grubą warstwę woskową pokrywającą 

rośliny rzepaku, co z kolei zapewnia bardzo wysoką skuteczność w walce z chorobami. 

Dodatkową korzyścią po zastosowaniu preparatu jest poprawienie pokroju roślin, ob-

serwujemy również skrócenie szyjki korzeniowej, usztywnienie łodygi oraz zwiększoną 

odporność na wyleganie. 

1. ZAKRES STOSOwANIA, TERMINY I DAwKI

Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, zgnilizna 
twardzikowa, szara pleśń.

Choroby można zwalczać w następujących terminach:

 3 Jesienią
 + w fazie 4-8 liści rzepaku:
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.

Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Stosowanie środka jesienią powoduje skrócenie szyjki korzeniowej, zapobiega nad-

miernemu wzrostowi roślin, wpływając korzystnie na przezimowanie opryskanych 

plantacji, co znajduje przełożenie w wydajności plonu.

 3 Wiosną
 + w fazie wzrostu pędu głównego
Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, szara pleśń.

Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Stosowanie środka wiosną zapewnia korzystny wpływ na wielkość plonu poprzez 

skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie 

wyleganiem.

 + od fazy żółtego pąka do fazy opadania płatków kwiatowych
Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Zalecana dawka: 1,25 l/ha
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Jesienne 
szkodniki 
rzepaku

 H Chowacz galasówek
Chrząszcze barwy czarnej, niekiedy 

z odcieniem brunatnym, matowe, długości 

2 do 3 mm. Głowa - jak u wszystkich 

chowaczy – zakończona długim ryjkiem, 

z kolankowato zgiętymi czułkami. 

Zaniepokojone chrząszcze – podobnie jak inne 

gatunki chowaczy – nieruchomieją, podginają 

kończyny pod spód ciała i spadają z roślin. 

Larwa żółtawa z brązową głową, łukowato 

zgięta, beznoga, długości do 5 mm.

Na rzepaku ozimym chrząszcze pojawiają 

się już w sierpniu i do listopada składają jaja 

do szyjki korzeniowej roślin. Larwy żerują 

w pojedynczych lub zbiorowych naroślach 

(galasach). Żerowanie kilku larw na jednej 

roślinie hamuje rozwój rośliny i może 

niekorzystnie wpływać na przezimowanie.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
2–3 chrząszcze w żółtym naczyniu  

w ciągu 3 dni.

 H Gnatarz rzepakowiec
Jest to owad błonkoskrzydły o długości 

6 do 8 mm (rozpiętość skrzydeł 20 mm), 

barwy pomarańczowej z głową, czułkami, 

rysunkiem na tułowiu oraz przednim 

brzegiem skrzydeł barwy czarnej. Larwy są 

początkowo szarozielone z czarną głową, 

później aksamitnoczarne, budową podobne 

do gąsienic motyli, lecz z 11 parami odnóży; 

dorosła larwa do 2 cm długości.

Szkody wyrządzają larwy zjadające 

liście, w przypadku licznego wystąpienia 

powodujące gołożery. Na rzepaku ozimym 

larwy żerują głównie w okresie jesiennego 

rozwoju roślin, zwykle aż do wystąpienia 

pierwszych przymrozków. Długa, ciepła jesień 

przedłuża okres żerowania larw, co zwiększa 

powodowane szkody.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 1 larwa  

na 1 roślinie.

 H Miniarka kapuścianka
Jest to muchówka z rodziny miniarkowatych. 

Małe, białawe, beznogie larwy drążą miny 

w ogonkach i blaszkach liściowych rzepaku. 

Szkodnik ten mimo częstego występowania 

na rzepaku ozimym dotychczas zwykle nie 

wyrządzał szkód o znaczeniu gospodarczym. 

W ostatnich latach nasilenie występowania 

zepak ozimy jesT rośliną należącą do upraw,  która w naszych warun-

kach klimatycznych przebywa najdłużej na polu. Rozwój i wzrost tej uprawy 

odbywa się w dwóch sezonach wegetacyjnych, jesienią oraz wiosną i latem 

następnego roku. Ponadto od siewu do zbioru rzepak wytwarza bogatą masę 

zieloną. Powyższe uwarunkowania sprawiają, że rzepak jest atakowany przez 

wiele organizmów szkodliwych, w tym ponad 30 gatunków szkodników.

Już w pierwszych fazach rozwojowych, podczas jesiennej wegetacji może na rzepaku żerować 

kilka gatunków szkodników. Wśród najważniejszych należy wymienić: pchełki ziemne, pchełkę 

rzepakową, śmietkę kapuścianą oraz gnatarza rzepakowca. W niektórych latach lokalnie występu-

ją licznie także tantniś krzyżowiaczek i chowacz galasówek. Zagrożeniem mogą też być mszyca 

kapuściana, miniarka kapuścianka oraz rolnice.

Żerowanie szkodników jesienią powoduje, że rośliny są słabsze i nieprawidłowo wykształcone, 

a tym samym bardziej narażone na niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimy i wczesnej 

wiosny. Dodatkowo miejsca żerowania są bramą wnikania chorób, co jeszcze bardziej osłabia rośli-

ny. Niekiedy, podczas masowego wystąpienia jesiennych szkodników, może dojść do całkowitego 

zniszczenia plantacji np. przy licznym pojawie rolnic czy gnatarza rzepakowca.

Najskuteczniejszym, a równocześnie najtańszym sposobem zwalczania szkodników i chorób 

występujących we wczesnych fazach rozwoju roślin uprawnych jest przedsiewne zaprawianie nasion. 

Skuteczność działania zapraw nasiennych zależy od rodzaju zaprawy i dokładności pokrycia nasion 

zaprawą, jak również od przebiegu warunków agroklimatycznych, szybkości przyrostu masy roślin-

nej w okresie jesiennej wegetacji. Zaprawy nasienne nie zabezpieczają roślin przed szkodnikami, 

których liczebność przekroczyła próg ekonomicznej szkodliwości lub gdy podczas długiej i ciepłej 

jesieni nalot i żerowanie owadów szkodliwych ma miejsce pod koniec października lub nawet później.

Jeżeli nie stosowano zaprawy nasiennej, lub gdy zaprawa może już nie działać a nasilenie szko-

dników przewyższa próg ekonomicznej szkodliwości, należy przeprowadzić zabieg chemicznego 

zwalczania.

Decyzję o wykonaniu zabiegu chemicznej ochrony należy podjąć w oparciu o lustrację plantacji 

oraz progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów.

Prowadzenie rzetelnego monitoringu nalotu szkodników na plantacje rzepaku ozimego również 

jesienią jest ważnym elementem ochrony. Wśród różnych metod monitoringu na uwagę zasługuje 

metoda „żółtych naczyń”. Dobre rezultaty można również osiągnąć korzystając z czerpakowania, 

jako wstępnej metody określania nalotów i liczebności szkodników.

Należy również pamiętać, że progi ekonomicznej szkodliwości nie są wartością stałą. W zależ-

ności od wielu innych czynników, takich jak warunki agrometeorologiczne, faza rozwojowa oraz 

kondycja roślin, obecności innych organizmów szkodliwych czy występowania wrogów natural-

nych na plantacji ich wartość może ulegać zmianom. Progi ekonomicznej szkodliwości są zatem 

wsparciem, które wraz z oceną innych czynników powinno pomóc producentowi w podjęciu decyzji 

o przeprowadzeniu zabiegu chemicznego.

R
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tej miniarki w wielu rejonach wyraźnie 

zwiększyło się, powodując wzrost uszkodzeń 

roślin.

 H Mszyca kapuścianka
Jest to mszyca długości około 2 mm, 

występująca głównie jako forma bezskrzydła, 

obficie pokryta szarobiałym woskowym 

nalotem. Osobniki uskrzydlone są wyraźnie 

smuklejsze, barwy zielonej z ciemniejszą 

głową i plamami na grzbiecie, tylko 

nieznacznie pokryte woskowym nalotem.

Zimują czarne podłużne jaja na głąbach roślin 

kapustnych, chwastach krzyżowych oraz 

rzepaku ozimym.

W okresie jesiennym, mszyca na rzepaku 

ozimym pojawia się sporadycznie zazwyczaj, 

gdy przez dłuższy czas utrzymuje się sucha, 

ciepła pogoda.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
na brzegu plantacji 2 kolonie na 1 m2.

 H Pchełki ziemne
Na roślinach krzyżowych, w tym także na 

rzepaku występuje kilka gatunków pchełek. 

Są to małe chrząszcze 2 do 3 mm długości, 

barwy czarnej z metalicznym zielonym 

lub niebieskim połyskiem. U niektórych 

gatunków (np. u pchełki smużkowanej) na 

pokrywach występują żółte pasy. Cechą 

charakterystyczną, odróżniającą pchełki 

od innych drobnych chrząszczy, jest 

wykonywanie skoków.

Szkody wywołują chrząszcze wyjadające 

w liścieniach i liściach młodych roślin 

wgłębienia i otwory. Liczne występowanie 

chrząszczy w okresie wschodów może 

spowodować zupełne zniszczenie roślin.

Rzepak ozimy może ulec poważnym 

uszkodzeniom, szczególnie w przypadku 

zlokalizowania plantacji w pobliżu 

poprzednio uprawianych roślin krzyżowych. 

Utrzymywanie się ciepłej i suchej pogody 

sprzyja występowaniu pchełek i zwiększa 

zagrożenie dla uszkadzanych roślin.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
1 chrząszcz na 1 mb rzędu.

 H Pchełka rzepakowa
Jest to największa pchełka spośród 

występujących na rzepaku. Chrząszcz jest 

barwy czarnej z metalicznym połyskiem 

zielonym lub granatowym, długości około 4 

mm. Larwy z 3 parami nóg, długości do 7 mm, 

są barwy białej, przy czym głowa, tarczki na 

pierwszym i ostatnim segmencie ciała oraz 

plamki wzdłuż grzbietu są brunatne.

Zasadnicze szkody wyrządzają larwy, co 

odróżnia ten gatunek od pozostałych pchełek. 

Żerują w głównych nerwach i ogonkach 

liściowych, następnie w nasadowej części 

łodygi i w szyjce korzeniowej. Najgroźniejsze 

w skutkach jest żerowanie niszczące stożek 

wzrostu, powodujące z reguły zamieranie 

roślin. Uszkodzone rośliny łatwiej przemarzają 

i zamierają, co dosyć często mylnie 

przypisywane jest słabej mrozoodporności 

rzepaku. Żerowanie larw odbywa się jesienią 

i wiosną oraz w bezmroźne zimy.

Występowanie pchełki rzepakowej jest 

znacznie zróżnicowane w poszczególnych 

rejonach kraju i zależnie od warunków 

klimatycznych ulega zmianom w kolejnych 

latach. Liczne występowanie szkodnika 

stwarza poważne zagrożenie dla rzepaku.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 
3 chrząszcze na 1 mb rzędu.

 H Rolnice
Rolnice to motyle średniej wielkości 

o rozpiętości skrzydeł od 25 do 40 mm, 

o dużych oczach i długich czułkach. Często 

mają szarobrunatne ubarwienie o jaśniejszej 

barwie tylnych skrzydeł. Dorosłe osobniki 

Gnatarz rzepakowiec 

Tantniś krzyżowiaczek 

Larwa śmietki kapuścianej 
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latają  najczęściej od połowy maja do 

połowy lipca i od sierpnia do października, 

po zmierzchu i w nocy. Samice składają 

jaja do ziemi lub na roślinie żywicielskiej. 

Gąsienice są nagie i żerują najczęściej w nocy. 

Ich cechą charakterystyczną jest spiralne 

zwijanie się w czasie spoczynku lub w razie 

zaniepokojenia.

Młode gąsienice żerują na nadziemnych 

częściach roślin, starsze kryją się w glebie 

gdzie uszkadzają korzenie lub wychodzą 

w nocy na powierzchnię i podgryzają rośliny 

u nasady. Uszkodzenia w okolicy szyjki 

korzeniowej powodują, że roślina przewraca 

się i zamiera. Zimują gąsienice w glebie 

na głębokości od 10 do 15 cm. Wiosną 

pod koniec kwietnia gąsienice kończą żer 

i przepoczwarczają się pod powierzchnią 

gleby.

Agrotechniczną metodą zwalczania rolnic 

jest głęboka orka oraz usuwanie chwastów. 

Orka i inne zabiegi uprawowe skutkują 

wyorywaniem gąsienic, ich uszkodzeniami 

i niszczeniem. Natomiast usuwanie chwastów 

zmniejsza ilość potencjalnych miejsc do 

złożenia jaj oraz uszczupla bazę pokarmową 

dorosłych motyli.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
6 do 8 gąsienic na 1 m2.

 H Śmietka kapuściana
Muchówka wielkości około 6 mm, ciało 

barwy szarej, pokryte czarnymi szczecinkami. 

Dorosłe osobniki pojawiają się na przełomie 

kwietnia i maja, samice składają po jednym 

lub kilka jaj pomiędzy grudki ziemi wokół 

roślin lub bezpośrednio na szyjce korzeniowej. 

Po około 5 dniach wylęgają się larwy, 

beznogie, robakowate, barwy kremowej, 

żerują na korzeniu i szyjce korzeniowej. Po 

3 do 4 tygodniowym okresie żerowania 

przepoczwarczają się w glebie, dając początek 

następnym pokoleniom. Larwy kolejnych 

pokoleń rozwijają się na rozetach liściowych 

roślin krzyżowych. W ciągu roku mogą 

się rozwinąć 2, czasami 3 pokolenia. Przy 

zwalczaniu tego szkodnika dobre rezultaty 

daje też niszczenie chwastów, szczególnie 

krzyżowych oraz kwitnących, gdyż właśnie te 

najbardziej wabią muchówki.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
1 śmietka w żółtym naczyniu  

w ciągu 3 dni.

 H Tantniś krzyżowiaczek
Gąsienice mają około 10 mm długości, ciało 

barwy zielonej, słabo owłosione, z czarną 

głową, są bardzo ruchliwe, a przestraszone 

zwijają się w podkówkę i opuszczają po 

przędzy na ziemię. Szczególnie niebezpieczne 

są larwy pierwszego pokolenia żerujące na 

młodych roślinach. Rozwój tantnisia trwa 

około miesiąca, a w ciągu roku mogą pojawić 

się trzy pokolenia. Dorosłe osobniki mają od 

15 do 18 mm rozpiętości skrzydeł, pierwsza 

para jest stosunkowo długa, wąska, brązowa 

z białą falistą smugą wzdłuż tylnego brzegu, 

tylna szara z długą strzępiną. Uszkodzenia 

mają postać licznych, drobnych, okrągławych, 

często nieregularnych „okienek”, które 

powstają w wyniku zeskrobywania 

dolnej skórki i miękiszu przez żerujące 

gąsienice. Wraz z rozwojem rośliny 

górna skórka „okienek” pęka i powstają 

w liściu liczne otwory. Aby ograniczyć 

występowanie szkodnika należy usuwać 

z upraw chwasty z rodziny krzyżowych 

oraz dokładnie przyorywać pouprawowe 

resztki roślinne. Insektycydy zastosowane 

przeciwko gnatarzowi rzepakowcowemu 

mogą ograniczać straty powodowane przez 

gąsienice tantnisia krzyżowiaczka.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
1 gąsienica na 1 roślinie. ¶

Rolnice 

Śmietka kapuściana 

Chowacz galasówek 

Pchełka rzepakowa 

Miniarka kapuścianka 

Uszkodzenia - wynik  
żerowania pchełek ziemnych 
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Sherpa  100 EC
� zaLECany adiuwant  

� SuBStanC Ja aKt y wna : cypermetryna (substancja z grupy pyretroidów) – 100 g w 1 l środka

 _ Silne i szerokie działanie owadobójcze

 _ Silne działanie kontaktowe i żołądkowe

 _ Silne działanie repelentne

 _ Długi okres skutecznego działania

 _ Duża odporność na rozkład pod wpływem promieni 
słonecznych

o   –––––

ŚRODEK PRZEZNACZONY DO ZwALCZANIA SZKODNIKów  gryzących i ssą-

cych w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich, ozdobnych oraz 

w leśnictwie. Preparat można stosować aparaturą naziemną lub agrolotniczą.

1. DZIAŁANIE
Na szkodniki preparat działa w sposób kontaktowy i żołądkowy, na roślinie działa po-

wierzchniowo, zabezpieczając przed żerowaniem.

2. ZAKRES STOSOwANIA I DAwKI

ziemniak 
stonka ziemniaczana – larwy,  

stonka ziemniaczana – chrząszcze

0,25–0,3 

l/ha

rzepak ozimy chowacz brukwiaczek 0,3 l/ha

rzepak ozimy słodyszek rzepakowy 0,25 l/ha

burak cukrowy,  

burak pastewny 
drobnica burakowa 0,4 l/ha

burak cukrowy,  

burak pastewny 
pchełka burakowa 0,3 l/ha

burak cukrowy,  

burak pastewny
mszyca trzmielinowo-burakowa 0,3 l/ha

burak cukrowy,  

burak pastewny
rolnice 0,3 l/ha

trawy nasienne:  

wyczyniec łąkowy
paciornica wyczyńcówka 0,4 l/ha

3. POZOSTAŁE UPRAwY
tytoń – rozsadnik, tytoń, chmiel, drzewa ziarnkowe, drzewa pestkowe, jabłoń, grusza, 

porzeczki, kapustne, pomidor w gruncie.
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DelCaps  050 CS
� zaLECany adiuwant  

� SuBStanC Ja aKt y wna : deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g w 1 litrze środka

 _ Posiada właściwości mocno zaburzające układ nerwowy 
owadów

 _ Wykazuje silne działanie kontaktowe i żołądkowe

 _ Bardzo powolny rozkład pod wpływem promieniowania 
słonecznego

 _ Pełna ochrona przed szkodnikami w uprawach zbóż oraz 
rzepaku 

o   –––––

ŚRODEK OwADOBóJCZY  w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do 

rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, prze-

znaczony do zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Na 

roślinie działa powierzchniowo.

1. ZASTOSOwANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
 3 słodyszek rzepakowy

 3 chowacz czterozębny

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:  0,1 l/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania:  0,08–0,1 l/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:  1.

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika na pąkujących roślinach, 

w fazie BBCH 51 – 59 (faza pąkowania).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika.

Zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste
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Nano Active

 _ Doskonale uzupełnia niedobory składników pokarmowych

 _ Intensyfikując procesy fotosyntezy pobudza rośliny do 
wzrostu i poprawia ich witalność

 _ Podwyższa zdolność roślin do pobierania składników 
pokarmowych z gleby

 _ Zwiększa immunologiczną odporność roślin na stres: 
choroby, szkodniki, susze

 _ Wpływa na przyrost plonu przy zachowaniu wysokich 
parametrów technologicznych

o   –––––
NATURALNY NAwóZ DOLISTNY  do stosowania w uprawie wszystkich gatunków 

roślin. NANO ACTIVE® jest pierwszym w Polsce nawozem dolistnym wyprodukowanym 

przy zastosowaniu nanotechnologii. Jego skład to nowatorskie połączenie kilku minera-

łów, które powstały ponad 14 milionów lat temu. Opatentowaną innowacją nawozu NANO 

ACTIVE® jest odpowiednia selekcja złóż tych minerałów, wielkość, powierzchnia, a także 

aktywność jego nanocząsteczek. 

1. DZIAŁANIE
Nanotechnologiczny NANO ACTIVE® zarówno aktywuje rośliny do bardziej efektywnego 

pobierania składników pokarmowych z kompleksu sorpcyjnego gleby, jak i  intensywnie 

odżywia je w kluczowe makroelementy: wapń (Ca), magnez (Mg) oraz mikroelementy: 

żelazo (Fe), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), bor (B), molibden (Mo), sód (Na). Opa-

tentowana formuła nawozu gwarantuje skuteczne pobieranie  składników odżywczych 

przez uprawy. Energetyczne potencjały nadane składnikom NANO ACTIVE® podczas 

procesu mielenia oraz silnie porowata powierzchnia drobin umożliwiają szybką zdolność 

wchodzenia nanoaktywatorów w reakcję z rośliną, stymulując w ten sposób jej proces 

fotosyntezy. 

2. TERMINY STOSOwANIA I DAwKI 

Rzepak ozimy: 2-3 aplikacje
 3 pierwszy oprysk jesienią w fazie 3-5 liści

 3 drugi oprysk wiosną po ruszeniu wegetacji

 3 trzeci oprysk od fazy luźnego pąka do rozpoczęcia opadania płatków

Dawka:  2 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200-400 l/ha

RZEPAK JARY:  2 aplikacje
 3 pierwszy oprysk w fazie 3 –5 liści

 3 drugi oprysk od fazy luźnego pąka do rozpoczęcia opadania płatków

Dawka:  2 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200–400 l/ha
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 Nano Active Forte

 _ Kompleksowo uzupełnia niedobory składników 
pokarmowych

 _ Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich witalność

 _ Reguluje gospodarkę wodną w roślinie

 _ Uodpornia uprawy na stres związany z suszą, 
przymrozkami oraz chorobami

 _ Umożliwia znaczny wzrost plonu przy zachowaniu 
wysokich parametrów technologicznych

 ––––– O

Sięgnij po sił ę
  nowej generacji

NANOTECHNOLOGICZNY NAwóZ  zawierający najważniejsze makro- i mikroele-

menty, do stosowania w formie oprysku dolistnego w uprawie wszystkich gatunków 

roślin. Stanowi rozszerzenie nawozu NANO ACTIVE® o azot, fosfor i potas, czyli tzw. 

pierwszorzędne składniki pokarmowe o największym znaczeniu plonotwórczym, w uni-

wersalnych proporcjach 10-5-10. 

1. DZIAŁANIE
Dzięki minimalnej wielkości cząsteczek minerałów, największej powierzchni czynnej dro-

bin oraz nadanej im energii, nawóz NANO ACTIVE FORTE® skutecznie dostarcza roślinie 

znacznie więcej substancji pokarmowych niż tradycyjnie formułowane nawozy dolistne. 

Nanotechnologiczny nawóz dolistny NANO ACTIVE FORTE® zarówno intensywnie od-

żywia rośliny, jak i aktywuje system korzeniowy do bardziej efektywnego przyjmowania 

kluczowych makro- i mikroelementów, takich jak: azot (N), fosfor (P), potas (K), wapń 

(Ca), magnez (Mg), siarka (S), żelazo (Fe), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), bor (B), 

molibden (Mo), sód (Na). Dlatego też pierwszymi efektami działania nawozu dolistnego 

NANO ACTIVE FORTE®, widocznymi po paru dniach od jego zastosowania, są poprawa 

witalności oraz zmiana barwy liści upraw na ciemniejszy odcień zieleni. 

2. TERMINY STOSOwANIA I DAwKI

Rzepak ozimy: 2 aplikacje
 3 pierwszy oprysk jesienią w fazie 3–5 liści

 3 drugi oprysk wiosną po ruszeniu wegetacji

Dawka:  4 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

Rzepak jary: 2 aplikacje
 3 pierwszy oprysk w fazie 3–5 liści

 3 drugi oprysk od fazy luźnego pąka do rozpoczęcia opadania płatków

Dawka:  4 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200–400 l/ha



Nowy sezon –  najlepsza formuła
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Rzepak Extra NPK 15-10-15

 _ Zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju i wydania 
możliwie wysokiego jakościowo i ilościowo plonu

 _ Poprawia zdrowotność roślin i zwiększa odporność na 
choroby

 _ Dostarcza wszystkie składniki odżywcze potrzebne 
w trakcie intensywnego wiosennego rozwoju roślin 

 _ Zwiększa przyswajanie makroskładników (np. azotu, 
fosforu, potasu)

o   –––––

� zaLECany adiuwant  

PEŁNOSKŁADNIKOwY NAwóZ TYPU ExTRA  w układzie zrównoważonym do do-

listnego stosowania w uprawach rzepaku ozimego i jarego. Może być stosowany w innych 

uprawach roślin krzyżowych (rzepik, gorczyca). 

1. DZIAŁANIE
Mikroskładniki w postaci chelatów (biorozkładalne chelaty IDHA), czyli połączeń ze związ-

kami organicznymi, są pobierane przez liście. Oprysk dolistny zapewnia szybkość działania. 

Składniki optymalnie dobrane do fizjologicznych potrzeb i prawidłowego rozwoju roślin, 

gwarantują maksymalną przyswajalność w kluczowych stadiach rozwoju.

2. TERMINY STOSOwANIA I DAwKI

 3 Jesienią
 + od fazy 5 liścia

zalecana dawka:  2–3 kg/ha

zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

 3 Wiosną
 + po ruszeniu wegetacji

zalecana dawka:  2–4 kg/ha

zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

 + faza zielonego pąka

zalecana dawka:  2–4 kg/ha

zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

Nawozy typu Extra mogą być stosowane z innymi nawozami i środkami ochrony roślin, 

zgodnie z odpowiednimi zaleceniami.

składniki pokarMoWe ZaWartość

Azot ogólny (N) 15,0%
Azot azotanowy (N-NO3) 6,6%

Azot amonowy (N-NH4) 8,4%
Fosfor: pięciotlenek fosforu (P2O5) 10,0%

Potas: tlenek potasu (K20) 15,0%
Magnez: tlenek magnezu (MgO) 2,2%

Siarka (S) 4,7%
Bor (B) 1,0%

Miedź (Cu) 0,05%
Żelazo (Fe) 0,1%

Mangan (Mn) 0,2%
Molibden (Mo) 0,02%

Cynk (Zn) 0,1%
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Bor Extra 21

 _ Wysokoskoncentrowany nawóz borowy

 _ Zabezpiecza przed niedoborami boru

 _ Zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju roślin

 _ Łatwo miesza się z innymi nawozami i pestycydami

 _ Znakomicie rozpuszczalny w wodzie

 ––––– O

Nawóz borowy
  najwyższej koncentracji

� zaLECany adiuwant   

� SuBStanC Ja aKt y wna:  bor (B) – 20,8%, molibden (Mo) – 0,02%

DOSKONALE ROZPUSZCZALNY NAwóZ  z wysoką zawartością boru. Stosowanie 

nawozu w optymalnych dawkach i terminach pozwala uzyskać wysokie plony oraz za-

bezpieczyć rośliny przed niedoborami boru (zgorzel liścia sercowego i zgnilizna korzeni 

buraków, niska zawartość cukrów, słabe zawiązywanie kwiatów i owoców, opadanie 

łuszczyn, nekrozy i inne). 

1. BOR A ROZwóJ ROŚLIN
Bor jest niezbędny dla następujących istotnych funkcji życiowych roślin:

 3 podziały komórkowe, wzrost roślin

 3 zapylanie i zawiązywanie owoców

 3 transport i przemieszczanie się cukrów i innych metabolitów roślinnych

 3 odporność na zimno i choroby roślin

 3 poprawia zimotrwałość

 3 symbiotyczne wiązanie azotu w roślinach strączkowych

2. TERMINY STOSOwANIA I DAwKI w wYBRANYCH  
UPRAwACH

Rzepak
 3 jesień: faza 4-8 liści w dawce 1-2 kg/ha

 3 wiosna: ruszenie wegetacji w dawce 2 kg/ha; faza zielonego pąka w dawce 2 kg/ha

Zboża
 3 jesień: w dawce 1 kg/ha

 3 wiosna: ruszenie wegetacji w dawce 1-2 kg/ha

Burak
 3 faza 4-6 liści: w dawce 2-3 kg/ha

 3 10-14 dni później: w dawce 2-3 kg/ha

Ziemniak
 3 po wschodach: w dawce 2-3 kg/ha

 3 początek zwierania rzędów: w dawce 2-3 kg/ha

Kukurydza
 3 faza 4-6 liści: w dawce 1-2 kg/ha

 3 2–3 tygodnie później: w dawce 2 kg/ha

Warzywa
 3 2-3 zbiegi w okresie wegetacji co 2-3 tygodnie: w dawce 1-2 kg/ha



Zdrowo   nakręca uprawy
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Cropvit B

 _ Cropvit – podstawowe mikroskładniki

 _ Szybko poprawiają kondycję roślin uprawnych

 _ Uczestniczą w reakcjach syntezy białek, skrobi, witamin 
i innych substancji odżywczych

 _ Mikroelementy podlegające chelatyzacji zapewniają 
szybkie wchłanianie przez roślinę i równie szybką 
biodegradację

o   –––––

� zaLECany adiuwant  

� SuBStanC Ja aKt y wna : boroetanoloamina – zawartość boru (B) 11%, 150 g/l

Fot. 1. Charakterystyczne, zniekształ-
cone, łyżeczkowate liście

Fot. 2. Charakterystyczne czerwono- 
-fioletowe przebarwienia

JEDNOSKŁADNIKOwY KONCENTRAT  nawozowy boru. Każdy nawóz z palety 

Cropvit zawiera jeden całkowicie przyswajalny mikroelement, dobrany do potrzeb na-

wożenia konkretnej uprawy, mając na celu najbardziej efektywne i pełne wykorzystanie 

potencjału genetycznego roślin.

Wysokoskoncentrowany roztwór łatwo przyswajalnego boru do nawożenia rzepaku. 

Cropvit B zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych powodowanych przez niedo-

bory boru (czerwono-fioletowe chlorozy na brzegach liści, hamowanie wzrostu, redukcja 

rozgałęzień bocznych, słabe zawiązywanie łuszczyn). 

1. Terminy stosowania i dawki

 3 Jesienią
 + w fazie 4–7 liści, co 10–14 dni

dawka nawozu  : 1–2 l/ha 

 3 Wiosną
 + 2–3 opryski do fazy zielonego pąka, co 10–14 dni

dawka nawozu:  1–3 l/ha

2. Objawy niedoboru boru



Zdrowo  
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Cropvit PK

 _ Wysoce przyswajalny płynny nawóz wieloskładnikowy 
zawierający makro- i mikroelementy

 _ Zaprojektowany jako baza do komponowania przez rolnika 
własnych technologii dokarmiania upraw

 _ Doskonałe źródło uzupełniania P i K w sytuacjach 
stresowych

 _ Szybko poprawia kondycję roślin

 ––––– O

� zaLECany adiuwant   

� zawartośĆ SKładniKÓw:  
pięciotlenek fosforu (P2O5)  9,0 [% masowe] 
tlenek potasu (K20)  17.0 
bor (B)   0,050 
żelazo (Fe)  0,020 
miedź (Cu)  0,020 
cynk (Zn)   0,020 
mangan (Mn)  0,040 
Wszystkie składniki pokarmowe są rozpuszczalne w wodzie.

PŁYNNY, DOLISTNY NAwóZ FOSFOROwO-POTASOwY  z mikroelementami. 

Zapewnia roślinom optymalne dawki fosforu i potasu w kolejnych fazach rozwojowych.

1. Zakres stosowania, terminy i dawki

Roślina Terminy oprysków Dawki nawozu (l/ha) Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

2 Rzepak Jesień: I – faza rozety 4-8 liści; Wiosna: II – po ruszeniu wegetacji,  
III – przed kwitnieniem, IV – po kwitnieniu 2–3 200–300

2 Zboża Jesień: I – faza 4-6 liści; Wiosna: II – faza krzewienia,  
III – faza strzelania w źdźbło, IV – po kwitnieniu 1,5–3 200–300

2 Kukurydza I – po wytworzeniu 4-6 liści, II i III – co 7-10 dni 2–3 200–300

2 Burak cukrowy
I – po wykształceniu 4-8 liści 

II – przed zwarciem międzyrzędzi
2–3 200–300

2 Ziemniak I – przed zakryciem międzyrzędzi, II – po 10-14 dniach 2–3 200–300

2 Winorośl,  
       truskawka, drzewa      
      i krzewy owocowe

I – przed kwitnieniem

II – po kwitnieniu

III i IV – w okresie wzrostu owoców, co 7-14 dni

2–6 500–1000

2 Pomidor, papryka, 
       ogórek

I i II – intensywny wzrost wegetatywny co 7-14 dni,

II – przed kwitnieniem

III – dojrzewanie owoców

2–4 200–600

2 Warzywa cebulowe
I – po wykształceniu się 2-3 liści

II i III – następne co 2 tygodnie
2–6 200–600

2 Warzywa kapustne I–V w okresie intensywnego wzrostu, co 7-14 dni 2–6 200–600

2 Warzywa  
       korzeniowe

I – w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego,

II – w okresie związywania pąków kwiatowych,

III – początek kwitnienia

2–6 200–600

2 Rośliny ozdobne
I – w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego

II – w okresie zawiązywania pąków kwiatowych,

III – początek kwitnienia

2–6 200–600

2 Rozsada stosować 2-3 zabiegi w odstępach 5-10 dni o stężeniu maksymalnym 
0,3% (30 ml nawozu na 10 l wody)

Ilość dostosowana dla optymalnego 
pokrycia roślin

2 Inne uprawy rolnicze  
      i ogrodnicze

2-4 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu co 7-14 dni 2–6 200–600
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To właśnie jesienią rzepak buduje swój 

 potencjał plonu. Rozwój roślin w jesieni obej-

muje fazy rozwojowe: kiełkowanie, wschody 

i formowanie rozety. Przy wczesnym siewie, 

w optymalnych warunkach wilgotnościowych 

i termicznych kiełkowanie rzepaku jest szybkie, 

a wschody pojawiają się po 3-7 dniach. W tym 

okresie liścienie podejmują funkcję asymilacyjną, 

a korzeń zarodkowy zagłębia się w ziemi i zaczy-

na pobierać wodę i składniki pokarmowe. Formo-

wanie rozety rozpoczyna się z chwilą utworzenia 

między liścieniami pierwszego liścia. Następnie 

powstają kolejne liście, rozdzielone krótkimi 

międzywęźlami i powstaje rozeta. W kątach liści 

zawiązują się pąki, z których na wiosnę powstaną 

pędy boczne. W tej fazie rozrasta się również 

system korzeniowy. W tym okresie roślina przy-

gotowuje się do zimy, głównie przez gromadze-

nie asymilatów w szyjce korzeniowej. Składniki 

gromadzone w korzeniu, szyjce korzeniowej 

i liściach wykorzystywane są wiosną, w czasie 

ruszenia wegetacji na odbudowę aparatu asy-

milacyjnego. Roślina prawidłowo wykształcona 

w jesieni ma duże szanse na przezimowanie 

i szybką regenerację na wiosnę. Dobrze rozwi-

nięta rozeta rzepaku przed zimą powinna mieć:

 3 od 8 do 10 liści,

 3 pąk wierzchołkowy umieszczony jak najbliżej 

powierzchni gleby, 

 3 jak najgrubszą szyjkę korzeniową, 

 3 dobrze rozwinięty korzeń palowy. 

Wśród jesiennych zabiegów agrotechnicz-

nych korzystnie wpływających na rozwój roze-

ty przed zimą jest aplikacja biostymulatorów, 

a także nawozów dolistnych. Jednym z lepiej 

przebadanych biostymulatorów jest Kelpak. 

Doświadczenia ścisłe dotyczące efektów jego 

stosowania prowadzono w ośrodkach nauko-

wo-badawczych takich jak IOR Poznań, IUNG 

(w Puławach i we Wrocławiu), UP w Poznaniu, 

UTP w Bydgoszczy. Kelpak otrzymuje się w pro-

cesie ciśnieniowej preparacji komórek roślinnych 

makroalgi morskiej Ecklonia maxima (Osbeck), 

pozyskiwanej u wybrzeży Afryki. Kelpak kla-

syfikowany jest jako stymulator wzrostu, czyli 

związek wpływający korzystnie na rozwój lub 

inne procesy życiowe roślin [Dz. U. Nr 147 poz. 

1033 z 2007 r.]. Dostarczając roślinom fitohor-

mony (auksyny i cytokininy) w preparacie Kelpak 

można stymulować rozwój części nadziemnej 

i systemu korzeniowego. Dzięki temu roślina le-

piej pobiera składniki pokarmowe, wydajniejszy 

jest transport wody i składników pokarmowych, 

co korzystnie wpływa na przygotowanie roślin 

do zimy (rys. 1. fot. 1).  

Od kilku sezonów można stosować 
w uprawach nawozy wykorzystujące 
nową, innowacyjną nanotechnologię 

w postaci nawozów dolistnych 
o nazwie handlowej Nano Active 
i Nano Active Forte (dodatkowo 

wzbogacony w kompleks NPK). Są 
to produkty stanowiące uzupełnienie 

niedoborów składników pokarmowych, 
gdyż w swym składzie zawierają 

kluczowe makro i mikroelementy takie 
jak wapń, magnez, mangan, cynk, 
molibden, miedź, żelazo, bor oraz 

dodatkowo azot, fosfor, potas i siarkę 
w nawozie Nano Active Forte.

Zastosowanie nanotechnologii, czyli bardzo 

małych cząsteczek poszczególnych składników 

umożliwia lepsze ich wnikanie w struktury ko-

mórek i tkanek roślinnych, co intensyfikuje pro-

ces fotosyntezy i korzystnie wpływa na wzrost 

części nad- i podziemnej. Nie do przecenie-

nia w nawozach Nano Active jest wapń, który, 

stymuluje rozwój korzeni, a ponadto wchodzi 

w skład ścian komórkowych, które decydują 

o odporności roślin na niesprzyjające warunki 

pogodowe i  stanowią zaporę przed infekcją  

patogenów. 

Potwierdzeniem skuteczności działania 

nawozów z serii Nano Active są wyniki badań 

przeprowadzonych w Stacji Badawczej UTP 

w Bydgoszczy. Po jesiennej aplikacji preparatu 

Nano Active Forte odnotowano przyrost masy 

korzeni i ich długości, a także zwiększenie śred-

nicy szyjki korzeniowej. Korzystne było rów-

nież  umieszczenie paka wierzchołkowego bliżej 

powierzchni gleby w porównaniu do kontroli 

(rys. 2). Pomiary po zimie (w okresie kwitnie-

nia) wykazały, że jesienna i wiosenna aplikacja 

biostymulatora Kelpak oraz nawozów dolistnych 

z serii Nano Active spowodowała wzrost masy 

części nadziemnej oraz masy i długości korzeni, 

a w konsekwencji zwiększenie plonu nasion przy 

zbiorze (rys. 3 i 4). 

Stosowanie biostymulatorów wraz z nawo-

żeniem dolistnym w rzepaku ozimym jest dla 

wielu gospodarstw standardowym zabiegiem 

agrotechnicznym, ale są również producenci 

traktujący te zabiegi jako doraźny ratunek dla 

roślin z chwilą wystąpienia warunków streso-

wych. Największą efektywność i skuteczność 

osiąga się jednak stosując te zabiegi standar-

dowo, jako stały element technologii uprawy. ¶

Jesienna 
biostymulacja 
roślin rzepaku

Biostymulacja RZEPAKU
dr inż.  
Małgorzata SzCzEPanEK >>

KatEdra agrotEChnoLogii  
uniwErSytEt tEChnoLo-
giCzno-PrzyrodniCzy  
w BydgoSzCzy  //
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Rys. 3.  Wpływ jesiennej aplikacji preparatu Nano Active Forte (dawka 2 kg/ha w fazie  
BBCH 14-15) na cechy morfologiczne rzepaku przed zimą (różnica w stosunku do kontroli)  
[Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2011 r.]
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Rys.2.  Wpływ biostymulatorów na przyrost części nadziemnej i korzeni rzepaku ozimego Uni-
wersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
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Kontrola JESIEń:
H Nano Active 2 kg/ha

WIOSNA:
H Nano Active Forte 4 kg/ha  
   po ruszeniu wegetacji

JESIEń:
H Nano Active 2 kg/ha

WIOSNA:
H Nano Active Forte 4 kg/ha  
   po ruszeniu wegetacji

JESIEń:
H Kelpak 1 l + Dynamic Cresco 0,5 l + Asystent+ 0,5 l

WIOSNA:
H 2 × Nano Active Forte 4 kg/ha po ruszeniu wegetacji  
    i w fazie luźnego pąka

JESIEń:
H Kelpak 1 l + Dynamic Cresco 0,5 l + Asystent+ 0,5 l

WIOSNA:
H 2 × Nano Active Forte 4 kg/ha po ruszeniu wegetacji  
    i w fazie luźnego pąka

masa części nadziemnej masa korzeni długość korzeni

Rys. 4.  Wpływ biostymulatorów i nawozów 
dolistnych na plon nasion rzepaku ozimego 
[Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy 2012 r.]

Fot. 1  Rozeta rzepaku przed zimą (lewa strona – 
Kontrola, prawa strona – Kelpak 2 l/ha w fazie  
BBCH 14-15)
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Kelpak (dawka 2 l/ha w fazie BBCH 14-15)  
na cechy rzepaku przed zimą (przyrost  
w stosunku do kontroli ) [Uniwersytet  
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w Bydgoszczy, 2010 r.]
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 Kelpak

 _ Zapewnia najlepsze wykorzystanie składników 
pokarmowych

 _ Stymuluje rozwój systemu korzeniowego

 _ Poprawia wigor i siłę wzrostu roślin

 _ Korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu

 _ Najlepsza polisa na stres – powoduje wzrost odporności 
roślin na susze, przymrozki, nadmiar wilgoci, wahania 
temperatur, pestycydy

o   –––––

� zaLECany adiuwant 

� SuBStanC Ja aKt y wna:  ekstrakt z alg Ecklonia maxima, 
zawierający hormony roślinne: auksyny – 11 mg/l,  cytokininy – 0,031 mg/l.

STYMULATOR wZROSTU  w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie do sto-

sowania w uprawie roślin polowych oraz warzyw. Pobudza wzrost i rozwój roślin, wpływa 

korzystnie na przyrost korzeni, podnosi plonowanie i jakość plonów.

1. Działanie
Auksyny i cytokininy są produkowane przez roślinę w ściśle określonych proporcjach 

i indukują procesy zachodzące w roślinie od momentu wschodów praktycznie do końca 

jej życia. 

auksyny – najważniejsze hormony w roślinie! Wytwarzane głównie w młodych częściach 

pędu odpowiadają za wzrost wzdłużny łodyg, pobudzają tworzenie się korzeni bocznych 

i włośników korzeniowych, przeciwdziałają starzeniu się organów i zrzucaniu liści. 

Cytokininy – wytwarzane głównie w systemie korzeniowym odpowiadają za podział 

komórek, pobudzają tkanki do wytwarzania organów, pobudzają powstawanie pędów 

bocznych, hamują procesy starzenia się roślin. Poziom produkcji fitohormonów w roślinie 

jest uzależniony od wielu czynników. Czynniki stresujące (niska temperatura, susza, cho-

roby, szkodniki, fitotoksyczność środków ochrony) mogą poważnie zakłócić ich produkcję. 

Wówczas roślina nie rozwija się prawidłowo i nie jest w stanie wydać wysokiego plonu. 

Biostymulator Kelpak obniża ryzyko wpływu czynników stresowych na roślinę a przez 

to na plon i jakość zbioru.

2. Terminy stosowania i dawki

Rzepak jary i ozimy
 3 Jesienią: w fazie 3-5 liści 

 3 Wiosną: po ruszeniu wegetacji (faza rozety do początku strzelania w pęd)

Zalecana dawka:  2-3 l/ha

Zalecana ilość wody:  250-500 l/ha

Niższą dawkę wody zaleca się stosować w przypadku opryskiwania roślin znajdujących 

się we wcześniejszych fazach rozwojowych.

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie





Hotel Solaris  ○  ul. Panny Marii 9  ○  87-100 Toruń
Tel.: +48 56 471 30 42  ○  Tel. kom.: 605 048 185  ○  Fax: +48 56 471 32 25
E-mail: recepcjasolaris@hotelesolaris.pl

Wszystkie pomieszczenia zostały zaprojektowane z myślą o Państwa wygodzie, satysfakcji 

i dobrym samopoczuciu zarówno w trakcie pracy, jak i podczas wypoczynku. Do dyspozycji 

gości oferujemy 23 przytulne, komfortowe pokoje jedno- i dwuosobowe oraz apartamenty 

o niepowtarzalnym urokliwym klimacie. Pokoje usytuowane są na czterech kondygnacjach, 

do których dojazd ułatwia nowoczesna winda. Każdy pokój jest klimatyzowany, posiada 

dostęp do internetu. Pokoje wyposażone są w telewizor LCD z telewizją kablową, telefon oraz 

łazienkę, w których znajdują się natrysk lub wanna, suszarka do włosów, washlety, a także 

telewizor LCD i telefon.

W piwnicach hotelu znajduje się wyjątkowy klub muzyczny. Klub dysponuje dwoma 

barami, salką VIP-owską oraz parkietem tanecznym mogącym pomieścić do 100 osób. 

W klubie można spróbować wyjątkowych drinków przygotowywanych przez profesjonalnie 

przeszkolonych barmanów. Panuje tu wyjątkowo gorąca atmosfera, której towarzyszy 

DJ-ska oprawa muzyczna.

Hotel SOLARIS w Toruniu jest trzygwiazdkowym hotelem znajdującym się 

w samym centrum Starego Miasta. Usytuowany w dwóch odrestaurowanych 

kamienicach, które w swoich murach kryją tajemniczą historię przeszłości. 

Obiekt jest przykładem tego, jak w efektowny sposób można połączyć 

nowoczesną aranżację wnętrz ze starym renesansowym stylem. Niewątpliwym 

atutem jest jego bezpośrednie sąsiedztwo z gotycką architekturą.
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Premis 025 FS

Omnix 025 FS Tolurex 500 SC lub Izofarm 500 SC

Kelpak

Dynamic Cresco

Zboże Total Extra

Cropvit Mn 
Cropvit Cu

Nano Active

Nano Active Forte

Powschodowe warianty jesiennej ochrony herbicydowej gwarantujące szerokie spektrum zwalczanych chwastów *
Tolurex 500 SC  

lub Izofarm 500 SC
Stakato 500 SC Galmet 20 Sg+ + 

I część dwuzabiegowej opcji herbicydowej głównie w celu zniszczenia miotły zbożowej

Powschodowe warianty jesiennej ochrony herbicydowej gwarantujące szerokie spektrum zwalczanych chwastów*

Tolurex 500 SC

+  

Toto 75 Sg

Izofarm 500 SC

+  

Toto 75 Sg

Stakato 500 SC

+  

Toto 75 Sg

lub lub

zaLECany adiuwant 

zaLECany adiuwant 

zaLECany adiuwant 

•  Bardzo bezpieczna dla 
rośliny uprawnej zapora 
fungicydowa o działaniu 
systemicznym zapewnia 
pełną ochronę młodej siewki.

Propico 250 EC + Corbel 750 EC
zaLECany adiuwant 

Propico 250 EC + Sarfun 500 SC
zaLECany adiuwant 

Propico 250 EC
zaLECany adiuwant 

*Opcje omówione w relacji z doświadczeń ścisłych Chemirol na stronie 89.

Jesienny program ochrony i pielęgnacji Z B Ó Ż
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•  Nawozy dolistne gwarantują prawidłowy rozwój 
jesienny, dobre przezimowanie. Zrównoważony 
stosunek NPK i wysoka zawartość miedzi i manganu 
to pewny i wysoki plon.

•  Biostymulatory wzrostu poprawiające jesienny rozwój 
roślin, a w szczególności rozwój systemu korzeniowego.

•  Zabiegi fungicydowei gwarantujące skuteczne  
przeciwdziałanie porażeniom jesiennym zbóż.

•  Skuteczne warianty ochrony herbicydowej plantacji zbóż.

Galaper 200 EC + Galmet 20 Sg
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Nawożenie Z B Ó Ż
dr inż. witoLd SzCzEPaniaK 
uniwErSytEt PrzyrodniCzy 
w Poznaniu

Jesienne nawożenie 
plantacji zbóż

Zboża ozime, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
rzepaku, podwaliny pod przyszły plon powinny zacząć 

budować już w okresie jesiennym. Wskazane jest aby 
niezależnie od uprawianego gatunku wchodziły one w zimę 
już częściowo rozkrzewione (w większym stopniu jęczmień i 

żyto, które krzewią się przede wszystkim w okresie jesiennym, 
a w mniejszym stopniu pszenżyto i pszenica, które krzewią się 

bardziej równomiernie, tj. w okresie jesienno-wiosennym). 

wskazane jesT, aby pszenica do zimy  wytwo-

rzyła 2 do 3 źdźbeł bocznych. Takie stadium roz-

wojowe pozwala nie tylko na dobre zimowanie, ale 

też czyni rośliny mniej wrażliwymi na opóźniony 

start wegetacji w okresie wiosennym, co często 

miało miejsce w ostatnich latach, a już szczególnie 

w roku obecnym (rośliny rozkrzewione jesienią nie 

muszą się intensywnie krzewić na wiosnę i nad-

rabiać zaległości). Ma to kluczowe znaczenie dla 

odpowiedniego zagęszczenia łanu a co się z tym 

wiąże dla poziomu plonowania. Trzeba mieć na uwa-

dze, że źdźbła które zostaną zawiązane w okresie 

jesiennym są bardziej stabilne, tj. w niekorzyst-

nych warunkach, przykładowo niedoboru wody 

w mniejszym stopniu ulegają redukcji niż zawiązane 

w okresie wiosennym, a także zwykle posiadają 

większy potencjał plonotwórczy (wcześniej powsta-

łe źdźbła mają więcej czasu na rozwój a przez to 

na wytworzenie dorodnych kłosów). Jednocześnie 

bardzo ważne jest aby w okresie jesiennym na-

wet przy opóźnionych siewach zboża przed zimą 

przynajmniej zaczęły się krzewić, tj. wytworzyły co 

najmniej 4 liście (4 liść jest zaczątkiem pierwszego 

źdźbła bocznego). Warto wiedzieć, że na początku 

fazy krzewienia, tj. po wytworzeniu przez zboża 

trzech liści roślina tworzy nie tylko kolejne liście 

(źdźbła boczne) ale również rozbudowuje system 

korzeniowy (tworzą się kolejne korzenie boczne). 

Stąd też rośliny u których proces krzewienia rozpo-

czął się w okresie jesiennym szybciej rozpoczynają 

wiosenną wegetację, przez co w większym stopniu 

są w stanie nadrobić zaległości z jesieni.

W praktyce aby zboża ozime mogły zbudo-

wać fundament pod przyszły plon, jak i właściwie 

przygotować się do zimy muszą być odpowiednio 

odżywione od samego początku wegetacji. Przed 

siewem zwykle wymagają nawożenia fosforem 

i potasem (nawet przy wyższych zasobnościach 

wskazane jest nawożenie startowe), natomiast rza-

dziej pozostałymi składnikami pokarmowymi, w tym 

azotem, magnezem i siarką. Nie zmienia to jednak 

faktu, że rośliny te ilościowo większość składników 

pobierają w okresie wiosennej wegetacji. Natomiast 

jesienne stosowanie niektórych z nich (najczęściej 

fosforu i potasu) ma za zadanie z jednej strony 

zapewnić odpowiedni rozwój i odżywienie roślin 

przed zimą, a z drugiej uzupełnić zapasy glebo-

we w łatwo dostępne składniki do poziomu, który 

zapewni odpowiednią ich dostępność w okresie 

wiosennej wegetacji. Jednocześnie warto mieć 

na uwadze, że potrzeby pokarmowe zbóż ozimych 

w okresie jesiennym są stosunkowo nieduże. Stąd 

też w praktyce przed siewem nie stosuje się wy-

sokich dawek magnezu i siarki, szczególnie gdy 
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znajdują się one w nawozach w formach łatwo 

dostępnych, gdyż formy te stosunkowo szyb-

ko przemieszczają się w glebie, co sprawia że 

w okresie jesienno-zimowym w sprzyjających 

warunkach mogą zostać przemieszczone poza 

system korzeniowy roślin (w praktyce straty 

składników występują przede wszystkim na gle-

bach lekkich). Dlatego przyjmuje się, że bez-

pieczniej składniki te w/w formach jest stosować 

późną jesienią przed spoczynkiem zimowym (im 

krótszy okres do mrozów tym mniejsze ryzyko, 

że składniki zostaną wymyte) lub bardzo wcze-

sną wiosną (im wcześniej tym lepiej, gdyż jest 

większa szansa, że nawóz się szybko rozpuści 

i częściowo przemieści w głąb gleby co zapewni 

odpowiednią dostępność w/w składników dla 

roślin od początku ich wiosennej wegetacji). 

Wymienione terminy mają zarówno zalety, jak 

i wady. Mianowicie stosując magnez i siarkę 

w formach łatwo dostępnych w okresie późno 

jesiennym jest większa szansa, że składniki te 

będą dostępne dla roślin od samego początku 

wegetacji (skuteczność nawożenia wiosennego 

poza terminem zawsze jest uzależniona od ilości 

i rozkładu opadów). Z drugiej jednak strony na-

wet późno jesienne stosowanie tych składników, 

szczególnie na glebach lekkich nie zabezpiecza 

ich w 100% przed stratami – patrz sezon wege-

tacyjny 2007/2008, w którym to zima była bar-

dzo mokra i łagodna, co sprzyjało przemywaniu 

składników w głąb gleby. Stosowanie magnezu 

i siarki można również rozłożyć na dwie czę-

ści, tj. przedsiewną (mniej) i późno jesienną/

wiosenną (więcej). Sytuacja nieco komplikuje 

się, gdy gleba na której uprawiamy zboża od-

znacza się niską czy bardzo niską zasobnością 

w przyswajalny magnez. W takim przypadku 

wskazane jest przeprowadzenie nawożenia re-

generującego tym składnikiem przed siewem 

zbóż oraz uzupełniającego późną jesienią/

wczesną wiosną. Jeszcze inaczej należy podejść 

do nawożenia azotem, który jak powszechnie 

wiadomo jest głównym składnikiem plonotwór-

czym. Przy czym potrzeby pokarmowe zbóż 

w okresie jesiennym względem tego składnika 

są stosunkowo nieduże (w zależności od stopnia 

rozwoju łanu zwykle kształtują się w zakresie od 

kilku do maksymalnie kilkudziesięciu (20-40) 

kilogramów na hektar – w przypadku bardzo 

dobrze rozkrzewionych łanów jęczmienia czy 

żyta). Stąd też ilość azotu resztkowego, który 

pozostaje w glebie po zbiorze rośliny przed-

plonowej i dopływ tego składnika z bieżącej 

mineralizacji bardzo często wystarcza aby za-

pewnić odpowiedni rozwój i stan odżywienia 

roślin przed zimą. 

Jednocześnie warto wiedzieć, 
że w okresie jesiennym w uprawie 
zbóż podobnie, jak ma to miejsce 

w przypadku rzepaku nie jest 
wskazany nadmiar azotu w glebie. 
Sprzyja to budowaniu przez rośliny 

silnego systemu korzeniowego, 
a także poprawia ich zdrowotność 

i zimotrwałość.

Jednakże nie jest wskazany również nie-

dobór tego składnika, gdyż skutkuje to przede 

wszystkim słabym rozwojem roślin oraz ich nie-

dożywieniem (i to nie tylko azotem ale również 

innymi składnikami pokarmowymi) przez co nie 

są one odpowiednio przygotowane do zimy. Stąd 

też w warunkach niskiej podaży tego składnika 

Fot. 1. Niedożywione rośliny posiadają zarówno niską zimotrwałość, jak i potencjał plonotwórczy

stosując magnez i siarkę 
w formach łatwo dostępnych 

w okresie późno jesiennym 
jest większa szansa, że składniki 

te będą dostępne dla roślin od 
samego początku wegetacji
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z gleby, jak również w przypadku spóźnionych 

siewów (azot przyspiesza wzrost roślin) wska-

zane jest nawożenie azotem w dawce od 20-40 

kg N/ha. W praktyce przed siewem można zasto-

sować dowolny nawóz zawierający ten składnik, 

przykładowo nawóz wieloskładnikowy (z niską 

zawartością azotu) czy saletrę amonową. Nato-

miast w przypadku stosowania tego składnika 

powschodowo wskazane jest stosowanie nawo-

zów szybko działających (saletra amonowa itp.). 

Po wschodach azot można dostarczyć roślinom 

również przez liście (szczególnie w sytuacji, gdy 

są już częściowo rozwinięte i pojawiają się na 

nich objawy niedoboru). Przy czym dokarmianie 

dolistne azotem warto połączyć z dokarmianiem 

magnezem, siarką i mikroelementami (Cu, Mn), 

gdyż rośliny niedożywione zwykle wykazują nie-

dobór również innych składników pokarmowych. 

Przystępując do nawożenia fosforem i po-

tasem w pierwszej kolejności należy oszacować 

potrzeby pokarmowe roślin, gdyż wiedza o za-

potrzebowaniu roślin na dany składnik pokarmo-

wy jest podstawą racjonalnego ich nawożenia. 

W tym celu należy pomnożyć wartość pobrania 

jednostkowego (tab.1) razy wysokość zakłada-

nego plonu (zakładany plon musi być realny, tj. 

możliwy do uzyskania w warunkach gospodar-

stwa). Przykładowo, gdy chcemy uzyskać 8 ton 

ziarna pszenicy z hektara to potrzeby pokarmo-

we wynoszą od 72–104 kg P
2
O

5
 i 128–192 kg K

2
O. 

Jak widać z tego zestawienia potrzeby pokarmo-

we dla tego samego plonu mogą znacząco się 

różnić. Zatem w praktyce przy ich szacowaniu 

zwykle unika się wartości skrajnych. Przy czym 

w sytuacji, gdy zboża uprawiamy w stanowi-

skach żyznych to przyjmuje się dolne wartości 

pobrania jednostkowego. Po określeniu zapo-

trzebowania roślin należy rozważyć jaka będzie 

dostępność składników pokarmowych z gleby, 

która wynika zarówno z jej zasobności w przy-

swajalne formy fosforu i potasu, a także z ilości 

składników pokarmowych, które przykładowo 

uwolnią się z przyoranej słomy oraz warunków 

ich pobierania przez rośliny z gleby. Przyjmuje 

się, że zboża powinny być uprawiane na glebach 

o średniej zasobności w przyswajalny fosfor 

i potas. W takim przypadku szczególnie, gdy ro-

śliną następczą będzie roślina charakteryzująca 

się większymi wymaganiami pokarmowymi niż 

zboża, przykładowo rzepak, buraki, ziemniaki 

czy kukurydza dawka zastosowanego składnika 

w nawozie mineralnym przy braku nawożenia 

organicznego powinna być równa potrzebom 

pokarmowym (szczególnie, gdy zawartość tych 

składników mieści się w dolnych granicach tej 

zasobności). Natomiast w sytuacji, gdy rośliną 

następczą będzie roślina zbożowa dawkę można 

zmniejszyć o 20-30% w stosunku do potrzeb 

pokarmowych. Jednocześnie w przypadku, gdy 

zmuszeni jesteśmy poczynić pewne oszczędno-

ści to na glebach o średniej zasobności, które 

znajdują się w dobrej kulturze można nawożenie 

zbóż ozimych ograniczyć w stosunku do potrzeb 

pokarmowych o 20-25%, a gdy zawartość fos-

foru i potasu mieści się w górnych wartościach 

zasobności średniej to nawet o 50%, co nie 

powinno mieć znaczącego wpływu na wysokość 

uzyskanych plonów (w większym stopniu potrze-

by pokarmowe roślin zaspokajane są z gleby). 

Przy czym roślinę następczą, szczególnie gdy 

będzie to roślina wymagająca trzeba już odpo-

wiednio nawozić. Gdy gleba cechuje się niską 

zasobnością w przyswajalne składniki pokar-

mowe konieczne jest zwiększenie nawożenia, 

które ma na celu zarówno pokrycie potrzeb 

pokarmowych, jak i w dłuższym okresie cza-

su podniesienie zasobności gleby do wartości 

średnich. Oczywiście z przyczyn ekonomicznych 

glebę należy wzbogacać stopniowo, przykła-

dowo w zależności od stopnia jej wyczerpania 

zwiększając nawożenie o 20–50% w stosunku 

do potrzeb pokarmowych. Ważne jednak jest 

aby było ono tak zaplanowane, że gdy na polu 

pojawi się roślina o większych wymaganiach 

pokarmowych gleba charakteryzowała się przy-

najmniej średnią zasobnością w przyswajalne 

formy fosforu i potasu. Natomiast w przypadku, 

gdy gleba charakteryzuje się wysoką lub bardzo 

wysoką zasobnością w przyswajalne składniki 

pokarmowe wskazane jest znaczące ograni-

czenie nawożenia mineralnego (nawet do 75% 

w stosunku do potrzeb pokarmowych) lub nawet 

jego zaniechanie (dotyczy potasu), szczególnie, 

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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gdy gleba charakteryzuje się wysoką zasobno-

ścią, a zboża uprawiamy po dobrym przedplonie, 

przykładowo po rzepaku, którego słoma została 

przyorana (tab. 2).

Ilość składników pokarmowych uwalniają-

cych się z nawozów organicznych i naturalnych 

(słoma, obornik itp.) można rozpatrywać zarów-

no w członie zmianowania (przykładowo: rzepak– 

szenica), jak i całym zmianowaniu. Rozpatrując 

składniki w członie zmianowania trzeba mieć na 

uwadze, że w pierwszym roku po wprowadzeniu 

nawozów dostępna dla roślin jest tylko ich część, 

gdyż zarówno nawozy organiczne, jak i natu-

ralne rozkładają się w glebie w przez kilka lat. 

Przyjmuje się, że w pierwszym roku uwalnia się 

do gleby około 15–30% fosforu i 50–70% potasu. 

Podczas, gdy w całym zmianowaniu wartości te 

zwiększają się do 50–60% w przypadku fosforu 

i nawet 90% w przypadku potasu. Postępowanie 

z plonem ubocznym w głównym stopniu ma 

wpływ na zasobność gleby w potas. Przykładowo 

przyorując słomę rzepakową wprowadzamy do 

gleby równowartość przynajmniej 300 kg soli 

potasowej, a przy wysokich plonach jeszcze 

więcej. A trzeba pamiętać, że słoma to nie tylko 

składniki pokarmowe ale również doskonałe 

źródło materii organicznej, co ma szczególne 

znaczenie w gospodarstwach, które nie posiada-

ją obornika. Jednakże trzeba również pamiętać, 

że składniki które znajdują się w słomie zostały 

pobrane z gleby. Stąd też jej pozostawienie na 

polu nie wzbogaca nam gleby w składniki po-

karmowe tylko w mniejszym stopniu ją zubaża, 

co ma bardzo duże znaczenie jeśli gleba jest 

wyczerpana, gdyż samym przyorywaniem słomy 

nie jesteśmy wstanie podnieść jej zasobności.

W intensywnej produkcji zbóż 
nastawionej na uzyskanie wysokich, 
czy bardzo wysokich plonów poza 
makroskładnikami (P, K, N, Mg i S) 

nie można zapominać również 
o mikroskładnikach, gdyż mają one 
znaczący wpływ na ich rozwój, jak 

i przygotowanie roślin do zimy.

W okresie jesiennym podobnie, jak ma to 

miejsce w czasie wiosennej wegetacji zboża 

w pierwszej kolejności należy wspomagać 

miedzią i manganem, a następnie cynkiem. 

Mikroskładniki w uprawie zbóż tak samo jak 

w przypadku innych roślin zazwyczaj stosuje się 

w postaci dokarmiania dolistnego, które można 

przeprowadzić już od wytworzenia się 4 liścia, tj. 

od początku krzewienia. W praktyce dokarmianie 

dolistne można połączyć z ochroną fungicydową 

i/lub insektycydową (oczywiście o ile pozwala 

na to etykieta). ¶

Tabela 1.  Przybliżone jednostkowe pobranie makroelementów przez 
zboża ozime, kg/t ziarna + odpowiednia masa słomy

Roślina 
uprawna N P2O5 K2O Mg S

Jęczmień 22-26 9-13 20-26 3,0 3,5

Pszenica 28-32 9-13 16-24 3,0 4,5

Pszenżyto 22-26 9-13 16-24 3,0 3,5

Żyto 22-26 10-13 18-26 2,5 3,0

Tabela 2.  Przybliżona ilość potasu którą będą miały do dyspozycji rośliny uprawne  
z nawozów organicznych i naturalnych, w kg

Rodzaj nawozu W pierwszym roku W zmianowaniu

Słoma zbóż 60 108

Słoma rzepakowa 115 200

Słoma kukurydziana 75 135

Liście buraków cukrowych 150 225

Obornik 126 189

Gnojowica bydlęca 105 135

Gnojowica świńska 84 108

* Wprowadzona ilość składników pokarmowych została wyliczona dla 7,5 t słomy; 50 t świeżej masy liści 
buraków cukrowych; 30 t obornika; 30 tys. litrów gnojowicy.
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Fot.3.  Późne siewy zbóż ozimych wymagają „szczególnej troski” zarówno 
w okresie jesiennym, jak i wiosennym

Fot.2.  W fazie krzewienia można a czasem trzeba wspomagać rośliny przez liście

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Zaprawianie zbóż
dr inż. zuzanna SawinSKa >>

uniwErSytEt PrzyrodniCzy 
w Poznaniu 
KatEdra agronoMii //

?warunki klimaTyczne w polsce są dość zróżnicowane  dotyczy to 

zarówno temperatur panujących jesienią jak i wiosennych i letnich okresów 

suszy. O tym jak kapryśna potrafi być zima mieliśmy okazję przekonać 

się w tym roku kiedy to ruszenie wegetacji wiosną nastąpiło dopiero 

w pierwszej dekadzie kwietnia. Często zastanawiamy się czy jesienne 

zasiewy wykonywać w terminie optymalnym czy może opóźniony siew nie 

przyniesie zbyt wiele szkody. Wszystko ma swoje plusy i minusy, poniżej 

kilka informacji które mogą być pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej 

terminu siewu i stosowania zapraw nasiennych. 

Najlepsze warunki termiczne jesienią dla wzrostu ozimin panują na 

Dolnym Śląsku i tam optymalny termin siewu przypada najpóźniej. W Polsce 

południowo – wschodniej, w której panują raczej niekorzystne warunki 

termiczne jesienią optimum terminu siewu przypada 10 do 15 dni wcze-

śniej. Każdy rejon naszego kraju ma optymalne terminy siewu dla zbóż 

ozimych. Przyjrzyjmy się im przez pryzmat pszenicy ozimej. Optymalne 

terminy siewu dla tego gatunku w poszczególnych częściach Polski to: 

 3 północno-wschodnia i wschodnia od 15 do 25 września

 3 centralna i południowo wschodnia od 20 do 30 września

 3 północno-zachodnia i zachodnia od 20 września do 5 października

 3 Dolny Śląsk od 25 września do 10 października. 

Wysiew pszenicy w optymalnych dla niej terminach w danym rejonie 

kraju to lepsze warunki do kiełkowania i rozwoju siewek w okresie jesien-

nym, dzięki czemu rośliny wchodzą w okres zimy właściwie przygotowa-

ne. Z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym i odpowiednią liczbą  

rozkrzewień.

Szkodliwy wpływ opóźnionego terminu siewu daje najbardziej dokucz-

liwie skutki przy krótkiej i chłodnej jesieni niwelowane są one, gdy jesień 

jest długa i ciepła. Jeżeli zdecydujemy się na uprawę pszenicy ozimej po 

zbiorze późno zbieranych przedplonów należy jak najszybciej wykonać 

wszystkie zabiegi związane z wysiewem nawozów i przedsiewnym przy-

gotowaniem pola. Konieczne jest odpowiednio wczesne zadbanie o zakup 

nawozów oraz najlepiej kwalifikowanego o znanej zdolności kiełkowania 

materiału siewnego. Należy wybrać odmianę, która wykazuje tolerancję 

na opóźniony termin siewu. Wskazane jest także zwiększenie normy 

wysiewu od 5-15% zależnie od ilości dni, o które opóźniamy wysiew. 

Rośliny z siewów opóźnionych krzewią się słabiej często dopiero wiosną, 

kiedy to dochodzi do gwałtownego przyśpieszenia rozwoju polegające-

go na szybkim przejściu roślin z krzewienia w fazę strzelania w źdźbło 

a często także na przyśpieszeniu kłoszenia. Tak jak by roślina starała się 

nadrobić stracony czas. Przy takim przyśpieszonym rozwoju często mamy 

do czynienia z niewyrównanym łanem, wiele pędów w łanie jest niskich, 

a wyrastające z nich kłosy są krótsze i posiadają mniejszą liczbę kłosków. 

Przyjmuje się, że każdy dzień opóźnienia terminu siewu w stosunku ter-

minu optymalnego w danym rejonie kraju to obniżenie plonu o 0,5%. Dla 

przykładu przy plonie 5 t/ha oznacza to stratę 25 kg dziennie. Obniżka 

plonu wynika przede wszystkim ze zmniejszenia obsady kłosów, co często 

jest wynikiem słabego rozwoju roślin jesienią i silniejszego wymarzania 

zimą. Koniecznie trzeba unikać siewu w terminach opóźnionych odmian 

charakteryzujących się niską mrozoodpornością, ponieważ słabe rozwi-

nięcie przed zimą odmian tego typu zwiększa niebezpieczeństwo wystą-

pienia silnych uszkodzeń w czasie zimy a tym samym wysokich obniżek 

plonu. Sporego spadku plonu można się spodziewać również w skutek 

opóźnienia terminu siewu i niekorzystnych warunków wilgotnościowych 

gleby, które mogą w tym czasie panować.

Późne siewy mają jednak też pewne zalety, niewątpliwie należy do nich 

mniejsza presja czy nawet jej całkowity brak ze strony chorób pojawia-

jących się na liściach przy długiej i ciepłej jesieni. Długa i ciepła jesień to 

także silne zagrożenie ze strony szkodników szczególnie mszyc, których 

szkodliwość związana jest bezpośrednio z wirusem żółtej karłowatości. 

W ostatnich latach w wielu rejonach kraju jesienne zwalczanie mszyc stało 

się koniecznością późny siew w dużej mierze eliminuje ryzyko porażenia 

żółtą karłowatością przenoszona przez mszyce. 

Myśląc o końcowym efekcie w postaci wysokiego plonu musimy 

uwzględniać wiele czynników towarzyszących naszej uprawie. Pierwszym 

krokiem niewątpliwe dającym podstawy do walki o satysfakcjonujący plon 

jest wybór właściwej dla posiadanego przez nas stanowiska odmiany. 

Następnie zbilansowane nawożenie NPK. Nie możemy zapominać także 

o ochronie jakie jaką młodym siewkom daje zaprawa nasienna. 

 Jesienne dylematy 
w uprawie zbóż

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Przez zaprawianie ziarna likwiduje się pierwotne źródła porażenia 

chorobami, które zwalczamy w czasie wzrostu roślin. Grzyby, przeciwko 

którym stosuje się zaprawianie rozpoczynają swój rozwój wraz z kiełko-

waniem. Niejednokrotnie opanowują całkowicie młodą roślinę powodując 

jej zamieranie. Należy pamiętać, że żaden z fungicydów stosowanych do 

opryskiwania roślin w okresie wegetacji zbóż nie zahamuje rozwoju i nie 

zniszczy grzybów, które powodują głownie, śniecie oraz silną zgorzel 

siewek. Zainfekowany materiał siewny często niczym się nie różni od 

zdrowego, ponieważ porażeniu ulega okrywa owocowo nasienna lub zaro-

dek ziarniaka. Nawet, jeśli są to patogeny porażające ziarno zewnętrznie 

to często i tak nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem zarodników 

lub strzępek grzybni pokrywających nasiona. Zaprawianie zbóż w celu 

ich ochrony przed infekcją grzybów przenoszących się przez materiał 

siewny i patogenów glebowych jest konieczne i ekonomicznie opłacalne. 

W zależności od stopnia porażenia i warunków pogodowych, które mogą 

sprzyjać lub nie rozwojowi chorób zabieg zaprawiania powinien stanowić 

podstawę ochrony łanu.

Do chorób, które zwalczamy tylko przy użyciu zapraw nasiennych 

zaliczyć należy:

Śnieć cuchnącą pszenicy (Tilletia caries)  
i śnieć gładką (Tilletia foetida). 
Choroby te są groźne dla pszenicy ozimej i jarej. Podczas wegetacji chore 

rośliny są sinozielone, niskie, silnie rozkrzewione. Po wykłoszeniu, podczas 

tworzenia się ziarna, w miejscu ziarniaków powstają sorusy wypełnione 

początkowo mazistą masą grzybni i zarodników. Przechodząc przez po-

rażony łan, wyczuwa się zapach zepsutych ryb ponieważ grzyb wytwarza 

alkaloid – ryboflawinę o charakterystycznym mało przyjemnym zapachu. 

Porażone kłosy są lekkie i wypełnione brunatną, sypką masą głównie 

zarodników i grzybni, sprawcy choroby.

Głownia pyląca (Ustilago tritici, U. nuda)
W pszenicy głownia występuje dość rzadko, w jęczmieniu natomiast 

jest dość często obserwowaną chorobą. Jej obecność stwierdza się po 

wykłoszeniu roślin. Z pochew liściowych porażonych roślin wydostają 

się ciemnobrunatne kłosy. Wszystkie kłoski na tych kłosach są całko-

wicie zniszczone i przekształcone w skupiska ciemnobrunatnego pyłu 

teliospor, który pod wpływem ocierania się i wiatru roznosi się po polu. 

Pozostają tylko osadki kłosowe z niewielką ilością brunatnych struk-

tur grzybni i teliospor. Podobne objawy obecności daje głownia zwarta 

jęczmienia (Ustilago hordei), ale skupiska teliospor na kłosie okryte są 

delikatną srebrną błonką, która zostaje rozbita dopiero podczas zbioru  

kombajnem.

Głownia źdźbłowa żyta (Urocystis occulata) 
Choroba obserwowana jest na życie. Objawy pojawiają się, gdy zboże 

znajduje się w fazie strzelania w źdźbło – BBCH 30–31. Początkowo na 

pochwach liściowych i na blaszkach liściowych widoczne są szarobrunatne 

smugi, które przechodzą na źdźbła i plewy żyta. Pod koniec wegetacji 

skórka liścia pęka i ukazują się wtedy czarne, lśniące skupiska zarodników 

(teliospor) i grzybni. Wzrost porażonych roślin zostaje często zahamowany, 

mogą one też przedwcześnie zamierać. 

Fot. 1. Głownia pyląca

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Fot. 2. Przerzedzenie łanu spowodowane 
silną infekcją pleśnią śniegową

Fot. 3. Zarodniki z kłosów porażonych 
grzybami rodzaju Fusarium spp. pozostają 
na ziarniakach

Fot. 4. Silne porażnie pleśnią śniegową

Zgorzele siewek (Fusarium spp.)
Sprawcy zgorzeli, zwłaszcza grzyby z rodzaju Fusarium, mogą po-

wodować we wszystkich uprawach zbóż ozimych i jarych przedwczesne 

zamieranie roślin wschodzących i rosnących po wschodach. Choroba 

objawia się zamieraniem kiełkujących roślin i ich korzeni. Wczesna infek-

cja grzybami z rodzaju Fusarium może przyczyniać się nawet do braku 

wschodów. W wypadku porażenia większych siewek chorobę rozpoznaje 

się po zbrunatnieniu korzeni, pochew liściowych i plamach na liściach. 

Zaprawianie ziarna jest skuteczną ochroną przed atakiem grzybów znaj-

dujących się w glebie lub na powierzchni ziarna. 

Pleśń śniegowa
Jej występowanie najczęściej łączne jest długo zalegającą okrywą 

śnieżną. Jest to nie do końca prawda gdyż patogen ten bytuje na 

roślinach już jesienią zwłaszcza gdy jest ona długa i ciepła a plantacja 

jest zasiana zbyt gęsto i przenawożona azotem. Początkowy rozwój 

patogenu jest powolny i infekcja może pozostać niezauważona prze 

dłuższy czas. Dokładna lustracja łanu pozwala jednak odszukać 

skręcone siewki, albo zdrobniałe rośliny pokryte białoróżową watowatą 

grzybnią. Grzyb atakuje liście, pochwy liściowe i węzły krzewienia. 

Zima nie przerywa rozwoju grzyba. Ukryty pod śniegiem sukcesywnie 

opanowuje coraz większy obszar plantacji. Wiosną, po zejściu okrywy 

śnieżnej widać dopiero jakie szkody wyrządziła choroba. Przy dużym 

nasileniu występowania pleśni śniegowej, straty w obsadzie mogą 

sięgać 30–50 proc. Rośliny które przeżyły, ale są porażone wykazują 

słabsze tempo wzrostu wiosną, słabiej krzewią się, a przy silnym 

porażeniu często zamierają. Silnie porażone źdźbła wytwarzają często 

puste kłosy lub kłosy ze zredukowaną liczbą ziarniaków. 

Warunkiem dobrego zaprawiania jest jakość 
zaprawianego materiału siewnego. Prowadzone badania 

i obserwacje wskazują jednoznacznie, że nasiona 
uszkodzone, zgniecione, nie doczyszczone potrafią przyjąć 
na swoją powierzchnię kilkakrotnie większą ilość zaprawy 

niż nasiona dobrze wykształcone.

 
Niekorzystne jest również zanieczyszczenie nasion kurzem. Jakość zapra-

wiania związana jest również z masą tysiąca ziaren. Im jest ona większa, 

tym mniejsza ilość ziarna przypada na określoną dawkę zaprawy, co 

wywiera pozytywny wpływ na jakość pokrycia. Zaprawy mają działanie 

kontaktowe lub zdolność przenikania w głąb tkanek i przenoszenia się 

tkankami przewodzącymi. Zaprawy kontaktowe stosuje się w zwalczaniu 

chorób przenoszonych na powierzchni ziarniaków takich jak śniecie, na-

tomiast preparaty przenikające w głąb tkanek, czyli układowe stosuję się 

w zwalczaniu patogenów porażających ziarniaki zewnętrznie oraz przeciw 

chorobom przenoszonym przez okrywę owocowo-nasienną i tkwiącym 

w zarodku takich jak np: głownia pyląca. 

FOT. 2  FOT. 3 

FOT. 4 
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Premis  025 FS

 _ Szerokie spektrum działania 

 _ Do zastosowania we wszystkich gatunkach zbóż

 _ Systemiczna i kontaktowa akcja działania

 _ Wysoka skuteczność zwalczania chorób, w tym także 
zgorzeli siewek uodpornionych na karbendazym

 _ Doskonała selektywność dla zarodka i młodej siewki

 _ Pozytywny wpływ na wschody, zimowanie, krzewienie i 
plon

 _ Wygodna płynna formulacja umożliwiająca dokładne 
pokrycie nasion

 _ Działa odstraszająco na żerujące ptaki

Zaprawione rośnie zdrowo

� SuBStanC Ja aKt y wna:  tritikonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g w 1 litrze środka

ZAPRAwA w FORMIE PŁYNNEGO KONCENTRATU  zawiesinowego o działaniu 

kontaktowym oraz układowym, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do 

zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami 

grzybowymi.

1 . Zakres stosowania, terminy i dawki

Zaprawa chroni rośliny uprawne przed następującymi chorobami jak:

2 śnieć cuchnąca

2 śnieć gładka

2 głownia pyląca

2 głownia zwarta

2 głownia źdźbłowa

2 zgorzel siewek

Polecana jest do zaprawiania nasion zbóż ozimych i jarych, takich jak:

2 pszenica ozima i jara

2 pszenżyto ozime i jare

2 jęczmień ozimy i jary

2 żyto

2 owies

Zalecana dawka: 150–200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

Wyższą dawkę środka stosować do zaprawiania ziarna jęczmienia przeciwko głowni pylącej.

Preparat przenosi się
z sokami komórkowymi,  

chroniąc młode części rośliny

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 



Otoczone troską   od samego początku
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Omnix  025 FS
� SuBStanC Ja aKt y wna : fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g w 1 litrze środka 

 _ Płynna formulacja zapewniająca precyzyjne pokrycie 
nasion

 _ Do stosowania w zbożach ozimych i jarych

 _ Chroni przed wieloma z chorób grzybowych, zwłaszcza 
tych z rodzaju Fusarium ssp.

 _ Kontaktowy sposób działania

 _ Bezpieczny dla zarodka i siewek

o   –––––

ŚRODEK GRZYBOBóJCZY  w formie płynnego koncentratu o działaniu kontaktowym, 

przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych 

i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta 

w celu zwalczania chorób grzybowych.

1. Zakres stosowania, terminy i dawki
Środek przeznaczony jest do ochrony zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi, 

zwłaszcza powodowanymi przez Fusarium spp.

Zboża ozime i jare
 3 pszenica ozima

 + pleśń śniegowa

 + śnieć cuchnąca

 + śnieć gładka

 + zgorzel siewek

 3 pszenica jara
 + śnieć cuchnąca

 + śnieć gładka

 + zgorzel siewek

 3 pszenżyto ozime
 + pleśń śniegowa

 + zgorzel siewek

 3 Żyto
 + pleśń śniegowa

 + głownia źdźbłowa

 + zgorzel siewek

Zalecana dawka:  200 ml/ 100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
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Jesienna ochrona 
herbicydowa zbóż

chwasTy ozime są roślinami biologicznie   

silniejszymi, wschodzą w temperaturze sto-

sunkowo niskiej, nie przekraczającej 2 –4°C. 

Charakteryzują się dużą żywotnością, szybciej 

rosną, łatwiej dostosowują się do niekorzystnych 

warunków oraz są bardziej plenne od jarych. Po-

garszają także zimotrwałość rośliny uprawnej – 

szczególnie na wcześnie sianych plantacjach. 

Gleba jest ogromnym bankiem nasion chwa-

stów. Według różnych źródeł w warstwie ornej 

(0-20 cm) ich liczba waha się w przybliżeniu od 

1 000 do 150 000 szt./m2. Najbardziej uciążli-

wym chwastem zwalczanym w czasie jesieni jest 

miotła zbożowa (Apera spica-venti), która nie-

wyeliminowana jesienią nadal rośnie zimą (przy 

dodatnich temperaturach) i może rozkrzewić 

się na przedwiośniu, stając się odporniejsza na 

wiosenne herbicydy. Ponadto problem również 

stwarzają następujące gatunki chwastów: chwa-

sty rumianowate (Asteraceae), przytulia czepna 

(Galium aparine), maki (Papaver rhoeas), chaber 

bławatek (Centaurea cyanus), przetaczniki (Scro-

phulariaceae) i jasnoty (Labiatae). Nie sposób 

tutaj zapomnieć o fiołku polnym (Viola arvensis 

Murray), który wyjątkowo dobrze rozwija się 

w okresie jesiennym.

Przygotowując się do najbliższej jesieni 

przedstawiamy Państwu nasze wyniki i spostrze-

żenia z doświadczeń ścisłych prowadzonych 

w mijającym sezonie. Poletka doświadczalne zlo-

kalizowane są w kilku miejscowościach w kraju. 

Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Wybiera-

my „trudne” pola o dużym nasileniu chwastów, 

tak aby dokładnie „prześwietlić” skuteczność 

działania substancji aktywnych. Przebadaliśmy 

na nich ponad 50 różnych wariantów herbicy-

dowych w trzech powtórzeniach. Poniżej przed-

stawiamy najbardziej niezawodne rozwiązania, 

które można dopasować do indywidualnych 

potrzeb i sytuacji na polu. Wybraliśmy kilka 

wariantów, które podzieliliśmy na dwie grupy: 

jednozabiegowe JESIEŃ  oraz sekwencję za-

biegów JESIEŃ-WIOSNA . 

Jesień
Spośród przebadanych rozwiązań na uwagę 

zasługują: zabiegi jesienne oparte są o preparat 

Toto 75 SG. Zawiera on dwie substancje 

aktywne z grupy sulfonylomoczników: 

tifensulfuron metylu – 68,2% i metsulfuron 

metylu 6,8%. Innowacyjna formulacja SG 

znacząco poprawia wnikanie substancji 

aktywnych wgłąb chwastów oraz odporność 

środka na zmywanie. Substancje te działają 

systemicznie; pobierane są głównie przez liście 

oraz częściowo przez korzenie. W roślinie 

przemieszczają się szybko, wstrzymując wzrost 

i rozwój chwastów (inhibitory biosyntezy 

aminokwasów - ALS) wkrótce po zabiegu. 

Chwasty tracą zdolność konkurencji i stopniowo 

zamierają. Pełny efekt chwastobójczy 

jest widoczny po upływie 3-4 tygodni od 

zastosowania. Zawarte w preparacie Toto 75 SG 

substancje skutecznie eliminują m. in. chwasty 

rumianowate, maki, miotłę zbożową, chwasty 

z rodziny krzyżowych (w tym samosiewy 

rzepaku), ostrożeń polny. Ponadto zwalczają 

także chwasty niższego rzędu takie jak: 

bodziszki, fiołki, przetaczniki, kurzyślad polny, 

jasnoty i niezapominajka polna. Z doświadczeń 

wynika, że w zbożach silniej rozwijających 

się jesienią żyto, pszenżyto pełen efekt 

herbicydowy uzyskaliśmy po zastosowaniu  
solo preparatu toto 75 sG w dawce  
0,09 kg/ha z adiuwantem olejowym PARTNER 

+ (0,5 l/ha). Uzyskana skuteczność zarówno 

na miotłę jak i na chwasty dwuliścienne była 

zbliżona do 100% (Tabela 2). Przeprowadzone 

obserwacje jesiennych systemów 

odchwaszczania pozwoliły wyodrębnić 

wyróżniające się wysoką skutecznością 

i szerokim spektrum działania kombinacje 

Toto 75 SG z preparatami zawierającymi 

chlorotoluron, izoproturon, czy diflufenikan 

(Tabela 1). 

 H Toto 75 SG (0,07 kg/ha)  
+ preparat zawierający  
chlorotoluron (1,0-1,5 l/ha)

Chlorotoluron zawarty w preparacie Tolurex 

500 SC wnikając przez liście i korzenie 

chwastów blokuje ich fotosyntezę (HRAC: C2). 

Taki mechanizm działania sprawia, że jest on 

idealnym wsparciem w walce z chwastami 

jednoliściennymi. Opierając się na wynikach 

przedstawionych w Tabeli 1 można zauważyć, iż 

jest to kompletna opcja ochrony herbicydowej. 

Zwalczająca zarówno miotłę zbożową jaki 

i najczęściej występujące chwasty dwuliścienne; 

skutecznie eliminuje chabra bławatka.

 H Toto 75 SG (0,07 kg/ha)  
+ preparat zawierający  
izoproturon (1,5-2,0 l/ha)

Izoproturon również należy do herbicydów 

o takim samym mechanizmie działania jak 

chlorotoluron (HRAC: C2). W porównaniu do 

poletek kontrolnych w doświadczeniu znaczna 

większość chwastów stanowiących największe 

zagrożenie w uprawie zbóż została zwalczona 

w 100% (Tabela 2). Opcja ta jest szczególnie 

polecana na plantacje o dużym nasileniu 

maków. 

Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym jesienią dla większości plantatorów jest zwalczanie 
chwastów w uprawach ozimych. O zasadności przeprowadzenia zabiegu decyduje silna 
konkurencja roślin uprawnych z chwastami, które wschodząc razem z rośliną uprawną już od 
samego początku konkurują z nią o składniki pokarmowe, wodę, światło czy powierzchnię.

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Plantacja wolna od chwastów
KrzySztoF BzdĘga >> 
ChEMiroL //
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 H Toto 75 SG (0,07 kg/ha) 
+ preparat zawierający 
difl ufenikan (0,25 l/ha)

Substancja aktywna diflufenikan zawarta jest 

m. in. w preparacie Stakato 500 SC. Wnika 

głównie poprzez liście oraz częściowo przez 

korzenie chwastów, niezawodna w zwalczaniu 

fiołka polnego, przytulii czepnej. Diflufenikan 

charakteryzuje się bardzo długim działaniem 

w glebie, niszcząc wschodzące kiełki chwastów. 

Zachwaszczenie na poletkach kontrolnych było 

wysokie, w czasie oceny obserwowano wysoką 

efektywność mieszaniny wobec szerokiej palety 

występujących chwastów (Tabela 1).

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest 

mieszanina popularnych substancji 

chemicznych: diflufenikan 0,25 l/ha 

(Stakato 500 SC) + metsulfuron metylu 

0,01 kg/ha (Galmet 20 SG) połączonych 

z izoproturonem 1,0-2,0 l/ha. W poprzednich 

latach była to jedna z częściej wybieranych 

kompozycji herbicydowych. Z obserwacji 

przeprowadzonych na poletkach i polach 

produkcyjnych wynika, iż mieszanina ta 

charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum 

zwalczanych chwastów. Doskonale zwalcza 

miotłę zbożową, maki, rumianki, przytulię 

czepną, przetaczniki, fiołki, samosiewy rzepaku 

i wiele innych chwastów.

Na plantacje szczególnie narażone na silne 

występowanie chabra bławatka polecamy 

w powyższej mieszaninie zastąpić izoproturon 

preparatem Tolurex 500 SC w dawce 1,0-1,5 

l/ha (chlorotoluron). Dodatkowym atutem 

tego rozwiązania jest możliwość stosowania 

późniejszą jesienią, podczas gdy mogą wystąpić 

ujemne temperatury. Powyższe mieszaniny 

charakteryzują się wydłużonym działaniem 

jednocześnie nie stanowiąc zagrożenia dla 

upraw następczych. 

Jesień–wiosna
Popularna dwuzabiegowa opcja herbicydowa. 

Jesienią głównie w celu zniszczenia miotły 

zbożowej stosujemy środek zawierający 

chlorotoluron w dawce 2 l/ha (Tolurex 500 SC) 

bądź izoproturon 2,5 l/ha. Zaletą Tolurex’u jest 

możliwość stosowania go w okresie późniejszej 

jesieni, kiedy mogą występować już ujemne 

temperatury. Szczególnie wart jest polecenia na 

plantacje silnie zagrożone chabrem bławatkiem. 

W przypadku silnego zachwaszczenia 

samosiewami rzepaku dobrym rozwiązaniem 

jest dodatek preparatu Galmet 20 SG 

zawierającego metsulfuron metylu, zwłaszcza 

jeżeli zależy nam na wzmocnieniu działania 

chwastobójczego na bodziszka i fiołka polnego. 

Wiosennym uzupełnieniem jesiennego 

zabiegu jest mieszanina produktów Galaper 

200 EC (fluroksypyr) z preparatem Galmet 

20 SG (metsulfuron metylu) tworzących 

pakiet handlowy Galaper Strong. Takie 

rozwiązanie zapewnia zwalczanie niespotykanie 

szerokiej palety chwastów. Polecamy je na 

plantacje, na których problemem szczególnie 

są: przytulia czepna, chaber bławatek, 

rumianowate, maki, ostrożeń polny oraz coraz 

bardziej uciążliwe chwasty stopnia niższego: 

jasnoty, przetaczniki, fiołek, bodziszki. Oprócz 

wysokiej skuteczności tej mieszaniny ważną 

cechą jest bezpieczeństwo dla roślin uprawnych 

oraz możliwość stosowania w późnych fazach 

rozwojowych zbóż.

Dla usystematyzowania informacji zestawiliśmy 

dla Państwa w tabeli spektrum zwalczanych 

chwastów przez najczęściej stosowane 

substancje aktywne i ich mieszaniny. ¶

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Fot. 1. Niezwalczone chwasty konkurują 
z rośliną uprawną

Fot. 2. Galaper Strong, działanie – 
chaber bławatek, inne chwasty dwuliścienne

Fot. 3. Toto - brak fi totoksyczności, 
bezpieczny dla roślin uprawnych

FOT. 1 

Toto + Tolurex - wysoka skuteczność i szerokie spektrum działania na chwasty 

FOT. 2 

FOT. 3 

ToTo 75 sg + TolureX 500 sc konTrola
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Tabela 1.  Spektrum zwalczanych chwastów przez dostępne substancje aktywne w ochronie zbóż ozimych
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Bodziszek drobny W   W  W  W  Ś Ś W W Ś W

Chaber bławatek  Ś  W Ś Ś W W Ś Ś Ś W Ś O W

Dymnica pospolita W W   W W O W  W  W   Ś

Fiołek polny W O W W W W  W Ś W  W Ś  W

Gorczyca polna W W  W W W Ś W W W W Ś W  W

Gwiazdnica pospolita W W W W W W W W W W W W W W W

Jasnota purpurowa W   W W W  W W W Ś W W  W

Jasnota różowa W O  W W W W W  W Ś W W  W

Komosa biała W W Ś W W W W W W  Ś W   W

Kurzyślad polny W Ś  W W W  W       W

Mak polny W W  W W W O W  W Ś   O W

Maruna bezwonna W  W W W W  W W W Ś W W  W

Miotła zbożowa W W W  W W W W  W W W W W  

Niezapominajka polna W W  W W W W W  W W    W

Ostrożeń polny W  O W O O  W O O O O   W

Owies głuchy  Ś    Ś O     O O   

Perz właściwy   O  O O    O O O O   

Powój polny   O   O    O  O   W

Poziewnik szorstki W Ś  W Ś Ś  W       W

Przetaczniki W O   W W O W  W  O  W W

Przytulia czepna Ś O W O W W Ś Ś Ś W Ś W W W W

Rdesty W O   W W  W Ś    W  W

Rumian polny  W   W W W W W W W W W W W

Rumianek pospolity W W  W W W  W       W

Rzodkiew świrzepa W O  W W W  W  W W    W

Samosiewy rzepaku W  Ś W  W Ś W  W W Ś W W W

Skrzyp polny   O  O O    O O O   W

Sporek polny W Ś  W W W  W       W

Szarłat szorstki W    W W  W W       

Tasznik pospolity W W  W W W W W W W W W W W W

Tobołki polne W W  W W W W W W W W W  W W

Wyczyniec polny     W W W W Ś W Ś  Ś   

Życica wielokwiatowa     W W          

Tabela 2.  Procentowa ocena skuteczności zwalczania chwastów w doświadczeniach ścisłych (Głuchowo 2012/2013)

l.p preparat i dawka preparat ii dawka adiuwant faza  
(BBCh) miotła rzepak przetacznik fiołek przytulia chaber  

bławatatek mak

1 toto 75 Sg 0,07 tolurex 500 SC 1,5 asystent+ 50 ml 12–13 100 100 97 95 100  100 100

2 toto 75 Sg 0,07 Stakato 500 SC 0,25 asystent+ 50 ml 12–13 97 100 100 100 97 96 100

3 toto 75 Sg 0,07 izoproturon 500 SC  2,0  asystent+ 50 ml 12–13  100  100 100  93  97 99   100

3 toto 75 Sg 0,09     Partner+ 0,5 12–13 96 100 97 100 98 97  100

4      KontroLa [ilość chwastów – szt./m2] 456 5 25 140 15 8  9

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

TOTO GALMET STAKATO  
+IZOFARM 
+ GALMET

TOTO 
+ TOLUREX

GALAPER 
STRONG

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 



Mocne wejście    w chwasty
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 Galaper  200 EC
� zaLECany adiuwant 

� SuBStanC Ja aKt y wna : fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 
pirydynokarboksylowego) – 200 g w 1 l środka

 _ Bezwzględnie skuteczny w walce z przytulią czepną

 _ Zwalcza przytulię czepną w każdej fazie rozwojowej 

 _ Błyskawiczne efekty działania widoczne już po 2 dniach 
od zastosowania

 _ Skuteczna wiosenna ochrona pszenicy ozimej przed 
chwastami dwuliściennymi

 _ Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów

 _ Bezpieczny dla rośliny uprawnej

o   –––––
ŚRODEK CHwASTOBóJCZY  w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej. 
Środek ten stosowany jest nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii 
czepnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, przenżycie ozimym, 
życie ozimym oraz jęczmieniu jarym.

1. Działanie na chwasty
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Pierwsze objawy działania środka na 
chwasty są widoczne po upływie 2–3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. 
Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

2. Chwasty wrażliwe na fl uroksypyr

3. Chwasty średnio wrażliwe na fl uroksypyr

4. Chwasty odporne na fl uroksypyr

5. Zakres stosowania, terminy i dawki ›
Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności 
chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, 
natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju 
oraz w przypadku silnego zachwaszczenia.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
 3 opryskiwać po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka 

Zalecana dawka:  0,6–1,0 l/ha

Jęczmień jary
 3 Zalecana dawka:  Galaper 200 EC 0,25–0,4 l/ha + Galmet 20 SG 20 g/ha

Zalecana ilość wody:  200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste

gwiazdnica pospolita 
jasnota purpurowa 
jasnota rożowa 
mniszek pospolity 
niezapominajka polna 
przetaczniki 
przytulia czepna

poziewnik szorstki
psianka czarna 
powoje 
rdesty 
rumian polny
rumianek pospolity 
szczaw tępolistny

szczaw kędzierzawy 
skrzyp polny 
pokrzywy 
przymiotno kanadyjskie
tobołki polne
wyki

fiołek polny 
dymnica pospolita 
kurzyślad polny

ostrożeń polny 
sporek polny 
starzec zwyczajny 

tasznik pospolity
żółtlica 
drobnokwiatowa

rośliny jednoliścienne
jaskier rozłogowy

krwawnik pospolity
krwiściąg lekarski
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 Galmet  20 SG
+ zaLECany adiuwant 

� SuBStanC Ja aKt y wna:  metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika) - 20%

 _ Najwyższa skuteczność w zwalczaniu uporczywych 
chwastów

 _ Nowoczesna formulacja preparatu zapewniająca pełną 
rozpuszczalność substancji aktywnych

 _ Szybkie efekty działania

 _ Szeroki okres stosowania

 _ Bezpieczeństwo dla roślin uprawnych

 ––––– O

 Bezwzględny
  w walce z chwastami

ŚRODEK CHwASTOBóJCZY  w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony 
do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, przenżycie ozimym, życie 
ozimym oraz jęczmieniu jarym.

1. Działanie na chwasty
GALMET 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany 
jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie.
Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu.
Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania.

2. Chwasty wrażliwe na metsulfuron metylu
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, igli-
ca pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, 
maruna bezwonna, miłek letni, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, ostrożeń polny, po-
ziewnik polny, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest 
ptasi, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, starzec 
zwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, złocień polny

3. Chwasty średnio wrażliwe na metsulfuron metylu
dymnica pospolita, łoboda rozłożysta, rdest powojowy

4. Chwasty odporne na metsulfuron metylu ›
przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy

5. Zakres stosowania, terminy i dawki
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

 3 Środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej w fazie 1-go kolanka pszenicy.
 Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie 

rosnące chwasty.
Zalecana dawka:  30 g/ha

 W warunkach niesprzyjających działaniu środka GALMET 20 SG (susza, niska tem-
peratura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego 
ASYSTENT w dawce 0,1 l/ha.

 W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w pszenicy ozimej 
(głównie przytulia czepna i samosiewy rzepaku) środek GALMET 20 SG można 
stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC w dawce: 

 GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4-0,6 l/ha

Jęczmień jary
 3 Zalecana dawka:  Galmet 20 SG 20 g/ha + Galaper 200 EC 0,25–0,4 l/ha

Zalecana ilość wody:  200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste



 Galaper Strong

 jest to pakiet handlowy składający się ze środka Galaper 200 EC oraz preparatu Galmet 20 SG, 
zawierającego nową na polskim rynku substancję czynną metsulfuron metylu. 

Galaper Strong zapewnia zwalczenie niespotykanie szerokiej palety chwastów. Jest to optymalny wariant ochrony herbicydowej dla plantacji, 
na których problemem jest nie tylko przytulia czepna, ale także inne chwasty dwuliścienne, jak: chaber bławatek, rumianowate, maki, ostrożeń 
polny, samosiewy rzepaku, czy też coraz bardziej uciążliwe chwasty niższego szczebla: jasnoty, przetaczniki, fi ołek, bodziszki. Obydwa produkty 
zapewniają także wysokie bezpieczeństwo zbożom i mogą być aplikowane w późniejszych fazach rozwojowych, zachowując wysoką skuteczność 
chwastobójczą. Galaper Strong jest doskonałym uzupełnieniem produktów służących do eliminacji miotły zbożowej. Dobrze radzi sobie 
z chwastami w zaawansowanych fazach rozwoju. Galaper Strong to także idealne rozwiązanie do wykonania zabiegów korekcyjnych – poprawek 
po zabiegach jesiennych. Co więcej, jego atutem jest też niezwykle atrakcyjna cena, zwłaszcza w odniesieniu do jakości produktu.

NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA 
I PEŁNE BEZPIECZEŃST WO STOSOWANIA

DOSTĘPNE PAKIETY

� PAKIET MAŁY na 2,5 ha
Galaper 200 EC – opakowanie 1 l
Galmet 20 SG – opakowanie 50 g

� PAKIET DUŻY na 12,5 ha
Galaper 200 EC – opakowanie 5 l
Galmet 20 SG – opakowanie 250 g

BEZWZGLĘDNIE SKUTECZNY
w walce z chwastami dwuliściennymi

BRAK OGRANICZEŃ 
w doborze roślin następczych

NIEZWYKLE SZEROKIE SPEKTRUM
zwalczanych chwastów 

IDEALNY PARTNER
do preparatów zwalczających 
miotłę zbożową

BŁYSKAWICZNE 
efekty działania

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE 
do poprawek po zabiegach 
jesiennych 

ZAPEWNIA NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO 
uprawom zbożowym, nawet w późnych fazach rozwojowych 

DZIAŁA SKUTECZNIE 
już od 5°C 

BEZWZGLĘDNIE SKUTECZNY
w walce z chwastami dwuliściennymi

BRAK OGRANICZEŃ 
w doborze roślin następczych

NIEZWYKLE SZEROKIE SPEKTRUM
zwalczanych chwastów 

IDEALNY PARTNER
do preparatów zwalczających 
miotłę zbożową

BŁYSKAWICZNE 
efekty działania

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE 
do poprawek po zabiegach 
jesiennych 

ZAPEWNIA NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO
uprawom zbożowym, nawet w późnych fazach rozwojowych 

DZIAŁA SKUTECZNIE 
już od 5°C 

NAJLEPSZE 
ROZWIĄZANIE

NA RYNKU 
HERBICYDÓW

 W TYM SEZONIE

w walce z chwastami dwuliściennymi

jesiennych 



 Galaper Strong
TERMINY STOSOWANIA

� METSULFURON METYLU – stosuje się od fazy 2 liści do fazy liścia fl agowego rośliny uprawnej.

� FLUROKSYPYR – stosuje się wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia fl agowego (BBCH 37).
� zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
� zalecane opryskiwanie: średniokropliste

* � GALAPER 200 EC 
FLUROKSYPYR 
(związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) 
– 200 g w 1 l preparatu 

� GALMET 20 SG
METSULFURON METYLU 
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 
– 20% 

SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE CZYNNE

*nowoczesna formulacja preparatu dedykowana specjalnie do preparatów z grupy sulfonylomoczników, które do tej pory występowały w formulacji WG. 
Formulacja ta zapewnia pełną rozpuszczalność substancji aktywnej, co znacząco poprawia skuteczność oraz umożliwia skuteczne płukanie opryskiwacza.

GALAPER 200 EC
FLUROKSYPYR
(związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) 
– 200 g w 1 l preparatu 

Niniejsza reklama ma charakter informacyjny. Przed zastosowaniem preparatów należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie środka ochrony roślin. 
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania środków.

REJESTRACJA MIESZANINY 

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY
Galmet 20 SG w dawce: 20 g/ha + Galaper 200 EC w dawce: 0,4–0,6 l/ha

FLUROKSYPYR, METSULFURON METYLU 
SUBSTANCJE BEZPIECZNE DLA ZBÓŻ

METSULFURON METYLU w Unii Europejskiej posiada rejestrację w uprawach zbożowych: 
� OZIMYCH

� pszenica ozima
� jęczmień ozimy
� żyto ozime
� pszenżyto ozime

� JARYCH
� owies ( od fazy 3 liści do 2 kolanka)
� pszenica jara
� jęczmień jary
� pszenżyto jare 

Preparat Galmet 20 SG polecany jest w dawce 30 g/ha + Asystent+ w dawce 0,05–0,1 l/ha.

FLUROKSYPYR jest substancją polecaną do ochrony plantacji zbóż:

� OZIMYCH
� pszenicy
� jęczmienia
� pszenżyta
� żyta

� JARYCH
� pszenicy
� jęczmienia
� pszenżyta 
� owsa 

Dawkę substancji aktywnej należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących 
na polu. Preparat Galaper 200 EC polecany jest w dawce 0,6–1,0 l/ha.IDEALNY PARTNER

do preparatów zwalczających 
miotłę zbożową



1.
bezwzględnie 

skuteczny
w walce 

z chwastami 
dwuliściennymi

2.
niezwykle szerokie

spektrum
zwalczanych 

chwastów
3.

zapewnia najwyższe bezpieczeństwo 
uprawom zbożowym, nawet w późnych 

fazach rozwojowych

4.
doskonałe rozwiązanie 

do poprawek
po zabiegach jesiennych 

5.
błyskawiczne efekty

działania 

6.
działa skutecznie 

już od 5°C 

NAJLEPSZE 
ROZWIĄZANIE
NA RYNKU HERBICYDÓW
W TYM SEZONIE

w w w . g a l a p e r s t r o n g . p l
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Stakato  500 SC
� SuBStanC Ja aKt y wna:  diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów)  

– 500 g/l

 _ Szerokie spektrum zwalczanych chwastów

 _ Niezawodny w zwalczaniu fiołka polnego

 _ Zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym

 _ Najlepiej działa na chwasty w fazie kiełkowania

 ––––– O

Wdepcz chwasta
   z klasą

� zaLECany adiuwant  

ŚRODEK CHwASTOBóJCZY , koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcień-

czania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów 

dwuliściennych (głównie fiołka polnego) i niektórych jednoliściennych (głównie miotły 

zbożowej) w pszenicy ozimej.

1. Działanie na chwasty
Diflufenikan pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. 

Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy 

uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie 

kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

2. Chwasty wrażliwe np.:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa (w wyższej z za-

lecanych dawek), przytulia czepna 

3. Chwasty średnio wrażliwe np.:
komosa biała, samosiewy rzepaku

4. Chwasty odporne np.:
ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny, inne chwasty wieloletnie i głę-

boko korzeniące się.

5. Zakres stosowania, terminy i dawki

Pszenica ozima
 3 Zabieg wykonać jesienią w fazie 2-3 liści pszenicy ozimej

Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha.
 UWAGA! Wyższą z zalecanych dawkę stosować gdy chwasty znajdują się w póź-

niejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.

Zalecana ilość wody:  200–300 l/ha

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste
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 Tolurex  500 SC
� SuBStanC Ja aKt y wna:  chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) 

– 500 g w 1 litrze środka

 _ Skuteczny herbicyd na miotłę do stosowania z produktami 
zwalczającymi chwasty dwuliścienne

 _ Uniwersalny herbicyd działający przez glebę i liście

 _ Do stosowania jesienią, zimą oraz na przedwiośniu 
i wiosną

 _ Bezpieczny dla zbóż

 _ Możliwość stosowania na zmarzniętą glebę w okresie 
występowania minusowych temperatur

 _ Polecany na plantacje silnie zagrożone chabrem 
bławatkiem

Daj mu pole
    do popisu

ŚRODEK CHwASTOBóJCZY , koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcień-
czania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły 
zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastow dwuliściennych w: 
jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym.

1. Działanie na chwasty
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Chwasty dwuliścienne niszczy 
najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kieł-
kowania do końca fazy krzewienia.

2. Chwasty wrażliwe

3. Chwasty średnio wrażliwe

4. Chwasty odporne

5. Zakres stosowania, terminy i dawki
Pszenica ozima

 3 bezpośrednio po siewie pszenicy
Zalecana dawka:  2 l/ha.

 3 jesienią od fazy 3 liści pszenicy do wystąpienia nocnych przymrozków (faza 3 liści 
jest wówczas gdy trzeci liść jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).
Zalecana dawka:  2 l/ha.

 W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spo-
wodować okresowe żółknięcie pszenicy.

 3 w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie 
przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
Zalecana dawka:  1,5 l/ha.

 Zabieg może być również wykonany na glebę zamarzniętą, ale bez okrywy śnieżnej. 
Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna być niższa niż minus 3°C z uwagi 
na możliwość zamarzania cieczy użytkowej w rozpylaczach (dyszach) opryskiwacza.

 3 na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą i przy średnim za-
chwaszczeniu chwastami dwuliściennymi.
Zalecana dawka:  2 l/ha.

 3 wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin, od fazy 3 liści pszenicy do 
fazy pełni krzewienia.
Zalecana dawka:  3 l/ha.

chaber bławatek
gwiazdnica pospolita 
jaskier polny
jasnota rożowa
komosa biała
kurzyślad polny
miłek letni

miotła zbożowa
niezapominajka polna
poziewnik szorstki
rdest ptasi
rumianek pospolity
skrytek polny
sporek polny

szczawik polny
tasznik pospolity
tobołki polne
tomka oścista
wiechlina roczna
wyczyniec polny

gorczyca polna
przytulia czepna 
(od kiełkowania do fazy 2
okółkow liściowych) 

rdest kolankowy
rdest powojowy
rzodkiew świrzepa

rośliny jednoliścienne
jaskier rozłogowy

krwawnik pospolity
krwiściąg lekarski

� zaLECany adiuwant 

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 



Wyceluj chwasta
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 Kiler  360 SL
� zaLECany adiuwant 

� SuBStanC Ja aKt y wna : glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l

 _ Herbicyd totalny oparty o sól glifosatu

 _ Eliminuje chwasty jednoroczne i wieloletnie

 _ Niezastąpiony w walce z perzem i innymi uciążliwymi 
chwastami w tym także wieloletnimi

 _ Optymalne rozwiązanie do niszczenia samosiewów 
rzepaku

 _ Ułatwia zbiór, wyrównuje dojrzewanie plantacji, obniża 
koszty zbioru

o   –––––
ŚRODEK CHwASTOBóJCZY  w formie koncentratu do sporządzania roztworu wod-

nego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu i innych chwastów, w tym 

chwastów dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych. Środek 

przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

1. DZIAŁANIE NA CHwASTY
Środek pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy), a następnie prze-

mieszczany do części podziemnych (korzenie, rozłogi, itp.), powodując ich zamieranie. 

Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. 

Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i 

wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie środka.

2.	Chwasty wrażliwe:
maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, samosiewy rzepaku

3. Chwasty odporne np.:
skrzyp polny

4. Zakres stosowania, terminy i dawki
 3 pola uprawne

 Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwal-

czania perzu właściwego i innych chwastów.

 3 termin zabiegu
 Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie 

rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie 

wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien 

osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone 

liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wyso-

kości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Zalecana dawka:  3-5 l/ha w 200-300 l wody (używając rozpylaczy zapewniających 

opryskiwanie średniokropliste).
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Toto  75 SG
� SuBStanC Ja aKt y wna: tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych  

sulfonylomocznika) – 68,2%, metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych  

sulfonylomocznika) – 6,8% _ Nowoczesna formulacja SG zapewniająca bardzo dobrą 
rozpuszczalność oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej

 _ Dwie, uzupełniające się substancje aktywne

 _ Specjalista od walki z fiołkiem polnym, samosiewami 
rzepaku i innymi chwastami dwuliściennymi

 _ Dodatek adiuwanta wpływa na zwiększenie skuteczności 
w zwalczaniu miotły zbożowej 

 _ Herbicyd pobierany przez liście oraz częściowo przez 
korzenie chwastów

 ––––– O

A ósmego dnia powstałoTOTO

+ zaLECany adiuwant  

ŚRODEK CHwASTOBóJCZY  w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony 

do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej. Środek Toto 75 SG stosuje się przy użyciu 

opryskiwaczy polowych.

1. Działanie na chwasty
TOTO 75 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany 

jest poprzez liście oraz częściowo przez korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej ro-

ślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. 

Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania.

2. Chwasty wrażliwe
blekot pospolity, bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, 

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, 

mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, 

poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik polny, rdesty, rumianek 

pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik 

pospolity, tobołek polny

3. Chwasty średnio wrażliwe
przytulia czepna, przetacznik perski

4. Zakres stosowania, terminy i dawki ›

Pszenica ozima
  Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie 

rosnące chwasty.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:  90 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  70–90 g/ha 
Maksymalna liczba zabiegów:  1.
Zalecana ilość wody:  200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste.

 Większą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, 
przytulii czepnej i przetaczników oraz na chwasty bardziej zaawansowane w roz-
woju.



C zysty łan  w zasięgu ręki
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Izofarm  500 SC
� zaLECany adiuwant  

� SuBStanC Ja aKt y wna : izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika)  
– 500 g w 1 litrze środka

 _ Skuteczny w walce z miotłą zbożową

 _ Szerokie spektrum zwalczanych chwastów

 _ Dobrze komponuje się z innymi preparatami z grupy 
regulatorów wzrostu, poszerzając spektrum działania

 _ Skutecznie chroni przed zachwaszczeniem wtórnym

 _ Korzystny stosunek ceny do jakości produktu

o   –––––

ŚRODEK CHwASTOBóJCZY , koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania 

wodą, stosowany nalistnie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych 

chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym. Środek pobierany jest 

poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą się 

w fazie 2–4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2–6 liści.

1. Chwasty wrażliwe
dymnica pospolita

gwiazdnica pospolita

mak polny

maruna bezwonna

miotła zbożowa

niezapominajka polna

tobołki polne

2. Chwasty średnio wrażliwe
chaber bławatek

3. Chwasty odporne
fiołek polny

jasnoty

przytulia czepna

przetaczniki

4. Zakres stosowania, terminy i dawki

Pszenica ozima
 3 opryskiwać po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do 

zakończenia fazy krzewienia.

Zalecana dawka:  2-2,5 l/ha.

Pszenżyto ozime
 3 opryskiwać po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do 

zakończenia fazy krzewienia.

Zalecana dawka:  2-2,5 l/ha.

Stosować środek raz w sezonie wegetacyjnym.

Zalecana ilość wody:  200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste.
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Szkodniki
Mgr inż.  
grzEgorz PruSzyńSKi >>

inStytut oChrony rośLin – 
PańStwowy inStytut  
BadawCzy Poznań //

 Jesienne 
szkodniki 
zbóż

 H Lenie
Muchówki o krępym ciele, barwy czarnej, 

posiadające grube nogi z kolcami na 

przednich goleniach. W ciągu roku rozwija się 

tylko jedno pokolenie szkodnika. Lot postaci 

dorosłych trwa od kwietnia do czerwca, 

a owady odżywiają się nektarem kwiatów. 

Samice składają jaja w złożach, do gleb 

lekkich, najchętniej wilgotnych i zasobnych 

w substancje organiczne, położonych 

w pobliżu zarośli lub do stert kompostowych. 

Dla roślin uprawnych szkodliwe są postacie 

larwalne, długości do 15 mm, barwy ziemisto-

szarej, beznogie z ciemną głową, zaopatrzone 

na każdym segmencie w krótkie szczeciny 

i cztery kolce na końcu ciała. Młode larwy 

żerują początkowo na znajdujących się 

w glebie resztkach roślinnych. Nieco starsze 

żerują na korzeniach, bulwach, cebulach, 

szyjkach korzeniowych, czy kiełkujących 

nasionach, zimują na głębokości od 5 do 10 

cm. Największą szkodliwością charakteryzują 

się starsze larwy przed przepoczwarczeniem, 

żerujące wczesną wiosną po przezimowaniu.

W Polsce występują: najczęściej spotykany - 

leń ogrodowy (Bibio hortulanus L.) oraz leń 

marcowy (Bibio marci L.) i leń czarnożyłek 

(Bibio johannis L.).

W celu ograniczenia liczebności szkodnika 

wskazane jest także osuszanie gleby. 

Uproszczenia agrotechniczne, szczególnie 

przyorywanie dużych ilości resztek 

pożniwnych oraz pozostawianie samosiewów 

zbóż, rzepaku i innych roślin sprzyjają 

rozwojowi leni.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
50 larw na 1 m2.

 H Łokaś garbatek
Chrząszcze długość około 16 mm, mają 

wałkowate ciało brązowo-czarnej barwy 

z jasną stroną brzuszną. Żerują na kłosach 

traw i zbóż (na owsie rzadko). Charakteryzują 

się aktywnością zmierzchowo-nocną. 

nTensyFikacja upraw zbóż,  uproszczenia w agrotechnice i strukturze zasiewów, 

oraz zmiany klimatyczne są przyczynami coraz częściej występującego zagroże-

nia ze strony mało znanych, dotychczas mniej ważnych szkodników. Żyły one od 

wielu lat w łanach zbóż, lecz w niewielkiej liczbie nie powodując żadnych szkód. 

Przykładem szkodników zaskakująco licznie pojawiających się jesienią w ciągu 

ostatnich lat mogą być: łokaś garbatek i śmietki.

Szkodniki występujące na zbożach, podczas całego okresu wegetacji, mogą 

obniżyć plon ziarna od 2 do 20 dt/ha lub więcej. Gatunkami najważniejszymi 

występującymi na terenie Polski i zagrażającymi zbożom w okresie jesiennej 

wegetacji są: rolnice, łokaś garbatek, mszyce - wektory chorób wirusowych, śmietka ozimówka, 

ploniarka zbożówka i lenie.

Czynnikami decydującymi o znaczeniu gospodarczym poszczególnych grup szkodników są: 

warunki klimatyczno-glebowe i technologia uprawy.

Warunki klimatyczno-glebowe, zwłaszcza w ostatnich latach, ulegają systematycznym zmianom. 

Na zmiany warunków glebowych wywierają wpływ uproszczenia płodozmianu i agrotechniki oraz 

używanie do prac polowych ciężkiego sprzętu mechanicznego. Nie jest obojętne dla gleby nawożenie 

i stosunki wodne. Zmiany klimatyczno-glebowe mogą spowodować wzrost liczebności szkodników.

Bardzo ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony jest agrotechnika. Postępujące 

uproszczenia agrotechniczne prowadzą do wzrostu liczebności szkodników. Brak podorywek, sto-

sownie upraw bezorkowych oraz postępujące uproszczenia w płodozmianie roślin, to czynniki zwięk-

szające prawdopodobieństwo masowego pojawu szkodników, takich jak: rolnice czy łokaś garbatek.

Przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych ma duże znaczenie i jest podstawą 

skutecznych programów ochrony zbóż. Unikanie monokultur, przestrzeganie dostatecznie dużej 

izolacji przestrzennej między tegoroczną i ubiegłoroczną plantacją, usuwanie z pól chwastów i ich 

pozostałości ogranicza występowanie szkodników. Pamiętać należy o prawidłowej orce i podorywce.

Ważnym elementem ochrony zbóż przed owadami szkodliwymi w okresie jesiennej wegetacji 

jest prawidłowy monitoring. Decyzja o wykonaniu zabiegu i wybór optymalnego terminu powinny 

być podejmowane na podstawie monitoringu konkretnej uprawy i progów ekonomicznej szkodliwo-

ści. Ze względu na wiele zmiennych czynników środowiskowych, tylko własne obserwacje polowe 

mogą pomóc w ocenie rzeczywistego zagrożenia upraw. W uprawie zbóż z powodzeniem można 

stosować metodę „żółtych naczyń”. Dobre rezultaty można również osiągnąć przy użyciu czerpaka 

entomologicznego.

I

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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W lipcu i sierpniu samice składają do gleby 

białe, wielkości ziarna prosa jaja, po około 

dwóch tygodniach wylęgają się larwy, które 

objadają kiełkujące zboża, aż po powierzchnię 

gleby. Gdy pędy są jeszcze młode na skutek 

uszkodzeń podstawy liścia zewnętrzna część 

blaszki więdnie i obumiera.

Po przezimowaniu w glebie larwy łokasia 

garbatka zaczynają żer na zbożach ozimych 

i trawach, następnie na zbożach jarych. Liście 

są uszkadzane nie z powodu zjadania, lecz 

poprzez żucie i wysysanie. Objawy żerowania 

larw łokasia to rośliny o postrzępionych 

lub przeżartych liściach i połamanych 

źdźbłach. Rośliny uszkodzone giną lub 

wytwarzają nadmierną ilość źdźbeł bocznych, 

nie zawsze wydających kłosy, na polach 

powstają „łysiny”. Larwy są jasno-żółte 

z ciemną częścią głowową i dużymi czarnymi 

płytkami grzbietowymi, spłaszczone, nie 

przekraczające 3 cm długości, zaopatrzona 

w trzy pary odnóży tułowiowych. Żerują 

o zmierzchu, nocą i w pochmurne dni, 

ukrywając się w pionowych chodnikach na 

głębokości od 20 do 30 cm. Niekiedy wciągają 

rośliny do swoich podziemnych chodników.

Łokaś występuje najczęściej na glebach 

zlewnych oraz na zaperzonych polach, 

pastwiskach, miedzach i łąkach. Największe 

straty są powodowane przez żerowanie larw 

na wiosnę. 

Zabiegi agrotechniczne zmniejszają ryzyko 

masowych pojawów, zaleca się również 

niszczenie chwastów jednoliściennych. 

Podczas powtórnej uprawy ozimin, jak też 

po opóźnionym lub w ogóle zaniechanym 

przyoraniu ścierniska, może dojść do 

odbudowy populacji, którą należy zwalczać.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 1-2 larwy 

lub 4 świeżo uszkodzone rośliny na 1 m2.

Lenie - imago  Lenie – larwy 

Łokaś garbatek - larwa  Łokaś garbatek - imago 
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 H Mszyce
Zarówno larwy jak i postacie dorosłe 

uszkadzają rośliny przez wysysanie soków 

z liści, pochew liściowych, źdźbeł i kłosów. 

Powoduje to zachwianie gospodarki 

wodnej rośliny, co prowadzi do więdnięcia 

i zasychania młodych roślin, natomiast 

u starszych roślin do niewykłaszania 

zbóż i bielenia kłosów. Innym dużym 

zagrożeniem niesionym przez mszyce są 

przenoszone przez nie choroby wirusowe. 

W jednym sezonie wegetacyjnym, zależnie 

od gatunku może się rozwijać od ośmiu do 

dwunastu pokoleń. W ciągu 30-dniowego 

życia (w optymalnej temperaturze), przy 

wysokim wskaźniku reprodukcji, populacja 

mszycy zbożowej może się podwoić podczas 

trzech dni, a po 20 dniach wzrost może być 

pięćdziesięciokrotny. Stosowanie nawozów 

azotowych sprzyja mszycom, gdyż potrzebują 

one duże ilości rozpuszczalnych związków 

azotowych. Mszyce należą do pluskwiaków 

równoskrzydłych, rodziny mszycowatych. 

Są niewielkich rozmiarów, od 1,5 do 3 mm, 

różnie zabarwione, występują osobniki 

uskrzydlone i bezskrzydłe, wspólną cechą 

charakterystyczną jest występowanie  

w tylnej części odwłoka dwóch rurek  

zwanych syfonami.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 
stwierdzenie obecności pierwszych 

osobników.

 H Ploniarka zbożówka
Dorosła muchówka jest długości 2 mm, 

o lśniąco-czarnym ciele, czerwonych oczach 

i brązowo-żółtych odnóżach. Lot pierwszego 

pokolenia odbywa się od końca kwietnia 

do początku czerwca, natomiast od końca 

czerwca do sierpnia występuje pokolenie 

letnie, a od sierpnia do końca października 

pokolenie jesienne. Samice składają 

pojedynczo od 25 do 35 jaj. Larwy smukłe, 

lśniące, białe, do 5 mm, bez nóg, z jedną 

parą czarnych silnych haków gębowych 

i dwiema małymi brodawkami z tyłu ciała. 

Larwy I i III pokolenia uszkadzają młode 

zasiewy, larwy II pokolenia niszczą również 

zawiązki ziaren. Larwa uszkadza w zbożach 

zawsze tylko jeden pęd, jej rozwój trwa 

od 20 do 30 dni. U zaatakowanych roślin 

zaobserwować można: we wczesnojesiennych 

i późno wiosennych zasiewach żółknięcie 

i obumieranie liści sercowych, często 

u podstawy liści objawy zgnilizny; rośliny, 

które się nie rozkrzewiły obumierają, 

a rozkrzewione tworzą zwiększoną liczbę 

pędów, które rzadko się wykłaszają.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
6 larw na 100 roślinach

 H Rolnice
Rolnice to motyle średniej wielkości 

o rozpiętości skrzydeł od 25 do 40 mm, 

o dużych oczach i długich czułkach, 

szarobrunatne o jaśniejszej barwie tylnych 

skrzydeł. Dorosłe osobniki latają najczęściej 

od połowy maja do połowy lipca i od 

sierpnia do października, po zmierzchu 

i w nocy. Samice składają jaja do ziemi 

lub na roślinie żywicielskiej. Gąsienice 

są nagie i żerują najczęściej w nocy. Ich 

cechą charakterystyczną jest spiralne 

zwijanie się w czasie spoczynku lub w razie 

zaniepokojenia. Młode gąsienice żerują na 

nadziemnych częściach roślin, starsze kryją 

się w glebie, gdzie uszkadzają kiełkujące 

ziarno lub wychodzą w nocy na powierzchnię 

i podgryzają rośliny u nasady. Uszkodzenia 

w okolicy szyjki korzeniowej powodują, że 

roślina przewraca się i zamiera. Zimują 

gąsienice w glebie na głębokości od 10 do 15 

cm. Wiosną pod koniec kwietnia gąsienice 

kończą żer i przepoczwarczają się pod 

powierzchnią gleby.

Rolnicom sprzyjają uproszczenia 

agrotechniczne oraz pozostawianie nie 

Przykładem szkodników 
zaskakująco licznie 

pojawiających się jesienią 
w ciągu ostatnich lat mogą 

być: łokaś garbatek 
i śmietki.

Mszyce  Śmietka ozimówka 

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 



Z B O Ż A  / Jesień 2013 107 

S
zko

d
n

ik
i

przyoranych resztek pożniwnych.  

Najbardziej sprzyjające rozwojowi rolnic  

są wczesne, suche i ciepłe wiosny oraz lato, 

suche jesienie, a także mroźne i śnieżne  

zimy.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
6-8 gąsienic przed siewem na 1 m2.

 H Śmietka ozimówka
Larwy tej muchówki uszkadzają rośliny 

w sposób podobny do ploniarki zbożówki. 

Wiosną można zaobserwować rzędowe 

żółknięcie liści sercowych, spowodowane 

podgryzaniem i przegniciem u podstawy, 

liście te można łatwo wyciągnąć. Młode 

rośliny zaatakowane przez tego szkodnika 

często zamierają. Larwy są kremowo-białe, 

długości do 9 mm, cylindryczne. Postacie 

dorosłe podobne do muchy domowej, od 6 

do 8 mm, szaro-żółte z licznymi czarnymi 

włoskami. Zimują jaja, znajdujące się w glebie 

na polach zbóż ozimych i traw. Na wiosnę 

wylęgają się larwy wnikające do środka  

źdźbła i wyżerające całą wewnętrzną część. 

W ten sposób niszczą kolejne rośliny do 

przełomu maja i czerwca, kiedy schodzą 

na głębokość od 5 do 10 cm w glebę 

i przepoczwarczają się. Dorosłe muchówki 

wylatują w czerwcu i lipcu, a w sierpniu 

i wrześniu składają jaja.

Najbardziej zagrożone są rośliny z siewów 

bardzo wczesnych. Materiału nasiennego  

nie należy wysiewać głębiej niż 2,5 cm.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
10 roślin uszkodzonych na 30 badanych  

lub 80 larw na 1 m2. ¶

Objawy żerowania larw płoniarki zbożowej 

Uszkodzenia spowodowane przez płoniarka zbożówka  Rolnice – larwy 

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Plantacja wolna od chorób

Ochrona wysokiego plonu. 
Jesienne zapobieganie chorobom 

zbóż lub ich leczenie
Mączniak prawdziwy 

Czerń krzyżowych 

Łamliwość podstawy  
źdźbła zbóż 

Fuzaryjna zgorzel  
podstawy źdźbła 

Paskowana septorioza liści 

Rdza 

Plamistość siatkowa 

KrzySztoF BzdĘga >> 
aLiCJa nowiCKa >>

ChEMiroL //
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w każdym sezonie wegeTacyjnym  najważniej-

szym czynnikiem niezależnym od człowieka jest 

pogoda. Jesienne warunki atmosferyczne mają 

już wpływ na „budowanie” przyszłorocznego plo-

nu. Nie tylko poprzez  prawidłowy rozwój roślin, 

ale również przez występowanie szkodliwych, 

chorobotwórczych patogenów powodujących 

wiele groźnych chorób grzybowych zbóż. Po-

nadto na presję jesiennych chorób wpływają 

bezpośrednio błędy agrotechniczne, które zda-

rzają się często, choćby ze względu na pośpiech 

czy krótką możliwość pracy w polu. Zbyt wcze-

sne zasiewy, gęsty siew, niedokładne przykrycie 

resztek pożniwnych, samosiewy, niezwalczone 

chwasty czy w końcu brak prawidłowego zmia-

nowania stwarzają idealne warunki do rozwoju 

wszelkich chorób. 

Producent rolny niestety nie ma wpływu 

na pogodę, dlatego istotne jest, aby podjąć 

walkę z chorobami grzybowymi. Biorąc pod 

uwagę jak łatwo przekroczyć próg ekonomicz-

nej szkodliwości racjonalnym i uzasadnionym 

rozwiązaniem staje się zabezpieczenie planta-

cji fungicydem. Zdrowe oziminy rozwijają się 

prawidłowo, a to jest podstawą do właściwego 

przygotowania roślin do zimy i w efekcie bardzo 

dobrego przezimowania.

Jesienią możemy przeciwdziałać obecności 

takich chorób jak: zgorzel siewek, septorioza pa-

skowana lici pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż 

i traw, plamistość siatkowa, rdzy, a w przypadku 

długiej ciepłej i słonecznej jesieni także innym 

chorobom grzybowym.

Wybór jednej z opcji jesiennych zabiegów 

fungicydowych uzależniony jest od różnej presji 

chorób występujących na naszych polach. Poniż-

sze warianty charakteryzują się przystępną ceną 

i bardzo dobrym działaniem zapobiegawczym 

i interwencyjnym. 

PROPICO 250 EC (0,5 l/ha)
Podstawowy zabieg gwarantujący skuteczne 

przeciwdziałanie porażeniom jesiennym zbóż. 

Preparat zawiera substancję aktywną propico-

nazol należącą do grupy triazoli. Wyróżnia się 

bardzo szybkim działaniem poprzez łatwe wnika-

nie w tkanki roślin. Jest wyjątkowo łagodny i nie 

wykazuje właściwości fitotoksycznych, co wyróż-

nia go spośród preparatów tej grupy. Efektyw-

nie zwalcza szeroki wachlarz chorób (Tabela 1).

PROPICO 250 EC (0,5 l/ha)  
+ SARFUN 500 SC (0,3 l/ha)
Rozwiązanie polecane szczególnie na stanowi-

ska o zwiększonej presji chorób podstawy źdźbła, 

np. plantacje pszenicy po pszenicy. Połączenie 

substancji aktywnych takich jak propiconazol 

i karbendazym proponujemy wszędzie tam gdzie 

zboża stanowią ponad 60% zmianowania. Zagro-

żeniem w tedy stają się nie tylko choroby grzy-

bowe liści, ale także grzyby z grupy Fusarium 

i Pseudocercosporella herpotrichoides (Tabela 1).

PROPICO 250 EC (0,5 l/ha)  
+ CORBEL 750 EC (0,3 l/ha)
Doskonałe rozwiązanie na plantacje zagrożone 

chorobami liści, polecane szczególnie na stanowiska 

z dużą presją mączniaka. Preparaty te zawiera-

ją dwie różne substancje aktywne: propiconazol 

i fenpropimorf o uzupełniającym się spektrum 

zwalczanych chorób (Tabela 1). Dodanie Corbelu 

750 EC znakomicie poprawia skuteczność działania 

preparatu w niskich temperaturach.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką cha-

rakterystykę najbardziej niebezpiecznych chorób 

grzybowych zbóż.

 H Septorioza paskowana liści
Objawy możemy zauważyć już jesienią 

szczególnie na plantacjach sianych wcześniej. 

Natomiast przy długiej i ciepłej jesieni nawet 

na zasiewach w terminie optymalnym również 

może dojść do infekcji. Grzyb poraża głównie 

liście, zmiany widoczne są w postaci podłużnych 

plam ograniczonych nerwami miedzy, którymi 

rozwijają się czarne punkty (piknidia). 

 H Mączniak prawdziwy
Jesienią na liściach zbóż możemy obserwować 

mały, biały, mączysty nalot. Wraz z rozwojem 

patogena pokrywana jest coraz większa 

powierzchnia liści. Mączniak zimuje w postaci 

grzybni na oziminach, resztkach pożniwnych, 

samosiewach, trawach wiosną będąc źródłem 

infekcji. Pojawia się zwłaszcza na plantacjach 

jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej.

 H Plamistość siatkowa
Patogen zimuje na resztkach pożniwnych 

w postaci grzybni i pseudotecjów. Sprzyjające 

warunki do rozwoju patogenu to chłodna 

i wilgotna pogoda oraz temperatury 

w przedziale 10-15oC. Objawy chorobowe 

występują przez cały okres wegetacji. Mogą 

pojawić się już na kiełkujących roślinach 

w postaci drobnych, brunatnych plamek. 

W kolejnych fazach rozwoju choroby na 

liściach pojawiają się podłużne, poprzeczne 

brunatne plamki tworzące siatkową strukturę. 

Dłuższe okresy ciepła będące jesienią sprzyjają 

rozwojowi choroby i silnemu porażeniu liści.

 H Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
W okresie przed wschodami siewki gniją 

i obumierają zanim przebiją skorupę gleby. Na 

źdźble i pochwach liści pojawiają się rozległe 

zbrązowienia i ciemne cienkie nekrozy. Objawem 

porażenia pochew liści jest wystąpienie brązowo- 

-fioletowych nekroz nadpierwszym kolankiem. 

Przy dużej wilgotności może pojawić się 

różowa warstwa zarodników. Podstawa źdźbła 

i górne części korzenia murszeją. Do porażenia 

chorobami postawy źdźbła dochodzi już jesienią. 

Może być ono tym silniejsze im bardziej przedłuża 

się wegetacja jesienna.

 H Łamliwość podstawy źdźbła zbóż
U nasady źdźbła pojawiają się podłużne szare 

lub żółtobrązowe plamy. W fazie strzelania 

w źdźbło tworzą się typowe owalne plamy, 

rozjaśnione w środku, z brązową obwódką. 

Wewnętrzna tkanka obumiera w rezultacie 

czego źdźbła łamią się w strefie porażenia. 

fuzaryjna zgorzel Wewnątrz źdźbła widać 

szarobiałą grzybnię.

 H Rdza
Na górnej powierzchni liści, czasami również 

na pochwach liści i źdźbłach ukazują się letnie 

skupiska zarodników grzyba jako czerwono- 

-brązowe, owalne pęcherzyki. Porażone liście 

żółkną i usychają. Infekcje jesienne obniżają 

odporność zboża na zimowanie i zwiększają 

podatność na infekcje wtórne. Okres od 

momentu zainfekowania do wytworzenia się 

pierwszych organów wytwarzających zarodniki 

grzyba wynosi przy temperaturze 15–20°C 12  

do 14 dni. ¶
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Tabela 1. Zakres chorób zwalczanych przez poszczególne substancje.

Propiconazol (Propico 250 EC) Karbendazym (Sarfun 500 SC) Fenpropimorf (Corbel 750 EC)

CH
O

RO
BY

mączniak prawdziwy mączniak prawdziwy mączniak prawdziwy

rdza brunatna septorioza paskowana liści rdza brunatna

rdza żółta fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła plamistość siatkowa

rdza źdźbłowa łamliwość podstawy źdźbła septorioza paskowana liści

rdza karłowa

rynchosporioza

plamistość siatkowa

septorioza liści

septorioza plew

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Nano Active

 _ Doskonale uzupełnia niedobory składników pokarmowych

 _ Intensyfikując procesy fotosyntezy pobudza rośliny do 
wzrostu i poprawia ich witalność

 _ Podwyższa zdolność roślin do pobierania składników 
pokarmowych z gleby

 _ Zwiększa immunologiczną odporność roślin na stres: 
choroby, szkodniki, susze

 _ Wpływa na przyrost plonu przy zachowaniu wysokich 
parametrów technologicznych

o   –––––
NATURALNY NAwóZ DOLISTNY  do stosowania w uprawie wszystkich gatunków 

roślin. NANO ACTIVE® jest pierwszym w Polsce nawozem dolistnym wyprodukowanym 

przy zastosowaniu nanotechnologii. Jego skład to nowatorskie połączenie kilku minera-

łów, które powstały ponad 14 milionów lat temu. Opatentowaną innowacją nawozu NANO 

ACTIVE® jest odpowiednia selekcja złóż tych minerałów, wielkość, powierzchnia, a także 

aktywność jego nanocząsteczek. 

1. DZIAŁANIE
Nanotechnologiczny NANO ACTIVE® zarówno aktywuje rośliny do bardziej efektywnego 

pobierania składników pokarmowych z kompleksu sorpcyjnego gleby, jak i intensywnie od-

żywia je w kluczowe makroelementy: wapń (Ca), magnez (Mg) oraz mikroelementy: żelazo 

(Fe), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), bor (B), molibden (Mo), sód (Na). Opatentowana 

formuła nawozu gwarantuje skuteczne pobieranie składników odżywczych przez uprawy. 

Energetyczne potencjały nadane składnikom NANO ACTIVE® podczas procesu mielenia 

oraz silnie porowata powierzchnia drobin umożliwiają szybką zdolność wchodzenia 

nanoaktywatorów w reakcję z rośliną, stymulując w ten sposób jej proces fotosyntezy. 

2. TERMINY STOSOwANIA I DAwKI 

Zboża (ozime i jare): 2 aplikacje
 3 pierwszy oprysk od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka

 3 drugi oprysk od fazy liścia flagowego do końca kłoszenia

Dawka:  1,5-2 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200-400 l/ha
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Nano Active Forte

 _ Kompleksowo uzupełnia niedobory składników 
pokarmowych

 _ Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich witalność

 _ Reguluje gospodarkę wodną w roślinie

 _ Uodpornia uprawy na stres związany z suszą, 
przymrozkami oraz chorobami

 _ Umożliwia znaczny wzrost plonu przy zachowaniu 
wysokich parametrów technologicznych

 ––––– O

Sięgnij po sił ę nowej generacji

NANOTECHNOLOGICZNY NAwóZ  zawierający najważniejsze makro- i mikroele-

menty, do stosowania w formie oprysku dolistnego w uprawie wszystkich gatunków 

roślin. Stanowi rozszerzenie nawozu NANO ACTIVE® o azot, fosfor i potas, czyli tzw. 

pierwszorzędne składniki pokarmowe o największym znaczeniu plonotwórczym, w uni-

wersalnych proporcjach 10-5-10. 

1. DZIAŁANIE
Dzięki minimalnej wielkości cząsteczek minerałów, największej powierzchni czynnej dro-

bin oraz nadanej im energii, nawóz NANO ACTIVE FORTE® skutecznie dostarcza roślinie 

znacznie więcej substancji pokarmowych niż tradycyjnie formułowane nawozy dolistne. 

Nanotechnologiczny nawóz dolistny NANO ACTIVE FORTE® zarówno intensywnie od-

żywia rośliny, jak i aktywuje system korzeniowy do bardziej efektywnego przyjmowania 

kluczowych makro- i mikroelementów, takich jak: azot (N), fosfor (P), potas (K), wapń 

(Ca), magnez (Mg), siarka (S), żelazo (Fe), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), bor (B), 

molibden (Mo), sód (Na). Dlatego też pierwszymi efektami działania nawozu dolistnego 

NANO ACTIVE FORTE®, widocznymi po paru dniach od jego zastosowania, są poprawa 

witalności oraz zmiana barwy liści upraw na ciemniejszy odcień zieleni. 

2. TERMINY STOSOwANIA I DAwKI

Zboża (ozime i jare): 2 aplikacje
 3 pierwszy oprysk od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka

 3 drugi oprysk od fazy liścia flagowego do końca kłoszenia

Dawka:  4 kg/ha 

Zalecana ilość wody:  200-400 l/ha



Nowy sezon – najlepsza formuła
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Zboże Total Extra NPK 15-15-15

 _ Poprawia odżywienie roślin

 _ Zapewnia wzrost energii i siły kiełkowania

 _ Zagęszcza soki komórkowe, dzięki czemu wzrasta 
zimotrwałość i mrozoodporność roślin

 _ Przyspiesza ruszenie wegetacji wiosną

 _ Zrównoważony stosunek NPK i wysoka zawartość miedzi 
i manganu to pewny i wysoki plon

 _ Większa odporność na choroby

o   –––––

� zaLECany adiuwant  

PEŁNOSKŁADNIKOwY NAwóZ TYPU ExTRA  w układzie zrównoważonym do 

dolistnego stosowania w uprawach wszystkich gatunków zbóż ozimych i jarych (także 

jęczmienia browarnego).

1. Działanie
Mikroskładniki w postaci chelatów (biorozkładalne chelaty IDHA), czyli połączeń ze związ-

kami organicznymi, są pobierane przez liście. Oprysk dolistny zapewnia szybkość działania. 

Składniki optymalnie dobrane do fizjologicznych potrzeb i prawidłowego rozwoju roślin, 

gwarantują maksymalną przyswajalność w kluczowych stadiach rozwoju.

2. Zakres stosowania, terminy i dawki
 3 Jesienią

 + od fazy 4 liścia

Zalecana dawka:  2–3 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

 3 Wiosną
 + pełnia krzewienia

zalecana dawka:  2–4 kg/ha

zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

 + początek kłoszenia

zalecana dawka:  2–4 kg/ha

zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

składniki pokarMoWe ZaWartość

Azot ogólny (N) 15,0%

Azot azotanowy (N-NO3) 7,4%

Azot amonowy (N-NH4) 7,6%

Fosfor: pięciotlenek fosforu (P2O5) 15,0%

Potas: tlenek potasu (K20) 15,0%

Magnez: tlenek magnezu (MgO) 2,7% 

Siarka (S) 2,2%

Miedź (Cu) 0,2%

Żelazo (Fe) 0,1%

Mangan (Mn) 0,4%

Molibden (Mo) 0,01%

Cynk (Zn) 0,1%

Cynk (Zn) 0,1%
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Cropvit Mn/Cu

 _ Cropvit – podstawowe mikroskładniki

 _ Szybko poprawiają kondycję roślin uprawnych

 _ Uczestniczą w reakcjach syntezy białek, skrobi, witamin 
i innych substancji odżywczych

 _ Mikroelementy podlegające chelatyzacji zapewniają 
szybkie wchłanianie przez roślinę i równie szybką 
biodegradację

 ––––– O

Zdrowo   nakręca uprawy

� zaLECany adiuwant   

CROPvIT TO JEDNOSKŁADNIKOwE CHELATOwE NAwOZY PŁYNNE.  Każdy 

nawóz z palety Cropvit zawiera jeden całkowicie przyswajalny mikroelement, dobrany 

do potrzeb nawożenia konkretnej uprawy, mając na celu najbardziej efektywne i pełne 

wykorzystanie potencjału genetycznego roślin.

 HCROPVIT Mn
Wysokoskoncentrowany roztwór łatwo przyswajalnego manganu do nawożenia zbóż. 

Cropvit Mn jest szczególnie zalecany na glebach o pH powyżej 6,7 oraz glebach 

o niskiej zawartości wapnia, substancji organicznych, podmokłych lub słabo prze-

puszczalnych. 

Cropvit Mn zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych powodowanych przez 

niedobory manganu i likwiduje ich objawy (szarobrunatne smugi pomiędzy unerwie-

niem liścia, np. szara plamistość liści w uprawach owsa). 

1. Terminy stosowania i dawki
 3 zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów: 1–2 opryski co 10–14 dni

dawka nawozu:  1–2 l/ha

 HCROPVIT Cu
Chelat miedzi polecany do dolistnego zasilania upraw zbożowych.

Miedź bierze udział m.in. w metabolizmie azotu, dlatego wpływa silnie stymulująco 

na ilość i jakość ziarna zbóż. Oznaki niedostatecznego zaopatrzenia roślin w miedź, 

to m.in. bielenie młodych listków, chloroza starszych liści, przywiędły wygląd roślin, 

słabo wypełnione kłosy, obniżona zawartość białka i inne. Cropvit Cu znacząco wpływa 

na zwiększenie odporności roślin na porażenia chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. 

Stosowanie Cropvit Cu w intensywnych uprawach zbożowych procentuje zwyżką 

plonu ziarna oraz wyraźną poprawą jego parametrów.

1. Terminy stosowania i dawki
 3 zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów: 1–2 opryski co 10–14 dni

dawka nawozu:  1–2 l/ha
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warTo pamięTać, że zboża ozime,  podobnie 

jak rzepak, fundament plonu budują już jesienią. 

W okresie wiosennym rośliny najczęściej nie są 

już w stanie nadrobić zaległości z jesieni. Źdźbła 

wytworzone już jesienią są bardziej stabilne 

(np. w mniejszym stopniu reagują na czynniki 

stresowe) i mają większy potencjał plonotwórczy. 

Optymalną sytuacją jest, gdy zboża wykształcą 

przed zimą 2–3 źdźbeł bocznych lub przynaj-

mniej zaczną się krzewić.  

Dobrze jest zatem jak najlepiej wykorzystać 

genetyczny potencjał plonowania roślin, dosko-

naląc tym samym stosowaną w gospodarstwie 

technologię uprawy zbóż. Z myślą o dosko-

naleniu uprawy zbóż ozimych prowadziliśmy 

doświadczenia nad wpływem stymulatorów 

wzrostu na jesienny rozwój roślin. Oceniając 

poszczególne preparaty i ich kombinacje, bra-

liśmy pod uwagę przyrost parametrów w ka-

tegoriach: długość liści, masa korzeni, masa 

liści oraz finalnie, relacja osiągniętych efektów 

w stosunku do kosztu aplikacji na 1 ha. Poniżej 

przedstawiamy plantatorom zbóż ozimych nasze 

rekomendacje w zakresie dolistnych zabiegów 

biostymulacyjnych.  

 H Dynamic Cresco
DYNAMIC CRESCO zawiera amonowy octan cyn-

ku, który pobudza hormony stymulujące rozwój 

systemu korzeniowego.  Roślina wzmocniona 

tym preparatem ma lepszą zdolność pobierania 

i akumulowania składników pokarmowych, co 

przekłada się na prawidłowy wzrost młodych 

zbóż, jak również możliwość wyeliminowania 

negatywnych efektów nierównych wschodów. 

Po aplikacji Dynamic Cresco znacząco zwiększa 

się odporność roślin. Tym samym znakomicie 

poprawia się tolerancja zbóż na wahania tempe-

ratur w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny. 

Lepsza zdrowotność roślin już od samego po-

czątku wegetacji to także lepsza zimotrwałość. 

Dzięki jesiennemu zabiegowi Dynamic Cresco 

zboża wykazują również szybszy start wiosną. 

Wykonanie oprysku z wykorzystaniem Dynamic 

Cresco powinno być dokonane w fazie 2–4 liści 

w dawce 0,8 l/ha.  

 H Kelpak + Dynamic Cresco
Wyniki doświadczeń (pokazane częściowo na 

wykresach obok) potwierdzają, iż optymalnym 

wariantem wzmacniania roślin jesienią jest kom-

binacja preparatów DYNAMIC CRESCO i KELPAK. 

Dzięki synergizmowi działania tych preparatów 

stymulowany jest prawidłowy rozwój roślin po-

przez wzmożony proces fotosyntezy w roślinach   

i – co niezwykle ważne przed zimą – mocniejsze 

zagęszczenie soków komórkowych. Stymulowa-

ne tą kombinacją zboża bardzo dobrze wyko-

rzystują składniki pokarmowe i wodę – są zatem 

dobrze odżywione, zdrowsze, a więc łatwiej je 

chronić. Optymalną dawką w przypadku łączenia 

tych preparatów jest:  Kelpak 1,0 l/ha + Dynamic 

Cresco 0,8 l/ha od fazy 3–4 liści. 

 H Nano Active  –  
skuteczne i efektywne  
dokarmianie dolistne

Równie istotna sprawą, co wzmocnienie roślin 

biostymulatorem jest w jesiennej agrotechnice 

odpowiednie odżywienie roślin od samego po-

czątku wegetacji. Zaburzenia w krzewieniu się 

roślin często są skutkiem niedoboru składników 

pokarmowych. W takich sytuacjach sugerujemy 

zasilenie upraw dolistnymi nanotechnologiczny-

mi nawozami z rodziny Nano Active, które odży-

wiają rośliny a także kompleksowo uzupełniają 

niedobory upraw w makro- i mikroelementy 

takie jak: wapń, magnez, żelazo, mangan, cynk, 

Stymulowanie 
zbóż jesienią

Biostymulacja ZBÓŻ

bor, miedź oraz molibden. Nano Active Forte 

dodatkowo jest wzbogaconą w siarkę, azot, 

fosfor, potas (użytych w proporcjach 10-5-10), 

wersją nawozu Nano Active. Na uwagę zasługuję 

obecność siarki, która z uwagi na jej deficyt 

w glebach Polski limituje zarówno wielkość jak 

i jakość plonów roślin uprawnych. W produkcji 

powyższych nawozów surowce poddawane są 

procesowi mikronizacji - powstają nanocząstecz-

ki nawozu, które skutecznie przenikają przez 

pokrywę woskową chroniącą powierzchnie liści, 

a następnie przemieszczają się do komórek mię-

kiszowych, aby tam uczestniczyć w procesach 

fizjologicznych roślin.  ¶

Wykres 1.  Średni przyrost plonu po 
zastosowaniu preparatu Dynamic Cresco  
(dawka 0,8 l/ha) – doświadczenie ścisłe  
IOR Poznań 2010/11.

Terminy aplikacji: 
T0:  po siewie — 19.10.2010
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kelpak 
(f. 3–4 liści; 2 l/ha)

kelpak (BBCH 13; 1 l/ha)

dynamic cresco (BBCH 13; 0,8 l/ha)

nano acTiVe
(BBCH 13; 2 kg/ha)

dynamic cresco
(BBCH 13; 0,8 l/ha)

Fotografi e  Pokrój roślin pszenicy ozimej po 
zastosowaniu różnych preparatów stymulujących.

Właśnie z myślą 
o doskonaleniu uprawy zbóż 

ozimych prowadziliśmy 
doświadczenia nad wpływem 

stymulatorów wzrostu 
na jesienny rozwój roślin.

Kontrola

Kontrola

Kontrola

Wykres 2.  Przyrost plonu ziarna po zastosowaniu 
Dynamic Cresco (dawka 0,8 L) oraz Dynamic 
Cresco + Kelpak (dawka 0,8 + 1,0 l/ha) – 
doświadczenie ścisłe UP Poznań 2010/11.

Termin aplikacji: 
faza 3 liści

Wykres 3.  Wpływ różnych wariantów 
stymulowania roślin pszenicy ozimej na 
masę korzeni  – doświadczenie ścisłe 
IUNG Wrocław 2010/11.

Termin aplikacji: 
faza 3-4 liści

Wykres 4. Wpływ różnych wariantów 
stymulowania roślin pszenicy ozimej 
na masę liści  – doświadczenie ścisłe 
IUNG Wrocław 2010/11.

Termin aplikacji:
 faza 3-4 liści
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� SuBStanC Ja aKt y wna:  ekstrakt z alg Ecklonia maxima,  
zawierający hormony roślinne: auksyny – 11 mg/l, cytokininy – 0,031 mg/l.

Naturalnie najlepszy
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Kelpak

 _ Zapewnia najlepsze wykorzystanie składników 
pokarmowych

 _ Stymuluje rozwój systemu korzeniowego

 _ Poprawia wigor i siłę wzrostu roślin

 _ Korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu

 _ Najlepsza polisa na stres – powoduje wzrost odporności 
roślin na susze, przymrozki, nadmiar wilgoci, wahania 
temperatur, pestycydy

o   –––––

� zaLECany adiuwant  

STYMULATOR wZROSTU  w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie do sto-

sowania w uprawie roślin polowych oraz warzyw. Pobudza wzrost i rozwój roślin, wpływa 

korzystnie na przyrost korzeni, podnosi plonowanie i jakość plonów.

1. Działanie
Auksyny i cytokininy są produkowane przez roślinę w ściśle określonych proporcjach 

i indukują procesy zachodzące w roślinie od momentu wschodów praktycznie do końca 

jej życia. 

auksyny – najważniejsze hormony w roślinie! Wytwarzane głównie w młodych częściach 

pędu odpowiadają za wzrost wzdłużny łodyg, pobudzają tworzenie się korzeni bocznych 

i włośników korzeniowych, przeciwdziałają starzeniu się organów i zrzucaniu liści. 

Cytokininy – wytwarzane głównie w systemie korzeniowym odpowiadają za podział 

komórek, pobudzają tkanki do wytwarzania organów, pobudzają powstawanie pędów 

bocznych, hamują procesy starzenia się roślin. Poziom produkcji fitohormonów w roślinie 

jest uzależniony od wielu czynników. Czynniki stresujące (niska temperatura, susza, cho-

roby, szkodniki, fitotoksyczność środków ochrony) mogą poważnie zakłócić ich produkcję. 

Wówczas roślina nie rozwija się prawidłowo i nie jest w stanie wydać wysokiego plonu. 

Biostymulator Kelpak obniża ryzyko wpływu czynników stresowych na roślinę a przez 

to na plon i jakość zbioru.

2. Terminy stosowania i dawki

Zboża jare i ozime
 3 Jesienią: od fazy 4 liści do fazy krzewienia

Zalecana dawka:  2 l/ha

Zalecana ilość wody:  250-500 l/ha. 

Niższą dawkę wody zaleca się stosować w przypadku opryskiwania roślin znajdujących 

się we wcześniejszych fazach rozwojowych.
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Dynamic Cresco

 _ Eliminuje negatywne efekty nierównych wschodów

 _ Stymuluje rozwój systemu korzeniowego

 _ Wpływa na prawidłowy rozwój roślin

 _ Ogranicza skutki stresu

 _ Poprawia mrozoodporność

 _ Zwiększa plon

 _ Poprawia zdrowotność roślin poprzez zwiększenie 
odporności

 ––––– O

Dynamit  
 w korzeniu

� zaLECany adiuwant   

� SuBStanC Ja aKt y wna:   
azot (N)   7,7 % (m/m) [% masowe] 
w formie amonowej  tj. 90 g/l N-amonowego

	 octan cynku (Zn)  8,0 % (m/m) [% masowe] 
rozpuszczalny w wodzie tj. 96 g/l

ŚRODEK POPRAwIAJąCY UKORZENIENIE ROŚLIN  poprzez wzrost masy korze-

niowej. Płynny preparat zawierający amonowy octan cynku, który pobudza hormony sty-

mulujące rozwój systemu korzeniowego, poprawiając zdolność akumulowania składników 

pokarmowych. Stymuluje prawidłowy rozwój roślin, eliminując w ten sposób negatywne 

efekty nierównych wschodów. Dynamic Cresco wpływa wyjątkowo korzystnie na wzrost 

i plonowanie rośliny. Preparat polecany w uprawach rzepaku, zbóż, kukurydzy oraz roślin 

strączkowych i nowo posianych traw.

1. Zakres, terminy stosowania i dawki

Zboża jare i ozime
 3 Stosować wiosną lub jesienią, od fazy piórkowania do końca krzewienia.

Zalecana dawka:  0,8 l/ha.

Kukurydza
 3 Stosować w fazie od dwóch do sześciu liści właściwych.

Zalecana dawka:  1,0-1,2 l/ha.

Ziemniaki
 3 Stosować w fazie od dwóch liści właściwych do momentu przed zawiązaniem bulw.

Zalecana dawka:  0,9-1,0 l/ha.

Trawa
 3 Stosować w fazie od dwóch liści do początku krzewienia.

Zalecana dawka:  0,8 l/ha.

Zalecana ilość wody:  100-200 l/ha.

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste lub drobnokropliste.
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W I E L O S K Ł A D N I K O W Y  N A W Ó Z  D O L I S T N Y 
W Y P R O D U K O W A N Y  P R Z Y  Z A S T O S O W A N I U  N A N O T E C H N O L O G I I 
D O  S T O S O W A N I A  W  U P R A W I E  W S Z Y S T K I C H  G A T U N K Ó W  R O Ś L I N

1 Zawiera szybko przyswajalne nanocząsteczki niezbędnych składników pokarmowych

1 Pobudza fotosyntezę roślin, poprawiając ich witalność i odporność 

1 Wpływa na podwyższenie plonowania wysokiej jakości

www.nanoactive.pl
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Wspomagacze

główną Funkcją adiuwanTów  jest zwiększenie ilości substancji ak-

tywnej w miejscu działania oraz wzrost ilości cieczy na powierzchni liścia, 

co znacznie poprawia wnikanie preparatów przez jego struktury. Dodatek 

wspomagaczy zabezpiecza działanie środków ochrony roślin przed nie-

korzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak niska wilgotność 

powietrza czy duże wahania temperatury. 

Środki ochrony roślin poddawane są procesom formułowania, w wy-

niku czego otrzymujemy odpowiednią formulację zawartą w produkcie 

handlowym. Zawiera ona zarówno właściwą formę chemiczną substan-

cji aktywnej (np. sole, estry), jak i szereg substancji wspomagających. 

Bardzo ważnym elementem każdej formulacji są substancje dodatkowe 

wpływające na poprawę retencji (zatrzymanie kropel na liściu) oraz uła-

twiające wnikanie substancji aktywnych do komórek roślinnych. Są to te 

same substancje, które występują w składzie adiuwantów aktywujących 

dostępnych na rynku. Często zawartość tych substancji w formulacji jest 

niewystarczająca, dlatego w wielu przypadkach bardzo korzystny jest 

dodatek adiuwantów opartych o różne substancje np. organosilikony, 

metylowane estry. Obniżając znacznie dawkę preparatu lub stosując ją 

w dolnym zakresie z zalecanych, wprowadzamy do cieczy opryskowej 

mniej substancji poprawiających aktywność pestycydu i właśnie wtedy 

dodatek adiuwantów aktywujących ma największy wpływ na poprawę jej 

skuteczności.

Jedną z ważniejszych grup wspomagaczy są surfaktanty (substancje 

powierzchniowo czynne). Wpływają one na obniżenie napięcia powierzch-

niowego cieczy opryskowej, zwiększają przyczepność kropel i zwilżalność 

powierzchni; rozpuszczają się dobrze w wodzie i tłuszczach. Odpowiednie 

dobranie tych parametrów czyni tę grupę adiuwantów bardziej uniwer-

salną. Dlatego też zaleca się ich stosowanie z wieloma herbicydami, 

fungicydami i insektycydami wówczas, gdy istnieje potrzeba bardzo 

dokładnego pokrycia powierzchni roślin i gdy takie wskazówki znajdują 

się w etykiecie-instrukcji stosowania środka ochrony roślin. Surfaktan-

ty z grupy organosilikonowych (Asystent+) powodują rozpływanie się 

cieczy użytkowej po obu stronach liści, w wyniku czego uzyskuje się 

bardzo dobry efekt pokrycia. substancje wnikają do rośliny przez prze-

stwory w kutykuli (warstwa wosku na liściach), ale również przez aparaty  

szparkowe.

Kolejną istotną grupą wspomagaczy są modyfikowane oleje roślinne, 

np. metylowane estry oleju rzepakowego (Partner+), które w jeszcze 

większym stopniu ułatwiają rozpuszczalność wielu herbicydów, przez co 

poprawiają wnikanie substancji aktywnej do komórek roślinnych bezpo-

średnio przez pokrywającą chwasty warstwę wosku.

W badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Po-

znaniu, pod merytoryczną opieką Łukasza Sobiecha, wykazano korzystny 

wpływ adiuwantów na skuteczność działaniawielu substancji aktywnych 

pestycydów. W specjalnie stworzonych warunkach – nieodpowiednich 

do stosowania herbicydów – zastosowano preparat z grupy regulatorów 

wzrostu (szczególnie wrażliwy na np. niskie temperatury). Zalecana dawka 

herbicydu w takich warunkach charakteryzowała się znacznie obniżoną 

skutecznością chwastobójczą. Jednak dodatek adiuwantów Asystent+ 

oraz Partner+ powodował zwiększenie skuteczności herbicydu do poziomu 

porównywalnego z dawką wielokrotnie wyższą. 

W doświadczeniu badano również wpływ dawki adiuwantów na sku-

teczność herbicydów.

Najwyższą skuteczność uzyskano, stosując wspomagacz Partner+ 

w dawce 1,0 l/ha oraz Asystent+ w dawce 0,1% (100 ml na 100 litrów 

wody). Obniżone o połowę dawki adiuwantów powodowały niewielki spa-

dek skuteczności, jednak nadal była ona na dużo wyższym poziomie niż 

herbicyd bez dodatku wspomagacza. Podobne wyniki uzyskano, stosując 

dodatek adiuwantów do graminicydów (herbicydy zwalczające chwasty 

jednoliścienne np. rzepaku). ¶

Adiuwanty: większa pewność 
działania pestycydów

Na efektywność zabiegów ochrony roślin 
wpływa wiele czynników, które jednocześnie 

mogą powodować obniżenie skuteczności 
preparatu. Jeżeli zależy nam na osiągnięciu 

większej efektywności zabiegu, warto zastosować 
odpowiednio dobrany adiuwant (wspomagacz).

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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CIECZ ROBOCZA Z DODATKIEM 
ADIUWANTA 

CIECZ ROBOCZA 
BEZ DODATKU ADIUWANTA

• dodatek adiuwanta 
aSyStEnt+ pozwala 
na zwiększenie pokrycia 
powierzchni blaszki liściowej 
cieczą roboczą. dzięki temu 
preparat wnika przez większą 
powierzchnię liści.

• roztwór roboczy 
z dodatkiem adiuwanta 
aSyStEnt+ szybciej wnika 
do tkanek roślinnych, 
docierając do wiązek 
przewodzących, którymi 
jest rozprowadzany

KONTROLA

KONTROLA

• Szybkość przemieszczania się substancji czynnej 
w roślinie przy aplikacji punktowej cieczy roboczej, 
bez 1  i z dodatkiem adiuwanta aSyStEnt+ 2

1

2

Dodatek wspomagaczy zabezpiecza 

działanie środków ochrony 

roślin przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, 
takimi jak niska wilgotność powietrza 

czy duże wahania temperatury. 

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 



Dobry asystent –
  lepsza wydajnoś ć!
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 Asystent+
� SuBStanC Ja aKt y wna : kopolimer silikonopoliestrowy – 180 g w 1 litrze

 _ Umożliwia idealne pokrycie cieczą opryskiwanych roślin 
nawet w bardzo zagęszczonym łanie

 _ Ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji aktywnych 
do wnętrza roślin

 _ Poprawia skuteczność preparatów

 _ Umożliwia obniżenie dawki cieczy roboczej na hektar

 _ Zwiększa odporność na zmywanie

 _ Pozwala obniżyć koszty zabiegów pestycydowych

 _ Mniejsza ilość cieczy opryskowej przy wysokiej 
skuteczności zabiegu

UNIKATOwY w SwOJEJ FORMULACJI ORGANOSILIKONOwY SURFAKTANT  
– preparat zwilżający, zwiększający przyczepność i znacząco poprawiający wnikanie 

pestycydów w głąb rośliny.

1. Szczególnie polecany do:
 3 grupy herbicydów totalnych opartych o glifosat,

 3 herbicydów opartych o sole słabych kwasów,

 3 fungicydów i insektycydów w sytuacjach, kiedy zależy nam na dobrym pokryciu 

cieczą opryskową.

2. STOSOwANIE – DAwKI
Preparat polecamy stosować w dawce 50–100 ml na ha przy dawce wody do 200 l/ha.

Fotografi e  Wpływ adiuwantów na pokrycie cieczą roboczą opryskiwanej powierzchni

ASYSTENT+

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Partner+
� SuBStanC Ja aKt y wna: zawiera 82,5% estrów metylowych kwasów tłuszczowych 

oleju rzepakowego z wbudowanym silikonowym środkiem rozpływającym i emulgatory.

 _ Umożliwia idealne pokrycie cieczą opryskiwanych roślin 
nawet w bardzo zagęszczonym łanie

 _ Poprawia przyczepność roztworu roboczego do liści roślin

 _ Ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji aktywnych 
do wnętrza roślin

 _ Poprawia skuteczność preparatów

 _ Zwiększa odporność na zmywanie

 _ Stworzony w nowej technologii – charakteryzuje się 
wyższą skutecznością w stosunku do adiuwantów 
pochodzenia mineralnego

Dobry partner
 wspomaga efektywnie

NAJNOwSZEJ GENERACJI ADIUwANT OLEJOwY  o podwyższonej wydajności. 
Preparat przeznaczony do stosowania z pestycydami, poprawiający ich przyczepność 
oraz wnikanie.

1. Szczególnie polecany do:
 3 grupy herbicydów sulfonylomocznikowych,

 3 preparatów z grupy graminicydów,

 3 fungicydów i insektycydów w sytuacjach, kiedy zależy nam na dobrym pokryciu 

cieczą opryskową i zwiększonej przyczepnościsubstancji czynnej oraz aktywnym 

wnikaniu do wnętrza blaszki liściowej,

 3 inhibitorów syntezy barwników (trójketony).

2. Stosowanie – dawki
Preparat polecamy stosować w dawce 0,5–1,0 l/ha przy dawce wody do 200–300 l/ha.

PARTNER+ WODA

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 





1.
bezwzględnie 

skuteczny
w walce z chwast-

ami dwuliścien-
nymi

2.
niezwykle szerokie

spektrum
zwalczanych 

chwastów

3.
zapewnia najwyższe bezpiec-
zeństwo uprawom zbożowym, 

nawet w późnych fazach 
rozwojowych

4.
doskonałe rozwiązanie 

do poprawek
po zabiegach jesiennych 

5.
błyskawiczne efekty

działania  

6.
działa skutecznie 

już od 5°C  

NAJLEPSZE 
ROZWIĄZANIE
NA RYNKU HERBICYDÓW
W TYM SEZONIE

w w w . g a l a p e r s t r o n g . p l
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OPOLE ,  45-323, ul. Pużaka 53
tel. 77/455-99-20
e-mail: opole@flora-praszka.pl

BRZEG , 49-300, ul. Oławska 49
tel. 77/416-51-78
e-mail: brzeg@flora-praszka.pl

OLESNO , 46-300, ul. Wygodzka 1
tel. 34/358-24-64
e-mail: olesno@flora-praszka.pl

NYSA , 48-303, ul. Piłsudskiego 62a
tel. 77/435-85-33, 435-88-12
e-mail: nysa@flora-praszka.pl

SZALEJÓW DOLNY , 56, 57-314 Szalejów Górny
tel. 74/868-70-17
e-mail: szalejow@flora-praszka.pl

LEGNICA , 59-220, ul. Jaworzyńska 258
tel. 76/721-77-73
e-mail: legnica@flora-praszka.pl

LEWIN BRZESKI , 49-340, ul. Kościuszki 84
tel. 77/412-81-44
e-mail: lewin@flora-praszka.pl

ŁAGIEWNIKI , 58-210,ul. Nadrzeczna 24A
tel. 74/894-01-00
e-mail: lagiewniki@flora-praszka.pl

GNIECHOWICE , 55-042 Kąty Wrocławskie, ul. Wrocławska 
34
tel. 71/316-88-08
e-mail: gniechowice@flora-praszka.pl

NIEZNANICE , 42-270 Kłomnice, ul. Klonowa
tel. 34/329-82-19
e-mail: nieznanice@flora-praszka.pl

PRUDNIK , 48-200, ul. Kolejowa 5
tel. 77/436-02-67
e-mail: prudnik@flora-praszka.pl 

GŁOGÓWEK , 48-250, ul. Dworcowa 16
tel. 77/437-26-55
e-mail: glogowek@flora-praszka.pl

BIAŁA , 48-210, ul. Prudnicka 18
tel. 77/438-70-87
e-mail: biala@flora-praszka.pl

PRASZKA, 46-320

ul. Kopernika 15
Tel. 34/359-11-89, 34/359-11-79
Tel./fax. 34/359-18-29
e-mail: praszka@flora-praszka.pl

w w w . f l o r a - p r a s z k a . p l

NASIONA • ŚR OD KI  OCHR ON Y ROŚL IN • SKUP P ŁODÓW ROLNYCH • NAWOZY OGRODNICZE • 
NAWOZY SZTUCZNE • • PASZE • TWORZYWA SZTUCZNE



www.totoherbicyd.pl

TOTALNIE SKUTECZNY HERBICYD
jego główne zadanie to czyste pole

¬ czyste od: maków, chabrów, rumianów, rdestów, przetaczników, przytuli, fiołków, miotły zbożowej i całej reszty �

¬ chroni pole przed chwastami, pilnuje, aby zboże dobrze rosło i wysoko plonowało ¬ bardzo pomocny w każdym gospodarstwie 

¬ brak ograniczeń w doborze roślin następczych



Szanowni Państwo,
Zgodnie z kilkuletnią tradycją przedstawiamy Państwu najnowszą edycję naszego katalogu-  

„Jesień 2013”.

W katalogu tym pragniemy przedstawić propozycję odmian rzepaku ozimego oraz zbóż. 

Proponujemy Państwu oprócz znanych i sprawdzonych odmian również nowości, które zostały 

specjalnie wyselekcjonowane z myślą o Państwa potrzebach. Katalog zawiera także wybrane 

elementy ochrony, pielęgnacji oraz nawożenia.

W dobie optymalizacji kosztów produkcji rolnej, jednymi z najważniejszych elementów 

wpływających na jakość plonów i wynik ekonomiczny gospodarstw rolnych jest dobór wła-

ściwej odmiany oraz pewne i sprawdzone technologie ochrony przed chwastami, chorobami 

i szkodnikami. Takie rozwiązania znajdą Państwo w naszym katalogu. 

Zachęcamy do lektury oraz zapraszamy do współpracy z naszymi przedstawicielami 

działającymi w terenie.

Z wyrazami szacunku

Prezes i Pracownicy Flora Sp. z o.o.

Jesień 2013�1 

Zwalczanie chwastów 

w rzepaku  O 46

Plantacje rzepaku ozimego już od wschodów 

zagrożone są konkurencją chwastów, które 

skutecznie rywalizują o dostępne w glebie 

składniki pokarmowe oraz wodę. Odpowiednie 

zabezpieczenie pola przed ich wschodami jest 

ważnym czynnikiem wpływającym w późniejszym 

okresie na prawidłowy wzrost i rozwój rośliny 

uprawnej. ¶

Jesienne nawożenie rzepaku 

ozimego O 40

Przystępując do uprawy rzepaku warto mieć 

na uwadze, że ostatnie lata odznaczały się 

bardzo zmiennymi warunkami pogodowymi. 

Przed kolejnym sezonem wegetacyjnym trzeba 

się zastanowić, co zrobić, aby niezależnie od 

warunków pogodowych w okresie jesiennym 

zbudować dobry fundament pod przyszły plon 

i właściwie przygotować rzepak do zimy.  ¶

Jesienna ochrona 

herbicydowa zbóż O 89

Gleba jest ogromnym bankiem nasion chwastów. 

Według różnych źródeł w warstwie ornej (0-20 

cm) ich liczba waha się w przybliżeniu od 1 000 

do 150 000 szt./m2. Najbardziej uciążliwym 

chwastem zwalczanym w czasie jesieni jest 

miotła zbożowa (Apera spica-venti), która 

niewyeliminowana jesienią nadal rośnie zimą… ¶
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Produkcja kwali�kowanego materiału siewnego zbóż o wysokiej 
jakości wymaga zarówno posiadania nowoczesnego sprzętu, jak 
również dużej wiedzy i ogromnego zaangażowania ze strony lu-
dzi uczestniczących w długim procesie produkcji.
Nakłady inwestycyjne poniesione na stworzenie nowoczesnych 
linii technologicznych, laboratorium oraz stosowane środki pro-
dukcji sprawiają, że zaplecze techniczne stanowi znakomitą pod-
stawę dla efektywnej i stojącej na europejskim poziomie produk-
cji materiału siewnego.
Ponadto mając świadomość istoty pro-
cesu produkcji jako całości oraz 

każdego z jego etapów zapewniamy, że nasza bezkompromiso-
wość, pełen profesjonalizm oraz ambicja dostarczania na rynek 
najlepszych produktów są gwarantami osiągnięcia oczekiwane-
go przez nas wszystkich rezultatu – wysokiej jakości kwali�kowa-
nego materiału siewnego zbóż.
Oferując odmiany najpopularniejszych gatunków zbóż o zróżni-
cowanym pro�lu użytkowym i agronomicznym, pochodzących 
od uznanych hodowców, wierzymy, że w połączeniu z posia-

danymi zasobami technologicznymi i ludzkimi 
sprostamy Państwa oczekiwaniom ku 

obustronnej satysfakcji.

22

59

108



R Z E PA K

Rohan �/ 4

Inspiration �/ 6

Alessio �/ 8

DK Exclusiv�/ 10

ES Mercure �/ 12

Chagall�/ 13

Sidney�/ 14

NK Diamond�/ 16

DK Cadet�/ 18

Galileo�/ 20

Catalina�/ 21

Z B O Ż A

Technologia to jakość�/ 22

Kwalifikowany materiał zbóż�/ 23

Linus�/ 24

Joker�/ 26

Potenzial�/ 28

Barryton�/ 29

Zobel�/ 30

Pizarro�/ 32

Agostino�/ 33

SU Allawi F1�/ 34

Dańkowskie Amber�/ 35

California�/ 36

Materiał siewny

R Z E PA K  I  Z B O Ż A  O Z I M E



Rohan F1
Hodowca: Rapool - NPZ
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana w systemie MSL
Rejestracja: Polska 2008 r.

Wysoki potencjał i bardzo dużą niezawodność plonowania wykazuje 
w warunkach okresowych niedoborów wody i gleb mozaikowych. 
Znakomita zimotrwałość i zdolności regeneracyjne roślin zapewniają 
powodzenie uprawy.

Idealny na polskie pola!

Plon nasion
Stabilne, na bardzo wysokim poziomie plonowanie, 
w doświadczeniach porejestrowych COBORU 
w latach 2011-2012    42,1 dt/ha = 115% wzorca

Przezimowanie
Ocena stopnia (%) przezimowania 
roślin odmian mieszańcowych rzepaku 
ozimego w dośw. COBORU po zimie.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka     

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki 19,7% dt/ha = 109% wzorca 
(wg COBORU 2012 r.)

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny do opóźnionego
40-50 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny  
Średniowczesny
Rośliny wyższe w typie kompaktowym tworzące zwarty łan

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Vice lider rynku
odmian mieszańcowych w Polsce w 2012 r.
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WynikiRohan F1Vice lider rynku
odmian mieszańcowych w Polsce w 2012 r.

Mrozoodporność
Ilość martwych roślin rzepaku (%)  
odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU po zimie.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku.

 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych 
COBORU.

 Plon nasion odmian rzepaku 
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU w latach 2011 i 2012.

plon w 2012 r.
plon w 2011 r.
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Inspiration F1
Hodowca: Rapool - DSV
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana  w systemie Ogura 
Rejestracja: Polska 2011 r.

Bardzo wysoki potencjał plonowania i mrozoodporność gwarantują 
pewność zbioru i maksymalne efekty uprawy w warunkach intensywnej 
technologii.

Zainspiruj swoje pole !

Plon nasion
Bardzo wysokie i względnie stabilne plonowanie 
w doświadczeniach COBORU: 
rejestrowych  l. 2009-2011  46,9 dt/ha =118 % wzorca
porejestrowych 2012 r.        45,4 dt/ha = 109% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka   45,8% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Do opóźnionych zasiewów 
45-50 szt. żywych nasion/m2

Średniowczesny do średniopóźnego  
Średniowczesna     
Rośliny dość wysokie o niskim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

WynikiInspiration F1

Przezimowanie
Przezimowanie roślin rzepaku (%) odmian 
mieszańcowych w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU po zimie 2011/2012.

Mrozoodporność
Ilość martwych roślin rzepaku (%) 
odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU po zimie 2011/2012.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku.

 Średni plon nasion rzepaku  
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych COBORU.

 Średni plon nasion rzepaku (% wzorca) 
w regionach kraju w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU w l. 2009-2012.

plon z 2012 r. 
plon z lat 2009-2011
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WynikiInspiration F1

Przezimowanie
Przezimowanie roślin rzepaku (%) odmian 
mieszańcowych w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU po zimie 2011/2012.

Mrozoodporność
Ilość martwych roślin rzepaku (%) 
odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU po zimie 2011/2012.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku.

 Średni plon nasion rzepaku  
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych COBORU.

 Średni plon nasion rzepaku (% wzorca) 
w regionach kraju w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU w l. 2009-2012.

plon z 2012 r. 
plon z lat 2009-2011
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Alessio F1
Hodowca: Limagrain
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Rejestracja: Polska 2012 r.

Plon nasion
Wysokie i względnie stabilne plonowanie 
w kolejnych latach w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2009-2011  45,4 dt/ha = 114% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka    47,5% (wg COBORU l. 2009-2011)

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Do opóźnionych zasiewów 
45-50 szt. żywych nasion/m2

Wczesny
Wczesna    
Rośliny średniej wysokości i średnim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Wyjątkowa synergia potencjału plonowania, znakomitej zimotrwałości 
i wczesności odmiany a także elastyczność w wyborze stanowiska przy 
możliwych uproszczeniach w przedsiewnej agrotechnice! 

Ole Ale!

Przezimowanie
Przezimowanie roślin rzepaku 
(%) odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU odmian zarejestrowanych 
w 2012 r. po zimie 2010/2011.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku.

WynikiAlessio F1

 Przezimowanie odmiany Alessio na 
poletkach doświadczalnych w Budziejewie 
k. Wągrowca po zimie 2011/2012.

Alessio Inne odmiany mieszańcowe  
zarejestrowane w 2012 r.

	 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU.

	 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2009-2011.
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Alessio F1
Hodowca: Limagrain
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Rejestracja: Polska 2012 r.

Plon nasion
Wysokie i względnie stabilne plonowanie 
w kolejnych latach w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2009-2011  45,4 dt/ha = 114% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka    47,5% (wg COBORU l. 2009-2011)

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Do opóźnionych zasiewów 
45-50 szt. żywych nasion/m2

Wczesny
Wczesna    
Rośliny średniej wysokości i średnim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Wyjątkowa synergia potencjału plonowania, znakomitej zimotrwałości 
i wczesności odmiany a także elastyczność w wyborze stanowiska przy 
możliwych uproszczeniach w przedsiewnej agrotechnice! 

Ole Ale!

Przezimowanie
Przezimowanie roślin rzepaku 
(%) odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU odmian zarejestrowanych 
w 2012 r. po zimie 2010/2011.

Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla 
odmian mieszańcowych rzepaku.

WynikiAlessio F1

 Przezimowanie odmiany Alessio na 
poletkach doświadczalnych w Budziejewie 
k. Wągrowca po zimie 2011/2012.

Alessio Inne odmiany mieszańcowe  
zarejestrowane w 2012 r.

	 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU.

	 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2009-2011.
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DK Exclusiv
Hodowca:  Monsanto
Odmiana :  Mieszańcowa zrestorowana systemem  Ogura
Rejestracja:  Polska 2013 r.

Potencjał plonowania i zdrowotność potwierdzone w najtrudniejszych 
warunkach pogodowych ostatnich dwóch sezonów doświadczeń 
rejestrowych COBORU.

Ekskluzywna w każdym roku

Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU
w latach 2011–2012   44,6 dt/ha =113% wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Wysoki  19,1 dt/ha=114% wzorca
(wg COBORU l. 2011-2012)

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny do opóźnionego
40-45 szt. żywych nasion na m2 
Średniowczesny
Średniowczesna
Rośliny o średniej wysokości i małym stopniu ugięcia łanu 

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Nowość !
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DK Exclusiv
Hodowca:  Monsanto
Odmiana :  Mieszańcowa zrestorowana systemem  Ogura
Rejestracja:  Polska 2013 r.

Potencjał plonowania i zdrowotność potwierdzone w najtrudniejszych 
warunkach pogodowych ostatnich dwóch sezonów doświadczeń 
rejestrowych COBORU.

Ekskluzywna w każdym roku

Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU
w latach 2011–2012   44,6 dt/ha =113% wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Wysoki  19,1 dt/ha=114% wzorca
(wg COBORU l. 2011-2012)

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny do opóźnionego
40-45 szt. żywych nasion na m2 
Średniowczesny
Średniowczesna
Rośliny o średniej wysokości i małym stopniu ugięcia łanu 

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Nowość ! WynikiDK Exclusiv

	 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU.

	 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2011-2012.

Wzorzec stanowi średni plon nasion 
odmian: Chagall, Pamela, Visby F1, 
Artoga F1.

Nowość !
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ES Mercure F1
Hodowca: Euralis Semences
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Rejestracja: Polska 2009 r.

Plon nasion
Wysokie i względnie stabilne plony nasion 
w doświadczeniach porejestrowych COBORU 
w latach 2009-2012    43,8 dt/ha = 107% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Średnia    43,6% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Średni

Znakomita mrozoodporność i zdrowotność roślin stanowią fundament 
plenności odmiany. Wysoki potencjał plonowania szczególnie uwidaczniający 
się w latach o równomiernym rozkładzie wiosennych opadów. Umożliwia 
optymalne rozłożenie terminu zbioru rzepaku w gospodarstwie!

Nieziemski potencjał 

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny do opóźnionego
35-45 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny  
Średniopóźna         
Rośliny o średniej wysokości tworzące zwarty łan.

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Mrozoodporność
Ilość martwych rośliny rzepaku 
(%) odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU 
po zimie.

Visby, Artoga współtworzą 
wzorzec dla odmian 
mieszańcowych rzepaku
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ES Mercure F1
Hodowca: Euralis Semences
Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Rejestracja: Polska 2009 r.

Plon nasion
Wysokie i względnie stabilne plony nasion 
w doświadczeniach porejestrowych COBORU 
w latach 2009-2012    43,8 dt/ha = 107% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Średnia    43,6% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Średni

Znakomita mrozoodporność i zdrowotność roślin stanowią fundament 
plenności odmiany. Wysoki potencjał plonowania szczególnie uwidaczniający 
się w latach o równomiernym rozkładzie wiosennych opadów. Umożliwia 
optymalne rozłożenie terminu zbioru rzepaku w gospodarstwie!

Nieziemski potencjał 

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny do opóźnionego
35-45 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny  
Średniopóźna         
Rośliny o średniej wysokości tworzące zwarty łan.

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Mrozoodporność
Ilość martwych rośliny rzepaku 
(%) odmian mieszańcowych 
w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU 
po zimie.

Visby, Artoga współtworzą 
wzorzec dla odmian 
mieszańcowych rzepaku

Chagall
Hodowca: Lantmännen SW Seed
Odmiana: Populacyjna 
Rejestracja: Polska 2009 r.

Plon nasion
Wysokie i stabilne plony nasion w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 
2008-2012    42,9 dt/ha=102% wzorca

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka    45,9% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Wysoki do bardzo wysokiego 

Wysoki potencjał plonowania nasion przy dużej stabilności 
plonowania w różnych warunkach klimatycznych i glebowych 
Polski. 

Uznany standard

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny i nieco opóźniony
50-60 szt. żywych nasion na m2

Wczesny 
Średniowczesna 
Rośliny średniej wysokości tworzące dużą liczbę rozgałęzień 
bocznych i łuszczyn

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Od 2009 roku Chagall jest niezmiennie składnikiem wzorca w COBORU.

Od 2009 Chagall został wysiany na powierzchni 144 000 hektarów w Polsce.
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Sidney
Hodowca:  Saatbau-Linz
Odmiana :  Populacyjna 
Rejestracja:  UE  2013 r.  W II roku doświadczeń rejestrowych w Polsce

Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU (seria 2) roku 2012   
48,4 dt/ha =110 % wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Wysoki  21,0 dt/ha = 111% wzorca
(wg COBORU 2012 r.)

Wyjątkowo wysoki potencjał plonowania nasion porównywalny 
z odmianami mieszańcowymi i znakomita zdolność przezimowania 
i regeneracji roślin po zimie.  
Nr 1 wśród odmian populacyjnych w doświadczeniach  
rejestrowych COBORU 2012 roku.

„Liniówka” z mocą hybrydy

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
50-60 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny
Średniowczesny
Rośliny o średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Przezimowanie
Ilość martwych roślin oraz 
obsada rzepaku (%) odmian 
liniowych i mieszańcowych 
współtworzących wzorzec 
w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU 
po zimie 2011/2012.

Nowość !
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Sidney
Hodowca:  Saatbau-Linz
Odmiana :  Populacyjna 
Rejestracja:  UE  2013 r.  W II roku doświadczeń rejestrowych w Polsce

Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU (seria 2) roku 2012   
48,4 dt/ha =110 % wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Wysoki  21,0 dt/ha = 111% wzorca
(wg COBORU 2012 r.)

Wyjątkowo wysoki potencjał plonowania nasion porównywalny 
z odmianami mieszańcowymi i znakomita zdolność przezimowania 
i regeneracji roślin po zimie.  
Nr 1 wśród odmian populacyjnych w doświadczeniach  
rejestrowych COBORU 2012 roku.

„Liniówka” z mocą hybrydy

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
50-60 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny
Średniowczesny
Rośliny o średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Przezimowanie
Ilość martwych roślin oraz 
obsada rzepaku (%) odmian 
liniowych i mieszańcowych 
współtworzących wzorzec 
w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU 
po zimie 2011/2012.

Nowość ! WynikiSidney

 Średni plon nasion rzepaku  
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU w 2012 roku.

Wzorzec stanowi średni plon nasion 
odmian: Chagall, Pamela, Visby F1, 
Artoga F1.

 Plon nasion rzepaku  
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU w 2012 roku.

Nowość !
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NK Diamond
Hodowca: Syngenta
Odmiana: Populacyjna 
Rejestracja: Polska 2010r.

Plon nasion
Wysoki i stabilny plon nasion w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU w latach 2008-2012 r. 
38,7 dt/ha = 105 % wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Bardzo wysoka    45,6% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Bardzo dobra mrozoodporność i niezawodnie wysokie plonowanie 
szczególnie w rejonach o dużej koncentracji uprawy rzepaku.

Skarb z pola

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
50-60 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny  
Wczesna        
Rośliny niższe o bardzo sztywnej łodydze.

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże
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NK Diamond
Hodowca: Syngenta
Odmiana: Populacyjna 
Rejestracja: Polska 2010r.

Plon nasion
Wysoki i stabilny plon nasion w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU w latach 2008-2012 r. 
38,7 dt/ha = 105 % wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Bardzo wysoka    45,6% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Bardzo dobra mrozoodporność i niezawodnie wysokie plonowanie 
szczególnie w rejonach o dużej koncentracji uprawy rzepaku.

Skarb z pola

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
50-60 szt. żywych nasion na m2

Średniowczesny  
Wczesna        
Rośliny niższe o bardzo sztywnej łodydze.

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

WynikiNK Diamond

 Średni plon nasion rzepaku oz.
(w% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych i porejestrowych 
COBORU w latach 2008-2012.

Wzorzec stanowi średni plon nasion 
odmian: Chagall, Pamela, Visby F1, 
Artoga F1 w latach 2011-2012.

 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach porejestrowych 
COBORU w latach 2011-2012.

Mrozoodporność
Ilość martwych rośliny rzepaku 
(%) odmian liniowych w 
doświadczeniach porejestrowych 
COBORU po zimie 2012 i 2011.

plon z 2012 r. 
plon z 2008-2011 r.
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DK Cadet

Plon nasion
W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 
2010-2012   40,6 dt/ha = 104% wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka    45,6% (wg COBORU 2012r.)

Plon tłuszczu 
Wysoki

Wyróżnia się wczesnym terminem kwitnienia i zbioru oraz wysokim 
potencjałem plonowania w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.  
Znakomita zimotrwałość zapewnia duże bezpieczeństwo uprawy.

Na szybki i dobry początek

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
60-65 szt. nasion na m2

Wczesny (do 2 dni wcześniej niż Chagall)
Wczesna
Rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Hodowca: Monsanto
Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Polska  2012r.

Nowość !

Przezimowanie
Stan roślin po zimie (skala 1-9, gdzie 
9 oznacza stan najlepszy) odmian 
populacyjnych zarejestrowanych 
w 2012 roku, w roku zbioru.
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DK Cadet

Plon nasion
W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 
2010-2012   40,6 dt/ha = 104% wzorca

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka    45,6% (wg COBORU 2012r.)

Plon tłuszczu 
Wysoki

Wyróżnia się wczesnym terminem kwitnienia i zbioru oraz wysokim 
potencjałem plonowania w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.  
Znakomita zimotrwałość zapewnia duże bezpieczeństwo uprawy.

Na szybki i dobry początek

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Optymalny
60-65 szt. nasion na m2

Wczesny (do 2 dni wcześniej niż Chagall)
Wczesna
Rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Hodowca: Monsanto
Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Polska  2012r.

Nowość !

Przezimowanie
Stan roślin po zimie (skala 1-9, gdzie 
9 oznacza stan najlepszy) odmian 
populacyjnych zarejestrowanych 
w 2012 roku, w roku zbioru.

WynikiDK Cadet

	 Średni plon nasion rzepaku 
(% wzorca) w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU.

Wzorzec stanowi średni plon 
nasion odmian: Chagall, 
Pamela, Visby F1, Artoga F1 
w latach 2011-2012.

	 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju 
w doświadczeniach rejestrowych 
COBORU w l. 2010-2012.

Nowość !

Mrozoodporność
Ilość martwych rośliny rzepaku (%) odmian 
populacyjnych zarejestrowanych w 2012, po 
zimie, w roku zbioru.
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Galileo

Plon nasion
W badaniach rejestrowych w Niemczech uzyskała 
najwyższą ocenę wartości gospodarczej wśród 
odmian liniowych tzw. EWZ (Ertragswertzahl) – 
107% średniej badanych odmian.

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Duża efektywność ekonomiczna uprawy przez możliwe niższe nakłady. 
Znakomita tolerancja na choroby i siew na nawet słabszych stanowiskach 
zapewniające stabilne i wysokie plony. 

Masz zysk, bo ma wszystko !

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Wczesny do optymalnego
45-60 szt. żywych nasion na m2

Wczesny 
Wczesna 
Kompaktowe rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Hodowca: Lantmännen SW Seed
Odmiana: Populacyjna        
Rejestracja:  Katalog Europejski 

Na liczbową ocenę wartości składają się następujące cechy w proporcjach udziału:
•	 Plon w porównaniu ze wzorcem jako podstawa
•	 Odporność na Phoma w stosunku do wzorca, z wagą 1
•	 Odporność na wyleganie w stosunku do wzorca, z wagą 0,75
•	 Zawartość glukozynolanów w stosunku do wzorca, z wagą 0,25

Co to jest EWZ ?

Ekonomiczna  
odmiana!
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Galileo

Plon nasion
W badaniach rejestrowych w Niemczech uzyskała 
najwyższą ocenę wartości gospodarczej wśród 
odmian liniowych tzw. EWZ (Ertragswertzahl) – 
107% średniej badanych odmian.

Wartość 
użytkowa

Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Bardzo wysoki

Duża efektywność ekonomiczna uprawy przez możliwe niższe nakłady. 
Znakomita tolerancja na choroby i siew na nawet słabszych stanowiskach 
zapewniające stabilne i wysokie plony. 

Masz zysk, bo ma wszystko !

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Wczesny do optymalnego
45-60 szt. żywych nasion na m2

Wczesny 
Wczesna 
Kompaktowe rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

Hodowca: Lantmännen SW Seed
Odmiana: Populacyjna        
Rejestracja:  Katalog Europejski 

Na liczbową ocenę wartości składają się następujące cechy w proporcjach udziału:
•	 Plon w porównaniu ze wzorcem jako podstawa
•	 Odporność na Phoma w stosunku do wzorca, z wagą 1
•	 Odporność na wyleganie w stosunku do wzorca, z wagą 0,75
•	 Zawartość glukozynolanów w stosunku do wzorca, z wagą 0,25

Co to jest EWZ ?

Ekonomiczna  
odmiana! Catalina

Hodowca: Monsanto
Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Katalog Europejski

Plon nasion
Stabilne i wysokie plonowanie w różnych warunkach 
klimatyczno - glebowych. 

Wartość 
użytkowa

     
Zawartość tłuszczu 
Wysoka

Plon tłuszczu 
Wysoki

Jedna z najwcześniejszych odmian populacyjnych na rynku 
charakteryzująca się wysokim potencjałem plonowania i dużą 
niezawodnością w różnych systemach uprawy rzepaku (orkowym, 
bezorkowym, w mulcz). 

„Liniówka” najwyższych lotów !

Pro�l agronomiczny

Cechy 
rolnicze 

Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin

Wczesny do optymalnego
50-60 szt. nasion na m2

Wczesny (wcześniej o 1 dzień niż Californium, trwa do 4 dni dłużej) 
Wczesna 
Rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja  

Wyleganie 

Sucha zgnilizna kapustnych

Zgnilizna twardzikowa

Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe 

niska średnia wysoka

małe średnie duże

bezorkowy
(siew w mulcz)

uproszczony
(siew bezpośrednio w ściernisko)

tradycyjny
(z orką)

	 Tolerancja odmiany Catalina na różne 
systemy uprawy rzepaku. 
Doświadczenia łanowe Monsanto w 
południowej Anglii, maj 2006 r. Poletko 
24x150 m.

Ekonomiczna  
odmiana!
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Produkcja kwali�kowanego materiału siewnego zbóż o wysokiej 
jakości wymaga zarówno posiadania nowoczesnego sprzętu, jak 
również dużej wiedzy i ogromnego zaangażowania ze strony lu-
dzi uczestniczących w długim procesie produkcji.
Nakłady inwestycyjne poniesione na stworzenie nowoczesnych 
linii technologicznych, laboratorium oraz stosowane środki pro-
dukcji sprawiają, że zaplecze techniczne stanowi znakomitą pod-
stawę dla efektywnej i stojącej na europejskim poziomie produk-
cji materiału siewnego.
Ponadto mając świadomość istoty pro-
cesu produkcji jako całości oraz 

każdego z jego etapów zapewniamy, że nasza bezkompromiso-
wość, pełen profesjonalizm oraz ambicja dostarczania na rynek 
najlepszych produktów są gwarantami osiągnięcia oczekiwane-
go przez nas wszystkich rezultatu – wysokiej jakości kwali�kowa-
nego materiału siewnego zbóż.
Oferując odmiany najpopularniejszych gatunków zbóż o zróżni-
cowanym pro�lu użytkowym i agronomicznym, pochodzących 
od uznanych hodowców, wierzymy, że w połączeniu z posia-

danymi zasobami technologicznymi i ludzkimi 
sprostamy Państwa oczekiwaniom ku 

obustronnej satysfakcji.



W tym sezonie szczególnie warto zakupić materiał siewny zbóż ozimych – KWALIFIKOWANY. Jesienią 
2012 wysiano bardzo mało takiego materiału i w związku z powyższym trudno liczyć na materiał zebrany 
z własnych pól – niekwali�kowany, gdyż może on charakteryzować się obniżoną wartością siewną. 
Oprócz tego przypominamy niezmienne korzyści – wymienione poniżej:

•	 wysokie ceny materiału konsumpcyjnego i paszowego
•	 możliwość otrzymania dopłaty de minimis – 100 PLN do 1 ha (przy wysiewie 150 kg/ha- daje 

to korzyść ponad 600 PLN/tonę)
•	 stosując tylko kwali�kowany materiał siewny Producent nie musi płacić licencji
•	 (średnia wartość to ok 100 PLN/t)

Korzyści wynikające z wysiewu Kwali�kowanego Materiału Siewnego Zbóż (MSZ) z �rmy Chemirol:
•	 Optymalizacja Normy Wysiewu (obsady roślin) – w przypadku wysiewu materiału z własnego zbioru 

producenci zazwyczaj zwiększają wysiew, gdyż nie znają dokładnych parametrów siewnych
•	 Bardzo dobre zabezpieczenie ziarniaków przed patogenami – stosujemy skuteczne zaprawy – 

jęczmień – Premis 025 FS – pozostałe gatunki – Omnix 025 FS oraz polimer- Sepiret Silver – jeszcze 
zwiększający skuteczność zapraw, zmniejszający pylenie i zgrupianie się materiału oraz nadający 
charakterystyczny połysk ziarniakom

•	 Znakomita czystość odmianowa i gatunkowa – wysiewając nasz kwali�kowany materiał producent 
ma pewność w co najmniej 99,7%, że uzyska łan oczekiwanej odmiany bez zanieczyszczeń innymi 
odmianami i gatunkami (np. wysiewając kwali�kowany materiał siewny pszenicy jarej LINUS 
producent ma pewność, że zbierze ziarno tej właśnie odmiany)

•	 Możliwość wyboru opakowań – worki papierowe A 50kg i bardzo trwałe Big Bagi – A 500kg

Istotnym jest, że w naszej ofercie znalazły się 3 nowości – pszenica ozima JOKER,
Jęczmień ozimy dwurzędowy o bardzo nasiennej nazwie CALIFORNIA i żyto mieszańcowe SU ALLAWI.
Możemy się także pochwalić, że jedna z naszych odmian została ocenione najlepiej przez COBORU pod 
względem potencjału plonowania – zasłużyły na tytuł „NUMER 1” i jest to pszenica ozima LINUS!

Odmiany w ofercie jesień 2013

Pszenica ozima – LINUS, JOKER (nowość), POTENZIAL, BARRYTON, ZOBEL,
Pszenżyto ozime – AGOSTINO, PIZARRO
Jęczmień ozimy – CALIFORNIA (nowość)
Żyto ozime – SU ALLAWI F1 (nowość), DAŃKOWSKIE AMBER

Kwali�kowany 
materiał siewny zbóż



Jakościowa Klasa A
Hodowla: RAGT
Rejestracja: Polska 2011, Niemcy 2010

Linus   
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
LINUS w trzyleciu 2010-2012 uzyskał najlepszą ocenę 
plonowania w badaniach COBORU spośród wszystkich 
odmian pszenicy ozimej zarejestrowanych w Polsce 
i wszystkich grup jakościowych!
Na poziomie A1 plon wyniósł – 110% wzorca – 80,8q/
ha, a na poziomie A2 (podwyższona agrotechnika) – 109% 
wzorca – 93,6q/ha.
A w poszczególnych latach:
2012 – A1 – 115%, A2 – 113%,
2011 – A1 – 104%, A2 – 104%,
2010 – A1 – 111%, A2 – 111% wzorca.

Jak można łatwo ocenić tak dobra ocena plonowania nie 
wynika jedynie z dobrej zimotrwałości i wygórowanego 
wyniku w 2012 roku. Ten znakomity rezultat wypływa z:
•	 doskonałego potencjału plonowania,
•	 idealnego przystosowania odmiany do polskich 

warunków,
•	 wierności plonowania w latach
•	 tolerancji na niekorzystne warunki wzrostu.
Te znakomite oceny odnotowano również równomiernie 
na terenie całej Polski – we wszystkich regionach ocena 
wyniosła grubo ponad 100% wzorca.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Linus jest odmianą zakwali�kowaną do grupy jakościowej A – 
wszystkie oceniane parametry zostały zarówno w Polsce jak 
i Niemczech ocenione bardzo wysoko.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
W doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009/2010 Linus 
uzyskał oceny lepsze od wzorca lub na poziomie wzorca. 
(COBORU – im ocena wyższa tym większa odporność)
Linus charakteryzuje się szczególną odpornością na łamliwość 

podstawy źdźbła (pseudocercosporella) – nazwano ją genetyczną 
odpornością VPM, która to:
•	 zwiększa bezpieczeństwo uprawy w monokulturze
•	 pośrednio wpływa na zwiększenie zdolności adaptacyjnych 

Linusa do różnych warunków produkcji
•	 zwiększa tolerancję na wczesne siewy.

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny tworzą łan średniej wysokości i bardzo dużej odporności 
na wyleganie. Linus jest odmianą stworzoną do trudnych 
warunków – znakomicie toleruje gorsze stanowiska dla 
pszenicy, jak również dobrze znosi niskie temperatury. Ocena 
mrozoodporność COBORU – 3,5 (co dla pszenicy wyhodowanej 
w Niemczech jest oceną bardzo dobrą). Dobra ocena 
zimotrwałości została potwierdzona przez COBORU również 
po zimie w 2012 r. –  ocena 3,5 – jedna z lepszych z odmian 
pochodzenia zagranicznego.

REKOMENDACJA
Linus to wybitnie wysokoplonująca odmiana o znakomitych 
parametrach wypiekowych do uprawy na gorszych 
stanowiskach pszenicznych na terenie całego kraju. Plon tworzy 
dzięki dużej ilości kłosów, jednak w przypadku problemów 
ze zbyt niską obsadą rekompensuje to lepszym uziarnieniem 
kłosa. Dzięki bardzo wysokiemu potencjałowi plonowania 
i odporności na wyleganie nadaje się znakomicie również 
do intensywnej uprawy towarowej co czyni ją odmianą 
absolutnie uniwersalną.
Normy wysiewu:
•	 300-350 szt/m² – termin optymalny
•	 350-400 szt/m² – termin opóźniony
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Jakościowa Klasa A
Hodowla: RAGT
Rejestracja: Polska 2011, Niemcy 2010

Linus   
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
LINUS w trzyleciu 2010-2012 uzyskał najlepszą ocenę 
plonowania w badaniach COBORU spośród wszystkich 
odmian pszenicy ozimej zarejestrowanych w Polsce 
i wszystkich grup jakościowych!
Na poziomie A1 plon wyniósł – 110% wzorca – 80,8q/
ha, a na poziomie A2 (podwyższona agrotechnika) – 109% 
wzorca – 93,6q/ha.
A w poszczególnych latach:
2012 – A1 – 115%, A2 – 113%,
2011 – A1 – 104%, A2 – 104%,
2010 – A1 – 111%, A2 – 111% wzorca.

Jak można łatwo ocenić tak dobra ocena plonowania nie 
wynika jedynie z dobrej zimotrwałości i wygórowanego 
wyniku w 2012 roku. Ten znakomity rezultat wypływa z:
•	 doskonałego potencjału plonowania,
•	 idealnego przystosowania odmiany do polskich 

warunków,
•	 wierności plonowania w latach
•	 tolerancji na niekorzystne warunki wzrostu.
Te znakomite oceny odnotowano również równomiernie 
na terenie całej Polski – we wszystkich regionach ocena 
wyniosła grubo ponad 100% wzorca.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Linus jest odmianą zakwali�kowaną do grupy jakościowej A – 
wszystkie oceniane parametry zostały zarówno w Polsce jak 
i Niemczech ocenione bardzo wysoko.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
W doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009/2010 Linus 
uzyskał oceny lepsze od wzorca lub na poziomie wzorca. 
(COBORU – im ocena wyższa tym większa odporność)
Linus charakteryzuje się szczególną odpornością na łamliwość 

podstawy źdźbła (pseudocercosporella) – nazwano ją genetyczną 
odpornością VPM, która to:
•	 zwiększa bezpieczeństwo uprawy w monokulturze
•	 pośrednio wpływa na zwiększenie zdolności adaptacyjnych 

Linusa do różnych warunków produkcji
•	 zwiększa tolerancję na wczesne siewy.

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny tworzą łan średniej wysokości i bardzo dużej odporności 
na wyleganie. Linus jest odmianą stworzoną do trudnych 
warunków – znakomicie toleruje gorsze stanowiska dla 
pszenicy, jak również dobrze znosi niskie temperatury. Ocena 
mrozoodporność COBORU – 3,5 (co dla pszenicy wyhodowanej 
w Niemczech jest oceną bardzo dobrą). Dobra ocena 
zimotrwałości została potwierdzona przez COBORU również 
po zimie w 2012 r. –  ocena 3,5 – jedna z lepszych z odmian 
pochodzenia zagranicznego.

REKOMENDACJA
Linus to wybitnie wysokoplonująca odmiana o znakomitych 
parametrach wypiekowych do uprawy na gorszych 
stanowiskach pszenicznych na terenie całego kraju. Plon tworzy 
dzięki dużej ilości kłosów, jednak w przypadku problemów 
ze zbyt niską obsadą rekompensuje to lepszym uziarnieniem 
kłosa. Dzięki bardzo wysokiemu potencjałowi plonowania 
i odporności na wyleganie nadaje się znakomicie również 
do intensywnej uprawy towarowej co czyni ją odmianą 
absolutnie uniwersalną.
Normy wysiewu:
•	 300-350 szt/m² – termin optymalny
•	 350-400 szt/m² – termin opóźniony

PSZENICA OZIMA

 Plon relatywny w Niemczech lata 2008-2010. Badania rejestrowe BSA.

 Średni plon w dt/ha uzyskiwany w badaniach rejestrowych COBORU w latach 
2010 – 2012 w porównaniu do odmian wzorcowych.

 Odporność na choroby wg COBORU 2009-2010 r.

 Parametry jakościowe wg COBORU 2009-2010 r.

 Linus a plon w regionach
Średni plon w badaniach rejestrowych i porejestrowych w latach 2010-2012.
Procent wzorca w rejonach klasy�kacji COBORU.
A1 - bez ochrony, A2 - z ochroną

Linus Wyniki
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Odmiana: Jakościowa Klasa  A 
Hodowla: DSV (w Polsce prawa posiada Saaten Union)
Rejestracja: Niemcy  2012

PSZENICA OZIMA

Joker

PLONOWANIE
Odmiana zarejestrowana w Niemczech i tam uzyskująca 
bardzo dobre oceny potencjału plonowania – A1 – 7, A2 – 7 
(BSA wynik uśredniony dla całych Niemiec).

W warunkach porównywalnych do polskich – wschodnie 
Landy Niemiec – Saksonia, Brandenburgia i Meklemburgia, 
w trudnym roku zbioru 2012, w którym na tych terenach 
wystąpiły podobne problemy z niskimi temperaturami 
zimowymi jak w Polsce, JOKER w badaniach tzw. landowych 
LSV został oceniony bardzo wysoko tj. w zależności 
od lokalizacji – na poziomie A1 – od 105 – 111% wzorca, 
a średnio 108% wzorca, a na poziomie A2 – od 101-109% 
wzorca, a średnio 105%. 
Wyniki w liczbach wymiernych – A1 – średnio 99,8q z ha, A2 
średnio 111,8 q z ha – mówią, że Joker ma istotnie bardzo 
wysoki potencjał plonowania i nie boi się trudnych warunków 
zimowych.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
JOKER posiada bardzo dorodne ziarno – ocena BSA – 6 
(MTZ). Jakość ziarna jest bardzo dobra – klasę A osiąga z dużą 
nadwyżką. 3 parametry osiągają nawet klasę E (elitarną).

Podobnie jak Potenzial – starsza odmiana z tej samej linii 
hodowlanej – JOKER ma szczególnie wysoką ocenę wskaźnika 
liczby opadania (7), dzięki czemu ziarno JOKERA jest wysoce 
odporne na porastanie ziarna w kłosach.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Bardzo wysokie oceny odporności na choroby – mączniak – 
ocena idealna (1), rdze brunatną (3) i fuzariozy (4).
Zimotrwałość na poziomie średnim (BSA 6), porównywalnym 
z innymi odmianami niemieckimi.

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny średniowysokie, łan bardzo odporny na wyleganie 
(BSA 3). Odmiana średniowczesna, kłosząca się i dojrzewająca 
kilka dni wcześniej od Potenziala – czynnik bardzo korzystny 
w warunkach suszy.

Charakterystycznymi cechami tej odmiany są również: 
wcześnie pochylający się kłos – co może mieć wpływ 
na zwiększoną odporność na porastanie oraz bardzo silny, 
jasny nalot na całych roślinach, bardzo szerokie i okazałe liście 
�agowe oraz bardzo dobre krzewienie.

REKOMENDACJA
Odmiana posiada przeciętne wymagania glebowe – mniejsze 
niż Potenzial – do uprawy na wszystkich rodzajach gleb 
(pszenicznych) oraz w większości rejonów Polski – poza 
pn- wsch krańcami – szczególnie narażonymi na problemy 
z przezimowaniem. Dobra jakość ziarna w połączeniu 
ze znakomitą tolerancją na choroby czyni z tej odmiany 
idealną propozycję do uprawy niskonakładowej.
Normy wysiewu:
•	 200-250 szt/m² – termin optymalny
•	 250-350 szt/m² – termin opóźniony

Nowość !
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Odmiana: Jakościowa Klasa  A 
Hodowla: DSV (w Polsce prawa posiada Saaten Union)
Rejestracja: Niemcy  2012

PSZENICA OZIMA

Joker

PLONOWANIE
Odmiana zarejestrowana w Niemczech i tam uzyskująca 
bardzo dobre oceny potencjału plonowania – A1 – 7, A2 – 7 
(BSA wynik uśredniony dla całych Niemiec).

W warunkach porównywalnych do polskich – wschodnie 
Landy Niemiec – Saksonia, Brandenburgia i Meklemburgia, 
w trudnym roku zbioru 2012, w którym na tych terenach 
wystąpiły podobne problemy z niskimi temperaturami 
zimowymi jak w Polsce, JOKER w badaniach tzw. landowych 
LSV został oceniony bardzo wysoko tj. w zależności 
od lokalizacji – na poziomie A1 – od 105 – 111% wzorca, 
a średnio 108% wzorca, a na poziomie A2 – od 101-109% 
wzorca, a średnio 105%. 
Wyniki w liczbach wymiernych – A1 – średnio 99,8q z ha, A2 
średnio 111,8 q z ha – mówią, że Joker ma istotnie bardzo 
wysoki potencjał plonowania i nie boi się trudnych warunków 
zimowych.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
JOKER posiada bardzo dorodne ziarno – ocena BSA – 6 
(MTZ). Jakość ziarna jest bardzo dobra – klasę A osiąga z dużą 
nadwyżką. 3 parametry osiągają nawet klasę E (elitarną).

Podobnie jak Potenzial – starsza odmiana z tej samej linii 
hodowlanej – JOKER ma szczególnie wysoką ocenę wskaźnika 
liczby opadania (7), dzięki czemu ziarno JOKERA jest wysoce 
odporne na porastanie ziarna w kłosach.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Bardzo wysokie oceny odporności na choroby – mączniak – 
ocena idealna (1), rdze brunatną (3) i fuzariozy (4).
Zimotrwałość na poziomie średnim (BSA 6), porównywalnym 
z innymi odmianami niemieckimi.

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny średniowysokie, łan bardzo odporny na wyleganie 
(BSA 3). Odmiana średniowczesna, kłosząca się i dojrzewająca 
kilka dni wcześniej od Potenziala – czynnik bardzo korzystny 
w warunkach suszy.

Charakterystycznymi cechami tej odmiany są również: 
wcześnie pochylający się kłos – co może mieć wpływ 
na zwiększoną odporność na porastanie oraz bardzo silny, 
jasny nalot na całych roślinach, bardzo szerokie i okazałe liście 
�agowe oraz bardzo dobre krzewienie.

REKOMENDACJA
Odmiana posiada przeciętne wymagania glebowe – mniejsze 
niż Potenzial – do uprawy na wszystkich rodzajach gleb 
(pszenicznych) oraz w większości rejonów Polski – poza 
pn- wsch krańcami – szczególnie narażonymi na problemy 
z przezimowaniem. Dobra jakość ziarna w połączeniu 
ze znakomitą tolerancją na choroby czyni z tej odmiany 
idealną propozycję do uprawy niskonakładowej.
Normy wysiewu:
•	 200-250 szt/m² – termin optymalny
•	 250-350 szt/m² – termin opóźniony

Nowość !

 
Odmiana

Miejscowość

Bernburg Dornburg Friemar Magdeburg Walbeck średnio

Poziom A1 Joker % wzorca 111 105 105 112 108 108

Wzorzec (q) 92 101,4 85,9 97,8 80,1 91,4

Poziom A2 Joker % wzorca 103 105 101 106 109 105

Wzorzec (q) 112,2 109 101,2 110,2 100,8 106,7

Joker Wyniki

 Parametry wypiekowe pszenicy ozimej Joker wg BSA  Odporności na choroby wg BSA (mniejsza wartość oznacza większą odporność)

 Plonowanie pszenicy ozimej Joker w porównaniu do wzorca w (%) wschodnie landy Niemiec (LSV 2012)

PSZENICA OZIMA
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Odmiana: Jakościowa Klasa A
Hodowla: Saaten Union
Rejestracja: Niemcy 2006

Potenzial
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
Odmiana plonuje bardzo wysoko i bardzo wiernie 
w latach – w całych Niemczech (ocena BSA 7), a szczególne 
we wschodnich landach i w lokalizacjach o niskich opadach.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Cechą wyróżniającą odmianę w Niemczech i w Polsce jest 
znakomita ocena liczby opadania (8). Dodatkowo odmiana 
nie porasta w kłosach, co zostało sprawdzone w ubiegłym 
roku na polskich polach.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Dobra tolerancja, szczególnie na rdzę brunatną i mączniaka 
(wyniki BSA 2008 – im wartość mniejsza tym większa 
odporność).

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny niskie bardzo odporne na wyleganie.

REKOMENDACJA
Odmiana tworzy wysoki plon dzięki dużemu zagęszczeniu 
kłosów/m² – 550-650 szt/m². Gęsty łan tworzy dzięki 
uwarunkowaniom genetycznym.
Potenzial, to znakomita pszenica jakościowa do uprawy 
intensywnej na dobrych stanowiskach przy zastosowaniu 
pełnej ochrony fungicydowej.
Normy wysiewu:
•	 200-250 szt/m² – termin optymalny
•	 250-350 szt/m² – termin opóźniony

 Plonowanie pszenicy oz w doświadczeniach BSA – Lokalizacje w Niemczech Wschodnich o najmniejszej sumie 
opadów w 2009 r. (% wzorca – wzorzec: Akteur, Adler, Event, Philipp) 

 Plonowanie odmian pszenicy ozimej w Niemczech w roku 2010 wg Bundessortenamt

 Bonitacja wskaźników jakościowych wg BSA 2009 r.
 Odporność na choroby wg BSA 2009 r.
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Odmiana: Jakościowa Klasa A
Hodowla: Saaten Union
Rejestracja: Niemcy 2006

Potenzial
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
Odmiana plonuje bardzo wysoko i bardzo wiernie 
w latach – w całych Niemczech (ocena BSA 7), a szczególne 
we wschodnich landach i w lokalizacjach o niskich opadach.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Cechą wyróżniającą odmianę w Niemczech i w Polsce jest 
znakomita ocena liczby opadania (8). Dodatkowo odmiana 
nie porasta w kłosach, co zostało sprawdzone w ubiegłym 
roku na polskich polach.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Dobra tolerancja, szczególnie na rdzę brunatną i mączniaka 
(wyniki BSA 2008 – im wartość mniejsza tym większa 
odporność).

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny niskie bardzo odporne na wyleganie.

REKOMENDACJA
Odmiana tworzy wysoki plon dzięki dużemu zagęszczeniu 
kłosów/m² – 550-650 szt/m². Gęsty łan tworzy dzięki 
uwarunkowaniom genetycznym.
Potenzial, to znakomita pszenica jakościowa do uprawy 
intensywnej na dobrych stanowiskach przy zastosowaniu 
pełnej ochrony fungicydowej.
Normy wysiewu:
•	 200-250 szt/m² – termin optymalny
•	 250-350 szt/m² – termin opóźniony

 Plonowanie pszenicy oz w doświadczeniach BSA – Lokalizacje w Niemczech Wschodnich o najmniejszej sumie 
opadów w 2009 r. (% wzorca – wzorzec: Akteur, Adler, Event, Philipp) 

 Plonowanie odmian pszenicy ozimej w Niemczech w roku 2010 wg Bundessortenamt

 Bonitacja wskaźników jakościowych wg BSA 2009 r.
 Odporność na choroby wg BSA 2009 r.

Odmiana: Elitarna Klasa E
Hodowla: RAGT
Rejestracja: Czechy 2007

Barryton   
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
Bardzo wysoki potencjał plonowania:
•	 Wstępne badania COBORU 2010 – 107,01% wzorca 

(średnia dla całego kraju)
•	 Ocena BSA (Niemcy) w roku 2009 – 8 (skala 9-cio 

stopniowa)

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
NIEMCY – GRUPA JAKOŚCIOWA E – szczególnie dobra ocena 
liczby opadania oraz parametrów cenionych przez piekarzy 
tj wodochłonności i wydajności mąki. Rzadko spotykane 
skorelowanie bardzo wysokiego plonu z jakością klasy E. 
Odmiana tworzy bardzo grube ziarno.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Wysoka tolerancja na choroby, szczególnie na mączniaka i rdze.

POKRÓJ ROŚLINY
Łan średniowysoki – średnia odporność na wyleganie.

REKOMENDACJA
Barryton buduje bardzo wysoki plon dzięki wysokiemu 
zaziarnieniu kłosa i bardzo wysokiej Masie Tysiąca Ziarniaków.
Doświadczenia w Polsce, Niemczech i Czechach wykazują, 
że Barryton ma przeciętne wymagania glebowe. Polecany jest 
do uprawy na potrzeby konsumpcyjne na terenie całego kraju.
Normy wysiewu:
•	 280 szt/m² – termin optymalny
•	 350-450szt/m² – termin opóźniony

 Plonowanie pszenicy oz w doświadczeniach CCA w 2010r. w % wzorca. 
Wzorzec: Tonacja, Bogatka, Figura, Muszelka.

 Bonitacja wskaźników jakościowych wg BSA 2009 r.

 Odporność na choroby wg BSA 2009.

 Plonowanie pszenic - 
Tutzpatz (Pomorze Przednie) 
BSA 2009 r.
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Odmiana: Jakościowa Klasa A
Hodowla: Lantmannen SW Seed
Rejestracja: Niemcy 2006

Zobel   
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
Wysokie i stabilne plony. W Niemczech ocena 6 (BSA 2009 
skala 9-cio stopniowa).

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Doskonała wartość wypiekowa (grupa A) – wysoki test 
sedymentacji, zawartość białka i wydajność mąki.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY 
Odmiana odpornościowa o maksymalnie podwyższonej 
tolerancji na:
•	 choroby (mączniak, choroby podstawy źdźbła i fuzariozę)
•	 niskie temperatury – najlepsza ocena w BSA (Niemcy) – 3

POKRÓJ ROŚLINY
Łan średniowysoki, odporny na wyleganie, bardzo szeroki liść 
�agowy.

REKOMENDACJA 
Do uprawy na terenie całej Polski, na glebach lepszych – przy 
ograniczonych kosztach ochrony grzybowej dzięki wysokiej 
tolerancji na choroby.

Norma wysiewu:
•	 300 szt/ m² – termin optymalny
•	 350-380 szt/m² – termin opóźniony.

 Ocena odporności na choroby wg BSA Niemcy 2009.
Mniejsza cyfra oznacza większą odporność.

 Bonitacja wskaźników jakościowych wg BSA 2009.
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Odmiana: Jakościowa Klasa A
Hodowla: Lantmannen SW Seed
Rejestracja: Niemcy 2006

Zobel   
PSZENICA OZIMA

PLONOWANIE
Wysokie i stabilne plony. W Niemczech ocena 6 (BSA 2009 
skala 9-cio stopniowa).

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Doskonała wartość wypiekowa (grupa A) – wysoki test 
sedymentacji, zawartość białka i wydajność mąki.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY 
Odmiana odpornościowa o maksymalnie podwyższonej 
tolerancji na:
•	 choroby (mączniak, choroby podstawy źdźbła i fuzariozę)
•	 niskie temperatury – najlepsza ocena w BSA (Niemcy) – 3

POKRÓJ ROŚLINY
Łan średniowysoki, odporny na wyleganie, bardzo szeroki liść 
�agowy.

REKOMENDACJA 
Do uprawy na terenie całej Polski, na glebach lepszych – przy 
ograniczonych kosztach ochrony grzybowej dzięki wysokiej 
tolerancji na choroby.

Norma wysiewu:
•	 300 szt/ m² – termin optymalny
•	 350-380 szt/m² – termin opóźniony.

 Ocena odporności na choroby wg BSA Niemcy 2009.
Mniejsza cyfra oznacza większą odporność.

 Bonitacja wskaźników jakościowych wg BSA 2009.

PSZENICA OZIMA – Cechy użytkowe i wartość gospodarcza

LINUS JOKER BARRYTON* POTENZIAL ZOBEL

Hodowca RAGT DSV RAGT Saaten Union SW

Klasa jakości A A E/A A A

Wczesność 6 5 5 6 5

Wysokość 4 5 5 4 5

Wyleganie 3 3 5 3 5

Zimotrwałość 4 6 4 5 3

Pseudocercos-porella 3 5 5 6 2

Septorioza liści 5 4 4 5 4

Mączniak 4 1 2 2 2

Fuzarioza 5 4 4 5 4

DTR 6 4 5 5 5

Rdze 5 3 3 4 4

Krzewienie 5 5 5 6 5

MTZ 5 6 6 4 4

Wymagania glebowe NISKIE Srednie do 
niskich

Średnie do 
niskich

średnie do 
wysokich

średnie

Liczby w rubrykach oznaczają ocenę w skali 1-9.
dla cech -  plon, MTZ, krzewienie-  in większa wartość tym lepsza ocena
odporności – im niższa wartość, tym lepsza ocena
*oceny odmiany Barryton pochodzą z roku 2009 

Porównanie cech użytkowych i wartości gospodarczej odmian pszenicy ozimej 
w o�cjalnych doświadczeniach niemieckich wg Bundessortenamt w 2011 r.
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Tradycyjna długość słomy
Hodowla: Danko
Rejestracja: Polska 2008

Pizarro   
PSZENŻYTO OZIME

PLONOWANIE
Bardzo wysokie plony w każdym regionie Polski.
Plon na poziomie A1 – 111% wzorca w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU 2010 r.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Dobra odporność na choroby szczególnie na: mączniaka, 
rynchosporiozę i rdzę brunatną.

POKRÓJ ROŚLINY
Łan średnioodporny na wyleganie – zaleca się zastosowanie 
pełnej dawki regulatora wzrostu. Ziarno dorodne, o dużej 
zawartości białka, nie porasta w kłosach. Dobra zdolność 
do krzewienia się roślin.

REKOMENDACJA
Pizarro ma niskie wymagania glebowe, można je uprawiać 
również w monokulturze i w uprawie uproszczonej, co przy 
dobrej zimotrwałości pozwala na uprawę w całym kraju.

Normy wysiewu:
•	 300 szt/m² – termin optymalny
•	 350-400 szt/m² – termin opóźniony

 Odporność na choroby wg COBORU 2010 r. Badania porejestrowe. 
Skala 1-9. Większa cyfra oznacza większą odporność.

 Plonowanie pszenżyta ozimego w latach 2010-2012 COBORU - PDO.
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Tradycyjna długość słomy
Hodowla: Danko
Rejestracja: Polska 2008

Pizarro   
PSZENŻYTO OZIME

PLONOWANIE
Bardzo wysokie plony w każdym regionie Polski.
Plon na poziomie A1 – 111% wzorca w doświadczeniach 
porejestrowych COBORU 2010 r.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Dobra odporność na choroby szczególnie na: mączniaka, 
rynchosporiozę i rdzę brunatną.

POKRÓJ ROŚLINY
Łan średnioodporny na wyleganie – zaleca się zastosowanie 
pełnej dawki regulatora wzrostu. Ziarno dorodne, o dużej 
zawartości białka, nie porasta w kłosach. Dobra zdolność 
do krzewienia się roślin.

REKOMENDACJA
Pizarro ma niskie wymagania glebowe, można je uprawiać 
również w monokulturze i w uprawie uproszczonej, co przy 
dobrej zimotrwałości pozwala na uprawę w całym kraju.

Normy wysiewu:
•	 300 szt/m² – termin optymalny
•	 350-400 szt/m² – termin opóźniony

 Odporność na choroby wg COBORU 2010 r. Badania porejestrowe. 
Skala 1-9. Większa cyfra oznacza większą odporność.

 Plonowanie pszenżyta ozimego w latach 2010-2012 COBORU - PDO.

Krótkosłome
Hodowla: Lantmannen SW Seed
Rejestracja: Polska 2011, Niemcy 2009 

PSZENŻYTO OZIME

Agostino   

PLONOWANIE
Doskonały potencjał plonowania. W badaniach rejestrowych 
2010 – najlepszy wynik spośród wszystkich odmian (również 
tradycyjnych) – 126,4% wzorca (Moredato, Algoso, Borwo). 
W wartości bezwzględnej stanowi to ponad 1,5 tony/ha 
więcej od odmian wzorcowych!
W Niemczech BSA 2009 Agostino uzyskało również bardzo 
wysoką ocenę potencjału plonowania – poziom A1 – 9, 
poziom A2 – 8.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
•	 zawartość białka powyżej wzorca
•	 wyrównanie – 94%
•	 MTZ bardzo wysokie (wyjątek wśród odmian 

krótkosłomych) ocena BSA – 7 (skala 1-9)

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Bardzo dobra tolerancja na choroby. Jedna z najlepszych 
ocen odporności w Niemczech i w Polsce. Dodatkowo 
odmiana charakteryzuje się zwartym i niskim łanem (ok 
100cm wg COBORU), co znacznie zwiększa odporność 
na wyleganie.

REKOMENDACJA
Agostino jest odmianą do intensywnej uprawy na terenie 
całej Polski (mrozoodporność – 4,5 wg COBORU, 
porównywalna z odmianą Algoso). Odmiana łączy 
w sobie najważniejsze cechy dla zbóż: plenności, jakości 
i odporności.
Normy wysiewu:
•	 300 szt/m2 – termin optymalny
•	 350-400 szt/m² – termin opóźniony

 Plonowanie pszenżyta ozimego w latach 2010-2012 wg COBORU PDO

 Plonowanie pszenżyta oz. BSA 2009 Niemcy (Skala 1-9).

 Tolerancja na choroby Niemcy wg BSA 2009. 
Skala 1-9. Mniejsza cyfra oznacza większą odporność.
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ŻYTO OZIME

Odmiana: Mieszańcowa
Hodowla:  Saaten Union
Rejestracja: Polska 2012

SU Allawi F1

PLONOWANIE
Mieszaniec typu TURBO bardzo wysoko plonujący – w latach 
2009-2011 w granicach 112-119% wzorca. Potencjał 
plonowania wyróżnia tą odmianę na tle innych żyt 
mieszańcowych na polskim rynku.

Wysoki potencjał plonowania zarówno w uprawie 
ekstensywnej jak i intensywnej.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Bardzo dobra odporność na mączniaka, rynhosporiozę i rdzę 
brunatną, a także znakomita zimotrwałość.

JAKOŚĆ
Grube ziarno z dużą zawartością białka.

REKOMENDACJA
Odmiana charakteryzująca się wczesnym rozwojem – 
pierwsze żyto z wczesnym terminem kłoszenia.
SU Allawi F1 to połączenie wysokiego plonu zarówno 
w uprawie ekstensywnej jak i intensywnej z szybkim 
rozwojem. Odmiana nadaje się na stanowiska ubogie 
w wodę, zapewniające szybkie dojrzewanie, a także 
na opóźnione siewy.

Norma wysiewu:
Wczesny termin siewu – 150-190 ziaren/m2

Optymalny termin siewu – 190-240 ziaren/m2

Późny termin siewu – 240-300 ziaren/m2

 Plonowanie pszenżyta oz. Pizarro. Rejony (PDO 2010).

Nowość !
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ŻYTO OZIME

Odmiana: Mieszańcowa
Hodowla:  Saaten Union
Rejestracja: Polska 2012

SU Allawi F1

PLONOWANIE
Mieszaniec typu TURBO bardzo wysoko plonujący – w latach 
2009-2011 w granicach 112-119% wzorca. Potencjał 
plonowania wyróżnia tą odmianę na tle innych żyt 
mieszańcowych na polskim rynku.

Wysoki potencjał plonowania zarówno w uprawie 
ekstensywnej jak i intensywnej.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Bardzo dobra odporność na mączniaka, rynhosporiozę i rdzę 
brunatną, a także znakomita zimotrwałość.

JAKOŚĆ
Grube ziarno z dużą zawartością białka.

REKOMENDACJA
Odmiana charakteryzująca się wczesnym rozwojem – 
pierwsze żyto z wczesnym terminem kłoszenia.
SU Allawi F1 to połączenie wysokiego plonu zarówno 
w uprawie ekstensywnej jak i intensywnej z szybkim 
rozwojem. Odmiana nadaje się na stanowiska ubogie 
w wodę, zapewniające szybkie dojrzewanie, a także 
na opóźnione siewy.

Norma wysiewu:
Wczesny termin siewu – 150-190 ziaren/m2

Optymalny termin siewu – 190-240 ziaren/m2

Późny termin siewu – 240-300 ziaren/m2

 Plonowanie pszenżyta oz. Pizarro. Rejony (PDO 2010).

Nowość !

ŻYTO OZIME

Odmiana: Liniowa
Hodowla: Danko HR
Rejestracja: Polska  2010

Dańkowskie Amber

PLONOWANIE
Nowa, wysoko i stabilnie plonująca odmiana liniowa 
pochodząca z rodzimej hodowli Danko.
Wegług COBORU w wieloleciu 2008-2010 uzyskała dobry 
plon – 68,7 dt/ha, a w roku 2011 uzyskała jeden z lepszych 
wyników oceny plonowania na poziomie A1 98,5% wzorca, 
a na poziomie A2 99,5%.

POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny o tradycyjnej długości słomy, ale o bardzo dobrej 
odporności na wyleganie.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Odmiana o dobrej zdrowotności – szczególnie wysoka 
tolerancja na mączniaka i choroby podstawy źdźbła.

JAKOŚĆ
Ziarno o dobrej jakości – przydatna do celów młynarsko - 
piekarskich oraz dzięki wysokiej zawartości cukrów (68,3%) 
doskonale nadaje się do produkcji spirytusu.

REKOMENDACJA
Dańkowskie Amber, to uniwersalna odmiana do wysiewu 
w różnych – również najsłabszych warunkach glebowych.

Norma wysiewu:
•	 Termin optymalny – 280-300 szt/m2

•	 Termin opóźniony – 300-400 szt/m2

 Plonowanie żyta  ozimego w roku 2011 w Polsce wg  PDO COBORU 2011 rok w % wzorca 

 Odporność na wyleganie przed zbiorem odmian żyta ozimego wg PDO COBORU 2011 r.
Ocena w skali 1-9 - wyższa liczba oznacza większą odporność.  
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Pastewny dwurzędowy 
Hodowla: Nickerson
Rejestracja: Niemcy 2012

California
JĘCZMIEŃ OZIMY

PLONOWANIE
California jest najnowszą i najlepiej plonującą odmianą 
dwurzędową na rynku niemieckim. Uzyskała maksymalną 
ocenę plonowania – A1 – 9, A2 – 9 – na obydwu poziomach 
agrotechnicznych. Ta ocena jest w wielu przypadkach wyższa 
niż odmian mieszańcowych.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Campanile jest odmianą o ustalonej genetycznie 
odporności na wirusową żółtą mozaikę jęczmienia oraz 
o dobrej odporności na inne choroby grzybowe, w tym 
na rynhosporiozę.

Charakteryzuje tą odmianę wysoka ocena zimotrwałości  
– 5 (wg BSA, Niemcy).

JAKOŚĆ
Wysoką wartość pastewna dzięki dużej Masie Tysiąca Ziaren 
– ocena 7 (BSA Niemcy, 2012). Umożliwia to producentom 
skarmianie wyprodukowanego ziarna we własnym 
gospodarstwie lub sprzedaż dobrego surowca na rynku.

REKOMENDACJA
California jest polecana do uprawy na ziarno paszowe 
na terenie całej Polski, jako jedna z najlepiej plonujących 
odmian o znakomitej jakości.
Norma wysiewu: 
250 szt/m²

 Masa Tysiąca Ziaren - BSA Niemcy, 2012

 Plonowanie Jęczmienia Ozimego - Niemcy BSA 2011

Nowość !
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Jesienny program ochrony i pielęgnacji R Z E P A K U

Devrinol Top 375 CS

Elegant 05 EC

Brasifun 250 EC

Sherpa 100 EC Delcaps 050 CS

Devrinol Top 375 CS Navigator 360 SL

Kelpak

Dynamic Cresco

Rzepak Extra

Bor Extra 21

Cropvit B

Devrinol Top 375 CS
+ Naspar 500 SC

Naspar 500 SC 
+ Szpada 480 EC

Permuson 416 SC

Naspar 500 SC 
+ Navigator 360 SL

Nano Active

Nano Active Forte

Cropvit Pk

ZALECANY ADIUWANT ZALECANY ADIUWANT 

ZALECANY ADIUWANT 

ZALECANY ADIUWANT 

ZALECANY ADIUWANT 

ZALECANY ADIUWANT 

ZALECANY ADIUWANT 

ZALECANY ADIUWANT 



R Z E P A K  / Jesień 2013�39 

Je
sie

n
n

y
 p

ro
g

ra
m

 o
c

h
ro

n
y

 i p
ie

lę
g

n
a

c
ji

Elegant 05 EC – skutecznie zwalcza samosiewy zbóż

Permuson 416 SC– rozwiązanie dedykowane  
na słabsze gleby

Devrinol Top 375 CS + Naspar 500 SC – idealne  
rozwiązanie dedykowane na większość plantacji

Navigator 360 SL – specjalista w zwalczaniu fiołka polnego

Devrinol Top 375 CS – podstawowy herbicyd  
w doglebowej ochronie rzepaku

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

•  Nawozy dolistne gwarantują prawidłowy rozwój  
jesienny, dobre przezimowanie plantacji. Zapewniają 
warunki do wydania możliwie wysokiego jakościowo 
i ilościowo plonu

•  Biostymulatory wzrostu poprawiają  jesienny rozwój 
roślin, a w szczególności  rozwój systemu korzeniowego

•  Insektycydy silnie zwalczające owady  
w okresie jesiennym

•  Skuteczna ochrona grzybobójcza i odpowiednie 
skrócenie rzepaku przed zimą

• Warianty ochrony herbicydowej:
¬ gwarantują pełne spektrum zwalczania chwastów;

¬ pozwalają na optymalne dopasowanie do sytuacji 
panującej na plantacji w zależności od panujących 
warunków  glebowych i pogodowych oraz rodzaju 
zagrożeń.
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Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

TRZEBA MIEĆ NA UWADZE, ŻE POZIOM PLONOWANIA 

rzepaku, jak i jego zimotrwałość są w dużym 

stopniu zależne zarówno od jesiennego rozwoju, 

jak i odżywienia roślin w tym okresie. Stąd też 

warto przypomnieć, że prawidłowo rozwinięty 

rzepak jesienią powinien wytworzyć od 8–12 

liści (w ostatnich dwóch latach bywało, że wcze-

śnie zasiane rzepaki budowały rozetę znacznie 

powyżej 15 liści - fot. 1, co pod warunkiem że 

przetrwały zimę nie miało ujemnego wpływu 

na poziom ich plonowania), grubą szyjkę ko-

rzeniową (ważne aby nie była wyniesiona) oraz 

głęboko sięgający palowy system korzeniowy. 

Taki rozwój rzepaku zapewnia zarówno dużą 

odporność na wymarzanie, jak i prawidłową 

regenerację roślin po zimie (szybki początkowy 

wzrost). Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że 

u rzepaku już jesienią następuje wytwarzanie 

zawiązków rozgałęzień - pędów bocznych (od 

fazy 5-6 liścia) i zawiązywanie kwiatostanów 

(od fazy 8 liścia), czyli w dużym stopniu decy-

duje się przyszły plon nasion. W przypadku, gdy 

rośliny są za słabo rozwinięte i w dodatku nie-

dożywione (patrz rok 2010) to posiadają słaby 

system korzeniowy, a także występuje u nich 

opóźnione wytwarzanie zawiązków rozgałęzień 

i ograniczone jest zawiązywanie kwiatostanów. 

Na bardzo słabo rozwiniętych plantacjach proce-

sy te występują dopiero na wiosnę, co znacznie 

może ograniczyć potencjał plonotwórczy roślin, 

szczególnie w sytuacji przedłużającej się zimy 

(patrz rok obecny) czy chłodnej wiosny. Pra-

widłowy rozwój jesienny jest tym ważniejszy 

im są bardziej niekorzystne warunki w okresie 

wiosennym, a także im jest krótszy okres od 

ruszenia wiosennej wegetacji do kwitnienia 

(mało czasu na nadrobienie zaległości). Gdyż 

trzeba wiedzieć, że rośliny w tym czasie, któ-

ry w skrajnym przypadku może trwać nawet 

niespełna 4 tygodnie (przykładowo na terenie 

Wielkopolski w roku obecnym pomimo spóź-

nionej wiosny pierwsze rzepaki zakwitły już 30 

kwietnia, a prawidłowo prowadzone pod koniec 

pierwszej dekady maja), a zwykle trwa około 

6–8 tygodni aby mogły wysoko plonować muszą 

wytworzyć odpowiednio dużą biomasę o wy-

sokiej koncentracji składników pokarmowych. 

Większość potasu i azotu prawidłowo rozwinięty 

rzepak akumuluje do początku kwitnienia, co 

sprawia że wczesną wiosną musi pobrać z gleby 

ponad 200 kg K
2
O oraz w granicach 140–180 kg 

N/ha. Zatem szczególnie w sytuacji przedłu-

żającej się zimy czy chłodnej wiosny warunek 

ten jest możliwy do spełnienia tylko w łanach 

dobrze rozwiniętych i odżywionych w okresie 

jesiennym. Jednocześnie warto zaznaczyć, że 

nawet gdy wiosna jest korzystna bardzo rzadko 

się zdarza aby rzepaki które słabo rozwinę-

ły się jesienią w okresie wiosennym zdążyły 

nadrobić zaległości i plonowały na zbliżonym 

poziomie, jak rzepaki które były prawidłowo 

rozwinięte i odżywione w okresie jesiennym. 

Przechodząc do nawożenia warto przypo-

mnieć, że rzepak ozimy zalicza się do roślin 

o bardzo dużych potrzebach pokarmowych. 

Przykładowo przy plonie nasion na pozio-

mie 4,5 t/ha pobiera średnio 250–270 kg N,  

110-135 kg P
2
O

5
, 315–360 kg K

2
O, 180–225 kg Ca, 

27–36 kg Mg i 68–80 kg S oraz znaczne ilości 

mikroelementów. Oczywiście tylko część tego 

pobrania przypada na jesień ale nie wszystkie 

składniki opłaca i powinno stosować się wiosną. 

Tym bardziej, że jak już wspomniano prawidłowe 

odżywienie rzepaku w okresie jesiennym jest 

jednym z podstawowych czynników, który jest 

odpowiedzialny zarówno za rozwój roślin, jak 

i ich przygotowanie do zimy. Przy czym trzeba 

mieć na uwadze, że wysoką efektywność nawo-

żenia można uzyskać tylko w warunkach uregulo-

wanego odczynu. Przyjmuje się, że rzepak ozimy 

powinien być uprawiany na glebach o odczynie 

mieszczącym się w zakresie pH od 6,0-7,0 (obo-

wiązuje zasada, że im gleba cięższa tym wyższa 

wartość odczynu w podanym przedziale). Decy-

duje on o właściwościach fizycznych (struktura 

gleby), chemicznych (dostępność składników 

pokarmowych) i biologicznych gleby (rozwój mi-

kroorganizmów glebowych, które są między inny-

mi odpowiedzialne za udostępnianie składników 

pokarmowych dla roślin z zasobów glebowych). 

Stąd też regulacja odczynu (w razie potrzeby) ma 

zawsze pierwszeństwo przed innymi zabiegami 

nawozowymi. Przy czym w praktyce nawozy wap-

niowe najlepiej jest zastosować przed siewem 

rośliny przedplonowej, przykładowo pszenicy. 

Nawożenie R Z E P A K U
DR INŻ. WITOLD SZCZEPANIAK >> 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W POZNANIU //

Jesienne nawożenie 
rzepaku ozimego

Fot. 1.�Wczesny siew a rozwój morfologiczny rzepaku – jesień 2012.

Przystępując do uprawy rzepaku warto mieć na uwadze,  
że ostatnie lata odznaczały się bardzo zmiennymi warunkami 

pogodowymi. Przed kolejnym sezonem wegetacyjnym trzeba 
się zastanowić, co zrobić, aby niezależnie od warunków pogo-
dowych w okresie jesiennym zbudować dobry fundament pod 

przyszły plon i właściwie przygotować rzepak do zimy. 
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Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Przed siewem rzepak powinien  
być nawożony przede wszystkim 

fosforem i potasem, a często także 
azotem i magnezem.  

Nie oznacza to jednak, że rzepak 
przed zimą nie potrzebuje innych 

składników pokarmowych, tj. siarki 
i mikroelementów. 

Przy czym gros tych składników rzepak pobiera 

na wiosnę. Stąd też prawidłowa strategia nawo-

żenia tymi składnikami powinna uwzględniać 

jesienne (mniej), jak i wiosenne (więcej) ich 

stosowanie. Jesienne nawożenie magnezem, 

natomiast należy traktować jako podstawowe 

szczególnie w sytuacji, gdy rzepak uprawiamy 

na glebach o niskiej zasobności w ten skład-

nik (tab. 1). W takim przypadku nawożenie tym 

składnikiem należy koniecznie wykonać przed 

siewem lub po wschodach rzepaku jesienią, a na 

wiosnę wskazane jest przeprowadzenie nawo-

żenia uzupełniającego (przy czym powinno być 

ono wykonane bardzo wczesną wiosną). 

Zanim zostanie przedstawiona jesienna 

strategia nawożenia rzepaku ozimego fosfo-

rem i potasem warto przypomnieć, że rola tych 

składników w prawidłowym jesiennym rozwoju 

rzepaku jest nie do przecenienia. Fosfor odpo-

wiada między innymi za prawidłowy rozwój sys-

temu korzeniowego (dobrze rozwinięty system 

korzeniowy zapewnia lepszą zimotrwałość roślin, 

a także dostępność wody i składników pokar-

mowych przez co rośliny są lepiej odżywione 

i mniej wrażliwe na suszę). Natomiast potas 

na dobrze rozwiniętych plantacjach jesienią 

jest pobierany nawet w ilości 60–80 (100) kg 

K
2
O/ha i wraz z fosforem i innym składnikami 

pokarmowymi pełni kluczową rolę w tworzeniu 

rozety rzepaku i jego przezimowaniu (potas 

„zagęszcza” sok komórkowy przez zwiększa się 

odporność roślin na mróz). Poza tym rośliny 

prawidłowo odżywione potasem racjonalnie 

gospodarują wodą, co jest szczególnie ważne 

przy niedoborach opadów. Podstawowym wa-

runkiem właściwej dostępności potasu i fosforu 

dla roślin jest odpowiedni system nawożenia, 

który powinien być tak opracowany, aby po zbio-

rze przedplonu doprowadzić zasobność gleby 

w przyswajalny potas do co najmniej górnego 

zakresu poziomu średniego. Gleba lekka winna 

natomiast charakteryzować się zakresem za-

sobności na poziomie klasy wysokiej (tab. 2). 

Jednocześnie zasobność gleby w fosfor przed 

siewem rzepaku powinna kształtować się co 

najmniej w górnym zakresie zasobności średniej, 

tj. 14–15 mg P
2
O

5
/100 g gleby, a najlepiej, aby 

była wysoka (około 18 mg P
2
O

5
/ 100 g gleby). 

Gdy posiadamy tak przygotowane stanowisko 

to można znacząco ograniczyć nawożenie mine-

ralne tymi składnikami w stosunku do potrzeb, 

gdyż znaczna część zapotrzebowania roślin na 

te składniki zostanie pokryta z zasobów gle-

bowych. Będzie ona tym większa im wyższa 

będzie zasobność gleby w przyswajalne skład-

niki pokarmowe, a także będą lepsze warunki 

ich pobierania z gleby, tj. wysoką efektywność 

nawożenia uzyskuje się na glebach o uregulowa-

nym odczynie, odpowiedniej strukturze i zasob-

nych w materię organiczną. W takim przypadku, 

przy powyższej zasobności, aby uzyskać plon 

w granicach 4-5 ton nasion z hektara wskazane 

jest nawożenie w zakresie 140–180 kg K
2
O/ha 

i 80-110 kg P
2
O

5
/ha. Natomiast na glebach o ni-

skiej zasobności nawożenie mineralne należy 

zwiększyć o około 25–50% w stosunku do po-

trzeb (część składnika wprowadzona w nawozie 

przeznaczona jest na podniesienie zasobności 

gleby). Przy czym warto mieć rozpoznaną za-

sobność gleby na polu, na którym zamierzamy 

uprawiać rzepak już przed siewem przedplonu 

aby w razie potrzeby przynajmniej częściowo 

zwiększyć jego nawożenie. Trzeba mieć na uwa-

dze, że rzepak budując bardzo głęboki system 

korzeniowy pobiera znaczne ilości składników 

pokarmowych z podglebia (efektywne pobie-

ranie składników pokarmowych może sięgać 

nawet do 1,5 m). Stąd też zwiększone nawoże-

nie rośliny przedplonowej ma na celu przede 

wszystkim wzbogacenie głębszych warstw gle-

by. Oczywiście nawożenie bieżące na glebach 

wyczerpanych również musi być odpowiednio  

większe. 

Ustalając wysokość nawożenia mineralnego 

fosforem i potasem rzepaku poza ustaleniem 

zapotrzebowania i uwzględnieniem zasobno-

ści gleby w przyswajalne składniki pokarmowe 

trzeba również mieć na uwadze dopływ skład-

ników z przyorywanych resztek pożniwnych lub 

stosowanych nawozów naturalnych (obornik, 

gnojówka, gnojowica). W tym celu należy sys-

tematycznie prowadzić bilans obu składników 

w zmianowaniu, korygując przed każdym kolej-

nym sezonem wegetacyjnym dane o plonach 

i ilości składników wprowadzonych do gleby 

w resztkach pożniwnych czy zastosowanych 

nawozach naturalnych. Warto wiedzieć, że przy-

kładowo decydując się na przyoranie słomy do 

gleby wraca większość pobranego przez rośli-

ny potasu, gdyż składnik ten gromadzony jest 

przede wszystkim w organach wegetatywnych 

roślin, odmiennie wygląda sytuacja z fosforem, 

który głównie gromadzony jest w ziarnie i na-

sionach, a co się z tym wiąże w większości wy-

wożony jest z pola.

Nawożenie szczególnie potasem 
rzepaku ozimego można podzielić 

na dwie części, tj. około 1/2–3/4 
zastosować jesienią przedsiewnie, 
a około 1/2–1/4 późną jesienią lub 

wiosną przed ruszeniem wegetacji  
(im wcześniej tym lepiej, gdyż  
nawóz, aby mógł zadziałać nie 

tylko musi się rozpuścić ale również 
przemieścić w głąb gleby a to  

wymaga czasu i opadów).

Fot. 2.�Drastyczne objawy niedoboru azotu - jesień 2012.
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Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Przy czym podział dawki potasu na jesienną 

i wiosenną wskazany jest przede wszystkim 

na glebach o co najmniej średniej zasobności 

w przyswajalny składnik. 

Rola fosforu i potasu w uprawie rzepaku jest 

bardzo ważna, jednakże głównym składnikiem 

pokarmowym, który jest odpowiedzialny za pra-

widłowe „przygotowanie” rzepaku do zimy jest 

azot. Na azot jako składnik pokarmowy należy 

spojrzeć dwojako. Z jednej strony azotem jesie-

nią należy nawozić z umiarem, tzn. unikać prze-

nawożenia tym składnikiem, gdyż powoduje on 

między innymi przyspieszenie wzrostu rośliny co 

przed zimą nie zawsze jest korzystne (zbyt duża 

dostępność azotu może prowadzić do nadmier-

nego „wybujania” łanu rzepaku i wyniesienia 

pąka wierzchołkowego - patrz sezon 2011/2012), 

a także zwiększa zawartość wody w roślinie 

co zmniejsza mrozoodporność oraz zmniejsza 

odporność roślin na choroby. Dlatego „szcze-

gólną ostrożność” z nawożeniem azotem należy 

zachować przy wczesnych siewach, odmianach 

o dynamicznym tempie wzrostu, na stanowi-

skach nawożonych obornikiem lub gnojowicą 

oraz na stanowiskach zasobnych w próchnicę 

w warunkach sprzyjających mineralizacji azotu 

organicznego (wilgotna i ciepła jesień), a także 

po przedplonach, które pozostawiły dużo azotu 

w glebie. Z drugiej jednak strony dobrze rozwi-

nięty łan rzepaku już jesienią jest w stanie po-

brać od 60 do 80 kg N, a łany wybujałe potrafią 

zgromadzić nawet ponad 100 kg N/ha. Zatem, 

aby zapewnić odpowiednią fazę rozwojową ro-

ślin przed zimą, jak i ich właściwe odżywienie 

w stanowiskach ubogich w azot (w pierwszej 

kolejności dotyczy stanowisk, na których osią-

gnięto wysoki plon rośliny przedplonowej) zle-

cane jest nawożenie tym składnikiem w ilości 

około 40 kg N/ha. Jednocześnie w sytuacji, gdy 

pomimo przedsiewnego nawożenia azotem 

lub jego braku pojawią się na rzepaku objawy 

niedoboru tego składnika (szczególnie gdy są 

drastyczne – fot. 2) to azot w miarę możliwości 

(jeśli nie grozi to rozhartowaniem roślin przed 

zimą) należy zastosować po wschodach roślin 

stosując nawożenie doglebowe lub dokarmianie 

dolistne, które ma pierwszeństwo zwłaszcza 

w późniejszym okresie jesiennej wegetacji. Wów-

czas szczególnie wskazany jest szybko dostępny 

azot, który z jednej strony korzystnie wpływa na 

odżywienie roślin tym składnikiem, a z drugiej 

stanowi mniejsze zagrożenie dla prawidłowego 

ich „przygotowania” do zimy.

Aby zbudować dobry fundament pod przy-

szły plon, jak i właściwie przygotować rzepak do 

zimy nie można zapominać o jesiennym stoso-

waniu mikroskładników, które pełnią w roślinie 

rozliczne funkcje fizjologiczne. W okresie jesien-

nym w pierwszej kolejności wskazane jest dokar-

mianie roślin borem, manganem i molibdenem 

a następnie miedzią i cynkiem. Dobre zaopatrze-

nie rzepaku w bor jest niezbędne zarówno dla 

prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, 

jak i rozety nadziemnej. Jednocześnie warto 

wiedzieć, że składnik ten jest między innymi 

odpowiedzialny za gospodarkę węglowodanową 

roślin (zwiększa zawartość cukrów w komór-

kach, a tym samym stężenie soku komórkowego, 

co ma korzystny wpływ na mrozoodporność).  

Niedobór tego składnika w okresie jesiennym 

często skutkuje powstawaniem w korzeniu 

głównym pustych przestrzeni (charakterystycz-

nych pęknięć pod szyjką korzeniową – fot.3). 

Natomiast rola manganu (poprzez stymulację 

pobierania fosforu) w okresie jesiennym spro-

wadza się między innymi do pobudzania rozwoju 

systemu korzeniowego, co ma korzystny wpływ 

zarówno na odżywienie, jak i na przezimowa-

nie roślin. Jak już wspomniano poza borem 

i manganem bardzo ważne jest również dobre 

zaopatrzenie roślin w molibden. Składnik ten 

wchodzi w skład enzymu reduktazy azotanowej, 

która bierze udział w redukcji pobranych przez 

roślinę azotanów (proces niezbędny do wbu-

dowywania azotu w struktury białkowe). Stąd 

też w roślinach niedożywionych molibdenem 

dochodzi do nadmiernego stężenia azotanów 

(azotu niebiałkowego), co między innymi zwięk-

sza ich wrażliwość na mróz. 

W praktyce mikroelementy stosuje 
się zwykle w postaci dokarmiania 

dolistnego (rzadziej doglebowo), które 
należy przeprowadzić już w stadium 

5-7 liści rzepaku. Następnie, gdy 
istnieje taka potrzeba (przykładowo 
pojawiają się objawy niedoboru) to 

dokarmianie należy powtórzyć. 

Dolistne stosowanie mikroelementów można 

(a często trzeba) połączyć z dokarmianiem azo-

tem, magnezem i siarką sporządzając samemu 

ciecz roboczą lub stosując gotowe nawozy wie-

loskładnikowe, które zwierają zarówno makro, 

jak i mikroelementy. Jednocześnie termin sto-

sowania sprawia, że zwykle zabieg dokarmiania 

dolistnego łączy się ze stosowaniem fungicydów 

czy insektycydów (oczywiście o ile pozwala na 

to etykieta). ¶ 

Tabela 1.�Klasy zasobności przyswajalnego magnezu w glebie; mg Mg/100g gleby 

Zasobność Gleba b. lekka Gleba lekka Gleba średnia Gleba ciężka

bardzo niska <1,0 <2,0 <3,0 <4,0

niska 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-5,0 4,1-6,0

średnia 2,1-4,0 3,1-5,0 5,1-7,0 6,1-10,0

wysoka 4,1-6,0 5,1-7,0 7,1-9,0 10,1-14,0

bardzo wysoka >6,1 >7,1 >9,1 >14,1

Tabela 2.�Klasy zasobności przyswajalnego fosforu i potasu w glebie, mg/100g gleby

Klasa zasobności P2O5

K2O

Kategoria agronomiczna gleb

b. lekkie lekkie średnie Ciężkie

bardzo niska
niska

średnia
wysoka

bardzo wysoka

<5,0
5,1-10
10,1-15
15,1-20

>20

<2,5
2,5-7,5
7,6-12,5
12,6-17,5

>17,6

<5,0
5,1-10
10,1-15
15,1-20
>20,1

<7,5
7,6-12,5
12,6-20
20,1-25
>25,1

<10
10,1-15
15,1-25
25,1-30
>30,1

Fot. 3.�Niedobór boru - pęknięcie korzenia 
pod szyjką korzeniową.
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Nawożenie RZEPAKU
MICHAŁ LASZCZYŃSKI >> 
K+S POLSKA SP. Z O.O. //

UBIEGŁY SEZON WEGETACYJNY  po raz kolejny pokazał plantatorom, że 

uprawa rzepaku ozimego obarczona jest pewnym ryzykiem. Pomimo 

dobrej zimotrwałości roślin, początek wegetacji opóźnił się o kilka ty-

godni. Jak się później okazało, wiosenne nawożone potasem i fosforem 

nie pozwoliło zakumulować odpowiednich ilości składników mineralnych 

w roślinie, niezbędnych do prawidłowego wzrostu pędu głównego i pędów 

bocznych. W efekcie plantacje charakteryzowały się niższym pokrojem 

łanu i mniejszą liczbą rozgałęzień bocznych.

Prawidłowy system nawożenia rzepaku ozimego powinien opierać się 

na jesiennym stosowaniu N, P, K jak również Mg i S. Planując nawożenie, 

należy pamiętać, że rzepak plonujący na poziomie 4 t/ha pobiera około 

240 kg K2O, 52 kg MgO, 180 kg SO3 w całym okresie wegetacji. Warun-

kiem efektywnego pobrania składników, jest ich odpowiednie rozłożenie 

w całym profilu glebowym. Warto pamiętać, że rośliny już w okresie 

jesiennym wytwarzają system korzeniowy zdolny pobierać składniki 

mineralne z głębokości 50-60 cm, natomiast wiosną korzenie sięgają 

ponad 120 cm. 

W warunkach klimatycznych Polski stosowanie potasu 
i magnezu jesienią niesie szereg korzyści:

 3 Obecność Mg stymuluje rośliny do tworzenia głębszego systemu ko-

rzeniowego, skutkiem czego już w okresie jesiennym rzepak może 

pobierać składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby. Brak Mg 

prowadzi do zjawiska tzw. „zagłodzenia roślin” fot. 1.

 3 Jony K+ gromadzone są w soku komórkowym który odpowiada za pracę 

aparatów szparkowych, dzięki czemu rośliny regulują intensywność 

parowania oraz efektywną gospodarkę wodną

 3 Obecność potasu w komórkach roślinnych zwiększa ciśnienie osmo-

tyczne podnosząc ich mrozoodporność 

 3 Magnez – zielony barwnik chlorofilu – odpowiada za szereg procesów 

zachodzących w roślinie takich jak: aktywacja wielu enzymów, przemia-

ny węglowodanów i tłuszczy, odpowiadających m. in. za przygotowanie 

roślin do zimowania, fot. 2.

Pamiętając, że plony rzepaku ozimego kształtują się już jesienią i żadne 

zabiegi agrotechniczne w późniejszym okresie nie są w stanie zrekompen-

sować strat powstałych w wyniku zaniedbań w pierwszym okresie wzrostu, 

zrównoważone nawożenie K, Mg oraz S jest konieczne dla osiągnięcia 

wysokich plonów!

Idealnym rozwiązaniem nawożenia jest stosowanie zbilansowanego 

nawozu dostarczającego odpowiednie ilości potasu, magnezu i siarki 

w takich ilościach, które gwarantują zabezpieczenie jesiennych potrzeb 

pokarmowych, a nie ulegają wymyciu w okresie zimowym. Dlatego pod-

stawą strategii nawożenia firmy K+S jest nawóz Korn- Kali® który za-

wiera 40% potasu(K
2
O), 6% magnezu (MgO), 12% siarki (SO

3
) oraz 4% 

sodu (Na
2
O). Wszystkie składniki są dobrane w taki sposób, aby oprócz 

wymaganej ilości K, dostarczyć również odpowiednią dla początkowego 

okresu wzrostu ilość magnezu oraz siarki. Korn-Kali® jest zatem idealnym 

nawozem do stosowania jesiennego, który można łączyć z superfosfatem 

i fosforanem amonu. ¶

Zastosuj potas i magnez 
już jesienią!

Fot. 1.�„Zagłodzenie” 
rzepaku - efekt złego 
nawożenia jesiennego

Fot. 2.�Zbilansowane 
nawożenie jesienne 
przekłada się na wyższą 
mrozoodporność 
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Agrotechnika
ROBERT SMORAWSKI >> 
CHEMIROL //

?

Przygotowanie 
pola oraz siew
RZEPAK, JAK RZADKO KTÓRA ROŚLINA,  bardzo silnie reaguje obniżką 

plonu na wszelkie zaniedbania uprawowe. Decydujący wpływ na poten-

cjalny plon ma właściwy siew i pielęgnacja jesienią. Popełnionych w tym 

okresie błędów nie można już naprawić. Czynnikami wpływającymi na 

zimotrwałość rzepaku są: termin siewu, obsada i rozstawa rzędów.

Przygotowanie pola //
F Wybór pola
Rzepak jest rośliną wprowadzaną do płodozmianu ze względu na swoją 

dużą wartość przedplonową. Posiada bardzo silny system korzeniowy, 

który głęboko spulchnia glebę. Pobiera składniki pokarmowe z głębszych 

warstw wbudowując je w swoje tkanki. Duża ich część zostaje na polu 

w postaci resztek pożniwnych wzbogacając glebę w próchnicę. Wpływa, 

więc dodatnio na strukturę gleby. Dokonując wyboru pola, na którym 

chcemy posiać rzepak, zwracamy szczególną uwagę na termin zbioru 

przedplonu. W warunkach polskich przedplonami dla rzepaku są najczę-

ściej jęczmień ozimy lub jary, rzadziej pszenica ozima, która jest trochę 

później zbierana z pola. 

F Doprawienie gleby gwarantuje dobry start rzepaku
Wysoki plon rzepaku zależy od jesiennego rozwoju roślin. Rzepak powinien 

się szybko rozwijać i jeszcze przed zimą wytworzyć silny korzeń palowy. 

Warunkiem tego jest dobre przygotowanie roli do siewu. Niezupełne 

przyoranie resztek pożniwnych lub zbyt rozpylona gleba, mogą znacznie 

hamować rozwój rzepaku. Wysokość plonu rzepaku w zna cznej mierze 

zależy od tego, w jakiej fazie wejdzie on w stan spoczynku zimowego. 

Dla optymalnego rozwoju jesiennego, obok siewu (termin, ilość i tech-

nika wysiewu), decydujące zna czenie ma przygotowanie roli pod zasiew. 

Błędów popełnionych w uprawie przedsiewnej nie można później napra wić. 

F Dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych
Staramy się, żeby słoma pozostająca na polu była dokładnie rozdrobniona 

i równomiernie rozrzucona, tak aby uniknąć grubych słomiastych materacy, 

które zabierają wodę i ograniczają rozwój korzeni rzepaku.

Staramy się stworzyć dobre warunki do wzrostu korzenia palowego. 

Orka siewna zapew niająca spulchnienie górnej warstwy gleby jest korzyst-

nym i najczęściej wykonywanym zabiegiem w zespole upraw przedsiewnych. 

Słabo rozgałęziony korzeń palowy rzepaku wy maga bowiem łatwo prze-

nikliwej warstwy ornej. Tylko głęboko spulchniona gleba zapewni dobry 

rozwój rzepaku jesienią, kiedy to pojedyncza roślina powinna wykształcić 

głęboki system korzeniowy.

Jeżeli na polu mało jest części orga nicznych, a gleba jest w dobrej 

kulturze dopuszczalne jest zrezygnowanie z orki i wykonanie siewu bezpo-

średniego przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Na lek kich glebach 

zrezygnowanie z pługa może poprawić gospodarkę wodną oraz strukturę 

gleby. Obniżymy w ten sposób koszty uprawy, trzeba jednakże liczyć 

się ze zwiększonymi wydatkami na chemiczną ochronę plantacji przed 

chwastami i chorobami. 

Siew //
F Termin siewu
Jak pokazał ubiegły sezon, dobór najwłaściwszego terminu siewu jest 

jednym z czynników decydujących o przezimowaniu. Zarówno przyspie-

szanie terminu siewu, jak i jego opóźnianie może wpłynąć niekorzystnie 

na zimotrwałość plantacji oraz jej możliwości plonotwórcze.  

Żeby rośliny osiągnęły odpowiednią fazę rozwojową termin siewu po-

winien przypadać na około 12 do 10 tygodni przed zakończeniem wegetacji. 

Dla zapewnienia dobrego przezimowania roślin rzepaku bardzo ważne 

jest, aby rośliny weszły w okres zimy odpowiednio wykształcone: z dobrze 

rozwiniętym korzeniem palowym o średnicy przynajmniej 1 cm, nisko osa-

dzoną rozetą liściową, składającą się z 8–12 liści. Stożek wzrostu znajdujący 

się na pograniczu pędu nadziemnego i podziemnego jest wtedy dobrze 

osłonięty szyjką korzeniową i jego odporność na mrozy jest większa. Należy 

również pamiętać, iż zawiązywanie organów generatywnych następuje 

jesienią. W połowie października niezależnie od fazy rozwojowej rzepaku 

tworzą się zawiązki pędów bocznych, formują się również zawiązki kwia-

tostanów, kształtuje się potencjał plonotwórczy roślin. Ważne jest więc, 

aby rośliny wchodziły w okres zimy odpowiednio rozwinięte. 

F Obsada
Optymalna ilość roślin na m2 zależy przede wszystkim od terminu siewu. 

Wpływ mają także warunki glebowo-klimatyczne i charakterystyka odmiany 
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– liczba pędów oraz intensywność tworze nia rozgałęzień bocznych przez 

daną odmianę. Odmianę silniej się rozgałęziającą należy siać rzadziej 

od odmiany tworzącej mniej rozgałęzień. Im później następuje siew tym 

obsada powinna być większa. 

Zbyt gęsty siew powoduje wybujanie roślin, wydłużenie szyjki korzenio-

wej, osłabienie systemu korzeniowego i znaczne pogorszenie zimotrwałości. 

Obliczając normę wysiewu należy pamiętać natomiast o masie tysiąca 

nasion oraz terminie siewu. Ilość wysiewanych nasion może wahać się 

od 2,0 kg do około 4,0 kg przy siewie opóźnionym.

Wzór do obliczania wielkości wysiewu.

ILOŚĆ WYSIEWU (kg/ha) =
         obsada na 1 m2 x MTN (g)  

                                                              polowa zdolność wschodów (%)

F Głębokość siewu
Drobne nasiona rzepaku wymagają idealnie doprawionej roli oraz precy-

zyjnego w niej umieszczenia na głębokości od 2 do 3,5 cm. Im gleba jest 

lżejsza a ziemia bardziej przesuszona, tym nasiona umieszczamy głębiej. 

Aby osiągnąć odpowiednią jakość siewu musimy starannie przygotować 

i wyregulować siewnik, siać w dobrze doprawioną glebę i nie należy zbytnio 

się spieszyć przy siewie, aby uniknąć „podskakiwania” redlic, co przy tak 

małym zakresie głębokości siewu jest bardzo ważne.

Najlepszym sposobem siewu jest siew za pomocą siewnika punktowego, 

który gwarantuje równomierny łan. Uzyskuje się wówczas równomierną 

głębokość umieszczenia nasion w glebie oraz idealne rozmieszczenie 

nasion na powierzchni pola. Dzięki temu łan jest bardzo wyrównany, 

a rośliny mają podobne warunki do rozwoju.

W siewnikach konwencjonalnych (rzędowych) szerokość międzyrzędzi 

powinniśmy dopasować do wielkości zamierzonej obsady. Jeżeli chcemy 

uzyskać około 80 roślin/m2, to siejemy rzepak w takiej samej rozstawie 

rzędów jak dla zbóż (12–14 cm). Dzięki temu rośliny w łanie nie będą 

musiały między sobą konkurować o światło i składniki pokarmowe. Przy 

wczesnym siewie, gdzie obsada wynosi około 50 roślin/m2, korzystniej-

sza będzie dwukrotnie szersza rozstawa jak dla zbóż (czyli ok. 24 cm). ¶

REGION 4

REGION 3

REGION 2

REGION 1

Tabela� Wpływ terminu siewu na zaplanowaną obsadę 
w okresie jesiennym.

Region Termin siewu Obsada roślin 
na 1 m2

REGION 1

15.08–20.08 wczesny 25–40

20.08–25.08 optymalny 40–60

25.08–01.09 opóźniony 60–80

REGION 2

10.08–15.08 wczesny 25–40

15.08–20.08 optymalny 40–60

20.08–25.08 opóźniony 60–80

REGION 3

05.08–10.08 wczesny 25–40

10.08–15.08 optymalny 40–60

15.08–25.08 opóźniony 60–80

REGION 4

01.08–05.08 wczesny 25–40

05.08–10.08 optymalny 40–60

10.08–20.08 opóźniony 60–80

Mapa� Regiony siewu rzepaku wg IHAR Radzików rzepak 
ozimy, Poznań 1996.

Fot 1.  Dobrze przygotowana gleba do siewu gwarantuje dobre wschody 
i dobry rozwój młodych roślin

Fot 2.  Na zbyt małych roślinach następuje ograniczenie zawiązywania 
pędów bocznych oraz łuszczyn
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Plantacja wolna od chwastów
PAWEŁ TALBIERZ >> 
ROBERT SMORAWSKI >> 
CHEMIROL //

Zwalczanie chwastów 
w rzepaku
powinniśmy wykonywać jesienią
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Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Plantacje rzepaku ozimego już od wschodów zagrożone są konkurencją 
chwastów, które skutecznie rywalizują o dostępne w glebie składniki 
pokarmowe oraz wodę. Odpowiednie zabezpieczenie pola przed ich 
wschodami jest ważnym czynnikiem wpływającym w późniejszym okresie 
na prawidłowy wzrost i rozwój rośliny uprawnej.

SPOŚRÓD DOSTĘPNYCH, JESIENNYCH  systemów 

odchwaszczania  plantacji rzepaku ozimego, zde-

cydowanie najbardziej skutecznym oraz korzyst-

nym dla dalszej wegetacji jest przeprowadzenie 

zabiegu doglebowego. Należy pamiętać o tym, 

że obecność chwastów już od samych wschodów 

rzepaku ozimego jest niepożądana nie tylko ze 

względu na ich konkurencję. Negatywnie wpły-

wa również na zdrowotność oraz pokrój roślin, 

które rywalizując z chwastami nie wytwarzają 

pożądanego mocnego systemu korzeniowego 

oraz przysadzonej przy ziemi rozety liściowej. 

Ponadto zachwaszczenie zwiększa również ry-

zyko gorszego przezimowania, kiedy to w re-

zultacie nadmiernej konkurencji obserwujemy 

efekt wydłużania się (wybujania) rośliny upraw-

nej. Planując zabieg doglebowy oczekujemy, 

aby z jednej strony był on na tyle skuteczny, 

aby utrzymać pole wolne od chwastów przez 

cały okres wegetacyjny, z drugiej strony zaś 

na tyle bezpieczny, aby nie wywołać efektu fi-

totoksyczności na młodych roślinach rzepaku. 
Na skuteczność herbicydu doglebowego 
bardzo duży wpływ ma wilgotność gleby 
w momencie zabiegu. Dlatego w skrajnych 

warunkach, kiedy gleba jest przesuszona za-

bieg należy wykonać późnym wieczorem lub 

nawet w nocy, wykorzystując okresowy wzrost 

wilgotności powietrza. Dobrym pomysłem jest 

również wykonanie zabiegu po niewielkim opa-

dzie deszczu. W takich warunkach substancje 

aktywne preparatów będą aktywnie zwalczać 

kiełkujące w glebie siewki chwastów. 

Podstawą zalecanych przez nas zabiegów 

doglebowych jest zastosowanie herbicydu 

Devrinol Top 375 CS. Bazową substancją 

w tym preparacie jest napropamid, który wyróż-

nia się spośród innych substancji aktywnych 

stosowanych w rzepaku znakomitą selektywno-

ścią  dla roślin rzepaku przy szerokim spektrum 

zwalczanych chwastów.  Substancja ta idealnie 

uzupełnia się z znanym chlomazonem.  Dzięki 

zastosowaniu innowacyjnej formulacji CS (czą-

steczki substancji aktywnych otoczone są for-

mulatorem olejowym tworząc zawiesinę kapsuł) 

preparat jest zdecydowanie bardziej bezpieczny 

niż inne herbicydy zawierające chlomazon. Rów-

nież proporcje zastosowanych substancji zostały 

dobrane w taki sposób, aby osiągnąć najwyż-

szy efekt skuteczności w zwalczaniu chwastów, 

przy zachowaniu bezpieczeństwa dla rzepaku. 

Devrinol Top jest herbicydem wykazującym 

długi okres działania, dzięki czemu plantacje 

chronione są przed nowymi wschodami chwa-

stów aż do wiosny. Ciekawostką jest wysoka 

skuteczność tego preparatu na samosiewy zbóż, 

oraz inne chwasty jednoliścienne jak miotła, czy 

wiechlina które w początkowej fazie rozwoju są 

mocno przyhamowane, i w późniejszym okresie 

łatwiej je zwalczyć graminicydem (np. Elegant 

05 EC), gdy rzepak wykształci już kolejne pary 

liści. Herbicyd Devrinol Top może być stosowany 

zarówno w  mieszaninach z innym produktem, 

jak i solo. Zarejestrowany jest w dawkach od 2,75 

l/ha do 3,0 l/ha, przy czym wyższą dawkę należy 

zastosować na glebach cięższych. Stosowany 

jest po siewie rzepaku (najlepiej w dniu siewu, 

najpóźniej do 3 dni po siewie), i nie wymaga 

mieszania z glebą. 

Wariant standard: 
Devrinol Top 375 CS [2,0 l/ha]  
+ Naspar 500 SC [1,0 l/ha]
W celu pełnej ochrony rzepaku już od 

momentu siewu idealnym rozwiązaniem 

doglebowym jest zastosowanie mieszaniny 

preparatów Devrinol Top (2,0 l/ha) + 

Naspar 500 SC (1,0 l/ha). Uzupełniające 

działanie trzech substancji aktywnych 

jest gwarancją najwyższej skuteczności 

zwalczania najgroźniejszych chwastów tj. 

przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, 

maruna bezwonna, komosa biała, tasznik 

pospolity i tobołki polne. Przy dobrym 

uwilgotnieniu gleby uzyskamy także bardzo 

dobre zwalczenie fiołka polnego (pełną listę 

zwalczanych chwastów znajdą Państwo 

w tabeli 1). Rozwiązanie to już od kilku 

lat jest jednym z najbardziej skutecznych 

spośród wszystkich kombinacji badanych 

na polach doświadczalnych w Budziejewie. 

Dodatek herbicydu Naspar 500 SC, który 

jako substancję czynną zawiera metazachlor 

zwiększa skuteczność zwalczania 

przetaczników oraz rdestów, a poza tym 

współdziała w ochronie rzepaku przed 

komosą białą, makiem polnym, jasnotami 

i rumianem. Jego główną zaletą jest 
Fot 1.  Chwasty od samego początku jesiennej wegetacji silnie konkurują z rzepakiem (na zdjęciu: 
maruna bezwonna, komosa biała, fiołek polny oraz samosiewy pszenicy) 



Fot 2.  Niewłaściwe przygotowanie pola wpływa negatywnie na 
skuteczność zabiegów doglebowych

Fot 3.  W przypadku dużej konkurencji samosiewów zbóż należy  
przeprowadzić zabieg graminicydem Elegant 05 EC (na zdjęciu bardzo 
silna presja samosiewów pszenicy ozimej)
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elastyczność stosowania, gdyż Naspar 500 

SC działa na chwasty przez liście i korzenie, 

dzięki czemu można go stosować zarówno 

doglebowo, jak i nalistnie. 

Wariant 2: 
Devrinol Top 375 CS (2,0 l/ha)  
+ Navigator 360 SL (0,2 l/ha)
W przypadku bardzo dużego 

zachwaszczenia plantacji uciążliwymi 

chwastami dwuliściennymi takimi jak 

chaber bławatek, mak polny i fiołek polny, 

sugerujemy zastosować Devrinol Top 375 

CS wraz z herbicydem Navigator 360 

SL. Charakteryzuje się on bardzo wysoką 

skutecznością w zwalczaniu tych uciążliwych 

chwastów. W swoim składzie zawiera 

mieszaninę trzech substancji, działających 

nalistnie, w tym aminopyralid działający 

również doglebowo. Herbicyd stosujemy 

w dawce 0,2 l/ha, wraz z Devrinolem Top,. 

Wariant 3:
Szpada 480 EC [0,1-0,2 l/ha]  
+ Naspar 500 SC [1,5-2,0 l/ha]
Na glebach cięższych, wilgotnych, istotnym 

problemem w rzepaku ozimym może być 

duże zachwaszczenie przytulią czepną. Na 

takie pola ciekawym rozwiązaniem jest 

zastosowanie mieszaniny metazachloru 

z chlomazonem, obecnym np. w herbicydzie 

Szpada 480 EC. Planowaną dawkę należy 

dostosować do spodziewanej ilości przytulii 

występującej na polu oraz struktury i klasy 

gleby (na słabszych glebach obniżamy dawkę 

chlomazonu).

Zabiegi nalistne
Wykonując zabiegi nalistne musimy pamiętać 

o tym, że podstawowym zadaniem jest jak naj-

szybsze zwalczenie występujących chwastów. 

Dlatego zabieg ten powinien zostać wykonany 

już od fazy pierwszej pary liści rzepaku w celu 

jak najszybszego osłabienia ich konkurencyjno-

ści. W tym celu proponujemy Państwu miesza-

ninę Naspar 500 SC (1,5 – 2,0 l/ha) + Navigator 

360 SL (0,2  0,25 l/ha). Rozwiązanie charakte-

ryzuje się wysoką skutecznością działania, bez-

pieczeństwem dla rośliny uprawnej, a przy tym 

także korzystne finansowo. W przypadku zabie-

gu nalistnego wskazany jest dodatek adiuwanta 

organosilikonowego Asystent+ polepszającego 

pokrycie cieczą roboczą liści chwastów, a tym 

samym zwiększającego ilość substancji aktywnej 

docierającej do miejsca działania herbicydu.

Permuson 416 SC (1,5 l/ha)  
+ Navigator 360 SL (0,2 l/ha)
Jeżeli uprawiacie Państwo rzepak ozimy na bar-

dzo słabych glebach, wykluczających zastoso-

wanie chlomazonu, korzystnym rozwiązaniem 

jest zastosowanie herbicydu Permuson 416 SC. 

W swoim składzie zawiera metazachlor oraz 

chinomerak, substancje działające doglebowo 

i nalistnie, dzięki czemu można go stosować 

także powschodowo. Preparat dobrze zwalcza 

pospolite chwasty spotykane w rzepaku, tj. ko-

mosa biała, przytulia czepna i rumian polny. 

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania 

chabra bławatka, maków, tobołków polnych, 

fiołka polnego polecamy zastosować preparat 

w mieszaninie z Navigatorem 360 SL. 

Zwalczanie samosiewów zbóż
W momencie, gdy rzepak wykształci 3-4 liście 

nadszedł czas na zwalczanie samosiewów zbóż. 

Dzięki wczesnym wschodom pod koniec sierp-

nia, samosiewy potrafią bardzo szybko wejść 

w fazę krzewienia i tym samym stanowić potężny 

problem dla wolno rosnącego rzepaku. Zabieg 

zwalczania należy wykonać graminicydem, czyli 

środkiem z grupy herbicydów, który zwalcza tyl-

ko i wyłącznie chwasty jednoliścienne. Proponu-

jemy Państwu preparat Elegant 05 EC, w dawce 

0,75 l/ha wraz z dodatkiem adiuwanta Partner+ 

(0,5 l/ha), który polepsza pokrycie oraz wchła-

nianie substancji czynnej herbicydu poprzez 

liście zwalczanych chwastów jednoliściennych. ¶

ZABIEG W TERMINIE  
OD SIEWU DO 3 DNI PO SIEWIE

 3 Devrinol Top 375 CS (2,0 l/ha) + Naspar 500 

SC (1,0 l/ha)

 3 Devrinol Top 375 CS (2,75-3,0 l/ha)

 3 Devrinol Top 375 CS (2,0 l/ha) + Navigator 

360 SL (0,2 l/ha)

 3 Naspar 500 SC (1,5-2,0 l/ha) + Szpada 480 

EC (0,1-0,2 l/ha)

ZABIEG W TERMINIE POWSCHODOWYM  

W FAZIE 2-4 LIŚCI RZEPAKU

 3 Naspar 500 SC (1,5-2,0 l/ha) + Navigator 360 

SL (0,2-0,25 l/ha)

 3 Permuson 416 SC (2,0 l/ha) + Navigator 360 

SL (0,2 l/ha) / Naspar 500 SC (1,0 l/ha)
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Tabela 1.  Spektrum zwalczanych chwastów przez dostępne substancje aktywne w ochronie rzepaku ozimego.
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Ambrozja bylicowata                     W
Blekot pospolity                     W
Chaber bławatek           W     S   W W

Chwastnica W S W W           W  
Dymnica pospolita                     W

Fiołek polny     S  S   S S     S S W
Gorczyca polna W S W W S     S S S  

Gwiazdnica pospolita W W W W W W W W W W S S
Iglica pospolita   W W W              

Jasnota purpurowa W   W W W W W   W W S W
Jasnota różowa W   W W W W   W W W S

Komosa biała S W W W W W W W S W   S
Mak polny     W W S W S   W W S W

Maruna bezwonna     W W W W W       W W
Miotła zbożowa   S S W W W     W W  

Mlecz polny       W           W W
Niezapominajka polna       W W W     W W S

Ostróżeczka polna     W W              
Pokrzywa żegawka   W W W           S  
Przetacznik perski       W W W W   W W  
Przetacznik polny S   S W       W   W  

Przetaczniki     W W       W   W  
Przytulia czepna W S W W   W W W W S W W

Rdesty   S S W   S       W W
Rumian pospolity             W        

Rumian polny S W W W W W   W W W W W
Rumianek pospolity S W W W W W     W W W
Rzodkiew swirzepa         S W     S    

Samosiewy zbóż   S S S S S S   S  
Szarłat szorstki   W W W           W  

Starzec zwyczajny   W W W             W
Sporek polny       W         W W  

Stulisz lekarski           W     W    
Stulicha psia     W W         S    

Tasznik pospolity W S W W   W W W W W   S
Tobołki polne W   W W   W W S S S   W

Wiechlina roczna S W W W W W   W W W  

Tabela 2.  Wyniki doświadczeń rejestracyjnych preparatu Devrinol Top 375 CS

Zniszczenie chwastów w %

HERBICYD dawka  
l/ha

mak przetaczniki rumianki przytulia fiołek gwiazdnica jasnoty samosiewy

DEVRINOL TOP 3,0 98% 93% 99% 100% 98% 95% 100% 87%

DEVRINOL TOP 2,75 95% 93% 88% 100% 90% 98% 100% 85%

DEVRINOL TOP DEVRINOL TOP 
+ NASPAR

 NASPAR 
+ SZPADA

NAVIGATOR



Zabójczo aktywny w walce z chwastami
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Devrinol Top  375 CS
� SUBSTANC JA AKT Y WNA : chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 30 g/l,  

napropamid (związek z grupy alkanoamidów) – 345 g/l

 _  Pełne spektrum zwalczanych chwastów

 _  Najwyższa selektywność – bezpieczeństwo dla roślin 
rzepaku

 _  Długotrwałe działanie preparatu, gwarantujące ochronę aż 
do zbiorów

 _  Silne działanie hamujące na samosiewy zbóż

o   –––––

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY  w formie zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą, 

stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów 

jednoliściennych oraz dwuliściennych w rzepaku ozimym.

1. Działanie na chwasty
Środek jest herbicydem doglebowym i najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich 

kiełkowania.

� Chwasty wrażliwe 
np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna 

bezwonna, ostróżeczka polna, przetaczniki, przytulia czepna, stulicha psia, tasznik 

pospolity, tobołki polne

� Chwasty średnio wrażliwe
np.: komosa biała, rdesty, rumian polny, samosiewy zbóż

� Chwasty odporne
np.: dymnica pospolita, fiołek polny, chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie 

głęboko korzeniące się

2. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rzepak ozimy:
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) 

glebę. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią. Prze-

strzegać zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin rzepaku do przezi-

mowania.

Zalecana dawka:  2,75–3 I/ha.

Zalecana ilość wody:  200–300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych  

80–250 l/ha.

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste
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Naspar  500 SC
+ ZALECANY ADIUWANT  

� SUBSTANC JA AKT Y WNA:  metazachlor – 500 g w 1l środka

 _ Środek pobierany przez liście, jak i korzenie

 _ Elastyczne terminy stosowania, możliwość wyboru 
terminu w zależności od warunków pogodowych

 _ Wysokie bezpieczeństwo dla roślin rzepaku

 _ Atrakcyjna cena

 ––––– O

Stop
  chwastom!

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY , koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńcza-

nia wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych 

chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

1. Działanie na chwasty
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed 

wschodami.

Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

� Chwasty wrażliwe 
np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak po-

lny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik 

perski, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

� Chwasty średnio wrażliwe
np.: chaber bławatek, fiołek polny, przytulia czepna, samosiewy zbóż, tobołki polne

� Chwasty odporne 
np.: rzodkiew świrzepa, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się

2. Zakres stosowania, terminy i dawki

Rzepak ozimy:
Środek stosować:

 3 Bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona 

rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.

Zalecana dawka:  2 l/ha.

lub

 3 Powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty 

są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).

Zalecana dawka: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody:  200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste.



Namierz wszystkie           groźne chwasty
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Navigator  360 SL*
� ZALECANY ADIUWANT  

� SUBSTANC JA AKT Y WNA : chlopyralid - 240 g/l, pikloram - 80 g/l, aminopyralid - 40 g/l

 _ Niespotykana elastyczność w terminie zabiegu przy 
zachowaniu wysokiego poziomu skuteczności

 _ Najwyższa skuteczność na wszystkie groźne chwasty 
w rzepaku ozimym

 _ Bezpieczeństwo dla rzepaku w zalecanych terminach 
stosowania

 _ Podstawa do mieszanin zbiornikowych** w zabiegach 
posiewnych, jak również powschodowych

o   –––––

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY  w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stoso-

wany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich 

chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

� Chwasty wrażliwe 
np.: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, 

ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polne

Ostrożeń polny jest zwalczany tylko w zabiegu nalistnym, po zastosowaniu produktu 

w dawce 0,3 l/ha w fazie 3-4 liści.

� Chwasty średnio wrażliwe , np.:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity

1. Zakres stosowania, terminy i dawki

Rzepak ozimy
 3 stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych 

(BBCH 13-14), po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty znajdujące się 

w fazie liścieni do 4 liści właściwych)

Zalecana dawka:  0,3 l/ha.

Środek można stosować w tym terminie z produktami zawierającymi metazachlor.** 

Przy zabiegu powschodowym produkt pobierany jest przez liście chwastów, a następnie 

szybko przemieszczany w roślinach powodując zahamowanie wzrostu, deformacje 

i w efekcie zamieranie całego chwastu. Przy stosowaniu nalistnym ważne jest, aby 

przed zabiegiem powschodziły chwasty a temperatura średniodobowa była wyższa 

niż +8°C oraz temperatura minimalna była wyższa niż +5°C przez sześć kolejnych dni 

po zabiegu. Środek wnika do rośliny w ciągu dwóch godzin od zastosowania. Opady 

deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na działanie środka.

Zalecana ilość wody:  150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste.

 * zastrzeżona nazwa handlowa Dow AgroSciences LLC
** zastosowanie w trakcie rejestracji
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Elegant  05 EC
� SUBSTANC JA AKT Y WNA:  chizalofop-P-etylowy – w formie estru etylowego 5%

 _ Zawarty w preparacie chizalofop-P-etylowy jest bezpieczny 
dla roślin uprawnych

 _ Niezwykle skuteczny w walce z chwastami 
jednoliściennymi

 _ Bardzo wysoka skuteczność w zwalczaniu perzu 
właściwego

 _ Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie 
mają wpływu na działanie środka

 _ Atrakcyjna relacja ceny do jakości produktu

 ––––– O

C zyści
  elegancko!

+ ZALECANY ADIUWANT  

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY , w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 

stosowany nalistnie. Przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych chwastów 

jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego oraz perzu właściwego w uprawie buraka 

cukrowego i pastewnego. 

1. Działanie na chwasty
Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów 

chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na 

chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści.

Niszczy perz najskuteczniej w fazie 4–6 liści.

� Chwasty wrażliwe
perz właściwy

samosiewy zbóż

miotła zbożowa

2. Zakres stosowania, terminy i dawki

Rzepak ozimy
 3 Stosować jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną 

nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy

Zalecana dawka na samosiewy zbóż:  jesienią 0,75 l/ha lub wiosną 0,75–1 l/ha 

Zalecana dawka na zwalczanie perzu:  (w fazie 4–6 liści) jesienią lub wiosną w dawce 

2–3 l/ha

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)
 3 Opryskiwać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do  

3 par liści

Zalecana dawka:  3 l/ha

Zalecana ilość wody:  200–300 l/ha

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste



Śpij    spokojnie!
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Permuson  416 SC
� ZALECANY ADIUWANT  

� SUBSTANC JA AKT Y WNA : metazachlor – 333 g w 1 litrze środka,  
chinomerak– 83 g w 1 litrze środka

 _ Rozwiązanie dedykowane na plantacje rzepaku uprawiane 
na słabych glebach

 _ Nie wywołuje przebarwień na liściach rośliny uprawnej

 _ Możliwość stosowania doglebowego oraz nalistnego

 _ Zwalcza popularne chwasty rzepaku tj. mak polny, komosa 
biała i rumian polny

 _ Przy zabiegu doglebowym możliwość stosowania nawet do 
7 dni po siewie

o   –––––

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY , koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcień-

czania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jedno-

rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym 

oraz w kapuście głowiastej (białej, czerwonej). Środek pobierany jest poprzez korzenie 

kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty do fazy 

dwóch liści.

� Chwasty wrażliwe 
np.: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przytulia 

czepna, przetaczniki, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna

� Chwasty średnio wrażliwe
np.: gorczyca polna, rdest ptasi, tobołki polne.

� Chwasty odporne
np.: ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, 

samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny, fiołek polny

2. Zakres stosowania, terminy i dawki

Rzepak ozimy
Środek stosować:

 3 bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią .

Zalecana dawka:  2,5-3 l/ha.

 3 w 4 - 7 dni po siewie

Zalecana dawka:  2-2,5 l/ha.

 3 powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, 

a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie 

liścieni).

Zalecana dawka:  3 l/ha.

Rzepak jary
 3 Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez 

grud) glebę.

Zalecana dawka:  2,5-3 l/ha.

Nasiona rzepaku wysiać na jednakowa głębokość i dokładnie przykryć ziemią

UWAGI: Niższą dawkę środka Permuson 416 SC stosować na glebach lżejszych, a wyższą 

na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.



Choroby grzybowe
rzepaku

Kiła kapuściana Czerń krzyżowych 

sucha zgnilizna kapustnych  Pałecznica – zgnilizna rzepakowa 

ROBERT SMORAWSKI >> 
PAWEŁ TALBIERZ >> 
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Choroby grzybowe RZEPAKU



Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

RZEPAK OZIMY JEST   upra-

wą, która od kilku lat cieszy 

się niesłabnącą popular-

nością. Często jest jedyną 

rośliną w płodozmianie, 

która przełamuje monokulturę zbóż. Nie rzadziej 

spotyka się gospodarstwa, w których to rzepak 

ozimy uprawia się w monokulturze przez dwa 

lub trzy lata. Aby ograniczyć koszty, rolnicy bar-

dzo często decydują się także na uproszczenia 

uprawowe. Konsekwencją tych poczynań jest 

zwiększenie zagrożenia upraw rzepaku przez 

patogeny chorobotwórcze, a w rezultacie ogra-

niczenie uzyskiwanych plonów.

Coraz większe zagrożenie porażenia cho-

robami grzybowymi związane jest również ze 

zmieniającymi się warunkami klimatycznymi 

w Polsce. Coraz częściej mamy do czynienia 

z mokrymi, łagodnymi zimami, które sprzyjają 

rozwojowi patogenów. Dlatego tym istotniejsze 

jest wykonanie jesiennego zabiegu chroniącego 

uprawy rzepaku przed infekcją. Zastanawiając 

się nad sensem wykonania jesiennej ochrony 

fungicydowej należy pamiętać, że straty powo-

dowane przez grzyby chorobotwórcze w okre-

sie wegetacji rzepaku bywają bardzo duże, 

i mają znaczny wpływ na przezimowanie roślin, 

a w późniejszym okresie wegetacji również na 

uzyskiwany plon. Wykonując zabieg fungicy-

dowy preparatami triazolowymi (np. Brasifun 

250 EC) wpływamy równocześnie na regulację 

pokroju rośliny i przygotowanie jej do lepszego 

przezimowania. Rozwój poszczególnych grzy-

bów jest determinowany przez warunki pogo-

dowe, podatność odmiany, agrotechnikę oraz 

mikroklimat w rejonie. Przygotowując się do 

jesiennej ochrony należy pamiętać, że najwięk-

sze zagrożenie w tym okresie stanowią: sucha 

zgnilizna roślin kapustnych (sprawca: Phoma 

lingam), czerń krzyżowych (sprawca: Alterna-

ria brassicae) oraz cylindrosporioza (sprawca: 

Cylindrosporium concentricum).

Jedną z najpopularniejszych substancji do 

ochrony grzybobójczej plantacji rzepaku ozime-

go jest tebukonazol. Proponujemy Państwu fun-

gicyd Brasifun 250 EC, który zawiera tę substan-

cję aktywną w innowacyjnej formulacji EC, która 

poprzez łatwiejsze wnikanie w roślinę, szybciej 

i skuteczniej chroni plantację rzepaku przed 

chorobami grzybowymi. W terminie jesiennym 

zalecamy stosowanie fungicydu Brasifun 250 

EC w dawce 0,75 l/ha, w fazie 4-6 liści rzepaku. 

Dawka ta jest także właściwa do odpowiednie-

go skrócenia rośliny przed okresem zimowego 

spoczynku. W przypadku ciepłej i długiej jesieni, 

zaleca się wykonanie drugiego zabiegu skraca-

jącego lub zastosowanie mieszaniny Brasifun 

0,75 l/ha + Caryx 0,5 l/ha. 

 H Kiła kapusty  
(Plasmodiophora brassicae)

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność 

oraz niższe pH gleby. Młode rośliny nie 

rosną, starsze liście żółkną i czerwienieją. Na 

korzeniu głównym i na bocznych występują 

nieregularne brunatne narośla o popękanej 

korkowatej powierzchni. Narośl początkowo 

w środku biała, z czasem ciemnieje 

i gnije. Rozwojowi grzyba sprzyja wysoka 

wilgotność i zakwaszona gleba. Zarodniki 

przetrwalnikowe mogą przeżyć w glebie do 

10 lat. Ryzyko pojawienia się tej choroby 

obniżamy stosując prawidłową agrotechnikę, 

płodozmian oraz utrzymując odpowiednie 

pH gleby. Niemożliwe jest bezpośrednie 

zwalczanie tej choroby. 

 H Sucha zgnilizna kapustnych  
(Leptosphaeria macaulans)

Jest jedną z najgroźniejszych chorób 

atakujących rzepak. Pierwsze objawy 

porażenia możemy dostrzec już jesienią. 

Na liścieniach, liściach, łodygach, czasami 

łuszczynach występują jasnobrunatne, 

owalne plamy z wyraźną lub mniej wyraźną 

obwódką. W środkowej części plamy widoczne 

są bardzo charakterystyczne czarne 

punkciki (piknidia). Silnie porażone liście 

przedwcześnie zamierają. Często dochodzi 

do zamierania całych roślin. Nasiona zbierane 

z porażonych łuszczyn zwykle też są porażone. 

Na siewkach wyrosłych z tych nasion 

występują poczernienia, które powodują 

obumieranie siewek (czarna nóżka). Jeżeli 

zauważymy porażenie roślin jesienią, należy 

wykonać zabieg grzybobójczy jeszcze przed 

zimą, najlepiej wybierając preparaty dobrze 

niszczące grzyba, np. Brasifun 250 EC.

 H Cylindrosporioza roślin kapustnych  
(Cylindrosporium concentricum)

Jesienią lub wiosną na porażonych 

liściach rzepaku ozimego pojawiają się 

chlorotyczne plamy. Następuje pękanie 

kutikuli i odsłonięcie białych skupień 

zarodników konidialnych ułożonych w postaci 

koncentrycznych pierścieni. Porażone 

liście żółkną i przedwcześnie zamierają. Na 

powierzchni łodyg początkowo pojawiają 

się 1–2 cm biało-szare podłużne plamy 

często spiczasto zakończone nieostrym 

brązowym przebarwieniem. Plamy rozwijają 

się do kilkunastu cm długości a na ich 

obwodzie często znajdują się ciemne 

cętki. W zwalczaniu tej choroby najwyższą 

skuteczność wykazują zabiegi jesienne, 

wykonane w czasie, gdy nie ma jeszcze 

widocznych objawów choroby.

 H Czerń krzyżowych  
(Alternaria brassicae)

Objawy występują na różnych częściach roślin 

i we wszystkich stadiach rozwojowych rzepaku. 

Na siewkach pojawiają się ciemnobrunatne 

plamy w części podliścieniowej. Na 

porażonych liściach charakterystyczne są 

plamy jasnobrunatne do brunatno-czarnych 

z widocznymi pierścieniami. Na łodygach, 

ogonkach liściowych oraz łuszczynach 

występują brunatno-czarne, owalne, wyraźnie 

odgraniczone, nieco zagłębione plamy. 

Występowanie choroby można ograniczać 

poprzez odpowiednią agrotechnikę (szybkie 

zaoranie resztek pożniwnych rzepaku) oraz 

stosowanie prawidłowego płodozmianu 

(przerwy w uprawie roślin krzyżowych na tym 

samym polu).

 H Pałecznica – zgnilizna rzepakowa 
(Typhula gyrans, Typhula brassicae) 

Rozwojowi choroby sprzyja długo zalegający 

śnieg. Grzyb poraża część nadziemną roślin. 

Wczesną wiosną na porażonych liściach, 

ogonkach liściowych można zaobserwować 

biało-szarą grzybnię. Widoczne są również 

owalne drobne (około 1 mm) skleroty grzyba 

o zabarwieniu od jasnobrązowego aż do 

czarnego. Silnie porażone rośliny mają barwę 

jasnobeżową i stopniowo zamierają. ¶

R Zastanawiając się nad sensem wykonania jesiennej 
ochrony fungicydowej należy pamiętać, że straty 

powodowane przez grzyby chorobotwórcze w okresie 
wegetacji rzepaku bywają bardzo duże, i mają 

znaczny wpływ na przezimowanie roślin, a w późniejszym 
okresie wegetacji również na uzyskiwany plon. 
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Mistrzowska strategia w walce z grzybami
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Brasifun  250 EC
� ZALECANY ADIUWANT  

� SUBSTANC JA AKT Y WNA : tebukonazol (związek z grupy konazoli-triazoli)  
– 250 g w 1 litrze środka

 _  Bardzo dobre wnikanie w głąb rośliny

 _  Wysoka skuteczność w zwalczaniu chorób rzepaku

 _  Doskonały wpływ na poprawę przezimowania plantacji

 _  Uodparnia przed wyleganiem roślin rzepaku

 _  Korzystna relacja ceny do jakości produktu 

 _  Bardzo stabilna formulacja

o   –––––

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY  w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o dzia-

łaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Środek wykazuje 

dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

Brasifun 250 EC jest jedynym dostępnym na polskim rynku preparatem zawierającym 

tebukonazol w specjalnie dedykowanej do rzepaku formulacji EC. Dzięki swojej unikalnej 

formulacji preparat doskonale przenika poprzez grubą warstwę woskową pokrywającą 

rośliny rzepaku, co z kolei zapewnia bardzo wysoką skuteczność w walce z chorobami. 

Dodatkową korzyścią po zastosowaniu preparatu jest poprawienie pokroju roślin, ob-

serwujemy również skrócenie szyjki korzeniowej, usztywnienie łodygi oraz zwiększoną 

odporność na wyleganie. 

1. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, zgnilizna 
twardzikowa, szara pleśń.

Choroby można zwalczać w następujących terminach:

 3 Jesienią
 + w fazie 4-8 liści rzepaku:
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.

Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Stosowanie środka jesienią powoduje skrócenie szyjki korzeniowej, zapobiega nad-

miernemu wzrostowi roślin, wpływając korzystnie na przezimowanie opryskanych 

plantacji, co znajduje przełożenie w wydajności plonu.

 3 Wiosną
 + w fazie wzrostu pędu głównego
Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, szara pleśń.

Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Stosowanie środka wiosną zapewnia korzystny wpływ na wielkość plonu poprzez 

skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie 

wyleganiem.

 + od fazy żółtego pąka do fazy opadania płatków kwiatowych
Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Zalecana dawka: 1,25 l/ha
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Jesienne 
szkodniki 
rzepaku

 H Chowacz galasówek
Chrząszcze barwy czarnej, niekiedy 

z odcieniem brunatnym, matowe, długości 

2 do 3 mm. Głowa - jak u wszystkich 

chowaczy – zakończona długim ryjkiem, 

z kolankowato zgiętymi czułkami. 

Zaniepokojone chrząszcze – podobnie jak inne 

gatunki chowaczy – nieruchomieją, podginają 

kończyny pod spód ciała i spadają z roślin. 

Larwa żółtawa z brązową głową, łukowato 

zgięta, beznoga, długości do 5 mm.

Na rzepaku ozimym chrząszcze pojawiają 

się już w sierpniu i do listopada składają jaja 

do szyjki korzeniowej roślin. Larwy żerują 

w pojedynczych lub zbiorowych naroślach 

(galasach). Żerowanie kilku larw na jednej 

roślinie hamuje rozwój rośliny i może 

niekorzystnie wpływać na przezimowanie.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
2–3 chrząszcze w żółtym naczyniu  

w ciągu 3 dni.

 H Gnatarz rzepakowiec
Jest to owad błonkoskrzydły o długości 

6 do 8 mm (rozpiętość skrzydeł 20 mm), 

barwy pomarańczowej z głową, czułkami, 

rysunkiem na tułowiu oraz przednim 

brzegiem skrzydeł barwy czarnej. Larwy są 

początkowo szarozielone z czarną głową, 

później aksamitnoczarne, budową podobne 

do gąsienic motyli, lecz z 11 parami odnóży; 

dorosła larwa do 2 cm długości.

Szkody wyrządzają larwy zjadające 

liście, w przypadku licznego wystąpienia 

powodujące gołożery. Na rzepaku ozimym 

larwy żerują głównie w okresie jesiennego 

rozwoju roślin, zwykle aż do wystąpienia 

pierwszych przymrozków. Długa, ciepła jesień 

przedłuża okres żerowania larw, co zwiększa 

powodowane szkody.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 1 larwa  

na 1 roślinie.

 H Miniarka kapuścianka
Jest to muchówka z rodziny miniarkowatych. 

Małe, białawe, beznogie larwy drążą miny 

w ogonkach i blaszkach liściowych rzepaku. 

Szkodnik ten mimo częstego występowania 

na rzepaku ozimym dotychczas zwykle nie 

wyrządzał szkód o znaczeniu gospodarczym. 

W ostatnich latach nasilenie występowania 

ZEPAK OZIMY JEST ROŚLINĄ NALEŻĄCĄ DO UPRAW,  która w naszych warun-

kach klimatycznych przebywa najdłużej na polu. Rozwój i wzrost tej uprawy 

odbywa się w dwóch sezonach wegetacyjnych, jesienią oraz wiosną i latem 

następnego roku. Ponadto od siewu do zbioru rzepak wytwarza bogatą masę 

zieloną. Powyższe uwarunkowania sprawiają, że rzepak jest atakowany przez 

wiele organizmów szkodliwych, w tym ponad 30 gatunków szkodników.

Już w pierwszych fazach rozwojowych, podczas jesiennej wegetacji może na rzepaku żerować 

kilka gatunków szkodników. Wśród najważniejszych należy wymienić: pchełki ziemne, pchełkę 

rzepakową, śmietkę kapuścianą oraz gnatarza rzepakowca. W niektórych latach lokalnie występu-

ją licznie także tantniś krzyżowiaczek i chowacz galasówek. Zagrożeniem mogą też być mszyca 

kapuściana, miniarka kapuścianka oraz rolnice.

Żerowanie szkodników jesienią powoduje, że rośliny są słabsze i nieprawidłowo wykształcone, 

a tym samym bardziej narażone na niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimy i wczesnej 

wiosny. Dodatkowo miejsca żerowania są bramą wnikania chorób, co jeszcze bardziej osłabia rośli-

ny. Niekiedy, podczas masowego wystąpienia jesiennych szkodników, może dojść do całkowitego 

zniszczenia plantacji np. przy licznym pojawie rolnic czy gnatarza rzepakowca.

Najskuteczniejszym, a równocześnie najtańszym sposobem zwalczania szkodników i chorób 

występujących we wczesnych fazach rozwoju roślin uprawnych jest przedsiewne zaprawianie nasion. 

Skuteczność działania zapraw nasiennych zależy od rodzaju zaprawy i dokładności pokrycia nasion 

zaprawą, jak również od przebiegu warunków agroklimatycznych, szybkości przyrostu masy roślin-

nej w okresie jesiennej wegetacji. Zaprawy nasienne nie zabezpieczają roślin przed szkodnikami, 

których liczebność przekroczyła próg ekonomicznej szkodliwości lub gdy podczas długiej i ciepłej 

jesieni nalot i żerowanie owadów szkodliwych ma miejsce pod koniec października lub nawet później.

Jeżeli nie stosowano zaprawy nasiennej, lub gdy zaprawa może już nie działać a nasilenie szko-

dników przewyższa próg ekonomicznej szkodliwości, należy przeprowadzić zabieg chemicznego 

zwalczania.

Decyzję o wykonaniu zabiegu chemicznej ochrony należy podjąć w oparciu o lustrację plantacji 

oraz progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów.

Prowadzenie rzetelnego monitoringu nalotu szkodników na plantacje rzepaku ozimego również 

jesienią jest ważnym elementem ochrony. Wśród różnych metod monitoringu na uwagę zasługuje 

metoda „żółtych naczyń”. Dobre rezultaty można również osiągnąć korzystając z czerpakowania, 

jako wstępnej metody określania nalotów i liczebności szkodników.

Należy również pamiętać, że progi ekonomicznej szkodliwości nie są wartością stałą. W zależ-

ności od wielu innych czynników, takich jak warunki agrometeorologiczne, faza rozwojowa oraz 

kondycja roślin, obecności innych organizmów szkodliwych czy występowania wrogów natural-

nych na plantacji ich wartość może ulegać zmianom. Progi ekonomicznej szkodliwości są zatem 

wsparciem, które wraz z oceną innych czynników powinno pomóc producentowi w podjęciu decyzji 

o przeprowadzeniu zabiegu chemicznego.

R

Szkodniki
MGR INŻ.  
GRZEGORZ PRUSZYŃSKI >>

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – 
PAŃSTWOWY INSTYTUT  
BADAWCZY POZNAŃ  //
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tej miniarki w wielu rejonach wyraźnie 

zwiększyło się, powodując wzrost uszkodzeń 

roślin.

 H Mszyca kapuścianka
Jest to mszyca długości około 2 mm, 

występująca głównie jako forma bezskrzydła, 

obficie pokryta szarobiałym woskowym 

nalotem. Osobniki uskrzydlone są wyraźnie 

smuklejsze, barwy zielonej z ciemniejszą 

głową i plamami na grzbiecie, tylko 

nieznacznie pokryte woskowym nalotem.

Zimują czarne podłużne jaja na głąbach roślin 

kapustnych, chwastach krzyżowych oraz 

rzepaku ozimym.

W okresie jesiennym, mszyca na rzepaku 

ozimym pojawia się sporadycznie zazwyczaj, 

gdy przez dłuższy czas utrzymuje się sucha, 

ciepła pogoda.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
na brzegu plantacji 2 kolonie na 1 m2.

 H Pchełki ziemne
Na roślinach krzyżowych, w tym także na 

rzepaku występuje kilka gatunków pchełek. 

Są to małe chrząszcze 2 do 3 mm długości, 

barwy czarnej z metalicznym zielonym 

lub niebieskim połyskiem. U niektórych 

gatunków (np. u pchełki smużkowanej) na 

pokrywach występują żółte pasy. Cechą 

charakterystyczną, odróżniającą pchełki 

od innych drobnych chrząszczy, jest 

wykonywanie skoków.

Szkody wywołują chrząszcze wyjadające 

w liścieniach i liściach młodych roślin 

wgłębienia i otwory. Liczne występowanie 

chrząszczy w okresie wschodów może 

spowodować zupełne zniszczenie roślin.

Rzepak ozimy może ulec poważnym 

uszkodzeniom, szczególnie w przypadku 

zlokalizowania plantacji w pobliżu 

poprzednio uprawianych roślin krzyżowych. 

Utrzymywanie się ciepłej i suchej pogody 

sprzyja występowaniu pchełek i zwiększa 

zagrożenie dla uszkadzanych roślin.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
1 chrząszcz na 1 mb rzędu.

 H Pchełka rzepakowa
Jest to największa pchełka spośród 

występujących na rzepaku. Chrząszcz jest 

barwy czarnej z metalicznym połyskiem 

zielonym lub granatowym, długości około 4 

mm. Larwy z 3 parami nóg, długości do 7 mm, 

są barwy białej, przy czym głowa, tarczki na 

pierwszym i ostatnim segmencie ciała oraz 

plamki wzdłuż grzbietu są brunatne.

Zasadnicze szkody wyrządzają larwy, co 

odróżnia ten gatunek od pozostałych pchełek. 

Żerują w głównych nerwach i ogonkach 

liściowych, następnie w nasadowej części 

łodygi i w szyjce korzeniowej. Najgroźniejsze 

w skutkach jest żerowanie niszczące stożek 

wzrostu, powodujące z reguły zamieranie 

roślin. Uszkodzone rośliny łatwiej przemarzają 

i zamierają, co dosyć często mylnie 

przypisywane jest słabej mrozoodporności 

rzepaku. Żerowanie larw odbywa się jesienią 

i wiosną oraz w bezmroźne zimy.

Występowanie pchełki rzepakowej jest 

znacznie zróżnicowane w poszczególnych 

rejonach kraju i zależnie od warunków 

klimatycznych ulega zmianom w kolejnych 

latach. Liczne występowanie szkodnika 

stwarza poważne zagrożenie dla rzepaku.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 
3 chrząszcze na 1 mb rzędu.

 H Rolnice
Rolnice to motyle średniej wielkości 

o rozpiętości skrzydeł od 25 do 40 mm, 

o dużych oczach i długich czułkach. Często 

mają szarobrunatne ubarwienie o jaśniejszej 

barwie tylnych skrzydeł. Dorosłe osobniki 

Gnatarz rzepakowiec 

Tantniś krzyżowiaczek 

Larwa śmietki kapuścianej 
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latają  najczęściej od połowy maja do 

połowy lipca i od sierpnia do października, 

po zmierzchu i w nocy. Samice składają 

jaja do ziemi lub na roślinie żywicielskiej. 

Gąsienice są nagie i żerują najczęściej w nocy. 

Ich cechą charakterystyczną jest spiralne 

zwijanie się w czasie spoczynku lub w razie 

zaniepokojenia.

Młode gąsienice żerują na nadziemnych 

częściach roślin, starsze kryją się w glebie 

gdzie uszkadzają korzenie lub wychodzą 

w nocy na powierzchnię i podgryzają rośliny 

u nasady. Uszkodzenia w okolicy szyjki 

korzeniowej powodują, że roślina przewraca 

się i zamiera. Zimują gąsienice w glebie 

na głębokości od 10 do 15 cm. Wiosną 

pod koniec kwietnia gąsienice kończą żer 

i przepoczwarczają się pod powierzchnią 

gleby.

Agrotechniczną metodą zwalczania rolnic 

jest głęboka orka oraz usuwanie chwastów. 

Orka i inne zabiegi uprawowe skutkują 

wyorywaniem gąsienic, ich uszkodzeniami 

i niszczeniem. Natomiast usuwanie chwastów 

zmniejsza ilość potencjalnych miejsc do 

złożenia jaj oraz uszczupla bazę pokarmową 

dorosłych motyli.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
6 do 8 gąsienic na 1 m2.

 H Śmietka kapuściana
Muchówka wielkości około 6 mm, ciało 

barwy szarej, pokryte czarnymi szczecinkami. 

Dorosłe osobniki pojawiają się na przełomie 

kwietnia i maja, samice składają po jednym 

lub kilka jaj pomiędzy grudki ziemi wokół 

roślin lub bezpośrednio na szyjce korzeniowej. 

Po około 5 dniach wylęgają się larwy, 

beznogie, robakowate, barwy kremowej, 

żerują na korzeniu i szyjce korzeniowej. Po 

3 do 4 tygodniowym okresie żerowania 

przepoczwarczają się w glebie, dając początek 

następnym pokoleniom. Larwy kolejnych 

pokoleń rozwijają się na rozetach liściowych 

roślin krzyżowych. W ciągu roku mogą 

się rozwinąć 2, czasami 3 pokolenia. Przy 

zwalczaniu tego szkodnika dobre rezultaty 

daje też niszczenie chwastów, szczególnie 

krzyżowych oraz kwitnących, gdyż właśnie te 

najbardziej wabią muchówki.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
1 śmietka w żółtym naczyniu  

w ciągu 3 dni.

 H Tantniś krzyżowiaczek
Gąsienice mają około 10 mm długości, ciało 

barwy zielonej, słabo owłosione, z czarną 

głową, są bardzo ruchliwe, a przestraszone 

zwijają się w podkówkę i opuszczają po 

przędzy na ziemię. Szczególnie niebezpieczne 

są larwy pierwszego pokolenia żerujące na 

młodych roślinach. Rozwój tantnisia trwa 

około miesiąca, a w ciągu roku mogą pojawić 

się trzy pokolenia. Dorosłe osobniki mają od 

15 do 18 mm rozpiętości skrzydeł, pierwsza 

para jest stosunkowo długa, wąska, brązowa 

z białą falistą smugą wzdłuż tylnego brzegu, 

tylna szara z długą strzępiną. Uszkodzenia 

mają postać licznych, drobnych, okrągławych, 

często nieregularnych „okienek”, które 

powstają w wyniku zeskrobywania 

dolnej skórki i miękiszu przez żerujące 

gąsienice. Wraz z rozwojem rośliny 

górna skórka „okienek” pęka i powstają 

w liściu liczne otwory. Aby ograniczyć 

występowanie szkodnika należy usuwać 

z upraw chwasty z rodziny krzyżowych 

oraz dokładnie przyorywać pouprawowe 

resztki roślinne. Insektycydy zastosowane 

przeciwko gnatarzowi rzepakowcowemu 

mogą ograniczać straty powodowane przez 

gąsienice tantnisia krzyżowiaczka.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
1 gąsienica na 1 roślinie. ¶

Rolnice 

Śmietka kapuściana 

Chowacz galasówek 

Pchełka rzepakowa 

Miniarka kapuścianka 

Uszkodzenia - wynik  
żerowania pchełek ziemnych 
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Sherpa  100 EC
� ZALECANY ADIUWANT  

� SUBSTANC JA AKT Y WNA : cypermetryna (substancja z grupy pyretroidów) – 100 g w 1 l środka

 _ Silne i szerokie działanie owadobójcze

 _ Silne działanie kontaktowe i żołądkowe

 _ Silne działanie repelentne

 _ Długi okres skutecznego działania

 _ Duża odporność na rozkład pod wpływem promieni 
słonecznych

o   –––––

ŚRODEK PRZEZNACZONY DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW  gryzących i ssą-

cych w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich, ozdobnych oraz 

w leśnictwie. Preparat można stosować aparaturą naziemną lub agrolotniczą.

1. DZIAŁANIE
Na szkodniki preparat działa w sposób kontaktowy i żołądkowy, na roślinie działa po-

wierzchniowo, zabezpieczając przed żerowaniem.

2. ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

ziemniak 
stonka ziemniaczana – larwy,  

stonka ziemniaczana – chrząszcze

0,25–0,3 

l/ha

rzepak ozimy chowacz brukwiaczek 0,3 l/ha

rzepak ozimy słodyszek rzepakowy 0,25 l/ha

burak cukrowy,  

burak pastewny 
drobnica burakowa 0,4 l/ha

burak cukrowy,  

burak pastewny 
pchełka burakowa 0,3 l/ha

burak cukrowy,  

burak pastewny
mszyca trzmielinowo-burakowa 0,3 l/ha

burak cukrowy,  

burak pastewny
rolnice 0,3 l/ha

trawy nasienne:  

wyczyniec łąkowy
paciornica wyczyńcówka 0,4 l/ha

3. POZOSTAŁE UPRAWY
tytoń – rozsadnik, tytoń, chmiel, drzewa ziarnkowe, drzewa pestkowe, jabłoń, grusza, 

porzeczki, kapustne, pomidor w gruncie.
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DelCaps  050 CS
� ZALECANY ADIUWANT  

� SUBSTANC JA AKT Y WNA : deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g w 1 litrze środka

 _ Posiada właściwości mocno zaburzające układ nerwowy 
owadów

 _ Wykazuje silne działanie kontaktowe i żołądkowe

 _ Bardzo powolny rozkład pod wpływem promieniowania 
słonecznego

 _ Pełna ochrona przed szkodnikami w uprawach zbóż oraz 
rzepaku 

o   –––––

ŚRODEK OWADOBÓJCZY  w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do 

rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, prze-

znaczony do zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Na 

roślinie działa powierzchniowo.

1. ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
 3 słodyszek rzepakowy

 3 chowacz czterozębny

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:  0,1 l/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania:  0,08–0,1 l/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:  1.

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika na pąkujących roślinach, 

w fazie BBCH 51 – 59 (faza pąkowania).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika.

Zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste
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Nano Active

 _ Doskonale uzupełnia niedobory składników pokarmowych

 _ Intensy�kując procesy fotosyntezy pobudza rośliny do 
wzrostu i poprawia ich witalność

 _ Podwyższa zdolność roślin do pobierania składników 
pokarmowych z gleby

 _ Zwiększa immunologiczną odporność roślin na stres: 
choroby, szkodniki, susze

 _ Wpływa na przyrost plonu przy zachowaniu wysokich 
parametrów technologicznych

o   –––––
NATURALNY NAWÓZ DOLISTNY  do stosowania w uprawie wszystkich gatunków 

roślin. NANO ACTIVE® jest pierwszym w Polsce nawozem dolistnym wyprodukowanym 

przy zastosowaniu nanotechnologii. Jego skład to nowatorskie połączenie kilku minera-

łów, które powstały ponad 14 milionów lat temu. Opatentowaną innowacją nawozu NANO 

ACTIVE® jest odpowiednia selekcja złóż tych minerałów, wielkość, powierzchnia, a także 

aktywność jego nanocząsteczek. 

1. DZIAŁANIE
Nanotechnologiczny NANO ACTIVE® zarówno aktywuje rośliny do bardziej efektywnego 

pobierania składników pokarmowych z kompleksu sorpcyjnego gleby, jak i  intensywnie 

odżywia je w kluczowe makroelementy: wapń (Ca), magnez (Mg) oraz mikroelementy: 

żelazo (Fe), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), bor (B), molibden (Mo), sód (Na). Opa-

tentowana formuła nawozu gwarantuje skuteczne pobieranie  składników odżywczych 

przez uprawy. Energetyczne potencjały nadane składnikom NANO ACTIVE® podczas 

procesu mielenia oraz silnie porowata powierzchnia drobin umożliwiają szybką zdolność 

wchodzenia nanoaktywatorów w reakcję z rośliną, stymulując w ten sposób jej proces 

fotosyntezy. 

2. TERMINY STOSOWANIA I DAWKI 

Rzepak ozimy: 2-3 aplikacje
 3 pierwszy oprysk jesienią w fazie 3-5 liści

 3 drugi oprysk wiosną po ruszeniu wegetacji

 3 trzeci oprysk od fazy luźnego pąka do rozpoczęcia opadania płatków

Dawka:  2 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200-400 l/ha

RZEPAK JARY:  2 aplikacje
 3 pierwszy oprysk w fazie 3 –5 liści

 3 drugi oprysk od fazy luźnego pąka do rozpoczęcia opadania płatków

Dawka:  2 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200–400 l/ha
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 Nano Active Forte

 _ Kompleksowo uzupełnia niedobory składników 
pokarmowych

 _ Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich witalność

 _ Reguluje gospodarkę wodną w roślinie

 _ Uodpornia uprawy na stres związany z suszą, 
przymrozkami oraz chorobami

 _ Umożliwia znaczny wzrost plonu przy zachowaniu 
wysokich parametrów technologicznych

 ––––– O

Sięgnij po sił ę
  nowej generacji

NANOTECHNOLOGICZNY NAWÓZ  zawierający najważniejsze makro- i mikroele-

menty, do stosowania w formie oprysku dolistnego w uprawie wszystkich gatunków 

roślin. Stanowi rozszerzenie nawozu NANO ACTIVE® o azot, fosfor i potas, czyli tzw. 

pierwszorzędne składniki pokarmowe o największym znaczeniu plonotwórczym, w uni-

wersalnych proporcjach 10-5-10. 

1. DZIAŁANIE
Dzięki minimalnej wielkości cząsteczek minerałów, największej powierzchni czynnej dro-

bin oraz nadanej im energii, nawóz NANO ACTIVE FORTE® skutecznie dostarcza roślinie 

znacznie więcej substancji pokarmowych niż tradycyjnie formułowane nawozy dolistne. 

Nanotechnologiczny nawóz dolistny NANO ACTIVE FORTE® zarówno intensywnie od-

żywia rośliny, jak i aktywuje system korzeniowy do bardziej efektywnego przyjmowania 

kluczowych makro- i mikroelementów, takich jak: azot (N), fosfor (P), potas (K), wapń 

(Ca), magnez (Mg), siarka (S), żelazo (Fe), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), bor (B), 

molibden (Mo), sód (Na). Dlatego też pierwszymi efektami działania nawozu dolistnego 

NANO ACTIVE FORTE®, widocznymi po paru dniach od jego zastosowania, są poprawa 

witalności oraz zmiana barwy liści upraw na ciemniejszy odcień zieleni. 

2. TERMINY STOSOWANIA I DAWKI

Rzepak ozimy: 2 aplikacje
 3 pierwszy oprysk jesienią w fazie 3–5 liści

 3 drugi oprysk wiosną po ruszeniu wegetacji

Dawka:  4 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

Rzepak jary: 2 aplikacje
 3 pierwszy oprysk w fazie 3–5 liści

 3 drugi oprysk od fazy luźnego pąka do rozpoczęcia opadania płatków

Dawka:  4 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200–400 l/ha



Nowy sezon –  najlepsza formuła
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Rzepak Extra NPK 15-10-15

 _ Zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju i wydania 
możliwie wysokiego jakościowo i ilościowo plonu

 _ Poprawia zdrowotność roślin i zwiększa odporność na 
choroby

 _ Dostarcza wszystkie składniki odżywcze potrzebne 
w trakcie intensywnego wiosennego rozwoju roślin 

 _ Zwiększa przyswajanie makroskładników (np. azotu, 
fosforu, potasu)

o   –––––

� ZALECANY ADIUWANT  

PEŁNOSKŁADNIKOWY NAWÓZ TYPU EXTRA  w układzie zrównoważonym do do-

listnego stosowania w uprawach rzepaku ozimego i jarego. Może być stosowany w innych 

uprawach roślin krzyżowych (rzepik, gorczyca). 

1. DZIAŁANIE
Mikroskładniki w postaci chelatów (biorozkładalne chelaty IDHA), czyli połączeń ze związ-

kami organicznymi, są pobierane przez liście. Oprysk dolistny zapewnia szybkość działania. 

Składniki optymalnie dobrane do fizjologicznych potrzeb i prawidłowego rozwoju roślin, 

gwarantują maksymalną przyswajalność w kluczowych stadiach rozwoju.

2. TERMINY STOSOWANIA I DAWKI

 3 Jesienią
 + od fazy 5 liścia

zalecana dawka:  2–3 kg/ha

zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

 3 Wiosną
 + po ruszeniu wegetacji

zalecana dawka:  2–4 kg/ha

zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

 + faza zielonego pąka

zalecana dawka:  2–4 kg/ha

zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

Nawozy typu Extra mogą być stosowane z innymi nawozami i środkami ochrony roślin, 

zgodnie z odpowiednimi zaleceniami.

składniki pokarMoWe ZaWartość

Azot ogólny (N) 15,0%
Azot azotanowy (N-NO3) 6,6%

Azot amonowy (N-NH4) 8,4%
Fosfor: pięciotlenek fosforu (P2O5) 10,0%

Potas: tlenek potasu (K20) 15,0%
Magnez: tlenek magnezu (MgO) 2,2%

Siarka (S) 4,7%
Bor (B) 1,0%

Miedź (Cu) 0,05%
Żelazo (Fe) 0,1%

Mangan (Mn) 0,2%
Molibden (Mo) 0,02%

Cynk (Zn) 0,1%
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Bor Extra 21

 _ Wysokoskoncentrowany nawóz borowy

 _ Zabezpiecza przed niedoborami boru

 _ Zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju roślin

 _ Łatwo miesza się z innymi nawozami i pestycydami

 _ Znakomicie rozpuszczalny w wodzie

 ––––– O

Nawóz borowy
  najwyższej koncentracji

� ZALECANY ADIUWANT   

� SUBSTANC JA AKT Y WNA:  bor (B) – 20,8%, molibden (Mo) – 0,02%

DOSKONALE ROZPUSZCZALNY NAWÓZ  z wysoką zawartością boru. Stosowanie 

nawozu w optymalnych dawkach i terminach pozwala uzyskać wysokie plony oraz za-

bezpieczyć rośliny przed niedoborami boru (zgorzel liścia sercowego i zgnilizna korzeni 

buraków, niska zawartość cukrów, słabe zawiązywanie kwiatów i owoców, opadanie 

łuszczyn, nekrozy i inne). 

1. BOR A ROZWÓJ ROŚLIN
Bor jest niezbędny dla następujących istotnych funkcji życiowych roślin:

 3 podziały komórkowe, wzrost roślin

 3 zapylanie i zawiązywanie owoców

 3 transport i przemieszczanie się cukrów i innych metabolitów roślinnych

 3 odporność na zimno i choroby roślin

 3 poprawia zimotrwałość

 3 symbiotyczne wiązanie azotu w roślinach strączkowych

2. TERMINY STOSOWANIA I DAWKI W WYBRANYCH  
UPRAWACH

Rzepak
 3 jesień: faza 4-8 liści w dawce 1-2 kg/ha

 3 wiosna: ruszenie wegetacji w dawce 2 kg/ha; faza zielonego pąka w dawce 2 kg/ha

Zboża
 3 jesień: w dawce 1 kg/ha

 3 wiosna: ruszenie wegetacji w dawce 1-2 kg/ha

Burak
 3 faza 4-6 liści: w dawce 2-3 kg/ha

 3 10-14 dni później: w dawce 2-3 kg/ha

Ziemniak
 3 po wschodach: w dawce 2-3 kg/ha

 3 początek zwierania rzędów: w dawce 2-3 kg/ha

Kukurydza
 3 faza 4-6 liści: w dawce 1-2 kg/ha

 3 2–3 tygodnie później: w dawce 2 kg/ha

Warzywa
 3 2-3 zbiegi w okresie wegetacji co 2-3 tygodnie: w dawce 1-2 kg/ha



Zdrowo   nakręca uprawy
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Cropvit B

 _ Cropvit – podstawowe mikroskładniki

 _ Szybko poprawiają kondycję roślin uprawnych

 _ Uczestniczą w reakcjach syntezy białek, skrobi, witamin 
i innych substancji odżywczych

 _ Mikroelementy podlegające chelatyzacji zapewniają 
szybkie wchłanianie przez roślinę i równie szybką 
biodegradację

o   –––––

� ZALECANY ADIUWANT  

� SUBSTANC JA AKT Y WNA : boroetanoloamina – zawartość boru (B) 11%, 150 g/l

Fot. 1.�Charakterystyczne, zniekształ-
cone, łyżeczkowate liście

Fot. 2.�Charakterystyczne czerwono- 
-fioletowe przebarwienia

JEDNOSKŁADNIKOWY KONCENTRAT  nawozowy boru. Każdy nawóz z palety 

Cropvit zawiera jeden całkowicie przyswajalny mikroelement, dobrany do potrzeb na-

wożenia konkretnej uprawy, mając na celu najbardziej efektywne i pełne wykorzystanie 

potencjału genetycznego roślin.

Wysokoskoncentrowany roztwór łatwo przyswajalnego boru do nawożenia rzepaku. 

Cropvit B zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych powodowanych przez niedo-

bory boru (czerwono-fioletowe chlorozy na brzegach liści, hamowanie wzrostu, redukcja 

rozgałęzień bocznych, słabe zawiązywanie łuszczyn). 

1. Terminy stosowania i dawki

 3 Jesienią
 + w fazie 4–7 liści, co 10–14 dni

dawka nawozu  : 1–2 l/ha 

 3 Wiosną
 + 2–3 opryski do fazy zielonego pąka, co 10–14 dni

dawka nawozu:  1–3 l/ha

2. Objawy niedoboru boru



Zdrowo   nakręca uprawy
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Cropvit PK

 _ Wysoce przyswajalny płynny nawóz wieloskładnikowy 
zawierający makro- i mikroelementy

 _ Zaprojektowany jako baza do komponowania przez rolnika 
własnych technologii dokarmiania upraw

 _ Doskonałe źródło uzupełniania P i K w sytuacjach 
stresowych

 _ Szybko poprawia kondycję roślin

 ––––– O

� ZALECANY ADIUWANT   

� ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW:  
pięciotlenek fosforu (P2O5)  9,0 [% masowe] 
tlenek potasu (K20)  17.0 
bor (B)   0,050 
żelazo (Fe)  0,020 
miedź (Cu)  0,020 
cynk (Zn)   0,020 
mangan (Mn)  0,040 
Wszystkie składniki pokarmowe są rozpuszczalne w wodzie.

PŁYNNY, DOLISTNY NAWÓZ FOSFOROWO-POTASOWY  z mikroelementami. 

Zapewnia roślinom optymalne dawki fosforu i potasu w kolejnych fazach rozwojowych.

1. Zakres stosowania, terminy i dawki

Roślina Terminy oprysków Dawki nawozu (l/ha) Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

2 Rzepak Jesień: I – faza rozety 4-8 liści; Wiosna: II – po ruszeniu wegetacji,  
III – przed kwitnieniem, IV – po kwitnieniu 2–3 200–300

2 Zboża Jesień: I – faza 4-6 liści; Wiosna: II – faza krzewienia,  
III – faza strzelania w źdźbło, IV – po kwitnieniu 1,5–3 200–300

2 Kukurydza I – po wytworzeniu 4-6 liści, II i III – co 7-10 dni 2–3 200–300

2 Burak cukrowy
I – po wykształceniu 4-8 liści 

II – przed zwarciem międzyrzędzi
2–3 200–300

2 Ziemniak I – przed zakryciem międzyrzędzi, II – po 10-14 dniach 2–3 200–300

2 Winorośl,  
       truskawka, drzewa      
      i krzewy owocowe

I – przed kwitnieniem

II – po kwitnieniu

III i IV – w okresie wzrostu owoców, co 7-14 dni

2–6 500–1000

2 Pomidor, papryka, 
       ogórek

I i II – intensywny wzrost wegetatywny co 7-14 dni,

II – przed kwitnieniem

III – dojrzewanie owoców

2–4 200–600

2 Warzywa cebulowe
I – po wykształceniu się 2-3 liści

II i III – następne co 2 tygodnie
2–6 200–600

2 Warzywa kapustne I–V w okresie intensywnego wzrostu, co 7-14 dni 2–6 200–600

2 Warzywa  
       korzeniowe

I – w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego,

II – w okresie związywania pąków kwiatowych,

III – początek kwitnienia

2–6 200–600

2 Rośliny ozdobne
I – w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego

II – w okresie zawiązywania pąków kwiatowych,

III – początek kwitnienia

2–6 200–600

2 Rozsada stosować 2-3 zabiegi w odstępach 5-10 dni o stężeniu maksymalnym 
0,3% (30 ml nawozu na 10 l wody)

Ilość dostosowana dla optymalnego 
pokrycia roślin

2 Inne uprawy rolnicze  
      i ogrodnicze

2-4 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu co 7-14 dni 2–6 200–600
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TO WŁAŚNIE JESIENIĄ RZEPAK BUDUJE SWÓJ 

 potencjał plonu. Rozwój roślin w jesieni obej-

muje fazy rozwojowe: kiełkowanie, wschody 

i formowanie rozety. Przy wczesnym siewie, 

w optymalnych warunkach wilgotnościowych 

i termicznych kiełkowanie rzepaku jest szybkie, 

a wschody pojawiają się po 3-7 dniach. W tym 

okresie liścienie podejmują funkcję asymilacyjną, 

a korzeń zarodkowy zagłębia się w ziemi i zaczy-

na pobierać wodę i składniki pokarmowe. Formo-

wanie rozety rozpoczyna się z chwilą utworzenia 

między liścieniami pierwszego liścia. Następnie 

powstają kolejne liście, rozdzielone krótkimi 

międzywęźlami i powstaje rozeta. W kątach liści 

zawiązują się pąki, z których na wiosnę powstaną 

pędy boczne. W tej fazie rozrasta się również 

system korzeniowy. W tym okresie roślina przy-

gotowuje się do zimy, głównie przez gromadze-

nie asymilatów w szyjce korzeniowej. Składniki 

gromadzone w korzeniu, szyjce korzeniowej 

i liściach wykorzystywane są wiosną, w czasie 

ruszenia wegetacji na odbudowę aparatu asy-

milacyjnego. Roślina prawidłowo wykształcona 

w jesieni ma duże szanse na przezimowanie 

i szybką regenerację na wiosnę. Dobrze rozwi-

nięta rozeta rzepaku przed zimą powinna mieć:

 3 od 8 do 10 liści,

 3 pąk wierzchołkowy umieszczony jak najbliżej 

powierzchni gleby, 

 3 jak najgrubszą szyjkę korzeniową, 

 3 dobrze rozwinięty korzeń palowy. 

Wśród jesiennych zabiegów agrotechnicz-

nych korzystnie wpływających na rozwój roze-

ty przed zimą jest aplikacja biostymulatorów, 

a także nawozów dolistnych. Jednym z lepiej 

przebadanych biostymulatorów jest Kelpak. 

Doświadczenia ścisłe dotyczące efektów jego 

stosowania prowadzono w ośrodkach nauko-

wo-badawczych takich jak IOR Poznań, IUNG 

(w Puławach i we Wrocławiu), UP w Poznaniu, 

UTP w Bydgoszczy. Kelpak otrzymuje się w pro-

cesie ciśnieniowej preparacji komórek roślinnych 

makroalgi morskiej Ecklonia maxima (Osbeck), 

pozyskiwanej u wybrzeży Afryki. Kelpak kla-

syfikowany jest jako stymulator wzrostu, czyli 

związek wpływający korzystnie na rozwój lub 

inne procesy życiowe roślin [Dz. U. Nr 147 poz. 

1033 z 2007 r.]. Dostarczając roślinom fitohor-

mony (auksyny i cytokininy) w preparacie Kelpak 

można stymulować rozwój części nadziemnej 

i systemu korzeniowego. Dzięki temu roślina le-

piej pobiera składniki pokarmowe, wydajniejszy 

jest transport wody i składników pokarmowych, 

co korzystnie wpływa na przygotowanie roślin 

do zimy (rys. 1. fot. 1).  

Od kilku sezonów można stosować 
w uprawach nawozy wykorzystujące 
nową, innowacyjną nanotechnologię 

w postaci nawozów dolistnych 
o nazwie handlowej Nano Active 
i Nano Active Forte (dodatkowo 

wzbogacony w kompleks NPK). Są 
to produkty stanowiące uzupełnienie 

niedoborów składników pokarmowych, 
gdyż w swym składzie zawierają 

kluczowe makro i mikroelementy takie 
jak wapń, magnez, mangan, cynk, 
molibden, miedź, żelazo, bor oraz 

dodatkowo azot, fosfor, potas i siarkę 
w nawozie Nano Active Forte.

Zastosowanie nanotechnologii, czyli bardzo 

małych cząsteczek poszczególnych składników 

umożliwia lepsze ich wnikanie w struktury ko-

mórek i tkanek roślinnych, co intensyfikuje pro-

ces fotosyntezy i korzystnie wpływa na wzrost 

części nad- i podziemnej. Nie do przecenie-

nia w nawozach Nano Active jest wapń, który, 

stymuluje rozwój korzeni, a ponadto wchodzi 

w skład ścian komórkowych, które decydują 

o odporności roślin na niesprzyjające warunki 

pogodowe i  stanowią zaporę przed infekcją  

patogenów. 

Potwierdzeniem skuteczności działania 

nawozów z serii Nano Active są wyniki badań 

przeprowadzonych w Stacji Badawczej UTP 

w Bydgoszczy. Po jesiennej aplikacji preparatu 

Nano Active Forte odnotowano przyrost masy 

korzeni i ich długości, a także zwiększenie śred-

nicy szyjki korzeniowej. Korzystne było rów-

nież  umieszczenie paka wierzchołkowego bliżej 

powierzchni gleby w porównaniu do kontroli 

(rys. 2). Pomiary po zimie (w okresie kwitnie-

nia) wykazały, że jesienna i wiosenna aplikacja 

biostymulatora Kelpak oraz nawozów dolistnych 

z serii Nano Active spowodowała wzrost masy 

części nadziemnej oraz masy i długości korzeni, 

a w konsekwencji zwiększenie plonu nasion przy 

zbiorze (rys. 3 i 4). 

Stosowanie biostymulatorów wraz z nawo-

żeniem dolistnym w rzepaku ozimym jest dla 

wielu gospodarstw standardowym zabiegiem 

agrotechnicznym, ale są również producenci 

traktujący te zabiegi jako doraźny ratunek dla 

roślin z chwilą wystąpienia warunków streso-

wych. Największą efektywność i skuteczność 

osiąga się jednak stosując te zabiegi standar-

dowo, jako stały element technologii uprawy. ¶

Jesienna 
biostymulacja 
roślin rzepaku

Biostymulacja RZEPAKU
DR INŻ.  
MAŁGORZATA SZCZEPANEK >>

KATEDRA AGROTECHNOLOGII  
UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY  
W BYDGOSZCZY  //



R Z E P A K  / Jesień 2013�73 

B
io

sty
m

u
la

c
ja

 rze
p

a
ku

Rys. 3.  Wpływ jesiennej aplikacji preparatu Nano Active Forte (dawka 2 kg/ha w fazie  
BBCH 14-15) na cechy morfologiczne rzepaku przed zimą (różnica w stosunku do kontroli)  
[Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2011 r.]
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Rys.2.  Wpływ biostymulatorów na przyrost części nadziemnej i korzeni rzepaku ozimego Uni-
wersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
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Kontrola JESIEŃ:
H Nano Active 2 kg/ha

WIOSNA:
H Nano Active Forte 4 kg/ha  
   po ruszeniu wegetacji

JESIEŃ:
H Nano Active 2 kg/ha

WIOSNA:
H Nano Active Forte 4 kg/ha  
   po ruszeniu wegetacji

JESIEŃ:
H Kelpak 1 l + Dynamic Cresco 0,5 l + Asystent+ 0,5 l

WIOSNA:
H 2 × Nano Active Forte 4 kg/ha po ruszeniu wegetacji  
    i w fazie luźnego pąka

JESIEŃ:
H Kelpak 1 l + Dynamic Cresco 0,5 l + Asystent+ 0,5 l

WIOSNA:
H 2 × Nano Active Forte 4 kg/ha po ruszeniu wegetacji  
    i w fazie luźnego pąka

masa części nadziemnej masa korzeni długość korzeni

Rys. 4.  Wpływ biostymulatorów i nawozów 
dolistnych na plon nasion rzepaku ozimego 
[Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy 2012 r.]

Fot. 1  Rozeta rzepaku przed zimą (lewa strona – 
Kontrola, prawa strona – Kelpak 2 l/ha w fazie  
BBCH 14-15)
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Rys. 1.  Wpływ jesiennej aplikacji preparatu 
Kelpak (dawka 2 l/ha w fazie BBCH 14-15)  
na cechy rzepaku przed zimą (przyrost  
w stosunku do kontroli ) [Uniwersytet  
Technologiczno-Przyrodniczy  
w Bydgoszczy, 2010 r.]
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 Kelpak

 _ Zapewnia najlepsze wykorzystanie składników 
pokarmowych

 _ Stymuluje rozwój systemu korzeniowego

 _ Poprawia wigor i siłę wzrostu roślin

 _ Korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu

 _ Najlepsza polisa na stres – powoduje wzrost odporności 
roślin na susze, przymrozki, nadmiar wilgoci, wahania 
temperatur, pestycydy

o   –––––

� ZALECANY ADIUWANT 

� SUBSTANC JA AKT Y WNA:  ekstrakt z alg Ecklonia maxima, 
zawierający hormony roślinne: auksyny – 11 mg/l,  cytokininy – 0,031 mg/l.

STYMULATOR WZROSTU  w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie do sto-

sowania w uprawie roślin polowych oraz warzyw. Pobudza wzrost i rozwój roślin, wpływa 

korzystnie na przyrost korzeni, podnosi plonowanie i jakość plonów.

1. Działanie
Auksyny i cytokininy są produkowane przez roślinę w ściśle określonych proporcjach 

i indukują procesy zachodzące w roślinie od momentu wschodów praktycznie do końca 

jej życia. 

auksyny – najważniejsze hormony w roślinie! Wytwarzane głównie w młodych częściach 

pędu odpowiadają za wzrost wzdłużny łodyg, pobudzają tworzenie się korzeni bocznych 

i włośników korzeniowych, przeciwdziałają starzeniu się organów i zrzucaniu liści. 

Cytokininy – wytwarzane głównie w systemie korzeniowym odpowiadają za podział 

komórek, pobudzają tkanki do wytwarzania organów, pobudzają powstawanie pędów 

bocznych, hamują procesy starzenia się roślin. Poziom produkcji fitohormonów w roślinie 

jest uzależniony od wielu czynników. Czynniki stresujące (niska temperatura, susza, cho-

roby, szkodniki, fitotoksyczność środków ochrony) mogą poważnie zakłócić ich produkcję. 

Wówczas roślina nie rozwija się prawidłowo i nie jest w stanie wydać wysokiego plonu. 

Biostymulator Kelpak obniża ryzyko wpływu czynników stresowych na roślinę a przez 

to na plon i jakość zbioru.

2. Terminy stosowania i dawki

Rzepak jary i ozimy
 3 Jesienią: w fazie 3-5 liści 

 3 Wiosną: po ruszeniu wegetacji (faza rozety do początku strzelania w pęd)

Zalecana dawka:  2-3 l/ha

Zalecana ilość wody:  250-500 l/ha

Niższą dawkę wody zaleca się stosować w przypadku opryskiwania roślin znajdujących 

się we wcześniejszych fazach rozwojowych.

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie
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Premis 025 FS

Omnix 025 FS Tolurex 500 SC lub Izofarm 500 SC

Kelpak

Dynamic Cresco

Zboże Total Extra

Cropvit Mn 
Cropvit Cu

Nano Active

Nano Active Forte

Powschodowe warianty jesiennej ochrony herbicydowej gwarantujące szerokie spektrum zwalczanych chwastów *
Tolurex 500 SC  

lub Izofarm 500 SC
Stakato 500 SC Galmet 20 SG+ + 

I część dwuzabiegowej opcji herbicydowej głównie w celu zniszczenia miotły zbożowej

Powschodowe warianty jesiennej ochrony herbicydowej gwarantujące szerokie spektrum zwalczanych chwastów*

Tolurex 500 SC

+  

Toto 75 SG

Izofarm 500 SC

+  

Toto 75 SG

Stakato 500 SC

+  

Toto 75 SG

lub lub

ZALECANY ADIUWANT 

ZALECANY ADIUWANT 

ZALECANY ADIUWANT 

•  Bardzo bezpieczna dla 
rośliny uprawnej zapora 
fungicydowa o działaniu 
systemicznym zapewnia 
pełną ochronę młodej siewki.

Propico 250 EC + Corbel 750 EC
ZALECANY ADIUWANT 

Propico 250 EC + Sarfun 500 SC
ZALECANY ADIUWANT 

Propico 250 EC
ZALECANY ADIUWANT 

*Opcje omówione w relacji z doświadczeń ścisłych Chemirol na stronie 89.

Jesienny program ochrony i pielęgnacji Z B Ó Ż
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•  Nawozy dolistne gwarantują prawidłowy rozwój 
jesienny, dobre przezimowanie. Zrównoważony 
stosunek NPK i wysoka zawartość miedzi i manganu 
to pewny i wysoki plon.

•  Biostymulatory wzrostu poprawiające jesienny rozwój 
roślin, a w szczególności rozwój systemu korzeniowego.

•  Zabiegi fungicydowei gwarantujące skuteczne  
przeciwdziałanie porażeniom jesiennym zbóż.

•  Skuteczne warianty ochrony herbicydowej plantacji zbóż.

Galaper 200 EC + Galmet 20 SG
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Nawożenie Z B Ó Ż
DR INŻ. WITOLD SZCZEPANIAK 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W POZNANIU

Jesienne nawożenie 
plantacji zbóż

Zboża ozime, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
rzepaku, podwaliny pod przyszły plon powinny zacząć 

budować już w okresie jesiennym. Wskazane jest aby 
niezależnie od uprawianego gatunku wchodziły one w zimę 
już częściowo rozkrzewione (w większym stopniu jęczmień i 

żyto, które krzewią się przede wszystkim w okresie jesiennym, 
a w mniejszym stopniu pszenżyto i pszenica, które krzewią się 

bardziej równomiernie, tj. w okresie jesienno-wiosennym). 

WSKAZANE JEST, ABY PSZENICA DO ZIMY  wytwo-

rzyła 2 do 3 źdźbeł bocznych. Takie stadium roz-

wojowe pozwala nie tylko na dobre zimowanie, ale 

też czyni rośliny mniej wrażliwymi na opóźniony 

start wegetacji w okresie wiosennym, co często 

miało miejsce w ostatnich latach, a już szczególnie 

w roku obecnym (rośliny rozkrzewione jesienią nie 

muszą się intensywnie krzewić na wiosnę i nad-

rabiać zaległości). Ma to kluczowe znaczenie dla 

odpowiedniego zagęszczenia łanu a co się z tym 

wiąże dla poziomu plonowania. Trzeba mieć na uwa-

dze, że źdźbła które zostaną zawiązane w okresie 

jesiennym są bardziej stabilne, tj. w niekorzyst-

nych warunkach, przykładowo niedoboru wody 

w mniejszym stopniu ulegają redukcji niż zawiązane 

w okresie wiosennym, a także zwykle posiadają 

większy potencjał plonotwórczy (wcześniej powsta-

łe źdźbła mają więcej czasu na rozwój a przez to 

na wytworzenie dorodnych kłosów). Jednocześnie 

bardzo ważne jest aby w okresie jesiennym na-

wet przy opóźnionych siewach zboża przed zimą 

przynajmniej zaczęły się krzewić, tj. wytworzyły co 

najmniej 4 liście (4 liść jest zaczątkiem pierwszego 

źdźbła bocznego). Warto wiedzieć, że na początku 

fazy krzewienia, tj. po wytworzeniu przez zboża 

trzech liści roślina tworzy nie tylko kolejne liście 

(źdźbła boczne) ale również rozbudowuje system 

korzeniowy (tworzą się kolejne korzenie boczne). 

Stąd też rośliny u których proces krzewienia rozpo-

czął się w okresie jesiennym szybciej rozpoczynają 

wiosenną wegetację, przez co w większym stopniu 

są w stanie nadrobić zaległości z jesieni.

W praktyce aby zboża ozime mogły zbudo-

wać fundament pod przyszły plon, jak i właściwie 

przygotować się do zimy muszą być odpowiednio 

odżywione od samego początku wegetacji. Przed 

siewem zwykle wymagają nawożenia fosforem 

i potasem (nawet przy wyższych zasobnościach 

wskazane jest nawożenie startowe), natomiast rza-

dziej pozostałymi składnikami pokarmowymi, w tym 

azotem, magnezem i siarką. Nie zmienia to jednak 

faktu, że rośliny te ilościowo większość składników 

pobierają w okresie wiosennej wegetacji. Natomiast 

jesienne stosowanie niektórych z nich (najczęściej 

fosforu i potasu) ma za zadanie z jednej strony 

zapewnić odpowiedni rozwój i odżywienie roślin 

przed zimą, a z drugiej uzupełnić zapasy glebo-

we w łatwo dostępne składniki do poziomu, który 

zapewni odpowiednią ich dostępność w okresie 

wiosennej wegetacji. Jednocześnie warto mieć 

na uwadze, że potrzeby pokarmowe zbóż ozimych 

w okresie jesiennym są stosunkowo nieduże. Stąd 

też w praktyce przed siewem nie stosuje się wy-

sokich dawek magnezu i siarki, szczególnie gdy 
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znajdują się one w nawozach w formach łatwo 

dostępnych, gdyż formy te stosunkowo szyb-

ko przemieszczają się w glebie, co sprawia że 

w okresie jesienno-zimowym w sprzyjających 

warunkach mogą zostać przemieszczone poza 

system korzeniowy roślin (w praktyce straty 

składników występują przede wszystkim na gle-

bach lekkich). Dlatego przyjmuje się, że bez-

pieczniej składniki te w/w formach jest stosować 

późną jesienią przed spoczynkiem zimowym (im 

krótszy okres do mrozów tym mniejsze ryzyko, 

że składniki zostaną wymyte) lub bardzo wcze-

sną wiosną (im wcześniej tym lepiej, gdyż jest 

większa szansa, że nawóz się szybko rozpuści 

i częściowo przemieści w głąb gleby co zapewni 

odpowiednią dostępność w/w składników dla 

roślin od początku ich wiosennej wegetacji). 

Wymienione terminy mają zarówno zalety, jak 

i wady. Mianowicie stosując magnez i siarkę 

w formach łatwo dostępnych w okresie późno 

jesiennym jest większa szansa, że składniki te 

będą dostępne dla roślin od samego początku 

wegetacji (skuteczność nawożenia wiosennego 

poza terminem zawsze jest uzależniona od ilości 

i rozkładu opadów). Z drugiej jednak strony na-

wet późno jesienne stosowanie tych składników, 

szczególnie na glebach lekkich nie zabezpiecza 

ich w 100% przed stratami – patrz sezon wege-

tacyjny 2007/2008, w którym to zima była bar-

dzo mokra i łagodna, co sprzyjało przemywaniu 

składników w głąb gleby. Stosowanie magnezu 

i siarki można również rozłożyć na dwie czę-

ści, tj. przedsiewną (mniej) i późno jesienną/

wiosenną (więcej). Sytuacja nieco komplikuje 

się, gdy gleba na której uprawiamy zboża od-

znacza się niską czy bardzo niską zasobnością 

w przyswajalny magnez. W takim przypadku 

wskazane jest przeprowadzenie nawożenia re-

generującego tym składnikiem przed siewem 

zbóż oraz uzupełniającego późną jesienią/

wczesną wiosną. Jeszcze inaczej należy podejść 

do nawożenia azotem, który jak powszechnie 

wiadomo jest głównym składnikiem plonotwór-

czym. Przy czym potrzeby pokarmowe zbóż 

w okresie jesiennym względem tego składnika 

są stosunkowo nieduże (w zależności od stopnia 

rozwoju łanu zwykle kształtują się w zakresie od 

kilku do maksymalnie kilkudziesięciu (20-40) 

kilogramów na hektar – w przypadku bardzo 

dobrze rozkrzewionych łanów jęczmienia czy 

żyta). Stąd też ilość azotu resztkowego, który 

pozostaje w glebie po zbiorze rośliny przed-

plonowej i dopływ tego składnika z bieżącej 

mineralizacji bardzo często wystarcza aby za-

pewnić odpowiedni rozwój i stan odżywienia 

roślin przed zimą. 

Jednocześnie warto wiedzieć, 
że w okresie jesiennym w uprawie 
zbóż podobnie, jak ma to miejsce 

w przypadku rzepaku nie jest 
wskazany nadmiar azotu w glebie. 
Sprzyja to budowaniu przez rośliny 

silnego systemu korzeniowego, 
a także poprawia ich zdrowotność 

i zimotrwałość.

Jednakże nie jest wskazany również nie-

dobór tego składnika, gdyż skutkuje to przede 

wszystkim słabym rozwojem roślin oraz ich nie-

dożywieniem (i to nie tylko azotem ale również 

innymi składnikami pokarmowymi) przez co nie 

są one odpowiednio przygotowane do zimy. Stąd 

też w warunkach niskiej podaży tego składnika 

Fot. 1.�Niedożywione rośliny posiadają zarówno niską zimotrwałość, jak i potencjał plonotwórczy

stosując magnez i siarkę 
w formach łatwo dostępnych 

w okresie późno jesiennym 
jest większa szansa, że składniki 

te będą dostępne dla roślin od 
samego początku wegetacji
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z gleby, jak również w przypadku spóźnionych 

siewów (azot przyspiesza wzrost roślin) wska-

zane jest nawożenie azotem w dawce od 20-40 

kg N/ha. W praktyce przed siewem można zasto-

sować dowolny nawóz zawierający ten składnik, 

przykładowo nawóz wieloskładnikowy (z niską 

zawartością azotu) czy saletrę amonową. Nato-

miast w przypadku stosowania tego składnika 

powschodowo wskazane jest stosowanie nawo-

zów szybko działających (saletra amonowa itp.). 

Po wschodach azot można dostarczyć roślinom 

również przez liście (szczególnie w sytuacji, gdy 

są już częściowo rozwinięte i pojawiają się na 

nich objawy niedoboru). Przy czym dokarmianie 

dolistne azotem warto połączyć z dokarmianiem 

magnezem, siarką i mikroelementami (Cu, Mn), 

gdyż rośliny niedożywione zwykle wykazują nie-

dobór również innych składników pokarmowych. 

Przystępując do nawożenia fosforem i po-

tasem w pierwszej kolejności należy oszacować 

potrzeby pokarmowe roślin, gdyż wiedza o za-

potrzebowaniu roślin na dany składnik pokarmo-

wy jest podstawą racjonalnego ich nawożenia. 

W tym celu należy pomnożyć wartość pobrania 

jednostkowego (tab.1) razy wysokość zakłada-

nego plonu (zakładany plon musi być realny, tj. 

możliwy do uzyskania w warunkach gospodar-

stwa). Przykładowo, gdy chcemy uzyskać 8 ton 

ziarna pszenicy z hektara to potrzeby pokarmo-

we wynoszą od 72–104 kg P
2
O

5
 i 128–192 kg K

2
O. 

Jak widać z tego zestawienia potrzeby pokarmo-

we dla tego samego plonu mogą znacząco się 

różnić. Zatem w praktyce przy ich szacowaniu 

zwykle unika się wartości skrajnych. Przy czym 

w sytuacji, gdy zboża uprawiamy w stanowi-

skach żyznych to przyjmuje się dolne wartości 

pobrania jednostkowego. Po określeniu zapo-

trzebowania roślin należy rozważyć jaka będzie 

dostępność składników pokarmowych z gleby, 

która wynika zarówno z jej zasobności w przy-

swajalne formy fosforu i potasu, a także z ilości 

składników pokarmowych, które przykładowo 

uwolnią się z przyoranej słomy oraz warunków 

ich pobierania przez rośliny z gleby. Przyjmuje 

się, że zboża powinny być uprawiane na glebach 

o średniej zasobności w przyswajalny fosfor 

i potas. W takim przypadku szczególnie, gdy ro-

śliną następczą będzie roślina charakteryzująca 

się większymi wymaganiami pokarmowymi niż 

zboża, przykładowo rzepak, buraki, ziemniaki 

czy kukurydza dawka zastosowanego składnika 

w nawozie mineralnym przy braku nawożenia 

organicznego powinna być równa potrzebom 

pokarmowym (szczególnie, gdy zawartość tych 

składników mieści się w dolnych granicach tej 

zasobności). Natomiast w sytuacji, gdy rośliną 

następczą będzie roślina zbożowa dawkę można 

zmniejszyć o 20-30% w stosunku do potrzeb 

pokarmowych. Jednocześnie w przypadku, gdy 

zmuszeni jesteśmy poczynić pewne oszczędno-

ści to na glebach o średniej zasobności, które 

znajdują się w dobrej kulturze można nawożenie 

zbóż ozimych ograniczyć w stosunku do potrzeb 

pokarmowych o 20-25%, a gdy zawartość fos-

foru i potasu mieści się w górnych wartościach 

zasobności średniej to nawet o 50%, co nie 

powinno mieć znaczącego wpływu na wysokość 

uzyskanych plonów (w większym stopniu potrze-

by pokarmowe roślin zaspokajane są z gleby). 

Przy czym roślinę następczą, szczególnie gdy 

będzie to roślina wymagająca trzeba już odpo-

wiednio nawozić. Gdy gleba cechuje się niską 

zasobnością w przyswajalne składniki pokar-

mowe konieczne jest zwiększenie nawożenia, 

które ma na celu zarówno pokrycie potrzeb 

pokarmowych, jak i w dłuższym okresie cza-

su podniesienie zasobności gleby do wartości 

średnich. Oczywiście z przyczyn ekonomicznych 

glebę należy wzbogacać stopniowo, przykła-

dowo w zależności od stopnia jej wyczerpania 

zwiększając nawożenie o 20–50% w stosunku 

do potrzeb pokarmowych. Ważne jednak jest 

aby było ono tak zaplanowane, że gdy na polu 

pojawi się roślina o większych wymaganiach 

pokarmowych gleba charakteryzowała się przy-

najmniej średnią zasobnością w przyswajalne 

formy fosforu i potasu. Natomiast w przypadku, 

gdy gleba charakteryzuje się wysoką lub bardzo 

wysoką zasobnością w przyswajalne składniki 

pokarmowe wskazane jest znaczące ograni-

czenie nawożenia mineralnego (nawet do 75% 

w stosunku do potrzeb pokarmowych) lub nawet 

jego zaniechanie (dotyczy potasu), szczególnie, 

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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gdy gleba charakteryzuje się wysoką zasobno-

ścią, a zboża uprawiamy po dobrym przedplonie, 

przykładowo po rzepaku, którego słoma została 

przyorana (tab. 2).

Ilość składników pokarmowych uwalniają-

cych się z nawozów organicznych i naturalnych 

(słoma, obornik itp.) można rozpatrywać zarów-

no w członie zmianowania (przykładowo: rzepak– 

szenica), jak i całym zmianowaniu. Rozpatrując 

składniki w członie zmianowania trzeba mieć na 

uwadze, że w pierwszym roku po wprowadzeniu 

nawozów dostępna dla roślin jest tylko ich część, 

gdyż zarówno nawozy organiczne, jak i natu-

ralne rozkładają się w glebie w przez kilka lat. 

Przyjmuje się, że w pierwszym roku uwalnia się 

do gleby około 15–30% fosforu i 50–70% potasu. 

Podczas, gdy w całym zmianowaniu wartości te 

zwiększają się do 50–60% w przypadku fosforu 

i nawet 90% w przypadku potasu. Postępowanie 

z plonem ubocznym w głównym stopniu ma 

wpływ na zasobność gleby w potas. Przykładowo 

przyorując słomę rzepakową wprowadzamy do 

gleby równowartość przynajmniej 300 kg soli 

potasowej, a przy wysokich plonach jeszcze 

więcej. A trzeba pamiętać, że słoma to nie tylko 

składniki pokarmowe ale również doskonałe 

źródło materii organicznej, co ma szczególne 

znaczenie w gospodarstwach, które nie posiada-

ją obornika. Jednakże trzeba również pamiętać, 

że składniki które znajdują się w słomie zostały 

pobrane z gleby. Stąd też jej pozostawienie na 

polu nie wzbogaca nam gleby w składniki po-

karmowe tylko w mniejszym stopniu ją zubaża, 

co ma bardzo duże znaczenie jeśli gleba jest 

wyczerpana, gdyż samym przyorywaniem słomy 

nie jesteśmy wstanie podnieść jej zasobności.

W intensywnej produkcji zbóż 
nastawionej na uzyskanie wysokich, 
czy bardzo wysokich plonów poza 
makroskładnikami (P, K, N, Mg i S) 

nie można zapominać również 
o mikroskładnikach, gdyż mają one 
znaczący wpływ na ich rozwój, jak 

i przygotowanie roślin do zimy.

W okresie jesiennym podobnie, jak ma to 

miejsce w czasie wiosennej wegetacji zboża 

w pierwszej kolejności należy wspomagać 

miedzią i manganem, a następnie cynkiem. 

Mikroskładniki w uprawie zbóż tak samo jak 

w przypadku innych roślin zazwyczaj stosuje się 

w postaci dokarmiania dolistnego, które można 

przeprowadzić już od wytworzenia się 4 liścia, tj. 

od początku krzewienia. W praktyce dokarmianie 

dolistne można połączyć z ochroną fungicydową 

i/lub insektycydową (oczywiście o ile pozwala 

na to etykieta). ¶

Tabela 1.  Przybliżone jednostkowe pobranie makroelementów przez 
zboża ozime, kg/t ziarna + odpowiednia masa słomy

Roślina 
uprawna N P2O5 K2O Mg S

Jęczmień 22-26 9-13 20-26 3,0 3,5

Pszenica 28-32 9-13 16-24 3,0 4,5

Pszenżyto 22-26 9-13 16-24 3,0 3,5

Żyto 22-26 10-13 18-26 2,5 3,0

Tabela 2.  Przybliżona ilość potasu którą będą miały do dyspozycji rośliny uprawne  
z nawozów organicznych i naturalnych, w kg

Rodzaj nawozu W pierwszym roku W zmianowaniu

Słoma zbóż 60 108

Słoma rzepakowa 115 200

Słoma kukurydziana 75 135

Liście buraków cukrowych 150 225

Obornik 126 189

Gnojowica bydlęca 105 135

Gnojowica świńska 84 108

* Wprowadzona ilość składników pokarmowych została wyliczona dla 7,5 t słomy; 50 t świeżej masy liści 
buraków cukrowych; 30 t obornika; 30 tys. litrów gnojowicy.
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Fot.3.  Późne siewy zbóż ozimych wymagają „szczególnej troski” zarówno 
w okresie jesiennym, jak i wiosennym

Fot.2.  W fazie krzewienia można a czasem trzeba wspomagać rośliny przez liście

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Zaprawianie zbóż
DR INŻ. ZUZANNA SAWINSKA >>

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W POZNANIU 
KATEDRA AGRONOMII //

?WARUNKI KLIMATYCZNE W POLSCE SĄ DOŚĆ ZRÓŻNICOWANE  dotyczy to 

zarówno temperatur panujących jesienią jak i wiosennych i letnich okresów 

suszy. O tym jak kapryśna potrafi być zima mieliśmy okazję przekonać 

się w tym roku kiedy to ruszenie wegetacji wiosną nastąpiło dopiero 

w pierwszej dekadzie kwietnia. Często zastanawiamy się czy jesienne 

zasiewy wykonywać w terminie optymalnym czy może opóźniony siew nie 

przyniesie zbyt wiele szkody. Wszystko ma swoje plusy i minusy, poniżej 

kilka informacji które mogą być pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej 

terminu siewu i stosowania zapraw nasiennych. 

Najlepsze warunki termiczne jesienią dla wzrostu ozimin panują na 

Dolnym Śląsku i tam optymalny termin siewu przypada najpóźniej. W Polsce 

południowo – wschodniej, w której panują raczej niekorzystne warunki 

termiczne jesienią optimum terminu siewu przypada 10 do 15 dni wcze-

śniej. Każdy rejon naszego kraju ma optymalne terminy siewu dla zbóż 

ozimych. Przyjrzyjmy się im przez pryzmat pszenicy ozimej. Optymalne 

terminy siewu dla tego gatunku w poszczególnych częściach Polski to: 

 3 północno-wschodnia i wschodnia od 15 do 25 września

 3 centralna i południowo wschodnia od 20 do 30 września

 3 północno-zachodnia i zachodnia od 20 września do 5 października

 3 Dolny Śląsk od 25 września do 10 października. 

Wysiew pszenicy w optymalnych dla niej terminach w danym rejonie 

kraju to lepsze warunki do kiełkowania i rozwoju siewek w okresie jesien-

nym, dzięki czemu rośliny wchodzą w okres zimy właściwie przygotowa-

ne. Z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym i odpowiednią liczbą  

rozkrzewień.

Szkodliwy wpływ opóźnionego terminu siewu daje najbardziej dokucz-

liwie skutki przy krótkiej i chłodnej jesieni niwelowane są one, gdy jesień 

jest długa i ciepła. Jeżeli zdecydujemy się na uprawę pszenicy ozimej po 

zbiorze późno zbieranych przedplonów należy jak najszybciej wykonać 

wszystkie zabiegi związane z wysiewem nawozów i przedsiewnym przy-

gotowaniem pola. Konieczne jest odpowiednio wczesne zadbanie o zakup 

nawozów oraz najlepiej kwalifikowanego o znanej zdolności kiełkowania 

materiału siewnego. Należy wybrać odmianę, która wykazuje tolerancję 

na opóźniony termin siewu. Wskazane jest także zwiększenie normy 

wysiewu od 5-15% zależnie od ilości dni, o które opóźniamy wysiew. 

Rośliny z siewów opóźnionych krzewią się słabiej często dopiero wiosną, 

kiedy to dochodzi do gwałtownego przyśpieszenia rozwoju polegające-

go na szybkim przejściu roślin z krzewienia w fazę strzelania w źdźbło 

a często także na przyśpieszeniu kłoszenia. Tak jak by roślina starała się 

nadrobić stracony czas. Przy takim przyśpieszonym rozwoju często mamy 

do czynienia z niewyrównanym łanem, wiele pędów w łanie jest niskich, 

a wyrastające z nich kłosy są krótsze i posiadają mniejszą liczbę kłosków. 

Przyjmuje się, że każdy dzień opóźnienia terminu siewu w stosunku ter-

minu optymalnego w danym rejonie kraju to obniżenie plonu o 0,5%. Dla 

przykładu przy plonie 5 t/ha oznacza to stratę 25 kg dziennie. Obniżka 

plonu wynika przede wszystkim ze zmniejszenia obsady kłosów, co często 

jest wynikiem słabego rozwoju roślin jesienią i silniejszego wymarzania 

zimą. Koniecznie trzeba unikać siewu w terminach opóźnionych odmian 

charakteryzujących się niską mrozoodpornością, ponieważ słabe rozwi-

nięcie przed zimą odmian tego typu zwiększa niebezpieczeństwo wystą-

pienia silnych uszkodzeń w czasie zimy a tym samym wysokich obniżek 

plonu. Sporego spadku plonu można się spodziewać również w skutek 

opóźnienia terminu siewu i niekorzystnych warunków wilgotnościowych 

gleby, które mogą w tym czasie panować.

Późne siewy mają jednak też pewne zalety, niewątpliwie należy do nich 

mniejsza presja czy nawet jej całkowity brak ze strony chorób pojawia-

jących się na liściach przy długiej i ciepłej jesieni. Długa i ciepła jesień to 

także silne zagrożenie ze strony szkodników szczególnie mszyc, których 

szkodliwość związana jest bezpośrednio z wirusem żółtej karłowatości. 

W ostatnich latach w wielu rejonach kraju jesienne zwalczanie mszyc stało 

się koniecznością późny siew w dużej mierze eliminuje ryzyko porażenia 

żółtą karłowatością przenoszona przez mszyce. 

Myśląc o końcowym efekcie w postaci wysokiego plonu musimy 

uwzględniać wiele czynników towarzyszących naszej uprawie. Pierwszym 

krokiem niewątpliwe dającym podstawy do walki o satysfakcjonujący plon 

jest wybór właściwej dla posiadanego przez nas stanowiska odmiany. 

Następnie zbilansowane nawożenie NPK. Nie możemy zapominać także 

o ochronie jakie jaką młodym siewkom daje zaprawa nasienna. 

 Jesienne dylematy 
w uprawie zbóż

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Przez zaprawianie ziarna likwiduje się pierwotne źródła porażenia 

chorobami, które zwalczamy w czasie wzrostu roślin. Grzyby, przeciwko 

którym stosuje się zaprawianie rozpoczynają swój rozwój wraz z kiełko-

waniem. Niejednokrotnie opanowują całkowicie młodą roślinę powodując 

jej zamieranie. Należy pamiętać, że żaden z fungicydów stosowanych do 

opryskiwania roślin w okresie wegetacji zbóż nie zahamuje rozwoju i nie 

zniszczy grzybów, które powodują głownie, śniecie oraz silną zgorzel 

siewek. Zainfekowany materiał siewny często niczym się nie różni od 

zdrowego, ponieważ porażeniu ulega okrywa owocowo nasienna lub zaro-

dek ziarniaka. Nawet, jeśli są to patogeny porażające ziarno zewnętrznie 

to często i tak nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem zarodników 

lub strzępek grzybni pokrywających nasiona. Zaprawianie zbóż w celu 

ich ochrony przed infekcją grzybów przenoszących się przez materiał 

siewny i patogenów glebowych jest konieczne i ekonomicznie opłacalne. 

W zależności od stopnia porażenia i warunków pogodowych, które mogą 

sprzyjać lub nie rozwojowi chorób zabieg zaprawiania powinien stanowić 

podstawę ochrony łanu.

Do chorób, które zwalczamy tylko przy użyciu zapraw nasiennych 

zaliczyć należy:

Śnieć cuchnącą pszenicy (Tilletia caries)  
i śnieć gładką (Tilletia foetida). 
Choroby te są groźne dla pszenicy ozimej i jarej. Podczas wegetacji chore 

rośliny są sinozielone, niskie, silnie rozkrzewione. Po wykłoszeniu, podczas 

tworzenia się ziarna, w miejscu ziarniaków powstają sorusy wypełnione 

początkowo mazistą masą grzybni i zarodników. Przechodząc przez po-

rażony łan, wyczuwa się zapach zepsutych ryb ponieważ grzyb wytwarza 

alkaloid – ryboflawinę o charakterystycznym mało przyjemnym zapachu. 

Porażone kłosy są lekkie i wypełnione brunatną, sypką masą głównie 

zarodników i grzybni, sprawcy choroby.

Głownia pyląca (Ustilago tritici, U. nuda)
W pszenicy głownia występuje dość rzadko, w jęczmieniu natomiast 

jest dość często obserwowaną chorobą. Jej obecność stwierdza się po 

wykłoszeniu roślin. Z pochew liściowych porażonych roślin wydostają 

się ciemnobrunatne kłosy. Wszystkie kłoski na tych kłosach są całko-

wicie zniszczone i przekształcone w skupiska ciemnobrunatnego pyłu 

teliospor, który pod wpływem ocierania się i wiatru roznosi się po polu. 

Pozostają tylko osadki kłosowe z niewielką ilością brunatnych struk-

tur grzybni i teliospor. Podobne objawy obecności daje głownia zwarta 

jęczmienia (Ustilago hordei), ale skupiska teliospor na kłosie okryte są 

delikatną srebrną błonką, która zostaje rozbita dopiero podczas zbioru  

kombajnem.

Głownia źdźbłowa żyta (Urocystis occulata) 
Choroba obserwowana jest na życie. Objawy pojawiają się, gdy zboże 

znajduje się w fazie strzelania w źdźbło – BBCH 30–31. Początkowo na 

pochwach liściowych i na blaszkach liściowych widoczne są szarobrunatne 

smugi, które przechodzą na źdźbła i plewy żyta. Pod koniec wegetacji 

skórka liścia pęka i ukazują się wtedy czarne, lśniące skupiska zarodników 

(teliospor) i grzybni. Wzrost porażonych roślin zostaje często zahamowany, 

mogą one też przedwcześnie zamierać. 

Fot. 1.�Głownia pyląca

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Fot. 2.�Przerzedzenie łanu spowodowane 
silną infekcją pleśnią śniegową

Fot. 3.�Zarodniki z kłosów porażonych 
grzybami rodzaju Fusarium spp. pozostają 
na ziarniakach

Fot. 4.�Silne porażnie pleśnią śniegową

Zgorzele siewek (Fusarium spp.)
Sprawcy zgorzeli, zwłaszcza grzyby z rodzaju Fusarium, mogą po-

wodować we wszystkich uprawach zbóż ozimych i jarych przedwczesne 

zamieranie roślin wschodzących i rosnących po wschodach. Choroba 

objawia się zamieraniem kiełkujących roślin i ich korzeni. Wczesna infek-

cja grzybami z rodzaju Fusarium może przyczyniać się nawet do braku 

wschodów. W wypadku porażenia większych siewek chorobę rozpoznaje 

się po zbrunatnieniu korzeni, pochew liściowych i plamach na liściach. 

Zaprawianie ziarna jest skuteczną ochroną przed atakiem grzybów znaj-

dujących się w glebie lub na powierzchni ziarna. 

Pleśń śniegowa
Jej występowanie najczęściej łączne jest długo zalegającą okrywą 

śnieżną. Jest to nie do końca prawda gdyż patogen ten bytuje na 

roślinach już jesienią zwłaszcza gdy jest ona długa i ciepła a plantacja 

jest zasiana zbyt gęsto i przenawożona azotem. Początkowy rozwój 

patogenu jest powolny i infekcja może pozostać niezauważona prze 

dłuższy czas. Dokładna lustracja łanu pozwala jednak odszukać 

skręcone siewki, albo zdrobniałe rośliny pokryte białoróżową watowatą 

grzybnią. Grzyb atakuje liście, pochwy liściowe i węzły krzewienia. 

Zima nie przerywa rozwoju grzyba. Ukryty pod śniegiem sukcesywnie 

opanowuje coraz większy obszar plantacji. Wiosną, po zejściu okrywy 

śnieżnej widać dopiero jakie szkody wyrządziła choroba. Przy dużym 

nasileniu występowania pleśni śniegowej, straty w obsadzie mogą 

sięgać 30–50 proc. Rośliny które przeżyły, ale są porażone wykazują 

słabsze tempo wzrostu wiosną, słabiej krzewią się, a przy silnym 

porażeniu często zamierają. Silnie porażone źdźbła wytwarzają często 

puste kłosy lub kłosy ze zredukowaną liczbą ziarniaków. 

Warunkiem dobrego zaprawiania jest jakość 
zaprawianego materiału siewnego. Prowadzone badania 

i obserwacje wskazują jednoznacznie, że nasiona 
uszkodzone, zgniecione, nie doczyszczone potrafią przyjąć 
na swoją powierzchnię kilkakrotnie większą ilość zaprawy 

niż nasiona dobrze wykształcone.

 
Niekorzystne jest również zanieczyszczenie nasion kurzem. Jakość zapra-

wiania związana jest również z masą tysiąca ziaren. Im jest ona większa, 

tym mniejsza ilość ziarna przypada na określoną dawkę zaprawy, co 

wywiera pozytywny wpływ na jakość pokrycia. Zaprawy mają działanie 

kontaktowe lub zdolność przenikania w głąb tkanek i przenoszenia się 

tkankami przewodzącymi. Zaprawy kontaktowe stosuje się w zwalczaniu 

chorób przenoszonych na powierzchni ziarniaków takich jak śniecie, na-

tomiast preparaty przenikające w głąb tkanek, czyli układowe stosuję się 

w zwalczaniu patogenów porażających ziarniaki zewnętrznie oraz przeciw 

chorobom przenoszonym przez okrywę owocowo-nasienną i tkwiącym 

w zarodku takich jak np: głownia pyląca. 

FOT. 2  FOT. 3 

FOT. 4 
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Premis  025 FS

 _ Szerokie spektrum działania 

 _ Do zastosowania we wszystkich gatunkach zbóż

 _ Systemiczna i kontaktowa akcja działania

 _ Wysoka skuteczność zwalczania chorób, w tym także 
zgorzeli siewek uodpornionych na karbendazym

 _ Doskonała selektywność dla zarodka i młodej siewki

 _ Pozytywny wpływ na wschody, zimowanie, krzewienie i 
plon

 _ Wygodna płynna formulacja umożliwiająca dokładne 
pokrycie nasion

 _ Działa odstraszająco na żerujące ptaki

Zaprawione
 rośnie zdrowo

� SUBSTANC JA AKT Y WNA:  tritikonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g w 1 litrze środka

ZAPRAWA W FORMIE PŁYNNEGO KONCENTRATU  zawiesinowego o działaniu 

kontaktowym oraz układowym, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do 

zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami 

grzybowymi.

1 . Zakres stosowania, terminy i dawki

Zaprawa chroni rośliny uprawne przed następującymi chorobami jak:

2 śnieć cuchnąca

2 śnieć gładka

2 głownia pyląca

2 głownia zwarta

2 głownia źdźbłowa

2 zgorzel siewek

Polecana jest do zaprawiania nasion zbóż ozimych i jarych, takich jak:

2 pszenica ozima i jara

2 pszenżyto ozime i jare

2 jęczmień ozimy i jary

2 żyto

2 owies

Zalecana dawka: 150–200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

Wyższą dawkę środka stosować do zaprawiania ziarna jęczmienia przeciwko głowni pylącej.

Preparat przenosi się
z sokami komórkowymi,  

chroniąc młode części rośliny

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 



Otoczone troską   od samego początku
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Omnix  025 FS
� SUBSTANC JA AKT Y WNA : fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g w 1 litrze środka 

 _ Płynna formulacja zapewniająca precyzyjne pokrycie 
nasion

 _ Do stosowania w zbożach ozimych i jarych

 _ Chroni przed wieloma z chorób grzybowych, zwłaszcza 
tych z rodzaju Fusarium ssp.

 _ Kontaktowy sposób działania

 _ Bezpieczny dla zarodka i siewek

o   –––––

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY  w formie płynnego koncentratu o działaniu kontaktowym, 

przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych 

i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta 

w celu zwalczania chorób grzybowych.

1. Zakres stosowania, terminy i dawki
Środek przeznaczony jest do ochrony zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi, 

zwłaszcza powodowanymi przez Fusarium spp.

Zboża ozime i jare
 3 pszenica ozima

 + pleśń śniegowa

 + śnieć cuchnąca

 + śnieć gładka

 + zgorzel siewek

 3 pszenica jara
 + śnieć cuchnąca

 + śnieć gładka

 + zgorzel siewek

 3 pszenżyto ozime
 + pleśń śniegowa

 + zgorzel siewek

 3 Żyto
 + pleśń śniegowa

 + głownia źdźbłowa

 + zgorzel siewek

Zalecana dawka:  200 ml/ 100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
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Jesienna ochrona 
herbicydowa zbóż

CHWASTY OZIME SĄ ROŚLINAMI BIOLOGICZNIE   

silniejszymi, wschodzą w temperaturze sto-

sunkowo niskiej, nie przekraczającej 2 –4°C. 

Charakteryzują się dużą żywotnością, szybciej 

rosną, łatwiej dostosowują się do niekorzystnych 

warunków oraz są bardziej plenne od jarych. Po-

garszają także zimotrwałość rośliny uprawnej – 

szczególnie na wcześnie sianych plantacjach. 

Gleba jest ogromnym bankiem nasion chwa-

stów. Według różnych źródeł w warstwie ornej 

(0-20 cm) ich liczba waha się w przybliżeniu od 

1 000 do 150 000 szt./m2. Najbardziej uciążli-

wym chwastem zwalczanym w czasie jesieni jest 

miotła zbożowa (Apera spica-venti), która nie-

wyeliminowana jesienią nadal rośnie zimą (przy 

dodatnich temperaturach) i może rozkrzewić 

się na przedwiośniu, stając się odporniejsza na 

wiosenne herbicydy. Ponadto problem również 

stwarzają następujące gatunki chwastów: chwa-

sty rumianowate (Asteraceae), przytulia czepna 

(Galium aparine), maki (Papaver rhoeas), chaber 

bławatek (Centaurea cyanus), przetaczniki (Scro-

phulariaceae) i jasnoty (Labiatae). Nie sposób 

tutaj zapomnieć o fiołku polnym (Viola arvensis 

Murray), który wyjątkowo dobrze rozwija się 

w okresie jesiennym.

Przygotowując się do najbliższej jesieni 

przedstawiamy Państwu nasze wyniki i spostrze-

żenia z doświadczeń ścisłych prowadzonych 

w mijającym sezonie. Poletka doświadczalne zlo-

kalizowane są w kilku miejscowościach w kraju. 

Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Wybiera-

my „trudne” pola o dużym nasileniu chwastów, 

tak aby dokładnie „prześwietlić” skuteczność 

działania substancji aktywnych. Przebadaliśmy 

na nich ponad 50 różnych wariantów herbicy-

dowych w trzech powtórzeniach. Poniżej przed-

stawiamy najbardziej niezawodne rozwiązania, 

które można dopasować do indywidualnych 

potrzeb i sytuacji na polu. Wybraliśmy kilka 

wariantów, które podzieliliśmy na dwie grupy: 

jednozabiegowe JESIEŃ  oraz sekwencję za-

biegów JESIEŃ-WIOSNA . 

Jesień
Spośród przebadanych rozwiązań na uwagę 

zasługują: zabiegi jesienne oparte są o preparat 

Toto 75 SG. Zawiera on dwie substancje 

aktywne z grupy sulfonylomoczników: 

tifensulfuron metylu – 68,2% i metsulfuron 

metylu 6,8%. Innowacyjna formulacja SG 

znacząco poprawia wnikanie substancji 

aktywnych wgłąb chwastów oraz odporność 

środka na zmywanie. Substancje te działają 

systemicznie; pobierane są głównie przez liście 

oraz częściowo przez korzenie. W roślinie 

przemieszczają się szybko, wstrzymując wzrost 

i rozwój chwastów (inhibitory biosyntezy 

aminokwasów - ALS) wkrótce po zabiegu. 

Chwasty tracą zdolność konkurencji i stopniowo 

zamierają. Pełny efekt chwastobójczy 

jest widoczny po upływie 3-4 tygodni od 

zastosowania. Zawarte w preparacie Toto 75 SG 

substancje skutecznie eliminują m. in. chwasty 

rumianowate, maki, miotłę zbożową, chwasty 

z rodziny krzyżowych (w tym samosiewy 

rzepaku), ostrożeń polny. Ponadto zwalczają 

także chwasty niższego rzędu takie jak: 

bodziszki, fiołki, przetaczniki, kurzyślad polny, 

jasnoty i niezapominajka polna. Z doświadczeń 

wynika, że w zbożach silniej rozwijających 

się jesienią żyto, pszenżyto pełen efekt 

herbicydowy uzyskaliśmy po zastosowaniu  
solo preparatu toto 75 sG w dawce  
0,09 kg/ha z adiuwantem olejowym PARTNER 

+ (0,5 l/ha). Uzyskana skuteczność zarówno 

na miotłę jak i na chwasty dwuliścienne była 

zbliżona do 100% (Tabela 2). Przeprowadzone 

obserwacje jesiennych systemów 

odchwaszczania pozwoliły wyodrębnić 

wyróżniające się wysoką skutecznością 

i szerokim spektrum działania kombinacje 

Toto 75 SG z preparatami zawierającymi 

chlorotoluron, izoproturon, czy diflufenikan 

(Tabela 1). 

 H Toto 75 SG (0,07 kg/ha)  
+ preparat zawierający  
chlorotoluron (1,0-1,5 l/ha)

Chlorotoluron zawarty w preparacie Tolurex 

500 SC wnikając przez liście i korzenie 

chwastów blokuje ich fotosyntezę (HRAC: C2). 

Taki mechanizm działania sprawia, że jest on 

idealnym wsparciem w walce z chwastami 

jednoliściennymi. Opierając się na wynikach 

przedstawionych w Tabeli 1 można zauważyć, iż 

jest to kompletna opcja ochrony herbicydowej. 

Zwalczająca zarówno miotłę zbożową jaki 

i najczęściej występujące chwasty dwuliścienne; 

skutecznie eliminuje chabra bławatka.

 H Toto 75 SG (0,07 kg/ha)  
+ preparat zawierający  
izoproturon (1,5-2,0 l/ha)

Izoproturon również należy do herbicydów 

o takim samym mechanizmie działania jak 

chlorotoluron (HRAC: C2). W porównaniu do 

poletek kontrolnych w doświadczeniu znaczna 

większość chwastów stanowiących największe 

zagrożenie w uprawie zbóż została zwalczona 

w 100% (Tabela 2). Opcja ta jest szczególnie 

polecana na plantacje o dużym nasileniu 

maków. 

Podstawowym zabiegiem agrotechnicznym jesienią dla większości plantatorów jest zwalczanie 
chwastów w uprawach ozimych. O zasadności przeprowadzenia zabiegu decyduje silna 
konkurencja roślin uprawnych z chwastami, które wschodząc razem z rośliną uprawną już od 
samego początku konkurują z nią o składniki pokarmowe, wodę, światło czy powierzchnię.

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Plantacja wolna od chwastów
KRZYSZTOF BZDĘGA >> 
CHEMIROL //
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 H Toto 75 SG (0,07 kg/ha) 
+ preparat zawierający 
difl ufenikan (0,25 l/ha)

Substancja aktywna diflufenikan zawarta jest 

m. in. w preparacie Stakato 500 SC. Wnika 

głównie poprzez liście oraz częściowo przez 

korzenie chwastów, niezawodna w zwalczaniu 

fiołka polnego, przytulii czepnej. Diflufenikan 

charakteryzuje się bardzo długim działaniem 

w glebie, niszcząc wschodzące kiełki chwastów. 

Zachwaszczenie na poletkach kontrolnych było 

wysokie, w czasie oceny obserwowano wysoką 

efektywność mieszaniny wobec szerokiej palety 

występujących chwastów (Tabela 1).

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest 

mieszanina popularnych substancji 

chemicznych: diflufenikan 0,25 l/ha 

(Stakato 500 SC) + metsulfuron metylu 

0,01 kg/ha (Galmet 20 SG) połączonych 

z izoproturonem 1,0-2,0 l/ha. W poprzednich 

latach była to jedna z częściej wybieranych 

kompozycji herbicydowych. Z obserwacji 

przeprowadzonych na poletkach i polach 

produkcyjnych wynika, iż mieszanina ta 

charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum 

zwalczanych chwastów. Doskonale zwalcza 

miotłę zbożową, maki, rumianki, przytulię 

czepną, przetaczniki, fiołki, samosiewy rzepaku 

i wiele innych chwastów.

Na plantacje szczególnie narażone na silne 

występowanie chabra bławatka polecamy 

w powyższej mieszaninie zastąpić izoproturon 

preparatem Tolurex 500 SC w dawce 1,0-1,5 

l/ha (chlorotoluron). Dodatkowym atutem 

tego rozwiązania jest możliwość stosowania 

późniejszą jesienią, podczas gdy mogą wystąpić 

ujemne temperatury. Powyższe mieszaniny 

charakteryzują się wydłużonym działaniem 

jednocześnie nie stanowiąc zagrożenia dla 

upraw następczych. 

Jesień–wiosna
Popularna dwuzabiegowa opcja herbicydowa. 

Jesienią głównie w celu zniszczenia miotły 

zbożowej stosujemy środek zawierający 

chlorotoluron w dawce 2 l/ha (Tolurex 500 SC) 

bądź izoproturon 2,5 l/ha. Zaletą Tolurex’u jest 

możliwość stosowania go w okresie późniejszej 

jesieni, kiedy mogą występować już ujemne 

temperatury. Szczególnie wart jest polecenia na 

plantacje silnie zagrożone chabrem bławatkiem. 

W przypadku silnego zachwaszczenia 

samosiewami rzepaku dobrym rozwiązaniem 

jest dodatek preparatu Galmet 20 SG 

zawierającego metsulfuron metylu, zwłaszcza 

jeżeli zależy nam na wzmocnieniu działania 

chwastobójczego na bodziszka i fiołka polnego. 

Wiosennym uzupełnieniem jesiennego 

zabiegu jest mieszanina produktów Galaper 

200 EC (fluroksypyr) z preparatem Galmet 

20 SG (metsulfuron metylu) tworzących 

pakiet handlowy Galaper Strong. Takie 

rozwiązanie zapewnia zwalczanie niespotykanie 

szerokiej palety chwastów. Polecamy je na 

plantacje, na których problemem szczególnie 

są: przytulia czepna, chaber bławatek, 

rumianowate, maki, ostrożeń polny oraz coraz 

bardziej uciążliwe chwasty stopnia niższego: 

jasnoty, przetaczniki, fiołek, bodziszki. Oprócz 

wysokiej skuteczności tej mieszaniny ważną 

cechą jest bezpieczeństwo dla roślin uprawnych 

oraz możliwość stosowania w późnych fazach 

rozwojowych zbóż.

Dla usystematyzowania informacji zestawiliśmy 

dla Państwa w tabeli spektrum zwalczanych 

chwastów przez najczęściej stosowane 

substancje aktywne i ich mieszaniny. ¶

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Fot. 1.�Niezwalczone chwasty konkurują 
z rośliną uprawną

Fot. 2.�Galaper Strong, działanie – 
chaber bławatek, inne chwasty dwuliścienne

Fot. 3.�Toto - brak fi totoksyczności, 
bezpieczny dla roślin uprawnych

FOT. 1 

Toto + Tolurex - wysoka skuteczność i szerokie spektrum działania na chwasty 

FOT. 2 

FOT. 3 

TOTO 75 SG + TOLUREX 500 SC KONTROLA
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Tabela 1.  Spektrum zwalczanych chwastów przez dostępne substancje aktywne w ochronie zbóż ozimych
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Bodziszek drobny W   W  W  W  Ś Ś W W Ś W

Chaber bławatek  Ś  W Ś Ś W W Ś Ś Ś W Ś O W

Dymnica pospolita W W   W W O W  W  W   Ś

Fiołek polny W O W W W W  W Ś W  W Ś  W

Gorczyca polna W W  W W W Ś W W W W Ś W  W

Gwiazdnica pospolita W W W W W W W W W W W W W W W

Jasnota purpurowa W   W W W  W W W Ś W W  W

Jasnota różowa W O  W W W W W  W Ś W W  W

Komosa biała W W Ś W W W W W W  Ś W   W

Kurzyślad polny W Ś  W W W  W       W

Mak polny W W  W W W O W  W Ś   O W

Maruna bezwonna W  W W W W  W W W Ś W W  W

Miotła zbożowa W W W  W W W W  W W W W W  

Niezapominajka polna W W  W W W W W  W W    W

Ostrożeń polny W  O W O O  W O O O O   W

Owies głuchy  Ś    Ś O     O O   

Perz właściwy   O  O O    O O O O   

Powój polny   O   O    O  O   W

Poziewnik szorstki W Ś  W Ś Ś  W       W

Przetaczniki W O   W W O W  W  O  W W

Przytulia czepna Ś O W O W W Ś Ś Ś W Ś W W W W

Rdesty W O   W W  W Ś    W  W

Rumian polny  W   W W W W W W W W W W W

Rumianek pospolity W W  W W W  W       W

Rzodkiew świrzepa W O  W W W  W  W W    W

Samosiewy rzepaku W  Ś W  W Ś W  W W Ś W W W

Skrzyp polny   O  O O    O O O   W

Sporek polny W Ś  W W W  W       W

Szarłat szorstki W    W W  W W       

Tasznik pospolity W W  W W W W W W W W W W W W

Tobołki polne W W  W W W W W W W W W  W W

Wyczyniec polny     W W W W Ś W Ś  Ś   

Życica wielokwiatowa     W W          

Tabela 2.  Procentowa ocena skuteczności zwalczania chwastów w doświadczeniach ścisłych (Głuchowo 2012/2013)

l.p preparat I dawka preparat II dawka adiuwant faza  
(BBCH) miotła rzepak przetacznik fiołek przytulia chaber  

bławatatek mak

1 Toto 75 SG 0,07 Tolurex 500 SC 1,5 Asystent+ 50 ml 12–13 100 100 97 95 100  100 100

2 Toto 75 SG 0,07 Stakato 500 SC 0,25 Asystent+ 50 ml 12–13 97 100 100 100 97 96 100

3 Toto 75 SG 0,07 Izoproturon 500 SC  2,0  Asystent+ 50 ml 12–13  100  100 100  93  97 99   100

3 Toto 75 SG 0,09     Partner+ 0,5 12–13 96 100 97 100 98 97  100

4      KONTROLA [Ilość chwastów – szt./m2] 456 5 25 140 15 8  9

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

TOTO GALMET STAKATO  
+IZOFARM 
+ GALMET

TOTO 
+ TOLUREX

GALAPER 
STRONG

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 



Mocne wejście    w chwasty
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 Galaper  200 EC
� ZALECANY ADIUWANT 

� SUBSTANC JA AKT Y WNA : fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu 
pirydynokarboksylowego) – 200 g w 1 l środka

 _ Bezwzględnie skuteczny w walce z przytulią czepną

 _ Zwalcza przytulię czepną w każdej fazie rozwojowej 

 _ Błyskawiczne efekty działania widoczne już po 2 dniach 
od zastosowania

 _ Skuteczna wiosenna ochrona pszenicy ozimej przed 
chwastami dwuliściennymi

 _ Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów

 _ Bezpieczny dla rośliny uprawnej

o   –––––
ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY  w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej. 
Środek ten stosowany jest nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii 
czepnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, przenżycie ozimym, 
życie ozimym oraz jęczmieniu jarym.

1. Działanie na chwasty
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Pierwsze objawy działania środka na 
chwasty są widoczne po upływie 2–3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. 
Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

2. Chwasty wrażliwe na fl uroksypyr

3. Chwasty średnio wrażliwe na fl uroksypyr

4. Chwasty odporne na fl uroksypyr

5. Zakres stosowania, terminy i dawki ›
Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności 
chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, 
natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju 
oraz w przypadku silnego zachwaszczenia.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
 3 opryskiwać po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka 

Zalecana dawka:  0,6–1,0 l/ha

Jęczmień jary
 3 Zalecana dawka:  Galaper 200 EC 0,25–0,4 l/ha + Galmet 20 SG 20 g/ha

Zalecana ilość wody:  200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste

gwiazdnica pospolita 
jasnota purpurowa 
jasnota rożowa 
mniszek pospolity 
niezapominajka polna 
przetaczniki 
przytulia czepna

poziewnik szorstki
psianka czarna 
powoje 
rdesty 
rumian polny
rumianek pospolity 
szczaw tępolistny

szczaw kędzierzawy 
skrzyp polny 
pokrzywy 
przymiotno kanadyjskie
tobołki polne
wyki

fiołek polny 
dymnica pospolita 
kurzyślad polny

ostrożeń polny 
sporek polny 
starzec zwyczajny 

tasznik pospolity
żółtlica 
drobnokwiatowa

rośliny jednoliścienne
jaskier rozłogowy

krwawnik pospolity
krwiściąg lekarski
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Z B O Ż A  / Jesień 2013�93 Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

 Galmet  20 SG
+ ZALECANY ADIUWANT 

� SUBSTANC JA AKT Y WNA:  metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika) - 20%

 _ Najwyższa skuteczność w zwalczaniu uporczywych 
chwastów

 _ Nowoczesna formulacja preparatu zapewniająca pełną 
rozpuszczalność substancji aktywnych

 _ Szybkie efekty działania

 _ Szeroki okres stosowania

 _ Bezpieczeństwo dla roślin uprawnych

 ––––– O

 Bezwzględny
  w walce z chwastami

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY  w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony 
do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, przenżycie ozimym, życie 
ozimym oraz jęczmieniu jarym.

1. Działanie na chwasty
GALMET 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany 
jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie.
Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu.
Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania.

2. Chwasty wrażliwe na metsulfuron metylu
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, igli-
ca pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, 
maruna bezwonna, miłek letni, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, ostrożeń polny, po-
ziewnik polny, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest 
ptasi, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, starzec 
zwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, złocień polny

3. Chwasty średnio wrażliwe na metsulfuron metylu
dymnica pospolita, łoboda rozłożysta, rdest powojowy

4. Chwasty odporne na metsulfuron metylu ›
przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy

5. Zakres stosowania, terminy i dawki
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

 3 Środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej w fazie 1-go kolanka pszenicy.
 Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie 

rosnące chwasty.
Zalecana dawka:  30 g/ha

 W warunkach niesprzyjających działaniu środka GALMET 20 SG (susza, niska tem-
peratura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego 
ASYSTENT w dawce 0,1 l/ha.

 W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w pszenicy ozimej 
(głównie przytulia czepna i samosiewy rzepaku) środek GALMET 20 SG można 
stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC w dawce: 

 GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4-0,6 l/ha

Jęczmień jary
 3 Zalecana dawka:  Galmet 20 SG 20 g/ha + Galaper 200 EC 0,25–0,4 l/ha

Zalecana ilość wody:  200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste



 Galaper Strong

 jest to pakiet handlowy składający się ze środka Galaper 200 EC oraz preparatu Galmet 20 SG, 
zawierającego nową na polskim rynku substancję czynną metsulfuron metylu. 

Galaper Strong zapewnia zwalczenie niespotykanie szerokiej palety chwastów. Jest to optymalny wariant ochrony herbicydowej dla plantacji, 
na których problemem jest nie tylko przytulia czepna, ale także inne chwasty dwuliścienne, jak: chaber bławatek, rumianowate, maki, ostrożeń 
polny, samosiewy rzepaku, czy też coraz bardziej uciążliwe chwasty niższego szczebla: jasnoty, przetaczniki, fi ołek, bodziszki. Obydwa produkty 
zapewniają także wysokie bezpieczeństwo zbożom i mogą być aplikowane w późniejszych fazach rozwojowych, zachowując wysoką skuteczność 
chwastobójczą. Galaper Strong jest doskonałym uzupełnieniem produktów służących do eliminacji miotły zbożowej. Dobrze radzi sobie 
z chwastami w zaawansowanych fazach rozwoju. Galaper Strong to także idealne rozwiązanie do wykonania zabiegów korekcyjnych – poprawek 
po zabiegach jesiennych. Co więcej, jego atutem jest też niezwykle atrakcyjna cena, zwłaszcza w odniesieniu do jakości produktu.

NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA 
I PEŁNE BEZPIECZEŃST WO STOSOWANIA

DOSTĘPNE PAKIETY

� PAKIET MAŁY na 2,5 ha
Galaper 200 EC – opakowanie 1 l
Galmet 20 SG – opakowanie 50 g

� PAKIET DUŻY na 12,5 ha
Galaper 200 EC – opakowanie 5 l
Galmet 20 SG – opakowanie 250 g

BEZWZGLĘDNIE SKUTECZNY
w walce z chwastami dwuliściennymi

BRAK OGRANICZEŃ 
w doborze roślin następczych

NIEZWYKLE SZEROKIE SPEKTRUM
zwalczanych chwastów 

IDEALNY PARTNER
do preparatów zwalczających 
miotłę zbożową

BŁYSKAWICZNE 
efekty działania

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE 
do poprawek po zabiegach 
jesiennych 

ZAPEWNIA NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO 
uprawom zbożowym, nawet w późnych fazach rozwojowych 

DZIAŁA SKUTECZNIE 
już od 5°C 

BEZWZGLĘDNIE SKUTECZNY
w walce z chwastami dwuliściennymi

BRAK OGRANICZEŃ 
w doborze roślin następczych

NIEZWYKLE SZEROKIE SPEKTRUM
zwalczanych chwastów 

IDEALNY PARTNER
do preparatów zwalczających 
miotłę zbożową

BŁYSKAWICZNE 
efekty działania

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE 
do poprawek po zabiegach 
jesiennych 

ZAPEWNIA NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO
uprawom zbożowym, nawet w późnych fazach rozwojowych 

DZIAŁA SKUTECZNIE 
już od 5°C 

NAJLEPSZE 
ROZWIĄZANIE

NA RYNKU 
HERBICYDÓW

 W TYM SEZONIE

w walce z chwastami dwuliściennymi

jesiennych 



 Galaper Strong
TERMINY STOSOWANIA

� METSULFURON METYLU – stosuje się od fazy 2 liści do fazy liścia fl agowego rośliny uprawnej.

� FLUROKSYPYR – stosuje się wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia fl agowego (BBCH 37).
� zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
� zalecane opryskiwanie: średniokropliste

* � GALAPER 200 EC 
FLUROKSYPYR 
(związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) 
– 200 g w 1 l preparatu 

� GALMET 20 SG
METSULFURON METYLU 
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 
– 20% 

SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE CZYNNE

*nowoczesna formulacja preparatu dedykowana specjalnie do preparatów z grupy sulfonylomoczników, które do tej pory występowały w formulacji WG. 
Formulacja ta zapewnia pełną rozpuszczalność substancji aktywnej, co znacząco poprawia skuteczność oraz umożliwia skuteczne płukanie opryskiwacza.

GALAPER 200 EC
FLUROKSYPYR
(związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) 
– 200 g w 1 l preparatu 

Niniejsza reklama ma charakter informacyjny. Przed zastosowaniem preparatów należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie środka ochrony roślin. 
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania środków.

REJESTRACJA MIESZANINY 

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY
Galmet 20 SG w dawce: 20 g/ha + Galaper 200 EC w dawce: 0,4–0,6 l/ha

FLUROKSYPYR, METSULFURON METYLU 
SUBSTANCJE BEZPIECZNE DLA ZBÓŻ

METSULFURON METYLU w Unii Europejskiej posiada rejestrację w uprawach zbożowych: 
� OZIMYCH

� pszenica ozima
� jęczmień ozimy
� żyto ozime
� pszenżyto ozime

� JARYCH
� owies ( od fazy 3 liści do 2 kolanka)
� pszenica jara
� jęczmień jary
� pszenżyto jare 

Preparat Galmet 20 SG polecany jest w dawce 30 g/ha + Asystent+ w dawce 0,05–0,1 l/ha.

FLUROKSYPYR jest substancją polecaną do ochrony plantacji zbóż:

� OZIMYCH
� pszenicy
� jęczmienia
� pszenżyta
� żyta

� JARYCH
� pszenicy
� jęczmienia
� pszenżyta 
� owsa 

Dawkę substancji aktywnej należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących 
na polu. Preparat Galaper 200 EC polecany jest w dawce 0,6–1,0 l/ha.IDEALNY PARTNER

do preparatów zwalczających 
miotłę zbożową



1.
bezwzględnie 

skuteczny
w walce 

z chwastami 
dwuliściennymi

2.
niezwykle szerokie

spektrum
zwalczanych 

chwastów
3.

zapewnia najwyższe bezpieczeństwo 
uprawom zbożowym, nawet w późnych 

fazach rozwojowych

4.
doskonałe rozwiązanie 

do poprawek
po zabiegach jesiennych 

5.
błyskawiczne efekty

działania 

6.
działa skutecznie 

już od 5°C 

NAJLEPSZE 
ROZWIĄZANIE
NA RYNKU HERBICYDÓW
W TYM SEZONIE

w w w . g a l a p e r s t r o n g . p l
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Z B O Ż A  / Jesień 2013�97 Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Stakato  500 SC
� SUBSTANC JA AKT Y WNA:  diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów)  

– 500 g/l

 _ Szerokie spektrum zwalczanych chwastów

 _ Niezawodny w zwalczaniu �ołka polnego

 _ Zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym

 _ Najlepiej działa na chwasty w fazie kiełkowania

 ––––– O

Wdepcz chwasta
   z klasą

� ZALECANY ADIUWANT  

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY , koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcień-

czania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów 

dwuliściennych (głównie fiołka polnego) i niektórych jednoliściennych (głównie miotły 

zbożowej) w pszenicy ozimej.

1. Działanie na chwasty
Diflufenikan pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. 

Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy 

uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie 

kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

2. Chwasty wrażliwe np.:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa (w wyższej z za-

lecanych dawek), przytulia czepna 

3. Chwasty średnio wrażliwe np.:
komosa biała, samosiewy rzepaku

4. Chwasty odporne np.:
ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny, inne chwasty wieloletnie i głę-

boko korzeniące się.

5. Zakres stosowania, terminy i dawki

Pszenica ozima
 3 Zabieg wykonać jesienią w fazie 2-3 liści pszenicy ozimej

Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha.
 UWAGA! Wyższą z zalecanych dawkę stosować gdy chwasty znajdują się w póź-

niejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.

Zalecana ilość wody:  200–300 l/ha

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste
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Z B O Ż A  / Jesień 2013�99 

 Tolurex  500 SC
� SUBSTANC JA AKT Y WNA:  chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) 

– 500 g w 1 litrze środka

 _ Skuteczny herbicyd na miotłę do stosowania z produktami 
zwalczającymi chwasty dwuliścienne

 _ Uniwersalny herbicyd działający przez glebę i liście

 _ Do stosowania jesienią, zimą oraz na przedwiośniu 
i wiosną

 _ Bezpieczny dla zbóż

 _ Możliwość stosowania na zmarzniętą glebę w okresie 
występowania minusowych temperatur

 _ Polecany na plantacje silnie zagrożone chabrem 
bławatkiem

Daj mu pole
    do popisu

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY , koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcień-
czania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły 
zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastow dwuliściennych w: 
jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym.

1. Działanie na chwasty
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Chwasty dwuliścienne niszczy 
najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kieł-
kowania do końca fazy krzewienia.

2. Chwasty wrażliwe

3. Chwasty średnio wrażliwe

4. Chwasty odporne

5. Zakres stosowania, terminy i dawki
Pszenica ozima

 3 bezpośrednio po siewie pszenicy
Zalecana dawka:  2 l/ha.

 3 jesienią od fazy 3 liści pszenicy do wystąpienia nocnych przymrozków (faza 3 liści 
jest wówczas gdy trzeci liść jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).
Zalecana dawka:  2 l/ha.

 W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spo-
wodować okresowe żółknięcie pszenicy.

 3 w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie 
przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
Zalecana dawka:  1,5 l/ha.

 Zabieg może być również wykonany na glebę zamarzniętą, ale bez okrywy śnieżnej. 
Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna być niższa niż minus 3°C z uwagi 
na możliwość zamarzania cieczy użytkowej w rozpylaczach (dyszach) opryskiwacza.

 3 na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą i przy średnim za-
chwaszczeniu chwastami dwuliściennymi.
Zalecana dawka:  2 l/ha.

 3 wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin, od fazy 3 liści pszenicy do 
fazy pełni krzewienia.
Zalecana dawka:  3 l/ha.

chaber bławatek
gwiazdnica pospolita 
jaskier polny
jasnota rożowa
komosa biała
kurzyślad polny
miłek letni

miotła zbożowa
niezapominajka polna
poziewnik szorstki
rdest ptasi
rumianek pospolity
skrytek polny
sporek polny

szczawik polny
tasznik pospolity
tobołki polne
tomka oścista
wiechlina roczna
wyczyniec polny

gorczyca polna
przytulia czepna 
(od kiełkowania do fazy 2
okółkow liściowych) 

rdest kolankowy
rdest powojowy
rzodkiew świrzepa

rośliny jednoliścienne
jaskier rozłogowy

krwawnik pospolity
krwiściąg lekarski

� ZALECANY ADIUWANT 

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 



Wyceluj chwasta

P
la

n
ta

c
ja

 w
o

ln
a

 o
d

 c
h

w
a

st
ó

w

100�Jesień 2013 / Z B O Ż A Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

 Kiler  360 SL
� ZALECANY ADIUWANT 

� SUBSTANC JA AKT Y WNA : glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l

 _ Herbicyd totalny oparty o sól glifosatu

 _ Eliminuje chwasty jednoroczne i wieloletnie

 _ Niezastąpiony w walce z perzem i innymi uciążliwymi 
chwastami w tym także wieloletnimi

 _ Optymalne rozwiązanie do niszczenia samosiewów 
rzepaku

 _ Ułatwia zbiór, wyrównuje dojrzewanie plantacji, obniża 
koszty zbioru

o   –––––
ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY  w formie koncentratu do sporządzania roztworu wod-

nego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu i innych chwastów, w tym 

chwastów dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych. Środek 

przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

1. DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy), a następnie prze-

mieszczany do części podziemnych (korzenie, rozłogi, itp.), powodując ich zamieranie. 

Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. 

Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i 

wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie środka.

2.	Chwasty wrażliwe:
maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, samosiewy rzepaku

3. Chwasty odporne np.:
skrzyp polny

4. Zakres stosowania, terminy i dawki
 3 pola uprawne

 Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwal-

czania perzu właściwego i innych chwastów.

 3 termin zabiegu
 Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie 

rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie 

wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien 

osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone 

liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wyso-

kości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Zalecana dawka:  3-5 l/ha w 200-300 l wody (używając rozpylaczy zapewniających 

opryskiwanie średniokropliste).
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Z B O Ż A  / Jesień 2013�101 Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Toto  75 SG
� SUBSTANC JA AKT Y WNA: tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych  

sulfonylomocznika) – 68,2%, metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych  

sulfonylomocznika) – 6,8% _ Nowoczesna formulacja SG zapewniająca bardzo dobrą 
rozpuszczalność oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej

 _ Dwie, uzupełniające się substancje aktywne

 _ Specjalista od walki z �ołkiem polnym, samosiewami 
rzepaku i innymi chwastami dwuliściennymi

 _ Dodatek adiuwanta wpływa na zwiększenie skuteczności 
w zwalczaniu miotły zbożowej 

 _ Herbicyd pobierany przez liście oraz częściowo przez 
korzenie chwastów

 ––––– O

A ósmego dnia
 powstałoTOTO

+ ZALECANY ADIUWANT  

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY  w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony 

do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej. Środek Toto 75 SG stosuje się przy użyciu 

opryskiwaczy polowych.

1. Działanie na chwasty
TOTO 75 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany 

jest poprzez liście oraz częściowo przez korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej ro-

ślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. 

Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania.

2. Chwasty wrażliwe
blekot pospolity, bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, 

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, 

mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, 

poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik polny, rdesty, rumianek 

pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik 

pospolity, tobołek polny

3. Chwasty średnio wrażliwe
przytulia czepna, przetacznik perski

4. Zakres stosowania, terminy i dawki ›

Pszenica ozima
  Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie 

rosnące chwasty.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:  90 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  70–90 g/ha 
Maksymalna liczba zabiegów:  1.
Zalecana ilość wody:  200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste.

 Większą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, 
przytulii czepnej i przetaczników oraz na chwasty bardziej zaawansowane w roz-
woju.



C zysty łan  w zasięgu ręki
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Izofarm  500 SC
� ZALECANY ADIUWANT  

� SUBSTANC JA AKT Y WNA : izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika)  
– 500 g w 1 litrze środka

 _ Skuteczny w walce z miotłą zbożową

 _ Szerokie spektrum zwalczanych chwastów

 _ Dobrze komponuje się z innymi preparatami z grupy 
regulatorów wzrostu, poszerzając spektrum działania

 _ Skutecznie chroni przed zachwaszczeniem wtórnym

 _ Korzystny stosunek ceny do jakości produktu

o   –––––

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY , koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania 

wodą, stosowany nalistnie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych 

chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym. Środek pobierany jest 

poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą się 

w fazie 2–4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2–6 liści.

1. Chwasty wrażliwe
dymnica pospolita

gwiazdnica pospolita

mak polny

maruna bezwonna

miotła zbożowa

niezapominajka polna

tobołki polne

2. Chwasty średnio wrażliwe
chaber bławatek

3. Chwasty odporne
fiołek polny

jasnoty

przytulia czepna

przetaczniki

4. Zakres stosowania, terminy i dawki

Pszenica ozima
 3 opryskiwać po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do 

zakończenia fazy krzewienia.

Zalecana dawka:  2-2,5 l/ha.

Pszenżyto ozime
 3 opryskiwać po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do 

zakończenia fazy krzewienia.

Zalecana dawka:  2-2,5 l/ha.

Stosować środek raz w sezonie wegetacyjnym.

Zalecana ilość wody:  200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste.
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Szkodniki
MGR INŻ.  
GRZEGORZ PRUSZYŃSKI >>

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – 
PAŃSTWOWY INSTYTUT  
BADAWCZY POZNAŃ //

 Jesienne 
szkodniki 
zbóż

 H Lenie
Muchówki o krępym ciele, barwy czarnej, 

posiadające grube nogi z kolcami na 

przednich goleniach. W ciągu roku rozwija się 

tylko jedno pokolenie szkodnika. Lot postaci 

dorosłych trwa od kwietnia do czerwca, 

a owady odżywiają się nektarem kwiatów. 

Samice składają jaja w złożach, do gleb 

lekkich, najchętniej wilgotnych i zasobnych 

w substancje organiczne, położonych 

w pobliżu zarośli lub do stert kompostowych. 

Dla roślin uprawnych szkodliwe są postacie 

larwalne, długości do 15 mm, barwy ziemisto-

szarej, beznogie z ciemną głową, zaopatrzone 

na każdym segmencie w krótkie szczeciny 

i cztery kolce na końcu ciała. Młode larwy 

żerują początkowo na znajdujących się 

w glebie resztkach roślinnych. Nieco starsze 

żerują na korzeniach, bulwach, cebulach, 

szyjkach korzeniowych, czy kiełkujących 

nasionach, zimują na głębokości od 5 do 10 

cm. Największą szkodliwością charakteryzują 

się starsze larwy przed przepoczwarczeniem, 

żerujące wczesną wiosną po przezimowaniu.

W Polsce występują: najczęściej spotykany - 

leń ogrodowy (Bibio hortulanus L.) oraz leń 

marcowy (Bibio marci L.) i leń czarnożyłek 

(Bibio johannis L.).

W celu ograniczenia liczebności szkodnika 

wskazane jest także osuszanie gleby. 

Uproszczenia agrotechniczne, szczególnie 

przyorywanie dużych ilości resztek 

pożniwnych oraz pozostawianie samosiewów 

zbóż, rzepaku i innych roślin sprzyjają 

rozwojowi leni.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
50 larw na 1 m2.

 H Łokaś garbatek
Chrząszcze długość około 16 mm, mają 

wałkowate ciało brązowo-czarnej barwy 

z jasną stroną brzuszną. Żerują na kłosach 

traw i zbóż (na owsie rzadko). Charakteryzują 

się aktywnością zmierzchowo-nocną. 

NTENSYFIKACJA UPRAW ZBÓŻ,  uproszczenia w agrotechnice i strukturze zasiewów, 

oraz zmiany klimatyczne są przyczynami coraz częściej występującego zagroże-

nia ze strony mało znanych, dotychczas mniej ważnych szkodników. Żyły one od 

wielu lat w łanach zbóż, lecz w niewielkiej liczbie nie powodując żadnych szkód. 

Przykładem szkodników zaskakująco licznie pojawiających się jesienią w ciągu 

ostatnich lat mogą być: łokaś garbatek i śmietki.

Szkodniki występujące na zbożach, podczas całego okresu wegetacji, mogą 

obniżyć plon ziarna od 2 do 20 dt/ha lub więcej. Gatunkami najważniejszymi 

występującymi na terenie Polski i zagrażającymi zbożom w okresie jesiennej 

wegetacji są: rolnice, łokaś garbatek, mszyce - wektory chorób wirusowych, śmietka ozimówka, 

ploniarka zbożówka i lenie.

Czynnikami decydującymi o znaczeniu gospodarczym poszczególnych grup szkodników są: 

warunki klimatyczno-glebowe i technologia uprawy.

Warunki klimatyczno-glebowe, zwłaszcza w ostatnich latach, ulegają systematycznym zmianom. 

Na zmiany warunków glebowych wywierają wpływ uproszczenia płodozmianu i agrotechniki oraz 

używanie do prac polowych ciężkiego sprzętu mechanicznego. Nie jest obojętne dla gleby nawożenie 

i stosunki wodne. Zmiany klimatyczno-glebowe mogą spowodować wzrost liczebności szkodników.

Bardzo ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony jest agrotechnika. Postępujące 

uproszczenia agrotechniczne prowadzą do wzrostu liczebności szkodników. Brak podorywek, sto-

sownie upraw bezorkowych oraz postępujące uproszczenia w płodozmianie roślin, to czynniki zwięk-

szające prawdopodobieństwo masowego pojawu szkodników, takich jak: rolnice czy łokaś garbatek.

Przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych ma duże znaczenie i jest podstawą 

skutecznych programów ochrony zbóż. Unikanie monokultur, przestrzeganie dostatecznie dużej 

izolacji przestrzennej między tegoroczną i ubiegłoroczną plantacją, usuwanie z pól chwastów i ich 

pozostałości ogranicza występowanie szkodników. Pamiętać należy o prawidłowej orce i podorywce.

Ważnym elementem ochrony zbóż przed owadami szkodliwymi w okresie jesiennej wegetacji 

jest prawidłowy monitoring. Decyzja o wykonaniu zabiegu i wybór optymalnego terminu powinny 

być podejmowane na podstawie monitoringu konkretnej uprawy i progów ekonomicznej szkodliwo-

ści. Ze względu na wiele zmiennych czynników środowiskowych, tylko własne obserwacje polowe 

mogą pomóc w ocenie rzeczywistego zagrożenia upraw. W uprawie zbóż z powodzeniem można 

stosować metodę „żółtych naczyń”. Dobre rezultaty można również osiągnąć przy użyciu czerpaka 

entomologicznego.

I

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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W lipcu i sierpniu samice składają do gleby 

białe, wielkości ziarna prosa jaja, po około 

dwóch tygodniach wylęgają się larwy, które 

objadają kiełkujące zboża, aż po powierzchnię 

gleby. Gdy pędy są jeszcze młode na skutek 

uszkodzeń podstawy liścia zewnętrzna część 

blaszki więdnie i obumiera.

Po przezimowaniu w glebie larwy łokasia 

garbatka zaczynają żer na zbożach ozimych 

i trawach, następnie na zbożach jarych. Liście 

są uszkadzane nie z powodu zjadania, lecz 

poprzez żucie i wysysanie. Objawy żerowania 

larw łokasia to rośliny o postrzępionych 

lub przeżartych liściach i połamanych 

źdźbłach. Rośliny uszkodzone giną lub 

wytwarzają nadmierną ilość źdźbeł bocznych, 

nie zawsze wydających kłosy, na polach 

powstają „łysiny”. Larwy są jasno-żółte 

z ciemną częścią głowową i dużymi czarnymi 

płytkami grzbietowymi, spłaszczone, nie 

przekraczające 3 cm długości, zaopatrzona 

w trzy pary odnóży tułowiowych. Żerują 

o zmierzchu, nocą i w pochmurne dni, 

ukrywając się w pionowych chodnikach na 

głębokości od 20 do 30 cm. Niekiedy wciągają 

rośliny do swoich podziemnych chodników.

Łokaś występuje najczęściej na glebach 

zlewnych oraz na zaperzonych polach, 

pastwiskach, miedzach i łąkach. Największe 

straty są powodowane przez żerowanie larw 

na wiosnę. 

Zabiegi agrotechniczne zmniejszają ryzyko 

masowych pojawów, zaleca się również 

niszczenie chwastów jednoliściennych. 

Podczas powtórnej uprawy ozimin, jak też 

po opóźnionym lub w ogóle zaniechanym 

przyoraniu ścierniska, może dojść do 

odbudowy populacji, którą należy zwalczać.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 1-2 larwy 

lub 4 świeżo uszkodzone rośliny na 1 m2.

Lenie - imago  Lenie – larwy 

Łokaś garbatek - larwa  Łokaś garbatek - imago 
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 H Mszyce
Zarówno larwy jak i postacie dorosłe 

uszkadzają rośliny przez wysysanie soków 

z liści, pochew liściowych, źdźbeł i kłosów. 

Powoduje to zachwianie gospodarki 

wodnej rośliny, co prowadzi do więdnięcia 

i zasychania młodych roślin, natomiast 

u starszych roślin do niewykłaszania 

zbóż i bielenia kłosów. Innym dużym 

zagrożeniem niesionym przez mszyce są 

przenoszone przez nie choroby wirusowe. 

W jednym sezonie wegetacyjnym, zależnie 

od gatunku może się rozwijać od ośmiu do 

dwunastu pokoleń. W ciągu 30-dniowego 

życia (w optymalnej temperaturze), przy 

wysokim wskaźniku reprodukcji, populacja 

mszycy zbożowej może się podwoić podczas 

trzech dni, a po 20 dniach wzrost może być 

pięćdziesięciokrotny. Stosowanie nawozów 

azotowych sprzyja mszycom, gdyż potrzebują 

one duże ilości rozpuszczalnych związków 

azotowych. Mszyce należą do pluskwiaków 

równoskrzydłych, rodziny mszycowatych. 

Są niewielkich rozmiarów, od 1,5 do 3 mm, 

różnie zabarwione, występują osobniki 

uskrzydlone i bezskrzydłe, wspólną cechą 

charakterystyczną jest występowanie  

w tylnej części odwłoka dwóch rurek  

zwanych syfonami.

Próg ekonomicznej szkodliwości: 
stwierdzenie obecności pierwszych 

osobników.

 H Ploniarka zbożówka
Dorosła muchówka jest długości 2 mm, 

o lśniąco-czarnym ciele, czerwonych oczach 

i brązowo-żółtych odnóżach. Lot pierwszego 

pokolenia odbywa się od końca kwietnia 

do początku czerwca, natomiast od końca 

czerwca do sierpnia występuje pokolenie 

letnie, a od sierpnia do końca października 

pokolenie jesienne. Samice składają 

pojedynczo od 25 do 35 jaj. Larwy smukłe, 

lśniące, białe, do 5 mm, bez nóg, z jedną 

parą czarnych silnych haków gębowych 

i dwiema małymi brodawkami z tyłu ciała. 

Larwy I i III pokolenia uszkadzają młode 

zasiewy, larwy II pokolenia niszczą również 

zawiązki ziaren. Larwa uszkadza w zbożach 

zawsze tylko jeden pęd, jej rozwój trwa 

od 20 do 30 dni. U zaatakowanych roślin 

zaobserwować można: we wczesnojesiennych 

i późno wiosennych zasiewach żółknięcie 

i obumieranie liści sercowych, często 

u podstawy liści objawy zgnilizny; rośliny, 

które się nie rozkrzewiły obumierają, 

a rozkrzewione tworzą zwiększoną liczbę 

pędów, które rzadko się wykłaszają.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
6 larw na 100 roślinach

 H Rolnice
Rolnice to motyle średniej wielkości 

o rozpiętości skrzydeł od 25 do 40 mm, 

o dużych oczach i długich czułkach, 

szarobrunatne o jaśniejszej barwie tylnych 

skrzydeł. Dorosłe osobniki latają najczęściej 

od połowy maja do połowy lipca i od 

sierpnia do października, po zmierzchu 

i w nocy. Samice składają jaja do ziemi 

lub na roślinie żywicielskiej. Gąsienice 

są nagie i żerują najczęściej w nocy. Ich 

cechą charakterystyczną jest spiralne 

zwijanie się w czasie spoczynku lub w razie 

zaniepokojenia. Młode gąsienice żerują na 

nadziemnych częściach roślin, starsze kryją 

się w glebie, gdzie uszkadzają kiełkujące 

ziarno lub wychodzą w nocy na powierzchnię 

i podgryzają rośliny u nasady. Uszkodzenia 

w okolicy szyjki korzeniowej powodują, że 

roślina przewraca się i zamiera. Zimują 

gąsienice w glebie na głębokości od 10 do 15 

cm. Wiosną pod koniec kwietnia gąsienice 

kończą żer i przepoczwarczają się pod 

powierzchnią gleby.

Rolnicom sprzyjają uproszczenia 

agrotechniczne oraz pozostawianie nie 

Przykładem szkodników 
zaskakująco licznie 

pojawiających się jesienią 
w ciągu ostatnich lat mogą 

być: łokaś garbatek 
i śmietki.

Mszyce  Śmietka ozimówka 

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 



Z B O Ż A  / Jesień 2013�107 

S
zko

d
n

ik
i

przyoranych resztek pożniwnych.  

Najbardziej sprzyjające rozwojowi rolnic  

są wczesne, suche i ciepłe wiosny oraz lato, 

suche jesienie, a także mroźne i śnieżne  

zimy.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
6-8 gąsienic przed siewem na 1 m2.

 H Śmietka ozimówka
Larwy tej muchówki uszkadzają rośliny 

w sposób podobny do ploniarki zbożówki. 

Wiosną można zaobserwować rzędowe 

żółknięcie liści sercowych, spowodowane 

podgryzaniem i przegniciem u podstawy, 

liście te można łatwo wyciągnąć. Młode 

rośliny zaatakowane przez tego szkodnika 

często zamierają. Larwy są kremowo-białe, 

długości do 9 mm, cylindryczne. Postacie 

dorosłe podobne do muchy domowej, od 6 

do 8 mm, szaro-żółte z licznymi czarnymi 

włoskami. Zimują jaja, znajdujące się w glebie 

na polach zbóż ozimych i traw. Na wiosnę 

wylęgają się larwy wnikające do środka  

źdźbła i wyżerające całą wewnętrzną część. 

W ten sposób niszczą kolejne rośliny do 

przełomu maja i czerwca, kiedy schodzą 

na głębokość od 5 do 10 cm w glebę 

i przepoczwarczają się. Dorosłe muchówki 

wylatują w czerwcu i lipcu, a w sierpniu 

i wrześniu składają jaja.

Najbardziej zagrożone są rośliny z siewów 

bardzo wczesnych. Materiału nasiennego  

nie należy wysiewać głębiej niż 2,5 cm.

Próg ekonomicznej szkodliwości:  
10 roślin uszkodzonych na 30 badanych  

lub 80 larw na 1 m2. ¶

Objawy żerowania larw płoniarki zbożowej 

Uszkodzenia spowodowane przez płoniarka zbożówka  Rolnice – larwy 

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Plantacja wolna od chorób

Ochrona wysokiego plonu. 
Jesienne zapobieganie chorobom 

zbóż lub ich leczenie
Mączniak prawdziwy 

Czerń krzyżowych 

Łamliwość podstawy  
źdźbła zbóż 

Fuzaryjna zgorzel  
podstawy źdźbła 

Paskowana septorioza liści 

Rdza 

Plamistość siatkowa 

KRZYSZTOF BZDĘGA >> 
ALICJA NOWICKA >>

CHEMIROL //
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W KAŻDYM SEZONIE WEGETACYJNYM  najważniej-

szym czynnikiem niezależnym od człowieka jest 

pogoda. Jesienne warunki atmosferyczne mają 

już wpływ na „budowanie” przyszłorocznego plo-

nu. Nie tylko poprzez  prawidłowy rozwój roślin, 

ale również przez występowanie szkodliwych, 

chorobotwórczych patogenów powodujących 

wiele groźnych chorób grzybowych zbóż. Po-

nadto na presję jesiennych chorób wpływają 

bezpośrednio błędy agrotechniczne, które zda-

rzają się często, choćby ze względu na pośpiech 

czy krótką możliwość pracy w polu. Zbyt wcze-

sne zasiewy, gęsty siew, niedokładne przykrycie 

resztek pożniwnych, samosiewy, niezwalczone 

chwasty czy w końcu brak prawidłowego zmia-

nowania stwarzają idealne warunki do rozwoju 

wszelkich chorób. 

Producent rolny niestety nie ma wpływu 

na pogodę, dlatego istotne jest, aby podjąć 

walkę z chorobami grzybowymi. Biorąc pod 

uwagę jak łatwo przekroczyć próg ekonomicz-

nej szkodliwości racjonalnym i uzasadnionym 

rozwiązaniem staje się zabezpieczenie planta-

cji fungicydem. Zdrowe oziminy rozwijają się 

prawidłowo, a to jest podstawą do właściwego 

przygotowania roślin do zimy i w efekcie bardzo 

dobrego przezimowania.

Jesienią możemy przeciwdziałać obecności 

takich chorób jak: zgorzel siewek, septorioza pa-

skowana lici pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż 

i traw, plamistość siatkowa, rdzy, a w przypadku 

długiej ciepłej i słonecznej jesieni także innym 

chorobom grzybowym.

Wybór jednej z opcji jesiennych zabiegów 

fungicydowych uzależniony jest od różnej presji 

chorób występujących na naszych polach. Poniż-

sze warianty charakteryzują się przystępną ceną 

i bardzo dobrym działaniem zapobiegawczym 

i interwencyjnym. 

PROPICO 250 EC (0,5 l/ha)
Podstawowy zabieg gwarantujący skuteczne 

przeciwdziałanie porażeniom jesiennym zbóż. 

Preparat zawiera substancję aktywną propico-

nazol należącą do grupy triazoli. Wyróżnia się 

bardzo szybkim działaniem poprzez łatwe wnika-

nie w tkanki roślin. Jest wyjątkowo łagodny i nie 

wykazuje właściwości fitotoksycznych, co wyróż-

nia go spośród preparatów tej grupy. Efektyw-

nie zwalcza szeroki wachlarz chorób (Tabela 1).

PROPICO 250 EC (0,5 l/ha)  
+ SARFUN 500 SC (0,3 l/ha)
Rozwiązanie polecane szczególnie na stanowi-

ska o zwiększonej presji chorób podstawy źdźbła, 

np. plantacje pszenicy po pszenicy. Połączenie 

substancji aktywnych takich jak propiconazol 

i karbendazym proponujemy wszędzie tam gdzie 

zboża stanowią ponad 60% zmianowania. Zagro-

żeniem w tedy stają się nie tylko choroby grzy-

bowe liści, ale także grzyby z grupy Fusarium 

i Pseudocercosporella herpotrichoides (Tabela 1).

PROPICO 250 EC (0,5 l/ha)  
+ CORBEL 750 EC (0,3 l/ha)
Doskonałe rozwiązanie na plantacje zagrożone 

chorobami liści, polecane szczególnie na stanowiska 

z dużą presją mączniaka. Preparaty te zawiera-

ją dwie różne substancje aktywne: propiconazol 

i fenpropimorf o uzupełniającym się spektrum 

zwalczanych chorób (Tabela 1). Dodanie Corbelu 

750 EC znakomicie poprawia skuteczność działania 

preparatu w niskich temperaturach.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką cha-

rakterystykę najbardziej niebezpiecznych chorób 

grzybowych zbóż.

 H Septorioza paskowana liści
Objawy możemy zauważyć już jesienią 

szczególnie na plantacjach sianych wcześniej. 

Natomiast przy długiej i ciepłej jesieni nawet 

na zasiewach w terminie optymalnym również 

może dojść do infekcji. Grzyb poraża głównie 

liście, zmiany widoczne są w postaci podłużnych 

plam ograniczonych nerwami miedzy, którymi 

rozwijają się czarne punkty (piknidia). 

 H Mączniak prawdziwy
Jesienią na liściach zbóż możemy obserwować 

mały, biały, mączysty nalot. Wraz z rozwojem 

patogena pokrywana jest coraz większa 

powierzchnia liści. Mączniak zimuje w postaci 

grzybni na oziminach, resztkach pożniwnych, 

samosiewach, trawach wiosną będąc źródłem 

infekcji. Pojawia się zwłaszcza na plantacjach 

jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej.

 H Plamistość siatkowa
Patogen zimuje na resztkach pożniwnych 

w postaci grzybni i pseudotecjów. Sprzyjające 

warunki do rozwoju patogenu to chłodna 

i wilgotna pogoda oraz temperatury 

w przedziale 10-15oC. Objawy chorobowe 

występują przez cały okres wegetacji. Mogą 

pojawić się już na kiełkujących roślinach 

w postaci drobnych, brunatnych plamek. 

W kolejnych fazach rozwoju choroby na 

liściach pojawiają się podłużne, poprzeczne 

brunatne plamki tworzące siatkową strukturę. 

Dłuższe okresy ciepła będące jesienią sprzyjają 

rozwojowi choroby i silnemu porażeniu liści.

 H Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
W okresie przed wschodami siewki gniją 

i obumierają zanim przebiją skorupę gleby. Na 

źdźble i pochwach liści pojawiają się rozległe 

zbrązowienia i ciemne cienkie nekrozy. Objawem 

porażenia pochew liści jest wystąpienie brązowo- 

-fioletowych nekroz nadpierwszym kolankiem. 

Przy dużej wilgotności może pojawić się 

różowa warstwa zarodników. Podstawa źdźbła 

i górne części korzenia murszeją. Do porażenia 

chorobami postawy źdźbła dochodzi już jesienią. 

Może być ono tym silniejsze im bardziej przedłuża 

się wegetacja jesienna.

 H Łamliwość podstawy źdźbła zbóż
U nasady źdźbła pojawiają się podłużne szare 

lub żółtobrązowe plamy. W fazie strzelania 

w źdźbło tworzą się typowe owalne plamy, 

rozjaśnione w środku, z brązową obwódką. 

Wewnętrzna tkanka obumiera w rezultacie 

czego źdźbła łamią się w strefie porażenia. 

fuzaryjna zgorzel Wewnątrz źdźbła widać 

szarobiałą grzybnię.

 H Rdza
Na górnej powierzchni liści, czasami również 

na pochwach liści i źdźbłach ukazują się letnie 

skupiska zarodników grzyba jako czerwono- 

-brązowe, owalne pęcherzyki. Porażone liście 

żółkną i usychają. Infekcje jesienne obniżają 

odporność zboża na zimowanie i zwiększają 

podatność na infekcje wtórne. Okres od 

momentu zainfekowania do wytworzenia się 

pierwszych organów wytwarzających zarodniki 

grzyba wynosi przy temperaturze 15–20°C 12  

do 14 dni. ¶
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Tabela 1. Zakres chorób zwalczanych przez poszczególne substancje.

Propiconazol (Propico 250 EC) Karbendazym (Sarfun 500 SC) Fenpropimorf (Corbel 750 EC)

CH
O

RO
BY

mączniak prawdziwy mączniak prawdziwy mączniak prawdziwy

rdza brunatna septorioza paskowana liści rdza brunatna

rdza żółta fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła plamistość siatkowa

rdza źdźbłowa łamliwość podstawy źdźbła septorioza paskowana liści

rdza karłowa

rynchosporioza

plamistość siatkowa

septorioza liści

septorioza plew

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 



Odkryj moc   nie z tej ziemi
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Nano Active

 _ Doskonale uzupełnia niedobory składników pokarmowych

 _ Intensy�kując procesy fotosyntezy pobudza rośliny do 
wzrostu i poprawia ich witalność

 _ Podwyższa zdolność roślin do pobierania składników 
pokarmowych z gleby

 _ Zwiększa immunologiczną odporność roślin na stres: 
choroby, szkodniki, susze

 _ Wpływa na przyrost plonu przy zachowaniu wysokich 
parametrów technologicznych

o   –––––
NATURALNY NAWÓZ DOLISTNY  do stosowania w uprawie wszystkich gatunków 

roślin. NANO ACTIVE® jest pierwszym w Polsce nawozem dolistnym wyprodukowanym 

przy zastosowaniu nanotechnologii. Jego skład to nowatorskie połączenie kilku minera-

łów, które powstały ponad 14 milionów lat temu. Opatentowaną innowacją nawozu NANO 

ACTIVE® jest odpowiednia selekcja złóż tych minerałów, wielkość, powierzchnia, a także 

aktywność jego nanocząsteczek. 

1. DZIAŁANIE
Nanotechnologiczny NANO ACTIVE® zarówno aktywuje rośliny do bardziej efektywnego 

pobierania składników pokarmowych z kompleksu sorpcyjnego gleby, jak i intensywnie od-

żywia je w kluczowe makroelementy: wapń (Ca), magnez (Mg) oraz mikroelementy: żelazo 

(Fe), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), bor (B), molibden (Mo), sód (Na). Opatentowana 

formuła nawozu gwarantuje skuteczne pobieranie składników odżywczych przez uprawy. 

Energetyczne potencjały nadane składnikom NANO ACTIVE® podczas procesu mielenia 

oraz silnie porowata powierzchnia drobin umożliwiają szybką zdolność wchodzenia 

nanoaktywatorów w reakcję z rośliną, stymulując w ten sposób jej proces fotosyntezy. 

2. TERMINY STOSOWANIA I DAWKI 

Zboża (ozime i jare): 2 aplikacje
 3 pierwszy oprysk od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka

 3 drugi oprysk od fazy liścia flagowego do końca kłoszenia

Dawka:  1,5-2 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200-400 l/ha
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Nano Active Forte

 _ Kompleksowo uzupełnia niedobory składników 
pokarmowych

 _ Pobudza rośliny do wzrostu i poprawia ich witalność

 _ Reguluje gospodarkę wodną w roślinie

 _ Uodpornia uprawy na stres związany z suszą, 
przymrozkami oraz chorobami

 _ Umożliwia znaczny wzrost plonu przy zachowaniu 
wysokich parametrów technologicznych

 ––––– O

Sięgnij po sił ę
 nowej generacji

NANOTECHNOLOGICZNY NAWÓZ  zawierający najważniejsze makro- i mikroele-

menty, do stosowania w formie oprysku dolistnego w uprawie wszystkich gatunków 

roślin. Stanowi rozszerzenie nawozu NANO ACTIVE® o azot, fosfor i potas, czyli tzw. 

pierwszorzędne składniki pokarmowe o największym znaczeniu plonotwórczym, w uni-

wersalnych proporcjach 10-5-10. 

1. DZIAŁANIE
Dzięki minimalnej wielkości cząsteczek minerałów, największej powierzchni czynnej dro-

bin oraz nadanej im energii, nawóz NANO ACTIVE FORTE® skutecznie dostarcza roślinie 

znacznie więcej substancji pokarmowych niż tradycyjnie formułowane nawozy dolistne. 

Nanotechnologiczny nawóz dolistny NANO ACTIVE FORTE® zarówno intensywnie od-

żywia rośliny, jak i aktywuje system korzeniowy do bardziej efektywnego przyjmowania 

kluczowych makro- i mikroelementów, takich jak: azot (N), fosfor (P), potas (K), wapń 

(Ca), magnez (Mg), siarka (S), żelazo (Fe), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), bor (B), 

molibden (Mo), sód (Na). Dlatego też pierwszymi efektami działania nawozu dolistnego 

NANO ACTIVE FORTE®, widocznymi po paru dniach od jego zastosowania, są poprawa 

witalności oraz zmiana barwy liści upraw na ciemniejszy odcień zieleni. 

2. TERMINY STOSOWANIA I DAWKI

Zboża (ozime i jare): 2 aplikacje
 3 pierwszy oprysk od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka

 3 drugi oprysk od fazy liścia flagowego do końca kłoszenia

Dawka:  4 kg/ha 

Zalecana ilość wody:  200-400 l/ha



Nowy sezon – najlepsza formuła
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Zboże Total Extra NPK 15-15-15

 _ Poprawia odżywienie roślin

 _ Zapewnia wzrost energii i siły kiełkowania

 _ Zagęszcza soki komórkowe, dzięki czemu wzrasta 
zimotrwałość i mrozoodporność roślin

 _ Przyspiesza ruszenie wegetacji wiosną

 _ Zrównoważony stosunek NPK i wysoka zawartość miedzi 
i manganu to pewny i wysoki plon

 _ Większa odporność na choroby

o   –––––

� ZALECANY ADIUWANT  

PEŁNOSKŁADNIKOWY NAWÓZ TYPU EXTRA  w układzie zrównoważonym do 

dolistnego stosowania w uprawach wszystkich gatunków zbóż ozimych i jarych (także 

jęczmienia browarnego).

1. Działanie
Mikroskładniki w postaci chelatów (biorozkładalne chelaty IDHA), czyli połączeń ze związ-

kami organicznymi, są pobierane przez liście. Oprysk dolistny zapewnia szybkość działania. 

Składniki optymalnie dobrane do fizjologicznych potrzeb i prawidłowego rozwoju roślin, 

gwarantują maksymalną przyswajalność w kluczowych stadiach rozwoju.

2. Zakres stosowania, terminy i dawki
 3 Jesienią

 + od fazy 4 liścia

Zalecana dawka:  2–3 kg/ha

Zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

 3 Wiosną
 + pełnia krzewienia

zalecana dawka:  2–4 kg/ha

zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

 + początek kłoszenia

zalecana dawka:  2–4 kg/ha

zalecana ilość wody:  200–400 l/ha

składniki pokarMoWe ZaWartość

Azot ogólny (N) 15,0%

Azot azotanowy (N-NO3) 7,4%

Azot amonowy (N-NH4) 7,6%

Fosfor: pięciotlenek fosforu (P2O5) 15,0%

Potas: tlenek potasu (K20) 15,0%

Magnez: tlenek magnezu (MgO) 2,7% 

Siarka (S) 2,2%

Miedź (Cu) 0,2%

Żelazo (Fe) 0,1%

Mangan (Mn) 0,4%

Molibden (Mo) 0,01%

Cynk (Zn) 0,1%

Cynk (Zn) 0,1%
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Cropvit Mn/Cu

 _ Cropvit – podstawowe mikroskładniki

 _ Szybko poprawiają kondycję roślin uprawnych

 _ Uczestniczą w reakcjach syntezy białek, skrobi, witamin 
i innych substancji odżywczych

 _ Mikroelementy podlegające chelatyzacji zapewniają 
szybkie wchłanianie przez roślinę i równie szybką 
biodegradację

 ––––– O

Zdrowo  
 nakręca uprawy

� ZALECANY ADIUWANT   

CROPVIT TO JEDNOSKŁADNIKOWE CHELATOWE NAWOZY PŁYNNE.  Każdy 

nawóz z palety Cropvit zawiera jeden całkowicie przyswajalny mikroelement, dobrany 

do potrzeb nawożenia konkretnej uprawy, mając na celu najbardziej efektywne i pełne 

wykorzystanie potencjału genetycznego roślin.

 HCROPVIT Mn
Wysokoskoncentrowany roztwór łatwo przyswajalnego manganu do nawożenia zbóż. 

Cropvit Mn jest szczególnie zalecany na glebach o pH powyżej 6,7 oraz glebach 

o niskiej zawartości wapnia, substancji organicznych, podmokłych lub słabo prze-

puszczalnych. 

Cropvit Mn zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych powodowanych przez 

niedobory manganu i likwiduje ich objawy (szarobrunatne smugi pomiędzy unerwie-

niem liścia, np. szara plamistość liści w uprawach owsa). 

1. Terminy stosowania i dawki
 3 zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów: 1–2 opryski co 10–14 dni

dawka nawozu:  1–2 l/ha

 HCROPVIT Cu
Chelat miedzi polecany do dolistnego zasilania upraw zbożowych.

Miedź bierze udział m.in. w metabolizmie azotu, dlatego wpływa silnie stymulująco 

na ilość i jakość ziarna zbóż. Oznaki niedostatecznego zaopatrzenia roślin w miedź, 

to m.in. bielenie młodych listków, chloroza starszych liści, przywiędły wygląd roślin, 

słabo wypełnione kłosy, obniżona zawartość białka i inne. Cropvit Cu znacząco wpływa 

na zwiększenie odporności roślin na porażenia chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. 

Stosowanie Cropvit Cu w intensywnych uprawach zbożowych procentuje zwyżką 

plonu ziarna oraz wyraźną poprawą jego parametrów.

1. Terminy stosowania i dawki
 3 zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów: 1–2 opryski co 10–14 dni

dawka nawozu:  1–2 l/ha
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WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE ZBOŻA OZIME,  podobnie 

jak rzepak, fundament plonu budują już jesienią. 

W okresie wiosennym rośliny najczęściej nie są 

już w stanie nadrobić zaległości z jesieni. Źdźbła 

wytworzone już jesienią są bardziej stabilne 

(np. w mniejszym stopniu reagują na czynniki 

stresowe) i mają większy potencjał plonotwórczy. 

Optymalną sytuacją jest, gdy zboża wykształcą 

przed zimą 2–3 źdźbeł bocznych lub przynaj-

mniej zaczną się krzewić.  

Dobrze jest zatem jak najlepiej wykorzystać 

genetyczny potencjał plonowania roślin, dosko-

naląc tym samym stosowaną w gospodarstwie 

technologię uprawy zbóż. Z myślą o dosko-

naleniu uprawy zbóż ozimych prowadziliśmy 

doświadczenia nad wpływem stymulatorów 

wzrostu na jesienny rozwój roślin. Oceniając 

poszczególne preparaty i ich kombinacje, bra-

liśmy pod uwagę przyrost parametrów w ka-

tegoriach: długość liści, masa korzeni, masa 

liści oraz finalnie, relacja osiągniętych efektów 

w stosunku do kosztu aplikacji na 1 ha. Poniżej 

przedstawiamy plantatorom zbóż ozimych nasze 

rekomendacje w zakresie dolistnych zabiegów 

biostymulacyjnych.  

 H Dynamic Cresco
DYNAMIC CRESCO zawiera amonowy octan cyn-

ku, który pobudza hormony stymulujące rozwój 

systemu korzeniowego.  Roślina wzmocniona 

tym preparatem ma lepszą zdolność pobierania 

i akumulowania składników pokarmowych, co 

przekłada się na prawidłowy wzrost młodych 

zbóż, jak również możliwość wyeliminowania 

negatywnych efektów nierównych wschodów. 

Po aplikacji Dynamic Cresco znacząco zwiększa 

się odporność roślin. Tym samym znakomicie 

poprawia się tolerancja zbóż na wahania tempe-

ratur w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny. 

Lepsza zdrowotność roślin już od samego po-

czątku wegetacji to także lepsza zimotrwałość. 

Dzięki jesiennemu zabiegowi Dynamic Cresco 

zboża wykazują również szybszy start wiosną. 

Wykonanie oprysku z wykorzystaniem Dynamic 

Cresco powinno być dokonane w fazie 2–4 liści 

w dawce 0,8 l/ha.  

 H Kelpak + Dynamic Cresco
Wyniki doświadczeń (pokazane częściowo na 

wykresach obok) potwierdzają, iż optymalnym 

wariantem wzmacniania roślin jesienią jest kom-

binacja preparatów DYNAMIC CRESCO i KELPAK. 

Dzięki synergizmowi działania tych preparatów 

stymulowany jest prawidłowy rozwój roślin po-

przez wzmożony proces fotosyntezy w roślinach   

i – co niezwykle ważne przed zimą – mocniejsze 

zagęszczenie soków komórkowych. Stymulowa-

ne tą kombinacją zboża bardzo dobrze wyko-

rzystują składniki pokarmowe i wodę – są zatem 

dobrze odżywione, zdrowsze, a więc łatwiej je 

chronić. Optymalną dawką w przypadku łączenia 

tych preparatów jest:  Kelpak 1,0 l/ha + Dynamic 

Cresco 0,8 l/ha od fazy 3–4 liści. 

 H Nano Active  –  
skuteczne i efektywne  
dokarmianie dolistne

Równie istotna sprawą, co wzmocnienie roślin 

biostymulatorem jest w jesiennej agrotechnice 

odpowiednie odżywienie roślin od samego po-

czątku wegetacji. Zaburzenia w krzewieniu się 

roślin często są skutkiem niedoboru składników 

pokarmowych. W takich sytuacjach sugerujemy 

zasilenie upraw dolistnymi nanotechnologiczny-

mi nawozami z rodziny Nano Active, które odży-

wiają rośliny a także kompleksowo uzupełniają 

niedobory upraw w makro- i mikroelementy 

takie jak: wapń, magnez, żelazo, mangan, cynk, 

Stymulowanie 
zbóż jesienią

Biostymulacja ZBÓŻ

bor, miedź oraz molibden. Nano Active Forte 

dodatkowo jest wzbogaconą w siarkę, azot, 

fosfor, potas (użytych w proporcjach 10-5-10), 

wersją nawozu Nano Active. Na uwagę zasługuję 

obecność siarki, która z uwagi na jej deficyt 

w glebach Polski limituje zarówno wielkość jak 

i jakość plonów roślin uprawnych. W produkcji 

powyższych nawozów surowce poddawane są 

procesowi mikronizacji - powstają nanocząstecz-

ki nawozu, które skutecznie przenikają przez 

pokrywę woskową chroniącą powierzchnie liści, 

a następnie przemieszczają się do komórek mię-

kiszowych, aby tam uczestniczyć w procesach 

fizjologicznych roślin.  ¶

Wykres 1.  Średni przyrost plonu po 
zastosowaniu preparatu Dynamic Cresco  
(dawka 0,8 l/ha) – doświadczenie ścisłe  
IOR Poznań 2010/11.

Terminy aplikacji: 
T0:  po siewie — 19.10.2010
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KELPAK 
(f. 3–4 liści; 2 l/ha)

KELPAK (BBCH 13; 1 l/ha)

DYNAMIC CRESCO (BBCH 13; 0,8 l/ha)

NANO ACTIVE
(BBCH 13; 2 kg/ha)

DYNAMIC CRESCO
(BBCH 13; 0,8 l/ha)

Fotografi e  Pokrój roślin pszenicy ozimej po 
zastosowaniu różnych preparatów stymulujących.

Właśnie z myślą 
o doskonaleniu uprawy zbóż 

ozimych prowadziliśmy 
doświadczenia nad wpływem 

stymulatorów wzrostu 
na jesienny rozwój roślin.

Kontrola

Kontrola

Kontrola

Wykres 2.  Przyrost plonu ziarna po zastosowaniu 
Dynamic Cresco (dawka 0,8 L) oraz Dynamic 
Cresco + Kelpak (dawka 0,8 + 1,0 l/ha) – 
doświadczenie ścisłe UP Poznań 2010/11.

Termin aplikacji: 
faza 3 liści

Wykres 3.  Wpływ różnych wariantów 
stymulowania roślin pszenicy ozimej na 
masę korzeni  – doświadczenie ścisłe 
IUNG Wrocław 2010/11.

Termin aplikacji: 
faza 3-4 liści

Wykres 4. Wpływ różnych wariantów 
stymulowania roślin pszenicy ozimej 
na masę liści  – doświadczenie ścisłe 
IUNG Wrocław 2010/11.

Termin aplikacji:
 faza 3-4 liści
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� SUBSTANC JA AKT Y WNA:  ekstrakt z alg Ecklonia maxima,  
zawierający hormony roślinne: auksyny – 11 mg/l, cytokininy – 0,031 mg/l.

Naturalnie
 najlepszy
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Kelpak

 _ Zapewnia najlepsze wykorzystanie składników 
pokarmowych

 _ Stymuluje rozwój systemu korzeniowego

 _ Poprawia wigor i siłę wzrostu roślin

 _ Korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu

 _ Najlepsza polisa na stres – powoduje wzrost odporności 
roślin na susze, przymrozki, nadmiar wilgoci, wahania 
temperatur, pestycydy

o   –––––

� ZALECANY ADIUWANT  

STYMULATOR WZROSTU  w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie do sto-

sowania w uprawie roślin polowych oraz warzyw. Pobudza wzrost i rozwój roślin, wpływa 

korzystnie na przyrost korzeni, podnosi plonowanie i jakość plonów.

1. Działanie
Auksyny i cytokininy są produkowane przez roślinę w ściśle określonych proporcjach 

i indukują procesy zachodzące w roślinie od momentu wschodów praktycznie do końca 

jej życia. 

auksyny – najważniejsze hormony w roślinie! Wytwarzane głównie w młodych częściach 

pędu odpowiadają za wzrost wzdłużny łodyg, pobudzają tworzenie się korzeni bocznych 

i włośników korzeniowych, przeciwdziałają starzeniu się organów i zrzucaniu liści. 

Cytokininy – wytwarzane głównie w systemie korzeniowym odpowiadają za podział 

komórek, pobudzają tkanki do wytwarzania organów, pobudzają powstawanie pędów 

bocznych, hamują procesy starzenia się roślin. Poziom produkcji fitohormonów w roślinie 

jest uzależniony od wielu czynników. Czynniki stresujące (niska temperatura, susza, cho-

roby, szkodniki, fitotoksyczność środków ochrony) mogą poważnie zakłócić ich produkcję. 

Wówczas roślina nie rozwija się prawidłowo i nie jest w stanie wydać wysokiego plonu. 

Biostymulator Kelpak obniża ryzyko wpływu czynników stresowych na roślinę a przez 

to na plon i jakość zbioru.

2. Terminy stosowania i dawki

Zboża jare i ozime
 3 Jesienią: od fazy 4 liści do fazy krzewienia

Zalecana dawka:  2 l/ha

Zalecana ilość wody:  250-500 l/ha. 

Niższą dawkę wody zaleca się stosować w przypadku opryskiwania roślin znajdujących 

się we wcześniejszych fazach rozwojowych.



B
io

sty
m

u
la

c
ja

Z B O Ż E  / Jesień 2013�117 Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 

Dynamic Cresco

 _ Eliminuje negatywne efekty nierównych wschodów

 _ Stymuluje rozwój systemu korzeniowego

 _ Wpływa na prawidłowy rozwój roślin

 _ Ogranicza skutki stresu

 _ Poprawia mrozoodporność

 _ Zwiększa plon

 _ Poprawia zdrowotność roślin poprzez zwiększenie 
odporności

 ––––– O

Dynamit  
 w korzeniu

� ZALECANY ADIUWANT   

� SUBSTANC JA AKT Y WNA:   
azot (N)   7,7 % (m/m) [% masowe] 
w formie amonowej  tj. 90 g/l N-amonowego

	 octan cynku (Zn)  8,0 % (m/m) [% masowe] 
rozpuszczalny w wodzie tj. 96 g/l

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY UKORZENIENIE ROŚLIN  poprzez wzrost masy korze-

niowej. Płynny preparat zawierający amonowy octan cynku, który pobudza hormony sty-

mulujące rozwój systemu korzeniowego, poprawiając zdolność akumulowania składników 

pokarmowych. Stymuluje prawidłowy rozwój roślin, eliminując w ten sposób negatywne 

efekty nierównych wschodów. Dynamic Cresco wpływa wyjątkowo korzystnie na wzrost 

i plonowanie rośliny. Preparat polecany w uprawach rzepaku, zbóż, kukurydzy oraz roślin 

strączkowych i nowo posianych traw.

1. Zakres, terminy stosowania i dawki

Zboża jare i ozime
 3 Stosować wiosną lub jesienią, od fazy piórkowania do końca krzewienia.

Zalecana dawka:  0,8 l/ha.

Kukurydza
 3 Stosować w fazie od dwóch do sześciu liści właściwych.

Zalecana dawka:  1,0-1,2 l/ha.

Ziemniaki
 3 Stosować w fazie od dwóch liści właściwych do momentu przed zawiązaniem bulw.

Zalecana dawka:  0,9-1,0 l/ha.

Trawa
 3 Stosować w fazie od dwóch liści do początku krzewienia.

Zalecana dawka:  0,8 l/ha.

Zalecana ilość wody:  100-200 l/ha.

Zalecane opryskiwanie:  średniokropliste lub drobnokropliste.
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Wspomagacze

GŁÓWNĄ FUNKCJĄ ADIUWANTÓW  jest zwiększenie ilości substancji ak-

tywnej w miejscu działania oraz wzrost ilości cieczy na powierzchni liścia, 

co znacznie poprawia wnikanie preparatów przez jego struktury. Dodatek 

wspomagaczy zabezpiecza działanie środków ochrony roślin przed nie-

korzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak niska wilgotność 

powietrza czy duże wahania temperatury. 

Środki ochrony roślin poddawane są procesom formułowania, w wy-

niku czego otrzymujemy odpowiednią formulację zawartą w produkcie 

handlowym. Zawiera ona zarówno właściwą formę chemiczną substan-

cji aktywnej (np. sole, estry), jak i szereg substancji wspomagających. 

Bardzo ważnym elementem każdej formulacji są substancje dodatkowe 

wpływające na poprawę retencji (zatrzymanie kropel na liściu) oraz uła-

twiające wnikanie substancji aktywnych do komórek roślinnych. Są to te 

same substancje, które występują w składzie adiuwantów aktywujących 

dostępnych na rynku. Często zawartość tych substancji w formulacji jest 

niewystarczająca, dlatego w wielu przypadkach bardzo korzystny jest 

dodatek adiuwantów opartych o różne substancje np. organosilikony, 

metylowane estry. Obniżając znacznie dawkę preparatu lub stosując ją 

w dolnym zakresie z zalecanych, wprowadzamy do cieczy opryskowej 

mniej substancji poprawiających aktywność pestycydu i właśnie wtedy 

dodatek adiuwantów aktywujących ma największy wpływ na poprawę jej 

skuteczności.

Jedną z ważniejszych grup wspomagaczy są surfaktanty (substancje 

powierzchniowo czynne). Wpływają one na obniżenie napięcia powierzch-

niowego cieczy opryskowej, zwiększają przyczepność kropel i zwilżalność 

powierzchni; rozpuszczają się dobrze w wodzie i tłuszczach. Odpowiednie 

dobranie tych parametrów czyni tę grupę adiuwantów bardziej uniwer-

salną. Dlatego też zaleca się ich stosowanie z wieloma herbicydami, 

fungicydami i insektycydami wówczas, gdy istnieje potrzeba bardzo 

dokładnego pokrycia powierzchni roślin i gdy takie wskazówki znajdują 

się w etykiecie-instrukcji stosowania środka ochrony roślin. Surfaktan-

ty z grupy organosilikonowych (Asystent+) powodują rozpływanie się 

cieczy użytkowej po obu stronach liści, w wyniku czego uzyskuje się 

bardzo dobry efekt pokrycia. substancje wnikają do rośliny przez prze-

stwory w kutykuli (warstwa wosku na liściach), ale również przez aparaty  

szparkowe.

Kolejną istotną grupą wspomagaczy są modyfikowane oleje roślinne, 

np. metylowane estry oleju rzepakowego (Partner+), które w jeszcze 

większym stopniu ułatwiają rozpuszczalność wielu herbicydów, przez co 

poprawiają wnikanie substancji aktywnej do komórek roślinnych bezpo-

średnio przez pokrywającą chwasty warstwę wosku.

W badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Po-

znaniu, pod merytoryczną opieką Łukasza Sobiecha, wykazano korzystny 

wpływ adiuwantów na skuteczność działaniawielu substancji aktywnych 

pestycydów. W specjalnie stworzonych warunkach – nieodpowiednich 

do stosowania herbicydów – zastosowano preparat z grupy regulatorów 

wzrostu (szczególnie wrażliwy na np. niskie temperatury). Zalecana dawka 

herbicydu w takich warunkach charakteryzowała się znacznie obniżoną 

skutecznością chwastobójczą. Jednak dodatek adiuwantów Asystent+ 

oraz Partner+ powodował zwiększenie skuteczności herbicydu do poziomu 

porównywalnego z dawką wielokrotnie wyższą. 

W doświadczeniu badano również wpływ dawki adiuwantów na sku-

teczność herbicydów.

Najwyższą skuteczność uzyskano, stosując wspomagacz Partner+ 

w dawce 1,0 l/ha oraz Asystent+ w dawce 0,1% (100 ml na 100 litrów 

wody). Obniżone o połowę dawki adiuwantów powodowały niewielki spa-

dek skuteczności, jednak nadal była ona na dużo wyższym poziomie niż 

herbicyd bez dodatku wspomagacza. Podobne wyniki uzyskano, stosując 

dodatek adiuwantów do graminicydów (herbicydy zwalczające chwasty 

jednoliścienne np. rzepaku). ¶

Adiuwanty: większa pewność 
działania pestycydów

Na efektywność zabiegów ochrony roślin 
wpływa wiele czynników, które jednocześnie 

mogą powodować obniżenie skuteczności 
preparatu. Jeżeli zależy nam na osiągnięciu 

większej efektywności zabiegu, warto zastosować 
odpowiednio dobrany adiuwant (wspomagacz).

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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CIECZ ROBOCZA Z DODATKIEM 
ADIUWANTA 

CIECZ ROBOCZA 
BEZ DODATKU ADIUWANTA

• Dodatek adiuwanta 
ASYSTENT+ pozwala 
na zwiększenie pokrycia 
powierzchni blaszki liściowej 
cieczą roboczą. Dzięki temu 
preparat wnika przez większą 
powierzchnię liści.

• Roztwór roboczy 
z dodatkiem adiuwanta 
ASYSTENT+ szybciej wnika 
do tkanek roślinnych, 
docierając do wiązek 
przewodzących, którymi 
jest rozprowadzany

KONTROLA

KONTROLA

• Szybkość przemieszczania się substancji czynnej 
w roślinie przy aplikacji punktowej cieczy roboczej, 
bez 1  i z dodatkiem adiuwanta ASYSTENT+ 2

1

2

Dodatek wspomagaczy zabezpiecza 

działanie środków ochrony 

roślin przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, 
takimi jak niska wilgotność powietrza 

czy duże wahania temperatury. 

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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  lepsza wydajnoś ć!

W
sp

o
m

a
g

a
c

ze

122�Jesień 2013 / A D I U W A N T Y

 Asystent+
� SUBSTANC JA AKT Y WNA : kopolimer silikonopoliestrowy – 180 g w 1 litrze

 _ Umożliwia idealne pokrycie cieczą opryskiwanych roślin 
nawet w bardzo zagęszczonym łanie

 _ Ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji aktywnych 
do wnętrza roślin

 _ Poprawia skuteczność preparatów

 _ Umożliwia obniżenie dawki cieczy roboczej na hektar

 _ Zwiększa odporność na zmywanie

 _ Pozwala obniżyć koszty zabiegów pestycydowych

 _ Mniejsza ilość cieczy opryskowej przy wysokiej 
skuteczności zabiegu

UNIKATOWY W SWOJEJ FORMULACJI ORGANOSILIKONOWY SURFAKTANT  
– preparat zwilżający, zwiększający przyczepność i znacząco poprawiający wnikanie 

pestycydów w głąb rośliny.

1. Szczególnie polecany do:
 3 grupy herbicydów totalnych opartych o glifosat,

 3 herbicydów opartych o sole słabych kwasów,

 3 fungicydów i insektycydów w sytuacjach, kiedy zależy nam na dobrym pokryciu 

cieczą opryskową.

2. STOSOWANIE – DAWKI
Preparat polecamy stosować w dawce 50–100 ml na ha przy dawce wody do 200 l/ha.

Fotografi e  Wpływ adiuwantów na pokrycie cieczą roboczą opryskiwanej powierzchni

ASYSTENT+

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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Partner+
� SUBSTANC JA AKT Y WNA: Zawiera 82,5% estrów metylowych kwasów tłuszczowych 

oleju rzepakowego z wbudowanym silikonowym środkiem rozpływającym i emulgatory.

 _ Umożliwia idealne pokrycie cieczą opryskiwanych roślin 
nawet w bardzo zagęszczonym łanie

 _ Poprawia przyczepność roztworu roboczego do liści roślin

 _ Ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji aktywnych 
do wnętrza roślin

 _ Poprawia skuteczność preparatów

 _ Zwiększa odporność na zmywanie

 _ Stworzony w nowej technologii – charakteryzuje się 
wyższą skutecznością w stosunku do adiuwantów 
pochodzenia mineralnego

Dobry partner
 wspomaga efektywnie

NAJNOWSZEJ GENERACJI ADIUWANT OLEJOWY  o podwyższonej wydajności. 
Preparat przeznaczony do stosowania z pestycydami, poprawiający ich przyczepność 
oraz wnikanie.

1. Szczególnie polecany do:
 3 grupy herbicydów sulfonylomocznikowych,

 3 preparatów z grupy graminicydów,

 3 fungicydów i insektycydów w sytuacjach, kiedy zależy nam na dobrym pokryciu 

cieczą opryskową i zwiększonej przyczepnościsubstancji czynnej oraz aktywnym 

wnikaniu do wnętrza blaszki liściowej,

 3 inhibitorów syntezy barwników (trójketony).

2. Stosowanie – dawki
Preparat polecamy stosować w dawce 0,5–1,0 l/ha przy dawce wody do 200–300 l/ha.

PARTNER+ WODA

Przed zastosowaniem preparatu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie. 
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nymi

2.
niezwykle szerokie

spektrum
zwalczanych 

chwastów

3.
zapewnia najwyższe bezpiec-
zeństwo uprawom zbożowym, 

nawet w późnych fazach 
rozwojowych

4.
doskonałe rozwiązanie 

do poprawek
po zabiegach jesiennych 

5.
błyskawiczne efekty

działania  

6.
działa skutecznie 

już od 5°C  

NAJLEPSZE 
ROZWIĄZANIE
NA RYNKU HERBICYDÓW
W TYM SEZONIE

w w w . g a l a p e r s t r o n g . p l



K A T A L O G

Jesień 2013

J
E

S
I

E
Ń

 
2

0
1

3
K

A
TA

LO
G

OPOLE ,  45-323, ul. Pużaka 53
tel. 77/455-99-20
e-mail: opole@flora-praszka.pl

BRZEG , 49-300, ul. Oławska 49
tel. 77/416-51-78
e-mail: brzeg@flora-praszka.pl

OLESNO , 46-300, ul. Wygodzka 1
tel. 34/358-24-64
e-mail: olesno@flora-praszka.pl

NYSA , 48-303, ul. Piłsudskiego 62a
tel. 77/435-85-33, 435-88-12
e-mail: nysa@flora-praszka.pl

SZALEJÓW DOLNY , 56, 57-314 Szalejów Górny
tel. 74/868-70-17
e-mail: szalejow@flora-praszka.pl

LEGNICA , 59-220, ul. Jaworzyńska 258
tel. 76/721-77-73
e-mail: legnica@flora-praszka.pl

LEWIN BRZESKI , 49-340, ul. Kościuszki 84
tel. 77/412-81-44
e-mail: lewin@flora-praszka.pl

ŁAGIEWNIKI , 58-210,ul. Nadrzeczna 24A
tel. 74/894-01-00
e-mail: lagiewniki@flora-praszka.pl

GNIECHOWICE , 55-042 Kąty Wrocławskie, ul. Wrocławska 
34
tel. 71/316-88-08
e-mail: gniechowice@flora-praszka.pl

NIEZNANICE , 42-270 Kłomnice, ul. Klonowa
tel. 34/329-82-19
e-mail: nieznanice@flora-praszka.pl

PRUDNIK , 48-200, ul. Kolejowa 5
tel. 77/436-02-67
e-mail: prudnik@flora-praszka.pl 

GŁOGÓWEK , 48-250, ul. Dworcowa 16
tel. 77/437-26-55
e-mail: glogowek@flora-praszka.pl

BIAŁA , 48-210, ul. Prudnicka 18
tel. 77/438-70-87
e-mail: biala@flora-praszka.pl

PRASZKA, 46-320

ul. Kopernika 15
Tel. 34/359-11-89, 34/359-11-79
Tel./fax. 34/359-18-29
e-mail: praszka@flora-praszka.pl

w w w . f l o r a - p r a s z k a . p l

NASIONA • ŚR OD KI  OCHR ON Y ROŚL IN • SKUP P ŁODÓW ROLNYCH • NAWOZY OGRODNICZE • 
NAWOZY SZTUCZNE • • PASZE • TWORZYWA SZTUCZNE




