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RGT DEPOT – SOLIDNY 
FUNDAMENT PLONÓW

Znamy już zalety tej odmiany, ale poprosiliśmy jeszcze o rekomendację ho-

dowcę – Andreasa Fuerste z RAGT 2n.

Czy bardzo dobre wyniki plonowania RGT Depot w suchym roku 2019 były 
dla Pana zaskoczeniem?

Wyniki w doświadczeniach porejestrowych były bardzo dobre, dlatego je-

steśmy zadowoleni, ale nie zaskoczeni. Odmiany takie jak RGT Depot często 

mają przewagę w warunkach pogodowych, które mieliśmy przez ostatnie dwa 

lata.

A U T O R :

Maria Czupak
m_czupak@osadkowski-cebulski.pl

RGT Depot to nowa odmiana pszenicy, która pojawi się  
w ofercie dla rolników w najbliższym sezonie sprzedaży nasion.  
W badaniach CCA COBORU w Polsce w suchym 2019 r. uzy-
skała bardzo wysokie plony 105% na poziomie a1 i 104% 
wzorca na poziomie a2. Już od wiosny wyróżnia się w kolekcji 
pszenic następującymi cechami: mocna budowa, grube źdźbła, 
kolor dobrze odżywionej pszenicy, która nie sprawia proble-
mów z chorobami i wyleganiem. 
Największe wrażenie robi jednak kłos: długi, z dobrze wykształ-
conymi kłoskami, w których znajduje się dorodne ziarno o do-
brych parametrach jakościowych. O wyborze RGT Depot do 
rozmnożeń w Polsce zadecydowało w 2019 r. jej zachowanie  
w ekstremalnie trudnych warunkach suszy – kiedy inne w ko-
lekcji już mocno cierpiały i usychały, RGT Depot broniła się 
i żyła, dążąc do wydania dobrego plonu. Tej wiosny mrozy przy-
szły dopiero po 20 marca. Wczesne odmiany często były już 
w zaawansowanych stadiach rozwojowych i ucierpiały mocniej 
podczas spadku temperatur. RGT Depot jako odmiana o póź-
niejszym starcie wiosennym wyszła obronną ręką, mróz jej nie 
zaszkodził, nie zawiązała zbędnych pędów kłosonośnych, mia-
ła bardzo dobry wigor i mocno broniła się przed niedoborem 
wody w glebie.
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fot. 1. RGT Depot wyróżnia się wyglądem 
spośród innych odmian pszenicy.

Andreas Fuerste 
– hodowca odmiany  
RGT Depot

RGT Depot to tak zwany typ „pojedynczego kłosa”. Czy 
jest on przydatny w warunkach suszy?

Brak wody może różnie wpływać na rośliny. Jeśli od-

miana w typie „gęstego łanu” nie jest w stanie wytworzyć 

potrzebnej obsady z powodu suszy, to plony spadną. Typ 

„pojedynczego kłosa” często tworzy mniej późniejszych 

źdźbeł niż inne. Zdarza się, że te późniejsze pędy nie for-

mują kłosów, dlatego też przyczyniają się do marnowania 

wody. RGT Depot tworzy silne pędy boczne (2–3), które 

nie są szybko redukowane podczas suszy. 

Jaka jest odporność RGT Depot na wyleganie? Czy są 
jakieś zalecenia odnośnie jej skracania?

RGT Depot jest bardziej odporna na wyleganie niż 

wiele znanych odmian, również tych hodowli RAGT. Na-

leży ostrożnie podchodzić do stosowania regulatorów 

wzrostu przy jej uprawie, zwłaszcza że ich użycie może 

wpłynąć na obniżenie odporności na suszę oraz spowo-

dować słabszy rozwój kłosów. Jest to szczególnie waż-

ne, kiedy występują wyjątkowo trudne warunki, których 

doświadczyliśmy w obecnym sezonie, takie jak susza 

w połączeniu z niskimi temperaturami. Zapotrzebowa-

nie na regulatory dla RGT Depot jest niższe niż dla innych 

w tych samych warunkach wzrostu.

RGT Depot jest zdrową odmianą, a czy w zakresie 
ochrony fungicydowej są specjalne zalecenia?

Rzeczywiście, ogólna odporność RGT Depot na cho-

roby jest na wysokim poziomie. Jest bardzo odporna na 

mączniaka, rdzę brunatną oraz rdzę żółtą. Wrażliwość 

na fuzariozę kłosa jest na średnim poziomie, jednak za-

wartość DON jest poniżej średniej, co oznacza, że ziar-

no jest mniej porażone. Należy jednak zwrócić uwagę 

na kontrolę brunatnej plamistości liści (DTR). W naszych 

doświadczeniach sztucznie infekujemy rośliny patoge-

nem i obserwujemy ich reakcje, ale nigdy nie widzieliśmy 

tego porażenia w znaczącej skali na polach. Jednak jeśli 

rolnik nie przeorał pola i słoma nadal jest widoczna, to 

zalecamy kontrolę potencjalnej infekcji DTR.

Czy RGT Depot nadaje się do późnego siewu lub po 
przedplonie kukurydzy i pszenicy?

RGT Depot doskonale odnajduje się w późnym sie-

wie, ponieważ do wydania wysokiego plonu nie potrze-

buje ona mocnego rozkrzewienia i wielu pędów bocz-

nych. Bardzo dobrze radzi sobie po kukurydzy i może 

być uprawiana po pszenicy. W takim wypadku należy 

jednak zwrócić uwagę na ochronę kłosa przed poraże-

niem fuzariozą.

Wysoka MTZ to jedna z głównych cech RGT Depot. Czy 
to będzie decydujący czynnik, który przekona rolników do 
uprawy RGT Depot?

Myślę, że rolnicy lubią typy pojedynczego kłosa. 

Chcemy im go trochę przypomnieć, tym bardziej że 

RGT Depot różni się pokrojowo od dotychczasowych 

naszych propozycji. To prawda, że szczególnym wy-

różnikiem odmiany jest wysoka MTZ, jednak traktu-

jemy to jako wprowadzenie do „typu” odmiany. My-

ślę, że głównymi argumentami dla rolników mogą być 

wysokie plony, odporność na suszę i dobra zdrowot-

ność. Dla młynarzy ważniejsza może okazać się wy-

soka MTZ.

Jaka jest ocena RGT Depot pod względem jakości ziar-
na? Czy spełnia potrzeby rolników?

Jakość ziarna jest na wysokim poziomie, przecież 

RGT Depot to odmiana z grupy A. Nie mieliśmy prob-

lemów z jakością podczas zbiorów w 2019 r. (notowa-

liśmy dość wysoką zawartość białka). Oczywiście jest 

bardzo plenna, zatem w przypadku warunków sprzyja-

jących osiągnięciu wysokich plonów należy zadbać o do-

datkowe nawożenia azotowe dla podniesienia zawarto-

ści białka w ziarnie. To odwieczny problem rolnika: plony 

czy białko. 

RGT Depot charakteryzuje się również stabilną licz-

bą opadania Hagberga i ma dobrą odporność na po-

rastanie. Prezentuje bardzo dobre cechy jakościowe 

ziarna, które mogą uczynić tę odmianę dość ważną na 

rynku, także dla przetwórstwa. Odznacza się wysoką 

zawartością białka oraz bardzo wysoką wydajnością 

mąki, która pozwala uzyskać dużą objętość chleba po 

wypieku. Ze względu na bardzo wysoką MTZ (średnia  

z badań w Niemczech za ostatnie 3 lata to 52 g) gęstość 

ziarna bywa na średnim poziomie.
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JAK WYBRAĆ
NAJLEPSZĄ
ODMIANĘ RZEPAKU

Producenci rzepaku oczekują od hodowców nowych odmian, które w za-

kresie wysokości plonu i jakości nasion przewyższają te obecnie dostępne 

na rynku. Istotne z punktu widzenia rolnika są również takie cechy, jak: od-

porność na patogeny, np. wirus żółtaczki rzepy, efektywne wykorzystanie 

azotu czy odporność na pękanie i osypywanie się łuszczyn. Nie ma natomiast 

takich, które są odporne na czynniki stresowe. Dwa ostatnie lata pokazały, że 

niektóre odmiany cechują się wyższą tolerancją na suszę, zatem w zbliżają-

cym się sezonie taka cecha jak lepsza tolerancja na czynniki stresowe zapew-

ne wzbudzi duże zainteresowanie. Przy wyborze należy kierować się przede 

wszystkim dostosowaniem do warunków klimatycznych i glebowych gospo-

darstwa, gdyż to odgrywa ważną rolę w opłacalności uprawy rzepaku ozi-

mego. Różnice w plenności między odmianami właściwie dopasowanymi do 

regionu i stanowiska często dochodzą w przypadku linowych do 800 kg/ha,  

a w przypadku hybrydowych do 1200 kg/ha. Dobrze jest, oczywiście w mia-

rę możliwości, wysiewać nie jedną, a kilka, czyli dywersyfikować ryzyko 

ewentualnego niepowodzenia, które jest znacznie wyższe w przypadku upra-

wy tylko jednej odmiany w gospodarstwie.

W Grupie Osadkowski, ustalając ofertę, dokonujemy selekcji na podsta-

wie wieloletnich ogólnopolskich wyników porejestrowych, rozpoznawczych 

i rejestrowych COBORU oraz wyników hodowlanych. Ponadto przed umiesz-

czeniem odmiany w ofercie testujemy ją na własnych, licznych poletkach de-

monstracyjnych zlokalizowanych w całym kraju. Wyniki ze wszystkich loka-

lizacji są dostępne u naszych doradców agrotechnicznych współpracujących  

z Państwem w terenie i pokazywane przy okazji spotkań merytorycznych. 

Istotne jest również to, że w doświadczeniach własnych testujemy wiele 

A U T O R :

Kamila Kozdra
k_kozdra@osadkowski-cebulski.pl

Wybór odpowiedniego rzepaku ozimego do zasiewu w cza-
sach, kiedy oferta jest bardzo duża, a informacje towarzy-
szące często pobieżne, to sprawa niezwykle skomplikowana. 
Dostępne odmiany, moim zdaniem, spełniają oczekiwania 
oraz potrzeby rolników i jest z czego wybierać.
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fot. 1. Odmiana Chopin F1.

odmian dostępnych ogólnie na rynku, a często zda-

rza się nawet, że otrzymujemy próbki, które później 

trafiają na wyłączność do innych firm dystrybucyj-

nych, bo u nas lepiej sprawdziły się inne. Dobiera-

jąc odmiany do doświadczeń, staramy się zawsze po-

kazać Państwu te najnowsze dostępne na rynku na 

tle wzorców, sprawdzonych i wiernie plonujących 

w wieloleciu, takich jak chociażby Architect, któ-

ry od kilku lat jest odmianą wzorcową w ogólnopol-

skich badaniach PDO. Doświadczenia prowadzone 

są na zmiennych stanowiskach glebowych, przy róż-

nym sposobie uprawy i poziomie agrotechniki – od 

średniego do bardzo intensywnego, co pozwala nam  

w pełni scharakteryzować materiał pod kątem wyma-

gań glebowych, intensywności uprawy i dopasowania 

do regionu kraju. Testy przeprowadzane są w techno-

logiach uprawy najczęściej stosowanych przez gospo-

darstwa na danym terenie.

Na podstawie wyników doświadczeń COBORU  

i własnych wybraliśmy dla Państwa najlepsze:

 CHOPIN F1

Odmiana hybrydowa zarejestrowana jako jedna  

z pierwszych z hodowli Rapool z genem odporności na 

wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Stworzona do warunków 

klimatycznych Polski, doskonale radzi sobie na słab-

szych glebach i toleruje okresowe stresy suszy, m.in. 

dzięki temu, że buduje głęboki palowy i rozbudowany 

włośnikowy system korzeniowy. Charakteryzują ją op-

tymalny dla odmiany hybrydowej wigor jesienny, ład-

ne siedzące rozety, bez tendencji do elongacji szyjki 

korzeniowej. Wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnoś-

cią w całym sezonie wegetacyjnym, jest szczególnie 

odporna na suchą zgniliznę i zgniliznę twardzikową. 

Bardzo dobra zdrowotność i piękny ciemnozielony ko-

lor liści przez cały okres wegetacji to jej znaki szcze-

gólne. Chopin F1 tworzy średniej wysokości rośliny  

o masywnym pokroju, licznych rozgałęzieniach, o śred-

nio wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Grube, 

długie, łatwo młócące się łuszczyny są cechą charakte-

rystyczną tej odmiany. Jej bardzo dobre zimowanie po-

twierdzają ostatnie wyniki COBORU, w których zdoby-

wa jedne z najlepszych ocen stanu plantacji po zimie. 

Plonowanie wieloletnie w doświadczeniach COBORU 

jest na poziomie 122% wzorca. Szczególnie dobrze od-

miana sprawdza się w rejonie I – 123%, III – 120%, V 

– 130% i VI – 127% wzorca, średnia z lat 2017–2019. 

Chopin F1 ma jedną z najwyższych zawartości oleju  

w nasionach – 47,6%, co przy bardzo wysokim pozio-

mie plonowania plasuje go na pierwszej pozycji pod 

względem plonu oleju z 1 ha. Ta cecha okazała się klu-
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Odmiana Plon oleju dt/ha

CHOPIN 21,04

ADVOCAT 20,72

ABSOLUT 20,61

DUKE 20,37

ARCHITECT 20,07

TREZZOR 20,04

ASTANA 19,99

PRINCE 19,65

DK EXPIRO 19,53

DK EXTRACT 19,51

STEFANO KWS 19,29

DK EXCEPTION 18,78

ES CESARIO 18,37

KUGA 18,04

LUCIANO KWS 17,45

Tab. 1. Plon oleju odmian rzepaku w dt/ha, COBORU, za „Top 
Agrar” nr 6/2020.



czowa w minionym sezonie wegetacyjnym, kiedy to 

odmiany o genetycznie niższej zawartości oleju często 

nie spełniały kryterium skupowego.

 DK EXPORTER F1

Odmiana hybrydowa, w której wykorzystano naj-

nowszą genetykę hodowli Dekalb. DK Exporter F1, 

jako jedyna z tej hodowli, została w ubiegłym roku 

zarejestrowana z bardzo wysokim wynikiem plono-

wania. Charakteryzuje ją optymalny dla hybryd wi-

gor jesienny. DK Exporter F1 tworzy ładnie siedzące 

rozety, bez tendencji do elongacji szyjki korzeniowej, 

wyróżniające się charakterystycznym szarofioletowo-

zielonym zabarwieniem. Odmiana o bardzo dobrej zi-

motrwałości, mająca bardzo dobrą tolerancję na su-

chą zgniliznę kapustnych oraz zwiększoną odporność 

na pękanie i osypywanie się nasion dzięki genowi 

rzodkwi. Doskonale regeneruje się po zimie, cechuje 

się szybkim wigorem wiosennym. Tworzy masywne, 

bardzo dobrze rozgałęzione, średniowysokie rośliny  

o średnio późnym terminie kwitnienia i średnim doj-

rzewania. Plonowanie wieloletnie w doświadczeniach 

COBORU na poziomie 125% wzorca. Szczególnie do-

brze odmiana sprawdza się w rejonach: I – 131%, III 

– 133%, IV – 121% i V – 125% wzorca, średnia z lat 

2017–2018.

 SY ILONA

Odmiana liniowa będąca od lat w czołówce plono-

wania w swojej grupie, a od 2018 r. wzorzec w do-
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świadczeniach COBORU. Charakteryzuje się wybitną 

zdrowotnością w całym sezonie wegetacyjnym, ma bar-

dzo dobrą odporność na suchą zgniliznę kapustnych, 

zgniliznę twardzikową i wybitną na choroby podsta-

wy łodygi. Tworzy niskie do średnich rośliny o śred-

nim terminie kwitnienia i średnio późnym terminie doj-

rzewania. SY Ilona polecana jest do siewu w terminie 

wczesnym do optymalnego. Jest odmianą sprawdzo-

ną na polach polskich rolników, którzy polecają ją rów-

nież na słabsze stanowiska glebowe. Plonowanie wie-

loletnie na poziomie 107% wzorca w doświadczeniach 

COBORU. Szczególnie dobrze odmiana sprawdza się 

w rejonach: I – 119%, III – 114% i V – 113% wzorca, 

średnia z lat 2017–2018.

Polecane przez nas odmiany rzepaku będą dostęp-

ne w sprzedaży w zaprawach insektycydowych Cruiser 

OSR 322 FS oraz nowej – Buteo Start + Scenic Gold. 

Dostępność znanej zaprawy neonikotynoidowej Cru-

iser będzie znacząco ograniczona. Derogacja (warun-

kowe dopuszczenie) tej zaprawy odbywa się w Polsce 

najprawdopodobniej po raz ostatni, warto więc zaopa-

trzyć się w nasiona zaprawione nowym preparatem in-

sektycydowym Buteo Start + Scenic Gold, chociażby  

z tego względu, by sprawdzić skuteczność jej działa-

nia na swoich polach. Dla rolników, którzy sami potra-

fią sobie poradzić z presją szkodników, a nadrzędną rolę  

w zakupach nasion odgrywa cena lub gdy po prostu 

zdecydują się na zakup nasion zbyt późno, proponuje-

my nasiona zaprawione tylko fungicydem Scenic Gold.

W celu zapoznania się z pełną ofertą odmian rzepa-

ku zapraszamy do kontaktu z doradcami agrotechnicz-

nymi Grupy Osadkowski.fot. 2. Odmiana DK Exporter F1.

fot. 3. Rzepak SY Ilona.
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Mars

HR Strzelce

liniowa

114**

105**

średni

średnio wczesny

niska

dobra

wysoka

bardzo dobra

+++

++

++

wczesny – optymalny

45–60

mniejsze/średnie

SY Ilona

Syngenta

liniowa

100

113

109

średni

średnio późny

średnia

bardzo dobra

 wysoka 

bardzo dobra

+++

+++ 

++ 

wczesny – optymalny

45–60

mniejsze/średnie

RGT Cuzzco F1

RAGT

hybrydowa

106

98

–

wczesny

wczesny

niska

dobra

wysoka

bardzo dobra

+ + +

+ +

+ +

optymalny 
– opóźniony

40–50

mniejsze/średnie

DK Exporter F1

Dekalb

hybrydowa

–

128

122

średnio późny

średnio późny

wysoka

bardzo dobra

bardzo wysoka

bardzo dobra

+ + +

+ + +

+ + +

optymalny 
– opóźniony

40–50

średnie

SY Florian F1

Syngenta

hybrydowa

104

125

129

średni

średni

niska

dobra

bardzo wysoka

dobra

+ + +

+ + +

+ +

wczesny 
– opóźniony

40–50

mniejsze/średnie

Chopin F1 

Rapool

hybrydowa

123

116

127

średnio wczesny

średnio wczesny

średnia

bardzo dobra

bardzo wysoka

bardzo dobra

+ + +

+ + +

+ + +

wczesny 
– opóźniony

40–50

mniejsze/średnie

HODOWLA

TYP ODMIANY

PLONOWANIE W 2019 r., % WZORCA

PLONOWANIE W 2018 r., % WZORCA

PLONOWANIE W 2017 r., % WZORCA

POCZĄTEK KWITNIENIA

TERMIN DOJRZEWANIA

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

ZIMOTRWAŁOŚĆ

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

ZDROWOTNOŚĆ

PHOMA

ZGNILIZNA TWARDZIKOWA

CZERŃ KRZYŻOWYCH

WYMAGANIA AGROTECHNICZNE

ZALECANY TERMIN WYSIEWU

OBSADA ROŚLIN szt./m2

WYMAGANIA GLEBOWE

NAJLEPSZE ODMIANY RZEPAKU OZIMEGO W SEZONIE 2020

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców. 
Cecha: + – dobra, ++ – bardzo dobra, +++ – wybitnie dobra, nd – nie dotyczy

* odporność na wirus żółtaczki rzepy
** wynik z badań rejestrowych przeliczony na wzorzec odmian liniowych

ODPORNOŚĆ NA 
TuYV*

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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IGP Polska

A

średnio wczesny

3,5

wysoka – 45

średnioniska – 86

wysoka

dobra

bardzo dobra

 +++

 +++ 

 +++

 ++(+)

 ++ 

 ++(+)

 ++ 

wysoka

bardzo wysokie

wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

średnie

+++

++

+++

+++

+++

320–4 j.s.

najwyżej plonująca 
odmiana jakościowa

NAJLEPSZE ODMIANY PSZENICY OZIMEJ W SEZONIE 2020

HODOWLA

KLASA

TERMIN DOJRZEWANIA

ZIMOTRWAŁOŚĆ

MTZ [g]

WYSOKOŚĆ ROŚLIN [cm]

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

ODPORNOŚĆ NA PORASTANIE

ZDROWOTNOŚĆ

ZDROWOTNOŚĆ

CHOROBY PODSTAWY ŹDŹBŁA

MĄCZNIAK PRAWDZIWY

RDZA BRUNATNA

DTR

SEPTORIOZA LIŚCI

SEPTORIOZA PLEW

FUZARIOZA KŁOSÓW

CECHY JAKOŚCIOWE

GĘSTOŚĆ ZIARNA

WYRÓWNANIE ZIARNA

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA

LICZBA OPADANIA

SEDYMENTACJA

WYMAGANIA AGROTECHNICZNE

WYMAGANIA GLEBOWE

TOLERANCJA NISKIEGO pH

WCZESNY SIEW

PÓŹNY SIEW

UPRAWA PO PSZENICY

UPRAWA PO KUKURYDZY

OBSADA W SIEWIE OPTYMALNYM, szt./m2

CECHY SZCZEGÓLNE

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców.    Cecha: + – dobra, ++ – bardzo dobra, +++ – wybitnie dobra, nd – nie dotyczy Wybrane odmiany dostępne w technologii zaprawiania 
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Apostel RGT Depot SY Orofino
Syngenta

B

średnio późny

4

wysoka – 44,8

niska – 85

bardzo wysoka

dobra

bardzo dobra

 +++

 +++

 +++

++

++

 +++ 

 ++

wysoka

wysokie

średnia

średnia

bardzo wysoka

mniejsze/średnie

+++

+++

+++

+++

+++

280–300

wzorcowa 
zdrowotność 

umożliwiająca 
zmniejszenie 

kosztów ochrony 
roślin

RAGT

A

średnio późny

4

bardzo wysoka – 46

średnia – 88

wysoka

dobra

dobra

 ++ (+)

 +++

 +++

 ++

 ++

 ++

 ++(+)

średnia

wysokie

wysoka

bardzo wysoka

wysoka

 średnie

++

+++

+++

++

+++

300–320

świetna adaptacja 
do różnych 
warunków

Hondia
Danko HR

E/A

średni

5,5

wysoka – 44

średnia – 90

wysoka

dobra

bardzo dobra

 +++

 +++

 ++(+)

 +++

 +(+)

 ++ 

 ++(+) 

średnia 

bardzo wysokie

bardzo wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

mniejsze/średnie

+++

++

+++

+++

+++

300–320

zimotrwałość  
potwierdzona  

doświadczeniem

Euforia
HR Strzelce

A

średni

5,5

średnia – 42,6

niska – 83

bardzo wysoka

bardzo dobra

bardzo dobra

 +++ 

 +++ 

 +++ 

 ++(+) 

 ++ 

 ++(+) 

 ++(+) 

bardzo wysoka

wysokie

wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

mniejsze/średnie

+++

+++

+++

+++

+++

300–320

bardzo wysoki plon, 
wyjątkowa odporność 

na porastanie 
i wyleganie

Zeppelin
Syngenta

A

średnio wczesny

5,5

średnia – 44

średnia – 95

wysoka

dobra

bardzo dobra

 ++

 +++

 +++

 ++(+)

 ++

 ++

 ++(+) 

średnia

wysokie

bardzo wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

 średnie

++

++

+++

+

+++

320–340

plonowanie  
wysokich lotów

Avenue
Limagrain

B

bardzo wczesny

3

średnia – 43

bardzo niska – 70

bardzo wysoka

średnia

dobra

 +++ 

 +++ 

 ++ 

 ++ 

 ++ 

 ++ 

 ++

średnia

średnie

wysoka

średnia

średnia

mniejsze/średnie

++

+++

–

+++

+

300–330

najwcześniejsza,  
ucieka przed suszą, 

niski łan

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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HODOWLA

KLASA

TERMIN DOJRZEWANIA

ZIMOTRWAŁOŚĆ

MTZ [g]

WYSOKOŚĆ ROŚLIN [cm]

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

ODPORNOŚĆ NA PORASTANIE

ZDROWOTNOŚĆ

ZDROWOTNOŚĆ

CHOROBY PODSTAWY ŹDŹBŁA

MĄCZNIAK PRAWDZIWY

RDZA BRUNATNA

DTR

SEPTORIOZA LIŚCI

SEPTORIOZA PLEW

FUZARIOZA KŁOSÓW

CECHY JAKOŚCIOWE

GĘSTOŚĆ ZIARNA

WYRÓWNANIE ZIARNA

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA

LICZBA OPADANIA

SEDYMENTACJA

WYMAGANIA AGROTECHNICZNE

WYMAGANIA GLEBOWE

TOLERANCJA NISKIEGO pH

WCZESNY SIEW

PÓŹNY SIEW

UPRAWA PO PSZENICY

UPRAWA PO KUKURYDZY

OBSADA W SIEWIE OPTYMALNYM, szt./m2

CECHY SZCZEGÓLNE

RGT Provision
RAGT

B/A

średni

4

wysoka – 43,2

średnia – 88

wysoka

dobra

dobra

 ++

 +++

 ++

 +++

 ++

 ++

 ++(+)

wysoka

wysokie

średnia

średnia

wysoka

 średnie

++

+++

+++

++

+++

280–310

wysokie plony 
potwierdzone  

w doświadczeniach 
COBORU

RGT Metronom

RAGT

A 

średnio późny

4,5

bardzo wysoka – 47

średnia – 87

bardzo wysoka

dobra

dobra

 +++

 +++

 ++(+)

 ++

 ++

 ++

 ++

średnia

bardzo wysokie

wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

mniejsze/średnie

+++

+++

+++

+++

+++

280–320

gwarancja jakości ziarna

SY Yukon
Syngenta

A

późny

5

wysoka – 44,1

średnia – 88

bardzo wysoka

dobra

bardzo dobra

 ++

 +++

 +++

 ++(+)

 ++

 +++

 +++

wysoka

wysokie

wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

średnie/większe

++

+++

+++

++

+++

300–320

doskonała  
kombinacja

 zimotrwałości  
i zdrowotności

LG Jutta SU Mangold
Limagrain

B

późny

5,5

średnia – 40

niska – 81

bardzo wysoka

dobra

bardzo dobra

 +++ 

 +++ 

 +++ 

 +++ 

 ++ 

 ++ 

 ++ 

średnia

średnie

średnia

wysoka

wysoka

średnie

++

+++

++

+++

+++

280–300

najwyżej plonująca 
odmiana w 2016 r.

Saaten Union

B

średnio wczesny

3,5

wysoka – 44,7

średnia – 87

bardzo wysoka

dobra

bardzo dobra

 ++ 

 ++(+)

 ++ 

 +++ 

 ++ 

 +++ 

 ++(+)

wysoka

średnie

wysoka

średnia

wysoka

średnie/większe

+++

++

+++

+

+++

250–290

ponadprzeciętny  
plon w całej  

Europie

Ribbeck PZO
IGP Polska

B

wczesny

4

wysoka – 45

średnia – 90

wysoka

bardzo dobra

dobra

 + +

 + +

 + + +

 + +

 + +

 + + 

 + + +

średnia

bardzo dobre

średnia

bardzo wysoka

wysoka

mniejsze

+++

+++

++

++

++

200–2 j.s.

wysoka wydajność  
na słabszych  

glebach

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców.    Cecha: + – dobra, ++ – bardzo dobra, +++ – wybitnie dobra, nd – nie dotyczy Wybrane odmiany dostępne w technologii zaprawiania 
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NAJLEPSZE ODMIANY PSZENICY OZIMEJ W SEZONIE 2020





UZYSKAJ PRZEWAGĘ 
DZIĘKI NIEZAWODNEJ 
TECHNOLOGII 
ZAPRAWIANIA

A U T O R :

Oskar Horodyski
o.horodyski@osadkowski.pl

Jesień to czas planowania nowych zasiewów, ale również stra-
tegii ochrony przed agrofagami. Wybór odpowiedniej zaprawy 
pod zboża ozime ma ograniczyć porażenie rośliny przez choro-
botwórcze patogeny znajdujące się w glebie. 

18

 Agrotechnika jako pierwszy ważny element budowy
 fundamentu ochrony

Warunki atmosferyczne występujące w Polsce pozytywnie oddziałują na 

jesienną presję chorób grzybowych w dopiero co wysianych zbożach ozimych. 

Duży wpływ na zwiększoną liczbę patogenów w glebie mają: 

 niestarannie przykryte i nierozłożone resztki pożniwne

 udział roślin niepożądanych

 niewłaściwe zmianowanie

 zbyt wczesne siewy

 przekroczone normy wysiewu przekładające się na podwyższoną gęstość 

roślin na m2

 Choroby grzybowe obniżające plon

Szczególnej ochrony przy wykorzystaniu zapraw fungicydowych wymagają 

zboża ozime, takie jak: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozi-

me. Pierwszym znaczącym agrofagiem wpływającym na obniżenie ich plonowania 

jest zgorzel siewek (fuzarioza siewek). Najczęściej atakowane są rośliny niezapra-

wione. Wczesna forma fuzariozy poraża kiełki oraz korzonki zarodkowe siewek. 

Pszenica ozima, żyto oraz jęczmień są najbardziej podatne na tę chorobę, co w dal-

szym etapie produkcji może skutkować obniżeniem zbiorów nawet do 20%. Nega-

tywne wpływ w tym zakresie ma też pleśń śniegowa. Najmocniejsze jej oddziały-

wanie można odnotować po opadach śniegu jeszcze na niezamarzniętą glebę, gdy 

okrywa śnieżna zalega przez około 11 tygodni. Długa, ciepła jesień również sprzy-

fot. 1. Równomierne i głębokie pokrycie ziarnia-
ków to pewność skutecznego działania zaprawy. 

ja występowaniu pleśni śniegowej na dobrze rozwiniętych 

przed zimą zbożach. Największe straty wyrządza w życie, 

jęczmieniu i pszenicy. Innymi groźnymi chorobami zagra-

żającymi oziminom są: pasiastość liści jęczmienia, głownia 

pyląca, śnieć cuchnąca i śnieć karłowa. 

 Zaprawy Real® Plus i Rancona 015 ME
 są gwarancją zdrowych zbóż ozimych
 jesienią

Odpowiedzią firmy Osadkowski SA oraz Osadkowski-

-Cebulski Sp. z o.o. na wyżej wymienione choroby są dwie 

zaprawy nasienne. Pierwszą z nich jest Real® Plus – prepa-

rat w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym 

i powierzchniowym. Szeroka rejestracja pozwala wykorzy-

stać go w uprawach: pszenicy ozimej, jęczmienia ozime-

go i jarego, żyta ozimego i jarego oraz pszenżyta ozimego. 

Real® Plus ma w swoim składzie trzy substancje czyn-

ne: Xemium (fluksopyroksad) – substancję z grupy kar-

boksyamidów (33,3 g/l), fludioksonil z grupy fenylopi-

roli (33,3 g/l) oraz tritikonazol z grupy triazoli (33,3 g/l). 

Xemium, wykorzystując mechanizm działania SDHI, za-

hamowuje wzrost poprzez zablokowanie oddychania 

komórkowego i przerwanie łańcucha dostaw energii. 19
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Fludioksonil zaburza przekazywane sygnały osmotyczne 

w komórkach patogenów, blokując ich rozwój, natomiast 

difenokonazol uniemożliwia syntezę ergosterolu, który 

odgrywa rolę w budowaniu i funkcjonowaniu membran 

komórkowych grzybów.

Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania 

zaprawy Real® Plus:

 jeden produkt do najważniejszych zbóż

 pozytywny wpływ na wigor rośliny zaprawionej

 szerokie spektrum działania (pleśń śniegowa zbóż 

i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca 

pszenicy, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści 

jęczmienia, głownia źdźbłowa żyta)

 zapobiega wykształcaniu się odporności

 nowoczesna formulacja

 niski stopień pylenia gotowego materiału siewnego

 bardzo dobry przepływ ziarna w urządzeniach za-

prawiających 

 doskonałe wybarwienie

 możliwość mieszania z innymi produktami (nawóz 

donasienny Seed Star)

Dawka Real® Plus 150 ml/100 kg ziarna dostarcza 

unikatowe rozwiązanie złożone z 3 substancji czynnych, 



które w połączeniu z nawozem donasiennym Seed Star 

250 ml/100 kg ziarna wprowadza początkowy proces 

ochrony oraz stymulacji ziarna na niespotykany dotąd 

poziom.

Drugą zaprawą w portfolio jest Rancona 015 ME  

w formie mikroemulsji – fungicyd o działaniu układowym 

i powierzchniowym, który ma szeroką rejestrację w ro-

ślinach uprawnych: pszenica ozima i jara, pszenżyto ozi-

me, jęczmień ozimy i jary, żyto ozime. Produkt w swoim 

składzie zawiera substancję czynną ipkonazol, czyli zwią-

zek z grupy triazoli (15 g/l), który blokuje syntezę ergoste-

rolu, wpływając na zaburzenia budowy i funkcjonowania 

komórki grzybowej. Rancona 015 ME ma dwie dawki re-

jestracyjne:

 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody; 

skierowana do upraw takich jak: pszenica ozima, psze-

nica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime

 133 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 467 ml wody, do 

uprawy jęczmienia ozimego oraz jarego

Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania 

zaprawy Rancona 015 ME:

 nowa generacja zapraw nasiennych – formulacja mi-

kroemulsji ME

 dokładne i jednolite pokrycie nasion na nieosiąga-

nym wcześniej poziomie

 niska dawka (niski koszt) stosowania

20

 nieobecność osadów i rozwarstwiania się

 brak ograniczania siły i energii kiełkowania

 działanie systemiczne i kontaktowe

 bardzo niskie ryzyko powstania odporności na ipko-

nazol

Zaprawy Real® Plus oraz Rancona 015 ME odznacza-

ją się doskonałym pokryciem, przyleganiem zaprawiane-

go ziarna oraz jego wybarwieniem na czerwony kolor. Nie 

dają efektu pylenia, a tym samym odpadania wyschniętej 

zaprawy od nasion. Doskonałe pokrycie przekłada się na 

zwiększoną skuteczność zwalczanych chorób, a tym sa-

mym na większe bezpieczeństwo zarówno dla człowie-

ka, jak i środowiska. 

 Stymulacja już od korzenia

Niezmiernie istotny element jesiennej technologii za-

prawiania zbóż ozimych stanowi również stymulacja roz-

woju systemu korzeniowego. Jednym z jej czynników tej 

technologii jest dodatek do zaprawy w postaci prepara-

tu Seed Star w dawce 250 ml/100 kg ziarna. 

Jakie uzyskujemy efekty?

Preparat, wnikając do rośliny, powoduje uruchomie-

nie jej naturalnego systemu obronnego poprzez wytwa-

rzanie większej ilości substancji zapasowych (cukrów), 

białek oraz naturalnych hormonów. Najważniejszym tego 

efektem pozostaje rozwój systemu korzeniowego – jest 

on mocny, silny i gęsty, korzenie są dłuższe, a liczba ko-

rzeni włośnikowych nieporównywalnie większa niż u ro-

ślin, w których nie zastosowano nawozu dosiennego Seed 

Star. Dzięki temu roślina lepiej znosi okresy suszy, gdyż 

korzenie sięgają głębiej i mogą czerpać wodę z niższych 

pokładów w glebie.

Podsumowując:

 zaprawianie z nawożeniem donasiennym to pierwszy 

zabieg w agrotechnice zbóż

 jest to najtańszy sposób zabezpieczania plonu

 łącząc zaprawę z nawozami donasiennymi, chroni się 

plantację przed chorobami i zapewnia jej optymalne 

warunki do wzrostu kiełków i siewek

 dobre zaopatrzenie roślin w mikroskładniki gwaran-

tuje lepsze przezimowanie roślin

 rośliny są lepiej ukorzenione, dzięki czemu efektyw-

niej korzystają z zasobów wody

 uzyskujemy wzrost plonu w latach o optymalnych 

przebiegu pogody i minimalizujemy straty w latach 

z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Profesjonalnych porad udzielają doradcy agrotech-

niczni firmy Osadkowski SA oraz Osadkowski-Cebulski 

Sp. z o.o. Zapraszamy do kontaktu!

fot. 2. Zaprawa daje możliwość prawidłowego wzrostu liści i sy-
stemu korzeniowego w okresie jesiennym.



RZEPAK – HERBICYDY
DOGLEBOWE
I NALISTNE

A U T O R :

Dariusz Sobieraj
d.sobieraj@osadkowski.pl

Podstawowym elementem agrotechniki jesiennej rzepaku jest 
zwalczanie chwastów na plantacji. Roślina ta najdłużej po-
zostaje na polu, stąd utrzymanie czystej uprawy aż do zbio-
ru może być dużym wyzwaniem, szczególnie w ostatnio co-
raz częstszym, trudnym przebiegu pogody. Rzepak ozimy jest 
szczególnie narażony na zachwaszczenie od początku wegeta-
cji. Przy średnim natężeniu tego zjawiska straty w plonie mogą 
wynieść do 25%, a często zdarza się, że taka właśnie zniżka de-
cyduje o opłacalności uprawy. 

22

 Wybór technologii i terminu zabiegu

Technologia oraz termin zabiegu to elementy, o których decyduje planta-

tor, jednak ważne jest, by dobrać odpowiednie rozwiązanie. Eliminacja chwa-

stów jesienią to obowiązek. Rozwój badań oraz nowe preparaty w ochronie 

dają szerokie okno zabiegowe wraz z bogatą paletą produktów. Można wy-

konać opryski bezpośrednio po siewie – są one zazwyczaj tańsze i skuteczne. 

Dodatkowo w sytuacji ewentualnej poprawki rzepak nie konkuruje tak moc-

no o wodę oraz makroskładniki. Kolejną opcją są zabiegi nalistne – budże-

towo bardziej wymagające, jednak z lepszym spektrum zwalczanych chwa-

stów. Tu jednak jesteśmy uzależnieni od warunków. Trzeba też pamiętać, że 

rzepak, konkurując od początku z chwastami, szybko wydłuża szyjkę korze-

niową i często moment ochrony herbicydowej może zbiegać się z regulacją 

pokroju roślin (już od 4. liścia). 

W zabiegach do 3 dni po siewie rekomendujemy sprawdzone rozwiąza-

nia na bazie znanych produktów: 

 Butisan 500 SC – 1,5 l/ha

 Comodo 480 EC – 0,15–0,25 l/ha 

 Atpolan Soil Maxx – 0,5 l

Zwalcza ono szeroką gamę chwastów dwuliściennych, dając dodatkowo 

możliwość zastosowania elastycznej dawki chlomazonu w zależności od gleb.

fot. 1. Plac kontrolny bez herbicydu. Kom-
pensacja uciążliwych chwastów dwuliścien-
nych utrudniających zbiór.

 Butisan 500 SC – 1 l/ha

 Colzor Trio 405 EC – 2 l/ha

 Atpolan Soil Maxx – 0,5 l/ha

Mieszanina 4 substancji aktywnych działająca na 

siebie wspomagająco i uzupełniająco. Jej atutem jest 

wzmocnione działanie na bodziszek. Dodatek Atpola-

nu Soil Maxx jest wsparciem dla substancji aktywnej, 

ponieważ tworząc powłokę, utrzymuje ją na wierzch-

niej warstwie gleby oraz zapobiega przepłukiwaniu czy 

wywiewaniu. Dzięki temu ograniczamy fitotoksyczność 

w rzepaku powodowaną przemieszczaniem substancji.

 Rozwiązania nalistne – skuteczne, 
 ale wymagające

Zabiegi nalistne najlepiej wykonać od 3. liścia 

właściwego. Ważne są siewki chwastów oraz liście-

nie. Kluczowe wydaje się wybranie idealnego terminu 

i fazy rozwojowej chwastów, co musi zbiegać się z od-

powiednimi warunkami. Brak okna pogodowego może 

skutecznie utrudnić odpowiednie odchwaszczanie.

 Butisan 500 SC – 1,5 l/ha

 Navigator 360 SL – 0,2 l/ha

Skuteczne od lat rozwiązanie na takie chwasty, jak: 

fiołek polny, rumianowate, chaber bławatek, maki czy 

ostrożeń polny. Nie powoduje fitotoksyczności rośliny 

uprawnej, wymaga średniej dobowej temperatury po-

wyżej 8°C.

 Belkar – 0,25 l/ha

 Kliper – 0,75 l/ha
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wyczekiwane przez plantatorów. Zwalcza nalistnie bo-

dziszek oraz pozostałe chwasty dwuliścienne. Do sto-

sowania od 2 liści właściwych rzepaku, dodatkowo 

działa w niskich temperaturach.

 Jednoliścienne – tylko sprawdzone
 rozwiązanie

 Targa 10 EC – 0,3–0,4 l/ha

 Atpolan Bio – 1 l/ha

Samosiewy zbóż są nieodzowną częścią agrotech-

niki rzepaku. Z racji okresowych braków wody czę-

sto wschodzą w równoległym okresie. Targa 10 EC  

w zalecanej dawce to pewne rozwiązanie na samosiewy  

w fazie krzewienia.

 Ocena plantacji jesienią 
 i przed spoczynkiem zimowym

Podsumowując, przed spoczynkiem zimowym 

plantacje powinny być wolne od chwastów oraz sa-

mosiewów. Warto je lustrować, kontrolować, co się 

na nich dzieje. Błędy popełnione w tym okresie trud-

no naprawić. Tylko przez właściwe doradztwo z uży-

ciem odpowiedniej technologii można z pewnością in-

westować w uprawę.fot. 2. Prawidłowy moment do stosowania herbicydów nalistnych. 

fot. 3. Plantacja prawidłowo odchwaszczona przed spoczynkiem 
zimowym.



fot. 1. Dominacja chwastów.

JESIENNA OCHRONA 
ZBÓŻ PRZED
CHWASTAMI

A U T O R :

Paweł Czekaj
p.czekaj@osadkowski.pl

Skuteczne zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych jest 
jednym z ważniejszych elementów w agrotechnice zbóż. Stra-
tegia odchwaszczania przy wczesnym i optymalnym terminie 
siewu powinna opierać się na jesiennym zabiegu herbicydo-
wym i ewentualnej korekcie wiosennej. Jedynie przy bardzo 
późnych siewach ozimin lub niekorzystnych warunkach pogo-
dowych zabieg wiosenny jest uzasadniony.

24

 Czy wybór herbicydu i sposób jego działania mają znaczenie?

To pytanie, nad którym powinniśmy szczególnie się pochylić, ponieważ  

w ostatnich latach wzrasta odporność niektórych chwastów na herbicydy, 

głównie sulfonylomocznikowe. Przestrzeganie dobrych praktyk rolniczych 

oraz właściwy dobór herbicydu to jedne ze sposobów na uniknięcie odpor-

ności na zwalczanie chemiczne. Przed wyborem herbicydu należy przeanali-

zować, jaki mamy płodozmian, określić gatunki chwastów występujące na da-

nym polu oraz ustalić termin aplikacji danego preparatu. Tylko takie podejście 

zapewni nam odpowiednią ochronę, a walka z odpornością będzie skuteczna.

 Jakie substancje aktywne wybrać?

Najlepsze i sprawdzone efekty w zwalczaniu szerokiego spektrum chwa-

stów uzyskamy, stosując mieszaninę złożoną z kilku substancji aktywnych. Do 

wyboru jesienią mamy głównie: flufenacet, prosulfokarb, chlorotoluron, pe-

noksulam, diflufenikan i pendimetalinę oraz nowości: pikolinafen + flufena-

cet (Pontos od BASF) i arylex + florasulam (Quelex od firmy Corteva).

Polecane przez nas rozwiązanie Sunfire 500 SC + Legato 500 SC to pod-

stawa na silnie zachwaszczone plantacje zbóż ozimych. Zwalcza jednoliścien-

ne – uodpornioną miotłę zbożową, wyczyńca oraz uciążliwe gatunki dwuli-

ścienne, takie jak: przytulia czepna, fiołek polny, jasnoty. Substancje aktywne 

tej mieszaniny utrzymują się przez wiele tygodni w wierzchniej warstwie gle-

by, chroniąc przed zachwaszczeniem wtórnym.
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Kolejną propozycją jest mieszanina zbiornikowa 

dwóch produktów: Boxer 800 EC + Legato 500 SC. 

Dzięki takiemu połączeniu uzyskamy wyjątkową sku-

teczność w zwalczaniu miotły zbożowej i dodatko-

wo wyeliminujemy kluczowe chwasty dwuliścien-

ne. Warto wspomnieć, że taki miks jest selektywny 

dla rośliny uprawnej oraz bezpieczny dla roślin na-

stępczych. 

W celu zwiększenia skuteczności zabiegu herbicy-

dowego wskazane jest dodanie adiuwantu Atpolan Soil 

Maxx w dawce 0,5 l/ha.

Na polach z dużą kompensacją chabra, maku oraz 

wyrośniętych samosiewów rzepaku praktykowanym 

rozwiązaniem jest dodanie do mieszaniny zbiornikowej 

np. tribenuronu metylowego (Corida) lub metsulfuro-

nu metylowego (Blusky) w dawce 10–15 g/ha. Dla po-

pularnego produktu Glean (chlorosulfuron) wygasła re-

jestracja i po 40 latach stosowania znika on z handlu.

Warto pamiętać, że każdy herbicyd najskuteczniej 

zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych 

i nie należy zwlekać z zabiegiem. Stosowanie na tzw. 

„szpilkę” daje najlepsze efekty chwastobójcze i zboża 

nie będą uszkodzone.

Poniższa tabela przedstawia polecane rozwiązania 

z uwzględnieniem wrażliwości chwastów na herbicydy.

Nazwa  
handlowa

Substancja 
aktywna  
(g/l, g/kg)
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Tab. 1. Wrażliwość chwastów na herbicydy w uprawie zbóż.



OCHRONA ZBÓŻ  
A ZMIANY 
KLIMATYCZNE

 Jesień z długą wegetacją

W ostatnich latach w Polsce mamy do czynienia z przedłużającą się cie-

płą aurą jesienno-zimową. Zboża siane w terminie na optymalną głębokość 

ok. 2–2,5 cm potrafią wykształcić od kilku do kilkunastu rozgałęzień bocz-

nych. Taka sytuacja sprzyja bujnemu rozrostowi plantacji i niesie ze sobą 

szereg czynników prowadzących do występowania chorób oraz możliwości 

uszkodzeń przez szkodniki.

Wydłużająca się wegetacja powoduje silne zagęszczenie łanu, a to z ko-

lei osłabia rośliny, które rywalizują między sobą o wodę i składniki pokarmo-

we. Zboża powinny być w tym czasie odpowiednio zaopatrzone we wszyst-

kie niezbędne zarówno makro-, jak i mikroelementy. Łan wolny od chorób 

i szkodników jest w stanie łatwiej przezimować i rozpocząć wegetację wios-

ną w znacznie lepszej kondycji. 

 Dobra zaprawa to podstawa

Bardzo ważnym elementem jest zastosowanie kwalifikowanego mate-

riału siewnego, który jest traktowany zaprawą fungicydową. To daje praw-

dziwą gwarancję powodzenia uprawy. Kiedy jednak decydujemy się na wy-

siew własnego materiału, powinniśmy pamiętać o tym, że właściwy dobór 

zaprawy wpływa w istotny sposób na opłacalność produkcji i daje szansę 

na wyższe plony lepszej jakości. 

Proponujemy trójskładnikową zaprawę Real Plus w dawce 0,15 l/ha, 

mającą rejestrację we wszystkich zbożach ozimych.

A U T O R :

Piotr Najderek
p_najderek@osadkowski-cebulski.pl

Od momentu siewu do zbioru zbóż ozimych mija około dzie-
sięciu miesięcy. Dobór odmiany, sposób i ilość wysiewu rzu-
tują na dalsze prowadzenie łanu i powodzenie opłacalności 
plantacji produkcyjnej. Czy w obliczu zmieniającego się klima-
tu tylko te czynniki są istotne jesienią?

26

fot. 1. Jęczmień ozimy wiosną, po ruszeniu 
wegetacji. Powierzchnia nieopryskana jesienią 
wyraźnie odznacza się od reszty.
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 Mączniak prawdziwy i spółka

Główną chorobą, która atakuje zboża, jest dobrze 

wszystkim znany mączniak prawdziwy zbóż i traw; 

jego sprawcą jest grzyb o nazwie Blumeria graminis. 

Wystąpienie tejże choroby jest ściśle związane z po-

datnością genetyczną danej odmiany. Ma też związek  

z gęstością łanu, dlatego pojawia się często na jęczmieniu 

ozimym, ale atakuje również pszenicę, pszenżyto i żyto. 

Jęczmień ozimy, na którym jesienią możemy zaob-

serwować nie tylko mączniaka, ale również plamistość 

siatkową jęczmienia i rdzę jęczmienia, jest bardzo wraż-

liwy na obecność patogenów. Uważam, że zdrowa upra-

wa w tym czasie to podstawa powodzenia i opłacalno-

ści, stąd też ochrona fungicydowa jest zabiegiem, który 

powinien stać się standardem.

Pszenica ozima atakowana jest także przez spraw-

ców mączniaka prawdziwego; występują też na niej sep-

torioza paskowana oraz rdze. Wykonanie zabiegu fun-

gicydowego pozwala na utrzymanie lepszej kondycji 

roślin, ich właściwego pokroju oraz potencjalnej pro-

duktywności po wznowieniu wegetacji wiosną.

Pszenżyto ozime i żyto w znacznie mniejszym stop-

niu wymagają ochrony grzybowej jesienią, niemniej na-

leży prowadzić lustrację tak, aby w odpowiednim mo-

mencie ograniczyć rozwój chorób po przekroczeniu 

progu ekonomicznej szkodliwości.

Obecnie nie dysponujemy zbyt wieloma preparata-

mi zarejestrowanymi do stosowania jesienią (wyjątek 

stanowi Talius 200 EC, który skutecznie zabezpiecza 

m.in. przed mączniakiem), jednak uważam, że zmiany 

klimatu i brak prawdziwej zimy wpłyną na modyfikacje 

w rejestracji takich preparatów, jak: Tern Turbo, Syrius 

250 EW, Promax 450 EC, Cindo 50 EW.

 Szkodniki w natarciu

Wraz z jesienną ochroną herbicydową czy – w uza-

sadnionych przypadkach – fungicydową, nie zapominaj-

my o szkodnikach. Te potrafią wyrządzić wiele szkód,  

a niekiedy doprowadzić nawet do konieczności likwida-

cji plantacji wiosną.

Głównymi niszczycielami są mszyce, które jako wek-

tory porażają plantacje wirusem żółtej karłowatości 

jęczmienia (BYDV). Choroba ta występuje na planta-

cji placowo. Zmiany kolorów rozpoczynają się od wierz-

chołków liści. Na jęczmieniu powoduje żółte przebar-

wienia, natomiast na pszenicy czerwone. Rośliny są 

skarłowaciałe, mocniej się krzewią i w ostateczności 

mogą nie wydać plonu.

Do zwalczania mszyc polecamy preparat Matrix 

0,2 l/ha, który zarejestrowany jest od fazy krzewienia. 

Zdjęcie przedstawia jęczmień ozimy wiosną, po rusze-

niu wegetacji. Powierzchnia nieopryskana jesienią wy-

raźnie odznacza się od reszty.

 Wycofane z obrotu

W bieżącym roku z rejestracji do użycia zostają wy-

łączone preparaty z grupy fosforoorganicznych (chlo-

ropiryfos oraz dimetoat), popularne w stosowaniu nie 

tylko w zbożach, ale również do zwalczania groźnych 

szkodników odglebowych, takich jak pędraki czy dru-

towce. Jeśli powtórzy się scenariusz z minionej jesieni, 

pojawi się problem, gdyż nie ma alternatywy insektycy-

du. Zwalczanie mszyc, których obecnie jest bardzo dużo, 

także stanie się problemem. Miejmy nadzieję, że w miej-

sce wycofanych preparatów pojawią się nowe, skutecz-

ne rozwiązania, które je godnie zastąpią.

Zdrowy, silny i dobrze wykształcony łan jesienią to 

dobry start do wysokich plonów. Właściwy, zróżnico-

wany płodozmian i postępowanie zgodne z dobrą prak-

tyką rolniczą sprawiają, że uprawa jest bardziej wydajna, 

a tym samym jej opłacalność wzrasta. Lustracja planta-

cji od siewu do zbioru to wartość, którą oferują dorad-

cy agrotechniczny Grupy Osadkowski.



OCHRONA 
FUNGICYDOWA 
I INSEKTYCYDOWA 
RZEPAKU OZIMEGO

A U T O R :

Krystian Kaczmarek
k.kaczmarek@osadkowski.pl

Plon budowany jest już jesienią. Właściwa faza rozwojowa 
w tym okresie jest odpowiedzialna za wiosenny rozwój i po-
krój rzepaku. Liczba rozgałęzień jest uzależniona od wielko-
ści rozety. Żeby rośliny mogły się rozwijać, musimy je chronić 
przed chorobami i szkodnikami.
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Aby zapewnić skuteczną ochronę fungicydową i insektycydową rzepaku ozi-

mego, musimy wziąć pod uwagę kilka ważnych informacji, takich jak:

 Czas zasiania plantacji

Jeżeli mamy do czynienia z siewem bardzo wczesnym, to rzepak ma dużo cza-

su na rozwój jesienny, a patogeny – idealne warunki do rozwoju. Przeważnie 

na początku jesieni panują wyższa temperatura i wilgotność. Z opadami bywa 

ostatnio różnie.

 Odmiana rzepaku

Odmiana rzepaku jest kluczową informacją niezbędną do tego, aby móc 

sprawnie i fachowo chronić go przed insektami i chorobami. Jak wiemy, każda 

z nich ma inny wigor jesienny – np. SY Ilona odznacza się powolnym startem, 

a dodatkowo charakteryzuje ją dobra odporność genetyczna na phomę. Istnieją 

na rynku takie o bardzo szybkim wigorze jesiennym, np. DK Exporter F1, który 

również ma wybitną zdrowotność. Bogatsi o te informacje, możemy przystąpić 

do doboru odpowiedniej ochrony fungicydowej, bardzo często określanej też 

mianem zabiegu regulacyjnego.

Inaczej zachowuje się rzepak posiany w terminie optymalnym, a inaczej  

w opóźnionym. W tym drugim przypadku roślina nie ma tendencji do szybkie-

go wzrostu jesiennego i wynoszenia stożków wzrostu. Warto wtedy pokusić 

się o zastosowanie preparatu opartego na substancji czynnej – tebukonazolu, 

np. Syriusa 250 EW w dawce 1 l/ha. Charakteryzuje się on dobrymi właściwoś-

ciami zarówno regulacyjnymi, jak i fungicydowymi, dając przy tym świetną ko-

relację działania do kosztów zabiegu. 

fot. 1. Objawy suchej zgnilizny kapustnych 
na rzepaku.

Gdy mamy do czynienia z odmianą o mocnym wigo-

rze jesiennym (odmiany hybrydowe), dodatkowo sianą 

wcześnie, ważne jest, aby nastawić się na zastosowanie 

silniejszych zabiegów regulacyjnych. Należy mieć także 

na uwadze to, iż jeden oprysk może nie wystarczyć i bę-

dziemy zmuszeni wykonać dodatkowe, jeżeli jesień bę-

dzie dłuższa i ciepła. 

Preparaty o skuteczniejszym działaniu regulują-

cym to Caryx 240 SC i Toprex 375 SC. Dobre rezultaty  

w zakresie regulacji i ochrony fungicydowej przynosi za-

stosowanie mieszaniny preparatu Caryx 240 SC + Syrius 

250 EW w dawkach 0,6 + 0,6 l/ha lub 0,5 + 0,5 l/ha.

Przy okazji zabiegu fungicydowego warto także 

zadziałać insektycydowo, ponieważ skuteczność za-

praw ograniczających szkodniki kończy się mniej wię-

cej w okresie, kiedy powinniśmy wykonać zabieg re-

gulacyjny (ok. 4 liści właściwych rzepaku). Pożądane 

byłoby umieszczenie naczynia do obserwacji nalotów 

szkodników, aby zabieg okazał się bardziej trafiony. Do 

dyspozycji mamy tylko preparaty z grupy perytroidów, 

które charakteryzują się ograniczonym czasem działa-

nia, a jednym z nich dopuszczonym do jesiennego sto-

sowania przeciwko pchełce rzepakowej jest Sparviero 

w dawce 0,075 l/ha. 29
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Tab. 1. Spectrum działania fungicydów w uprawie rzepaku.

Nazwa  
handlowa

Substancja aktywna  
(g/l, g/kg)

Dawka  
(l/ha,  

kg/ha)
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Re
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Fi
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rn

oś
ć

SYRIUS 250 EW  

/ BUZZ ULTRA DF
tebukonazol 250 / 750 1 / 0,33 xxx xx xx xx xx xxx xx

CARYX 240 SC
metkonazol 30 +  

chlorek mepikwatu 210
1 xx(x) xx xx xx xx xxxx x

TOPREX 375 SC
paklobutrazol 125 +  
difenokonazol 250

0,3–0,5 xxxx xx xx xx xx xxxx x

TILMOR 240 EC
tebukonazol 160 +  
protiokonazol 80

0,75–1 xxxx xx xx xx(x) xxx xx xx

xxxx – bardzo dobre działanie, xxx – dobre działanie, xx – zadowalające działanie, x – małe działanie, – brak działania, ( ) – z zastrzeżeniem



JESIENNA
STYMULACJA OZIMIN

A U T O R :

Mariusz Salawa
m_salawa@osadkowski-cebulski.pl

Jesień to okres wschodów i przygotowania ozimin do przezimo-
wania, a w rezultacie do wydania oczekiwanego plonu. Niestety 
na drodze do wykazania się maksymalnym potencjalnym plo-
nem stoją roślinom rzepaku czy zbóż różne przeciwności i mogą 
to być m.in. czynniki atmosferyczne, glebowe lub patogeniczne, 
a także agrotechniczne (opóźnione siewy). 30

Na wiele z tych szkodliwych czynników nie mamy wpływu, ale z nasze-

go doświadczenia wiemy, że silne rośliny, tj. z odpowiednio rozwiniętym sy-

stemem korzeniowym, w odpowiedniej fazie wchodzące w okres spoczyn-

ku zimowego, są w stanie przeciwstawić się stresom, wiosną szybko ruszyć 

z wegetacją, pobierać składniki pokarmowe i wodę z gleby oraz wydać eko-

nomicznie dobry plon.

 Stymulacja jak najwcześniej 

Zboża czy rzepak ozimy już na początku wegetacji, podczas wschodów 

mogą napotkać niesprzyjające czynniki, takie jak: brak wody lub jej nadmiar, 

upały albo spadki temperatury, gradobicia i wiele innych. Z tego powodu waż-

ne jest, aby już w okresie zaprawiania nasion środkami chemicznymi wspomóc 

rośliny w szybkim rozwoju, czyli zaindukować (zaprogramować) odporność. 

Nasze kilkuletnie już doświadczenia pozwalają stwierdzić, że zaprawianie 

materiału siewnego preparatem nanogro forte superstart pozwala znacz-

nie lepiej przygotować się do przezimowania poprzez szybsze i równomier-

ne wschody nawet przy opóźnionych siewach zbóż, szybszy rozwój syste-

mu korzeniowego. Z nanogro nie dostarczamy substancji odżywczych ani 

hormonów wzrostu, ale wymuszamy reakcje obronne na stres. Z praktyki 

wiemy, iż opóźniony siew pszenic zaprawionych nanogro nie miał istotnego 

wpływu na zmniejszenie plonowania. Poniżej przedstawiamy wyniki z pierw-

szych doświadczeń.

fot. 1. Pszenżyto po oprysku jesiennym nano-
gro aqua – Świebodzin (wiosna 2020).

fot. 2. Pszenica wysiana 5.12.2019. i po zastosowaniu nanogro aqua 
w fazie 2 liści – początek maja 2020.
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Kolejnym sposobem na indukowanie odporności 

jest stosowanie nanogro we wczesnych fazach roz-

wojowych zbóż ozimych czy rzepaku ozimego. W tym 

rozwiązaniu polecamy nanogro aqua. Jest on łatwy  

w użyciu, można go aplikować przy okazji nawożenia 

dolistnego lub oprysków insektycydowych czy fungi-

cydowych we wczesnych fazach rozwojowych. 

 Efekty aplikacji 

Doświadczenia polowe w rzepaku ozimym, przy 

stosowaniu w fazie 3–6 liści łącznie z nawożeniem 

borem, przekroczyły nasze oczekiwania – zwyżka 

plonów sięgała w różnych powtórzeniach 22–27%.  

W zbożach natomiast skutkowało to nie tylko lepiej roz-

winiętym systemem korzeniowym, ale również grub-

szymi źdźbłami i większą liczbą pędów kłosonośnych,  

a w efekcie większą ilością zboża w kombajnie. Rze-

paki po stosowaniu nanogro aqua jesienią cechują 

się większą liczbą liści (każdy liść jesienią to dodat-

kowe rozgałęzienie boczne wiosną), grubszą szyjką 

korzeniową i dobrym pokrojem. Uprawy po jesien-

nym stosowaniu tej stymulacji lepiej zimują, tj. mają 

mniej uszkodzeń i szybciej wchodzą w okres wege-

tacji wiosennej, co może uchronić je przed skutka-

mi suszy.

 Jednak się opłaca

Stosowanie biostymulatorów budzi wiele kontro-

wersji wśród rolników. Wielu z nich twierdzi, że nie 

stać ich na dodatkowe koszty w czasie suszy lub przy 

innych czynnikach stresowych. Niestety jest to błędne 

koło, ponieważ właśnie w takich sytuacjach możemy  

i powinniśmy wspomóc rośliny, aby dały nam możli-

wie maksymalny plon. Stosowanie sprawdzonych sty-

mulatorów jest ekonomicznie uzasadnione i – poprzez 

zwyżkę plonów – zwraca nam koszty preparatów oraz 

daje dodatkową wartość z jednego hektara. Wszyscy, 

którzy zastosowali nanogro aqua w swojej technolo-

gii, wracają po ten preparat. Jest to dla nas najlepsza 

argumentacja i chęć do dalszego rozwoju w zakresie 

biostymulacji w produkcji roślinnej.

Termin siewu Plon dt/ha

Hondia 17.10.2016 89,5

Hondia 7.11.2016 81,4

Hondia nanogro 7.11.2016 88,6

Miejscowość Sulików Plon dt/ha

Zeppelin nanogro 82,10

Zeppelin 73,9

Miejscowość Wądroże Wielkie Plon dt/ha

Zeppelin nanogro 82,9

Zeppelin 73

Tab. 1. Pszenica Hondia w doświadczeniach ścisłych.

Tab. 2. Doświadczenia z pszenicą Zeppelin w 2019 r.



POPRAWA  
SKUTECZNOŚCI  
TO OSZCZĘDNOŚCI

Coraz częstsze staje się sprzedawanie pakietów zawierających środek 

ochrony roślin wraz z adiuwantem (np. Titus 25 WG + Trend 90 EC). Jest 

to powszechna praktyka, której zadaniem jest podniesienie skuteczności 

herbicydów stosowanych w dawce całkowitej. Działania tego typu dobrze 

sprawdzają się w korzystnych warunkach, takich jak brak suszy, chwasty 

w fazie siewki, wysoka jakość środków ochrony roślin (substancja czyn-

na i formulacja), odpowiedni moment wykonywania zabiegów (dla fungicy-

dów krótko przed infekcją lub w pierwszych godzinach po niej). Spełnienie 

tych parametrów nie jest możliwe i przekłada się na spadek efektywności 

preparatów oraz powstawanie odporności, a w efekcie na niższą i zmien-

ną w czasie ich skuteczność.

Rozwiązaniem jest wykorzystanie wielofunkcyjnych adiuwantów, jak 

np. AS 500 SL, który wielokrotnie udowodnił, że w zabiegach z glifosatem 

znacząco podnosi skuteczność. Jego zakres działania jest znacznie szerszy 

niż coraz rzadziej stosowanego siarczanu amonu, co prawda dobrze zmięk-

czającego wodę, lecz powodującego silne poparzenia na powierzchni liści, 

ograniczające wnikanie glifosatu do roślin. Dodatkowo zawiera dużo zanie-

czyszczeń widocznych dopiero po rozpuszczeniu, które zapychają rozpyla-

cze i ograniczają wydajność opryskiwacza. Podobne oparzenia na roślinach 

wywołuje kwas octowy.

 Dobry adiuwant – lepsze skrócenie rzepaku

Podczas ostatnich dwóch jesieni obserwowaliśmy nietypowy przebieg 

pogody – wysokie temperatury we wrześniu i ciepłe październik oraz li-

A U T O R :

Adam Wachowski
adam.wachowski@agromix.com.pl

Coraz częściej profesjonalne gospodarstwa decydują się na 
wykorzystanie adiuwantów w ochronie roślin. Dodatkowy 
koszt to w wielu przypadkach pewnego rodzaju polisa na 
niepełną skuteczność środków i oszczędność wynikające  
z braku zabiegów poprawkowych.
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fot. 1. Efekt stosowania niskiej dawki glifosatu 
na ściernisko z różnymi adiuwantami. Po lewej 
stronie siarczan amonu 4,5 kg/ha, po prawej 
AS 500 SL 1,5 l/ha.

stopad sprawiły, że wegetacja rzepaku trwała dłużej 

niż zwykle, co miało znaczący wpływ na efektyw-

ność jego regulacji. Niekiedy konieczne było nawet 

trzykrotne wykonanie zabiegów fungicydowych, któ-

re miały ograniczyć wyniesienie stożka wzrostu. Na 

efektywność regulacji roślin mają wpływ dobór sub-

stancji czynnej, formulacji preparatu i jakość miesza-

niny zbiornikowej, ponieważ ostatecznie oddziałuje to 

na ilość fungicydu, która wniknie do rośliny. Zarówno 

markowe fungicydy, jak i mieszaniny złożone z kilku 

środków nie zawierają odpowiedniej ilości substancji 

wspomagających działanie, tak by nie było możliwości 

zwiększenia skuteczności poprzez dodanie zewnętrz-

nego adiuwanta. Takim preparatem jest m.in. Lewar 

pH- Fungi Premium – wielofunkcyjny adiuwant dedy-

kowany do fungicydów. W stosunku do poprzedniej 

wersji jego nowe wydanie ma wprowadzony kompo-

nent ograniczający znoszenie, który redukuje powsta-

wanie najbardziej narażonych na to zjawisko kropli. 

Dzięki niemu proces ten zmniejsza się do 50%, a do 

miejsca działania dodatkowo dociera więcej substan-

cji czynnej, co podnosi skuteczność zabiegu. 

33
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Rola adiuwanta Surfaktant „Wielofunkcyjny” 
adiuwant 10 w 1

Lewar pH- Fungi 
Premium

Dawka
0,1%, 

najczęściej 200 ml/ha
0,05%, najczęściej 

100 ml/ha
0,5%, najczęściej 

 1 l/ha

Obniżenie pH cieczy roboczej nie tak tak

Wbudowany wskaźnik pH brak jest
brak – załączone 

paski do pomiaru pH 
cieczy roboczej

Wpływ na spowolnienie parowania cieczy negatywny brak bardzo dobry

Wpływ na zatrzymywanie się kropel  
cieczy na liściach

słaby brak bardzo dobry

Ograniczenie spływu cieczy z rosą
brak – surfaktant ułatwia 

spływanie cieczy z rosą
brak bardzo dobre

Zwiększenie odporności na zmywanie 
cieczy przez deszcz

brak (poprzez zwiększenie 
pokrycia liścia zwiększa 

ryzyko zmywania)
brak bardzo dobre

Wpływ na wnikanie fungicydu do rośliny średni brak wysoki

Ograniczanie znoszenia brak brak bardzo dobre

Tab. 2. Porównanie cech adiuwantów i fungicydów.

Cecha AS 500 SL Kwas  
octowy RSM Siarczan 

amonu Niejonowy surfaktant

Zmiękczenie wody bardzo dobre bardzo słabe brak dobre brak

Zwiększenie ilości zatrzymanej  
cieczy roboczej na roślinach

bardzo dobre brak brak brak niewielki wpływ

Ułatwienie wnikania glifosatu  
do komórek roślinnych

bardzo dobre brak dobre dobre brak

Zwilżenie roślin bardzo dobre nie nie nie
zbyt silnie obniża  

napięcie  
powierzchniowe

Ułatwienie wnikania glifosatu 
do roślin poprzez spowolnienie 
odparowywania cieczy roboczej 
z roślin

bardzo dobre brak dobre brak

nie – surfaktant 
przyspiesza procesy 

parowania i krystalizacji 
herbicydu na liściach

Tab. 1. Porównanie cech adiuwantów i nawozów stosowanych łącznie z glifosatem.



SPOKOJNA WIOSNA 
I OPTYMALNE NAWOŻENIE 
AZOTEM NA CZAS  
– CZY TO MOŻLIWE?

Zgodnie z rozporządzeniem (DzU z 2018 r. poz. 1339) dla gruntów ornych 

podstawowy termin, w którym nie można stosować nawożenia mineralnego 

azotem, przypada między 20 października a 1 marca, z wyjątkiem gmin wy-

mienionych w załączniku nr 2 ustawy (do 15 października) i załączniku nr 3 

(do 25 października).

Jak wiemy, azot najintensywniej pobierany jest jesienią i na przedwioś-

niu. Czy możemy zatem zapewnić roślinom odpowiednią ilość tego składnika 

pokarmowego w tak krytycznych okresach rozwojowych? Odpowiedź brzmi: 

tak. Z pomocą przychodzi nam firma Corteva Agriscience i produkt N-Lock™.

Preparat N-Lock™ to stabilizator azotu, który zawiera 200 g substancji ak-

tywnej – nitrapiryny*. Na rynku europejskim dostępne są dwa rodzaje stabi-

lizatorów azotu różniące się ze względu na sposób działania: inhibitory ure-

azy i inhibitory nitryfikacji.

 Inhibitory ureazy – działają tylko na formę amidową; spowalniają hy-

drolizę mocznika, w wyniku której powstaje forma amonowa, zatem ich 

główne zastosowanie sprowadza się tylko do mocznika i w małym stop-

niu RSM®. Niestety jest ono mocno ograniczone i krótkotrwałe (ochrona 

formy amidowej trwa ok. 10 dni). Stosując inhibitory ureazy, nie wpływa-

my na proces nitryfikacji.

 Inhibitory nitryfikacji – mają dużo szersze i dłuższe działanie. Stabilizują 

azot w formie amonowej, dzięki czemu oddziałują na proces nitryfikacji  

i dłużej utrzymują azot w strefie korzeniowej. 

Substancja nitrapiryna zawarta w produkcie N-Lock™ to najskuteczniej-

szy znany na rynku inhibitor nitryfikacji. Dzięki stabilizacji formy amonowej 

A U T O R :

Grzegorz Kulesz
g.kulesz@osadkowski.pl

Od 2018 r. obowiązuje nas nowy program azotanowy (tzw. 
OSN), który ma zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska 
i odpływ azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych.

36

fot. 1. Różnica w rozwoju rzepaku; po prawej 
stronie technologia nawożenia jesiennego z wy-
korzystaniem N-Lock.

Jesień Dawka Data

RSM 32 100 l 10.08

NPK 8-19-29 350 kg 24.08

Wiosna Dawka Data

RSM 32 238 l 1.03

RSM 32 200 l 20.03

Plon 3,87 t

Zaolejenie 43%

Tab. 1. Nawożenie rzepaku po lewej stronie.
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działa dłużej (do 12 tygodni) i skuteczniej (aż do 80%).

Można go też stosować jesienią z nawozami zawierają-

cymi formę amidową i amonową, takimi jak: 

 roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM)

 Saletrosan

 mocznik

 siarczan amonu

 gnojowica

 obornik

 pomiot kurzy

 pulpa pofermentacyjna

Ważne jest, aby jesienią z nawozami granulowanymi 

i mineralnymi stosować N-Lock™ do 5 dni przed lub po 

wysiewie. Najlepsze efekty osiąga się po opadach mini-

mum 12 mm.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie 

jesienne preparatu N-Lock™ z RSM 32 i 26 (+7,5% S).

Stosując N-Lock™ w sezonie w dawce 2,5 l + RSM 

w rzepaku, możemy przenieść pierwsze nawożenie wio-

senne na jesień.

W oziminach i rzepaku skutkuje to dużo szybszym wi-

gorem wiosennym, lepszym przezimowaniem i zdrowot-

nością, większym plonem, korzystniejszym zaolejeniem 

w rzepaku i wyższymi parametrami ozimin (białko, gluten).

Obserwacje naszych Klientów:

„(…) Od dwóch lat stosuję N-Lock™ + RSM 32  200 l  
w dozwolonym terminie jesiennym i zauważyłem dużą 
różnicę w wielkości (liczba pędów, pokrój) i wigorze wio-
sennym rzepaku. Technologia produktu N-Lock™ ma dla 
mnie ogromne znaczenie w uprawie, ponieważ ostatnio 
mamy do czynienia z trudną wiosną: opady = brak moż-
liwości wjazdu w pole. Mam wtedy pewność, że azot cze-
ka na roślinę, a nie odwrotnie. Nigdy nie porównywa-
łem natomiast plonowania, ale zbiory, które uzyskuję, są 
satysfakcjonujące w zestawieniu ze średnią w okolicy”. 
Arkadiusz Madzelan, gospodarstwo 170 ha, woj. lubuskie

Podsumowując, N-Lock™ jest bardzo nowoczesną 

technologią, która działa wielokierunkowo. Stabilizuje 

azot i utrzymuje go przez długi czas w strefie, w której 

roślina może go dużo lepiej wykorzystać nawet w niskich 

temperaturach wiosennych. Wykazuje się dużo mniejszy-

mi stratami niż inhibitory ureazy i pozostałe inhibitory 

nitryfikacji. Zwiększa plon nawet o 7%, poprawia para-

metry i pozwala opóźnić wiosenne wyjście z azotem, co 

przekłada się bezpośrednio na zysk i oszczędności (prze-

jazdy – możliwe jest podanie jednorazowo dawki azotu). 

Ma też inne równie ważne i pożądane znaczenie: pozwa-

la nawozić rośliny zgodnie z nowymi regulacjami prawny-

mi, bez stresu i konsekwencji kar. Ogranicza o 16% wy-

mywanie N do wód gruntowych i o 51% emisję tlenków 

azotu, przez co chroni środowisko i redukuje efekt ga-

zów cieplarnianych. Idealnie wpisuje się w nowe norma-

lizacje i dobrą praktykę rolniczą sprzyjającą środowisku.  

Myślę, że produkt N-Lock™ jest idealnym rozwiązaniem 

dla polskiego rolnictwa. Wprowadzenie go do technolo-

gii nawożenia azotem jesienią pozwoli w przyszłości zła-

godzić przepisy prawne i rozszerzyć termin okna zabiego-

wego dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia wód.

Jesień Dawka Data

RSM 32 100 l 10.08

NPK 8-19-29 350 kg 24.08

RSM 32 + N-lock 200 l 24.10

Wiosna Dawka Data

RSM 32 238 l 01.03

Plon 4,34 t (+ 470 kg)

Zaolejenie 45%

Tab. 2. Nawożenie rzepaku po prawej stronie.



WAPNOWANIE SILNIE 
ZAKWASZONYCH PÓL

Proces zakwaszania jest wspomagany przez opady, niskie temperatury 

w okresie jesienno-zimowym, a także niewłaściwe procesy mikrobiologicz-

ne. Uważa się bowiem, że czynniki naturalne w sposób znaczący przyczy-

niają się do obniżania pH. Główne przyczyny tego procesu upatrywane są 

jednak w działalności człowieka. Najczęściej wymieniane to: kwaśne desz-

cze, hodowla, uprawa roli, a przede wszystkim intensywne rolnictwo (wy-

sokie nawożenie i zabieranie z plonem dużej ilości kationów zasadowych). 

Niedostateczne nawożenie wapnem (ich zużycie dalece odbiega od fak-

tycznych potrzeb) doprowadziło do sytuacji, w której udział gleb bardzo kwaś-

nych i kwaśnych przekracza w Polsce 50% użytków rolnych, a w niektórych 

rejonach nawet ponad 80% (rys. 1). Zakwaszenie ma w tym wypadku wiel-

ki wpływ na efektywność ekonomiczną prowadzanej produkcji roślinnej, od-

działuje także na właściwości fizyczne i biologiczne gleby. Ta o odczynie obo-

jętnym ma z reguły korzystną strukturę. Dobroczynne działanie wapnowania 

na grudkowatą strukturę ujawnia się szczególnie na podłożach gliniastych. 

Od pH w znaczący sposób zależy fauna i flora. Od działalności drobnoustro-

jów natomiast bezpośrednio lub pośrednio zależą wszystkie niemal właści-

wości gleby. Szczególnie korzystne znaczenie mają bakterie, zwłaszcza nitry-

fikacyjne i denitryfikacyjne, których udział rośnie wraz z wzrostem odczynu.

 Nowe stanowisko

Rozpoczynając pracę na nowym stanowisku, w pierwszej kolejności po-

winniśmy zbadać odczyn, szczególnie gdy historia pola jest niejasna lub gdy 

wiemy, że latami stało one odłogiem. Takie podłoża zazwyczaj są bardzo sil-

A U T O R :

Piotr Podolak
piotr.podolak@nordkalk.com

Stan zakwaszenia gleb w Polsce stanowi jeden z najważ-
niejszych czynników ograniczających produkcję roślinną. 
Większość gleb, bo ponad 90% w kraju, została wytworzona  
z kwaśnych skał osadowych, z których następowało inten-
sywnie wymywanie kationów o charakterze zasadowym.

38

fot. 1. Równomierne wschody na uregulowa-
nym pH gleby.
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nie zakwaszone, z niską zawartością azotu oraz potasu. 

Fosfor, nawet jeżeli się znajduje w glebie, będzie zwią-

zany z glinem w postaci nieprzyswajalnej dla roślin. 

Jeżeli planujemy założenie plantacji wieloletniej, np. 

sad lub uprawa owoców miękkich, uregulowanie od-

czynu jest OBOWIĄZKOWE. Długofalowo będzie to 

skutkowało głównie podniesieniem pH w górnej war-

stwie profilu glebowego, gdyż możliwości mieszania 

wapna z glebą będą bardzo ograniczone. Na stanowi-

skach bardzo zakwaszonych zabieg uzupełniający nie 

wystarczy, należy przeprowadzić regenerację, co wią-

że się z większymi dawkami.

Potrzeby wapnowania w zależności od odczynu 

i klasy agronomicznej gleby wyjaśnia tabela 1. W przy-

padku gleby ciężkiej, o pH bliskim 4, skuteczna daw-

ka wynosi 6 t CaO. 

Stosując wapno węglanowe, zawierające 50% CaO, 

należy więc wysiać 12 t. Aplikacja tak wysokiej ilości 

jednorazowo nie jest wskazana, ponieważ równomier-

ne rozsianie będzie bardzo trudne, a dokładne prze-

mieszanie z glebą praktycznie niewykonalne. Dawkę 

należy podzielić. Dobrym sposobem jest jej rozłoże-

nie na kolejne lata i stopniowe podnoszenie odczynu. 

W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem jest wapno-

wanie po orce przed uprawkami. Taki zabieg na pew-

no nie należy do najłatwiejszych prac polowych, ale 

daje on nam pewność, że kiełkujące rośliny znajdują 

się w odkwaszonej warstwie powierzchniowej. Jeże-

li zdecydujemy się działać na ściernisku, należy je bar-

dzo dobrze przemieszać z glebą, stosując do tego kul-

tywator ścierniskowy lub bronę talerzową. Wapnując 

pole przed orką, nawet po bardzo dobrym wymiesza-

niu z glebą, należy się liczyć z tym, że wyorzemy war-

stwę zakwaszoną. Będzie to utrudniało rozwój upraw 

w początkowych fazach.

Jeżeli jesteśmy zmuszeni do podania bardzo wyso-

kiej dawki w jednym roku (powyżej 6 t), należy ją roz-

łożyć pomiędzy uprawkami, np. 50%/50%. Pierwszą 

część stosujemy na ściernisko, pamiętając o bardzo do-

brym przemieszaniu z glebą, drugą natomiast bezpo-

Rys. 1. Przestrzenne zróżnicowanie (WKG) w gminach. Udział gleb 
kwaśnych. Źródło IUNG Puławy.

Tab. 1. Ocena potrzeb wapnowania gleb mineralnych (wg IUNG PIB).

Tab. 2. Zalecane dawki nawozów wapniowych [w CaO, t/ha].

*optymalny zakres odczynu dla danej kategorii agronomicznej gleby

Kategoria
agronomiczna gleb

Ocena potrzeb wapnowania dla pHKCl

konieczne potrzebne wskazane ograniczone* zbędne

Bardzo lekkie do 4,0 4,1–4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 od 5,6

Lekkie do 4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 od 6,1

Średnie do 5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 od 6,6

Ciężkie do 5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 6,6–7,0 od 7,1

Użytki zielone do 5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 – –

Kategoria
agronomiczna gleb

Przedział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 –

Lekkie 3,5 2,5 1,5 –

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0

-50 – -40

Wartość  
wskaźnika WKG:

-40 – -30

-30 – -20

-10 – 0

-20 – -10

tereny miejskie



średnio po orce przed uprawieniem gleby. W przypad-

ku uprawy bezorkowej należy wprowadzić od 4 t na 

gleby bardzo lekkie, do 6 t na bardzo ciężkie, pozostałą 

ilość przerzucić na następne lata w dawce 2 t/ha/rok.

 Na co warto zwrócić uwagę?

Przy zakupie warto zwrócić uwagę na wiek geolo-

giczny surowca. Im starszy, tym niższa jego reaktyw-

ność, a co za tym idzie wolniejsze podnoszenie odczynu. 

Wśród wapieni węglanowych możemy wyróżnić Nord-

kalk Standard Cal – wydobywany ze złoża unikatowe-

go w skali europejskiej. Dzięki pochodzącym z począt-

ku okresu jury pokładom uzyskuje się nawóz o bardzo 

wysokiej reaktywności i jednocześnie wysokiej kon-

centracji wapnia.

Uregulowany odczyn gleby jest podstawą do od-

powiedniego wykorzystania NPK przez rośliny. Przyj-

muje się, że w kwaśnym środowisku uprawy są w sta-

nie przyswoić poniżej 30% zastosowanych nawozów. 

Wraz ze wzrostem pH gleby wzrasta przyswajalność 

azotu, fosforu oraz potasu.

Należy pamiętać o tym, że duże ilości wapna  

w jednym roku mogą ograniczyć przyswajalność fo-

sforu, w związku z tym nawozy NPK trzeba wpro-

wadzać w odstępie kilku tygodni po jego wysianiu. 

W przypadku intensywnego wapnowania powinniśmy 

pamiętać o zastosowaniu mikroelementów, zwłaszcza 

miedzi, manganu i cynku, a w rzepaku – boru i man-

ganu w formie dolistnej, gdyż wysoki odczyn zmniej-

sza intensywność pobierania tych mikroelementów 

z gleby. 

Wyk. 1. Wraz ze wzrostem odczynu gleby wzrasta przyswajalność azotu, fosforu oraz potasu.

fot. 2. Burak cukrowy (fot. 4 IX, siew 2 IV) – lewa strona zastosowano 0,9 t. AtriGran 6 IV, prawa kontrola.
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WPŁYW NAWOZÓW  
AZOTOWO-SIARKOWYCH 
NA PLON

 Siarka jest ważna w uprawie każdego gatunku

Zaopatrzenie roślin w siarkę jest ważne nie tylko w uprawie roślin siar-

kolubnych, takich jak np. rzepak, ale ma znaczenie w uprawie każdej rośliny. 

Pierwiastek ten przyczynia się przede wszystkim do wzrostu plonów przy 

jednoczesnej poprawie ich jakości. Ponadto stosowanie S zwiększa odpor-

ność roślin na choroby i szkodniki. Dostarczenie roślinom odpowiedniej ilości 

tego makroskładnika ma także znaczenie ekologiczne. Znacząco wzrasta sku-

teczność i wydajność użytych nawozów azotowych, bowiem niedobór siarki 

ogranicza pełne wykorzystanie azotu zawartego w nawozach, co w konse-

kwencji może prowadzić do strat tego pierwiastka w glebie.

 Co wpływa na dostępność siarki?

W Polsce zasobność gleb w przyswajalną siarkę nie jest wystarczająca. 

Zmniejszona emisja tlenków siarki do atmosfery, wzrost wydajności upraw oraz 

wykorzystywanie w nawożeniu nawozów o zredukowanej zawartości S powo-

dują, że w praktyce coraz częściej spotykamy się z niedoborem dostępnych 

dla roślin form tego składnika. Brak lub niewystarczające nawożenie organicz-

ne (niska zawartość materii organicznej) oraz duży udział w Polsce gleb lek-

Najważniejszym składnikiem 
pokarmowym współdziałającym 
w roślinie z siarką jest azot. Meta-
bolizm S i N jest ze sobą ściśle po-
wiązany, chociaż rośliny wykorzy-
stują doglebowo podaną siarkę  
w ilościach znacznie mniejszych niż 
azot. Odpowiednie zaopatrzenie  
w siarkę jest zatem niezbędne przy 
założeniu uzyskania maksymalnego 
plonu po zastosowaniu azotu.

A U T O R :

Agnieszka Krawczyk
agnieszka.krawczyk@grupaazoty.com

Opłacalność produkcji to czynnik, który stanowi podstawę no-
woczesnego rolnictwa. Uzależniona jest ona od szeregu czyn-
ników, m.in. od przebiegu pogody w okresie wegetacji, gatunku
i odmiany rośliny, poziomu agrotechniki czy rodzaju stosowa-
nego nawożenia, przy czym zbilansowane nawożenie roślin 
uprawnych jest jednym z najważniejszych czynników agrotech-
nicznych. W produkcji rolniczej uzyskanie wysokiego plonu 
dobrej jakości, będącego podstawą opłacalności produkcji, jest 
uwarunkowane nie tylko odpowiednim zaopatrzeniem roślin  
w podstawowe makroskładniki, jak: azot, fosfor, potas; w na-
wożeniu należy uwzględniać również siarkę.

42

fot. 1. Objawy niedoboru siarki na liściach rze-
paku. Pomiędzy nerwami blaszki liściowej tworzą 
się marmurkowate, jasnożółte przebarwienia.

Roślina uprawna Siarka

Pszenica 3,5–4,0

Żyto 4,0 

Pszenżyto 3,5 

Jęczmień 4,0 

Owies 4,0

Kukurydza na zielonkę* 5,0 

Kukurydza na ziarno 3,5

Rzepak 10–20

Buraki cukrowe** 5

Ziemniaki*** 6

Groch i bobik 8

Łubin 6
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kich i bardzo lekkich powodują, że pierwiastek ten jest 

łatwo wymywany. Powstawaniu niedoboru siarki sprzy-

jają także łagodne zimy i intensywne opady deszczu  

w okresie jesienno-zimowym (wymywanie jej z gleby 

i mineralizacja organicznych związków). 

Dostarczenie siarki powinno być uwzględnia-

ne przy każdorazowym planowaniu nawożenia, przy 

czym potrzeby nawozowe roślin względem S są róż-

ne (tabela 1). Szczególnie duże zapotrzebowanie na 

ten składnik wykazuje rzepak, który w wielu regio-

nach Polski jest jedną z ważniejszych roślin uprawnych. 

 Jak efektywnie nawozić rośliny?

Siarkę – z uwagi na fakt, że korzystnie wpływa na 

pobieranie wszystkich składników pokarmowych oraz 

rozwój i plonowanie roślin – warto stosować już we 

wczesnych fazach rozwojowych. Niestety przyswajal-

na jej forma jest szybko wymywana, dlatego powinna 

być stosowana przede wszystkim wiosną. Siarka (po-

dobnie jak azot) nie akumuluje się w glebie, tak więc na-

wożenie na zapas nie ma uzasadnienia ekonomicznego.  

Do wczesnowiosennych zabiegów godnym polecenia 

nawozem jest Saletrosan® 26 oraz RSM®S.

Saletrosan® 26 jest niezawodnym produktem  

w nawożeniu rzepaku, innych kapustowatych oraz bo-

bowatych. Optymalnie dobrany skład nawozu, czyli 

26% azotu całkowitego, w tym 7% azotu azotanowe-

go (saletrzanego), szybko działającego, przyspieszają-

cego wiosenną regenerację roślin po zimie i 19% azo-

tu amonowego, działającego wolniej, stymulującego 

rozwój roślin oraz 13% S pozwalają zabezpieczyć ro-

śliny w azot i siarkę już w I dawce. Stosując 350 kg 

nawozu Saletrosan® 26, wprowadzamy do gleby ok. 

90 kg azotu oraz ponad 45 kg S/ha, czyli prawie 115 

kg trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie w for-

mie siarczanu. 

Dla roślin wymagających mniejszych ilości siarki, np. 

zbóż, godnym polecenia jest RSM®S. Produkt ten zawie-

ra trzy formy azotu (azotanową, amonową, amidową)  

w korzystnych proporcjach, przez co wykazuje szyb-

kie, a zarazem długotrwałe działanie. Z dawką 270 l 

RSM®S (ok. 350 kg) wprowadzamy 90 kg N/ha oraz 

ok. 10 kg S (tj. ok. 26 kg trójtlenku siarki rozpuszczal-

nego w wodzie w formie siarczanu).

Bez nawożenia siarką nie możemy mówić o optyma-

lizacji i efektywności nawożenia, ponieważ jej niedobór 

ogranicza pobieranie wszystkich składników pokarmo-

wych, w tym pełne wykorzystanie azotu zawartego  

w nawozach.

Tab. 1. Pobieranie składników mineralnych z plonami roślin 
uprawnych w kg/t ziarna/nasion + odpowiednią masę słomy (wg 
różnych autorów).

* pobranie na każde 10 t zielonki 
** pobranie z plonem 10 t korzeni i odpowiednią masą liści 
*** pobranie z plonem 10 t bulw i odpowiednią masą łęcin

fot. 2. Bilansując nawożenie, należy zwrócić uwagę na formę 
pierwiastka, zwłaszcza azotu w nawozie i wybrać tak, aby 
dostarczany składnik w nawozie mineralnym mógł być jak 
najbardziej efektywnie wykorzystany przez rośliny. Pamiętajmy 
też o siarce, ponieważ efektywne wykorzystanie azotu zawartego 
w nawozach jest możliwe wówczas, gdy w glebie znajduje się 
odpowiednia jej ilość.





JAK OGRANICZYĆ 
WYSTĘPOWANIE KIŁY 
KAPUSTNYCH 
W UPRAWACH RZEPAKU?

A U T O R :

dr inż. Anna Ambroszczyk 
a.ambroszczyk@agrarius.eu

Ograniczanie kiły kapustnych Plasmodiophora brassicae jest 
możliwe i konieczne. Choroba ta występuje w uprawach wa-
rzyw kapustowatych i w rzepaku, dziesiątkując uprawy.
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Można ograniczyć jej występowanie poprzez:

 wapnowanie gleby (kile sprzyja kwaśny odczyn)

 płodozmian (rośliny z rodziny kapustowatych nie powinny pojawiać się na 

polu częściej niż co 4 lata)

 ograniczenie występowania chwastów: tobołki polne, tasznik pospolity czy 

rzodkiew świrzepa są wektorami, które przenoszą chorobę

 odpowiednią agrotechnikę: utrzymywanie gleby w dobrej strukturze o du-

żej zawartości próchnicy (na ciężkich i mokrych glebach kiła bardzo inten-

sywnie się rozwija)

 właściwe użytkowanie maszyn rolniczych (po pracy na polu zarażonym kiłą 

konieczne jest umycie i dezynfekcja sprzętu)

Dodatkowo doskonałe efekty w uprawie roślin kapustowatych daje sto-

sowanie na polach porażonych kiłą Lignohumat Super lub H-850 (kwasy hu-

musowe wpływające na podniesienie pH gleby, poprawiają jej strukturę, 

przyczyniają się do rozwoju mikroorganizmów pożytecznych, które ogra-

niczają kiłę, wspierają uwodnienie i przewietrzanie gleby, rozluźniając zbyt 

zbitą strukturę, sprzyjają regeneracji porażonych korzeni) oraz preparatu 

bakteryjnego bi protect. Zawiera on Bacillus subtilis – bakterię, w natural-

ny sposób ograniczającą występowanie Plasmodiophora brassicae poprzez 

konkurencję o miejsce i pokarm. Szybko się namnaża i stwarza niekorzyst-

ne środowisko dla kiły. Dodatkowo stymuluje wzrost roślin i uczestniczy  

w tworzeniu struktury gruzełkowej, która ze względu na polepszanie sto-

sunków powietrzno-wodnych staje się niekorzystnym środowiskiem byto-

wania Plasmodiophora. 

fot. 1. Korzenie rzepaku po zastosowaniu bi 
protect (po lewej) i korzenie rośliny kontrol-
nej (po prawej).

materii organicznej. Jest to jedyny nawóz azotowy na 

rynku, który można stosować na resztki pożniwne w jed-

nym zabiegu (oprysku) z preparatami bakteryjnymi.

W uprawach porażonych kiłą polecane jest również 

stosowanie induktora odporności i stymulatora nano-

gro aqua, który w naturalny sposób podnosi odpor-

ność młodych roślin oraz sprzyja procesowi regeneracji 

korzeni (roślina wytwarza korzenie powyżej uszkodze-

nia przez kiłę, dlatego możliwe jest jej przeżycie i wy-

danie plonu).

 Zasady stosowania preparatów

 W przypadku występowania kiły:

Doglebowo jesienią i wiosną 2 kg bi protect i 1–2 kg 

Lignohumat Super lub H-850 na 1 ha/250–300 l wody 

(stosować preparaty razem, ale nie dodawać kondycjo-

nerów, ŚOR i nawozów).

Jesienią po zbiorach bezpośrednio na resztki pożniwne 

Full Terminator w ilości 5 l/ha/250–350 l wody.

Oprysk młodych roślin jesienią nanogro aqua 250 ml/ha 

oraz powtórny oprysk wiosną po ruszeniu wegetacji 

250 ml/ha/200–300 l wody (można pomieszać z ŚOR 

i nawozami dolistnymi).

 Profilaktyka:

Doglebowo jesienią i wiosną 1 kg bi protect i 0,5–1 kg 

Lignohumat Super lub H-850 na 1 ha/250–300 l wody 

(stosować preparaty razem, ale nie dodawać kondycjo-

nerów, ŚOR i nawozów).

Jesienią po zbiorach bezpośrednio na resztki pożniwne 

Full Terminator w ilości 5 l/ha/250–350 l wody.

Oprysk młodych roślin jesienią nanogro aqua 250 ml/ha 

oraz powtórny oprysk wiosną po ruszeniu wegetacji 

250 ml/ha/200–300 l wody (można pomieszać z ŚOR 

i nawozami dolistnymi).

 Doświadczenia

IOR-PIB Poznań i OBROL Kruszewnia

Badania przeprowadzone w IOR-PIB Poznań pod opie-

ką dra Marka Korbasa oraz Jana Galewicza OBROL.
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Nie bez znaczenia dla profilaktyki kiły jest zagospo-

darowanie i rozkład resztek pożniwnych, które są czę-

sto jej siedliskiem, stwarzając warunki do przetrwania  

w glebie. Ważne jest zatem odpowiednie i szybkie ich 

rozłożenie, które gwarantuje roślinom dostarczenie sub-

stancji odżywczych oraz wzrost zawartości próchnicy  

w glebie, a co za tym idzie – poprawę jej struktury. Do 

tego celu doskonale nadaje się innowacyjny nawóz Full 

Terminator, zawierający w swoim składzie azot w trzech 

formach, mikroelementy wspierające rozkład celulozy 

i ligniny oraz kwasy humusowe, wspomagające namna-

żanie się pożytecznych bakterii i przyspieszające rozkład 

Obiekt Indeks porażenia % roślin porażonych kiłą kapusty Miejscowość

Kontrola 3,83 48 Kłodzko

bi protect 0,89 16 (-33,3%) Kłodzko

Kontrola 2,00 30 Zwrócona

bi protect 0,24 6 (-20%) Zwrócona

Tab. 1. Rzepak ozimy zarażony kiłą kapustnych, na który zastosowano bi protect.



FUNDAMENTY POD 
PRZYSZŁY PLON 
BUDUJE SIĘ JESIENIĄ

A U T O R :

Małgorzata Wilkosz
m.wilkosz@mikroflor.pl

W ostatnich latach ogromnym wyzwaniem jest utrzymanie 
zdrowotności zbóż i rzepaku w okresie jesiennym. Temperatu-
ry wegetacyjne nawet do końca grudnia pozwalają na rozwój 
roślin, ale także patogenów pochodzenia grzybowego. Czy jest 
możliwe zatrzymanie chorób przy jednoczesnym wspieraniu 
rozwoju i kondycji upraw?48

Jesienią powinniśmy zadbać o prawidłowy rozwój plantacji ozimych.  

W zbożach od początku fazy krzewienia rozpoczyna się proces zawiązywa-

nia kłosków – programowana jest wtedy wielkość kłosa. Następnie kształ-

tuje się potencjalna liczba ziarniaków. W tym ważnym okresie jakiekolwiek 

zakłócenia w ich rozwoju będą powodowały spadek plonu. Podobna tenden-

cja występuje w rzepaku ozimym. Jednym z najważniejszych etapów w jego 

rozwoju jest właśnie jesień.  Mocny, dobrze rozbudowany system korzenio-

wy, gruba szyjka korzeniowa, zwarty pokrój i nisko osadzony pąk wierzchoł-

kowy to cechy zwiększające szanse na zadowalające wyniki.

Dodatkowo ważnym aspektem determinującym plony jest woda. Jej brak 

w każdym okresie rozwoju będzie wpływał na obniżenie plonowania, dla-

tego o glebowy bank wody, a także odpowiednie jego wykorzystanie nale-

ży zadbać już jesienią. Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki 

pokarmowe system korzeniowy to gwarancja lepszego odżywienia mine-

ralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę oraz bardziej efektywnego wyko-

rzystania nawozów. Podczas ciepłych jesieni i zim kluczowym aspektem 

jest również zdrowotność plantacji. Nawet jeśli nie widać objawów choro-

bowych, nie znaczy to, że nie będziemy mieć problemu. Patogeny również 

przystosowują się do panujących warunków agrometeorologicznych i czę-

sto mogą działać w sposób utajony, czego efektem są silne infekcje jesie-

nią, a następnie wiosną. 

Trudnością, którą napotykamy jesienią, jest pogoda, gdyż niewiele prepa-

ratów działa w niskich temperaturach. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą 

fot. 1. Wpływ preparatu MOCbackter F na 
rozwój systemu korzeniowego rzepaku.

mikroorganizmy stymulujące zdrowy rozwój. Wpro-

wadzanie do uprawy odpowiednio wyselekcjonowa-

nych szczepów pozwala nie tylko zapobiec rozwojowi 

niepożądanej mikroflory, ale także wzbogacić ogólną 

pulę bakterii pozytywnie oddziałujących zarówno na 

rośliny, jak i glebę oraz zniwelować negatywne skut-

ki stresów. Jednym z takich preparatów jest MOCbac-

kter F zawierający 10 szczepów przetrwalnikujących  

z rodzaju Bacillus i Pseudomonas. Mikroorganizmy te na-

leżą do grupy PGPR (ang. Plant Growth Promoting Rhi-

zobacteria), czyli takich, które korzystnie wpływają na 

wzrost i rozwój roślin, a także ich zdrowotność. Zwięk-

szają one przyswajalność składników pokarmowych, 

syntezę fitohormonów (auksyn, cytokinin, giberelin)  
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i witamin, a także stymulują rozwój sytemu korzeniowe-

go oraz powierzchni asymilacyjnej liści. Dzięki nalistne-

mu zastosowaniu MOCbackter F na powierzchni roślin 

tworzy się biofilm, czyli bariera mikrobiologiczna bazują-

ca przede wszystkim na efekcie ,,zajętego miejsca”, utrud-

niająca rozwój innym agrofagom. Zastosowanie prepara-

tu przyczynia się więc do poprawy zdrowotności przez 

indukcję odporności nie tylko na różnego rodzaju agrofa-

gi, ale także stresy, np. susza czy uszkodzenia mrozowe. 

MOCbackter F można zastosować w okresie jesiennym 

w zbożach w fazie początku krzewienia BBCH 20–21,  

w rzepaku natomiast od 4. do 9. liścia (BBCH 14–19). 

Efektem jego użycia w okresie jesiennym jest brak obja-

wów fitotoksyczności oraz wysoka zdrowotność upraw.

fot. 2. Różnica w jesiennym rozwoju roślin obejmująca zarówno liście, jak i system korzeniowy; rośliny po prawej traktowane MOCbackter F. 
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Rys. 1. Jesienny termin zastosowania preparatu MOCbackter F w zbożach (od początku krzewienia) oraz rzepaku (od 6 liścia właściwego).

2507 13–19 2100 30 37 39 51 61–69 61–69
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SKUTECZNA WALKA
Z CHWASTAMI

A U T O R :

Jacek Fedorowicz
j_fedorowicz@osadkowski-cebulski.pl

Patrząc na pola, możemy zauważyć, że coraz większym prob-
lemem w uprawach zbóż ozimych są chwasty jednoliścienne. 
Spowodowane to jest wieloma czynnikami, takimi jak: brak 
odpowiedniego płodozmianu, uproszczenie upraw oraz brak 
możliwości stosowania uprawek przez wprowadzenie tzw. 
międzyplonów.

50

Z tego względu coraz bardziej potrzebne jest zwalczanie takich chwa-

stów, jak: wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, stokłosa płona i żytnia, 

owies głuchy (w ostatnich latach dosyć często występujący już jesienią) oraz 

innych traw. To bardzo trudne zadanie, gdyż wiele z wyżej wymienionych 

gatunków uodporniło się na niektóre substancje czynne. 

 Połączyć metody działania

Racjonalne wydaje się zatem połączenie metody mechanicznej i che-

micznej zwalczania chwastów, co ma na celu bardziej efektywne niszcze-

nie chwastów oraz daje roślinie uprawnej możliwość dobrego rozwoju jesie-

nią i wejścia w okres zimowy w bardzo dobrej kondycji. Należy podkreślić, 

że chwasty jednoliścienne są najbardziej agresywne – zabierają roślinie 

uprawnej pożywienie i światło oraz szybko się rozprzestrzeniają i rozmna-

żają. Dlatego już jesienią trzeba zacząć je zwalczać i ograniczać. Na polach, 

na których występują, w miarę możliwości należy wykonywać kilka upra-

wek pożniwnych w celu pobudzenia ich do kiełkowania, a przy następnym 

zabiegu agrotechnicznym – do ich zwalczania. 

Po skiełkowaniu nasion uciążliwych traw możemy również stosować Ro-

undup 360 SL w dawce 3 l/ha. Należy pamiętać, że zwalczanie chemiczne 

nie jest możliwe we wszystkich uprawach zbóż ozimych oraz na wszystkie 

chwasty jednoliścienne. Do zwalczania wyczyńca ozimego możemy zasto-

sować Alister Grande 180 OD w dawce 0,8–1 l/ha (nie stosujemy w jęcz-

mieniu ozimym!), dużą skuteczność wykazuje także Fraxial 50 EC w dawce 

0,9 l/ha, który zwalcza również życicę wielokwiatową. Do grupy środków, 

fot. 1. Najlepsze efekty w zwalaczaniu chwa-
stów daje połączenie metod chemicznej i me-
chanicznej.
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które także dobrze sobie radzą w zwalczaniu wyczyń-

ca lub go ograniczają, należą: Pontos – 1 l/ha i Len-

tipur Flo – 2 l/ha (uwaga na wrażliwość odmianową). 

Musimy pamiętać, że przy chemicznym zwalczaniu 

stosujemy górne dawki wyżej wymienionych środków, 

aby chwasty nie nabrały odporności na substancje w 

nich zawarte. Obecnie nie ma zarejestrowanych środ-

ków do zwalczania stokłos jesienią, jednakże w kra-

jach Unii są dostępne substancje do walki z nimi. 

 Start jesienią

Reasumując, aby dobrze ochronić zboża przed eks-

pansją chwastów jednoliściennych, należy ich zwalcza-

nie i ograniczanie rozpocząć już jesienią, gdyż pozo-

stawione do wiosny spowodują duże straty w plonach 

zbóż. Mając świadomość, że na naszych polach wy-

stępują te uciążliwe chwasty, należy połączyć różne 

metody ich usuwania, aby jak najmniej pozostało ich  

w roślinie uprawnej. 



NIEZBĘDNE 
MIKROELEMENTY 
W ZBOŻACH JESIENIĄ

A U T O R Z Y :

dr Błażej Chudziński
b.chudzinski@adob.com.pl

mgr inż. Paweł Jobczyk
pawel.jobczyk@adob.com.pl

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich, stabilnych 
plonów o odpowiedniej jakości jest zaopatrzenie roślin zbóż  
w niezbędne do ich rozwoju i plonowania składniki pokarmowe. 
Dyrektywa Europejska (WE) z dnia 13.10.2003 r. wraz z później-
szymi aneksami wymienia makro- i mikroelementy niezbędne dla 
rozwoju roślin. Warto zwrócić uwagę, czy nie kupujemy składni-
ka, którego uprawa nie potrzebuje, a nawet może być toksyczny. 52

 Dlaczego powinniśmy nawozić dolistnie uprawy zbóż już jesienią?

 W wielu przypadkach gleba nie jest w stanie zaspokoić potrzeb pokarmo-

wych roślin. Ze względu na utrzymywanie optymalnego pH w kierunku za-

sadowym składniki te występują w formach niedostępnych.

 Rośliny zbóż, które są dobrze zaopatrzone w takie składniki, jak: miedź, 

mangan i molibden, powodują zagęszczenia soków komórkowych, uła-

twiając tym samym gromadzenie cukrów rozpuszczalnych. Cynk, mangan  

i miedź wpływają na budowę silnego systemu korzeniowego.

 Mikroelementy: miedź, mangan czy cynk poprawiają wykorzystanie i prze-

tworzenie azotu, a tym samym wpływają na zwiększenie zawartości białka 

w nasionach oraz ziarnie.

 Miedź bierze udział w syntezie lignin i zmniejsza podatność roślin na wy-

leganie. Rośliny z deficytem miedzi są wiotkie i łamliwe, natomiast dobrze 

zaopatrzone w ten mikroelement są mniej podatne na wyleganie.

 Mikroskładniki pokarmowe redukują prawdopodobieństwo pojawienia się 

zgorzeli podstawy źdźbła. W zbożach miedź zmniejsza infekcje spowodo-

wane sporyszem oraz rdzą brunatną i żółtą.

 Praktycznie wszystkie mikroelementy wpływają na przygotowanie roślin 

na działanie czynników stresowych, np. przymrozku czy suszy. Dobrze od-

żywione uprawy lepiej znoszą anomalie pogodowe i po ustaniu stresów 

szybciej się regenerują.

fot. 1. Niedobór manganu.
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 Mikroelementy decydują o efektywnym wyko-

rzystaniu makroelementów oraz ich przetworzeniu  

w biomasę. Stosując regularnie dolistne podawanie 

mikroelementów, można zmniejszyć zakres nawoże-

nia azotowego bez spadku plonu.

 Wzmacniają metabolizm. Są składnikami hormonów 

roślinnych oraz wielu enzymów, dzięki czemu sta-

nowią jeden z ważnych czynników regulujących ich 

wzrost i rozwój. Prawidłowo zaopatrzone w mikro-

elementy rośliny rosną intensywniej, mają lepszy wi-

gor, gromadzą więcej substancji zapasowych i szyb-

ciej się regenerują.

 Mikroelementy w zbożach jesienią

Rozpatrując dostarczenie mikroelementów w zbo-

żach jesienią, bierzemy pod uwagę dwie możliwości. 

Pierwszym zabiegiem agrotechnicznym w tym czasie 

jest zaprawianie nasion z użyciem mikroelementowych 

nawozów donasiennych. Daje to pewność, że składniki 

bez względu na warunki pogodowe i glebowe będą do-

stępne w ważnym, początkowym stadium. Następnie na-

leży wykonać zabieg dolistny. W zbożach rozpoczynamy 

od początku krzewienia (od 4. liścia właściwego). W upra-

wach żyta i jęczmienia ozimego (tu krzewienie występuje 

w zasadzie tylko jesienią) oraz pszenicy ozimej nawoże-

nie jesienne mikroelementami ma decydujące znaczenie 

– w tej fazie tworzy się plon i maksymalizuje się liczba 

ziaren w kłosie. W fazie pierwszego kolanka po przecię-

ciu źdźbła kłos jest już widoczny i ukształtowany – nie 

zwiększymy liczby ziaren. Wiosną w tej fazie i w póź-

niejszych, podając konkretne mikroskładniki, mamy dużo 

większy wpływ na parametry jakościowe ziarna.

Dolistne nawożenie mikroelementami daje najlep-

sze rezultaty, ponieważ roślina – niezależnie od warun-

ków pogodowych i glebowych – pobierze składniki po-

karmowe przez liść.  

fot. 3. Niedobór miedzi.fot. 2. Niedobór cynku.

Nawóz, który dobrze rozpuszcza się w wodzie, nie 

zmienia pH cieczy roboczej oraz możliwy jest w mie-

szankach. Zwróćmy uwagę, że tylko te nawozy, które są 

schelatowane, mają powyższe właściwości. Profesor UPP 

dr hab. Renata Gaj w artykułach z ostatniego roku stwier-

dza, że „mikroelementy w formie chelatów można podać 

do 5 razy mniej niż w innych formach, dlatego są to na-

wozy najbardziej efektywne”. 

Oczywiście chelat chelatowi nie jest równy. Nato-

miast warto wiedzieć, że można na rynku kupić taki 

o wyjątkowym działaniu – jest nim czynnik chelatyzujący 

IDHA. Jego wyjątkowość polega na tym, że jest jednym 

z nielicznych zarejestrowanych w Unii Europejskiej przez 

polską firmę. Rolnicy mają tym samym pewność, że na-

wozy schelatowane IDHA działają dolistnie, są bezpieczne 

dla użytkownika oraz ze względu na bardzo wysoką stałą 

trwałość chemiczną są bezpieczne w mieszankach. Chelat 

ten jako jedyny przyczynia się do wysokiej przyswajalności 

mikroelementów przez rośliny oraz szybko ulega biodegra-

dacji w glebie, nie powodując uwolnienia metali ciężkich.

Od kilku lat są też dostępne na rynku produkty, któ-

re obniżają napięcie powierzchniowe cieczy roboczej,  

a tym samym ułatwiają pobieranie składników. Ważne, 

aby nawozy z dodatkami były opatentowane, co daje 

pewność ich działania.

Jesienią rośliny często mają utrudnione pobieranie fo-

sforu i potasu z gleby. Dzieje się tak, gdy temperatura 

gleby spada poniżej 10 stopni Celsjusza oraz gdy mamy 

nieuregulowany odczyn gleby. Warto wtedy sięgnąć po 

skuteczne nawozy dolistne zawierające fosfor i potas, aby 

nie zatrzymywać przygotowania roślin do zimowania. Na-

leży pamiętać, że mieszalność produktów zawierających 

fosfor z mikroelementami jest ograniczona i jeśli mikro-

elementy nie są schelatowane, staje się w zasadzie nie-

możliwa. Ostatnie zabiegi dolistne należy wykonać na 

kilka dni przed mrozem. Poprzednie lata pokazują, że ta-

kie nawożenie wykonujemy nawet na początku grudnia.



ZADBAJ O JAKOŚĆ I CENĘ 
ZEBRANYCH PLONÓW

Niezależnie od rodzaju magazynu, jakim dysponuje rolnik, należy pamiętać, 

że tylko uzyskanie odpowiednich parametrów technologicznych zboża pozwa-

la na ich bezpieczne przechowywanie przez dłuższy czas. Obecnie coraz mniej 

gospodarstw decyduje się na sprzedaż płodów rolnych podczas żniw czy bez-

pośrednio po nich, licząc na uzyskanie wyższych cen w późniejszym okresie. 

Często decyzja o sprzedaży jest podejmowana po prawie roku od zbiorów, nie-

rzadkie są też przypadki składowania plonów przez 2–3 lata.

 Odpowiednie przygotowanie

Bardzo istotne jest przygotowanie magazynu wraz ze wszystkimi urządze-

niami do jego obsługi. Przede wszystkim miejsce przed złożeniem w nim zbo-

ża należy jak najdokładniej wyczyścić i zdezynfekować – te płaskie za pomocą 

oprysku, natomiast silosy świecami dymnymi. Zapobiegnie to zakażeniom ziarna 

przez zarodniki grzybów i pleśni oraz wtórnemu porażeniu przez szkodniki po-

zostałe po poprzednim sezonie. Pierwszym zabiegiem podczas załadunku ziar-

na powinno być jego oczyszczenie zarówno z wszystkich części zielonych, jak  

i chwastów. Należy też zwracać szczególną uwagę na wilgotność oraz tempe-

raturę zbóż i rzepaku. Maksymalna wilgotność do dłuższego przechowywania 

wynosi dla zbóż 14%, a dla rzepaku 8%. Wyższe parametry stwarzają warunki 

do samozagrzewania się ziarna. Ten proces ma czasami bardzo szybki przebieg 

i może zdyskwalifikować materiał do sprzedaży na cele konsumpcyjne i paszo-

we. Podwyższenie wilgotności i temperatury niesie ze sobą dwie poważne kon-

sekwencje – powoduje rozwój grzybów i pleśni oraz szkodników. Dlatego bar-

A U T O R :

Łukasz Sosnowski
l_sosnowski@osadkowski-cebulski.pl

Większość rolników, prowadząc swoje gospodarstwo, bardzo 
mocno skupia się na wyprodukowaniu jak największej ilości plo-
nów o jak najwyższej jakości, nie dbając później należycie o ich 
przechowanie. Tymczasem błędy popełniane już na etapie przy-
gotowania magazynów i załadunku zbóż mogą doprowadzić do 
znacznego pogorszenia parametrów, a co za tym idzie – obniże-
nia ceny uzyskanej przy sprzedaży. 
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fot. 1. Błędy popełniane na etapie przygoto-
wania magazynów i załadunku zbóż mogą do-
prowadzić do znacznego pogorszenia parame-
trów plonów.
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dzo ważne jest stałe kontrolowanie temperatury i szybkie 

reagowanie na każdy jej wzrost, nawet o 2–3°C. 

 Jak zadbać o plony? 

W silosach można zastosować wentylowanie zbo-

ża lub przesypanie do innego zbiornika. Należy jednak 

pamiętać, że jest to skuteczne tylko przy wilgotności 

względnej powietrza poniżej 65%; w innym przypad-

ku ziarno może ulec jeszcze większemu uwilgotnieniu. 

W magazynach płaskich wilgotność zmniejsza się przez 

mieszanie lub przesypywanie ziarna. Konsekwencją roz-

woju grzybów jest skażenie ziarna niebezpiecznymi dla 

zdrowia produktami przemiany materii – mykotoksyna-

mi. Mogą być one przyczyną ostrych i przewlekłych za-

truć (także śmiertelnych), powodować alergie, grzybice, 

choroby układu oddechowego, pokarmowego i wątro-

by, a także liczne choroby związane z osłabieniem ukła-

du odpornościowego – zarówno u ludzi, jak i u zwierząt.  

Z kolei szkodniki magazynowe powodują straty w ilo-

ści, jak w jakości ziarna. Mechaniczne uszkodzenia po-

legają głównie na wyjadaniu zarodka i składaniu jaj  

w ziarnach. Poza tym zboża zostają zanieczyszczone pro-

duktami przemiany materii szkodników, ich wydzielina-

mi oraz martwymi osobnikami. Jeśli mimo profilaktyki  

w magazynie pojawią się szkodniki, najczęściej do ich 

zwalczania stosuje się środki chemiczne w formie gazo-

wej – tzw. fumigację. Przeprowadzona fachowo jest za-

biegiem bardzo skutecznym, wymaga natomiast przewie-

trzania zboża w celu pozbycia się pozostałości substancji 

czynnej. Obecnie coraz więcej odbiorców bada stęże-

nia tych pozostałości, przy czym dopuszczalne ich po-

ziomy są na tyle niskie, że czasem uniemożliwiają sprze-

daż przez kilka miesięcy, co może pozbawić producenta 

szansy uzyskania najwyższych cen. Przy dużym poraże-

niu zwalczanych szkodników problemem jest również 

duża liczba martwych osobników, co może dyskwalifiko-

wać zboże do celów konsumpcyjnych. 

Z powyższych przykładów widać, jak wiele proble-

mów stwarza długie przechowywanie zboża. Najczęściej 

w nawale innych prac w gospodarstwie rolnicy zapomina-

ją o okresowej kontroli jakości składowanych płodów rol-

nych, co może nieść ze sobą wymierne straty finansowe. 

Wiążą się one z kosztem samych zabiegów interwencyj-

nych, a przede wszystkim z pogorszeniem jakości mate-

riału i co za tym idzie – spadkiem ceny. Wszystko to po-

woduje obniżenie opłacalności produkcji.

 Opłacalny termin sprzedaży

Innym istotnym elementem wpływającym na docho-

dy uzyskiwane w gospodarstwie jest decyzja o termi-

nie sprzedaży plonów. Już od dawna późniejsza sprze-

daż nie gwarantuje uzyskania wyższej ceny. Kiedyś 

duża część zbóż była sprzedawana w żniwa, głównie  

z powodu braku możliwości przechowywania ich przez 

rolników. Obecnie większość gospodarstw dysponu-

je powierzchnią magazynową i bezpośrednio po zbio-

rach sprzedaje jedynie niewielką ich część – tę, która 

fizycznie nie pomieści się w magazynie lub potrzebną 

do sfinansowania bieżącej działalności. Powstaje więc 

pytanie – kiedy sprzedać płody rolne? Obserwując wy-

kresy notowań zarówno pszenicy, rzepaku, jak i kuku-

rydzy, możemy zauważyć ciągłą zmienność cen, nieraz 

bardzo gwałtowną. Mowa zarówno o wzrostach, jak 

i o spadkach. Najwyższe i najniższe ceny w poszcze-

gólnych latach występują w różnym czasie. Dodatko-

wo na krajowym rynku, który w dużej części opiera się 

na eksporcie, znaczny wpływ ma kurs PLN. Jakie jest 

więc prawdopodobieństwo sprzedaży całości plonów  

w najwyższej cenie? Raczej niewielkie. Nawet jeśli tak by 

się stało, powstaje pytanie: czy było to efektem wiedzy  

i przewidywania rynku, czy raczej dziełem przypadku?

Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, racjo-

nalna wydaje się strategia podzielenia sprzedaży pło-

dów rolnych na kilka etapów. Być może pozbawimy się  

Notowania cen 
kukurydzy  

na giełdzie Matif 
(euro/t),  

kontrakt najbliższy



w ten sposób mało prawdopodobnej szansy na osiągnię-

cie maksymalnego dochodu, ale zyskujemy w zamian 

uśrednienie ceny i eliminujemy ryzyko sprzedaży po naj-

niższej w sezonie. Bardzo popularna wśród niemieckich 

i francuskich rolników jest sprzedaż około 30% pro-

dukcji jeszcze przed żniwami. Jeśli oferta propono-

wana wówczas przez podmioty skupowe gwarantuje 

opłacalność produkcji, taki udział kontraktów termi-

nowych jest dobrym i bezpiecznym początkiem. Przy 

zawieraniu tego rodzaju umów trzeba oczywiście brać 

pod uwagę bieżący stan upraw i do niego dostoso-

wać zarówno ilość, jak i parametry kontraktowanych 

zbóż. W miarę postępu żniw będzie wyjaśniała się sy-

tuacja wielkości zbiorów i parametrów ziarna. Na tej 

podstawie można wstępnie oszacować, czy jest po-

tencjał do szybkiego wzrostu cen, czy raczej nastą-

pi ich stabilizacja. W zależności od potrzeb finanso-

wych gospodarstwa trzeba wówczas podjąć decyzję 

o sprzedaży kolejnej partii towaru lub jej odłożeniu na 

kolejne miesiące. Cały czas należy jednak pamiętać, by 

zbiory do zbytu podzielić przynajmniej na dwie czę-

ści. Najlepszym przykładem obrazującym słuszność ta-

kiej strategii jest miniony sezon. Bezpośrednio po żni-

wach wydawało się, że pomimo panującej suszy ilość 

towaru na rynku przewyższa zapotrzebowanie krajo-

we i przy braku w tym czasie eksportu potencjał na 

wzrost jest niewielki. Wiele gospodarstw podjęło de-

cyzję o sprzedaży całości lub dużej części zbiorów do 

grudnia 2019 r. Na początku 2020 r. ruszył eksport  

i jednocześnie zaczęła się pandemia koronawirusa, któ-

ra chwilowo bardzo zwiększyła popyt na produkty zbo-

żowe. Nastąpiła silna konkurencja ze strony podmio-

tów kupujących w kraju i na eksport, co spowodowało 

gwałtowny wzrost cen. Sytuacja krajowego bilansu 

zbóż stała się jeszcze bardziej napięta za sprawą braku 

opadów w marcu i kwietniu. Kiedy wszystkim wydawa-

ło się, że ceny będą tylko rosły, nastąpił kolejny gwał-

towny zwrot sytuacji – spadło zużycie pasz i wystąpi-

ły tak oczekiwane przez rolników opady. Wywołało to 

głęboką korektę, podczas gdy rolnicy liczyli na dalsze 

ich wzrosty, które jednak nie nastąpiły.

 Jaka strategia?

Oczywiście każdy rok jest trochę inny od poprzed-

niego, natomiast jedno jest pewne – dawno nie wystą-

piła sytuacja, w której ceny płodów rolnych były naj-

niższe podczas żniw, a opóźnianie sprzedaży stało się 

gwarancją uzyskania najwyższych zysków. Należy więc 

nie tylko kontrolować jakość swoich plonów, ale i uważ-

nie obserwować rynek. Podzielenie zbytu na kilka eta-

pów w ciągu roku oraz szybka reakcja na zachodzące 

zmiany dają największe szanse na uzyskanie satysfak-

cjonujących dochodów.
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 STABILNY PLON NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH

 WYSOKA MASA TYSIĄCA ZIAREN

 BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

 ODMIANA TOLERUJĄCA SIEW ZBOŻA PO ZBOŻACH

 BARDZO WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY PODSTAWY ŹDŹBŁA 

Pszenica ozima SY OROFINO
OBFITOŚĆ ZIARNA NA NAJLEPSZY CHLEB

Hodowla: SYNGENTA Rejestracja: Polska 2019

PLON

ZDRTOWOTNOŚĆ



UBEZPIECZENIE UPRAW 
OZIMYCH I JARYCH  
– WIOSNA 2020

Trudny, bo funkcjonowaliśmy w warunkach ograniczonych z uwagi na zaost-

rzenia dotyczące pracy w dobie COVID-19. Popyt na ubezpieczenia upraw był 

bardzo duży, kontakt często mobilny: telefoniczny lub online, jednak dołożyli-

śmy wszelkich starań, aby obsłużyć i dobrać odpowiednie ubezpieczenie do po-

trzeb naszych klientów. Do tego należy dodać liczne zgłoszenia szkód, które wy-

konujemy w imieniu rolników. Ujemne skutki przezimowania dały o sobie znać 

w lutym oraz marcu i nałożyły się na sprzedaż ubezpieczeń upraw wiosennych.

Zaskakujący, bo w połowie sezonu zabrakło dotacji z budżetu państwa. 

W 2020 r. pula środków przewidzianych na dopłaty do składek (65% wysoko-

ści) wynosi 350 mln zł. To znacznie mniej nie tylko niż kwota zarezerwowana 

na ten cel w budżecie w roku 2019 (650 mln), ale przede wszystkim znacząco 

mniej niż kwota faktycznie wykorzystana w ubiegłym roku (około 500 mln zł).

Intensywny, bo zainteresowanie było duże. W sezonie wiosennym moż-

na było ubezpieczyć uprawy od ryzyka gradu lub zdecydować się na pakiety 

ryzyk. Producenci tradycyjnych upraw rolniczych mogą wybierać spośród na-

stępujących pakietów ubezpieczeń:

a) grad

b) grad, przymrozki wiosenne

c) grad, deszcz nawalny, huragan

d) grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan

Mimo zamknięcia dotacji, ograniczeń w ramach COVID-19, zagrożeń wy-

nikających z bardzo niskich temperatur na przełomie lutego i marca 2020 r. 

oraz zgłaszania wielu szkód nasza firma mogła obsłużyć wszystkich właś-

cicieli gospodarstw rolnych z 2019 r. oraz zwiększyć ich liczbę o ok. 15%. 

A U T O R :

Katarzyna Gławęda-Grądek
k_glaweda-gradek@osadkowski-cebulski.pl

W marcu 2020 r. towarzystwa ubezpieczeniowe otworzyły 
sezon ubezpieczeń upraw jarych i ozimych.
Był to dość intensywny, trudny oraz zaskakujący sezon nie 
tylko dla towarzystw ubezpieczeniowych i agentów sprzeda-
jących te produkty, ale przede wszystkim dla rolników.
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fot. 1. To był intensywny, trudny i zaskakujący 
sezon.
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Wszystko to dzięki pełnej mobilizacji sił sprzedaży 

mimo niepewnej sytuacji w dobie pandemii.

Był to wyjątkowo ciężki sezon dla wszystkich. Koro-

nawirus to jedno, problemy ze zmienną pogodą to dru-

gie. Dodajmy do tego problemy z możliwością zawarcia 

polis z dopłatą oraz pytania, które się nasuwają w za-

kresie sezonu jesiennego 2020. Czy wszyscy będą mieli 

możliwość zawarcia polisy z dopłatą jesienią 2020, jeśli 

budżet jest o wiele mniejszy? To okaże się już w paź-

dzierniku tego roku. 

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem ubezpie-

czeń już we wrześniu br. i nieczekanie na ostatnią chwi-

lę z podjęciem decyzji.

Osadkowski SA / Dział Ubezpieczeń
tel. kom. 668 121 339, 666 833 571, 669 494 211
ubezpieczenia@osadkowski.pl

Zapraszamy:

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. / Dział Ubezpieczeń
tel. 76 850 58 84, 694 481 454 lub 694 481 842
ubezpieczenia@osadkowski-cebulski.pl



INSTALACJE 
FOTOWOLTAICZNE 
DLA ROLNICTWA

 Wielu rolników zastanawia się, w co zainwestować, 
 żeby nie stracić

Przy obecnych stopach procentowych, obniżanych od 8 lat do rekordo-

wo niskich poziomów, chyba nikt nie wierzy w sensowność trzymania pienię-

dzy bez oprocentowania w bankach. Oficjalnie podawana (mocno zaniżona) 

inflacja w marcu 2020 r. wyniosła 4,6%, czyli była 6 razy niższa od depozy-

tów na rynku bankowym (1Y). Nigdy w historii ceny nie rosły tak wielokrot-

nie szybciej niż stopy procentowe!

Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na stopniową utratę naszych oszczęd-

ności i brak pewności jutra?

Na szczęście nie jest aż tak źle. Wszystkie gospodarstwa rolne w więk-

szym lub mniejszym stopniu korzystają z prądu, co otwiera przed nami moż-

liwość zainwestowania w jedną z najszybciej zwracających się, pewnych in-

westycji – w fotowoltaikę. Standardowy zwrot prawidłowo dobranej instalacji 

to 10 lat, a instalacja pracuje co najmniej 25 lat. Jeśli wykorzystamy prąd do 

zasilania własnych urządzeń w słoneczne dni, a nie odprowadzimy go do sie-

ci, inwestycja zwróci się jeszcze szybciej. Standardowy zwrot z 25-letniej in-

westycji w fotowoltaikę to nawet 17% rocznie!

 Jakie są zalety powiązania instalacji fotowoltaicznej
 i produkcji rolnej?

 Niższe koszty inwestycji – instalacja fotowoltaiczna ulokowana na pła-

skim i równym terenie, np. na nieużytku, jest tania i łatwa w budowie. Bar-

A U T O R :

Mikołaj Aleksandrowicz
mikołaj.aleksandrowicz@vivena.pl

Rosnąca liczba właścicieli gospodarstw rolnych zarówno  
w Europie, jak i w rejonach uboższych decyduje się na zasi-
lanie energią słoneczną z własnej produkcji. Dzięki spadkom 
cen ogniw fotowoltaicznych produkowanych na masową ska-
lę i likwidacji przez UE ceł takie instalacje stały się opłacalne 
i są zakładane w całej Europie, szczególnie w rolnictwie. 
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fot. 1. Standardowy zwrot prawidłowo dobra-
nej instalacji to 10 lat, a instalacja pracuje co 
najmniej 25 lat.
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dzo duże powierzchnie dachów budynków gospo-

darczych pozwalają również na stosowanie tańszych 

(w przeliczeniu na kWp) instalacji niż na małych da-

chach budownictwa mieszkalnego. Co więcej, teren 

przeznaczony na instalację fotowoltaiczną jest obcią-

żony podatkiem rolnym, co znacznie zwiększa opła-

calność inwestycji w porównaniu z przedsiębiorca-

mi płacącymi podatek za teren przemysłowy.

 Redukcja kosztów prądu – w rolnictwie, w którym 

występuje duże zapotrzebowanie na energię elek-

tryczną, jej produkcja ze słońca, we własnym zakre-

sie jest korzystniejsza niż w przypadku prosumen-

tów, którzy odprowadzają to, co uzyskają do sieci 

i odbierają tylko 70% lub 80% (resztę pobiera Tau-

ron „za magazynowanie”). Im więcej wyprodukowa-

nej samemu energii zużyjemy w gospodarstwie, tym 

bardziej opłacalna staje się instalacja. 

 Fotowoltaika najlepiej pasuje do rolnictwa – naj-

więcej prądu zużywamy latem, kiedy jest najwięk-

sza produkcja energii słonecznej.

 Dywersyfikacja przychodów – produkcja rolna jest 

stale narażona na wahania cen skupu, mediów, kosz-

tów środków produkcji, pasz czy problemów z su-

szą, gradem itd. Dla zapewnienia opłacalności pro-

dukcji szukamy możliwości stabilizacji przychodów, 

takich jak umowy kontraktacyjne, terminowe itp. In-

westycja w dobrze dobraną do własnych potrzeb 

produkcję energii ze słońca daje stabilność cen prą-

du w perspektywie co najmniej 25-letniej! Średnio 

po 10 latach oszczędności z instalacji przewyższają 

jej koszt, a zaoszczędzone środki w kolejnych 15 la-

tach są już tylko naszym zyskiem!

 Odliczenie podatku rolnego – w wysokości 25% 

kwoty inwestycji do rozliczenia w ciągu 15 lat (net-

to dla płatników VAT i  brutto dla RR). W praktyce 

rolnik będący płatnikiem VAT po odliczeniu VAT-u  

i podatku rolnego ponosi koszt ok. 60% wartości in-

westycji brutto.

 Możliwość uzyskania dofinansowania – już nie-

długo ruszy kolejny nabór wniosków do programu 

„Agroenergia”, dzięki któremu można uzyskać do-

tację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten 

jest skierowany do gospodarstw rolnych i ma na 

celu dofinansowanie inwestycji w odnawialne źród-

ła energii elektrycznej i cieplnej, w tym w fotowol-

taikę. Realizowany będzie w latach 2019–2025.  

W puli programu jest 200 mln zł, z czego 80 mln zł 

przeznaczonych jest na dotacje (do 40% kosztów 

kwalifikowanych), a 120 mln zł na pożyczki dofinan-

sowane do 100% kosztów kwalifikowanych. 

 Wartość marketingowa – dziś konsumenci szukają 

na półkach żywności ekologicznej, organicznej, bio, 

hodowanej w warunkach jak najlepszego dobroby-

tu zwierząt i z poszanowaniem środowiska. Zasilanie 

produkcji zarówno zwierzęcej, jak i polowej (suszar-

nie, czyszczenie, przerób itp.) to idealny argument 

do oznaczenia wyjątkowości swoich produktów, któ-

re nie dość, że są smaczne i apetyczne, to jeszcze 

zostały wyprodukowane przy udziale odnawialnej 

energii słonecznej. Możesz reklamować swoje wy-

roby modnym hasłem ograniczenia śladu węglowe-

go w produkcji żywności.

 Jak zbudować instalację
 w swoim gospodarstwie?

Zaplanuj wielkość instalacji dostosowaną do swoich 

potrzeb. Sprawdź roczne zużycie prądu w gospodar-

stwie lub koszty, jakie ponosisz na energię. Spisz inne 

wydatki, które ponosisz na zasilanie gospodarstwa – 

np. w wielu kurnikach stosuje się spalinowe generato-

ry prądu.

Skontaktuj się ze specjalistami od fotowoltaiki w rol-

nictwie – z Vivena Grupa Osadkowski-Cebulski, np. na 

stronie vivena.pl.

Instalator umówi się z Tobą na wizję lokalną i za-

proponuje najlepsze rozwiązania dla Twojego gospo-

darstwa. 

Mamy doświadczenie w budowaniu dużych ekono-

micznych instalacji, które są zorientowane na efekt fi-

nansowy i  trwałość, a nie tylko na piękny wygląd lub 

modną markę.

Informacje o instalacjach 
uzyskasz również u swojego 
opiekuna w firmie Osadkowski-
-Cebulski Sp. z o.o., który chęt-
nie umówi Cię z instalatorem.

fot. 2. Fotowoltaika najlepiej pasuje do rolnictwa.
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FARMLIFT – ŁADOWARKI 
TELESKOPOWE RÓŻNEGO 
PRZEZNACZENIA

A U T O R :

Piotr Fuks
p_fuks@osadkowski-cebulski.pl

Firma CASE IH ma w swojej ofercie nie tylko ciągniki, kombajny i prasy, ale także ładowarki 
teleskopowe Farmlift. Sześć modeli o zróżnicowanym udźwigu i wysięgu pozwalają załado-
wać ziarno, ułożyć stos bel, przenieść worki, przeładować obornik lub inny materiał, a może 
nawet i więcej. 

fot. 2. Ładowarka CASE Farmlift 742 w czasie załadunku.fot. 1. Ładowarka CASE Farmlift 742 w pracy.

Moc, bezpieczeństwo, wygoda, dostosowanie do 

różnorodnych warunków pracy, to podstawowe zale-

ty ładowarek.

 Bezpieczeństwo

Maszyny są wyposażone we wzmocnione ramy oraz 

w system zapobiegający przewróceniu się. Konstrukcja 

jest tak stworzona, aby miała maksymalną sztywności 

i stabilność wysięgnika w celu uniknięcia przechylania 

się podczas pracy. Na komfort składają się doskonała 

widoczność, wyjątkowa ergonomia oraz niski poziom 

hałasu. Wszystkie modele mają fotel z mechanicznym 

zawieszeniem dla zapewnienia wygody. 

 Moc

Wszystkie modele mają ekonomiczne i niezawodne 

silniki FPT. Model 525 wyposażony jest w silnik z turbo-

sprężarką o mocy 74 KM, który doskonale sprawdza się 
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przy hodowli. W modelach 632, 735 oraz 935 zastoso-

wano silnik o mocy 121 KM (moc maks. 133 KM), aby 

pozwolić na wszechstronność w różnych typach gospo-

darstw, zarówno hodowlanych, jak i przemysłowych. 

Największą moc, bo od 129 do 146 KM, mają mode-

le 635 i 742 dostosowane do pracy w najtrudniejszych 

warunkach.

 Środowisko pracy

Najlepsze osiągi zapewnia przekładnia napędowa. 

Wyższe modele mają wersję 6x3 Autoshift i 4x3 Po-

wershift, zaś najmniejszy egzemplarz 525 wyposażo-

no w przekładnię hydrostatyczną. Następnym istotnym 

elementem są pompy tłokowe o zmiennym wydatku 

140 l/min z układem Load Sensing, który automatycz-

nie dostosowuje natężenie przepływu oleju przy niż-

szych prędkościach silnika. Taką wersją dysponuje mo-

del 742. W egzemplarzach 632, 735 oraz 935 wydatek 

oleju wynosi 120 l/m, zaś Farmlift 525 ma pompę z czuj-

nikiem ciśnienia zapewniającą przepływ oleju 80 l/min. 

Rozstaw wynosi 3 m, a promień skrętu – 3,91 m. Far-

mlift 525 to optymalna maszyna do pracy w niskich bu-

dynkach z wąskimi otworami drzwiowymi.

fot. 3. Ładowarka CASE Farmlift 742 w czasie załadunku.
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r e k l a m a  A t r i g r a n

fot. 1. Ładowarka CASE Farmlift 742 w pracy.

Z WIZYTĄ  
W SIEKIERCZYNIE

A U T O R :

Piotr Fuks
p_fuks@osadkowski-cebulski.pl

Mirosław Kędzierski wraz z żoną Agnieszką prowadzą 
300-hektarowe gospodarstwo rolne w miejscowości Sie-
kierczyn w powiecie Zgorzelec, które nastawione jest na 
produkcję roślinną. Główne uprawy to: rzepak, pszenica 
ozima i kukurydza na zieloną masę. 

Państwo Kędzierscy poza gospodarstwem prowa-

dzą także firmę usługową AM Agro świadczącą usłu-

gi w branży agro, w szczególności: siew, uprawa zie-

mi, koszenie kukurydzy na zieloną masę, transport, 

rozrzucanie pofermentu na polu. Firma zajmuje się 

również zaopatrzeniem w surowiec biogazowni. Od-

biera ona poferment, który następnie jest rozrzuca-

ny na polach plantatorów. Aby zapewnić ciągłość do-

staw do biogazowni firma AM Agro współpracuje  

z okolicznymi rolnikami i kontraktuje żyto oraz kuku-

rydzę na zieloną masę wraz z usługami według potrzeb 

kontrahenta.

 Park maszynowy to podstawa

Aby sprostać wszystkim zadaniom i potrze-

bom rolników współpracujących z firmą AM Agro, 

konieczny jest niezawodny i wydajny park maszy-

nowy. Dlatego też w roku 2017 została zakupio-

na ładowarka CASE Farmlift 742, która od tego cza-

su nieprzerwanie pracuje. Służy do załadunku kiszonki 

do transportu do biogazowni i pofermentu do rozrzu-

cenia na polu. Ta konkretna maszyna wyposażona jest 

w silnik 4-cylindrowy na Common Rail o mocy znamio-

nowej 129 KM. Maksymalna wysokość podnoszenia  

7 m i udźwig 4200 kg. Pompa hydrauliczna ma wydatek 

140 l/min i ciśnienie robocze 240 bar. Ładowarka rocznie 

działa około 900 godzin. Do tej pory ma przepracowane 

3 pełne sezony ze stanem licznika 2700 godzin pracy. Ma-

szyna funcjonuje stale w ciężkich, polowych warunkach, 

a głównie w okresie jesienno-zimowym. 

W czasie 3 lat nie odnotowano żadnych poważnych 

awarii, a maszyna każdego dnia jest gotowa do działa-

nia. Duży udźwig i wysokość podnoszenia na 7 m gwa-

rantują zawsze pewny załadunek zestawów transpor-

towych w każdych warunkach polowych. Ładowarka 

jest także wyposażona w tylne media do ciągania przy-

czep i może być wykorzystywana do transportu lokal-

nego, np. wywiezienia na pole nawozu lub materiału 

siewnego.



NA TROPIE SMAKU

A U T O R :

Marcin Bielec – Hotel Jakubus, Szef Kuchni, Wicedyrektor
m.bielec@jakubus.pl

Rabarbar to popularna roślina w naszych przydomowych ogródkach. 

Dostarcza witaminy: C, E oraz A, jest także źródłem fosforu oraz 

potasu. Ma właściwości przeciwzapalne, a dzięki dużej zawartości 

błonnika reguluje procesy trawienne. Korzystnie wpływa na cerę. 

Ma bardzo mało kalorii, możemy więc śmiało sięgać po niego jako 

przekąskę.
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Rabarbarowiec z beza
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SKŁADNIKI

KRUCHY SPÓD:

200 g mąki pszennej

50 g mąki ziemniaczanej

200 g masła, zimnego

50 g cukru

szczypta soli

½ łyżeczki proszku do pieczenia

4 żółtka (białka zachować do bezy)

RABARBAR:

600 g rabarbaru

3 łyżki mąki ziemniaczanej

½ łyżeczki cynamonu

ok. 180 g konfitury/dżemu malinowego

3 łyżki płatków migdałów

BEZA:

4 białka

200 g cukru

1 łyżka mąki ziemniaczanej

PRZYGOTOWANIE

KRUCHY SPÓD:

1. Mąki przesiać do miski, dodać drobno pokrojone zimne masło, cukier, 

sól i proszek do pieczenia. Miksować mieszadłem do ciasta kruchego 

lub rozcierać palcami masło z mąką, aż powstanie drobna kruszonka. 

Dodać żółtka i zagnieść szybko ciasto.

2. Rozwałkować lub wylepić nim formę o wymiarach ok.  26 x 36 cm, 

uprzednio wysmarowaną masłem i wyłożoną papierem do pieczenia. 

Wstawić do lodówki na czas nagrzania piekarnika do  170 st. C.  Spód 

podziurkować widelcem i wstawić do piekarnika, piec przez 20 minut.

RABARBAR:

3. Rabarbar opłukać, osuszyć i odciąć liście, łodygi pokroić na 1 cm ka-

wałki. Włożyć do miski, dodać mąkę ziemniaczaną, cynamon i wymie-

szać. Następnie połączyć delikatnie z połową konfitury.

BEZA:

4. Białka ubić na sztywną pianę, następnie stopniowo dodając cukier, cały 

czas ubijać na wysokich obrotach miksera jeszcze przez 2–3 minuty, aż 

piana będzie gęsta i błyszcząca. Dodać mąkę ziemniaczaną i miksować 

przez pół minuty.

5. Podpieczony spód posmarować resztą konfitury, wyłożyć rabarbarem, na 

wierzch położyć bezę, posypać płatkami migdałów i wstawić do piekar-

nika. Piec przez 20 minut w 170 st. C, następnie zmniejszyć temp. do 60 

stopni  i włączyć nawiew (termoobieg). W ten sposób suszyć bezę przez 

dodatkowe 15 minut. Wyjąć z piekarnika i pokroić na porcje.
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PRZEMIERZAJĄC POLSKĘ, 
LUSTRUJĄC STAN UPRAW

A U T O R Z Y :

Iza Maćkowska
i_mackowska@osadkowski-cebulski.pl

Jakub Jeżyna
j.jezyna@osadkowski.pl

Coroczny cykl bezpośrednich spotkań na polach w całej Pol-
sce w tym wyjątkowym roku musiał ulec modyfikacji. Dzięki 
różnym formom przekazu udało się jednak pokazać naszym 
klientom stan upraw przed żniwami i wpływ zastosowanych 
rozwiązań agrotechnicznych na ich rozwój. 

 Zielone Pola w cyfrowej odsłonie

Miesiące letnie to od wielu lat czas, kiedy przemierzamy Polskę, aby spo-

tykać się z rolnikami na plantacjach w ramach cyklu Zielone Pola. Tegorocz-

na edycja niespodziewanie okazała się pod tym względem wyjątkowa. Mimo 

braku możliwości bezpośredniego kontaktu i wspólnego lustrowania pole-

tek, nawet przez chwilę nie przeszła nam przez głowę myśl, aby zrezygno-

wać z Zielonych Pól. Za pomocą najnowszych technologii postanowiliśmy 

przenieść je w przestrzeń cyfrową i nazwaliśmy je eZielone Pola.

Dzięki serii filmowych relacji z pól mogliśmy pokazać Państwu, jak wy-

glądają plantacje w różnych częściach kraju – nie tylko w danym momencie, 

jak to było w przypadku tradycyjnych spotkań polowych, ale także w klu-

czowych fazach rozwoju roślin. Tworząc nasz cykl, skupiliśmy się na trzech 

miejscach: RSP Rudziczka w województwie opolskim, RGD Dłoń w woje-

wództwie wielkopolskim oraz RSP Sadki w okolicach Bydgoszczy w woje-

wództwie kujawsko-pomorskim. Dzięki temu udało się stworzyć szeroki 

przekaz dokumentujący różnice w rozwoju upraw wynikające z lokalizacji.

Tematyka filmów to z jednej strony demonstracja najlepszych odmian psze-

nicy ozimej i rzepaku ozimego, z drugiej – szczegółowe przedstawienie zasto-

sowanych technologii ochrony roślin, a z trzeciej – prezentacja nowoczesnych 

rozwiązań, takich jak osłona bakteryjna zbóż w technologii MOCBackter.

Zwieńczeniem czy też punktem kulminacyjnym serii eZielone Pola były 

spotkania online. W trzech lokalizacjach przeprowadziliśmy relacje pro-

S P O T K A N I A  Z  F I R M Ą  O S A D K O W S K I  S A
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sto z pola, w 100% na żywo. Dało to możliwość wspól-

nej lustracji poletek demonstracyjnych bez wychodzenia 

z domu. W tym czasie towarzyszyli nam wyjątkowi go-

ście, przedstawiciele świata nauki – prawdziwe autorytety 

w dziedzinie uprawy roślin. Nie zabrakło także możliwości 

zadawania pytań na czacie podczas transmisji.

Nowe sytuacje stawiają przed nami nowe wyzwania. 

Tak było zawsze i zapewne nieprędko się zmieni. Mamy 

nadzieję, że nasza propozycja przypadła Państwu do gu-

stu i będą Państwo w dalszym ciągu śledzić cykl eZielo-

ne Pola, do czego serdecznie zachęcamy. Wierzymy, że 

dzięki serii eZielone Pola otrzymają Państwo wiele in-

formacji dotyczących prowadzenia plantacji w różnych 

częściach kraju. Aby być na bieżąco z najnowszymi fil-

mami, wystarczy odwiedzić nasz kanał na platformie 

YouTube i zasubskrybować go.

Do zobaczenia w przestrzeni cyfrowej na eZielo-

nych Polach!

fot. 3. Marcin Kaczmarek prezentuje pszenicę ozimą RGT Depot. fot. 4. eZielone Pola – spotkania online 100% na żywo.

fot. 1. Zielone Pola w wyjątkowej, cyfrowej odsłonie.

fot. 2. Studio polowe w RSP Sadki.
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 Filmowe Dni Pola 2020

W tym nietypowym roku zdecydowaliśmy się za-

prezentować Państwu nasze poletka doświadczalne 

na kanałach społecznościowych: Facebook oraz You-

Tube, wykorzystując do tego kamerę oraz dron. 

Pierwsza produkcja pt. „Dni Pola z Osadkowski-Ce-

bulski Sp. z o.o.” pokazuje przebieg wegetacji w sezo-

nie 2019/2020 na przykładzie lokalizacji w Wojcieszy-

nie na Dolnym Śląsku, w gospodarstwie Państwa Ewy  

i Jana Paluchów.

Kolejne były Gaworzyce, gospodarstwo Mariana 

i Krzysztofa Gabrysz. Ponadto, tradycyjnie, jak od 

kilkunastu lat, mieliśmy przyjemność prowadzić do-

świadczenia wraz PPHU Worpol w Sulikowie.

Nasze poletka doświadczeń to miejsca, w których po-

szerzamy wiedzę praktyczną. Przede wszystkim koncen-

trujemy się na testowaniu nowych odmian oraz wdra-

żaniu technologii agrotechnicznych w najważniejszych 

uprawach rolniczych, jak: rzepak ozimy hybrydowy i po-

pulacyjny, pszenica, jęczmień ozimy, kukurydza. Nie boi-

my się też testować i prezentować nowości lub mniej po-

pularne rośliny nadające się na przykład na płodozmian, 

jak motylkowe: groch, bobik. W tym roku ciekawostką  

w Sulikowie była plantacja roślin kwitnących, mio-

dodajnych.

O S A D K O W S K I - C E B U L S K I  S P.  Z  O . O .

fot. 1. Wojcieszyn, Jan Paluch, GR Ewa i Jan Paluch, Leszek Cebulski, Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
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fot. 4. Jawor, Tomasz Niedzielski z synem Wiktorem. fot. 5. Gaworzyce, Krzysztof Gabrysz, Gospodarstwo Rolne K. i M. 
Gabrysz, Ilona Walasek-Furman, Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

fot. 2. Wojcieszyn, Kamila Kozdra, Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. 
i Artur Kozera, Rapool.

fot. 3. Sulików, Tadeusz Mochalski, Wiceprezes PPUH Worpol 
i Izabella Piotrowska, Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

 Jak wyglądał kończący się sezon
 wegetacyjny i z jakimi problemami 
 musieliśmy sobie radzić?

We wszystkich lokalizacjach mierzyliśmy się już od 

siewu z suszą, brakiem zimy oraz długim okresem przy-

mrozków wiosennych. W zależności od lokalizacji re-

agowaliśmy przemyślanymi dawkami i terminami na-

wożenia oraz zabiegami chemicznymi. Bardzo mocno 

skoncentrowaliśmy się na biostymulacji oraz zastoso-

waniu specjalnych kombinacji bakterii, rezygnując z po-

jedynczych zabiegów. Efekty mówią same za siebie: 

pomimo tak niesprzyjających warunków plantacje pre-

zentowały się doskonale.

Przeprowadziliśmy wiele wywiadów z rolnikami, 

którzy odpowiadali na pytania: Czym kierowali się przy 

doborze poszczególnych odmian na swoje plantacje?  

Co się sprawdziło i warto powtórzyć?

Zapraszamy na nasz kanał YouTube, na którym mogą 

Państwo obejrzeć film z przebiegu wegetacji w sezo-

nie 2019/2020, a także prezentacje czołowych odmian 

rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej – nie tylko w na-

szych lokalizacjach, ale na polach różnych gospodarstw 

rolnych. 

Zeskanuj kod QR i obejrzyj  
relację filmową z Dni Pola
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Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.  
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania przepłucz trzykrotnie wodą,  

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą opryskową. Opróżnione opakowania po środku ochrony roślin zwróć do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


