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witamy na łamach pierwszego wydania maga-
zynu „doradca warzywniczy”. liczymy na to,  
że pismo będzie cennym źródłem wiedzy  
o nawożeniu i ochronie upraw warzyw i ziem-
niaków. w tym wydaniu poruszamy temat bar-
dzo ważny dla każdego rolnika dbającego  
o jakość własnych plonów – żyzność gleby,  
która jest podstawą udanych zbiorów.  
na pytania dotyczące powodu spadku żyzności 
gleb w polsce odpowiadają eksperci, wspólnie  
z którymi szukamy sposobów na jej poprawę. 
doradzamy, jak skutecznie walczyć z chwastami 
utrudniającymi wzrost warzyw cebulowych 
oraz jak chronić uprawy przed zarazą ziemnia-
ka, alternariozą czy mszycą kapuścianą. w dzia-
le poświęconym zmianom i nowym regulacjom 
prawnym informujemy, jakie wymagania stawia 
prawo przed rolnikiem, który chce rozpocząć 
integrowaną produkcję ogrodniczą. 
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2doradca aktualności

w Błoniu przy ul. Bieniewickiej 43 powstał nowy budynek magazynowy firmy 
agrosimex o powierzchni ponad 3200 m². towary składowane są w nim na re-
gałach, które mogą pomieścić blisko 6000 palet. pracą steruje tu komputerowy 
system zarządzania magazynem – wyznacza on bieżące zadania dla magazy-
nierów oraz wskazuje dokładne miejsce pobrania bądź odstawienia palety.

nowoczesne 
magazyny w błoniu

dwa sklepy firmowe agrosimex, w Belsku małym i w warce, otrzymały dwie 
pierwsze nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą ekspo-
zycję produktów sadowniczych. Konkurs ten został zorganizowany przez zakłady 
chemiczne organika-azot w Jaworznie i nosił bardzo trafną nazwę: „Jaki pan, taki 
kram – nagrody dla najlepszych”.

nagrody 
i wyróŻnienia dla 
sklepów agrosimex

29 listopada 2011 r. w auli Kryształowej sggw  
w warszawie odbyła się konferencja „prawidłowa ochro-
na roślin, bezpieczeństwo rolnika i bezpieczna żyw-
ność”, inaugurująca kampanię firmy Bayer cropscience 
„grunt to bezpieczeństwo”. Jej celem była promocja 
właściwego korzystania ze środków ochrony roślin,  
a w szczególności bezpieczeństwa dla użytkowników, 
uprawianych roślin, środowiska naturalnego i ostatecz-
nych konsumentów. Konferencję otworzyli przedstawi-
ciele organizatorów: prof. Krystyna gutkowska (prorek-
tor sggw) oraz dr manfred weiser z Bayer cropscience. 

konferencja
 „grunt to bezpieczeństwo”

w internecie zadebiutował nowatorski serwis 
www.doradztwowarzywnicze.pl, który jest 
dedykowany producentom warzyw.
– pomysł na portal zrodził się w 2010 roku. nasi 
doradcy odwiedzali gospodarstwa, aby poma-
gać ich właścicielom w udoskonalaniu produkcji. 
z takich spotkań czerpaliśmy wiedzę o proble-
mach, które ich dotykają. za pośrednictwem 
portalu podzielimy się naszymi rozwiązaniami  
z wieloma producentami warzyw – mówi maciej 
sroczyński z działu marketingu firmy agrosimex.

od blisko roku na falach radia 
mazowsze nadawana jest codzienna 
audycja „Kwadrans ogrodniczy”, 

redagowana przez doradców z firmy agrosimex. 
słuchacze informowani są o aktualnych zagroże-
niach dla upraw oraz otrzymują praktyczne porady 
związane z ochroną i nawożeniem roślin. radio 
mazowsze nadaje z grójca na falach 106,4 Fm  
oraz przez internet. swoim zasięgiem obejmuje 
powiaty grójecki i piaseczyński, a w planach jest 
dalsza ekspansja stacji. „Kwadransu ogrodniczego” 
można słuchać od poniedziałku do piątku  
o godzinie 12:45, a powtórki audycji nadawane  
są następnego dnia o godzinie 7:00.

„kwadrans ogrodniczy”

nowy serwis
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Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 
- TSW z częścią konferencyjną i wykładami

Termin: 10-11 stycznia 2012

Miejsce: Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

Organizator:          Główny Partner Targów:

                             Patronat Merytoryczny:                         Patronat:

Patroni Medialni:

Organizator:          

Instytut
OgrodnictwaGłówny 

Sponsor 
Targów: 
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4doradca na półce

 Chikara 25 WG 

Herbicyd o działaniu systemicznym, przeznaczonym  
do zwalczania chwastów na terenach nieużytkowa-
nych rolniczo. Flazasulfuron, będący substancją aktyw-
ną preparatu, po zabiegu pozostaje w górnej warstwie 
gleby i pobierany jest zarówno przez korzenie, jak 
i liście roślin. Charakterystyczną cechą jest jego długie 
działanie (nawet ponad 100 dni) oraz dobra skutecz-
ność w przypadku uciążliwych gatunków chwastów. 
Może być wykorzystany m.in. do odchwaszczania 
placów, dróg wewnętrznych i przejazdów.

 Amistar Opti 

Nowy fungicyd warzywniczy Amistar Opti od  
SYNGENTA® gwarantuje producentom optymalną 
ochronę warzyw przed chorobami grzybowymi  
w uprawach pomidora, fasoli, grochu i cebuli.  
Produkt łączy skuteczność działania (synergia dwóch 
substancji aktywnych połączonych w nowej formula-
cji) z ekonomiką produkcji, przez co jest idealnym roz-
wiązaniem. Do korzystania ze środka zachęca również 
sprawdzona marka Amistar. Syngenta.

 Infinito® 687,5SC 

To fungicyd nowej generacji zwierający dwie substancje czynne: propamo-
karb i fluopikolid. Efektem synergii działania tych dwóch substancji jest  
szybkie działanie i długotrwały efekt ochronny. Ten preparat grzybobójczy  
o wydłużonym działaniu systemiczno-wgłębnym przeznaczony jest do stoso-
wania w zwalczaniu mączniaka rzekomego w ogórkach (w gruncie w dawce 
1,6 l/ha i pod osłonami – 0,3%) oraz cebuli – 1,6 l/ha. Bayer CropScience.

 Metalosate Ca 

Koncentrat nawozowy do dokarmiania roślin wapniem (6% Ca rozpuszczal-
nego w wodzie). Wapń jest unikalnym kompleksem aminokwasów,  
co zapewnia przyswajalność nawozu oraz wysoką skuteczność w podno-
szeniu zawartości wapnia w owocach i liściach nawożonych roślin. Metalo-
sate Calcium poprawia jakość owoców oraz ogranicza straty spowodowane 
chorobami fizjologicznym, tj. tipburn warzyw kapustnych, sucha zgnilizna 
wierzchołkowa pomidora i papryki. Dostępne są również nawozy Metalosate 
K, Fe i Multimineral. Albion.

 Bolero 

Bolero to nowoczesny płynny 
nawóz borowy zawierający  
120 g B/l. Bor w nawozie 
występuje w postaci pentabo-
ranu sodu. Dodatek sorbitolu, 
jednego z alkoholi cukrowych, 
zapewnia szybkie pobieranie  
i transport boru w roślinie. 
Dzięki temu nawóz skutecznie 
poprawia zaopatrzenie drzew  
i krzewów w bor przy minimal-
nych dawkach 0,5–1 l/ha.  

 Kohinor 200 SL 

Środek owadobójczy zawiera-
jący imidachlopryd. Zwalcza 
mszyce, wciornastki, mączliki 
szklarniowe. Może być sto-
sowany na rośliny rolnicze, 
warzywne, a także na rośliny 
ozdobne. Makhteshim Agan.
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Sposób 
na agresywne 
typy
Czy chcielibyście podobnie 
długotrwałej ochrony
przed zarazą ziemniaka?

•  długotrwały, niespotykany dotychczas 
efekt ochrony

•  wyjątkowa skuteczność zwalczania 
agresywnych typów zarazy ziemniaka

•  pełna ochrona liści, łodyg, bulw i nowych 
przyrostów

•  działanie zapobiegawcze, lecznicze 
i wyniszczająceTeraz również do ochrony przed 

mączniakiem rzekomym ogórków 
(w gruncie i pod osłonami) oraz cebuli!

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Infinito_210x297+5_grunt.indd   1 2011-12-16   11:56:39
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doradca 6
pod lupą

Związki miedzi od dawna 
wykorzystywane były do ochrony 
roślin uprawnych przed groźnymi 
chorobami bakteryjnymi  
i grzybowymi. Kiedyś ochrona 
roślin opierała się na preparatach 
miedziowych.

miedź 
wciąŻ waŻna

Produkty

obecnie przez część producentów, zupełnie 
niewłaściwie, miedź traktowana jest jako uzu-
pełnienie programu ochrony roślin. Biorąc pod 
uwagę wysoką skuteczność w zwalczaniu cho-
rób bakteryjnych oraz niską toksyczność (środ-
ki miedziowe są dopuszczone do stosowania 
w produkcji ekologicznej), miedź powinna być 
stosowana częściej, szczególnie profilaktycznie. 
na rynku dostępnych jest wiele preparatów 
miedziowych, zawierających miedź w  różnej 
postaci, ale kilka z nich zasługuje na szczególne 
zainteresowanie.

 Nordox 75 WG 

To granulat, który zawiera 75% tlenku miedzi. 
Unikalność tego preparatu polega między innymi 
na doskonałym rozdrobnieniu substancji ak-
tywnej (1,2 mikrometra) oraz na zastosowaniu 
naturalnych nośników, co w efekcie daje dosko-
nałą skuteczność w zwalczaniu patogenów, które 
są sprawcami groźnych chorób, przy relatywnie 
niskim zagrożeniu dla środowiska. Mechanizm 
działania preparatu jest również specyficzny. 
Polega na stopniowym uwalnianiu jonów Cu+ 
i Cu++ przez Cu2O. Jony Cu++ są zabójcze dla 
patogenów, powodują ich zamieranie na skutek 
niszczenia systemu enzymatycznego. O doskona-
łej przyczepności preparatu mogli się przekonać 
ci, którzy już Nordox stosowali, zwłaszcza  
w momencie mycia sprzętu służącego do wy-
konywania zabiegu. Jest on doskonale rozpusz-
czalny w wodzie i już po kilku sekundach tworzy 
jednolitą, gotową do użycia zawiesinę.

Funguran A Plus 50 WP 
Champion 50 WP  
Kocide 50 WP 

Preparaty z tej grupy zawierają miedź 
w postaci wodorotlenku miedzi. 
Charakterystyczna jest mniejsza 
zmywalność formulacji wodorotlenku 
miedzi niż tlenochlorku miedzi. Brak 
chloru powoduje, że preparaty te nie 
są fitotoksyczne w stosunku do roślin 
uprawnych. Kryształki wodorotlenku 
miedzi mają postać igieł, dzięki czemu 
bardzo dokładnie przylegają do opry-
skiwanej powierzchni.

Cuproflow 375 SC 
Neoram 37,5 WG 
Miedzian 50 WP

Ta grupa preparatów, zawiera-
jących jako substancję aktywną 
tlenochlorek miedzi, jest najbardziej 
rozpowszechniona. Ze względu na 
bardzo dobre właściwości bakterio-
bójcze tej formy miedzi wciąż duża 
grupa producentów sięga właśnie 
po preparaty z tej grupy.  
Należy jednak pamiętać o właściwej 
konserwacji sprzętu po zabiegu,  
z uwagi na ryzyko korozji. 
Dodatkową zaletą preparatu  
Cuproflow 375 SC jest jego  
wygodna w stosowaniu,  
płynna formulacja SC. 

Nordox 75 WG

Tradycyjne  
środki miedziowe.

Małe cząstki środka 
Nordox pozwalają na 
lepsze pokrycie rośliny.
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jakie są przyczyny spadku żyzności gle-
by i w jakim tempie proces postępuje?
elementem żyzności gleby jest jej za-
sobność, czyli zawartość przyswajalnych 
form składników pokarmowych. żyzność 
to zdolność do przekazywania roślinom 
składników pokarmowych (wynikających 
z zasobności), ale także wody, powietrza 
i ciepła na tle oddziaływania właściwości 
gleby. pogorszenie żyzności gleby może 
wynikać z zanieczyszczenia przemysło-
wego, a także z obniżania poziomu wód 
gruntowych. negatywne oddziaływanie 
przemysłu miało miejsce głównie w ubie-
głym wieku i w określonych rejonach 
kraju. dziś te wpływy są w dużej mierze 
wyeliminowane. niewłaściwa agrotech-
nika, a także inne działania w rolnictwie 
również przyczyniać się do zmian w glebie, 
skutkiem których będzie pogorszenie ży-
zności. ziemia musi być przez jej właścicie-
la chroniona, gdyż stanowi ona warsztat, 
którego jakość decyduje o sukcesach lub 
porażkach. Każdy rolnik musi przeciw-
działać pogorszeniu żyzności gleby, bo 
bez niej nie będzie w stanie osiągać celów 
produkcyjnych. Jednak w szerszym ujęciu 
nie wydaje się uprawnione upowszechnia-
nie wizji postępującego spadku żyzności 
gleb, chociaż różne jej składowe nie dają 
powodu do zadowolenia, czego przykła-
dem może być zakwaszenie gleb w polsce.

jakie mogą być skutki tego procesu
dla rolników?
spadek żyzności gleby jest zjawiskiem 
niekorzystnym z rolniczego punktu wi-
dzenia. Jeśli zostanie zachwiana zdolność 
zaspokajania potrzeb roślin, to oczywistą 
konsekwencją jest nieprawidłowy ich 

O zagrożenia związane ze spadkiem żyzności gleby oraz sposoby 
poprawienia jej stanu zapytaliśmy prof. dra hab. Wojciecha Lipińskiego, 
dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. 

wzrost i rozwój. to skutkuje zarówno 
zmniejszeniem plonów roślin uprawnych, 
jak i pogorszeniem ich jakości. mogą 
pojawić się dalsze negatywne rezultaty, 
których efektem może być degradacja 
gleby. Jednak zawsze najbardziej dotkliwe 
konsekwencje dotyczą rolnika, który po-
nosi straty produkcyjne i ekonomiczne.  
nie bez znaczenia będą również następ-
stwa środowiskowe, np. wymywanie 
biogenów czy metali ciężkich.

jak można zapobiegać temu zjawisku?
największe znaczenie zapobiegawcze 
ma właściwa wiedza rolnika w zakresie 
produkcji rolniczej, w tym przypadku 
w zakresie gospodarowania ziemią, 
gospodarowania składnikami pokarmo-
wymi, stosowania nawozów organicznych, 
utrzymywania właściwego odczynu gleby, 
wykorzystywania odpowiednich środków 
do produkcji, w tym maszyn i narzędzi 
rolniczych – w szczególności zwracając 
uwagę na aspekt środowiskowy, a zatem 
i ochronę gleby. dobre wykształcenie rol-
nicze jest w stanie zapewnić taką wiedzę. 
także dostęp do opracowań naukowych, 
jak również działania innowacyjne w zakre-
sie poprawy żyzności gleb.  
to także potrzeba dokładnego analizo-
wania wykorzystywanych do produkcji 
środków i ich jakości. to, co może zapobie-
gać pogorszeniu żyzności, to spójny ciąg 
działań, wymagających dobrego profesjo-
nalnego przygotowania rolniczego.

jak poprawiać żyzność gleby?
najlepiej zapobiegać utracie żyzności gle-
by. Jeśli już jednak następuje konieczność 
poprawy stanu jej żyzności, sposobów jest 

wiele. w skrajnych przypadkach można 
rekultywować gleby zdegradowane. Jed-
nak najczęściej należy mówić o naruszaniu 
pewnych standardów żyzności gleby. 
w polsce największym problemem jest 
zakwaszenie gleb. stąd istnieje potrzeba 
ich wapnowania w sposób racjonalny, 
z wykorzystaniem odpowiedniej jakości 
wapna. również nawożenie powinno 
opierać się na rzeczywistych potrzebach 
roślin. niedobory składników pokarmo-
wych powinny być uzupełniane, ale zbyt 
wysokie dawki nawozów nie są wskazane. 
dlatego powinny być ustalane w oparciu 
o glebowe wskaźniki zasobności gleby lub 
testy roślinne. żyzności gleby sprzyja upra-
wa poplonów, wsiewek wzbogacających 
glebę w materię organiczną i azot. tam, 
gdzie minimalizuje się zużycie nawozów 
organicznych, istnieje zagrożenie dla życia 
biologicznego gleby i zachwiania bilansu 
mikroelementów.

czy unia europejska planuje podjąć 
jakieś działania w kwestii utrzymania 
żyzności gleby?
takie działania są podejmowane. przy-
kładem jest rozporządzenie 1782/2003. 
wymogi stawiane rolnikom uzyskującym 
wsparcie finansowe wskazują na główne 
kierunki poprawnego gospodarowania, 
w tym na przeciwdziałanie erozji gleby, 
utrzymywanie poziomów substancji 
organicznej gleby poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków, normy dotyczące 
zmianowania upraw, gospodarowanie 
ścierniskiem czy strukturę gleby. ponadto 
trwają prace nad dyrektywą glebową.

rozmawiała agnieszka świdzińska

 

gleba
Żyzna

to podstawa
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przydatność gleb do celów rolniczych 
i ich wartość uprawowa jest określana 
przez wiele parametrów, które składają 
się na żyzność. Jest to pojęcie, którym 
w praktyce agrotechnicznej posługujemy 
się bardzo często, ale nie zawsze uświa-
damiamy sobie, co się pod nim kryje.
żyzność określamy jako naturalną 
zdolność gleby do zaspokajania potrzeb 
pokarmowych roślin. stanowi ona zespół 
właściwości gleb – fizycznych, chemicz-
nych, biochemicznych i biologicznych 
 – zapewniających roślinom odpowied-
nie warunki do wzrostu. Każda gleba 
charakteryzuje się naturalną żyznością, 
która wynika z pochodzenia ukształtowa-
nego w procesie glebotwórczym i zależy 
np. od zawartości substancji organicznej 
(próchnicy), koloidów glebowych, aktyw-
ności drobnoustrojów. zatem żyzność 
gleby określa potencjalną dostępność 
dla roślin składników mineralnych, wody 
i powietrza. z punktu widzenia agrotech-
niki jest to zespół najważniejszych dla 
rolnika cech gleby, na który składają się 
przede wszystkim: 

 zasobność w składniki mineralne,
odczyn (ph), 

 zawartość substancji organicznej 
(próchnicy) i koloidów  
glebowych,

 aktywność mikrobiologiczna,
 wilgotność (zdolność do 

zatrzymywania wody i jej 
regulacja), 

 uprawa (zabiegi 
agrotechniczne). 

ważnym aspektem kształtowania żyzno-
ści gleb jest możliwość jej zmiany po-
przez szereg działań agrotechnicznych, 
takich jak: uprawa, nawożenie oraz prawi-
dłowy płodozmian. Środowisko glebowe 
jest jedynym, którego niektóre właści-
wości fizyczne, chemiczne i biologiczne 
potrafimy zmieniać w trakcie procesu 
produkcji rolniczej poprzez nawożenie, 
wapnowanie czy choćby nawadnianie 
lub meliorację. niestety, zmiany te nie 
zawsze oddziaływają korzystnie na stan 
gleby i jej przydatność agrotechniczną. 

czynniki 
kształtujące 
Żyzność gleby
Najważniejszym celem produkcji roślinnej jest uzyskanie 
odpowiedniego plonu o pożądanej jakości konsumpcyjnej, 
przechowalniczej lub przetwórczej. Spośród wielu czynników 
decydujących o powodzeniu w uprawie roślin kluczowa jest gleba,  
a w zasadzie jej właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne.

p

dr grzegorz cieśliński
prp technologies polska
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Składnik Rodzaj gleby Warstwa gleby

Klasa zasobności

niska średnia wysoka

mg/100 g gleby
Fosfor (P) Dla wszystkich rodzajów gleb orna 0–20 cm <2,0 2,0–4,0 >4,0

podorna 20–40 cm <1,5 1,5–3,0 >3,0

Potas (K) gleby lekkie orna 0–20 cm <5,0 5,0–8,0 >8,0

gleby średnie <8,0 8,0–13,0 >13,0

gleby ciężkie <13,0 13,0–21,0 >21,0

gleby lekkie podorna 20–40 cm <3,0 3,0–5,0 >5,0

gleby średnie <5,0 5,0–8,0 >8,0

gleby ciężkie <8,0 8,0–13,0 >13,0

Magnez (Mg) gleby lekkie orna i podorna 0–40 cm <2,5 2,5–4,0 >4,0

gleby średnie i ciężkie <4,0 4,0–6,0 >6,0

Klasy zasobności gleb dla fosforu, potasu i magnezu.

stąd konieczność podejmowania działań 
na podstawie rzetelnych informacji doty-
czących np. aktualnego stanu zasobności 
gleb w składniki mineralne (patrz: tabela).
zasobność gleb w składniki mineralne 
powinna kształtować się na poziomie 
pozwalającym na zaspokojenie potrzeb 
pokarmowych roślin – to znaczy stanowić 
źródło takiej ilości tych składników, które 
w warunkach klimatycznych i glebowych 
gospodarstwa pozwolą na uzyskanie 
maksymalnego plonowania. niestety, 
pobieranie składników mineralnych z gle-
by nie jest prostym odzwierciedleniem 
zasobności w te składniki, które mogą 

przechodzić szereg zmian prowadzących 
do ograniczenia ich pobierania przez ko-
rzenie. Bezpośrednio dostępne dla roślin 
są jedynie te składniki, które występują 
w roztworze glebowym, a więc „pożyw-
ce” pokarmowej w naturalny sposób 
występującej w glebie. część zabsorbo-
wanych przez minerały i koloidy glebo-
we składników może być potencjalnie 
dostępna dla roślin. najczęściej sorpcji tej 
ulegają kationy dwuwartościowe, w tym 
przede wszystkim wapń (ca) i magnez 
(mg). sorpcji nie ulegają natomiast anio-
ny, np. azotany, które dzięki temu łatwo 
wymywane są w głąb profilu glebowego.

dostępność składników mineralnych dla 
roślin w ogromnym stopniu regulowana 
jest przez odczyn gleby, który wyrażamy 
za pomocą ph. na glebach kwaśnych 
i bardzo kwaśnych rośnie dostępność 
mikroelementów (żelazo, mangan, cynk, 
miedź, bor) oraz azotanowej (saletrzanej) 
formy azotu. wraz z podwyższaniem ph 
rośnie dostępność wapnia i magnezu 
oraz amonowej formy azotu (nh4

+).  
większość składników mineralnych 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjo-
nowania roślin pobierana jest w najwięk-
szych ilościach w glebach o odczynie 
lekko kwaśnym.  

 Dżdżownice świadczą 
o tym, że gleba jest 
żyzna i żyje.

 Prawidłowa struktura gruzełkowata gleby – występują wyraźne agregaty glebowe i widoczne przestrzenie.
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w warunkach ph poniżej 5,5 występo-
wać może nadmierna aktywność glinu 
(aluminium), co prowadzi do zdecydowa-
nego obniżenia żyzności gleby, skutkując 
przede wszystkim degradacją wzrostu 
systemu korzeniowego. Jest to zjawisko 
dość powszechnie występujące zwłasz-
cza na glebach słabych. w takim przy-
padku skuteczną metodą podniesienia 
żyzności jest wapnowanie oraz stosowa-
nie sposobów podnoszących zawartość 
próchnicy (nawożenie obornikiem, przy-
orywanie resztek pożniwnych itp.).
gleby bogatsze w substancję organiczną 
wyróżniają się aktywną działalnością 
mikroorganizmów glebowych, które 
wpływają na lepsze zaopatrzenie roślin 
w składniki mineralne. gleby próch-
niczne mają też większą zdolność do 
sorbowania składników pokarmowych 
i wody. zwiększenie żyzności gleb może 
się zatem dokonać poprzez zwiększenie 
zawartości próchnicy w warstwie ornej, 
co wraz z koloidami glebowymi wpływa 
bezpośrednio na tworzenie się najbar-
dziej pożądanej gruzełkowej struktury 
gleby. Koloidy glebowe zwiększają 

właściwości sorpcyjne gleb, wskutek 
czego zwiększa się możliwość gromadze-
nia niezbędnych dla roślin składników 
pokarmowych i wody. żyzność w tym 
zakresie możemy więc modyfikować nie 
tylko bezpośrednio – poprzez stosowanie 
nawozów naturalnych (obornik, kompost 
i inne), lecz także dzięki zdobywającym 
coraz więcej zwolenników nawozom 
i preparatom doglebowym – w tym 
aktywizacji procesów próchniczotwór-
czych. do tej grupy zaliczamy nawozy 
aktywizujące rozwój drobnoustrojów 
glebowych, preparaty zwiększające 
procesy humifikacji w glebie czy zawie-
rające kultury żywych bakterii. produkty 
te mogą podnieść żyzność gleby pod 
warunkiem, że będą stosowane zgodnie 
z ich przeznaczeniem oraz w warunkach 
sprzyjających ich efektywności.
gleby o dobrej strukturze, niezbyt zwię-
złe, próchniczne i bogate w koloidy or-
ganiczne oraz mineralne mają zazwyczaj 
bardzo dobre właściwości wodne. woda 
w glebie jest czynnikiem niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania uprawia-
nych roślin. Bierze udział praktycznie we 

 W żyznej glebie 
system korzeniowy 
już na starcie jest 
dobrze rozwinięty.

 Gleba lekka, piaszczysto-gliniasta, z niskim 
poziomem warstwy próchnicznej.

 Przykład żyznej gleby z wyraźnie zarysowanym 
profilem próchnicznym.

Żyzność 
to naturalna 
zdolność 
gleby do 
zaspokajania 
potrzeb 
pokarmowych 
roślin. 
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wszystkich procesach glebowych – fizycz-
nych, chemicznych i biologicznych. gleby 
luźne – piaski, piaski gliniaste – są glebami 
o bardzo małej zdolności do zatrzymywa-
nia wody, a przy tym łatwo tracą tę, która 
w tego typu glebach jest zgromadzo-
na – poprzez wymywanie w głąb gleby 
lub nadmierne odparowywanie. gleby 
ciężkie, gliniaste, zlewne najczęściej mają 
dużą zdolność do zatrzymywania wody. 
niestety, na tego typu glebach liczba 
wolnych przestrzeni pomiędzy cząstka-
mi stałymi gleby (minerały, koloidy) jest 
bardzo ograniczona i przy nadmiernej 
wilgotności przestrzenie te wypełnia 
woda, co z kolei ogranicza dostępność 
tlenu dla korzeni. poprawa żyzności gleby 
ciężkiej powinna zatem polegać na jej 

rozluźnieniu, przede wszystkim za pomo-
cą zabiegów agrotechnicznych oraz  
– jeśli to konieczne – osuszeniu  
przez drenowanie.
zabiegi agrotechniczne powinny za-
pobiegać nadmiernym stratom wody, 
np. poprzez unikanie ugniatania wierzch-
niej warstwy gleby lub stosowanie 
podorywek uniemożliwiających podsią-
kanie wody z głębszych warstw profilu 
do powierzchni gleby. Bardzo dobre 
efekty przynosi stosowanie nawadniania 
lub nawadniania wraz z nawożeniem 
(fertygacja), co z jednej strony pozwala na 
kontrolowanie stanu wilgotności gleby 
w okresach suszy, z drugiej zaś pozwa-
la na precyzyjne zaopatrzenie roślin 
w składniki pokarmowe – w odpowiedniej 

formie i dawce oraz w optymalnym czasie. 
żyzność jest zatem zbiorem jej cech będą-
cych wypadkową pomiędzy naturalnymi 
właściwościami (wynikającymi z budowy 
gleby, pochodzenia, zawartości próchnicy 
oraz koloidów glebowych, zawartości 
składników mineralnych w formach 
dostępnych i potencjalnie dostępnych dla 
roślin) a właściwościami, które modyfi-
kujemy za pomocą zabiegów agrotech-
nicznych w celu poprawienia warunków 
wzrostu i plonowania roślin. gleba jako 
jedyny ze środków produkcji rolnej nie 
ulega zużyciu w czasie procesu produkcji, 
ale utrzymanie jej wysokich wartości pro-
dukcyjnych w dużym stopniu zależy od 
dbałości o jej trwałą żyzność i utrzymanie 
w wysokiej kulturze agrotechnicznej.

reKlama
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Prawidłowy odczyn gleby, 
właściwa jej struktura  
i wysoka zawartość próchnicy 
to podstawowe czynniki 
zapewniające optymalny 
wzrost i plonowanie wszystkich 
upraw. Niestety w wielu 
gospodarstwach są kwaśne gleby, 
o niskiej zawartości próchnicy, 
w następstwie czego tracą one 
prawidłową strukturę, mają 
zachwiane stosunki wodno- 
-powietrzne oraz chemizm gleby. 
To wszystko prowadzi  
do blokowania dostępności  
wielu składników pokarmowych  
i spadku efektywności  
nawożenia mineralnego. 

zawartość próchnicy w glebie jest jednym 
z najważniejszych czynników decydują-
cych o jej żyzności oraz wpływających 
na wzrost roślin, wysokość plonu i jego 
jakość. do czynników regulujących jej 
zapas należy racjonalny system uprawy 
roli i roślin, odpowiednie zmianowanie, 
nawożenie organiczne (obornik, kom-
posty, nawozy zielone) oraz stosowa-
nie preparatów humusowych, takich 
jak rosahumus. próchnica wpływa na 
właściwości fizyczne, chemiczne i biolo-
giczne gleby, decyduje o jej strukturze 
i właściwościach sorpcyjno-buforujących. 
działa jak lepiszcze strukturotwórcze, 
powodując sklejanie elementarnych 
cząstek w większe, tym samym powstaje 
struktura gruzełkowata gleby. próchnica 
poprawia zasobność gleb. Jej związki 
mogą zmagazynować od 4 do 12 razy 
więcej składników pokarmowych niż 
część mineralna gleby. związki próch-
niczne mają wysoką pojemność wodną. 
mogą zatrzymać nawet pięciokrotnie 
więcej wody, niż same ważą, i to w formie 
dostępnej dla roślin. Jest to właściwość, 
która ma szczególne znaczenie dla gleb 
piaszczystych, ponieważ ich pojemność 
wodna zależy głównie od zawartości sub-
stancji próchnicznych. Bardzo ważny jest 
także bezpośredni stymulujący wpływ 

z

kwasami 
humusowymi
rosahumus – gwarantuje 
sukces w uprawie

nawoŻenie
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13 doradcatemat numeru

 Wpływ kwasów 
humusowych  
na strukturę gleby 
i rozmieszczenie 
w niej składników 
pokarmowych.

 Gleba 
uboga 
w kwasy 
humusowe.

na rozwój roślin. próchnica glebowa jest 
związkiem złożonym – składa się z wielu 
frakcji o różnej barwie, rozpuszczalności 
w wodzie i łatwości mineralizacji. głów-
nym składnikiem próchnicy są kwasy 
humusowe. powstawanie i rozkład próch-
nicy jest procesem ciągłym, ale zacho-
dzącym wolno. na przemiany próchnicy 
w glebie wpływa system uprawy, rodzaj 
uprawianych roślin, zmianowanie oraz 
stosowanie nawozów organicznych. 
czynniki, jak uproszczenia w płodozmia-
nie, częsta uprawa na tym samym polu 
warzyw, częste stosowanie herbicydów, 
brak nawożenia organicznego, prowadzą 
do spadku zawartości próchnicy, degra-
dacji gleb i spadku ich żyzności.
większość gleb polski jest uboga w próch-
nicę. w zależności od regionu gleby 
ubogie w próchnicę i słabo próchniczne 
(o zawartości <2 % próchnicy) stanowią 
40–72 % gruntów ornych w polsce. niska 
zawartość próchnicy w glebach prowadzi 
do spadku ich właściwości fizykochemicz-
nych, zaburzeń w pobieraniu składników 
pokarmowych, osłabienia zdolności 
gromadzenia wody z opadów, a w następ-
stwie ograniczenia wzrostu i plonowania 
roślin uprawnych. duża ilość opadów 
w okresie wegetacji oraz aktywność 
mikroorganizmów glebowych w okresie 
zimy (kiedy gleba nie zamarza) powodują 
bardzo duże straty składników pokarmo-
wych uwolnionych w procesie minerali-
zacji substancji organicznej, a duża ilość 
wody z topniejącego śniegu powoduje 
wypłukiwanie składników pokarmowych 
uwolnionych z próchnicy w głąb profilu 
glebowego. przy pełnej pojemności 
wodnej gleby następny opad w wysoko-
ści 10 mm powoduje wypłukanie azotu na 
głębokość 7 cm. przy dużej ilości opadów 
na glebach ubogich w próchnicę straty 
azotu dochodzą do 80 kg/ha. silnie wy-
płukiwane są także potas (szczególnie na 
glebach lekkich) oraz magnez i siarka.  
aby zapobiec stratom azotu, potasu 
i magnezu oraz dalszej degradacji gleb 
i poprawić wzrost oraz plonowanie wa-
rzyw, polecamy zastosować rosahumus. 
rosahumus, produkowany przez belgijską 
firmę rosier, jest nawozem organiczno-
-mineralnym, zawierającym kwasy hu-
musowe, potas i żelazo. otrzymuje się go 
w procesie alkalicznej ekstrakcji leonardy-
tów – kopaliny będącej formą pośrednią 
miedzy torfem a węglem brunatnym. 
są one końcowym efektem trwającego 
kilkadziesiąt milionów lat procesu humifi-
kacji materii organicznej. Środek zawiera 
85 % kwasów humusowych, 12 % K2o oraz 

 Gleba 
zasobna
w kwasy 
humusowe.

0,6 % żelaza. Kwasy humusowe z rosahu-
musu swoją szczególną bioaktywnością 
przewyższają pięciokrotnie kwasy hu-
musowe z innych źródeł materii orga-
nicznej. substancja organiczna zawarta 
w oborniku czy kompoście w większości 
ulega mineralizacji, a w mniejszej części 
humifikacji prowadzącej do powstania 
próchnicy, w tym kwasów humusowych. 

rosahumus działa jak środek kondycjo-
nujący glebę, biokatalizator procesów 
glebowych i biostymulator rozwoju 
roślin. Jego działanie jest długookresowe, 
co potwierdzają prowadzone badania. 
stosowanie rosahumusu jest szczególnie 
efektywne w gospodarstwach o niskiej 
zawartości próchnicy, w których nie sto-
suje się obornika.
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Uprawa
Dawka
(kg/ha)

Kontrola
plon (t/ha)

Rosahumus
plon (t/ha)

Wzrost 
plonu (t/ha)

Wzrost
plonu (%)

Cebula
3 34,0 38,6 4,6 13,5
6 34,0 39,9 5,9 17,4

Kapusta 
biała

3 121,0 136,0 15,0 12,4
6 121,0 147,0 26,0 23,9

Ogórek
3 34,6 38,1 3,5 10,1

6 34,6 43,1 8,5 24,6

Pomidor

3 86,3 90,5 4,2 4,8

6 86,3 101.2 14,9 17,3

Ziemniaki

3 42,1 46,2 4,1 9,7

3 49,1 58,9 9,8 19,9

5 50,3 61,0 10,6 21,1

3 26,8 38,8 12,0 44,8

6 27,8 39,7 11,9 42,8

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus na wzrost  
i plonowanie warzyw (Instytut Warzywnictwa, IHAR o. Bonin, 
2005–2009 r. plon handlowy t/ha).

Dzięki lepszemu wykorzystaniu 
składników pokarmowych  
z zastosowanych nawozów 
zmniejszają ich straty oraz ograniczają 
wymywanie azotanów w głąb profilu 
glebowego i do wód gruntowych.

Zmniejszają zasolenie gleb.

Zapobiegają erozji gleb poprzez 
zwiększenie działania koloidów 
glebowych.

Zapewniają lepszy rozwój roślin  
i ich systemu korzeniowego.

kwasy humusowe mają 
pozytywny wpływ  
na środowisko

Zawartość 
próchnicy  
w glebie 
decyduje  
o jej żyzności. 

Kwasy humusowe zawarte w nawozie 
pozytywnie wpływają na żyzność gleb 
oraz wzrost roślin ze względu na wysoką 
sorpcję wymienną kationów, zawartość 
tlenu i dużą pojemność wodną:
– poprawiają strukturę gleb i stosunki 

wodno-powietrzne, a na glebach cięż-
kich i zlewnych zapewniają lepsze ich 
przewietrzanie i retencję wody. 

– zwiększają pojemność wodną gleb 
lekkich, zmniejszają zagrożenie suszą, 
zapobiegają erozji i powierzchniowym 
spływom wody. 

– aktywizują rozwój mikroorganizmów 
glebowych. 

– zwiększają dostępność składników 
pokarmowych. 

– zatrzymują rozpuszczone nawozy mi-
neralne w strefie korzeniowej i zmniej-
szają ich wypłukiwanie.

– działają jak naturalny chelat jonów 
metali (wapń, żelazo, magnez, potas, 
mangan), dzięki temu ułatwione jest ich 
pobieranie przez rośliny. 

– stymulują rozwój systemu korzenio-
wego oraz rozwój i rozprzestrzenianie 
się pożytecznych mikroorganizmów 
glebowych, np. Azotobacter, 
Nitrosomonas. 

rosahumus należy stosować w for-
mie oprysku doglebowego w zespole 
uprawek przygotowujących glebę (przed 
siewem nasion lub sadzeniem rozsady 
warzyw) w dawce 3–6 kg/ha. 
po oprysku nawóz najlepiej wymieszać 
z glebą. na glebach piaszczystych, 

ubogich w próchnicę, nawóz najlepiej 
stosować 2–3 lata pod rząd, a następnie 
co 3–4 lata. we Francji, Belgii, holandii 
i niemczech rosahumus jest powszech-
nie stosowany w formie oprysku  
dolistnego 1–3 razy w sezonie, w dawce 
150–200 g/ha. wpływ nawozu rosahu-
mus na plonowanie i jakość warzyw  
jest bardzo korzystny. stosowanie środka 
zdecydowanie poprawia efektywność 
nawożenia oraz opłacalność uprawy 
warzyw.
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Uprawa
Dawka
(kg/ha)

Kontrola
plon (t/ha)

Rosahumus
plon (t/ha)

Wzrost 
plonu (t/ha)

Wzrost
plonu (%)

Cebula
3 34,0 38,6 4,6 13,5
6 34,0 39,9 5,9 17,4

Kapusta 
biała

3 121,0 136,0 15,0 12,4
6 121,0 147,0 26,0 23,9

Ogórek
3 34,6 38,1 3,5 10,1

6 34,6 43,1 8,5 24,6

Pomidor

3 86,3 90,5 4,2 4,8

6 86,3 101.2 14,9 17,3

Ziemniaki

3 42,1 46,2 4,1 9,7

3 49,1 58,9 9,8 19,9

5 50,3 61,0 10,6 21,1

3 26,8 38,8 12,0 44,8

6 27,8 39,7 11,9 42,8

w produkcji rozsady 
Uprawa wielu gatunków warzyw zaczyna się od produkcji roz-
sady. Jakość rozsady decyduje o wzroście i  rozwoju rośliny 
po posadzeniu, a w konsekwencji o wielkości i  jakości uzy-
skanego plonu. 
Skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem w produkcji rozsa-
dy różnych gatunków warzyw jest zastosowanie aktywatora 
Goteo. Ten obecny na polskim rynku od kilku lat preparat jest 
produkowany przez francuską fi rmę Goëmar w oparciu o uni-
kalną i  opatentowaną technologię PhysioActivator™. Goteo 
zawiera biologicznie aktywny fi ltrat GA 142 z alg Ascophyllum 
nodosum, dodatkowo wzbogacono go w łatwo dostępny dla 
roślin fosfor i potas. Organiczne składniki preparatu, m.in. oli-
gosacharydy, aminokwasy, witaminy i  fi tohormony aktywują 
wzrost i rozwój systemu korzeniowego, jak również pobieranie 
przez korzenie składników pokarmowych z  podłoża. Efekty 
stosowania Goteo w produkcji rozsady:

  lepiej rozwinięty system korzeniowy z większą liczbą wło-
śników

  bardziej aktywne pobieranie składników pokarmowych 
z  podłoża/pożywki również w  warunkach mniej korzyst-
nych, np. niższa od optymalnej temperatura podłoża

  dobrze rozwinięta część nadziemna rośliny – większa po-
wierzchnia liści, większa średnica łodygi (pomidor, papry-
ka, oberżyna)

  wyższa zawartość chlorofi lu i suchej masy w liściach 
  szybsze wznowienie wzrostu po posadzeniu

Wymienione powyżej efekty obserwowano zarówno w  do-
świadczeniach prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa i na 
uczelniach rolniczych, jak i producentów stosujących Goteo 
w trakcie produkcji rozsady. W licznych doświadczeniach ob-
serwowano również, że zastosowanie Goteo w  trakcie pro-
dukcji rozsady powoduje, że rośliny po posadzeniu zaczynają 
szybciej wiązać główki (kapusta pekińska) lub róże (kalafi or, 
brokuł), co pozwala uzyskać wcześniejszy plon. Korzystny 
wpływ na wczesność plonowania zauważono również w do-
świadczeniach w  uprawie papryki w  tunelach nieogrzewa-
nych. 
Goteo może być stosowane w produkcji rozsady różnych ga-
tunków warzyw zarówno w substracie torfowym, jak i w wełnie 
mineralnej. Preparat może być stosowany w formie podlewa-
nia lub opryskiwania 2-4-krotnie, począwszy od fazy 1 liścia 
właściwego. Dobre wyniki daje również podlewanie podłoża 
przeznaczonego do pikowania. Zalecane stężenie roztworu – 
0,1%. Możliwe i sprawdzone w praktyce jest stosowanie Goteo 
łącznie z  nawozami wieloskładnikowymi i  środkami ochrony 
roślin. 

Zastosowanie

Wpływ zastosowania Goteo na masę systemu korzeniowego 
rozsady kilku gatunków warzyw (UR Kraków i badania własne 
2007-2008)

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. 
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90, www.arystalifescience.pl

0 1 2 3 4 5

kapusta biała Counter F1

brokuł Monaco F1

kapusta pekińska Optiko F1

por Evita

sałata Melodion

pomidor Huzar

papryka Lustro F1

Goteo

kontrola

Fot. 1. Rozsada papryki podlewana Goteo

Fot. 2. Rozsada kontrolna

Arysta_Goteo_rozsady warzyw_artykul_210x297_2012.indd   1 2011-12-16   10:02:58
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kilka lat temu miał pan problem z żyzno-
ścią gleby. w jaki sposób objawiał się 
wówczas ten kłopot?
Było to siedem lat temu. Kiedy przejąłem 
gospodarstwo, postanowiłem, że będę 
produkował paprykę. chciałem postawić 
tunele na paprykę, ale okazało się, że zie-
mia, na której chciałem uprawiać warzywa, 
była bardzo uboga w próchnicę i składniki 
mineralne.

w jaki sposób zauważył pan, że chodzi 
właśnie o żyzność gleby?
Jestem rolnikiem i wiem, jak powinna wy-
glądać i funkcjonować żyzna gleba. nato-
miast tę ziemię miałem możliwość uprawiać 
już wcześniej, dlatego wiedziałem, co było 
na niej stosowane i siane. Były to zboża: 
żyto i owies, których uprawa wpłynęła 
niekorzystnie na żyzność gleby.

czy robił pan badania gleby? 
tak, robiłem. okazało się, że wszystkich 
niezbędnych do właściwego funkcjono-
wania gleby składników było bardzo mało, 
pięciokrotnie mniej. 

O swoich problemach z żyznością 
gleby opowiada Marcin Bednarek, 
producent papryki z Grabowa  
w powiecie przysuskim.

co panu wówczas zalecono?
przygotowano konkretnie pod mój problem 
indywidualne zalecenia nawozowe, do 
których się stosowałem. zalecono mi, bym 
używał nawozów mineralnych oraz orga-
nicznych, m.in. obornika.

czy stosował pan wówczas nawóz 
rosahumus? 
tak. dowiedziałem się, że ten środek może 
skutecznie zastąpić obornik. gdy tylko go 
znalazłem w sklepie, zastosowałem. 

jakie były efekty stosowania nawozu 
rosahumus? 
efekty były bardzo dobre. działanie nawozu 
dało się zauważyć w przeprowadzonych 
później badaniach gleby. gleba stała się 
żyźniejsza, a plony obfitsze. 

czy obecnie zdarzają się panu jeszcze 
jakieś problemy z żyznością gleby?
nie, już nie mam żadnych problemów  
z żyznością gleby. 

rozmawiała jolanta osuch

gleba prawdę 
ci  powie
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Fazor®

Niezwykła skuteczność to jego cecha

Chemtura Europe Limited Sp. z o.o.
ul. Czerwona 22, 96-100 Skierniewice
tel.:  46  834 68 70- ...73, fax:  46 834 40 70
www.chemtura.com.pl

• Hamuje wybijanie w szczypior i korzenie cebuli  
• Gwarantuje długotrwałe przechowywanie 

i wysoką jakość

• Hamuje wybijanie w szczypior i korzenie cebuli  
• Gwarantuje długotrwałe przechowywanie 

i wysoką jakość

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Fo
to

: a
rc

hi
w

um
 a

gr
os

im
ex

, s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



porady
18doradca

rola herbicydów
w integrowanej ochronie
cebuli przed chwastami
Uprawa cebuli bez skutecznych sposobów ograniczania zachwaszczenia jest niemożliwa. Chwasty wschodzą 
równocześnie z cebulą, przy czym dynamika wzrostu siewek jest wolniejsza niż towarzyszących jej chwastów.  
Strata plonu spowodowana ich obecnością w początkowym okresie wzrostu cebuli – do fazy dwóch liści,  
może wynosić ponad 45%, co stanowi około 3% obniżenia potencjalnego plonu w przeliczeniu na 1 dzień.

zachwaszczenie występuje w drugiej 
połowie wegetacji, gdy cebula ma wy-
kształcone co najmniej 5–6 liści właści-
wych. obecność chwastów w tym okresie 
utrudnia ochronę przed chorobami,  
zmechanizowanie zbioru i dosuszenie 
cebuli. dlatego należy starać się utrzymy-
wać plantację wolną od nich, od siewu  
aż do zbioru.
zaleca się lokalizować plantacje cebuli 
po dobrze odchwaszczanych, wcześnie 
schodzących z pola przedplonach,  
np. po zbożach, po których można 
w znacznym stopniu ograniczyć za-
chwaszczenie zabiegami agrotechniczny-

mi i chemicznymi w okresie przedzimo-
wym. Jest to łatwe do przeprowadzenia 
w gospodarstwach rolnych uprawiają-
cych warzywa, trudniejsze w typowych 
gospodarstwach warzywniczych.  
trudne do zniszczenia, obecnie zalecany-
mi w cebuli herbicydami, są samosiewy 
rzepaku. stąd lepiej unikać uprawy  
na stanowiskach po rzepaku.
cebulę wysiewa się wczesną wiosną  
– przed siewem jest niewiele czasu na 
zwalczanie chwastów zabiegami uprawo-
wymi. ich liczba jest zwykle ograniczona 
do 2, a często do 1 zabiegu agregatem 
uprawowym. uprawa cebuli z siewu, 

 Komosa biała 

 Starannie odchwaszczona plantacja  Chwastnica jednostronna w cebuli 

z
prof. dr hab. adam dobrzański
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 Komosa biała  Maruna bezwonna w cebuli 

 Plantacja cebuli 

w oparciu wyłącznie o zabiegi mecha-
niczne i ręczne, jest trudna, kosztowna, 
a czasami niemożliwa, np. w przypadku 
dużych plantacji. stąd integrowana 
ochrona cebuli przed chwastami powin-
na uwzględniać zarówno herbicydy, jak 
i inne zabiegi zmniejszające zachwasz-
czenie. obecnie zalecane herbicydy nie 
w każdych warunkach agroekologicznych 
dają wystarczające efekty.  
system zabiegów chemicznych powinien 
zapewniać utrzymanie plantacji wolnej 
od chwastów przynajmniej do uzyskania 
przez cebulę fazy 3–4 liści. należy przy 
tym wykorzystywać różne środki przed 
wschodami i po wschodach cebuli, gdyż 
żaden z obecnie zalecanych herbicydów 
stosowany jednorazowo nie zabezpiecza 
jej przed chwastami przez cały sezon 
wegetacyjny. w zależności od warunków, 
występujących gatunków chwastów oraz 
ich faz wzrostu i dynamiki pojawiania 
się należy zastosować przemiennie kilka 
różnych środków.

zwalczanie rocznych 
chwastów jedno-
i dwuliściennych
najgroźniejsze są chwasty w czasie 
wschodów i w początkowym okresie 
wzrostu cebuli, dlatego konieczne jest 

użycie herbicydów po siewie i przed jej 
wschodami. do tego celu zalecane są 
środki, których substancją aktywną jest 
pendimetalina, np. pendigan 330 ec, 
stomp 330 ec (330 g substancji aktywnej 
w 1 l środka). w uprawie cebuli z siewu 
na glebach lżejszych, o małej zawartości 
próchnicy (poniżej 1,25 %) dawka pendi-
ganu 330 ec i stompu 330 ec nie powinna 
przekraczać 3–3,5 l/ha. wyższe dawki 
wprawdzie skuteczniej niszczą chwasty, 
jednak w niektórych warunkach mogą 
powodować objawy fitotoksyczności na 
roślinach cebuli. stąd podaną na etykiecie 
instrukcji stosowania dawkę 5 l/ha stosuje 
się bardzo rzadko – tylko na glebach 
ciężkich i próchnicznych, o dużym kom-
pleksie sorpcyjnym. dawka obniżona do 
1,75–2,5 l/ha też może wystarczać, jeżeli 
uzupełni się ją herbicydami zawierającymi 
glifosat (np. huragan 360 sl, roundup 
360 sl), zastosowanymi przed wschodami 
i innymi środkami zalecanymi po wscho-
dach cebuli. w holandii po siewie zalecane 
są jeszcze niższe dawki (0,75–1,25 l/ha) 
środka zawierającego 400 g pendimetali-
ny w 1 litrze, co odpowiada dawce  
0,9–1,51 l/ha środka pendigan 330 ec.
pendigan 330 ec w dawce 3–4 l/ha i inne 
pendimetaliny, jak np. stomp 330 ec, 
można stosować także w fazie 1–2 liści 
cebuli, w czasie kiełkowania i wschodów 

 Rdest powojowaty (rdestówka) w cebuli  

 Szarłat szorstki w cebuli 

chwastów, po wcześniej użytych innych 
herbicydach lub po mechanicznym i ręcz-
nym ich zniszczeniu. wprawdzie herbicyd 
ten charakteryzuje się szerokim zakresem 
zwalczanych gatunków i długim okresem 
działania, to niemal w każdych warunkach 
wskazany jest uzupełniający zabieg na 
2–3 dni przed wschodami cebuli jednym 
z zalecanych glifosatów, np. huragan  
360 sl 1,5–2 l/ha. pendigan 330 ec 
zastąpił herbicyd panida 330 ec zalecany 
od wielu lat i dobrze znany plantatorom 
cebuli.

kolejne fazy wzrostu
po przejściu fazy flagi i ukazaniu się 
pierwszego liścia właściwego, gdy siewki 
cebuli mają 5–6 cm wysokości, zalecany 
jest chloroprofam. lepiej stosować ten 
środek w dawkach dzielonych, dwukrot-
nie po 3 l/ha lub czterokrotnie po 1,5 l//ha 
w odstępach 5–7-dniowych. po wscho-
dach od fazy 1–2 liści cebuli pojawiające 
się chwasty można zwalczać środkami 
działającymi nalistnie, których substancją 
aktywną jest oksyfluorofen, np. galigan 
240 ec lub goal 480 sc. galigan 240 ec 
w dawkach dzielonych, stosowany dwu-, 
trzykrotnie w odstępach 7–10 dni pomię-
dzy kolejnymi zabiegami i w dawkach 
0,1–0,3 l/ha niszczy chwasty w fazie liście-
ni i pierwszych liści. w celu poszerzenia 
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zakresu zwalczanych gatunków chwastów 
zalecane jest trzykrotne opryskiwanie 
mieszaniną środków galigan 240 ec  
(0,1 l/ha) plus chloroprofam. im chwasty 
są bardziej zaawansowane we wzroście, 
tym dawka herbicydów powinna być 
większa. do zniszczenia starszych chwa-
stów zaleca się galigan 240 ec w dawce 
0,5 l/ha zastosować w fazie 3–4 liści cebu-
li, gdyż wcześniejsze użycie może cebulę 
nadmiernie uszkodzić.

chwasty trwałe
i jednoliścienne
niektóre wieloletnie chwasty dwuliścienne 
(ostrożeń polny, mlecz polny) zwalcza chlo-
pyralid zastosowany w fazie 3 liści cebuli 
w formie środka cliophar 300 sl (0,3 l/ha) 
lub lontrel 300 sl (0,3–0,4 l/ha). poważnym 
zagrożeniem dla cebuli są chwasty jedno-
liścienne, zwłaszcza chwastnica jedno-
stronna i perz właściwy. do ich zwalcza-
nia zalecane są po wschodach cebuli 
tzw. graminicydy, które działają selektyw-
nie i niszczą tylko gatunki jednoliścienne. 
w polsce dopuszczone są między innymi 
agil 100 ec (0,6–1,5 l/ha), leopard 05 ec 
lub leopard extra 05 ec (0,75–3 l/ha).

ochrona cebuli
w unii europejskiej
asortyment herbicydów dopuszczonych 
u nas do ochrony cebuli (dane z 2011 r.) 
ograniczony jest do kilku podstawowych 
substancji aktywnych. Jest również mniej-
szy niż w innych państwach unii europej-

Rien Verwijmeren
European Development 
Manager Belchim Crop Protection 

Średnie plony cebuli w Pol-
sce oscylują w przedziale 
25–30 ton. W tym samym 
czasie producenci w Ho-
landii mogą się poszczycić 
plonami niemal dwukrotnie 
wyższymi. Wynika to przede 
wszystkim z różnic w me-
todach agrotechnicznych 
oraz różnego podejścia do 
ochrony cebuli przed chwa-
stami. W Polsce przyjęte jest 
stosowanie pojedynczych 
substancji aktywnych,  
o zbyt małym spektrum 
działań oraz 2–3-tygodnio-
wych przerwach pomiędzy 
zabiegami. Tymczasem  
w Holandii producenci sku-
piają się na doborze kilku 
substancji aktywnych i sto-
sowaniu ich łącznie  
w dawkach dzielonych.  
Zabiegi przeprowadzane  
są także dużo częściej. 
Najważniejszą zaletą stoso-
wania dawek dzielonych jest 
brak zahamowania wzrostu 
cebuli. Jedną z najpopular-
niejszych mieszanin używa-
nych w Holandii jest pirydat 
(Lentagran) + pendimetalina 
(Stomp) + CIPC (chloropro-
fam – Aliacine). Koszt poje-
dynczego zabiegu plasuje 
się w okolicach 18–22 euro. 
Wykonanie 4 zabiegów  
w odstępach 5–7-dniowych 
od fazy flagi nie powodu-
je zahamowania wzrostu 
cebuli, co pozwala na lepsze 
wyrównanie oraz zwiększe-
nie plonu.

skiej leżących w tej strefie rejestracyjnej 
co polska, np. w niemczech oprócz kilku 
glifosatów i graminicydów dopuszczone 
jest 17 herbicydów zawierających 10 sub-
stancji aktywnych, w holandii 17 herbicy-
dów, w wielkiej Brytanii 46 herbicydów. 
w polsce, gdzie powierzchnia uprawy 
jest większa niż w wymienionych krajach, 
można odchwaszczać cebulę zaledwie 
czterema substancjami aktywnymi (pen-
dimetalina, oksyfluorofen, chloroprofam, 
chlopyralid), nie licząc przedwschodowo 
stosownych glifosatów i kilku graminicy-
dów. wynika z tego, że polscy plantatorzy 
mają mniejsze możliwości wyboru środ-
ków niż w innych państwach ue.

Warto
wiedzieć

 Leopard 05 EC 

Cebulę z siewu na-
leży opryskiwać po 
przejściu fazy zgiętego 
kolanka. Zawartość 
substancji aktywnej: 
chizalofop-P-etylowy. 
Makhteshim Agan.

 Stomp 330 EC 

Może być stosowany 
także w fazie 1–2 liści 
cebuli. Zawartość  
substancji aktywnej  
w 1 litrze środka 
(330 g): pendimetalina 
– 330 g/l. BASF.

 Pendigan 330 EC 

Zastąpił herbicyd Pani-
da 330 EC zalecany od 
wielu lat i dobrze znany 
plantatorom cebuli. 
Może być stosowany 
także w fazie 1–2 liści 
cebuli. Zawartość  
substancji aktywnej: 
pendimetalina – 330 g/l.
Makhteshim Agan.

 Cliophar 300 SL 

Chlopyralid zastosowa-
ny w fazie 3 liści cebuli 
zwalcza niektóre wielo-
letnie chwasty dwuli-
ścienne, m.in. ostrożeń 
polny, mlecz polny.
Zawartość substancji 
aktywnej: chlopyralid.
Chimac Agriphar.
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Nie do zaSTOMPienia!

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

STOMP®:
Twoja szansa

na jeden zabieg
w  uprawach

roślin warzywnych!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
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22doradca

Kilkuletnie badania Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz liczne 
doświadczenia wdrożeniowe przeprowadzone w wielu rejonach Polski pozwoliły  
na rejestrację nowych środków w ochronie pomidorów przed zarazą ziemniaka  
i alternariozą oraz ogórków przed mączniakiem rzekomym w uprawie polowej.Ś prof. dr hab. józef robak
instytut ogrodnictwa skierniewice

 Z lewej:  
cebula 

niechroniona 
przed 

mączniakiem 
rzekomym;

z prawej: 
ochrona 

Ranman 400 SC 
i Armetil M 72.

fungicydy
ochrona roślin warzywnych 
przed zarazą ziemniaka  
i alternariozą

Środek ranman 400 sc twinpack 
należy do najnowocześniejszych fun-
gicydów, ponieważ w swoim składzie 
oprócz substancji aktywnej cyjazofa-
mid zawiera także adiuwant krze-
moorganiczny indukujący naturalną 
odporność na inne choroby pochodze-
nia infekcyjnego. Środek stosuje  
się zapobiegawczo w dawce 0,2 l/ha  
+ 0,15 l/ha adiuwantu. ranman posiada 
także działanie interwencyjne.

armetil m 72 wp to środek zawierający 
dobrze znaną substancję metalaksyl 
o działaniu systemicznym i mankozeb 
działający powierzchniowo. doskonały 
w zwalczaniu zarazy ziemniaka w uprawach 
polowych pomidora w dawce 2,25 kg/ha, 
mączniaka rzekomego na cebuli w dawce 
2,5 kg/ha i mączniaka rzekomego na ogórku 
w dawce 2,5 kg/ha w uprawie polowej. 
Środek w wymienionych uprawach 
należy stosować 2–3-krotnie w sezonie 

wegetacyjnym, przemiennie ze środkami 
z innych grup chemicznych, np. z prepara-
tem ranman 400 sc.
nimrod 250 ec zawiera bupirymat 
o działaniu układowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego 
w ochronie roślin warzywnych przed 
mączniakami prawdziwymi: pomidora 
pod osłonami, ogórka pod osłonami 
w stężeniu 0,05 %, marchwi, pietruszki 
i pasternaku w dawce 0,4 l/ha przy  
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 Z lewej: poletko pomidora niechronione przed 
zarazą ziemniaka; z prawej: ochrona Ranman 
400 SC przemiennie z Armetil M 72 WP. 

fungicydy
ochrona roślin warzywnych 
przed zarazą ziemniaka  
i alternariozą

dawce wody 120–150 l/1000 m2 w upra-
wach pod osłonami i 700 l wody 
w uprawach polowych. zalecamy doda-
wanie substancji zwilżających zwłaszcza 
w ochronie warzyw polowych, ponieważ 
często przez obfity nalot grzybni mącznia-
ka prawdziwego na roślinach nie można 
pokryć ich dokładnie cieczą użytkową. 
w okresie wegetacji wystarczą 1–2 zabiegi 
do pełnego zabezpieczenia roślin przed  
tą chorobą.

ochrona pomidorów
w uprawie pomidorów polowych 
największym zagrożeniem jest zaraza 
ziemniaka i alternarioza, zaś w uprawie 
szklarniowej i w namiotach foliowych 
także mączniak prawdziwy. od wielu lat 
zaraza ziemniaka występuje cyklicznie na 
skalę epidemiczną na terenie całego kraju, 
powodując w wielu rejonach uprawy cał-

kowite wyniszczenie plantacji pomidorów 
i ziemniaków. zaraza ziemniaka poraża już 
wczesnowiosenne uprawy pomidorów 
w namiotach foliowych, gdzie jej szkodli-
wość jest największa z powodu gwałtow-
nego przebiegu choroby powodowanego 
optymalnymi dla choroby warunkami pod 
folią. charakterystycznym pierwotnym 
objawem tej choroby są szarozielone 
nieregularne plamy na liściach pomidora, 
często z białawym nalotem na spodniej 
stronie (na granicy tkanki zdrowej i cho-
rej). w tym samym czasie na łodygach 
i ogonkach liściowych mogą pojawiać się 
ciemnobrunatne plamy różnej wielkości.
ochrona pomidorów przed zarazą polega 
na profilaktycznym opryskiwaniu roślin 

już w czasie produkcji rozsady, kiedy 
w danym rejonie zostało wykryte gniazdo 
tej choroby. także w warunkach uprawy 
polowej zaraza może wystąpić tuż  
po sadzeniu rozsady. pamiętajmy, że wcze-
sne wykrycie pierwszych ognisk choroby 
pozwoli na pełną i skuteczną ochronę  
po zastosowaniu odpowiednich środków 
grzybobójczych. z doświadczenia wiemy, 
że rośliny w fazie rozsady porażone 
w okolicach łodygi z reguły nie mają szans 
na przetrwanie, nawet gdy zastosowany 
środek całkowicie wyniszczy grzyb.  
do zapobiegania i zwalczania zarazy ziem-
niaka oraz alternariozy zaleca się zwykle 
kilka różnych fungicydów zwalczających 
jednocześnie te choroby. tym środkiem 
jest właśnie ranman 400 sc twinpack.  
do zwalczania zarazy ziemniaka  
– armetil m 72 wp. w uprawach pod 
osłonami uciążliwą chorobą jest mączniak 

prawdziwy na pomidorach i ogórkach. 
Środkiem zabezpieczającym przed tą 
chorobą jest nimrod 250 ec. w uprawach 
marchwi, pietruszki i pasternaku mączniak 
należy do najbardziej uciążliwych chorób 
występujących w okresach suszy pod 
koniec okresu wegetacji tych roślin.
acrobat mz 69 wg to nowa, skuteczniejsza 
forma środka z grupy nowoczesnych fungi-
cydów, uznanego za jeden z najlepszych 
preparatów przez producentów warzyw. 
zwalcza on skutecznie najgroźniejsze cho-
roby powodowane przez grzyby z klasy 
chromista. należą do nich takie choroby, 
jak zaraza ziemniaka, zaraza ziemniaka na 
pomidorze, zgnilizna pierścieniowa na po-
midorze, mączniak rzekomy dyniowatych, 

mączniak rzekomy cebuli. Środek ten za-
wiera w swoim składzie 9 % dimetomorfu 
(substancja wgłębna) oraz 60 % mankoze-
bu (substancja powierzchniowa).
acrobat mz 69 wg zalecany jest do 
stosowania nalistnego oraz do podle-
wania roślin po posadzeniu na miejsce 
stałe. Środek nie stymuluje powstawania 
odpornych form sprawcy zarazy ziemniaka 
na pomidorach i ziemniakach.
zalecamy stosowanie środka w dawce 
2–2,5 kg/ha do 2–3-krotnego opryski-
wania w odstępach co 7 dni, a w wyjąt-
kowych okolicznościach, jeżeli zajdzie 
potrzeba, nawet co 4–5 dni, zużywając  
do 700 l cieczy użytkowej na ha. w upra-
wach pod osłonami zalecamy opryski-
wanie fungicydem w stężeniu 0,3 % przy 
dawce cieczy użytkowej 120–150 l/1000 
m2. dawka cieczy użytkowej zależy  
od wielkości roślin. trzeba pamiętać  

 Armetil M 
 72 WP 

Środek doskonały  
w zwalczaniu zarazy 
ziemniaka w uprawach 
polowych pomidora, 
mączniaka rzekomego 
na cebuli i mączniaka 
rzekomego na ogórku.  
Zawartość substancji 
aktywnych: metalaksyl 
8%, mankozeb 64%.

 Ranman 400 SC 
 TwinPack 

400 g w 1 litrze środka. 
Środek stosowany 
zarówno zapobiegaw-
czo (w formie wodnej zawiesiny), jak 
również interwencyjnie. Zawartość sub-
stancji aktywnych: adiuwant krzemoor-
ganiczny. Belchim Crop Protection.

 Amistar Opti 
 480 SC 

Zawartość  
substancji biologicz-
nie czynnej: chlorota-
lonil, azoksystrobina.
Syngenta.

 Acrobat MZ 
 69 WG 

Do stosowania  
nalistnego oraz  
do podlewania  
roślin po posa-
dzeniu na miejsce 
stałe. Zawartość 
substancji aktyw-
nych: dimetomorf 
9%, mankozeb 60%.
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o dokładnym pokryciu cieczą użytkową 
całej powierzchni rośliny, zwłaszcza dol-
nej strony liści, gdzie znajdują się zarodni-
ki konidialne – infekcyjne grzyba.
należy unikać łącznego stosowania tego 
środka z fungicydami miedziowymi oraz 
nawozami dolistnymi w uprawach pod 
osłonami, ponieważ wiąże się to z ryzy-
kiem ewentualnego poparzenia roślin. 
dotychczas nie stwierdziliśmy jednak 
poparzenia roślin w uprawach polowych 
po stosowaniu mieszaniny acrobat mz  
69 wg ze środkami miedziowymi.
amistar 250 sc to fungicyd, który zale-
cany jest do ochrony niemal wszystkich, 
najważniejszych gospodarczo gatunków 
roślin warzywnych uprawianych w polu 
i pod osłonami, z wyjątkiem pomidorów 
pod osłonami. w najbliższym czasie do 
zaleceń w uprawach warzyw wejdzie jego 
nowa i udoskonalona wersja amistar opti 
480 sc. amistar 250 sc to środek nowej 
generacji o unikalnym działaniu układo-
wym i wgłębnym. może być stosowany 
zapobiegawczo i interwencyjnie, odzna-
cza się szerokim spektrum zwalczanych 
chorób należących do czterech podsta-
wowych podgromad grzybów pato-
genicznych: Oomycetes, Ascomycotinia, 
Basidiomycotinia i Deuoromycotinia.
szerokie spektrum zwalczanych pato-
genów grzybowych pozwala na stoso-
wanie tego preparatu do kompleksowej 
ochrony warzyw, zwłaszcza pomidorów, 
ogórków, cebuli, sałaty, warzyw kapust-
nych i korzeniowych oraz strączkowych. 
Jest stosowany również w ochronie 
nasiennych plantacji warzyw.
amistar 250 sc jest praktycznie nieszko-

dliwy dla pszczół, posiada krótkie okresy 
karencji, całkowity brak pozostałości w ro-
ślinie. spełnia wymogi stawiane środkom 
zalecanym w integrowanej ochronie wa-
rzyw. amistar 250 sc jest fungicydem nr 1 
w ochronie cebuli przed mączniakiem 
rzekomym, alternariozą i szarą pleśnią 
oraz wielu gatunków warzyw w ochronie 
przedzbiorczej.

ogórek polowy
do najbardziej groźnych chorób ogórka 
w uprawie polowej i pod osłonami 
należy mączniak rzekomy dyniowatych. 
przy porażeniu przez mączniaka rzeko-
mego na dolnej stronie liści, w miejscu 
mokrych plam, widoczny jest obfity 
nalot zarodników konidialnych, barwy 
szarofioletowej. plamy te szybko żółkną, 
z czasem brązowieją, a liście zamiera-
ją. choroba rozwija się błyskawicznie, 
powodując natychmiastowe zamieranie 
roślin, dlatego tylko wczesne i skutecz-
ne zapobieganie tej chorobie może 
uchronić plantację od jej wyniszczenia. 
w południowej i centralnej części kraju 
pierwszych sygnałów choroby należy 
się spodziewać pod koniec czerwca. 
dotyczy to głównie odmian ogórków 
standardowych wykazujących podatność 
na mączniaka rzekomego.  
na odmianach o wysokim poziomie 
tolerancji (odporności) pierwsze objawy 
mogą wystąpić nawet o 14–16 dni 

później. w programie ochrony ogórków 
polowych zamieszczamy większość 
nowoczesnych i najskuteczniejszych 
środków zwalczających mączniaka rzeko-
mego w konwencjonalnych uprawach 
ogórków. w tym roku włączono do 
tego programu fungicyd ranman 400 
sc twinpack w dawce 0,2 l/ha i 0,15 l/ha 
adiuwantu. zalecamy także przemienne 
stosowanie tego środka z fungicydem 
o działaniu systemicznym armetil m  
72 wp w dawce 2,5 kg/ha. ważnym ele-
mentem ograniczającym występowanie 
tej choroby jest prawidłowa lokalizacja 
plantacji. nie należy sytuować uprawy 
ogórków w terenie otoczonym drzewa-
mi, zaroślami i tam, gdzie długo utrzy-
mują się poranne mgły. tylko w terenie 
otwartym o dobrym nasłonecznieniu 
ogórki mają małą szansę ulegać infek-
cji przez mączniaka rzekomego i inne 
choroby.należy pamiętać, że ochrona 
chemiczna ogórków przed chorobami  
jest ostatecznością. trzeba unikać zbęd-
nych zabiegów opryskiwania, a jeżeli  
są konieczne, warto stosować najbardziej 
skuteczne środki z zachowaniem okre-
sów karencji.

 Valbon 72 WG 

Środek ochrony 
roślin o działaniu 
grzybobójczym 
(fungicyd), zawiera-
jący dwie substan-
cje aktywne: bentio-
walikarb, należący 
do grupy karbami-
nianów (1,75%), 
oraz mankozeb, 
należący do grupy 
polimerycznych 
ditiokarbaminianów 
(70%). Formulacja 

środka to granule do sporządzania 
zawiesiny wodnej. Środek o działa-
niu wgłębnym i kontaktowym  
do stosowania zapobiegawczego  
i interwencyjnego w ochronie roślin 
warzywnych i rolniczych przed cho-
robami grzybowymi. Skutecznie za-
pobiega występowaniu: mączniaków 
rzekomych oraz alternariozy i zarazy 
ziemniaka. Środek należy stosować 
zapobiegawczo lub interwencyjnie 
do 24 godzin po infekcji. Polecany 
do ochrony warzyw w gospodar-
stwach, gdzie stwierdzono odporne 
na fenyloamidy szczepy Phytoph-
thora infestans (zaraza ziemniaka) 
oraz odporne na strobiluryny szczepy 
Pseudoperonophora cubensis 
(mączniak rzekomy dyniowatych). 
Bentiowalikarb jest nową substancją 
aktywną, na którą nie stwierdzono 
odporności. Zastosowanie jej łącznie 
z mankozebem zabezpiecza przed 
powstawaniem odporności grzybów 
na ten preparat. Formulacja środka 
zapewnia dobre przywieranie  
do powierzchni liścia i dużą odpor-
ność na zmywanie przez deszcz  
już po 3 godzinach od zastosowania. 
Zalecana dawka w roślinach wa-
rzywnych to 1,75 do 2,0 kg/ha.

 Gwarant 500 SC 

Środek ochrony roślin  
o działaniu grzybobój-
czym (fungicyd), zawiera-
jący substancję aktywną 
chlorotalonil, należącą do 
grupy ftalanów. Formula-
cja środka to koncentrat  
w postaci stężonej za-
wiesiny do rozcieńczania 
wodą. Preparat o dzia-
łaniu kontaktowym do 
stosowania zapobiegaw-
czego w ochronie roślin 
warzywnych i rolniczych 

przed chorobami grzybowymi. Zapo-
biega występowaniu: mączniaków 
rzekomych oraz alternariozy i zarazy 
ziemniaka, mączniaka prawdziwego 
zbóż i traw, rdzy, septoriozy plew  
i kłosów. Stosować zapobiegawczo 
lub w momencie pojawienia się symp-
tomów chorobowych. Formulacja 
środka zapewnia dobre przywieranie 
do powierzchni liścia i dużą odporność 
na zmywanie przez deszcz. Zalecana 
dawka w roślinach warzywnych  
to 2 l/ha.
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wiele wysiłków włożono w badania pro-
wadzone od przeszło 160 lat, które miały 
na celu opanowanie choroby. działania 
te nie zawsze były skuteczne. patogen 
jest bardzo zmienny i stwarza wciąż nowe 
problemy na polach ziemniaczanych.
do lat 70. w europie dominował jeden 
typ kojarzeniowy patogenu, tzw. typ a1. 
od momentu sprowadzenia z meksyku 
partii ziemniaków zawierających nowy 
typ kojarzeniowy a2 problemy związane 
z zarazą ziemniaka znacznie się nasiliły. 
obecność w środowisku dwóch typów 
kojarzeniowych stwarza możliwość 
rozmnażania generatywnego, co sprzyja 
mieszaniu materiału genetycznego, 
a w konsekwencji powoduje większą ge-
netyczną zmienność osobniczą w popu-
lacjach patogenu. ponadto obserwuje się 
lepsze przystosowanie sprawcy choroby 

fungicydy
ochrona plantacji ziemniaka  
przed zarazą i alternariozą
Wśród wielu agrofagów występujących na plantacjach ziemniaka największe znaczenie 
ma patogen grzybopodobny Phytophthora infestans, sprawca zarazy ziemniaka.  
Choroba towarzyszy uprawom ziemniaka od zawsze i może powodować poważne  
straty plonu na polach niechronionych, sięgające nawet 70–100%.

dr hab. józefa kapsa, prof. ihar-pib
instytut hodowli i aklimatyzacji roślin w radzikowie
zakład nasiennictwa i ochrony ziemniaka w Boninie

do wyższych lub niższych temperatur, 
lepszą jego przeżywalność na bulwach, 
krótsze cykle życiowe i większą produkcję 
zarodników oraz szerszy zakres gospoda-
rzy. Konsekwencją zmian w populacjach 
Phytophthora infestans są między innymi: 
wcześniejsze występowanie epifitozy 
w sezonie (nawet już w maju); gwałtow-
niejszy przebieg choroby, sprzyjający 
zniszczeniu plantacji w ciągu kilku dni; 
przełamywanie odporności genetycznej 
odmian; dodatkowe źródła infekcji w śro-
dowisku, takie jak oospory (zarodniki 
przetrwalnikowe powstałe z połączenia 
typów a1 i a2) czy samosiewy ziemniaka 
w uprawach następczych, i w konsekwen-
cji zwiększenie potencjału infekcyjnego 
Phytophthora infestans oraz większe 
zagrożenie upraw ziemniaka przez zarazę.
te wszystkie problemy stawiają przed 

rolnikami nowe wyzwania i przekonanie, 
że ochrona plantacji przed zarazą ziem-
niaka jest koniecznością. powszechnie 
wiadomo, że występowaniu i rozwojowi 
choroby w sezonie sprzyjają przede 
wszystkim przedłużające się okresy opa-
dów deszczu i podwyższonej wilgotności 
powietrza (mgły, rosy) oraz umiarkowana 
temperatura. przy wyższej temperaturze 
(optimum 24°c) rozproszone w środowi-
sku zarodniki patogenu kiełkują bezpo-
średnio, infekując nowe rośliny ziemniaka. 
przy niższej temperaturze (optimum 
12°c) zarodniki zmieniają się w zoospory 
wytwarzające 6–16 drobnych zarodników 
pływkowych (zoospor), które w warun-
kach podwyższonej wilgotności zakażają 
nowe rośliny. dalszy rozwój choroby prze-
biega najintensywniej przy temperaturze 
ok. 20°c. w takich warunkach plantacja 
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zagrożenia doradca27

ziemniaka może zostać zniszczona przez 
chorobę w ciągu zaledwie kilku dni.
pierwsze widoczne objawy zarazy na 
liściach to niewielkie, nieregularne, 
jasnozielone plamki. podczas wilgotnej 
i chłodnej pogody plamy powiększają się 
i przybierają barwę brunatną. wcześnie 
rano, przy utrzymującej się w powietrzu 
wilgoci, na brzegach nekroz, na dolnej 
stronie liścia widoczny jest delikatny, 
biały nalot złożony z trzonków konidial-
nych patogenu, na których formują się 
zarodniki. w niektóre lata obserwuje się 
występowanie nietypowych objawów 
choroby. wzrasta liczba masowych zaka-
żeń pierwotnych łodyg, tzw. zaraza łody-
gowa. na zaatakowanej łodydze pojawia 
się ciemnobrązowa lub czarna plama 
rozciągająca się w dół. w warunkach 
podwyższonej wilgotności powietrza na 

 Pole porażone zarazą  Zaraza na liściu.

 Zaraza – forma łodygowa.

 Biały nalot złożony z trzonków konidialnych 
patogenu, na których formują się zarodniki.

 Alternarioza – różnej 
wielkości nekrozy na 
blaszkach liściowych, 
przypominające tarczę 
strzelniczą.

całej powierzchni plamy można zauważyć 
obfite zarodnikowanie patogenu. Konse-
kwencją rozwoju patogenu na roślinach 
ziemniaka może być także porażenie 
zarazą ziemniaka bulw. do zakażenia 
plonu dochodzi w polu, w czasie zbioru 
lub w trakcie przechowywania. zwalcza-
jąc zarazę, powinno się stosować przede 
wszystkim działania profilaktyczne, takie 
jak: niszczenie źródeł zakażenia (przy-
krywanie stert odpadowych czarnymi 
plastikowymi płachtami, ochrona upraw 
ziemniaków wczesnych w sąsiedztwie, 
usuwanie samosiewów, używanie 
zdrowych sadzeniaków); stosowanie 
wczesnych terminów sadzenia podkiełko-
wanych lub pobudzonych sadzeniaków, 
aby rośliny zdążyły wytworzyć większość 
plonu przed epidemią; uprawa odmian 
odpornych (w polskim rejestrze odmian 

 Folpan 80 WG 

Zawartość substancji biologicznie czynnej: 
folpet (związek z grupy ftalimidów) 80%.

 Armetil M 72 WP 

Zawartość substancji aktywnych: 
metalaksyl 8%, mankozeb 64%.

Produkty
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28doradca zagrożenia

Nazwa fungicydu Substancja 
aktywna

Typ mobilności
na/w roślinie

Zwalczany 
patogen Dawka na ha

Armetil M 72 WP
metalaksyl 8%
+ mankozeb 64%

układowy

Phytophthora 
infestans 2,0 kg

Alternaria ssp. 2,5 kg

Inter Optimum 72,5 WP
cymoksanil 4,5%
+ mankozeb 68%

wgłębny

Phytophthora 
infestans 2,0 kg

Alternaria ssp. 2,5 kg

Ranman 400 SC 
TwinPack

cyjazofamid 400 g/l
+ adiuwant 80%

powierzchniowy
Phytophthora 
infestans 0,2+0,15 l

znajduje się obecnie kilkanaście odmian 
odpornych lub odporniejszych  
– w skali 9° – na zarazę ziemniaka).
oprócz zabiegów agrotechnicznych 
i hodowlanych powszechnie stosuje się 
ochronę chemiczną. prawidłowo prowa-
dzona ochrona chemiczna w okresie we-
getacji z użyciem fungicydów może po-
wstrzymać lub bardzo spowolnić rozwój 
choroby. o jej skuteczności decydować 
będzie kilka czynników, z których najważ-
niejsze są: termin rozpoczęcia ochrony, 
terminy kolejnych zabiegów oraz dobór 
i kolejność zastosowanych fungicydów. 
w praktyce pierwszy zabieg wykonuje się 
w momencie zwierania roślin w rzędach 
lub gdy występują pierwsze objawy cho-
roby. przy większym nasileniu choroby 
kolejne aplikacje stosuje się co 7 dni 
(fungicydy powierzchniowe)  
i co 10 dni (wgłębne lub układowe). 
w warunkach niesprzyjających chorobie 
odstępy między zabiegami można  
wydłużyć do 10–14 dni.
program ochrony, czyli kolejność stoso-
wania fungicydów, musi uwzględniać 
nie tylko stadium rozwoju patogenu na 
plantacji, ale także fazę wzrostu roślin 
w chronionej uprawie. pierwsze zabiegi 
fungicydowe powinny mieć charakter 
profilaktyczny. najlepsze efekty w tym 
okresie przynoszą fungicydy działające 
powierzchniowo lub wgłębnie. podczas 
ciepłej wiosny o umiarkowanych opadach 
rośliny rozwijają się szybciej i trudniejsza 
jest ocena pierwotnej infekcji, która może 
pochodzić ze środowiska glebowego. 
w tym przypadku należy stosować fungi-
cydy wgłębne, które dzięki wnikaniu do 
rośliny na głębokość kilku warstw komó-
rek mogą być skuteczne i działać leczniczo 
jeszcze w ciągu 2–3 dni po zakażeniu 
roślin, pomimo rozpoczęcia „przegapio-
nego” procesu inokulacyjnego. Jednym 
z zalecanych środków w tym okresie jest 
fungicyd inter optimum 72,5 wp. Jest to 
środek grzybobójczy w formie prosz-
ku do sporządzania zawiesiny wodnej 
o działaniu wgłębnym i kontaktowym do 
stosowania zapobiegawczego oraz inter-

 Alternarioza.  Alternarioza.

99,6

 Doświadczenie 1  Doświadczenie 2 

77,5

 obiekt kontrolny 1
 Armetil M 72
 Standard 2
 Standard 1
 Obiekt kontrolny 2
 Inter Optimum 72,5
 Standard 2
 Standard 1

90,7

65,9

11,5 11,5
14,9

0,5 0,6 0,75,9 5,9

1412,5

24,4

8,8

Porażenie roślin zarazą ziemniaka (%) 
na różnie chronionych poletkach.

Produkty
 Polyram 70 WG 
Zawartość substancji aktywnej: 
metiram 70%.

 Inter Optimum 72,5 WP 
Zawartość substancji biologicznie  
czynnej: mankozeb 68%,  
cymoksanil 4,5%.

 Ranman 400 SC TwinPack 
Cyjazofamid: 400 g w 1 litrze środka, 
adiuwant krzemoorganiczny.
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zagrożenia doradca29

Najwyższy poziom skuteczności 
w zapobieganiu 
zarazie ziemniaka 
na liściach, świetna ochrona
nowych przyrostów oraz 
najlepsza ochrona bulw
(wg niezależnej europejskiej organizacji EuroBlight)

Fungicydy:

Ranman 400 SC TwinPack (cyjazofamid)

Inter Optimum 72.5 WP (mankozeb + cymoksanil)

Rywal 72 WP (mankozeb + metalaksyl)

Drum 45 WG (cymoksanil)

Contans XX (Coniothyrium minitans)

Insektycydy:

Teppeki 50 WG ( onikamid)

Catane 800 SC (olej para nowy)

Herbicydy:

Lentagran 45 WG (pirydat)

Nu on 450 SC (linuron)

Chikara 25 WG ( azasulfuron)

Di anil 500 SC (di ufenikan)

Madrigal 360 SL (glifosat)

Spotlight Plus 060 EO 
(karfentrazon etylowy)

...oraz kolejne produkty, 
które znacząco rozszerzą 
ofertę środków ochrony 
roślin proponowanych 

przez naszą  rmę

Zaraza
ziemniaka

i alternarioza
w pomidorach

Mączniak rzekomy 
w ogórku

D
N

I  K A R E N C
JI3TYLKO

aa
aa
aa
hh

annil))

d

ww p

Skuteczna ochrona przyrastających liści

Więcej informacji u naszych przedstawicieli oraz na naszej stronie internetowej.
www.belchim.com    + 48 660 030 893   + 48 660 515 119   + 48 606 647 681
Więcej informacji u naszych przedstawicieli oraz na naszej stronie internetowej.
www.belchim.com    + 48 660 030 893   + 48 660 515 119   + 48 606 647 681

Ranman_PL_A5_3teelten.indd   1 5/12/2011   16:01:58

reKlama

Nazwa fungicydu Substancja 
aktywna

Typ mobilności
na/w roślinie

Zwalczany 
patogen Dawka na ha

Armetil M 72 WP
metalaksyl 8%
+ mankozeb 64%

układowy

Phytophthora 
infestans 2,0 kg

Alternaria ssp. 2,5 kg

Inter Optimum 72,5 WP
cymoksanil 4,5%
+ mankozeb 68%

wgłębny

Phytophthora 
infestans 2,0 kg

Alternaria ssp. 2,5 kg

Ranman 400 SC 
TwinPack

cyjazofamid 400 g/l
+ adiuwant 80%

powierzchniowy
Phytophthora 
infestans 0,2+0,15 l

wencyjnego w ochronie ziemniaka przed 
zarazą ziemniaka. gwałtowny rozwój 
roślin wymaga zastosowania fungicydów 
układowych lub układowo-wgłębnych. 
Fungicydów o tym typie mobilności 
należy bezwzględnie użyć w przypadku 
wystąpienia zarazy łodygowej na planta-
cji. na tym etapie rozwoju plantacji  
ziemniaka przydatnym fungicydem  
będzie m.in. armetil m 72 wp.
w okresie tworzenia się bulw dla 
utrzymania ciągłości ochrony mamy do 
dyspozycji szerszy zakres przydatnych 
fungicydów, których dobór powinien być 
uzależniony od występujących warunków 
meteorologicznych. w warunkach wilgot-
nych, sprzyjających rozwojowi choroby, 
lepiejstosować fungicydy o wyższej 
skuteczności, skracając także odstępy 
między kolejnymi zabiegami. Bardzo 
przydatne na tym etapie mogą być fungi-
cydy: wgłębnie działający inter optimum 
72,5 wp lub powierzchniowo działający 
ranman 400 sc twinpack.  

do końcowych zabiegów najlepiej za-
stosować fungicydy charakteryzujące się 
skutecznością w ochronie bulw, posiada-
jące właściwości antysporulacyjne, zdolne 
do niszczenia zarodników pływkowych 
(zoospor). w tym przypadku można 
zastosować jeden z nowszych środków 
ranman 400 sc twinpack, wykazujący 
wysoką skuteczność ochrony bulw przed 
zarazą. Fungicyd ten to środek grzybo-
bójczy w formie koncentratu (stężona 
zawiesina) do stosowania zapobiegaw-
czego w ochronie ziemniaka przed zarazą 
ziemniaka. należy go stosować łącznie 
z dołączonym do opakowania adiuwan-
tem krzemoorganicznym.
ostatnim zabiegiem ochrony plantacji 
ziemniaka, w tym także przed zarazą, jest 
desykacja roślin. czynność tę można wyko-
nać mechanicznie lub chemicznie.  
zabezpiecza ona bulwy przed porażeniem 
przez wirusy, zarazę ziemniaka i rizokto-
niozę. ponadto przyspiesza osiągnięcie 
dojrzałości fizjologicznej bulw, powoduje 

lepsze przygotowanie plantacji do zbioru, 
czego następstwem jest zmniejszenie licz-
by uszkodzeń mechanicznych. Fungicydy 
inter optimum 72,5 wp i armetil m 72 wp 
są zarejestrowane także do ochrony plan-
tacji ziemniaka przed alternariozą, którą 
dość często można spotkać na polach 
ziemniaczanych. choroba wywoływana 
jest przez dwa grzyby z rodzaju Alternaria: 
A.solani i A.alternata. rozwojowi choroby 
sprzyjają wyższe temperatury w okresie 
wegetacji (ok. 30°c) i krótkotrwałe, ale 
dość intensywne opady deszczu. objawy 
choroby są charakterystyczne. są to różnej 
wielkości nekrozy na blaszkach liścio-
wych, przypominające tarczę strzelniczą. 
choroba w dużym nasileniu niszczy 
powierzchnię asymilacyjną roślin ziem-
niaka, prowadząc do zmniejszenia plonu. 
ochronę przed alternariozą prowadzi 
się na ogół przy okazji profilaktycznych 
zabiegów przed zarazą ziemniaka. w tym 
celu należy wybrać fungicydy zawierające 
w swoim składzie mankozeb.
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w warzywa kapustne należą do dużej rodziny 
roślin kapustowatych (Brassicaceae Burnett). 
stanowią one ważną grupę warzyw 
produkowanych w polsce, nie tylko pod 
względem powierzchni uprawy, ale także 
ich znaczenia handlowego, przetwórczego 
i żywieniowego. w tradycji polskiej kapusta 
głowiasta, obok ziemniaków i skwarków, 
stanowiła podstawowy składnik codzienne-
go jadłospisu, zwłaszcza ludności wiejskiej, 
np. kapuśniak, kwaśnica, kapusta z grzyba-
mi, pierogi z kapustą, kapusta kwaszona, 
sok z kapusty; z kolei bigos często gościł 

Występowanie, szkodliwość i zwalczanie mszycy kapuścianej w uprawach 
warzyw kapustnych oraz ich znaczenie dla konsumentów.

także na stołach szlacheckich. przed ii wojną 
światową i długo po niej popularna w polsce 
była kalarepa, jedzona głównie na surowo, 
prawie tak chętnie jak jabłka.
do najbardziej popularnych warzyw kapust-
nych uprawianych w naszym kraju należą: 
kapusta głowiasta (biała i czerwona),  
kapusta pekińska, kalafior, brukselka i bro-
kuł. mniej znane i uprawiane na zdecydo-
wanie mniejszą skalę to: kapusta chińska 
i włoska, kalarepa, jarmuż. wszystkie one 
należą do tego samego gatunku – kapusta 
warzywna, z wyjątkiem kapusty chińskiej 

co wiemy
o mszycy
kapuścianej?
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i pekińskiej, które należą do gatunku kapu-
sta właściwa. uprawy kapustne zasiedlane 
są przez wiele różnych gatunków szkod-
ników, w tym przez mszycę kapuścianą 
(Brevicoryne brassicae L.). należy ona do 
pluskwiaków równoskrzydłych z rodzi-
ny mszycowatych. dorosłe bezskrzydłe 
samice osiągają długość 2–3 mm, są koloru 
żółtozielonego z intensywnym szarym 
nalotem. larwy podobne są do osobników 
dorosłych, tylko nieco od nich mniejsze. 
gatunek ten ma jednego żywiciela – rośliny 
kapustowate (jest to gatunek jednodomo-
wy). zimuje w stadium jaja na resztkach 
warzyw kapustnych pozostawionych w polu 
i różnych gatunkach chwastów z rodzaju ka-
pustowatych. na wiosnę wylęgają się z nich 
postacie bezskrzydłe, żerujące na chwastach 
i nasiennikach warzyw kapustowatych, da-
jące dzieworodnie kilka pokoleń. pod koniec 
maja i na początku czerwca pojawiają  
się formy uskrzydlone, które przenoszą  
się na warzywa kapustne i rzepak.  
na przełomie lata i jesieni pojawiają się for-
my płciowe – uskrzydlone samce i bezskrzy-
dłe samice, które kopulują ze sobą.  
we wrześniu i październiku zapłodnione  
samice składają jaja, które zimują aż  
do wiosny. w ciągu roku może rozwinąć  
się od 8 do 12 pokoleń tej mszycy.
mszyce żerują na liściach warzyw kapust-
nych bądź w różach kalafiorów i brokułów, 
wysysając soki z liści oraz pędów kwiato-
wych zasiedlonych roślin. ogałacają je ze 
składników pokarmowych, umożliwiając 
infekcję dla różnego rodzaju patogenów 
grzybowych i bakteryjnych oraz wirusów. 
porażone liście ulegają deformacji (są moc-
no poskręcane) i odbarwieniu, następuje 
zahamowanie wzrostu całych roślin, a przy 
dużym ich porażeniu dochodzi do więdnię-
cia i zamierania. obniżeniu ulega wartość 
handlowa plonów. największe zagrożenie 
mszyce stanowią dla średnio wczesnych 
odmian warzyw kapustnych.
najbardziej wrażliwe na żerowanie mszycy 
kapuścianej są młode rośliny. przy licznym 
występowaniu tego szkodnika w fazie roz-
sady rośliny nie zawiązują w ogóle główek 
i wcześnie zamierają. w tym okresie szkod-
nik ten najgroźniejszy jest dla kapusty. mszy-
ca kapuściana szczególnie chętnie żeruje na 
kapuście głowiastej białej i czerwonej. może 
się ona rozwijać i żerować do później jesieni. 
w tym okresie nie stanowi jednak aż tak 
dużego zagrożenia dla kapusty głowiastej, 
ponieważ szkodnik zasiedla wówczas tylko 
liście zewnętrzne, usuwane podczas zbioru.
najlepsze i najszybsze efekty w walce 
z mszycami daje wykonanie zabiegu insek-
tycydem. może to być środek o szerokim 
spektrum zwalczanych szkodników, który 
zwalcza także mszyce, jednak najlepiej jest 
zastosować specjalistyczny środek owado-
bójczy przeznaczony głównie do zwalcza-

nia mszyc – aficyd. działa on selektywnie 
i oszczędza naturalnych wrogów mszyc, 
którzy są ważnymi sprzymierzeńcami 
w ograniczaniu ich populacji. Bardzo ważny 
jest termin zabiegu – pierwszy powinien zo-
stać wykonany w okresie pojawienia się na 
roślinach pierwszych bezskrzydłych kolonii 
mszyc, najpóźniej w ciągu siedmiu dni.
ze środków nieselektywnych o szerokim 
spektrum zwalczanych owadów, zarejestro-
wanych do zwalczania mszycy kapuścianej 
w gruntowych warzywach kapustnych, 
wymienić należy Fastac 100 ec (alfa-cyper-
metryna) i Karate zeon 050 cs (lambda-cy-
halotryna) należące do grupy pyretroidów. 
Fastac produkowany jest w formie kon-
centratu do sporządzania emulsji wodnej, 
a Karate zeon w formie zawiesiny kapsuł 
w cieczy do rozcieńczania wodą. są to środki 
o działaniu kontaktowym i żołądkowym,  
na roślinie działają powierzchniowo.  
zaleca się je stosować w dawce 0,12 l/ha 
zaraz po pojawieniu się pierwszych kolonii 
mszyc, pamiętając o zachowaniu siedmio-
dniowego okresu karencji. w razie potrzeby 
zabieg należy powtórzyć środkiem z innej 
grupy chemicznej.
aficydem zarejestrowanym do zwalczania 
mszycy kapuścianej w uprawach warzyw 
kapustnych w gruncie jest środek pirimor 
500 wg (pirymikarb – związek z grupy 
karbaminianów). pirimor to środek o działa-
niu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, 
który na roślinie działa systemicznie. produ-
kowany jest w formie granul do sporządza-
nia zawiesiny wodnej. należy go stosować 
w dawce 0,3–0,45 kg/ha. Karencja dla tego 
środka w przypadku warzyw kapustnych 
wynosi siedem dni. liczebność populacji 
mszyc znacznie ograniczają ich wrogowie 
naturalni występujący na plantacji przez cały 
sezon wegetacyjny. najczęściej pojawiają 

się one w koloniach mszyc około 10–14 
dni po ich utworzeniu się na zaatakowa-
nych roślinach. należą do nich m.in.: larwy 
i chrząszcze biedronek oraz złotooki, bez-
nożne, drapieżne larwy much bzygowatych, 
pasożytnicza błonkówka Diaeretiella rapae 
M’Intosh. mszyce spasożytowane widoczne 
są w postaci wzdętych martwych ciał w ko-
lorze słomianym, zwanych mumiami. wro-
gowie naturalni w korzystnych warunkach 
są w stanie zredukować liczebność populacji 
mszyc nawet do 90 %. z kolei dokładne usu-
wanie i niszczenie resztek pozbiorczych, na 
których mszyce zimują, znacząco ogranicza 
wielkość populacji tych szkodników w roku 
następnym.
większość warzyw kapustnych uprawia-
na jest z rozsady, dlatego ważne jest jej 
właściwe przygotowanie. produkcję rozsady 
prowadzi się pod osłonami lub w odkrytym 
gruncie. rozsadę warzyw kapustnych, takich 
jak np. kapusty białej, kapusty pekińskiej, 
kalafiora, kalarepy – przeznaczonych na 
zbiór wczesny – produkuje się pod osło-
nami, natomiast rozsadę odmian późnych, 
m.in. kapusty i kalafiorów, przygotowuje się 
na rozsadniku. rozsada warzyw kapustnych 
wymaga ochrony przed szkodnikami, w tym 
mszycą kapuścianą. Jednym z zalecanych 
sposobów jest podlewanie rozsady środkiem 
owadobójczym Kohinor 200 sl w stężeniu 
0,025 % (25 ml środka w 100 litrach wody). 
należy stosować 100 ml cieczy użytkowej 
pod roślinę. na szkodniki działa on kontak-
towo i żołądkowo, a w roślinie systemicz-
nie. zabieg ten trzeba wykonać na dwa 
dni przed wysadzeniem rozsady w pole 
(w przypadku rozsady produkowanej 
w multiplatach) lub w ciągu siedmiu dni 
po wysadzeniu rozsady na polu. okres 
karencji dla kapusty głowiastej wynosi 
siedem dni.

co wiemy
o mszycy

Produkty
 Karate Zeon 050 CS 

Substancja aktywna: lambda-
-cyhalotryna. Syngenta.

 Fastac 100 EC 

Substancja aktywna: 
Alfa – cypermetryna. BASF.

 Kohinor 200 SL 

Substancja aktywna: 
imidachlopryd.
Makhteshim Agan.
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zgnilizna
twardzikowa
Konieczność przestawienia się producentów na bardziej intensywną produkcję 
integrowaną niesie z sobą potrzebę wielu zmian. Pozytywne aspekty tego 
zjawiska, takie jak wzrost konkurencyjności oraz zwiększanie świadomości 
rolników, równoważą się z nowymi problemami agrotechnicznymi w prowadzeniu 
upraw. Jedną z chorób związaną z uprawami warzyw jest zgnilizna twardzikowa.

gospodarstwa specjalizujące się w pro-
dukcji jednego bądź dwóch gatunków 
muszą stawić czoła nowym trudnościom 
w ochronie roślin. szkodniki oraz choroby 
dotychczas mające małe znaczenie w wa-
runkach intensywnej uprawy uzyskują 
sprzyjające warunki do dynamicznego 
rozwoju, a co za tym idzie mogą spowo-
dować znaczne straty w plonie. zgnilizna 
twardzikowa powodowana jest przez 
grzyby z rodzaju Sclerotinium. patogen ten 
jest polifagiem, to znaczy, że może porażać 
wiele gatunków roślin. choroba ta stanowi 
duży problem, szczególnie w uprawach 

marchwi, pietruszki, selera korzeniowe-
go, sałaty, roślin kapustnych, pomidora, 
papryki oraz fasoli. grzyb poraża również 
niektóre rośliny rolnicze, takie jak rzepak, 
ziemniak czy tytoń. objawem charaktery-
stycznym dla zgnilizny twardzikowej jest 
obfita, puszysta, biała grzybnia znajdująca 
się na porażonej tkance. wraz z rozwojem 
choroby w obrębie grzybni wytwarzają się 
czarne zarodniki przetrwalnikowe – skle-
rocja. w zależności od gatunku choroby 
występującej na roślinach mogą się one 
różnić wielkością oraz kształtem. zgnilizna 
twardzikowa jest chorobą odglebową. 

g
jędrzej pytkowski
doradca techniczny – Belchim crop protection
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za infekcję pierwotną odpowiedzialne są 
sklerocja, które potrafią zalegać w glebie 
do 8, a według niektórych źródeł nawet do 
15 lat. patogen może rozwijać się na jeden 
z dwóch sposobów:
sklerocjum kiełkuje w strzępkę grzybni, 
która zaczyna porażać dolne fragmenty 
roślin bądź też korzenie (marchew, pie-
truszka, seler). sklerocjum wytwarza apo-
tecjum – owocnik, który wyrasta ponad 
powierzchnię gleby. w apotecjum tworzą 
się askospory, wiatropylne zarodniki, które 
dokonują infekcji zarówno w niższych, jak 
i wyższych partiach roślin.
choroba w warunkach klimatycznych 
polski może się rozwijać każdą z powyż-
szych dróg. rozwój poprzez apotecję jest 
jednak typowy dla warunków wysokiej 
wilgotności powietrza oraz gleby, dlatego 
też dopiero w ostatnich wilgotnych latach 
nastąpiło jego nasilenie. w miejscach, 
gdzie zawartość sklerocjów w glebie jest 
bardzo duża, objawy mogą wystąpić 
w polu. Jednakże największe nasilenie 
infekcji notuje się w przechowalniach 
lub chłodniach. Źródłem infekcji w prze-
chowalni są nie tylko porażone rośliny, 

lecz także resztki liści (np. porażona nać 
marchwi bądź pietruszki) lub ziemia za-
wierająca sklerocja. zgnilizna twardzikowa 
jest jedną z najtrudniejszych do zwalcza-
nia chorób w uprawach warzyw. wynika 
to z jej odglebowego charakteru. wśród 
zarejestrowanych preparatów przezna-
czonych do zwalczania choroby dominują 
przede wszystkim substancje systemiczne. 
Jednakże ich skuteczność jest różna ze 
względu na różnice w mobilności substan-
cji aktywnej w roślinie. ponadto substancje 
systemiczne działają zazwyczaj interwen-
cyjnie na grzybnię zgnilizny twardzikowej, 

co nie zmniejsza rezerwuaru zarodników 
przetrwalnikowych (sklerocjów) w glebie. 
Jednym z rozwiązań w ochronie przed 
zgnilizną twardzikową jest preparat 
contans. składnikiem czynnym jest grzyb 
Coniothyrium minitans, który jest nadpaso-
żytem sklerocjów oraz grzybni patogenu 
powodującego chorobę. zarejestrowany 
jest on w polsce w roślinach warzywnych 
oraz ozdobnych. nadpasożyt ten w kontak-
cie z patogenem potrzebuje do 6 tygodni, 
by w pełni rozłożyć sklerocjum. preparat 
należy stosować w dawce 4–8 kg/ha w for-
mie oprysku, a następnie płytko (10–20 cm) 
wymieszać glebę. contans w założeniu 
jest środkiem zapobiegawczym, dlatego 
też należy go stosować przed planowaną 
uprawą. zaletą tej metody aplikacji jest 
proporcjonalne rozmieszczenie substancji 
aktywnej w profilu glebowym. metoda 
ta może być wykorzystywana na stano-
wiskach silnie zainfekowanych zgnilizną 
twardzikową. drugą z metod aplikacji, 
praktykowaną na szeroką skalę w krajach 
europy zachodniej, jest zastosowanie con-
tansu przed spodziewanym deszczem lub 
planowanym nawadnianiem. dzięki temu 

notuje się największe nagromadzenie się 
substancji aktywnej preparatu w wierzch-
niej (5 cm) warstwie gleby. największa 
kondensacja nadpasożyta Coniothyrium 
minitans w tym miejscu zapewnia dobrą 
ochronę plonów w danym sezonie wegeta-
cyjnym, gdyż najgroźniejsze dla upraw są 
sklerocja znajdujące się w górnej warstwie 
profilu glebowego (do 4 cm). zaletą tej 
metody aplikacji jest redukcja dawki 
do 2 kg/ha, przy zachowaniu tak samo 
wysokiej skuteczności preparatu. nieza-
leżną od metod aplikacji zaletą preparatu 
jest fakt, że jako jedyny preparat na rynku 

jest w stanie wyraźnie zmniejszyć ilość 
sklerocjów w glebie, co zmniejsza również 
potencjał infekcyjny w kolejnych sezonach 
wegetacyjnych. miejscem działania prepa-
ratu jest gleba, dlatego też nie wykazuje 
wrażliwości na inne pestycydy, które mają 
ograniczoną mobilność w glebie. pozwala 
to więc na stosowanie fungicydów już kilka 
dni po aplikacji contansu. preparat zdobył 
uznanie w krajach europy zachodniej, co 
czyni go obecnie najlepiej sprzedającym 
się biopreparatem w unii europejskiej. 
w polsce contans znajduje się w obrocie 
od 2011 roku.

 Objawy zgnilizny twardzikowej na sałacie.  
W obrębie grzybni można zaobserwować duże, 
czarne sklerocja.

 Sklerocjum grzyba Sclerotinia sclerotiorum.  Owocniki zgnilizny twardzikowej.

 Contans XX 
W tym preparacie substancją aktyw-
ną jest grzyb Conithyrium minitans 
– nadpasożyt sklerocjów i grzybni 
patogenu powodującego zgniliznę 
twardzikową. Należy go stosować 
przed planowaną uprawą albo przed 
spodziewanym deszczem lub plano-
wanym nawadnianiem pola.
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startowe 
nawoŻenie
warzyw

Fosfor w roślinie jest źródłem energii 
niezbędnej do wszystkich procesów 
biochemicznych: fotosyntezy, oddychania, 
podziałów komórkowych i wzrostu roślin. 
Bardzo istotne jest, aby był on dostępny  
dla warzyw od momentu kiełkowania na-
sion, sadzenia bulw ziemniaków i rozsady.  
często jednak w okresie wschodów i po-
czątkowego wzrostu jest zimno, występują 
nawet wiosenne przymrozki, co zdecy-
dowanie ogranicza dostępność fosforu. 
w rezultacie następują zaburzenia w jego 
pobieraniu, w związku z czym roślinom 
brakuje energii do syntezy chlorofilu. 
pobieranie fosforu jest bardzo uzależnione 
od odczynu temperatury i odczynu gleby. 
zarówno kwaśny, jak i zasadowy odczyn 
gleby drastycznie ograniczają dostępność 

Fosfor w uprawie warzyw jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu  
korzeniowego, a u pomidorów, ogórków, papryki, fasoli, grochu itp. odpowiada  
za proces kwitnienia, wiązania owoców i nasion. 
krzysztof zachaj

microstar pz = dobry start
i wysokie plony

fosforu dla roślin. Jest to pierwiastek mało 
ruchliwy w glebie. największa absorpcja fos-
foru przez korzenie następuje w warunkach 
bezpośredniego kontaktu strefy włośniko-
wej z jonami fosforu. w przypadku azotu 
odległość ta może wynosić nawet 2 cm. 
drugim bardzo ważnym w uprawie warzyw 
składnikiem jest cynk. wpływa on na prze-
miany biochemiczne i podziały komórkowe 
zachodzące w stożku wzrostu młodych 
roślin. ponadto dobre zaopatrzenie od 
samych wschodów warzyw czy ziemniaków 
w cynk zwiększa odporność roślin na niskie 
temperatury oraz poprawia wykorzystanie 
azotu. dlatego też proponujemy stosowanie 
nawożenia startowego nawozem  
microstar pz, wraz z siewem nasion czy 
sadzeniem ziemniaków i rozsady warzyw. 

microstar pz zawiera 10% n, 40% p2o5,  
2% zn oraz siarkę. nawóz ma postać mikro-
granulatu (0,5–1 mm), całkowicie rozpusz-
czalnego w wodzie. 1 kg nawozu zawiera 
około 1 000 000 mikrogranulek nawozu.  
przy zakupie nawozu microstar istnieje moż-
liwość bezpłatnego wypożyczenia lub kupna 
precyzyjnego dozownika do nawozu firmy 
delimbe. dozownik ten jest prosty  
w montażu na siewniku. posiadamy dozow-
niki 4-, 6- i 8-rzędowe.
Fosfor w nawozie występuje w postaci połą-
czeń organicznych, dzięki czemu jest dostęp-
ny dla roślin praktycznie w stu procentach, 
niezależnie od odczynu gleby. precyzyjne 
dozowanie nawozu wraz z siewem nasion 
w dawce 20–30 kg/ha pozwala obniżyć 
dawki fosforu o 50%. dodatkowo wysoka 
zawartość cynku zwiększa odporność roślin 
na wiosenne chłody oraz wykorzystanie 
fosforu i azotu z gleby. Bardzo korzystna jest 
także zawartość siarki, która jest niezbędna 
do budowy aminokwasów siarkowych, tj. 
metioniny, cysteiny, tryptofanu. dlatego też 
jest ona niezbędna do właściwego wykorzy-
stania nawozów azotowych. 
dzięki dostarczeniu łatwo dostępnych 
składników pokarmowych w microstarze pz 
rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się 
prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzyst-

ne warunki atmosferyczne, takie jak susza, 
chłody, nadmiar wody, oraz glebowe, jak 
kwaśny odczyn gleby czy złe stosunki wod-
no-powietrzne. w dalszym etapie rozwoju 
rośliny korzystają już z fosforu podanego 
rzutowo na całą powierzchnię pola. 
microstar pz jest powszechnie stosowany 
przez producentów kukurydzy, buraków 
cukrowych oraz warzyw w niemczech, Belgii, 
holandii i we Francji (w której w 2011 r. nawóz 
był stosowany na ok. 300 000 ha), dzięki 
czemu uzyskują oni wysokie i stabilne plony. 
opłacalność stosowania nawozu microstar 
jest szczególnie wysoka w przypadku 
uprawy warzyw na glebach o nieuregulo-
wanym ph, ciężkich i zlewnych wysokich 
cen nawozów, a taka sytuacja jest obecnie. 

Szczegółowych informacji nt. technologii 
nawożenia warzyw Microstarem PZ udzielają: 
Marcin Dębiński (tel. 509 165 927), 
Piotr Murat (tel. 502 352 750).

Fosfor 
w roślinie
jest źródłem
energii.
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tomasz Żydek
Kancelaria prawna żydek & żydek 
– specjalizuje się w obsłudze prawnej 
podmiotów z branży rolnej i spożywczej.
www.zydek.pl

regulacje prawne
Integrowana produkcja ogrodnicza (IP) jest objęta ogólnopolskim systemem 
Integrowanej Produkcji opartym na standardach Unii Europejskiej, na poziomie 
krajowym nadzorowanym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa. Została wprowadzona w celu zapewnienia wysokiej jakości 
produkowanych owoców i warzyw. Uwzględnia również cele ekologiczne,  
takie jak ochrona środowiska i krajobrazu rolniczego oraz dbałość  
o bezpieczeństwo i zdrowie producentów oraz konsumentów.

produkcja 
ogrodnicza

integrowana

podstawowe akty prawne dotyczące 
ip to ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o ochronie roślin (tj. dz.u. z 2008 r. nr 133, 
poz. 849 ze zm.), w szczególności przepisy 
art. 5 tej ustawy, i rozporządzenie ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 
2010 r. w sprawie integrowanej produkcji 
(dz.u. z 2010 r. nr 256, poz. 1722 ze zm.). 
producenci powinni mieć na względzie 
także przepisy o charakterze bardziej 
ogólnym, np. regulujące tryb przeprowa-
dzania kontroli lub postępowań admi-
nistracyjnych, w których uczestniczenie 
wiąże się z ubieganiem się o przyznanie 
certyfikatu potwierdzającego, że owoce 
i warzywa pochodzące od danego 
producenta zostały wytworzone z zacho-
waniem zasad integrowanej produkcji 
oraz ubiegania się o pomoc finansową. 
warto zapoznać się z aktami prawnymi, 
na podstawie których przyznawana jest 
pomoc finansowa, o którą mogą się starać 
producenci rolni wytwarzający produkty 
ip, a mianowicie ustawą z dnia 7 marca 
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków eFrrow 
(dz.u. nr 64, poz. 427 ze zm.). w szcze-
gólności warto poznać rozporządzenie 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 
22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ra-
mach działania „uczestnictwo rolników 
w systemach jakości żywności” objętego 
prow na lata 2007–2013 (dz.u. nr 20, 

poz. 119 ze zm.). ubieganie się o poświad-
czenie przez właściwego, ze względu na 
miejsce prowadzenia upraw, wojewódz-
kiego inspektora ochrony roślin  
i nasiennictwa (wiorin), że dany produ-
cent stosuje integrowaną produkcję, jest 
warunkowane wcześniejszym zgłosze-
niem zamiaru jej prowadzenia – przed  
założeniem uprawy – lub przewidywa-
nym terminem rozpoczęcia wegetacji 
roślin wieloletnich. poświadczenie  
to przybiera formę wydawanego  
na okres 12 miesięcy certyfikatu  
oraz znaku integrowanej produkcji, 
którym producent posługuje się łącznie 
z własnym numerem producenta.  
aby produkcja mogła zostać uznana za ip, 
konieczne jest spełnienie trzech podsta-
wowych wymogów, a mianowicie:
 – ukończenie przez producenta szko-
lenia w zakresie integrowanej produkcji 
i posiadanie aktualnego zaświadczenia 
o ukończeniu tego szkolenia. 
 – prowadzenie produkcji i ochrony  
roślin według szczegółowej metodyki  
zatwierdzonej przez głównego inspekto-
ra ochrony roślin i nasiennictwa, doty-
czącej produkowanego rodzaju warzyw 
lub owoców (są one dostępne  
np. na stronie www.piorin.gov.pl). 
– właściwe udokumentowanie prowa-
dzenia działań związanych z ip, polegające 
na sukcesywnym uzupełnianiu notatnika 
integrowanej produkcji, którego wzór 
jest ustalony rozporządzeniem w sprawie 
integrowanej produkcji. informacje objęte 
notatnikiem to m.in. rodzaj nawożenia ze 
szczegółowym wskazaniem stosowanych 

nawozów i ich dawek, stosowane zabiegi 
biologicznej i chemicznej ochrony roślin, 
dane dotyczące innych przeprowadzanych 
zabiegów agrotechnicznych. 
obok wskazanych powyżej wymogów 
konieczne jest wystąpienie z odpowiednim 
wnioskiem do wiorin, do którego należy 
załączyć oświadczenie, że uprawa była pro-
wadzona zgodnie z zasadami integrowanej 
produkcji (informację o gatunkach i odmia-
nach roślin uprawianych metodami integro-
wanymi, ich powierzchni oraz zebranej ilości 
oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia). 
wydanie certyfikatu jest poprzedzone kon-
trolą dokumentacji przeprowadzoną w go-
spodarstwie producenta, która w niektórych 
przypadkach może odbywać się także pod 
kątem nieprzekraczania w produktach 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
środków ochrony roślin, metali ciężkich, azo-
tanów oraz innych pierwiastków i substancji 
szkodliwych. z tego względu producent 
powinien uzyskać odpowiednie zaświadcze-
nie, wydane przez jeden z uprawnionych do 
tego podmiotów, wymienionych w rozpo-
rządzeniu w sprawie integrowanej produk-
cji. ponadto u wybranych producentów 
oprócz weryfikacji dokumentów pobiera 
się próby roślin i produktów roślinnych 
w celu stwierdzenia nieprzekroczenia w nich 
dopuszczalnych poziomów określonych 
substancji. Jakkolwiek z prowadzeniem 
produkcji według standardów ip wiąże się 
szereg obowiązków o charakterze admini-
stracyjnym, to legitymowanie się certyfika-
tem ip i możliwość oznakowania produktów 
logo ip niewątpliwie mogą poprawić 
rynkową pozycję producenta.
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poziomo:
1) marszałek dworu 10) owsik wyniosły 11) nawożenie z nawodnieniem 13) półka lub stolik do kwiatów 
14) graty 17) czepny chwast 18) bohater powieści davida morrella 20) przetak 21) fitohormon 25) operowy 
przebój 26) rosyjski samolot 27) baczenie 28) krzak 29) wieś pod siedlcami znana z bitwy 30) tam siedziba 
instytutu ogrodnictwa 31) niepożądana roślina 32) glony 34) rzadkie imię żeńskie 36) dolistny lub dogle-
bowy 37) zniewaga 41) czarna w stadzie 42) śmiałek 43) zwalcza chorobę 45) kapuściany szkodnik 
46) poprawia pokrycie opryskiem 48) niski głos kobiecy 49) zwalcza grzyby 50) budowla pokryta szkłem

pionowo:
2) nieczysta sprawa 3) dawna moneta srebrna 4) ukłon kobiecy 5) stuprocentowy mężczyzna 6) praktyka 
7) renifer amerykański 8) …twardzikowa 9) rodzina ziemniaka, pomidora i papryki 12) zagrażają uprawom 
wiosną 14) wspomaga naturalne procesy w roślinie 15) materiał osłaniający rośliny 16) kwasy poprawiające 
żyzność 19) „Kwadrans…” w radiu 22) choroba bakteryjna 23) przepływa przez łochów 24) krzew o owo-
cach podobnych do jagód 33) łagodny… wiatru 35) …szklarniowy 38) pierwiastek mało ruchliwy w glebie 
39) stary dzik 40) zielona na wiosnę 43) …ładunkowe na statku 44) środki represyjne 
47) „cichy…” szołochowa

hasło prosimy przesyłać 
do 15 lutego na adres 
redaKcJi: 
kontakt@doradztwowarzywnicze.pl

wśród osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązania, 
zostaną rozlosowane  
trzy nagrody. 

do wygrania sekator 
kowadełkowy 
original löwe 5.
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