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Magdalena Marcinkowska-Rycerz
Dyrektor Zarządzający

Rozwój technologii, który obserwujemy dookoła nas nie 

ominął również rolnictwa. Z roku na rok pojawiają się 

nowe maszyny, produkty, technologie…

Specjaliści AGRARIUS przyglądają się problemom, które 

trapią polskich rolników, ogrodników i sadowników 

i poszukują skutecznych rozwiązań, które za każdym 

razem muszą wpisywać się w nasze hasło przewodnie: 

rolnictwo w harmonii z naturą, potwierdzając, że nasze 

technologie są bezpieczne dla ludzi, środowiska, roślin 

oraz  zwierząt.

Nasi Doradcy proponują innowacyjne, skuteczne, łatwe 

do zastosowania rozwiązania pomagające osiągnąć 

optymalny efekt począwszy od przygotowania gruntu, 

poprzez prowadzenie uprawy, jej zabezpieczenie 

i naturalną stymulację na dobrej jakości plonie kończąc. 

Na każdym etapie rozwoju roślin podpowiadają jakie 

kroki należy przedsięwziąć, aby zoptymalizować swoje 

plony, minimalizując równocześnie ujemny wpływ 

stosowania chemicznych nawozów oraz środków 

ochrony  roślin. 

Zachęcamy do skorzystania z naszej promocji ZBIERAJ 

PUNKTY – WYGRYWAJ NAGRODY, w której oprócz wysokiej 

jakości produktów zapewniających maksymalny efekt 

ekonomiczny w łatwy sposób – zbierając punkty, możecie 

Państwo wybierać spośród wielu atrakcyjnych nagród.

Życzymy Państwu wysokich, owocnych i zdrowych 

plonów  w  nadchodzącym  sezonie.

Magdalena  Marcinkowska-Rycerz

Dyrektor  Zarządzający

Szanowni Państwo,

WYDAWCA:
AGRARIUS Sp. z o. o.
ul. Leśna 7,Dybawka,  37-741 Krasiczyn

Kontakt:
tel./fax: +48 16 675 03 38     
e-mail: biuro@agrarius.eu
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 TECHNOLOGIA AGRARIUS 
W UPRAWIE 
RZEPAKU OZIMEGO

 

 aksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego

 rzepaku ozimego zależy od odpowiedniego poziomu 

nakładów i kompleksowości technologii jego uprawy. 

Należycie rozwinięte i zintegrowane systemy produkcji 

gwarantują dobrą wydajność, a tym samym opłacalność 

ekonomiczną uprawy. Produkty proponowane przez firmę 

Agrarius, oparte w większości na substancjach organicznych, 

służą uzyskaniu wysokich plonów przy jednoczesnym 

racjonalnym wykorzystaniu pozostałych środków produkcji 

oraz poprawieniu jakości i zasobności użytkowanych pól.

Zastosowanie naszej technologii w uprawie rzepaku ozimego ma 

miejsce już na etapie przygotowania pola pod zasiew. W celu szybszego 

rozkładu resztek pożniwnych oraz polepszenia struktury gleby 

i zwiększenia zawartości w niej materii organicznej proponujemy oprysk 
®pól koncentratem humusowym LIGNOhumat  Super w dawce 

0,5 -1 kg/ha. Zabieg ten przez wzbogacenie gleby w wysoce aktywne 

substancje humusowe służy jej spulchnieniu i wytworzeniu prawidłowej 

gruzełkowatej struktury oraz zwiększeniu zdolności do zatrzymywania 

M

składników pokarmowych i wody. Ponadto 

kwasy huminowe i fulwowe zawarte 

w preparacie stwarzają korzystne warunki 

dla rozwoju mikroorganizmów rozkłada-

jących resztki pożniwne. Zapobiegamy 

przez to wytworzeniu w profilu glebowym 

warstwy nierozłożonej, zalegającej słomy 

będącej przeszkodą dla rozwoju korzeni 

młodych  roślin. Marlena Kasińska
Doradca Agrarius

Dobrze rozbudowany system korzeniowy 
rzepaku po doglebowym zastosowaniu 
LIGNOhumatu i preparatów bakteryjnych 
linii  Bacter.  Woj.  lubelskie,  III  2015

Prawidłowo rozwinięta przed zimą plantacja rzepaku ozimego odmiany 
Abakus – nasiona zaprawiane Nano-Gro. Woj. warmińsko-mazurskie, XI  2014

EKSPERT RADZI
ROLNICTWO
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®Jednym z nich jest FITO doctor , zawierający zarodniki bakterii Bacillus subtilis 

w wysokim stężeniu. Preparat stosowany w dawce 0,5-1 kg/ha skutecznie 

ogranicza rozwój patogennych mikroorganizmów glebowych, w tym 

grzybów powodujących zgorzel siewek, czerń krzyżowych, zgniliznę 

twardzikową czy szarą pleśń. Według badań przeprowadzonych w IOR-PIB 
®w Poznaniu zastosowanie FITO doctora  w znacznym stopniu 

ogranicza  też  porażenie  rzepaku  przez  kiłę  kapustnych.

Natomiast preparaty  ( ) ®AZOT bacter Azotobacter chroococcum

i  ( ) stosowane w dawkach ®FOSFOR bacter Bacillus megaterium

0,5-1,0 l/kg na 1 ha zwiększają dostępność i wykorzystanie przez rzepak 

odpowiednio azotu i fosforu. Bakterie zawarte w preparacie AZOT 
®bacter  udostępniają roślinom azot przyswojony z powietrza 

atmosferycznego, zaś mikroorganizmy z  przetwarzają ®FOSFOR bacter

fosfor glebowy z trudno dostępnych związków do form łatwo 

przyswajalnych przez rośliny. Dzięki temu system korzeniowy rzepaku jest 

optymalnie rozwinięty i rośliny właściwie odżywione, co sprzyja uzyskaniu 

dobrej kondycji przed zimą. Przy tym maksymalnie wykorzystujemy 

naturalną zasobność gleby i możemy oszczędniej  stosować nawożenie 

azotowe  i  fosforowe.

Aby poprawić stan fitosanitarny zakładanej plantacji 

i zwiększyć dostępność składników pokarmowych dla 

rozwijających się roślin rzepaku zalecamy połączyć 
®oprysk LIGNOhumatem  Super z produktami bak-

teryjnymi  z  naszej  oferty. 

Należy pamiętać, że efektywne 

stosowanie produktów bakte-

ryjnych wymaga odpowiednich 

warunków. Roztwór preparatów 

należy przygotować na kilka 

godzin przed użyciem, zaś sam 

oprysk wykonać na dobrze uwil-

gotnioną glebę przy pochmurnej 

pogodzie lub w godzinach wie-

czornych. Jeśli w czasie siewów 

rzepaku panuje susza i wysokie 

temperatury, jak to miało miejsce 

w czasie dwóch ostatnich se-

zonów, można wykonać oprysk 

preparatami bakteryjnymi w okre-

sie późniejszym, wczesną jesienią 

lub wiosną po ruszeniu wegetacji, 

kiedy warunki pogodowe są ko-

rzystniejsze  dla  ich  działania.

ROLNICTWO
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Bardzo ważnym elementem technologii Agrarius w rzepaku ozimym jest 
®jego stymulacja preparatem NANO-GRO , którą możemy prze-

prowadzić już na etapie zaprawiania nasion. Rozpuszczone 

w wodzie granulki preparatu w ilości 12 szt./1 t nasion dodajemy do stan-

dardowej zaprawy. W większości rolnicy zakupują już zaprawione 

nasiona rzepaku, lecz dostępne są na rynku odmiany zaprawiane  
®NANO-GRO  przez producenta, jak np. odmiana Abakus oferowana 

przez firmę ProCam. Zaprawianie nasion naszym stymulatorem 

gwarantuje dobre wschody i rozwój siewek, toteż można zastosować 

niższe  z  zalecanych  normy  wysiewu  nasion  na  1 ha.

Poza zaprawianiem równie efektywne jest opryskiwanie młodych 
®plantacji rzepaku NANO-GRO  w dawce 8 granulek/1 ha, które prze-

prowadzamy jesienią od fazy wykształcenia rozety lub wiosną zaraz po 

ruszeniu wegetacji. Oprysk możemy wykonać w połączeniu ze 

stosowanymi fungicydami, insektycydami czy nawozami dolistnymi. 

Preparat korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i całych 

roślin, co daje najczęściej zwyżki plonu rzędu 10-15% w stosunku do pól 
®kontrolnych. Rośliny po stymulacji NANO-GRO  odznaczają się większą 

odpornością na warunki stresowe, lepiej zimują i szybciej się regenerują. 

Podwyższona jest też odporność na porażenie przez choroby grzybowe, 

co skutkuje lepszą efektywnością zastosowanych fungicydów dlatego 

też możemy użyć niższych z zalecanych dawek. Nasiona zebrane 
®z plantacji traktowanych NANO-GRO  są bardziej wyrównane, mają 

wyższą MTN oraz zwiększoną  zawartość tłuszczu (do 1,5%).

Wśród nich wcześniej wspomnianym koncentratem humusowym 
®LIGNOhumat  Super stosowany w niewielkiej dawce 100 g/ha jako 

dodatek do agrochemikaliów używanych w trakcie wegetacji wykazują 

Ostatnim elementem naszej technologii uprawy rze-
paku są opryski produktami opartymi na substancjach 
organicznych.

znakomite działanie regenerujące i bio-

stymulujące. Zawarte w nich kwasy 

humusowe aplikowane dolistnie zwię-

kszają ilość chlorofilu i intensyfikują pro-

ces fotosyntezy. Możemy w ten sposób 

wspomóc wzrost słabiej rozwiniętych 

plantacji rzepaku w warunkach skra-

cającego się jesienią dnia i tym samym 

mniejszej ilości światła lub też przyspie-

szyć regenerację plantacji z objawami 

przebarwień l i śc i  spowodowanych 

herbicydami zawierającymi clomazon. 

Natomiast znakomitym uzupełnieniem 

wiosennych zabiegów w rzepaku jest 
®oprysk preparatem Naturalny Plon , 

będącym połączeniem substancj i 

humusowych i ekstraktu z alg morskich 

Ascophyllum nodosum. Produkt ten 

bogaty w łatwo przyswajalne L-amino-

kwasy, kwasy humusowe oraz inne biolo-

gicznie aktywne substancje doskonale 

odżywia, stymuluje i wzmacnia rośliny, 

zwłaszcza w warunkach intensywnego 
®wzrostu wiosennego. Naturalny Plon  

bardzo przydatny jest też do regeneracji 

plantacji  w przypadku wystąpienia 

różnego rodzaju stresów czy uszkodzeń 

roślin np. przez przymrozki czy mieszaniny 

pestycydowe. Preparat w dawce 50-150 g/ha 

można łączyć z nawozami, można go łączyć 

z nawozami dolistnymi i środkami ochrony 

roślin. Mamy nadzieję, że zaproponowane 

przez nas rozwiązania znajdą zastosowanie 

w Państwa gospodarstwach, pozwalając 

cieszyć się wyższymi i jakościowo lepszymi 

plonami rzepaku przy jednoczesnym 

ograniczeniu nakładów na nasiona i stan-

dardowo  używane  agrochemikalia.

Nasze produkty sprzyjają uprawie 

zgodnej z wymogami integrowanej 

produkcji, służą poprawie stanu 

użytkowanych gruntów i są przyjazne 

środowisku naturalnemu.



6 www.agrarius.euAGRARNEWS www.agrarius.euAGRARNEWS

rzedwiośnie i wiosna to czas kiedy powinniśmy zadbać 
   o glebę, której dobry stan zapewni nam wysokie i dobre    
jakościowo plony.

Intensywne uprawy, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, duża ilość 
zabiegów agrotechnicznych ale także niekorzystne warunki środowiska 
takie jak susza, wysokie temperatury w lecie, silne wiatry przesuszające 
glebę wpływają niekorzystnie na życie biologiczne gleby. Dlatego tak 
ważne  jest  przywracanie  glebie  jej  pierwotnych  właściwości.

W ostatnich latach bardzo dużą rolę przypisuje się naturalnym bakteriom 
glebowym, które od zawsze towarzyszyły uprawom rolniczym, jednakże 
wskutek intensywnych upraw ich ilość drastycznie zmalała i zostały 
zaburzone naturalne procesy występujące w glebie takie jak: rozkład 
resztek organicznych, tworzenie próchnicy, niszczenie organizmów 
chorobotwórczych, brak odpowiedniego środowiska biologicznego do 
rozwoju korzeni roślin oraz zmniejszenie lub całkowity brak przyswa-
jalności dla roślin niektórych pierwiastków takich jak fosfor, azot, żelazo. 

Bakterie stanowią podstawową masę wszystkich mikroorganizmów 
glebowych i charakteryzują się bardzo wysoką aktywnością bio-
logiczną. Większość bakterii glebowych odznacza się zdolnością 
do przylegania czyli adhezji do powierzchni cząstek mineralnych 
i koloidów glebowych. Środowiskiem, które specjalnie sprzyja rozwojowi 
bakterii  są  korzenie  roślin. 

Bakterie są współtwórcami (razem z grzybami) struktury gleby, tworzą 
tzw. koloidy glebowe wpływające na jej strukturę, właściwości sorpcyjne 
oraz zasobność w składniki organiczne. Wpływają także w decydujący 
sposób na strukturę gruzełkowatą m.in. przez wytwarzanie śluzów 
otoczkowych.

Najwięcej bakterii znajduje się w 30 cm warstwy ornej. Na powierzchni 
1 ha w tej warstwie może występować od kilkuset kilogramów (na 
glebach ubogich) do kilku ton masy bakterii (na glebach bogatych 
o dobrej strukturze – w 1 gramie gleby może występować nawet 5 mld 
bakterii).

W pobliżu korzeni roślin i na ich powierzchni bakterie znajdują zwiększone 
ilości związków organicznych, wydalanych przez rośliny takich jak kwasy 

organiczne, aminokwasy, witaminy. Wokół 
korzeni gromadzi się zatem dużo większa 
ilość bakterii niż w glebie pozostałej, 
dlatego obszar ten nazwano ryzosferą i to 
od przemian w niej zachodzących zależy 
wzrost i plonowanie roślin oraz ich kondycja 
i odporność. 

Aby pomóc glebie w regeneracji biolo-
gicznej możemy zastosować w uprawach 
niektóre  bakterie  takie  jak:

Bacillus subtilis

Znana również jako Laseczka sienna - 
bakteria, która występuje pospolicie 
zwłaszcza w glebie. Jest saprotem, 
rozkładającym organiczne związki po-
chodzenia roślinnego (głównie węglo-
wodany i pektyny). Dodatkowo bakteria 
wytwarza antybiotyki peptydowe, m.in. 
polimyksynę B i subtylinę a także amino-
kwasy, polisacharyd - inulinę oraz enzymy 
m.in. amylazę i proteazę. Tworzy również 
siderofory (bacillobaktyna), które mają 
zdolność wiązania jonów żelaza a ich 
obecność w pobliżu korzeni roślin może 
chronić je przed wieloma patogenami, 
poprzez wiązanie w chelaty wszystkich 
dostępnych form żelaza i nieudostępnianie 
go organizmom patogennym. Białko tych 
bakterii zawiera również hydrofobinę BsIA, 
która jest powierzchniowo czynne, zmniej-
szają napięcie powierzchniowe, przez to 
zwiększa się zwilżenie powierzchni, na której 
znajdują się bakterie, co prowadzi do 
zwiększenie wilgotności w obrębie systemu 
korzeniowego oraz pokrycie go dodatko-
wym lmem ochronnym (znaczące szcze-
gólnie w okresie suszy) oraz stabilizują 
koloidy glebowe. Bakteria ta oprócz roli 

na startna startna startna start
Bakterie Bakterie Bakterie Bakterie 

Dr inż. Anna Magdalena Ambroszczyk 
Uniwersytet Rolniczy Kraków
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EKSPERT RADZI
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w tworzeniu struktury gleby ma również inną drogocenną dla każdego 
rolnika cechę – redukuje liczbę chorobotwórczych grzybów i bakterii 
w glebie przyczyniając się do polepszenia stanu tosanitarnego 
w uprawach. Bacillus subtilis jest ponadto bakterią bardzo szybko się 
namnażającą więc poprzez konkurencję o pokarm i miejsce w stosunku 
do innych, chorobotwórczych patogenów eliminuje je w naturalny 
sposób ze środowiska glebowego, nie zaburzając a wręcz wspo-
magając  rozwój  pożytecznych  mikroorganizmów  glebowych. 

®Działanie FITO doctor  zostało potwierdzone przez wieloletnie badania. 
Doświadczenia przeprowadzone w ośrodkach naukowych (Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie, IUNG w Puławach) oraz w doświadczeniach 
polowych u rolników, ogrodników o sadowników w całej Polsce 
potwierdziły korzystny wpływ Bacillus subtilis na zdrowotność i polepsze-
nie  wielkości  i  jakości  plonu.

Badania przeprowadzone przez mikrobiologów z UR w Krakowie 
®wykazało że zastosowanie preparatu FITO doctor  na wyhodowane 

w warunkach laboratoryjnych kultury grzybów chorobotwórczych powo-
duje silne ograniczenie ich żywotności lub całkowite ich zniszczenie.

  

Badaniom poddano szczepy Fusarium (graminearum, culmorum, 
oxysporum), wyizolowanych z upraw monokulturowych, które zostały 

®opryskane roztworem preparatu FITO doctor . Po kilku dniach nastąpiła 
reakcja grzyba na oprysk – grzybnia zaczęła kurczyć się i obumierać 
a po 15-20 dniach zaobserwowano całkowite obumarcie zarówno 
grzybni  jak  i  zarodników  wszystkich  szczepów  Fusarium. 

®Zawarte w preparacie FITO doctor  bakterie stanowią 
niezbędny dodatek do wiosennych zabiegów polowych.

Roślina
Ogólny wygląd kolonii grzybów po oprysku, po:

Kontrola 5 dniach 10 dniach 15 dniach 20 dniach

Cebula

Papryka

Fasola

Fusarium 
graminearum

Fusarium 
culmorum

Fosarium 
oxysporum

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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+ ++
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++ +++

+++

+++

+++

+++

++++
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0 = brak zmian
+ = niewielkie zmiany wyglądu kolonii 
++ = zmieniony kolor kolonii, kolonie pomarszczone, suche
+++ = kolonie zdegenerowane, kolor zmieniony, grzybnia skurczona

Źródło: Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Rolniczym 
pod kierunkiem Prof. dr hab. Wiesława Barabasza, Katedra Mikrobiologii 

®Wpływ FITO doctor  na grzyby 
typu Fusarium (graminearum, culmorum, oxysporum) 

Hodowle grzybów 
chorobotwórczych

kontrola po 10 dniach

Efekt już po 10 dniach
grzybnia zapadnięta, 

zaschnięta

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Rolniczym 
pod kierunkiem Prof. dr hab. Wiesława Barabasza, Katedra Mikrobiologii 

W kolejnych badaniach wykazano ko-
rzystny wpływ bakterii Bacillus subtilis na 
rozwój w glebie mikroorganizmów 
pożytecznych takich jak:  bakter ie 
uczestniczące w przemianach węgla, 
bakter ie azotowe, fosforowe, oraz 
promieniowce i grzyby saprotyczne. 
Stwierdzono ponad dwukrotny wzrost 
bakterii w formie wegetatywnej (czynnej). 

Ważnym ogniwem w przemianach 
zachodzących w glebie jest udostępnia-
nie związków mineralnych roślinom. 
Do tego celu niezbędne są m. in. bakterie, 
które wspomagają i umożliwiają ten proces.

Azotobacter chroococcum

Dzięki procesom mikrobiologicznym azot 
z atmosfery zostaje włączony do związków 
organicznych komórek. Związki orga-
niczne występujące w szczątkach orga-
nicznych są mineralizowane przy udziale 
drobnoustrojów i są włączane do obiegu 
w atmosferze. Wiązanie azotu przez 
bakterie wolnożyjące w glebie lub 
symbiotyczne (Rhizobium) jest podobne. 
Jest to redukcja N  atmosferycznego do 2

4NH  pod wpływem enzymów produko-
wanych przez bakterie. Wiadomo, że 
bakterie azotowe mogą wiązać nawet do 
50 kg azotu na 1 ha powierzchni uprawnej. 
Azot ten w postaci przyswajalnej przez inne 
organizmy(związki amonowe, białka) 
może dalej krążyć w biosferze. Doskona-
łym przykładem bakter i i  azotowej 
naturalnie występującej w glebie jest 
Azotobacter chroococcum. W glebach 
o małej zawartości próchnicy, na których 
prowadzona jest intensywna produkcja  
spadek zawartości mikroorganizmów 
może s ięgać nawet k i lkudzies ięciu 
procent. Przyczyniają się do tego również 
nawozy sztuczne, herbicydy, fungicydy 
i insektycydy oraz niekorzystne warunki 
środowiskowe. Zastosowanie bakterii 
Azotobacter chroococcum w okresie 
wiosennym na glebę pozwala odbudo-
wać populację tej jakże pożytecznej 
bakteri i . Zastosowanie 1l preparatu 

®AZOT bacter  zawierającego tą właśnie 
bakterię pomaga na usprawnieniu obiegu 
azotu w glebie a także zaoszczędzeniu 
nakładów na nawożenie azotowe do 
30-40 kg czystego azotu w przeliczeniu na 
1 ha  powierzchni  na  sezon. 

Bacillus megaterium

Fosfor, podobnie jak azot, bierze udział 
we wszystkich procesach życiowych 
zachodzących w roślinie, jest on niezbędny 
do prawidłowego przebiegu fotosyntezy, 
oddychania,przemiany materii, a szcze-
gólnie przy powstawaniu białek i substancji 
zapasowych (tłuszcze, tyna). Jego nie-
dobór powoduje poważne zakłócenia 
w podstawowych funkcjach życiowych 
roślin, czego wynikiem jest osłabienie rozwoju 
i funkcjonowania poszczególnych orga-
nów, a zwłaszcza systemu korzeniowego.  

7

Hodowla grzybów Fusarium 
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Rys. Wpływ stosowania preparatów bakteryjnych z oferty rmy Agrarius na plonowanie pszenicy ozimej w stosunku do 
uprawy ze standardowym nawożeniem  i  ochroną.

Źródło: Sprawozdanie z badań Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Grabowie nad Wisłą 

Fosfor znajdujący się w glebie jest przyswajany przez bakterie fosforowe. 
Organizmy te przetwarzają złożone związki fosforu do form dostępnych 
dla  roślin  i  zwierząt (uruchomienie). Rozpuszczalne w wodzie związki 
fosforu (fosforany) są pobierane przez  rośliny, które wbudowują go 
w  związki  budujące  komórki.

Bardzo często w rolnictwie  spotykamy się  z sytuacją, że zawarty 
w glebie fosfor (czasami nawet w nadmiernej ilości) jest niedostępny dla 
roślin, na których występują objawy niedoborów tego pierwiastka 
(wystąpienie oletowych przebarwień na łodygach i ogonkach 
liściowych, a niekiedy również na spodniej stronie liści). Decyt fosforu 
uwidacznia się najczęściej u roślin młodych w początkowych okresach 
ich wzrostu i rozwoju (szczególnie często jest obserwowane w uprawie 
kukurydzy).

Zastosowanie Bacillus megaterium wiosną poprawia zasobność gleby 
w formy fosforu przyswajalne dla roślin. Preparatem polecanym do 

®stosowania jest FOSFOR bacter , który zawiera szczepy B.megaterium 
w bardzo dużej ilości (1x109 / 1 ml) i zastosowany w ilości 1 kg/ha pozwala 
obniżyć ilość wnoszonego w nawozach fosforu w czystej formie nawet 
do  20-40 kg/ha.

Potwierdzają to badania wykonane w IUNG w Puławach w latach 
2012/13. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu środków 
® ®poprawiających właściwości gleby FITO doctor , AZOT bacter  

®i FOSFOR bacter , na wybrane właściwości gleby: zawartość przyswa-
jalnych form fosforu, potasu, magnezu i azotu mineralnego oraz ocena 
produkcyjnych efektów stosowania preparatów w uprawie pszenicy 
ozimej tj: wielkość plonów oraz pobranie makroskładników pokar-
mowych  z  plonem  ziarna.

Stwierdzono znaczny wzrost zawartości przyswajalnych form azotu (do 
55%), fosforu (nawet do 32%) i potasu (do 10 %) oraz magnezu (do 34%) 
w warstwie ornej gleby po zastosowaniu zarówno jesiennej jak 
i  wiosennej  aplikacji. 

Testowane preparaty istotnie wpływały na przyrost plonów ziarna 
®pszenicy ozimej. FITO doctor  wykazywał największą skuteczność 

plonotwórczą przy zastosowaniu w okresie wiosennym, zwiększając 
plony ziarna o 36% w stosunku do kontroli. Największą zwyżkę plonów 

®pszenicy pod wpływem preparatu FOSFOR bacter  uzyskano również przy 

®Termin stosowania preparatu AZOT bacter  
nie wpływał istotnie na plonowanie 
pszenicy, a uzyskiwane plony ziarna były 
większe w stosunku do obiektu kontrolnego 

®średnio o 18%. FOSFOR bacter  powodował 
istotny przyrost plonów w stosunku do 
obiektu kontrolnego przy oprysku je-
siennym (o 27%) oraz wiosennym (o 33%). 

W badan iach wykazano równ ież , 
że zastosowane łącznie wszystkie trzy 

® ®preparaty (AZOT bacter , FOSFOR bacter  
®i  FITO doctor ),wpływały na lepsze 

pobieranie składników odżywczych przez 
pszenicę, która pobierała z plonem ziarna 
istotnie więcej azotu (129 kg/ha - 20,5 % 
więcej), fosforu (19,4 kg/ha – 37% więcej), 
potasu (24,5 kg/ha – 50 % więcej), magnezu 
(3,20 kg/ha – 30% więcej) i wapnia około 
40% więcej aniżeli w obiekcie kontrolnym.*

Zastosowane doglebowo bakterie spowo-
dowały wzrost pH gleby z 5,5 nawet do 6,5 
bez  zastosowania  wapnowania  gleby.

Podsumowując :

Należy zadać sobie pytanie czy warto  
stosować  bakterie  w  uprawach?

Mamy nadzieję ze powyższy artykuł rozwiał 
Państwa wątpliwości a odpowiedź jest 

prosta TAK!

Stosowanie preparatów bakteryjnych wpływa bardzo 
korzystnie na zawartość składników odżywczych w glebie 
co również przekłada się na wzrost plonowania. 

oprysku w terminie wiosennym – o 32%, nato-
®miast AZOT bacter  wykazywał porównywalną 

skuteczność przy oprysku w okresie wio-
sennym, jesiennym oraz obydwu terminach 
dając zwyżkę plonów średnio o 18% przy 
zmniejszeniu nawożenia o 30% w stosunku 
do uprawy kontrolnej z pełnym nawożeniem.
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 ezon 2015 pokazał że kukurydza to kapryśna roślina. Raport  
 unijnego ośrodka badawczego MARS podaje średni plon kuku-
rydzy w Polsce 5,42t/ha co stanowi o 16,3% mniej od średniej 
z ostatnich 5 lat. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele, ale najważniejszymi z nich 
to wyjątkowo zimna wiosna oraz bardzo małe opady w okresie wegetacji. 
Prawdopodobnie wielu z nas podsumowując ten sezon zastanawiało się 
czy inwestować w tak kapryśną roślinę w następnym roku. Jednakże 
z uwagi na duże wymarznięcia roślin ozimych ilość kukurydzy 
na naszych polach będzie dość znaczna. Zastanówmy się zatem 
co  zrobić  lepiej  w  sezonie  2016.

WIELE ZALEŻY OD GLEBY
Jedną z podstawowych właściwości gleby która wpływa na jej 
przydatność rolniczą jest jej trójfazowość. Układ trójfazowy, czyli podział 
na fazę mineralno-organiczną, fazę ciekłą, oraz fazę gazową. Idealna 
proporcja tego układu to 50% część mineralno-organiczna (w tym 5% 
organiczna), 25?% część ciekła czyli roztwór glebowy oraz 25% część 
gazowa. Oczywiście w praktyce takie proporcje zdarzają się bardzo 
rzadko jednakże znaczne zmiany w którejkolwiek z faz powodują bardzo 
niepożądane skutki na naszych polach. Na fazę mineralną mamy 
znikomy wpływ, jednak jeśli chodzi o zawartą w niej część organiczną 
sprawa  wygląda  już  nieco  inaczej.
Wartość jaką stanowi te kilka procent materii organicznej na polu nie 

KUKURYDZA 
KAPRYŚNA ROŚLINA

sposób przecenić. Ma ona wpływ na 
szeroko pojętą żyzność gleby, ale także na 
jej strukturę oraz ilość magazynowanej 
wody. Poza dobrze znanymi źródłami 
materii organicznej takimi jak obornik, 
resztki pożniwne itp. powinniśmy stosować 

®takie preparaty jak LIGNOhumat  SUPER 
będący źródłem tak potrzebnych na polu 
kwasów humusowych które aby powstać 
w warunkach naturalnych potrzebują 
sprzyjających warunków (odpowiednie 
pH, mikroorganizmy, duża ilość materii 
organicznej) oraz wielu lat. W preparacie 

®LIGNOhumat  SUPER dostarczamy już 
gotowych do działania aktywnych 
kwasów humusowych odpowiedzialnych 
za tworzenie kompleksów mineralno- 
organicznych zapobiegających wy-
płuk iwaniu  związków minera lnych 
z warstwy ornej (przyswajalność skła-
dników pokarmowych z gleby wzrasta 
nawet o 20-40%), utrzymywanie stabilnego 
pH oraz tworzenie struktury gruzełkowatej, 
która zapewnia roślinom znacznie lepsze 
wykorzystanie wody (na glebach stru-
kturalnych wykorzystanie wody sięga 
nawet 85%, podczas gdy na glebach 
niestrukturalnych to wykorzystanie nie 
przekracza 15%) oraz dostęp powietrza dla 
korzeni  i  mikroorganizmów. 
Wysokie wymagania jakie stawia przed 
nami kukurydza w kwestii przygotowania 
pola związane są z faktem, że roślina 

S

KUKURYDZA
ROLNICTWO
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wytwarza bardzo duży plon biomasy. Do realizacji tego zadania 
potrzebuje ona uregulowanych stosunków wodno-powietrznych oraz 
struktury glebowej zapewniającej korzeniom prawidłowy rozwój. Orka 
jesienna jest podstawowym zabiegiem przeznaczonym pod kukurydzę. 
Doświadczenia polowe pokazują jednak, że nie musi być ona zbyt 
głęboka. Nie dotyczy to uprawy kukurydzy rok po roku a związane jest 
z ciężko rozkładającymi się resztkami pożniwnymi. Jeżeli nie wykonujemy 
orki zimowej należy przeprowadzić pod koniec marca płytką orkę 
wiosenną  lub  zdecydować  się  na  system  uprawy  bezorkowej.
W uprawach wiosennych należy pamiętać o ograniczeniu liczby 
przejazdów, które w dużej ilości nadmiernie zagęszczają glebę. 
W pierwszej kolejności zalecane jest bronowanie w celu przerwania 
parowania i wyrównania jej powierzchni. Zabieg ten przyśpiesza również 
ogrzewanie gleby i pobudza nasiona chwastów do kiełkowania. 
Głębsze spulchnianie ziemi kultywatorem jest zalecane tylko po śnieżnej 
i  deszczowej  zimie.
Panujący pogląd, że kukurydza nie wymaga tak starannej uprawy roli 
i siewu jak buraki cukrowe czy rzepak, to błąd. Niedociągnięcia 
w agrotechnice powodować mogą zmniejszenie obsady i spadek plonu 
o 10-20% co nakładając się ze stratami związanymi z pogodą 
i  szkodnikami  stanowi  znaczny  ubytek  w  naszym  portfelu.

SZYBKIE I WYRÓWNANE WSCHODY
Dla jakości i ilości plonu kukurydzy bardzo duże znaczenie mają 
wyrównane i szybkie wschody. Rośliny, które wzeszły 3-4 dni później od 
sąsiadujących z nimi w łanie, będą się znacznie gorzej rozwijały przez 
cały okres wegetacji w skutek niedoboru światła i wykształcenia 
słabszego systemu korzeniowego. To z kolei prowadzi do gorszego 
zawiązywania kolb a często także nawet do ich niewykształcenia. 
Ze względu na gorsze nasłonecznienie są też one bardziej podatne na 
porażenie przez Fusarium. Prawidłowy rozwój korzeni zarodkowych ma 
duże znaczenie dla rozwoju całego systemu korzeniowego w kolejnych 
fazach rozwoju. Korzenie przybyszowe i podporowe rozwijają się dopiero 
podczas fazy strzelania w źdźbło, korzenie zarodkowe są więc 
odpowiedzialne za odżywianie rośliny od wschodów aż do stadium 
8 liści. W tej fazie kształtuje się liczba rzędów ziarna w kolbie. Ważne jest 
także, aby kukurydza zaczęła bardzo szybko kiełkować. Wymaga to 
temperatury gleby w wysokości przynajmniej 8 stopni. Oprócz tego 
ziarno musi mieć zapewniony optymalny kontakt z glebą a jego 
uzyskanie jest możliwe tylko przez zapewnienie struktury gruzełkowatej 
w warstwie siewnej. Jeżeli ziarno z powodu chłodów, nadmiaru wilgoci 
lub suszy nie zacznie kiełkować najpóźniej po upływie 3 dni , silnie spada 
wigor roślin. W przypadku wszystkich tych problemów z pomocną dłonią 

®przychodzi nam preparat NANO-GRO . Ten innowacyjny stymulator 
uruchamiając wewnętrzny potencjał obronny roślin w idealny sposób 

®zabezpiecza rośliny przed tego typu zagrożeniami. NANO-GRO   
poprzez zaprawienie materiału siewnego lub oprysk roślin już w okresie 
wegetacji znacznie przyśpiesza kiełkowanie, wyrównuje wschody 
i rozwój roślin w całym okresie wegetacji. Bardzo mocno stymuluje rozwój 
systemu korzeniowego jak i części nadziemnej poprzez wzmożoną 
produkcję  hormonów  wzrostu  i  substancji  zapasowych.

WYBÓR ODMIAN I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU SIEWNEGO
Jednym z ważniejszych kryteriów przy wyborze odmiany jest wczesność 
odmiany. Cecha ta wyznacza również przydatność mieszańca do 
uprawy na ziarno lub kiszonkę. Mieszańce wczesne (do FAO 220) i średnio 
wczesne (do FAO250) są zalecane we wszystkich kierunkach 
użytkowych, a średnio późne (do FAO 290) przeznaczone są zwykle do 
produkcji kiszonek. Warto pamiętać że typy odmian wczesnych plonują 
gorzej od późniejszych. Duży potencjał plonowania zależy również od 
typu kolby. Odmiany typu fix, z reguły wytwarzają kolby o takiej samej 
wielkości niezależnie od warunków środowiskowych, co w przypadku 
niekorzystnej sytuacji na polu obniżą plon. Natomiast odmiany typu flex 
wykształcają kolby o różnej wielkości w zależności od obsady roślin oraz 
warunków środowiskowych. Jeżeli z jakichś powodów na polu spada 
obsada, roślina wytwarza dłuższe lub grubsze kolby co korzystnie 
wpływa  na  plon. 

Odmian flint czy dent? 
Odmiany typu flint odznaczają się szyb-
szym rozwojem początkowym, lepszą 
odpornością na chłody i wcześniejszym 
kwitnieniem. Takie odmiany nadają się 
zatem do wcześniejszych siewów i można 
je posiać w mniej ogrzaną glebę. Tym 
samym wcześniejszy siew automatycznie 
wydłuża okres wegetacji kukurydzy. 
Te cechy typu flint sprawdzają się w wa-
runkach chłodnej i później wiosny, lub na 
stanowiskach z wolniej ogrzewającą się 
glebą. Odmiany kukurydzy o ziarnie typu 
flint preferowane są do sporządzania 
kiszonek dla bydła, gdyż ich ziarno zawiera 
o 50 proc. więcej skrobi by-pass niż ziarno 
typu dent. Twarda skrobia w ziarnie flint 
otacza skrobię miękką i dzięki temu 
ogranicza trawienie skrobi w żwaczu 
i  zmniejsza  ryzyko  wystąpienia  kwasicy.

Odmiany wytwarzające kolby z ziarnem 
typu dent wyróżnia wolniejszy rozwój 
początkowy, większa wrażliwość na 
chłody,  jak również późniejsze kwitnienie. 
Jednocześnie odznaczają się wyższym 
potencjałem plonowania przy uprawie 
na suche ziarno. Pomimo że, odmiany 
o ziarniakach flint zaczynają dojrzewać 
i oddawać wodę wcześniej niż dent, 
to proces ten przebiega u nich stosunkowo 
wolno. W efekcie w momencie zbioru, 
w obrębie tej samej grupy wczesności, 
ziarno dent jest zwykle o 2 do 3 proc. 
bardziej  suche  niż  flint.  
Uprawom kukurydzy już na samym po-
czątku wegetacji zagraża co najmniej 
kilkanaście gatunków szkodliwych or-
ganizmów, w tym sprawcy chorób oraz 
szkodniki. Okres, w którym się pojawiają, 
jest szczególnie krytyczny, gdyż kiełkujące 
ziarniaki, siewki czy też wschodzące rośliny 
nie są w stanie skutecznie odeprzeć ich 
ataku,  zwłaszcza gdy jest on zmasowany.
Jeżeli na początku wegetacji dojdzie do 
uszkodzenia roślin, to efekt tego ujawni się 
w późniejszym okresie w postaci obni-
żonego plonu o gorszej jakości. Szcze-
gólnie poważny problem stanowią 
organizmy szkodliwe znajdujące się 
w glebie, a więc tam, gdzie możliwości ich 
wykrycia oraz skutecznego zwalczenia są 
ograniczone, co dotyczy zwłaszcza 
sprawców chorób. Ryzyko ich większej 
liczebności jest znacznie większe na 
plantacjach prowadzonych w wieloletniej 
monokulturze niż na polach o prawidło-
wym  zmianowaniu.
Do szkodników, z jakimi można zetknąć się 
w pierwszych kilku tygodniach od siewu, 
należą m.in.: drutowce, pędraki, ploniarka 
zbożówka, ploniarka gnijka, śmietka 
kiełkówka, rolnice, ptaki, błyszczka 
jarzynówka, zwojkówki, pchełki ziemne, 
ś l i ma k i ,  p i en i k  ś l i n i a nka ,  ms zy ce , 
wciornastki oraz dzikie zwierzęta. Z kolei 
spośród chorób pojawiają się w tym 
okresie zwłaszcza sprawcy: zgorzeli siewek, 



czemu lepiej rozwinięta roślina ma więcej 
energii, by bronić się przed zagrożeniami 
biotycznymi  i  abiotycznymi.
Dobrze, starannie i terminowo wykonane 
zabiegi agrotechniczne podyktowane 
wiedzą i zdrowym rozsądkiem na pewno 
odwdzięczą się nam finansowo, czego 
Państwu życzę w nadchodzącym sezonie.

standardowa

uprawa

głowni guzowatej, głowni pylącej, zgnilizny korzeni i zgorzeli podstawy 
łodygi  oraz  choroby  szalonych  wiech.

Bardzo ważne miejsce zajmują zaprawy nasienne. Ich stosowanie 
zalicza się do działań profilaktycznych, bowiem używa się ich na etapie 
przygotowywania ziarna do siewu, gdy nie można jeszcze w pełni 
przewidzieć, jakie gatunki szkodliwe wystąpią po siewie i w jakim 
nasileniu. Stosowanie zapraw nasiennych (zwłaszcza owadobójczych) 
nie powinno być jednak wykonywane w „ciemno”, dlatego ich użycie 
powinno być poprzedzone np.: przedsiewnymi odkrywkami glebowymi, 
wykonywanymi w celu stwierdzenia obecności drutowców lub 
pędraków, bądź też obserwacjami liczebności gatunków szkodliwych 
w poprzednich sezonach wegetacyjnych kukurydzy. Zaprawianie 
nasion preparatami grzybo- i owadobójczymi oraz stosowanie 

®profilaktycznie doglebowo preparatów takich jak FITO doctor , który 
zapobiega rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów,  powinno być 
stałym zabiegiem wykonywanym na plantacjach prowadzonych 
w monokulturze, na których wzrasta ryzyko wystąpienia w większej 
liczebności  wielu  gatunków  szkodliwych. 
Chociaż zaprawy nasienne zalicza się do środków chemicznych, 
stosowanie ich jest szczególnie propagowaną w integrowanym 
programie ochrony kukurydzy formą zabezpieczania roślin przed 
wczesnowiosennymi agrofagami. W wielu krajach zaprawienie nasion 
jest nieodłącznym elementem ograniczania gatunków szkodliwych, 
gdyż często umożliwia zrezygnowanie z innych bardziej radykalnych 
w oddziaływaniu sposobów chemicznego zabezpieczenia upraw przed 
niektórymi zagrożeniami. Bardzo dobrą alternatywą jest też stosowanie 

®łącznie ze standardowymi zaprawami stymulatora NANO-GRO  dzięki 

®Porównanie kukurydzy zaprawionej NANO-GRO  do kontroli
Źródło: PROCAM

KUKURYDZA
ROLNICTWO
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®Porównanie systemu korzeniowego kukurydzy zaprawianej NANO-GRO
do kontroli
Źródło: PROCAM 
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Czas powoli zastanowić się nad układaniem wiosennej technologii 
uprawy zbóż. Z moich obserwacji po spotkaniach w gospodarstwach, 
wynika, że coraz więcej rolników decyduje się na rozwiązania, które 
poprawiają jakość ich produkcji oraz jakość plonów. Chcą produkować 
zdrową żywność, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji oraz 
poprawiać  właściwości  fizyko-chemiczne  swojej  gleby. 

Od czego zacząć? Już od wczesnych faz rozwojowych (BBCH 29-32) 
spotykamy się z pierwotnymi porażeniami chorób podstawy źdźbła oraz 

D

Joanna Lityńska 
Doradca Agrarius 

TECHNOLOGIA 
UPRAWY 
PSZENICY 

często już wtórnym porażeniem mączniakiem 
prawdziwym oraz septoriozą paskowaną liści. 

Łamliwość podstawy źdźbła jest to choroba, 
która atakuje już przy bardzo niskiej tem-
peraturze ok 4°C i wysokiej wilgotności 
powietrza, jednak jej skutki są widoczne 
stosunkowo późno. Na początku grzyb 
atakuje zewnętrzne pochwy liściowe, 
następnie wnika do środka rośliny. Prowa-
dzi to do bardzo negatywnych skutków, jak 
zamieranie kłosów spowodowane od-
cięciem transportu wody oraz składników  
odżywczych.

Ze względu na bardzo długi okres wegetacji 
jesienią oraz ciepłą zimę bardzo wcześnie 
występują porażenia mączniakiem praw-
dziwym. Atakuje liście oraz źdźbło, tworząc 
biały nalot. Poprzez ograniczenie fotosyn-
tezy oraz zwiększenie intensywność trans-
piracji, roślina jest bardzo osłabiona oraz 
narażona na kolejne infekcje przez inne 
patogeny. Stopień porażenia jest uzależ-
niony od podatności odmiany oraz nasila się  
w  bardzo  gęstych  łanach.

Widoczne gołym okiem objawy septoriozy 
paskowanej liści – plamy z brunatną 
obwódką rozciągające się wzdłuż ner-
wów, widać czasem dopiero 3 tygodnie 
od infekcji. Brak zastosowania ochrony 
doprowadza do wzrostu porażenia oraz 
zasychania całych liści, a tym samym 
znaczącego  obniżenia  plonu. 

4 mm - grubość 
szyjki korzeniowej 
zaprawionej pszenicy

3 mm - grubość 
szyjki korzeniowej 
bez zaprawy

  ługa sucha jesień za nami. Już pod koniec roku mogliśmy
®  obserwować efekty zaprawiania pszenicy NANO-GRO . 

Tak przygotowane rośliny były mniej narażone na negatywne 
efekty niedoboru wody, lepiej wykorzystywały składniki 
pokarmowe oraz były lepiej przygotowane na występujące 
przymrozki  w  dodatku  bez  okrywy  śnieżnej.

ROLNICTWO
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Bardzo dobry rozwiązaniem w ograniczeniu rozwoju 
chorób pszenic jest zastosowanie organicznego prepa-
ratu ®FITO doctor  w dawce 1 l/ha, który działa jak naturalny fungicyd 
oraz bakteriocyd, działając antagonistycznie w stosunku do pato-
genów, konkurując z nimi o przestrzeń oraz o składniki odżywcze. 
Preparat wykazuję przedłużone działanie, oprysk należy wykonać tuż po 
ruszeniu  wegetacji.

®Do tego zabiegu zalecane jest dołożenie AZOT bacter  w dawce 1 l/ha, 
który pozwala nam na obniżenie nawożenia azotowego już o 30 %. 
Badania IUNG Puławy pokazują, że przy stosowaniu tych preparatów 
zwiększa się ilość pobranych substancji przez rośliny. Wpływa to na 
efektywne wykorzystanie stosowanych nawozów oraz podniesienie 
plonowania.

W celu poprawy skuteczności zabiegu, a tym samym zapewnieniu 
lepszych warunków  do rozwoju populacji bakterii Bacillus subtilis oraz 
Azotobacter chroococcum, zawartych w w/w preparatach, należy 
stosować oprysk łącznie z kwasami humusowymi w dawce 200 g 

®preparatu  na  hektar  o  nazwie  LIGNOhumat . 

W trakcie wiosennego okresu wegetacyjnego w pszenicy mamy do 
czynienia z wieloma czynnikami stresowymi od braku wody, wysokich 
temperatury do fitotoksyczności. Jak uchronić się przed negatywnymi 
skutkami, które wpływają znacząco na poziom plonowania. Polecamy 

®w  pierwszych zabiegach dolistnych oprysk NANO-GRO  w ilości 8 szt/ha. 
Jest to ograniczy stymulator, który powoduje w roślinie uruchomienia 
naturalnego procesu obronnego poprzez stymulację produkcji 
hormonów roślinnych. Stymuluje roślinę do wzrostu, poprawia jej wigor 
oraz poprzez pogrubienie ścian komórkowych utrudnia wnikanie 
patogenów. Sprawia, że roślina jest lepiej przygotowana na późniejsze 
infekcje. 

Dbając o poprawę odżywienia roślin oraz zdrowotności upraw, do fazy 
®BBCH 39, zalecane jest wykonanie oprysku Naturalnym Plonem  

w dawce 100 g/ha. Jest to skoncentrowany preparat zawierający 
unikatowe połączenie L-aminokwasów pochodzących z alg, 
fitohormonów i oligopeptydów, a także substancji humusowych.

W wyniku dużej presji chorób często 
konieczne jest zastosowanie drugiego 

®zabiegu FITO doctor . W fazach BBCH 39-59 
mamy do czynienie z brunatną plamisto-
ścią liści, wtórnymi porażeniem septoriozą 
paskowaną liści oraz septoriozą kłosów, 
rdzami  oraz  grzybami  z  rodzaju Fusarium. 

Brunatna plamistość liści jest to jedna 
z najgroźniejszych chorób w uprawie 
pszenicy. Charakterystyczne objawy to 
małe brunatne zmiany z ciemną plamką 
w środku. Rozwój choroby występuję 
w wyższych temperaturach ok 18°C 
i wysokiej wilgotności powietrza. Może 
obniżyć  plon  nawet  o  50 %. 

Grzyby z rodzaju Fusarium powodują za-
nieczyszczenie ziarna pszenicy swoimi 
metabolitami – mykotoksynami, obniżając 
wartość  handlową  plonu.

Należy pamiętać, że zastosowane pre-
paraty podnoszą również jakość naszego 
plonu. Zawartości białka czy glutenu. Pre-

® ®paraty jak NANO-GRO  czy Naturalny Plon  
można stosować 2-3 razy w sezonie w za-
leżności  od  Państwa  potrzeb.

Kluczem do sukcesu jest stworzenie ro-
ślinom najlepszych warunków do wzrostu 
i rozwoju. Dbanie o ich odżywienie, pod-
noszenie odporności na stres oraz ochronę  
przed  chorobami.

ROLNICTWO

technologia

standardowatechnologia

Agrarius
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Izabela Stępniak
Doradca Agrarius 

IDEALNA ROZSADA IDEALNA ROZSADA 
NA LEPSZY STARTNA LEPSZY START
IDEALNA ROZSADA 
NA LEPSZY START

WIEMY JAK TEGO DOKONAĆ!

  prawa papryki jest bardzo wymagająca, potrzebuje
 bardzo  dobrych warunków klimatycznych. Ponieważ 
ważne jest, aby gleba na każdym etapie rozwoju rośliny była 
dobrze nawodniona, a roślina odpowiednio naświetlona. 
Niedobór światła przy wysokich temperaturach powoduje 
słabsze kwitnienie oraz zahamowanie rozwoju rośliny przede 
wszystkim  w  fazie  produkcji  rozsady.

ROZSADA
Przygotowanie dobrej rozsady papryki wymaga okresu 7-8 tygodni. 
Zarówno do uprawy szklarniowej, pod osłonami, jak i uprawy gruntowej 
produkcja rozsady odbywa się dwuetapowo. Najpierw nasiona papryki 
wysiewa się do wilgotnego i odchwaszczonego torfu w skrzyneczkach. 
Skrzyneczki przykrywa się folią perforowaną lub włókniną, utrzymując 
wilgotność podłoża i temperaturę od 25 do 30⁰C (zbyt zimne podłoże 
hamuje rozwój korzeni). Po wykiełkowaniu zdejmujemy przykrycie 
i obniżamy temperaturę do 20-25⁰C. Następnie po okresie 2 tygodni 
przepikowujemy rośliny do wypełnionych substratem doniczek, 
w których roślina rośnie i rozwija system korzeniowy potrzebny szcze-
gólnie po  wysadzeniu  jej  do  gruntu.

Przed wysiewem nasiona należy zaprawić przeciwko chorobom 
grzybowym (jeżeli nie zrobiła tego firma nasienna). W tym celu należy 

®użyć naszego preparatu FITO doctor  w połączeniu z innowacyjnym 
®produktem na rynku NANO-GRO . Pierwszy z nich będzie zapobiegał 

rozwojowi patogenów, a drugi to stymulator wzrostu wpływający na 
wegetatywny i generatywny rozwój roślin. Preparat działa jak 

U szczepionka dla rośliny. Już na poziomie 
komórkowym uruchamia w roś l in ie 
przeciwstresowy mechanizm obronny, 
który zapobiega chorobom i stresom, 
jakich  doświadczyć  może  roślina.

®NANO-GRO  stymuluje rozwój części 
nadziemnej rośliny, co pozwala na szybsze 
i efektywniejsze kiełkowanie oraz wy-
równuje wschody, co przekłada się na 
równomierny wzrost. Pomaga również, 
w stymulacji rozwoju systemu korzenio-
wego, co w uprawie papryki odgrywa 
istotną rolę, ponieważ poprzez dobrze 
rozbudowany system korzeniowy roślina 
pobiera odpowiednią dla siebie ilość 
wody oraz szybciej pozyskuje składniki 
odżywcze  z  gleby.

®Preparat NANO-GRO  możemy i wręcz 
powinniśmy zastosować nie tylko do za-
prawiania nasion, ale również do podlania 
lub oprysku siewki wedle uznania w fazie 
widocznych  2  liści  właściwych  rośliny. 
W momencie kiedy przepikowujemy 
siewkę pojedynczo do większych doniczek 
istotne jest aby tego samego dnia lub 
następnego podlać lub opryskać roz-
tworem złożonym z trzech preparatów: 
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® ® ® ®NANO-GRO , FITO doctor  oraz Naturalny Plon . Stymulator NANO-GRO  
wzmocni wzrost rośliny oraz wpłynie na szybki rozwój masy korzeni i części 

®nadziemnej. FITO doctor  zapewni ochronę po uszkodzeniach mecha-
nicznych, wynikłych w trakcie przesadzania, które są sprawcą wielu 
chorób (np. zgorzel siewek, pleśń) pojawiających się właśnie po 

®przepikowaniu, a Naturalny Plon  odżywi rośl inę ponieważ 
w fazie wzrostu potrzebuje ona wielu składników odżywczych 
i   pokarmowych.

Rozsada przygotowana do sadzenia powinna być krępa, z dobrze 
rozbudowaną masą korzeni, które muszą być zdrowe i białe. Rozsada 
stara lub skażona chorobami, o zbrązowiałych korzeniach gorzej się 
przyjmuje lub zamiera, papryka taka daje później niższy plon owoców. 
Na 3 dni przed sadzeniem, aby ułatwić roślinom przyjmowanie się, 
rozsadę podlewamy takim samym roztworem jak po przepikowaniu 
-  jest  to  tak  zwane  zasilenie  startowe.

Taki schemat na własnym gospodarstwie sprawdził Pan Tomasz Stępniak 
z gminy Radzanów. W produkcji własnej rozsady, przygotowania gleby 
do sadzenia oraz w późniejszych etapach wykorzystywał nasze produkty 
w trakcie wegetacji już w tunelach foliowych. Po całym roku produkcji 
zgodnym z zaleceniami doradcy Agrarius, Pan Tomasz zauważył 
poprawę struktury gleby, brak zalewisk wodnych oraz dużo mniejsze 
dawkowanie  nawozów  mineralnych  do  gleby. 

Z kolei jeśli chodzi o rośliny w fazie rozsady, dla własnego przekonania nie 
zaprawił jednej partii nasion i zauważył różnicę w jakości masy korzeni oraz 
lepszego wyrównania wschodów. Istotny jest też fakt, iż rozsada dzięki 

®zabiegowi z FITO doctor  zmniejszyła znacząco występowanie chorób. 
W dalszej produkcji przełożyło się to na wysoki oraz lepszej jakości plon. 
Papryka lepiej owocowała i była bardzo odporna na choroby, gdzie 
każde zerwanie owocu z krzaka powoduje uszkodzenie mechaniczne, 
które jeśli nie zaschnie to spowoduje zainfekowanie przez grzyby 
chorobotwórcze. Pan Tomasz z zadowoleniem przyznaje, że jest to 
inwestycja, która znacząco ograniczyła wiele kosztów oraz ułatwiła  
produkcję  papryki.

PRZYGOTOWANIE  GLEBY
W uprawie papryki bardzo istotne jest 
odpowiednie przygotowanie gleby przed 
wysadzeniem roślin do gruntu. Pierwszym 
z zabiegów powinno być wyeliminowanie 
szkodliwych patogenów, grzybów, pleśni 
i bakterii chorobotwórczych, najlepiej już 
po zakończeniu produkcji jesienią. W tym 
celu należy wykonać zabieg doglebowy 

® wykorzystując preparaty: FITO doctor oraz 
®LIGNOhumat SUPER . 

®FITO doctor  jest to preparat na bazie 
bakterii Bacillus subtilis, który poprzez  
stworzenie niekorzystnych warunków pato-
gennym grzybom i bakteriom hamuje ich 
namnażanie oraz buduje dużo lepsze 
warunki fitosanitarne gleby, co przekłada 
się na szybszy wzrost rośliny oraz ochronę 
przed innymi chorobami. Z kolei jeśli 
chcemy przyspieszyć namnażanie po-
żytecznych bakterii, zadbać o struktu-
rę naszej gleby stosujemy preparat 

®LIGNOhumat SUPER , który składa się 
z nawozu humusowego z dodatkiem 
potasu i siarki oraz mikroelementów 
w postaci chelatów. Produkt ułatwia 
wytworzenie struktury gruzełkowatej gleby 
co przekłada się na lepszą przepu-
szczalność wody oraz wietrzenie gleby. 

®LIGNOhumat  SUPER przeciwdziała zale-
wiskom wodnym, i co najważniejsze  
pomaga w rozkładzie resztek roślinnych 
i  korzeni  po  skończonej  produkcji. 

Drugim z zabiegów jest zabieg z wyko-
®rzystaniem preparatów AZOT bacter  oraz 

®FOSFOR bacter , które pozwalają na 
obniżenie dawkowania nawozów mine-
ralnych oraz skuteczniejsze ich pobieranie . 

®AZOT bacter  to produkt, który poprzez 
wykorzystanie azotu z powietrza atmo-
sferycznego ułatwia stymulację systemu 
korzeniowego oraz łatwe pobieranie 

®składników odżywczych. FOSFOR bacter  
to produkt, który przetwarza fosfor do form 
łatwych do pobierania przez rośliny, 
poprawiając urodzajność gleby oraz 
wspomaga intensywne i równomierne 
wybarwianie się owoców nawet w sytuacji 
słabego  nasłonecznienia. 

Podstawa to dobry grunt, a mocna roz-
sada to gwarancja nie tylko zdrowych 
i pełnych wigoru roślin, ale co ważne  
długiego  i  obfitego  plonowania.
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(nie)Zbędne (nie)Zbędne 
dylematy dylematy 
współczesnego współczesnego 
sadownika.sadownika.

(nie)Zbędne (nie)Zbędne 
dylematy dylematy 
współczesnego współczesnego 
sadownika.sadownika.

Rozmowa z Adamem Furą.Rozmowa z Adamem Furą.Rozmowa z Adamem Furą.
Paulina Trzos
Doradca Agrarius
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SIŁA NATURY

DLA NATURY
www.agrarius.eu

®

    unikatowe połączenie
       ekstraktu 
          z alg morskich 50%
       i kwasów 
      humusowych 50%



Agata Hołysz

B

o naszych sprzymierzeńców, którymi sąo naszych sprzymierzeńców, którymi sąo naszych sprzymierzeńców, którymi są

       ioróżnorodność obejmuje „zmienność żywych organizmów      
zamieszkujących wszystkie środowiska oraz zmienność 

„Colony Collapse Disorder (CCD) czyli Masowe Ginięcie Pszczół. 
Pierwszy raz użyto tego określenia w 2006 roku gdy zdano sobie sprawę, 
że populacje tak potrzebnych nam zapylaczy są zagrożone. Do 2005 roku 
na obszarze Europy wyginęło ok. 16% rodzin pszczoły miodnej 
(Apis mellifera). Według sporządzonego raportu główną przyczyną CCD 
są nie tylko niezależne od ludzi choroby wirusowe, ale również stoso-
wanie pestycydów, a w szczególności tych z grupy neonikotynoidów"'. 

Zagrożenia ze strony ludzi

 Niewątpliwie "każdy rolnik wie jak istotną rolę pełnią zapylacze". 
Przypominamy, że niepoprawnie wykonane zabiegi agrotechniczne, 
bądź wykonane w niewłaściwym czasie, które mogą szkodzić populacją 
zapylaczy podlegają karą grzywny (ustawa o środkach ochrony roślin 
z dnia 8 marca 2013 roku Dz. U. poz. 455). Nie sposób tu nie wspomnieć, 
że według wyliczeń dzięki zapylaczom roczne korzyści na terenie Unii 
Europejskiej szacuje się na około 22 mld euro. Z pewnością wiedzą 
to doskonale pszczelarze. Oni też dokładnie mogą opowiedzieć jak 
dużo wysiłku trzeba włożyć, aby utrzymać rodzinę pszczelą. I nie chodzi 
tu tylko o ochronę przed chorobami i pasożytami (m.in. Varroa 
destructor i Nosema ceranae), ale coraz częściej przed bezpośrednim 
działaniem człowieka (antropopresja), która nie tylko dewastuje 
środowisko naturalne przez rozwój przemysłu, infrastruktury drogowej 
i urbanistycznej, ale przez wprowadzanie nowych technologii w uprawie 
roślin oraz w chowie zwierząt i hodowli, a także w wyniku intensykacji 
produkcji.

Wiesław Michałek
IHAR Grodkowice

systemów ekologicznych, których częścią są te organizmy, przy 
czym tak ujęta zmienność obejmuje różnorodność wewnątrz-
gatunkową, międzygatunkową i różnorodność ekosystemów”

(Konwencja o różnorodności biologicznej, „Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 r.).Została 
wtedy uchwalona „Konwencja o różnorodności biologicznej”, która ma celu 
zachowanie całej różnorodności biologicznej występującej na Ziemi. A konkretnie mówi 
o zachowaniu poszczególnych gatunków, jak i całych biocenoz i ekosystemów. 

Bogaty skład gatunkowy wpływa ko-
rzystnie na stabilność biocenoz, dlatego 
tak ważne jest również zachowanie 
gatunków chwastów łąk i pól uprawnych 
dające szeroki okres ukwiecenia, a które są 
zagrożone wyginięciem, i przez to pozba-
wiamy pożytku zapylaczy i pszczoły miodnej. 

W Europie jest ponad 2 500 gatunków 
dzikich pszczół. Uzależnienie od jednego 
zapylacza, jakim jest pszczoła miodna, jest 
strategią bardzo ryzykowną. Jeśli choroba 
lub inny czynnik spowoduje spadek 
liczebności pszczół miodnych, przy braku 
innych zapylaczy, produkcja rolna obniży 
się. Jednym z dowodów na to, że problem  
dotyka nas bezpośrednio są wzrastające 
ceny  owoców.

 Idąc dalej tym tropem możemy powie-
dzieć, że zagrożeniem dla takich zapy-
laczy jest również zmieniający się klimat. 
Nie trzeba daleko szukać, według danych 
meteorologicznych IMGW, średnia roczna 
temperatura powietrza w Polsce była 
najwyższa w historii badań meteoro-
logicznych. Mniejsza średnia temperatur 
zimą przyczynia się do szybszego budzenia 
s ię choćby pszczoły miodnej (Apis 
mellifera), która nie jest w stanie zdobyć 
pożywienia  w  okresie  zimowym.

Dzikie pszczoły mogą stanowić bufor 
zabezpieczający przed skutkami strat 
w  pszczołach  miodnych. 

"Dzikie Zapylacze""Dzikie Zapylacze"

Zadbajmy Zadbajmy Zadbajmy Zadbajmy Zadbajmy Zadbajmy 
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 Podczas gdy zmiany klimatu są zjawiskiem globalnym i w pojedynkę nie 
jesteśmy w Podczas gdy zmiany klimatu są zjawiskiem globalnym 
i w pojedynkę nie jesteśmy w stanie zapobiec temu procederowi, 
możemy się zastanowić nad następnym zagrożeniem dla zapylaczy 
jakim jest rolnictwo przemysłowe. W dzisiejszych czasach rolnicy są 
nastawieni na maksymalizację zysków. Dlatego pod kątem zysków 
bardziej opłaca się zasiać większy areał monokulturą, co okazuje się nie 
być korzystne dla populacji zapylaczy. Rozpatrzmy przykład rzepaku 
(Brassica napus), który jest głównym elementem pożytku dla dzikich 
zapylaczy. Przynosi on pożywienie średnio przez 45 dni w roku, gdy 
kwitnie.  Zakładając, że według danych okres wegetacyjny trwa od 190 
dni w północno-wschodniej części kraju (Pojezierze Mazurskie) do 
ponad 220 dni na Nizinie Śląskiej (dolina Odry) i zachodniej części Kotliny 
Sandomierskiej, pszczoły przez około 150 dni są pozbawione łatwego 
dostępu  do  pożywienia.

Ta kwestia powinna być rozważana nie tylko od strony monokultur, ale 
także rolnictwa zrównoważonego. W tym przypadku zamiast 
ogromnego areału obsianego jednym typem uprawy mamy kilka 
mniejszych pól obsianych inną uprawą o różnym czasie kwitnięcia. 
Generalnie w naszym kraju jest obserwowany spadek ukwiecenia, które 
ma jeszcze i wymiar estetyczny naszych obejść oraz obrzeży dróg. Mało 
tego- im więcej mamy pól tym większa ilość miedz z swoją 
bioróżnorodnością  i  siecią  korytarzy. 

Według badań poświęcenie zaledwie 5% pola na nieużytki 
czyli tzw. miedzę, może podnieść uzyskany plon parokrotnie.

 Na zakończenie kilka pomysłów, już dla zainteresowanych aktywną 
ochroną populacji dzikich zapylaczy (głównie Osmia rufa). Jako, 
że gatunek ten jak i jemu podobne nie tworzy uli, jego głównym 

miejscem bytu są zbutwiałe pnie, sterty liści 
i suchej trawy, bądź też trzciny na mo-
kradłach. W wyniku intensywnej orki oraz 
zabiegów upiększających nasze ogrody, 
zapylacze te nie odnajdują miejsc gdzie 
mogłyby złożyć swoje jaja. Dlatego 
„Greenpeace Polska” opubl ikował 
broszurę informacyjną, w której zamieścił 
parę pomysłów na „hotele dla zapylaczy”. 
Idea jest  prosta, przede wszystk im 
wystarczą chęci i  dodatkowo ki lka 
suchych trzcin, bądź słoma. Reszta zależy 
od wykonawcy – czy chce zrobić małą 
konstrukcje czy dużą chroniącą do-
datkowo  przed  ptakami. 

Na zdjęciu przykład budki z trzciną, która 
dodatkowo jest chroniona przed ptakami.
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Aleksander Muskus

Zastosowanie badania Zastosowanie badania 
  przestrzennej zmienności przestrzennej zmienności 

przewodnictwa elektrycznego gleby przewodnictwa elektrycznego gleby 
w rolnictwie.w rolnictwie.

Zastosowanie badania 
 przestrzennej zmienności 

przewodnictwa elektrycznego gleby 
w rolnictwie.

     kaner elektromagnetyczny Geonics Em 38 – MKII jest urządzeniem     
badającym zmienność przewodnictwa gleby [EC mS/m]. Składa się 
z  dwóch  cewek  indukcyjnych:  nadawczej  i  odbiorczej.

Pole elektromagnetyczne indukowane przez jedną z cewek mody-
kowane jest parametrami gleby i odbierane przez drugą cewkę. 
Różnica wartości sygnału wysłanego i odebranego jest podstawą do 
kalkulacji przewodnictwa gleby.

Celem badanie jest wyodrębnienie stref o zbliżonych parametrach 
zyko - chemicznych  jak  również  wykazania  różnic  między  nimi. 

Powstała w ten sposób mapa zmienności gleby pozwala na dokładne 
wyznaczenie sektorów poboru prób gleby (próbki pobierane są 
w homogenicznych obszarach, wykluczając możliwość poboru ze stref 
o innej kategorii agronomicznej gleby, a co za tym idzie zapewniające 

bardziej jednorodne wyniki 
zawartości substancji odżyw-
czych)  jak i późniejszych stref 
dawkowania nawozu. Wszy-
stko to pozwala opracować 
mapy potencjalnej produk-
tywności pola, wykorzysty-
wane w procesie planowania 
zabiegów agrotechnicznych 
np. zróżnicowanego wysie-
wu nasion czy prac melio-
racyjnych. Prawidłowo skali-
browany skaner ciągnięty jest 
za samochodem terenowym 

z prędkością około 15 km/h. Przejazdy odbywają 
się w pasach równoległych, oddalonych od siebie 
o około 15-18 m. W czasie jednej sekundy 
komputer polowy z odbiornikiem GPS zinte-
growanym z urządzeniem rejestruje 10 punktów 
zawierających informacje odnośnie prze-
wodnictwa badanego obszaru oraz mapuje 
względną wysokość terenu, dostarczając przy tym 
istotnych – np. z punktu widzenia warun-
ków hydrologicznych – danych o poziomym 
ukształtowaniu powierzchni pól uprawnych.

S
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Istotnym czynnikiem modykującym wyniki skanowania jest także 
topograa terenu,  strefy erozji gruntu czy procesów wymy-określająca
wania i gromadzenia nawozów aplikowanych na daną powierzchnię. 
Wpływ na wyniki skanowania ma także historia użytkowania danego 
terenu,  a w szczególności  gruntu wynikająca kompakcja 
z długoletniego używania tych samych ścieżek technologicznych 
w procesie uprawy. Widoczna jest też wyraźna, dodatnia korelacja 
pomiędzy odczynem gleby, zawartością węgla (próchnicy) 
a  przewodnictwem  elektrycznym. 

Wpływ tak wielu czynników kształtujących wynik pracy skanera nie 
pozwala na jednoznaczne określenie granulometrii badanej gleby, 
opierając się tylko o różnice przewodnictwa w strefach zmienności. 

Konieczne jest zatem wykonanie dodatkowych, kierunkowych badań 
np.: granulometrii metodą laserową lub areometryczną, jak również 
analizy zawartości interesujących nas związków chemicznych, ma-
jących na celu wykazanie faktycznych parametrów i wartości tych 
parametrów  w  strefach  wyznaczonych  w  wyniku  skanowania.

Czynniki kształtujące przewodnictwo elektryczne gleby:

Na zmienność przewodnictwa elektrycznego w glebie mają wpływ 
następujące  czynniki  i  ich  interakcje:

 uwodnienie gleby, 
   zasolenie gleby (zawartość soli występujących w nawozach 
jak  również  poziom  wymiany  kationów), 
granulometria gleby, 
skład  zyko-chemiczny  gleby.

Dokładna analiza porównawcza map plonowania oraz zawartości 
biomasy (NDVI) bardzo wyraźnie potwierdza istnienie wzajemnych 
zależności z przewodnictwem gleby. Ponadto niezwykle istotnym 
czynnikiem modykującym przewodnictwo elektryczne gleby jest 
także jej struktura, która bezpośrednio wpływa na pozostałe parametry 
np. pojemność wodną gruntu czy zdolność  buforową  gleby.

Przygotuj grunt
   pod nowy sezon!

Podnosi żyzność gleby

Poprawia fitosanitarny 

stan gleby
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EC

NDVI

Plon

Porównanie map plonu, Porównanie map plonu, 
NDVI z mapą ECNDVI z mapą EC
Porównanie map plonu, 
NDVI z mapą EC

Opracowanie map porównawczych 
– dr  Jacek Niedźwiecki  IUNG
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