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Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych

Szanowni Państwo,
Możemy już podsumować rok 2020. Plony większości upraw były zadowalające, rzepaku zebraliśmy
ok. 2,9–3,0 mln ton – to więcej, niż rok wcześniej. Ceny w okresie żniw również nie dawały powodu do narzekania, ponieważ na ogół kształtowały się powyżej 1600 zł za tonę. Także obecne notowania pozwalają
zarobić tym plantatorom, którzy zdecydowali się na przechowanie nasion. Szacujemy, że w tym roku zasiane
zostało powyżej 900 tys. ha. Warunki do siewu i wegetacji jesiennej były dobre, zatem zdecydowana większość plantacji wchodzi w okres zimy prawidłowo rozwinięta.
Przez cały rok informowaliśmy Państwa o działalności KZPRiRB. Chciałbym przypomnieć tylko kilka najistotniejszych kwestii:
•	uzyskanie zezwolenia (jako jedyni w Europie) na stosowanie zapraw nasiennych z grupy neonikotynoidów,
•	rozpoczęcie prac nad uzyskaniem dopłat do materiału siewnego rzepaku w ramach Krajowego Planu
Strategicznego WPR 2021–2027. Takie wsparcie bardzo dobrze wpisuje się zdaniem Zrzeszenia w cele
nowej WPR i Zielonego Ładu,
•	w ramach Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych podejmujemy działania na rzecz stabilizacji branży
biopaliw w oparciu o założenia dyrektywy RED II,
•	systematyczne wydawanie informatorów cenowych rozszerzone o notowania cen soi.
Ten rok bardzo zmienił naszą pracę. Jak każdy z nas, musieliśmy radzić sobie w warunkach pandemii,
co bardzo ograniczyło dotychczasowe formy działalności, dlatego chciałbym bardzo podziękować pracownicom Zrzeszenia za ich bardzo rzetelną pracę w tym trudnym roku.
Sonii Kamińskiej-Stępień, która m.in. redaguje informator „Nasz Rzepak” i z dużym sukcesem dba o jego
wartość merytoryczną oraz Ewelinie Spłocharskiej, która jako Dyrektor dba o ciągłość pracy Zrzeszenia
i z ogromnym zaangażowaniem i inicjatywą wykonuje swoje obowiązki, w tym utrzymując stały kontakt
z członkami Zrzeszenia oraz z firmami i instytucjami współpracującymi z KZPRiRB.
Szanowni Państwo, przed nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Życzę Państwu dużo zdrowia,
spokoju i radości. Miejmy wszyscy nadzieję, że nadchodzący rok będzie wolny od stresu związanego z pandemią i pozwoli wrócić nam do normalnych, bezpośrednich relacji, których chyba wszystkim zaczyna już
brakować.
Wszystkiego Najlepszego!

Pozdrawiam
serdecznie,
Zostań członkiem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych
•
•
•
•

bezpłatna prenumerata pisma „Nasz Rzepak”
newsletter „Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw” – zbiór informacji z rynku
informacje cenowe z zakładów tłuszczowych i innych firm skupowych otrzymywane SMS-em i/lub e-mailem
Juliusz Młodecki
udział w imprezach organizowanych przez KZPRiRB
Prezes Zarządu

www.kzprirb.pl
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Szanowni Czytelnicy,

Numer specjalny to także mały sukces samego Informatora, bo pokazuje, że w tym trudnym okresie udało się
jednak nieco rozwinąć skrzydła.
Zachęcając do jego lektury, serdecznie życzę sukcesów oraz zdrowia wszystkim Członkom Zrzeszenia
i czytelnikom „Naszego Rzepaku” w całym 2021 roku!
Pozdrawiam,
Sonia Kamińska-Stępień
Redaktor Naczelna

Nr 4 (57) październik/listopad/grudzień 2020

ISSN 1896-9704

Egzemplarz bezpłatny

WYDANIE
SPECJALNE

Uprawa
i ochrona
rzepaku

Nr 4 (57) październik/listopad/grudzień 2020

To wyjątkowe wydawnictwo, poświęcone w całości szeroko pojętej agrotechnice rzepaku, ma pomagać plantatorom w ich codziennym trudzie, dzięki czemu, mam nadzieję, także Zrzeszenie przyczyni się w pewien sposób
do Waszych zawodowych sukcesów.

Informator Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Informator Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Rok 2020 był pod wieloma względami dla nas wszystkich wyjątkowy, czasem bardzo trudny
ze względu na pandemię i związane z nią nowe wyzwania. Patrząc z nadzieją na to, że kolejny, nadchodzący rok będzie okresem powrotu do normalności, nie możemy zapominać o naszych codziennych sprawach. Rolnictwo jest szczególnie wrażliwą dziedziną, dlatego tym bardziej mam przyjemność przekazać na Państwa ręce pierwszy tego rodzaju numer specjalny
„Naszego Rzepaku”.
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Prof. dr hab.
Marek Korbas

Dr Ewa Jajor
Instytut Ochrony

Joanna Horoszkiewicz-Janka

Instytut Ochrony

Roślin – PIB,

Instytut Ochrony Roślin – PIB,

Roślin – PIB, Poznań

Poznań

Poznań

Energia przetrwania, rozwoju, plonowania
kontrola chorób
jesienią i wiosną

SPECJALISTA
NA SUCHĄ
ZGNILIZNĘ

wzrost zimotrwałości
rzepaku ozimego

Strategia ochrony roślin oleistych
i białkowych przed chorobami
Rolnicy i przedsiębiorcy rolni w swych działaniach mających za zadanie ochronić
przed chorobami rośliny oleiste, a w szczególności mamy tu na myśli rzepak, gorczycę i słonecznik znajdują się w trudnej sytuacji. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do roślin białkowych takich jak łubin, groch, bobik i soja. Obecnie pod uwagę
trzeba brać i traktować poważnie zwalczanie i ograniczanie sprawców chorób wypełniając zasady obowiązujące przy realizacji integrowanej ochrony roślin. W strategii
ochrony roślin oleistych i białkowych, dzięki integrowanej ochronie roślin, łatwiej
osiągnie się cele dotyczące rozwoju rolnictwa zrównoważonego, a co się z tym wiąże
strategię koncepcji, która określana jest nazwą „Zielony ład”.
W celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów do
strategii ochrony roślin rolniczych, w tym oleistych
i białkowych podchodzić trzeba holistycznie, czyli
całościowo. Wiele czynników i elementów w złożonym procesie produkcji rolniczej ma znaczenie
i należy je brać pod uwagę, aby ochrona rzepaku,
gorczycy, słonecznika, łubinu, bobiku, grochu i soi
była skuteczna, opłacana i powodowała minimalną
ingerencję w agrocenozę.
Omawiając strategię ochrony roślin przed porażeniem przez sprawców chorób, wskażemy nie
wszystkie, ale w naszej opinii najważniejsze czynniki, które umożliwią szeroką realizację wszystkich
lub możliwych do realizacji w danej uprawie metod

niechemicznych wymienianych przy omawianiu stosowania integrowanej ochrony roślin. W tej części
strategii ochrony przed chorobami ważne są metoda
hodowlana i metoda biologiczna.
W metodzie agrotechnicznej strategiczną sprawą
jest utrzymanie żyzności gleby przez wielolecia oraz
troska o jej życie mikrobiologiczne, bo to determinuje jej dobry stan fitosanitarny gdzie trafiają nasiona,
z których później wyrastają rośliny. Żyzna gleba bez
organizmów chorobotwórczych to pozbycie się wielu
chorób w czasie wschodów i późniejszej wegetacji.
Uzyskać to można poprzez racjonalne zagospodarowanie resztek pożniwnych. Znaczenie tutaj też ma
odpowiedni płodozmian, utrzymanie optymalnego

szybsza regeneracja
po okresie zimowym
zapobieganie
wyleganiu
stymulacja prawidłowego
rozwoju systemu
korzeniowego
Sucha zgnilizna kapustnych

pH (odczynu gleby) i harmonijne nawożenie, a mówiąc precyzyjniej żywienie roślin.
W metodzie hodowlanej zwrócić należy uwagę
na odmiany, które doskonale dostosowane są do istniejących warunków glebowych, czy zmiennej pogody. Rośliny charakteryzują się odpowiednią budową
(silny system korzeniowy, odpowiednia powierzchnia
liści itp.). Dla strategii ochrony istotna jest odporność
odmiany na porażanie przez sprawców chorób. Gdy
planuje się uprawę danego gatunku, należy z doboru odmian wybrać takie, które dostosowane są do
warunków glebowych i klimatycznych gospodarstwa
oraz charakteryzujących się wysoką odpornością na
choroby. W przypadku, gdy uprawia się rzepak, taka
możliwość wyboru istnieje. W doborze są odmiany
o wysokiej odporności na porażanie przez sprawców
chorób jak: kiła kapusty, sucha zgnilizna kapustnych. W tym gatunku jest już wiele odmian odpornych na wirusa żółtaczki rzepy. W strategii ochrony
rzepaku powinno się uwzględniać więc uprawę odmian odpornych. Trudniej jest zastosować tę metodę

idealny pokrój roślin,
równomierne kwitnienie
i dojrzewanie
optymalne magazynowanie
składników pokarmowych

PLON sezon 2019/2020

zastosowanie różnych systemów ochrony
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Obliczeń dokonano dla średniej ceny
rzepaku z 18.09.2020 oraz średnich cen
produktów na podstawie badań panelowych

Antraknoza łubinu

Rdza bobiku

Zgnilizna twrdzikowa na słoneczniku
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

na górnej powierzchni liści drobne, wyraźnie ograniczone plamy, barwy czekoladowej
z lekko wzniesionym czerwonobrunatnym brzegiem o średnicy od 0,5–3 mm, silnie
porażone liście przedwcześnie zasychają i opadają, na łodygach nekrozy barwy brązowo-czekoladowej lub brunatnej, plamy na porażonych strąkach barwy wiśniowo-brązowej, przy silnym porażeniu młode strąki zamierają i opadają
początkowo żółtawe plamki, w późniejszym czasie widoczne są na nich ułożone kolisto, żółtopomarańczowe, pylące skupienia zarodników, po 2–3 tygodniach rdzawo-brunatne skupienia zarodników letnich, skupienia ułożone są bezładnie lub w kształcie pierścieni, silnie porażone rośliny stopniowo żółkną i przedwcześnie zamierają
nieregularne, sinozielone plamy na liściach, łodygach i strąkach często z szarobrązowym nalotem grzybni oraz trzonków i zarodników konidialnych, porażone części
rośliny zamierają
czernienie korzeni, zasychanie brzegów liści i zahamowanie wzrostu siewek, na starszych roślinach objawy widoczne są na podstawie łodyg i na korzeniach, silnie porażone rośliny zamierają, przy słabszym porażeniu liście brązowieją i zasychają nie
zawiązując nasion

część kiełków brunatnieje i zamiera jeszcze przed wschodami, po wschodach na
przyziemnej części podliścieniowej i na korzeniach powstają brunatne plamy, w tych
miejscach siewki wyraźnie się przewężają, a rośliny więdną i przewracają się, silnie
porażone siewki zamierają, słabo porażone rosną, ale ich dalszy rozwój jest znacznie
słabszy

Botrytis fabae

Uromyces
fabae

Botrytis cinerea

Fusarium
oxysporum
f. sp. fabae,
F. solani,
F. avenaceum,
Rhizoctania
solani

Czekoladowa
plamistość
bobiku

Rdza bobiku

Szara pleśń

Więdnięcie
i sucha
zgnilizna
korzeni bobiku

Zgorzel siewek, Pythium
zgnilizna
debaryanum,
korzeni
Fusarium
oxysporum,
F. avenaceum

płodozmian, optymalny termin siewu, właściwa
głębokość i norma wysiewu, dobra struktura gleby, zbilansowane nawożenie

zdrowy materiał siewny, niszczenie resztek pożniwnych, prawidłowe zmianowanie

płodozmian, niszczenie resztek pożniwnych, izolacja przestrzenna, optymalne nawożenie, opryskiwanie roślin w trakcie wegetacji

staranny zbiór roślin i uprawa gleby umożliwiająca zniszczenie resztek pożniwnych, prawidłowe
zmianowanie, siew odmian o zwiększonej odporności

zdrowe, kwalifikowane nasiona do siewu, staranny zbiór roślin i niszczenie resztek pożniwnych,
siew odmian o zwiększonej odporności, opryskiwanie roślin fungicydami w okresie wegetacji

zdrowy kwalifikowany materiał nasienny, dokładny zbiór i uprawa gleby, przerwa w uprawie, siew
odmian o zwiększonej odporności, opryskiwanie
roślin fungicydami w okresie wegetacji

Najważniejsze metody ograniczania

Cechy diagnostyczne
objawy porażenia mogą występować na wszystkich nadziemnych częściach roślin,
wczesna infekcja może powodować przedwschodową i powschodową zgorzel siewek, na liścieniach owalne plamy o barwie łososiosej, wielkości 2–5 mm, otoczone
brunatną obwódką, na starszych roślinach (infekcja wtórna) małe plamy o brązowołososiowej barwie na łodydze, więdnięcie wierzchołków pędów, pastorałowate skręcania się łodyg, charakterystyczne gniazda porażonych roślin na plantacji, na strąkach
okrągłe, łososiowe plamy z brunatną obwódką i licznymi zarodnikami konidialnymi
na liściach i łodygach nieregularne, brunatne plamy, szczególnie przy brzegach liści o średnicy ok. 1 cm, silnie porażone listki więdną i opadają, na strąkach plamy
o barwie brunatnej, niekiedy zagłębione i pokryte czarnym, aksamitnym nalotem, na
liściach łubinu wąskolistnego plamy mają barwę brunatno–fioletową i średnicę zbliżoną do szerokości liścia
porażona łodyga brunatnieje i gnije, po wyrwaniu rośliny korzenie zostają w glebie,
w dolnej części łodygi występuje przy wysokiej wilgotności różowy nalot grzybni i zarodników konidialnych

latem na górnej stronie liści łubinu, na okrągłych brunatnych plamach rozwijają się
pojedynczo lub w grupach cynamonowo-brunatne pylące skupienia zarodników,
nieco później również na dolnej stronie liści wytwarzane są ciemnobrunatne skupienia zarodników, silniejsze wystąpienia rdzy prowadzi do przedwczesnego zamierania, zasychania i opadania liści
najczęściej w lipcu, począwszy od dolnych liści plamy o średnicy 2–6 mm, okrągłe,
najpierw jasne i wodniste, później przebarwiające się na kolor szaroniebieski lub szarobrunatny z ciemniejszym obrzeżeniem, 2–3 plamki na liściu powoduje jego odpadanie, na łodygach i strąkach plamy okrągłe o średnicy 1–3 mm początkowo czerwonobrunatne, część roślin zamiera przedwcześnie, siewki wyrosłe z porażonych nasion
są karłowate, pogięte, mają zbrunatniałą i przewężoną łodygę
brunatne plamy na liścieniach i łodyżkach siewek, porażone siewki zamierają, często
pokryte są puszystym nalotem trzonków z zarodnikami konidialnymi o szarym zabarwieniu na łodygach, kwiatostanach i strąkach
w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków rośliny więdną, na łodygach brunatne,
najczęściej podłużne plamy, a na ich powierzchni w czasie wilgotnej pogody widoczny jest nalot grzybni z zarodnikami, przy silnym porażeniu rośliny placowo zamierają
i łatwo można je wyciągnąć z gleby i nie wydają plonu
zgnilizna dolnej części łodyg pokryta grzybnią barwy białej, niekiedy wokół plamy powstaje obwódka i pokrywa się watowatym nalotem grzybni, wnętrze łodygi wypełnione jest watowatą grzybnią, w której tworzą się czarne, nieregularnego kształtu sklerocja, grzybnia i sklerocja mogą występować również na powierzchni łodyg, łodygi
pękają i łamią się, liście zasychają i więdną, porażeniu mogą ulegać strąki

brunatne plamy na korzeniach, szyjkach korzeniowych i łodyżkach z czasem obejmujące cały ich obwód, powstają charakterystyczne przewężenia, silne porażenie może
powodować więdnięcie i zamieranie roślin

Sprawca
Glomerella
cingulata st.
kon. Colletotrichum lupini

Pleiocheta
setosa

Nectria haematococca var.
brevicona st.
kon. Fusarium
solani, Giberella avenacea st.
kon. Fusarium
aveanaceum
Uromyces
lupinicola

Pleospora
herbarum st.
kon. Stemphylium botryosum

Botrytis
cinerea
Fusarium
oxysporum
f. sp. lupini

Sclerotinia
sclerotiorum

Fusarium sp.,
Rhizoctonia
sp., Colletotrichum sp.,
Pythium sp.

Choroba
Antraknoza
łubinu

Brunatna
plamistość
liści łubinu

Fuzaryjna
zgorzel łubinu

Rdza łubinu

Szara
plamistość
liści łubinu
(Opadzina
liści łubinu)
Szara pleśń

Więdnięcie
fuzaryjne
łubinu

Zgnilizna
twardzikowa

Zgorzel siewek

orka, odpowiedni płodozmian, siew w optymalnym terminie agrotechnicznym, zrównoważone
nawożenie, odpowiednia gęstość siewu, regulacja zachwaszczenia, zaprawianie nasion

orka, odpowiedni płodozmian, zrównoważone nawożenie, należy zapobiegać nadmiarowi
składników pokarmowych, odpowiednia gęstość
siewu, regulacja zachwaszczenia, izolacja przestrzenna od innych upraw roślin podatnych, usuwanie i niszczenie chorych roślin podczas wegetacji, opryskiwanie roślin w trakcie wegetacji

czteroletnia przerwa w uprawie, wczesny siew
łubinu uprawianego na nasiona, uprawa odmian o większej odporności, opryskiwanie roślin
w trakcie wegetacji

wczesny siew, zrównoważone nawożenie, regulacja zachwaszczenia, zbiór w optymalnym terminie, opryskiwanie roślin w trakcie wegetacji

wczesny siew zdrowych nasion, prawidłowe nawożenie, przeoranie resztek pożniwnych, unikanie sąsiedztwa łubinu z lucerną i koniczyną,
staranna pielęgnacja roślin

wczesny siew, niszczenie resztek pożniwnych
(głęboka orka), niszczenie chwastów, opryskiwanie roślin w trakcie wegetacji

co najmniej 4-letnia przerwa w uprawie, wczesny
siew, uprawa odmian o mniejszej podatności

używanie do siewu zdrowego materiału siewnego, wczesny siew, prawidłowe zmianowanie,
prawidłowe nawożenie (P i K), opryskiwanie roślin w trakcie wegetacji

zdrowy materiał siewny, unikanie sąsiedztwa
plantacji łubinu, uprawa odmian o zwiększonej
odporności, opryskiwanie roślin w trakcie wegetacji

Najważniejsze metody ograniczania

Tabela 2. Cechy diagnostyczne i metody ograniczania najważniejszych chorób łubinu

na liściach owalne brunatne plamy z jaśniejszym centrum i ciemną czerwonobrunatną obwódką składającą się z jednego lub kilku pierścieni, w środku plam występują
liczne, czarnobrunatne owocniki – piknidia, na łodygach plamy są wydłużone i zlewają
się, na strąkach ciemne plamy o nieregularnym kształcie, bardziej zagłębione, często
zlewają się ze sobą tworząc nekrozy

Cechy diagnostyczne

Ascochyta
fabae

Sprawca(y)

Askochytoza
bobiku

Choroba

Tabela 1. Cechy diagnostyczne i metody ograniczania najważniejszych chorób bobiku
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Cechy diagnostyczne
początkowo brunatnoczerwone plamki (w fazie siewki – infekcja z nasion),
na strąkach okrągławe, nieco wklęsłe, brunatnego koloru plamy, często
dochodzi do zahamowania wzrostu strąków i ich zniekształcenia

na powierzchni liści ciemnobrunatne plamy początkowo bardzo małe, później powiększające się, większe plamy mają jaśniejszy środek, z widocznymi gołym okiem czarnymi, okrągłymi owocnikami grzyba (piknidiami), na
strąkach plamy są podobne jak na liściach, grzyb może porażać nasiona
plamy są początkowo dość drobne, ale z czasem mogą się zlewać w większe, postępują od szczytów liści, szary, w miarę upływu czasu prawie biały środek, otoczony jest czerwonobrunatną, ciemniejącą obwódką, grzyb
może porażać także strąki i nasiona powodując purpurowe plamistości
Zgorzel szyjki korzeniowej i łodygi rośliny rosną bardzo wolno, są mniejsze, na szyjce korzeniowej i podstawie łodygi ciemnobrązowe i czerwonawe przebarwienia powstające w wyniku stopniowego rozkładu tkanek.
Fuzaryjne więdnięcie – fuzarioza naczyniowa zahamowanie wzrostu roślin,
zwijanie się liści, więdnięcie kwiatostanów, ograniczenie wzrostu strąków.
Brunatnienie strąków – strąki są brązowe i słabo rozwinięte, przy silnym
porażeniu grzybnia przerasta do nasion, które nie wypełniają się i pozostają płaskie, z rozlanymi ciemnobrązowymi plamami
rośliny rozwijające się z porażonych nasion przestają rosnąć i dość szybko
zamierają, w czerwcu na nowo zainfekowanych roślinach pojawiają się, na
górnej powierzchni blaszek liściowych, żółtozielone plamki, które mogą się
powiększać i szarzeć, na spodniej stronie liści, pod plamami, kiedy jest
duża wilgotność powietrza, może być widoczny szarawy nalot
najsilniej rozwija się w drugiej połowie wegetacji roślin, na liściach tworzą
się małe, zaokrąglone, rdzawo-brązowe, później ciemnobrązowe zgrubienia, wystające z naskórka, porażone liście zwykle opadają na ziemię
na dolnych liściach nieregularne, ciemnobrązowe plamy z żółtą otoczką,
w sprzyjających dla patogena warunkach, porażeniu ulegać mogą niekiedy także liście górne

na porażonych fragmentach roślin występują sinozielone plamy z charakterystycznym szarym nalotem, zaatakowane organy szybko gniją i zasychają – wystąpienie w czasie wzrostu strąków może powodować ich opadanie lub przedwczesne otwieranie i osypywanie nasion

na łodygach białoszare plamy, na których następnie rozwija się biała watowata grzybnia, a na jej powierzchni lub częściej wewnątrz łodyg pojawiają
się czarne sklerocja, grzybnia przerasta tkanki łodyg, co może prowadzić
do przedwczesnego zamierania górnej części roślin
silna infekcja w momencie kiełkowania nasion powoduje brak wschodów,
na wschodzących roślinach sczernienia lub zbrunatnienia na korzonkach
i hipokotylu (fragment siewki pomiędzy korzonkiem a liścieniami), objawy
także na liścieniach i pierwszych liściach właściwych

Sprawca(y)
Colletotrichum truncatum,
Colletotrichum glycines

Ascochyta sojaecola

Cercospora kikuchii,
Cercospora sojina

Gibberella avenacea
an. Fusarium avenaceum, F. culmorum,
Gibberella pulcaris an.
F. sambucinum, Haematonectria haematococca
an. Fusarium solani
Peronospora manshurica

Uromyces sojae

Septoria glycines

Botrytis cinerea

Sclerotinia sclerotiorum

Globisporangium spp.
(różne rośliny przemysłowe), Pythium
spp. (różne rośliny)

Choroba
Antraknoza
soi

Askochytoza soi

Chwościk
soi

Fuzarioza
soi

Mączniak
rzekomy soi

Rdza soi

Septorioza
soi

Szara pleśń

Zgnilizna
twardzikowa

Zgorzel
siewek

używanie kwalifikowanego materiału siewnego; zakładanie plantacji na glebach odpowiadających wymaganiom soi; szczepienie nasion szczepionkami zawierającymi kultury bakterii symbiotycznych

właściwy płodozmian; nie zakładać plantacji soi na
polu po rzepaku; niszczenie resztek pożniwnych; siew
w optymalnym terminie agrotechnicznym; zrównoważone nawożenie; uprawa odmian o większej odporności;
opryskiwanie roślin w trakcie wegetacji

niszczenie resztek pożniwnych, głęboka orka, kilkuletnia przerwa w uprawie, siew w optymalnym terminie
agrotechnicznym, zrównoważone nawożenie, unikanie
gęstego siewu, regulacja zachwaszczania, opryskiwanie roślin w trakcie wegetacji

używanie kwalifikowanego materiału siewnego, zakładanie plantacji na glebach odpowiadających wymaganiom soi, przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki, szczepienie nasion szczepionkami zawierającymi
kultury bakterii symbiotycznych, opryskiwanie roślin
w trakcie wegetacji

wczesny siew, niszczenie resztek pożniwnych (głęboka
orka), niszczenie chwastów

używanie zdrowego, kwalifikowanego materiału siewnego, zakładanie plantacji w miejscach odpowiadających wymaganiom soi

używanie zdrowego, kwalifikowanego materiału siewnego, zakładanie plantacji w miejscach odpowiadających wymaganiom soi, unikanie uprawy na glebach
zakażonych nicieniami, opryskiwanie roślin w trakcie
wegetacji

używanie kwalifikowanego materiału siewnego, zakładanie plantacji na glebach odpowiadających wymaganiom soi, szczepienie nasion szczepionkami zawierającymi kultury bakterii symbiotycznych

używanie kwalifikowanego materiału siewnego, zakładanie plantacji na glebach odpowiadających wymaganiom soi, szczepienie nasion szczepionkami zawierającymi kultury bakterii symbiotycznych, opryskiwanie
roślin w trakcie wegetacji

używanie kwalifikowanego materiału siewnego, zakładanie plantacji na glebach odpowiadających wymaganiom soi, szczepienie nasion szczepionkami zawierającymi kultury bakterii symbiotycznych, opryskiwanie
roślin w trakcie wegetacji

Najważniejsze metody ograniczania

Tabela 3. Cechy diagnostyczne i metody ograniczania najważniejszych chorób soi
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w uprawie gorczycy, słonecznika,
czy bobowatych.
Metoda biologiczna może, a właściwie powinna być uwzględniana w ochronie rzepaku ozimego,
ponieważ istnieje taka możliwość.
Tą metodą można w dużym stopniu
ograniczyć obecność sprawcy suchej zgnilizny kapustnych, stosując
biofungicyd zawierający np. Bacillus amyloliquefaciens. W tej uprawie
można też niszczyć przetrwalniki
sprawcy zgnilizny twardzikowej stosując środek biologiczny zawierający np. nadpasożytniczy grzyb Coniothyrium minitans. W pozostałych
gatunkach nie ma możliwości bezpośredniego zastosowania metody biologicznej. Należy jednak pamiętać,
że grzyb S. sclerotiorum jest polifagiem, poraża również inne gatunki
m.in. oleiste i białkowe. Zwalczając
skutecznie tego groźnego gospodarczo patogena w rzepaku, przyczynia
się do poprawy stanu fitosanitarnego
gleby w kontekście uprawy innych
gatunków w płodozmianie.
Chroniąc rośliny oleiste i białkowe trzeba uwzględnić zastosowanie metody chemicznej, dzięki
której można zwalczyć niektóre z
grzybów wywołujących choroby.
Metoda ta jest ważna w strategii
ochrony wielu uprawianych odmian.
Dotyczy rzepaku, gorczycy, słonecznika, łubinów, grochu, bobiku
i soi. Wykonanie tej metody obwarowane jest przez wiele wymogów,
które decydują o tym, że może być
ona wykorzystana do walki z grzybami i innymi organizmami chorobotwórczymi. Zabieg chemiczny
wykonywać można po określeniu
zagrożenia na plantacji. Najczęściej
drogą do tego jest monitoring plantacji lub można, gdy jest to możliwe,
posiłkować się odpowiednim systemem wspomagania decyzji. Takim
systemem w uprawie rzepaku jest
SPEC, czyli system pojawu epidemii chorób dedykowany do walki ze
sprawcą suchej zgnilizny kapustnych. Dzięki stałemu monitoringowi
określić można, jakie i w jakiej ilości
patogeny występują na danej plantacji. W następnej kolejności można też określić próg ekonomicznej
szkodliwości dla chorób, w przypadku których zostały one określone.
Taka możliwość występuje aktualnie w przypadku ochrony chemicznej rzepaku. Bez znajomości cech
diagnostycznych najważniejszych
chorób, niemożliwe jest prawidłowe
i bezbłędne określenie zagrożenia
plantacji przez sprawców chorób.
W tabelach podano wyczerpujące informacji o tym, jakie choroby można stwierdzić w rzepaku,
gorczycy, słoneczniku oraz łubinie,
grochu, bobiku i soi. Ze względu na
pierwszeństwo metod niechemicznych dla wszystkich omawianych
gatunków przedstawiono możliwości zastosowania niechemicznych
metod. Jest to ważne, ponieważ tą
metodą można ograniczyć obecność wielu patogenów, powodujących w przypadku ich wystąpienia,
znaczne straty w plonie. Dla ułatwienia w artykule umieszczono
tabele z przykładami fungicydów
zarejestrowanych do ochrony omawianych roślin oleistych i białkowych.
W strategii ochrony tych roślin
ważne jest, aby w miarę możliwości, gdy zachodzi potrzeba zwalczania sprawców chorób kilka razy
w sezonie stosować fungicydy zawierające różne substancji czynne,
najlepiej z różnych grup chemicznych, bo dzięki temu dłużej, przez
wiele sezonów, utrzymać można
skuteczność działania stosowania
środków grzybobójczych. Zwracamy też uwagę na to, żeby zabieg
wykonać zaraz po stwierdzeniu, że
został osiągnięty próg szkodliwości dla patogena, którego zamierza się zwalczyć. Pierwsze objawy
wystąpienia choroby to też w wielu
przypadkach czas, kiedy trzeba wykonać zabieg, aby organizm chorobotwórczy nie rozprzestrzeniał się
na kolejne rośliny.

Tiofanat metylowy
– 500 g
(benzimidazole)
askochytoza bobiku,
czekoladowa
plamistość bobiku,
szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa

Azoksystrobina – 250 g
(strobiluryny)
askochytoza,
mączniak rzekomy

Fludioksonil – 500 g/kg
(fenylopirole)
zgnilizna twardzikowa,
szara pleśń

Fludioksonil – 25 g
(fenylopirole)
zgorzel siewek,
askochytoza

Mandipropamid – 250 g
(amidy)
mączniak rzekomy
grochu

Siarka – 80%
mączniak prawdziwy

Siarka – 800 g
mączniak prawdziwy

askochytoza
grochu, fuzaryjne
więdnięcie grochu

Azoksytrobina – 200 g
(strobiluryny),
difenokonazol – 125 g
(triazole)
askochytoza,
mączniak prawdziwy

Cyprodynil – 375 g
(anilinopirymidyny),
fludioksonil – 250 g
(fenylopirole)
szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa,
askochytoza,
mączniak prawdziwy

Fluksapyroksad – 75 g
(karboksyamidy),
difenokonazol – 50 g
(triazole)
askochytoza grochu,
zgnilizna twardzikowa,
rdza grochu

Metalaksyl-M – 175 g
(fenyloamidy),
cymoksanil – 100 g
(iminoacetylomocznik),
fludioksonil – 50 g
(fenylopirole)
zgorzel siewek

Piraklostrobina – 67 g
(strobiluryny),
boskalid – 267 g
(anilidy)
askochytoza grochu,
rdza grochu

Trifloksystrobina – 250 g
(strobiluryny),
fluopyram – 250 g
(pirydynyloetylobenzamidy)
szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa
antraknoza łubinu,
fuzaryjne więdnięcie
łubinu, mączniak
prawdziwy, zgnilizna
twardzikowa

Azoksystrobina – 125 g
(strobiluryny),
difenokonazol – 125 g
(triazole)

szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa,
mączniak prawdziwy
antraknoza, zgnilizna
twardzikowa

delikatny, szarobiały nalot struktur patogena występujący na dolnej
stronie blaszki; na górnej stronie blaszki liściowej (w miejscu wystąpienia nalotu) żółte plamy z nieregularną, brunatną obwódką, liście
żółkną oraz zamierają
początkowo małe, żółte plamki, które powiększają się tworząc
owalne, jasnobrązowe nekrozy często z chlorotyczną otoczką; na
powierzchni plam występują skupiska piknidiów (czarne, kuliste
punkty); na szyjce korzeniowej – początkowo ciemnobrunatne plamy, które pogłębiając się, korkowacieją i murszeją
zagłębione, nieregularne plamy o barwie sinozielonej pokryte szarobrązowym nalotem grzybni i zarodników konidialnych; liście stopniowo zamierają; często powodują wyłamywanie się i zamieranie
łodyg; powoduje przedwczesne pękanie łuszczyn oraz osypywanie
nasion
białoszare, niekiedy koncentrycznie strefowane plamy pokrywające stopniowo obwód łodygi; na powierzchni i wewnątrz występuje
watowata, biała grzybnia, gdzie powstają czarne, owalne przetrwalniki grzyba (sklerocja)

Hyaloperonospora
parasitica

Sucha zgnilizna Leptosphaeria
kapustnych
maculans, L.
biglobosa; st. kon.
Phoma lingam

Botryotinia
fuckeliana; st. kon.
Botrytis cinerea

Sclerotinia
sclerotiorum

Mączniak
rzekomy

Szara pleśń

Zgnilizna
twardzikowa

początkowo starsze liście zmieniają kolor na czerwony lub fioletowy
następnie objawy pojawiają się również na młodszych liściach

początkowo kremowobiałe, twarde narośla o różnym kształcie
i wielkości, które następnie brunatnieją i rozpadają się, występują
zarówno na korzeniu głównym, jak i na korzeniach bocznych

Plasmodiophora
brassicae
Kiła kapusty

płodozmian, optymalny termin siewu, zwalczanie wektorów,
uprawa odmian z genami odporności

płodozmian, odmiany o większej odporności, właściwa norma
wysiewu, optymalne nawożenie, uprawa odmian o większej
odporności, stosowanie Coniothyrium minitans, Pythium oligandrum, opryskiwanie przy użyciu fungicydów

płodozmian, niszczenie resztek pożniwnych, izolacja przestrzenna form jarych od ozimych, optymalne nawożenie, zaprawianie nasion, opryskiwanie przy użyciu fungicydów

płodozmian, niszczenie resztek pożniwnych, zwalczanie
szkodników, izolacja przestrzenna, właściwa głębokość i norma wysiewu, optymalne nawożenie, uprawa odmian z genami
odporności, stosowanie Bacillus amyloliquefaciens, Pythium
oligandrum, zaprawianie nasion, opryskiwanie przy użyciu
fungicydów

płodozmian, niszczenie resztek pożniwnych, optymalny termin
siewu, właściwa głębokość i norma wysiewu, izolacja przestrzenna form jarych od ozimych

płodozmian, wapnowanie przed siewem rzepaku, zwalczanie
chwastów z rodziny kapustowatych w uprawach po rzepaku,
uregulowanie stosunków wodnych w glebie, unikanie zbyt
wczesnego siewu, dokładne czyszczenie maszyn, które używano na zainfekowanych polach, uprawa odmian z genami
odporności

płodozmian, niszczenie resztek pożniwnych, izolacja przestrzenna form jarych od ozimych, optymalne nawożenie, optymalny termin zbioru, opryskiwanie przy użyciu fungicydów

Soja

Wirus żółtaczki Turnip yellow
rzepy
mosaic virus, TuYV

owalne, wklęsłe plamy o barwie od jasnobrunatnego do czarnego
z żółtą obwódką, na większych plamach często występuje koncentryczne strefowanie, plamy stopniowo zlewają się, powoduje przedwczesne pękanie łuszczyn

rdza łubinu, szara
pleśń, brunatna
plamistość
liści łubinu

antraknoza,
askochytoza,
fuzarioza soi,
brązowa plamistość
liści – septorioza

Alternaria spp.

zgorzel siewek

Czerń
krzyżowych

zgnilizna twardzikowa,
szara pleśń
Najważniejsze metody ograniczania

Łubin

Cechy diagnostyczne

Groch

Sprawca

Bobik

Choroba

Substancja czynna
i jej zawartość

Tabela 5. Cechy diagnostyczne i metody ograniczania najważniejszych chorób rzepaku
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Tabela 4. Przykłady substancji czynnych zarejestrowanych do integrowanej ochrony roślin bobowatych

żółte nieregularne plamy z czarną lub brunatną nieregularną obwódką na górnej powierzchni liścia i białym nalotem struktur patogena na dolnej stronie liścia; zniekształcone kwiatostany, które nie
wytwarzają łuszczyn
jasnobrunatne lub szare plamy z ciemnymi punktami (piknidiami)
na powierzchni, niekiedy z zaznaczoną brunatno-czerwoną obwódką; u podstawy pędu plamy są ciemnobrunatne, stopniowo się pogłębiają, korkowacieją i murszeją

Hyaloperonospora
parasitica

Mączniak
rzekomy
kapustowatych
Sucha zgnilizna Leptosphaeria
gorczycy
maculans, st. kon.
Phoma lingam

na wszystkich częściach roślin ciemnobrunatne, nieregularne lub
owalne plamy o wielkości do 1,5 cm o ciemniejszej granicy, otoczone chlorotyczną obwódką, w centrum szare, niekiedy koncentrycznie strefowane; plamy stopniowo łączą się powodując zamieranie
liści
na łodygach liczne, czarnobrązowe, owalne plamy o wyraźnym
brzegu, które z czasem jaśnieją, a na ich powierzchni często występują czarne punkty (piknidia grzyba); zwiększa się podatność
na wyleganie; plamy w kątach liści powodują obumarcie ogonków
liściowych i więdnięcie liści; na liściach i koszyczkach nieregularne,
ciemne plamy
białe, owalne skupiska struktur grzyba na łodygach, owocostanach
i na górnej stronie liści (początkowo dolnych); plamy stopniowo szarzeją i pojawiają się na nich czarne owocniki (kleistotecja); porażone liście żółkną i obumierają
na liścieniach i liściach występują jasnozielone (mozaikowate),
stopniowo rozszerzające się od podstawy ku wierzchołkowi plamy;
z reguły na dolnej stronie liścia występuje szarobiały, zwarty nalot
struktur patogena; liście chorych roślin są drobne i skupione, ponieważ łodyga rośnie wolniej
na spodniej stronie (rzadziej na górnej) liścieni i liści oraz na okrywie koszyczków kwiatowych widoczne są brunatne, wypukłe, pylące uredinia; przy dużej ilości urediniów liście zasychają, a kwiaty są
małe i niedorozwinięte; na starszych, żółknących liściach pojawiają
się po obu stronach najpierw brunatne, a później czarne, twarde
poduszeczki – telia
brunatne, podłużne plamy, często pokryte szarym nalotem trzonków i zarodników konidialnych na liściach, łodygach, kwiatostanach, owocostanach; porażone tkanki ulegają nekrozie, na spodniej
stronie koszyczków kwiatowych widoczne są gnilne plamy z szarym
środkiem i czerwonobrunatną, nieregularną obwódką, pokryte nalotem struktur grzyba; grzybnia może przerastać do nasion, które
łatwo wypadają
zgorzel części podliścieniowej siewek powadzi do ich zamierania;
zgnilizna dolnej części łodyg i korzeni, tzw. zgnilizna przykorzeniowa objawia się tym, że porażone miejsca brunatnieją i pokrywają
się watowatym nalotem grzybni, łodyga zasycha; na wyższych partiach łodyg występują brunatne lub czarne, wyraźnie odgraniczone
plamy; wnętrze łodygi wypełnione jest watowatą grzybnią, w której
tworzą się sklerocja; grzybnia i sklerocja mogą występować również na powierzchni łodyg; łodygi pękają i łamią się; mięsiste części
kwiatostanu pokrywają się białą grzybnią i rozpadają się; zniszczeniu i wypadaniu ulegają niełupki; wewnątrz nich tworzą się sklerocja

Leptosphaeria
lindiquisti st. kon.
Phoma macdonaldii

Erysiphe
cichoracearum

Plasmopara
halstedii, syn.
P. helianthi

Puccinia helianthi

Botryotinia
fuckeliana (st. kon.
Botrytis cinerea)

Sclerotinia
sclerotiorum

Czarna
plamistość
łodyg
słonecznika

Mączniak
prawdziwy

Mączniak
rzekomy

Rdza
słonecznika

Szara pleśń
słonecznika

Zgnilizna
twardzikowa
słonecznika

Cechy diagnostyczne

Alternaria spp.

Sprawca (y)

Alternarioza
słonecznika

Choroba

początkowo starsze liście zmieniają kolor na czerwony lub fioletowy
następnie objawy pojawiają się również na młodszych liściach

płodozmian, optymalny termin siewu, zwalczanie wektorów,
uprawa odmian z genami odporności

płodozmian (unikanie roślin kapustowatych, bobowatych, słonecznika i innych żywicieli) właściwa norma wysiewu kwalifikowanego materiału, optymalne nawożenie, opryskiwanie
przy użyciu fungicydów

płodozmian, niszczenie resztek pożniwnych, odmiany o większej odporności, zwalczanie szkodników, izolacja przestrzenna od upraw innych roślin kapustowatych, właściwa głębokość
i norma wysiewu, optymalne nawożenie, opryskiwanie przy
użyciu fungicydów

płodozmian, niszczenie resztek pożniwnych, optymalny termin siewu, właściwa głębokość i norma wysiewu, izolacja
przestrzenna od innych roślin kapustowatych, zrównoważone
nawożenie

płodozmian, wapnowanie przed siewem, zwalczanie chwastów
z rodziny kapustowatych w uprawach następczych, uregulowanie stosunków wodnych w glebie, unikanie zbyt wczesnego
siewu, dokładne czyszczenie maszyn, które używano na zainfekowanych polach

płodozmian, zdrowe nasiona, niszczenie resztek pożniwnych,
izolacja przestrzenna od upraw innych roślin kapustowatych,
optymalne nawożenie, niszczenie chwastów, opryskiwanie
przy użyciu fungicydów

płodozmian, zdrowe nasiona, niszczenie resztek pożniwnych,
izolacja przestrzenna od upraw innych roślin kapustowatych,
optymalne nawożenie, niszczenie chwastów, opryskiwanie
przy użyciu fungicydów

Najważniejsze metody ograniczania

głęboka orka, odpowiedni płodozmian, unikanie w przedplonach roślin z rodziny kapustowatych oraz m.in. soi, łubinu,
ziemniaka, zrównoważone nawożenie, należy zapobiegać
nadmiarowi azotu, odpowiednia gęstość siewu, regulacja zachwaszczenia, izolacja przestrzenna od innych upraw roślin
podatnych, usuwanie i niszczenie chorych roślin podczas wegetacji, opryskiwanie przy użyciu fungicydów

głęboka orka, odpowiedni płodozmian, unikanie w przedplonie m.in. lucerny, soi, kukurydzy, koniczyny, siew w optymalnym terminie agrotechnicznym, zrównoważone nawożenie,
odpowiednia gęstość siewu, regulacja zachwaszczenia, optymalny termin zbioru

głęboka orka, odpowiedni płodozmian, niszczenie resztek pożniwnych, zrównoważone nawożenie, odpowiednia gęstość
siewu, opryskiwanie przy użyciu fungicydów

głęboka orka, odpowiedni płodozmian, siew w optymalnym
terminie agrotechnicznym, zrównoważone nawożenie, należy
zapobiegać nadmiarowi składników pokarmowych, a dotyczy
to zwłaszcza azotu, odpowiednia gęstość siewu, regulacja zachwaszczenia

głęboka orka, odpowiedni płodozmian, siew w optymalnym terminie agrotechnicznym, zrównoważone nawożenie, odpowiednia gęstość siewu, regulacja zachwaszczenia, ograniczanie
szkodników, opryskiwanie przy użyciu fungicydów

głęboka orka, odpowiedni płodozmian, unikanie w przedplonach kukurydzy i soi, zrównoważone nawożenie, odpowiednia
gęstość i głębokość siewu, regulacja zachwaszczenia, nawadnianie, usuwanie i niszczenie chorych roślin podczas wegetacji, opryskiwanie przy użyciu fungicydów

zrównoważone nawożenie, odpowiednia gęstość siewu,
niszczenie resztek pożniwnych i samosiewów, regulacja zachwaszczenia, izolacja przestrzenna od innych upraw słonecznika, usuwanie i niszczenie chorych roślin podczas wegetacji, opryskiwanie przy użyciu fungicydów

Najważniejsze metody ograniczania

Tabela 7. Cechy diagnostyczne i metody ograniczania najważniejszych chorób słonecznika

Wirus żółtaczki Turnip yellow
rzepy
mosaic virus, TuYV

na łodygach biało-szare plamy, niekiedy ze strefowaniem; wewnątrz i na powierzchni łodyg występuje biała grzybnia i czarne
przetrwalniki grzyba – sklerocja

na korzeniach tworzą się początkowo jasne i twarde, a następnie
brunatniejące i rozpadające się różnego kształtu, pojedyncze lub
liczne narośla

Plasmodiophora
brassicae

Kiła kapusty

Sclerotinia
sclerotiorum

brunatne, szare, często strefowane lub czarne, nieregularne plamy
na liściach i łuszczynach, często stopniowo zlewają się ze sobą; na
łodygach czarne, podłużne plamy

Alternaria spp.

Czerń
krzyżowych

Zgnilizna
twardzikowa

na łodygach, rozgałęzieniach, kwiatostanach i liściach gorczycy
pojawiają się struktury sprawcy choroby o białej barwie; początkowo są drobne, a następnie obejmują coraz większe obszary tkanek;
wierzchołki porażonych kwiatostanów i pędów są zniekształcone,
często przybierają kształt pastoralny

Albugo candida

Bielik
krzyżowych

Cechy diagnostyczne

Sprawca

Choroba

Tabela 6. Cechy diagnostyczne i metody ograniczania najważniejszych chorób gorczycy
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Tabela 8. Przykłady substancji czynnych zarejestrowanych do integrowanej ochrony rzepaku, gorczycy i słonecznika
Substancja czynna i jej zawartość
Azoksystrobina – 250 g (strobiluryny)
Boskalid – 500 g (anilidy)

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna
kapustnych, zgnilizna twardzikowa
sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna
twardzikowa, czerń krzyżowych

Rzepak jary
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,
cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, werticilioza

Gorczyca

alternarioza słonecznika, szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa, zgorzel siewek

Fludioksonil – 25 g (fenylopirole)
Flutriafol – 125 g (triazole)
Mandestrobina – 250 g (strobiluryny)

szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
zgnilizna twardzikowa

Metkonazol – 100 g (triazole)

sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)

Prochloraz – 450 g (imidazole)

czerń krzyżowych
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa, kiła kapusty (ogranicza występowanie)
czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna
kapustnych, zgnilizna twardzikowa
czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna
kapustnych, zgnilizna twardzikowa
sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna
twardzikowa (średni poziom zwalczania)
zgnilizna twardzikowa
zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych,
sucha zgnilizna kapustnych

Tiofanat metylowy – 500 g (benzimidazole)
Tebukonazol – 250 g (triazole)
Tebukonazol – 430 g (triazole)
Tebukonazol – 750 g (triazole)
Protiokonazol –250 g (triazole)
Protiokonazol –300 g (triazole)
Siarka – 80%
Siarka – 800 g
Azoksystrobina – 125 g (strobiluryny),
difenokonazol – 125 g (triazole)
Azoksystrobina – 200 g (strobiluryny),
difenokonazol – 125 g (triazole), tebukonazol – 125 g (triazole)
Azoksystrobina – 200 g (strobiluryny),
izopirazam – 125 g (karboksyamidy)
Azoksystrobina – 200 g (strobiluryny), cyprokonazol – 80 g (triazole)
Boskalid – 133 g (anilidy), metkonazol – 60 g (triazole)
Chlorek mepikwatu – 210 g (piperydyny –
pentametylenoiminy), metkonazol – 30 g (triazole)
Difenokonazol – 250 g (triazole), paklobutrazol – 125 g (triazole)
Dimoksystrobina – 200 g (strobiluryny), boskalid – 200 g (anilidy)
Fluksapyroksad – 75 g (karboksyamidy),
difenokonazol – 50 g (triazole)
Fluopyram – 125 g (pirydynyloetylobenzamidy),
protiokonazol – 125 g (triazole)
Fluopikolid – 200 g (acylpikolidy),
fluoksastrobina – 150 g (strobiluryny)
Prochloraz – 267 g (imidazole),
tebukonazol – 133 g (triazole)
Tebukonazol – 125 g (triazole),
protiokonazol – 125 g (triazole)

zgnilizna twardzikowa
czerń krzyżowych, (średni poziom zwalczania):
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak
rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin
kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,
czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara
pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza

zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna
twardzikowa, czerń krzyżowych
mączniak prawdziwy
mączniak prawdziwy
zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna
kapustnych, czerń krzyżowych

zgnilizna twardzikowa, sucha
zgnilizna gorczycy, czerń
krzyżowych, bielik krzyżowych

zgnilizna twardzikowa

czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

czerń krzyżowych, szara pleśń,
zgnilizna twardzikowa

zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych

Słonecznik

mączniak prawdziwy, alternarioza
słonecznika, rdza słonecznika,
zgnilizna twardzikowa, czarna
plamistość łodyg słonecznika

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych,
szara pleśń, cylindrosporioza
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych,
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych,
szara pleśń, cylindrosporioza
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych,
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

czerń krzyżowych

zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych,
czerń krzyżowych, mączniak rzekomy
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych,
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna
kapustnych, zgnilizna twardzikowa

zgorzel siewek, sucha zgnilizna
kapustnych, mączniak rzekomy

Tebukonazol – 160 g (triazole),
protiokonazol – 80 g (triazole)

czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna
kapustnych, mączniak rzekomy

Tebukonazol – 200 g (triazole), azoksystrobina – 120 g (strobiluryny)
Tebukonazol – 125 g (triazole), azoksystrobina – 75 g (strobiluryny)
Tebukonazol – 250 g (triazole), difenokonazol – 100 g (triazole)
Tebukonazol – 250 g (triazole), fluoksastrobina – 180 g (strobiluryny)
Tiofanat metylowy – 233 g (benzimidazole),
tetrakonazol – 70 g (triazole)
Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600 – 6,8 %
Coniothyrium minitans
Pythium oligandrum – 10 g – 10^6 oospor grzyba
Pythium oligandrum M1 w 1 gramie środka

zgnilizna twardzikowa
zgnilizna twardzikowa
sucha zgnilizna kapustnych
zgnilizna twardzikowa
czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych,
mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa
sucha zgnilizna kapustnych
zgnilizna twardzikowa
zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych

sucha zgnilizna gorczycy, czerń
krzyżowych, szara pleśń

czerń krzyżowych, zgnilizna
twardzikowa

czerń krzyżowych, szara pleśń
czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha
zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy
(średni poziom zwalczania), mączniak
rzekomy (średni poziom zwalczania)

sucha zgnilizna kapustnych
zgnilizna twardzikowa
sucha zgnilizna kapustnych

sucha zgnilizna gorczycy
zgnilizna twardzikowa

mączniak prawdziwy, alternarioza
słonecznika, zgnilizna twardzikowa
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

Wyda nie s p e cja lne
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Instytut Ochrony Roślin – PIB,

Instytut Ochrony Roślin – PIB,

Poznań

Poznań

Strategia ochrony roślin oleistych
i białkowych przed szkodnikami
Ograniczona liczba insektycydowych zapraw w rzepaku ozimym i brak zapraw w
uprawach bobowatych, stopniowe wycofywanie kolejnych substancji czynnych oraz
zmiany klimatu i technologii uprawy to główne czynniki wpływające na zwiększanie
presji ze strony szkodników. Aktualnie cofnięto zezwolenie na stosowanie beta-cyflutryny – insektycydy zawierające tę substancję czynną należy zużyć do 20 lipca 2021 r.
Z kolei w ciągu dwóch lat mają zostać wycofane wszystkie insektycydy z grupy pyretroidów, co przy braku alternatywnych środków znacznie utrudni ochronę upraw,
w tym oleistych i białkowych.

Szkodniki rzepaku

Jesienne szkodniki mogą powodować poważne
straty w zasiewach rzepaku ozimego, dodatkowo obniżając kondycję roślin przed zimą. W ostatnich latach
obserwuje się zwiększoną presję śmietki kapuścianej, której larwy żerują w strefie korzeniowej wschodzących roślin rzepaku. Oprócz zahamowania wzrostu, bądź „wypadnięcia” całych roślin, uszkodzone
przez larwy śmietki rośliny rzepaku bardzo często są
wtórnie porażane przez sprawców chorób. Widoczne ubytki w zasiewie to objaw masowego żerowania

gąsienic rolnic, leni i drutowców. Typowym objawem
żerowania larw chowacza galasówka są charakterystyczne narośla na korzeniach, które osłabiają wzrost
roślin i zwiększają ryzyko porażenia przez choroby
i przemarznięcia. Ostatnie lata to obserwowana bardzo silna presja mszyc na jesiennych zasiewach rzepaku, szczególnie mszycy brzoskwiniowej. Oprócz
strat bezpośrednich wynikających z wysysania soków
gatunek ten jest efektywnym wektorem wirusa żółtaczki rzepy. Podobne do mszyc uszkodzenia może
powodować mączlik warzywny. Chrząszcze pchełki

Mszyca brzoskwiniowa

Mszyca kapuściana

Mszyca grochowa
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Słodyszek rzepakowy

Gąsienica pachówki strąkóweczki

Chowacz podobnik

Pryszczarek kapustnik

Gąsienica gnatarza rzepakowca

Gąsienica tantnisia krzyżowiaczka

Oprzędzik pręgowany

Uszkodzone liście soi przez gąsienice rusałek

rzepakowej i pchełek ziemnych dziurawią liście, natomiast larwy żerują wewnątrz ogonków i nerwów liści. Dla wchodów rzepaku ozimego groźne jest drugie pokolenie gnatarza rzepakowca, którego larwy
na niechronionej plantacji potrafią w ciągu kilkunastu
dni zjeść większość liści. Gołożery liści mogą też
powodować gąsienice bielinka kapustnika czy liczniejsze na południu kraju ślimaki. Z kolei larwy tantnisia krzyżowiaczka żerując gromadnie zeskrobują
skórkę i miękisz liści, a larwy miniarki kapuścianki
żerują na miękiszu pomiędzy skórkami liścia ograniczając jego powierzchnię asymilacyjną. Z wiosennym wznowieniem wegetacji wiąże się zagrożenie ze
strony chowaczy łodygowych – głównie brukwiaczka
i czterozębnego, których larwy żerują wewnątrz łodyg
rzepaku. Okres rozwoju pąków rzepaku to czas aktywności słodyszka rzepakowego. Największe straty
mają miejsce, gdy dorosłe chrząszcze wgryzają się
do jeszcze zamkniętych pąków kwiatowych. Kwitnienie i faza zawiązywania łuszczyn to czas, kiedy może
pojawiać się mszyca kapuściana. Z początkiem rozwoju łuszczyn pojawiają się szkodniki łuszczynowe –
chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik, których
larwy żerują wewnątrz łuszczyn rzepaku na zawiązkach nasion.

szczególnie na glebach bogatszych w próchnicę. Żywią się głównie materią organiczną i resztkami roślin,
ale mogą także podjadać kiełkujące nasiona i młode
siewki. Z kolei ograniczona liczba zabiegów uprawowych to sprzyjające warunki dla rozwoju szkodników
glebowych, które w ostatnich latach nabierają coraz
większego znaczenia. Te wielożerne szkodniki zjadają
pęczniejące nasiona, korzenie siewek czy podgryzają
młode siewki u nasady. W warunkach wyższej wilgotności powietrza i gleby problemem mogą być ślimaki, zwłaszcza w grochu. Wiosną na wschodzących
roślinach zaczynają żerować oprzędziki – głównie
pręgowany, wielożerny, łubinowy i szary. Te ciepłolubne chrząszcze wygryzają na brzegach liści charakterystyczne ząbki (tzw. żer zatokowy), natomiast
larwy oprzędzików żerując na korzeniach i brodawkach korzeniowych ograniczają przyswajanie azotu
atmosferycznego. W maju mogą pojawiać się pierwsze mszyce (głównie grochowa, burakowa i lucernowo-grochodrzewowa), ale ich szczytowe nasilenie ma
miejsce przed i w pełni kwitnienia. Znaczenie gospodarcze może mieć także wysysający soki z tkanek
wciornastek grochowiec, który pojawia się w maju
i w czerwcu. Powszechnym szkodnikiem jest paciornica grochowianka, ale jedynie w większym nasileniu
jej larwy uszkadzające pąki i szypułki kwiatowe mogą
powodować poważne straty. Pachówka strąkóweczka
zwykle pojawia się pod koniec maja. Jej żółtawe gąsienice wgryzają się do środka strąków, gdzie żerują
na zewnętrznej warstwie nasion. Największe nasilenie
chrząszczy strąkowców (grochowego i bobowego) ob-

serwuje się w okresie kwitnienia grochu. Larwy strąkowców wgryzają się do wnętrza strąków, a następnie
do wnętrza nasion. Zagrożeniem dla roślin bobowatych przez cały okres wegetacji mogą być także zmieniki, gąsienice motyli (szczególnie rusałkowatych na
plantacjach soi, czy zwójek w łubinie) oraz wiele gatunków owadów wielożernych, np. ogrodnica niszczylistka. Plantacje położone w pobliżu skupisk leśnych
mogą być uszkadzane przez zwierzynę, a lokalnie poważnym problemem mogą być nicienie, szczególnie
na glebach bogatych w materię organiczną.

Strąkowiec bobowy

Szkodniki bobowatych

Uprawy bobowatych są zagrożone już od momentu wysiania nasion i wschodów. Na tym etapie
szkody mogą powodować larwy śmietki kiełkówki,
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Strategia ochrony

W integrowanej ochronie roślin w pierwszej kolejności wykorzystuje się metody niechemiczne,
które powinny uwzględniać właściwą agrotechnikę
i płodozmian, izolację przestrzenną, ograniczenie
zachwaszczenia oraz zbilansowane nawożenie,
które umożliwi optymalny wzrost roślin i szybką
regenerację ewentualnych uszkodzeń. Obecnie
coraz większe znaczenie ma metoda hodowlana –
pojawiają się odmiany odporne lub tolerancyjne na
agrofagi, dostosowane do klimatyczno-glebowych
warunków uprawy. Ważnym elementem integrowanej ochrony jest wykorzystanie pożytecznych gatunków drapieżnych. Powyższe metody pozwalają
skutecznie zredukować poziom chemizacji, co ma
kluczowe znaczenie w ochronie integrowanej. Natomiast decyzja o chemicznym zwalczaniu musi

wynikać z rzeczywistego zagrożenia uprawy. Dlatego ważny jest systematyczny monitoring własnej
plantacji w celu ustalenia, czy został przekroczony próg szkodliwości. W przypadku wielu szkodników (np. chowaczy, słodyszka, mszyc) sprawdzoną
metodą monitoringu są żółte naczynia. Skuteczność chemicznego zwalczania szkodników zależy
przede wszystkim od właściwego terminu zabiegu,
zastosowanego insektycydu oraz optymalnej temperatury działania danego insektycydu. Optymalna
temperatura działania pyretroidów i eterów arylo-propylowych wynosi poniżej 20°C, z kolei karbaminiany są najbardziej skuteczne w temperaturze
poniżej 15°C, natomiast neonikotynoidy, karboksamidy, sulfoksyminy, oksadiazyny, pirydyny azometyn oraz mieszaniny neonikotynoidów i pyretroidów
są skuteczne w szerszym zakresie temperatur.

Tabela 1. Terminy obserwacji i progi szkodliwości szkodników rzepaku ozimego
Szkodnik

Termin obserwacji

Próg szkodliwości

Chowacz
brukwiaczek

początek marca – koniec marca
(BBCH 20–29)

10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych
3 dni lub 2–4 chrząszcze na 25 roślinach

Chowacz
czterozębny

przełom marca i kwietnia (BBCH 25–39)

20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 6 dni lub
6 chrząszczy na 25 roślinach

Chowacz
galasówek

wrzesień – październik (BBCH 12–19)

2–3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Chowacz
podobnik

przełom kwietnia i maja (BBCH 60–69)

4 chrząszcze na 25 roślinach

Gnatarz
rzepakowiec

rzepak jary: czerwiec, lipiec (BBCH 60–69);
rzepak ozimy: wrzesień, październik (BBCH
11–19)

1 gąsienica na 1 roślinie

Mszyca
kapuściana

od początku rozwoju łuszczyn (BBCH 71–79)

2 kolonie na 1 m2 na brzegu pola

Pchełka
rzepakowa

wrzesień, październik (BBCH 12–19)

3 chrząszcze na 1 mb rzędu

Pchełki ziemne

po wschodach (BBCH 10–15)

1 chrząszcz na 1 mb rzędu

Pryszczarek
kapustnik

od początku opadania płatków kwiatowych
(BBCH 65–69)

1 owad dorosły na 4 rośliny

Rolnice

wschody roślin (BBCH 9–16)

6–8 gąsienic na 1 m2

Słodyszek
rzepakowy

zwarty kwiatostan (BBCH 50–52)
luźny kwiatostan (BBCH 53–59)

1 chrząszcz na roślinie
3–5 chrząszczy na roślinie

Ślimaki

bezpośrednio po siewie oraz w okresie
wschodów (BBCH 8–11)
w fazie 1–4 liści w fazach późniejszych
(BBCH 11–15)

2–3 ślimaki średnio na pułapkę lub zniszczenie
5% roślin
4 lub więcej ślimaków średnio na pułapkę lub zniszczenie 10% roślin w stopniu silnym lub bardzo silnym

Śmietka
kapuściana

wrzesień – listopad (BBCH 15–19)

1 muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni

Tantniś
krzyżowiaczek

wrzesień – październik (BBCH 12–19)

1 gąsienica na 1 roślinie

Tabela 2. Substancje czynne zarejestrowane do zwalczania szkodników rzepaku ozimego
Szkodniki

Substancje czynne

Śmietka kapuściana

cyjanotraniliprol, cypermetryna, flupyradifuron, deltametryna, acetamipryd + lambda cyhalotryna

Pchełki

cyjanotraniliprol, cypermetryna, flupyradifuron, deltametryna, alfa-cypermetryna, lambda-cyhalotryna, acetamipryd + lambda cyhalotryna

Gnatarz rzepakowiec

cyjanotraniliprol, deltametryna, lambda-cyhalotryna

Mszyce

alfa-cypermetryna, deltametryna, acetamipryd + lambda cyhalotryna

Tantniś krzyżowiaczek

acetamipryd + lambda cyhalotryna

Mączlik warzywny

acetamipryd + lambda cyhalotryna

Chowacz brukwiaczek

alfa-cypermetryna, beta-cyflutryna, deltametryna, lambda-cyhalotryna, gamma-cyhalotryna,
zeta-cypermetryna, tau-fluwalinat, etofenproks, acetamipryd, acetamipryd + lambda-cyhalotryna, fosmet

Chowacz czterozębny

alfa-cypermetryna, beta-cyflutryna, cypermetryna, deltametryna, lambda-cyhalotryna, tau-fluwalinat, zeta-cypermetryna, acetamipryd, acetamipryd + lambda-cyhalotryna, indoksakarb, fosmet, etofenproks

Słodyszek rzepakowy

alfa-cypermetryna, cypermetryna, deltametryna, esfenwalerat, lambda-cyhalotryna, gamma-cyhalotryna, tau-fluwalinat, zeta-cypermetryna, acetamipryd, acetamipryd + lambda-cyhalotryna, indoksakarb, fosmet, etofenproks

Chowacz podobnik

alfa-cypermetryna, beta-cyflotryna, cypermetryna, deltametryna, esfenwalerat, lambda-cyhalotryna, tau-fluwalinat, zeta-cypermetryna, acetamipryd, acetamipryd + lambda-cyhalotryna, etofenproks

Pryszczarek kapustnik

alfa-cypermetryna, beta-cyflotryna, cypermetryna, deltametryna, esfenwalerat, lambda-cyhalotryna, tau-fluwalinat, zeta-cypermetryna, acetamipryd, acetamipryd+lambda-cyhalotryna, etofenproks

Żółte naczynia to powszechna metoda monitoringu szkodników

Insektycydy z różnych grup chemicznych należy w miarę możliwości stosować przemiennie, co
ograniczy wykształcenie odporności lokalnych populacji szkodników, szczególnie mszyc, chowaczy
i słodyszka rzepakowego. Program ochrony roślin
bobowatych oparty jest głównie na pyretroidach
i neonikotynoidach, wycofywane są stopniowo kolejne substancje czynne, co ogranicza możliwości
rotacyjnego stosowania insektycydów. Na większych plantacjach zwalczanie po dokładnym monitoringu można przeprowadzić w pasie brzegowym
– głównie od strony plantacji ubiegłorocznych oraz
zadrzewień. Z uwagi na bezpieczeństwo zapylaczy
dobierając insektycyd należy zwrócić uwagę na
jego selektywność, toksyczność i okres prewencji,
a zabiegi wykonywać wieczorem po zakończonym
oblocie pszczół. Insektycydowe zaprawy nasienne
są skuteczne maksymalnie do fazy 5 liści i z punktu
widzenia ochrony integrowanej są spośród stosowanej chemizacji najmniej inwazyjnie dla środowiska. Dodatkowo ograniczają również pośrednio
inne szkodniki wczesnych faz wzrostu niż tylko te,
przeciwko którym są zarejestrowane.
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Tabela 3. Terminy obserwacji i progi szkodliwości szkodników grochu, bobiku i łubinu
Uprawa

Groch

Szkodnik

Łubin

Próg szkodliwości

Mszyca grochowa

przed kwitnieniem

pojedyncze mszyce na 20% roślin

Oprzędziki

od wschodów do stadium 2–3 liści

10% roślin z uszkodzonymi liśćmi lub
2 chrząszcze na 1 m2

Pachówka strąkóweczka

formowanie strąków

1 złoże jaj na 3 roślinach

Wciornastek grochowiec

kwitnienie

20 jaj lub larw na 10 kwiatach

przed kwitnieniem

pojedyncze mszyce na 20% roślin

kwitnienie

początek kolonii na 10% roślin

Oprzędziki

od wschodów do stadium 2–3 liści

10% roślin z uszkodzonymi liśćmi

Strąkowiec bobowy

formowanie strąków

2 chrząszcze na 1 m2 lub
1–2 chrząszcze na 50 roślinach

Mszyca grochowa
Mszyca burakowa

przed kwitnieniem

pojedyncze mszyce na 20% roślin lub
początek kolonii na 10% roślin

Mszyca burakowa
Bobik

Termin obserwacji

Tabela 4. Substancje czynne zarejestrowane do zwalczania szkodników roślin bobowatych
Uprawa

Bobik

Groch

Łubin

Soja

Oprzędziki

Szkodniki

Substancje czynne

acetamipryd, beta-cyflutryna

Mszyce

acetamipryd, beta-cyflutryna, cypermetryna

Zmieniki

cypermetryna

Wciornastki

acetamipryd, beta-cyflutryna

Strąkowiec bobowy

acetamipryd, beta-cyflutryna

Gąsienice

Bacillus thuringensis

Oprzędziki

alfa-cypermetryna, beta-cyflutryna

Mszyca grochowa

alfa-cypermetryna, beta-cyflutryna, cypermetryna, deltametryna

Śmietki

acetamipryd

Wciornastki

acetamipryd, beta-cyflutryna, olejek pomarańczowy

Zmieniki

beta-cyflutryna, cypermetryna

Strąkowiec grochowy

acetamipryd, deltametryna

Pachówka strąkóweczka

beta-cyflutryna, Bacillus thuringensis

Gąsienice uszkadzające liście

Bacillus thuringensis

Gąsienice motyli sówkowatych

Bacillus thuringensis

Oprzędziki

acetamipryd

Mszyce

acetamipryd, cypermetryna

Zmieniki

acetamipryd, cypermetryna

Wciornastki

acetamipryd

Pachówka strąkóweczka

acetamipryd

Oprzędziki

acetamipryd

Mszyce

acetamipryd, cypermetryna

Zmieniki

acetamipryd, cypermetryna

Strąkowiec bobowy

acetamipryd

Gąsienice motyli sówkowatych

Bacillus thuringensis
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Strategia ochrony roślin
oleistych i białkowych
przed zachwaszczeniem
Odchwaszczanie rzepaku ozimego

W technologii uprawy rzepaku ozimego kluczowym
jej elementem jest strategia ochrony plantacji przed
zachwaszczeniem. Istotną jej częścią jest regulacja
zachwaszczenia w całym ogniwie zmianowania. Wówczas warto zwrócić szczególną uwagę na zwalczanie
gatunków chwastów, których występowanie na plantacjach rzepaku jest kłopotliwe jak np. stulicha psia (Descurainia sophia), stulisz lekarski (Sisymbrium officinale), gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris), czy też
inne gatunki z rodziny kapustowatych.
Najczęściej chemiczne zwalczanie chwastów oparte jest na zabiegach przedwschodowych, gdyż szkodliwość chwastów jest największa w początkowym
okresie wzrostu rośliny uprawnej.
W zależności od technologii uprawy (płużna, bezorkowa) a przede wszystkim przebiegu warunków
pogodowych, odchwaszczanie można rozpocząć już
przed siewem rzepaku stosując jeden z herbicydów
opartych na substancji czynnej (s.cz.) napropamid,
który bezpośrednio po zabiegu należy wymieszać
z wierzchnią warstwą gleby. W tym zabiegu zwalczane
są głównie chwasty takie jak: bodziszek, gwiazdnica,
chaber, komosa, rdesty i chwasty rumianowate oraz
niektóre chwast kapustowate.
Po siewie, jeszcze przed wschodami rzepaku, możliwości wyboru środków chwastobójczych są znacznie większe. W tym terminie w programie zwalczania
chwastów polecane są herbicydy na bazie substancji:
aminopyralid, chlomazon, chinomerak, dimetachlor, dimetanamid-P, metazachlor, napropamid
i petoksamid. Do wyboru są preparaty jednoskładnikowe, jak i złożone z mieszaniny dwóch lub trzech
substancji czynnych. W programie odchwaszczania
również uwzględniono bezpieczne pod względem
łącznego stosowania mieszaniny zbiornikowe herbicydów. Natomiast ryzykowne jest stosowanie niesprawdzonych kombinacji mieszanin agrochemikaliów z własnej lub sąsiedzkiej inicjatywy.

W ostatnich latach w okresie siewu rzepaku kluczowym problemem jest susza i związane z nią problemy
z odpowiednim przygotowaniem gleby do siewu. Skuteczność środków chwastopbójczych o działaniu odglebowym zależna jest od wilgotności gleby, dlatego
w lata suche, szczególnie na stanowiskach z przesuszoną zabiegami uprawowymi glebą herbicydy stosowane przedwschodowo wykazują słabsze działanie,
a w skrajnych sytuacjach brak działania.
W warunkach właściwego uwilgotnienia gleby często stosowane są preparaty na bazie chlomazonu.
Od kilku lat oferowane są również w formie zawiesiny
kapsuł (formulacja CS), z których substancja aktywna
uwalniana jest do gleby wolniej i w dłuższym okresie.
Produkty zawierające chlomazon zwalczają przytulię
czepną i bodziszki oraz ograniczają rozwój gwiazdnicy, tasznika, tobołków oraz farbownika polnego. Podczas aplikacji produktów zawierających chlomazon,
należy zwrócić szczególną uwagę, aby zabiegu nie
wykonywać podczas wiatru stwarzającego możliwość
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje.
Ryzyko uszkodzeń lub zniszczenia sąsiadujących
plantacji występuje także podczas wysokich temperatur powietrza w bezchmurne i bezwietrzne dni. Takie
warunki sprzyjają wystąpieniu zjawiska inwersji czyli
unoszenia się ciepłego powietrza, a wraz z nim cząsteczek cieczy użytkowej, które mogą opadać w promieniu nawet kilkuset metrów powodując uszkodzenia
roślin wrażliwych na chlomazon.
Herbicydy na bazie metazachloru stosowane są
w zabiegach przed i po wschodowych do zwalczania
zwalczania gwiazdnicy pospolitej, jasnot, komosy,
maku polnego, maruny bezwonnej, miotły zbożowej,
przetaczników, psianki czarnej, rdestówki powojowatej, rumianku, starca zwyczajnego i tasznika pospolitego. Produkty zawierające s.cz. metazachlor, należy
stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż raz na trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha. Podob-

nie produkty zawierające s.cz. dimetachlor należy stosować na tej samej
powierzchni nie częściej niż raz na trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz./1 ha. Herbicydy zawierające petoksamid stosowane są między innymi do zwalczania bodziszka, jasnoty, przetacznika,
psianki, rdestu, rumianu polnego.
W zabiegach powschodowych aplikacja herbicydów jest łatwiejsza,
między innymi ze względu na widoczne po wschodach roślin ścieżki
technologiczne oraz większą swobodę dostosowania terminu zabiegu do
przebiegu warunków pogodowych (temperatura powietrza, odpowiednie
uwilgotnienie gleby, bezwietrzna pogoda). Zwalczanie samosiewów zbóż
oraz gatunków chwastów jednoliściennych jest stosunkowo łatwe w oparciu o jeden z wielu polecanych graminicydów (chizalofop-P-etylu, chizalofop-P-tefurylowy, cykloksydym, fluazyfop-p-butyl, haloksyfop-P,
kletodym, propachizafop). Natomiast do ujemnych aspektów odchwaszczania rzepaku w terminie powschodowym zaliczyć należy mniejszy dobór substancji czynnych i produktów handlowych do zwalczania chwastów
dwuliściennych, jak również ryzyko słabszego działania herbicydu względem silnie rozwiniętych chwastów dwuliściennych oraz chwastów osłoniętych liśćmi rzepaku.
Substancja czynna chinomerak występuje jako komponent kilkunastu herbicydów stosowanych w zabiegach przed i po wschodach rzepaku.
Aminopyralid stosowany jest do zwalczania uciążliwych gatunków, takich
jak: chaber bławatek, maki oraz chwasty rumianowate. Natomiast preparaty zawierające chlopyralid zalecane są w zabiegach nalistnych do zwalczania chwastów rumianowatych, rdestów i chabra bławatka. Również preparaty zawierające mieszaninę s.cz halauksyfen metylu z s.cz. pikloram
lub s.cz. chlopyralid zalecane są w zabiegach nalistnych do zwalczania
uciążliwych chwastów dwuliściennych.

Odchwaszczanie bobowatych grubonasiennych

Wzrost powierzchni upraw roślin bobowatych, w długoterminowej perspektywie, zwiększa samowystarczalność w zaspokojeniu potrzeb rynku
krajowego w rodzime surowce białkowe, niezależnie od sytuacji geopolitycznej na świecie, jednocześnie przynosi wymierne korzyści w różnych
skalach, zarówno dla środowiska, jak i zasobów samego gospodarstwa.
Ważnym działaniem na rzecz wsparcia rozwoju produkcji i wykorzystania
rodzimych źródeł białka roślinnego jest stworzenie warunków do stabilnego plonowania tych upraw, między innymi przez zapewnienie pełnej ochrony roślin bobowatych o istotnym znaczeniu gospodarczym (łubin, groch,
bobik i soja) przed agrofagami, a szczególnie przed zachwaszczeniem.
Z roślin strączkowych, mimo że łubin ma największą powierzchnię zasiewów, w tym gatunku mamy najmniejszy asortyment herbicydów. Najwięcej jest ich w grochu, a z kolei największy wzrost liczby rekomendowanych środków chwastobójczych odnotowano w soi.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych oparte jest głównie na herbicydach stosowanych przedwschodowo. Po wschodach do zwalczania chwastów dwuliściennych w grochu rekomendowane są herbicydy oparte na
s.cz. bentazon, MCPB oraz mieszaninie bentazonu z imazamoksem,
która także zalecana jest do odchwaszczania bobiku i soi, natomiast w łubinie brak jest zaleceń do zwalczania chwastów dwuliściennych w zabiegach powschodowych. Wzrost liczby nowych herbicydów zalecanych do
odchwaszczania uprawach bobowatych nie rozwiązuje problematyki zachwaszczenia tej grupy upraw, gdyż większość tych herbicydów to graminicydy selektywnie zwalczające chwasty jednoliścienne.
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Strategia zastosowania
biostymulatorów w technologii
produkcji roślin oleistych
Biostymulatory to substancje, które podane na roślinę lub dostarczone do podłoża
wykazują pozytywne działanie na wzrost, rozwój i tolerancję roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. Substancje biostymulujące mogą być pochodzenia naturalnego lub
być ich syntetycznym odpowiednikiem.

Stresy biotyczne
i abiotyczne w życiu rośliny

Rośliny w czasie swojej wegetacji poddane są
działaniu różnego rodzaju stresom biotycznym
i abiotycznym. Stresy biotyczne to czynniki pochodzące z przyrody ożywionej (patogeny, chwasty,
szkodniki), natomiast stresy abiotyczne są wynikiem
działania czynników środowiskowych (susza, zasolenie, wysoka lub niska temperatura). W praktyce
rolniczej, poprzez umiejętne stosowanie środków
ochrony roślin, stosunkowo łatwo wyeliminować
stresogenne czynniki biotyczne. Trudniej natomiast
zapewnić taką ochronę przed czynnikami abiotycznymi. Każdy stres wywołuje w roślinach szereg
zmian, część z nich jest odwracalna, a część niestety wiąże się z zamieraniem roślin. Na poziomie
komórkowym zmiany wywołane stresami dotyczą
przede wszystkim spadku aktywności fotosyntetycznej rośliny. Spadek ten spowodowany jest znacznym
zmniejszeniem powierzchni liści, a więc powierzchni
asymilacyjnej rośliny, szybszym rozpadem chlorofilu, mniejszą aktywnością aparatów szparkowych,
co jednocześnie skutkuje zakłóceniami w intensywności wymiany gazowej.
U roślin poddanych działaniu stresu obserwuje
się niekorzystne zmiany w strukturze komórkowej –
mniejsze komórki skórki, mniejszą ilość wosku kutykularnego, mniejsze wiązki przewodzące. Zmiany
występują także na poziomie metabolizmu i aktywności fitohormonów roślinnych. Znacznie wzrasta
poziom kwasu abscysynowego, zwanego hormonem starzenia (zamierania), a spada aktywność auksyn i cytokinin – hormonów intensywnego wzrostu
i rozwoju roślin.

W każdej roślinie istnieje pięć kluczowych hormonów wzrostowych o wzajemnym oddziaływaniu.
Hormony roślinne działają na zasadzie równowagi,
co oznacza iż wszelkie zakłócenia w biosyntezie jednego z nich natychmiast aktywują lub dezaktywują
funkcjonowanie innego.
Do podstawowych fitohormonów zalicza się auksyny, cytokininy, gibereliny, kwas abcysynowy oraz
etylen. Auksyny biorą udział we wszystkich procesach życiowych rośliny, dlatego zwykło się je uważać
za najważniejszą grupę hormonów roślinnych. Biorą
udział m.in. w tworzeniu zawiązków korzeniowych,
podziałach komórkowych, ruchach roślin (tzw. tropizmach). Cytokininy wpływają na podziały komórkowe, a poprzez to na wzrost wydłużeniowy roślin, pobudzają powstawanie pąków bocznych oraz hamują
starzenie się organów i tkanek roślinnych. Gibereliny indukują kiełkowanie nasion, przerywają stan
spoczynku pąków i stymulują podziały komórkowe.
Hormonami roślinnymi działającymi przeciwnie do
auksyn, giberelin i cytokin są kwas abcysynowy
oraz etylen. Substancje te hamują wzrost roślin oraz
przyspieszą ich starzenie. Kwas abscysynowy dodatkowo nazywany jest hormonem stresu, bowiem
liczne badania naukowe potwierdzają, iż jego aktywność drastycznie zwiększa się, gdy roślina znajduje
się w warunkach stresowych. Roślina znajdująca się
w warunkach stresu, bądź sama syntetyzuje różne
substancje antyoksydacyjne, bądź substancje, które
aktywują enzymy antyoksydacyjne.
Rośliny uprawne szczególnie negatywnie reagują
na stres abiotyczny, a więc wszelkiego rodzaju niekorzystne dla ich wzrostu i rozwoju czynniki płynące
ze środowiska. Takim rodzajem stresu jest np. długo-

trwała susza, zasolenie gleby, czy brak składników odżywczych. Szacuje się, że w wyniku działania czynnika
stresu abiotycznego, plon roślin uprawnych może być
nawet kilkanaście razy mniejszy, od plonu uzyskanego
z roślin poddanych działaniu, również niekorzystnych
dla rozwoju rośliny, stresów biotycznych (zachwaszczenie, czynniki chorobotwórcze itd.).
W naszym klimacie najważniejszym stresogennym
czynnikiem abiotycznym jest susza. Jest to czynnik
działający wielokierunkowo. W roślinie prowadzi do
zmian fizjologicznych, morfologicznych, ekologicznych, biochemicznych i molekularnych. Reakcja roślin
na ten czynnik zależy od wieku gatunku (czasem też
odmiany), wieku rośliny i jej fazy rozwojowej. Każdy
gatunek rośliny w swoim cyklu rozwojowym posiada
tzw. okresy krytyczne, w których roślina jest szczególnie wrażliwa na niedobór wody. Wywołana suszą
strata plonu, zdecydowanie przewyższa straty spowodowane innymi czynnikami abiotycznymi. Stres suszy powoduje istotne zmniejszenie powierzchni liści,
zahamowanie wzrostu łodyg oraz zmniejszenie masy
korzeni. Chroniąc się przed nadmierną utratą wody,
roślina zamyka aparaty szparkowe, co z kolei powoduje redukcję asymilacji CO2 i zmiany w aktywności
enzymatycznej rośliny, prowadzące do powstania –
niekorzystnych dla rośliny – wolnych rodników. Innym
powszechnym rodzajem stresu jest zasolenie gleby,
wynikające w dużej mierze ze stosowania zbyt dużych
dawek nawozów mineralnych na terenach rolniczych.
Sole zawarte w wodzie glebowej znacznie ograniczają
możliwość jej pobierania z podłoża przyczyniając się
do zahamowania wzrostu rosliny. Zasolenie gleb destabilizuje równowagę hormonalną i jonową rośliny.
Kolejnym niezwykle istotnym rodzajem stresu u roślin
jest czynnik temperaturowy, który należy rozpatrywać
na trzech płaszczyznach: okresowo bardzo wysokiej
temperatury, nagłego ochłodzenia i przymrozków. Gatunki roślin uprawnych wrażliwe na nagłe zmiany temperaturowe reagują zmniejszoną energią kiełkowania,
opóźnionym rozwojem, redukcją fotosyntezy, a często
nawet zamieraniem.

Znaczenie biostymulatorów

W celu ochrony roślin przed działaniem stresów
abiotycznych stosuje się właśnie biostymulatory.
Aplikacja biostymulatorów na rośliny uprawne przyczynia się także do wzmocnienia naturalnej odporności roślin na działanie wielu stresów biotycznych.
Sprawnie funkcjonujący organizm roślinny jest
wźstanie uruchomić naturalne procesy odpornościowe przeciwko patogenom i szkodnikom. Biostymulatory aplikowane doglebowo wzmacniają system

korzeniowy rośliny, umożliwiając jej silniejszą konkurencję zźchwastami o wodę i składniki pokarmowe.
Wspólną cechą substancji biostymulujących jest to,
że podawane są zwykle w niewielkich ilościach, takich, aby właśnie stymulowały organizm roślinny i pomagały w adaptacji do warunków środowiskowych.
W dzisiejszych czasach, w obliczu zmieniającego się
klimatu i związanych z tym niekorzystnych zdarzeń
pogodowych, zmian w liczbie pokoleń szkodników
występujących na roślinach uprawnych, pojawianiem
się nowych ciepłolubnych agrofagów (szkodniki,
chwasty) stosowanie biostymulatorów rozpatrywane
jest jako stały element produkcji roślin. Stosowanie
biostymulatorów wiąże się z nowoczesnym podejściem do regulacji, modyfikacji procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie. Ta modyfikacja ma
na celu, przede wszystkim, zachowanie stabilnego
plonowania upraw nawet w warunkach stresowych.
Biostymulatory aplikowane na nasiona lub we wczesnej fazie rozwojowej rośliny stymulują wzrost systemu korzeniowego, szczególnie w warunkach słabo nawożonych gleb i niskiej dostępności wody. Ich
aplikacja przyczynia się do znacznego wzmocnienia
siewek, które w takich warunkach uzyskują fizjologiczną odporność. Biostymulatory, szczególnie te
pochodzenia organicznego, przyczyniają się również
do zmniejszenia aplikacji nawozów.

Warunki stosowania biostymulatorów

W ostatnim czasie poszerzono wiedzę o wielu
substancjach wykazujących działanie antystresowe
w roślinie. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów przeznaczonych do stosowania w roślinach rolniczych. Należy jednak zapoznać się z dokładnym
składem tych preparatów i ogólnymi warunkami ich
stosowania, bowiem nie każdy biostymulator będzie dla każdej rośliny uprawnej odpowiedni. Przede
wszystkim rodzaj biostymulatora powinien być dobrany do gatunku rośliny uprawnej. W licznych pracach naukowych udowodniono, że działanie różnych
substancji biostymulujących może być odmienne
w różnych gatunkach uprawianych roślin. Generalnie o przeznaczeniu biostymulatora i jego dawkowaniu informuje producent. Warto zwrócić uwagę, że
większość substancji biostymulujących stosuje się
w niewielkich ilościach, wyjątkiem są tutaj substancje huminowe. Dla większości substancji biostymulujących więcej wcale nie znaczy lepiej. Udowodniono
także (m.in. w badaniach IOR-PIB), że w przypadku
wielu roślin uprawnych, kilkukrotna aplikacja biostymulatorów przynosi roślinie uprawnej większe korzyści, niż jednorazowa wysoka dawka. Bardzo ważnym
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elementem aplikacji biostymulatorów jest faza rozwojowa rośliny uprawnej oraz ogólna kondycja roślin
w momencie zabiegu. Aplikacja biostymulatorów na
rośliny bardzo słabe, zniszczone działaniem stresów
środowiskowych może nie przynieść oczekiwanych
rezultatów. Będzie to wynikało ze słabego już metabolizmu rośliny, która nie będzie w stanie odpowiednio

zasymilować i przetworzyć dostarczonych substancji.
Idealną sytuacją byłoby stosowanie biostymulatorów
przed spodziewanym stresem, jednak określenie
prawdopodobieństwa pojawienia się czynników stresogennych niejednokrotnie może być trudne, dlatego
ogólną zasadą powinno być wprowadzenie biostymulatorów do programu ochrony na stałe.

Przegląd wybranych substancji biostymulujących
zawartych w produktach dostępnych na rynku
Na podstawie literatury naukowej można wyodrębnić kilka grup substancji, których działanie zostało potwierdzone w uprawach rolniczych. Poniżej przedstawiono główne grupy:
 lgi. Wyciągi z alg są źródłem kwasów alginowych, które wykazują biostymulacyjne działanie na większość
A
roślin uprawnych. Poprzez działanie antyoksydacyjne stymulują plonowanie roślin. Fitohormony zawarte
w algach wspomagają procesy przystosowywania się roślin do warunków stresowych. Stymulują głównie
system korzeniowy, są źródłem korzystnych dla rozwoju roślin aminokwasów, kwasów tłuszczowych i mikroelementów, pełniących rolę w ochronie rośliny przed patogenami. Ekstrakty z alg głównie podawane są
roślinom poprzez liście, choć można również stosować je doglebowo i na nasiona.
	
Substancje huminowe (kwasy huminowe i fulwowe). Mają pośredni i bezpośredni wpływ na rośliny i środowisko. Stymulują wzrost i rozwój roślin, wpływają na ich metabolizm, ale także poprawiają chemiczne,
fizyczne i biologiczne właściwości gleby. Substancje huminowe zawarte w podłożu intensyfikują wymianę
kationów przekształcając pierwiastki mineralne w formy dostępne dla roślin. W efekcie, system korzeniowy łatwiej pobiera składniki odżywcze z gleby. Substancje huminowe neutralizują pH gleby, umożliwiając
roślinom dostęp do pierwiastków śladowych zawartych w podłożu. Zmniejszają również negatywny wpływ
nawozów chemicznych na środowisko. Aplikowane mogą być na nasiona, doglebowo i dolistnie.
	
Kwas salicylowy jest rozpuszczalnym w wodzie antyoksydantem, który zwiększa tolerancję roślin na
wszystkie szkodliwe bodźce płynące ze środowiska, w tym przede wszystkim na suszę. Związek ten całkowicie redukuje, spowodowany niedoborem wody – spadek stężenia auksyn w roślinie. Związek ten pełni również funkcje regulujące wzrost i rozwój roślin. Dotychczasowe badania nad działaniem kwasu salicylowego
na rośliny potwierdzają jego pozytywne działanie na masę pędów i korzeni, regenerację pąków kwiatowych,
kwitnienie i tworzenie bulw. Kwas salicylowy zwykle aplikowany jest na liście.
	
Hydrolizaty białka i wolne aminokwasy. Pozytywnie wpływają na ogólną kondycję roślin. Zwiększają
plonowanie roślin i parametry wartości technologicznej nasion. Rośliny poddane działaniu aminokwasów
charakteryzują się większą zawartością chlorofilu i związaną z nim aktywnością fotosyntetyczną. Modulują
pobieranie azotu z gleby i jego asymilację oraz wpływają na kluczowe hormony roślinne. Odgrywają dużą
rolę w adaptacji rośli do zmiennej temperatury. Mogą być stosowane na nasiona, liście i doglebowo.
	
Chitozan. Jest to biopolimer chityny, biodegradowalny związek łatwo rozkładany przez mikroorganizmy.
Wykazuje właściwości antybakteryjne i zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne. Naturalnie występuje w ścianach komórkowych grzybów i szkieletach stawonogów.
	
Brasinosteroidy są pierwszymi hormonami steroidowymi (sterydowymi) odkrytymi w organizmach roślinnych. Silnie pobudzają wzrost roślin i chronią rośliny przed stresem biotycznym (fitopatogeny) i abiotycznym
(stres suszy), co daje pozytywne efekty w ilości i jakości plonu. Dodatkowym atutem tych związków jest ich
wpływ na wartości odżywcze roślin.
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Tabela 1. Wpływ pH gleby na zawiązywanie brodawek przez wybrane rośliny bobowate (Gatualina, 1990)

w Poznaniu

Strategia zrównoważonego
nawożenia roślin białkowych
Zanim zostanie omówiona strategia nawożenia roślin białkowych trzeba zauważyć,
że generalnie w Polsce uzyskuje się stosunkowo niskie plony nasion roślin bobowatych (podstawowe rośliny wysokobiałkowe), które dodatkowo ulegają dużym wahaniom sezonowym.
Z przeprowadzonych badań wynika, że przyczyną tego stanu rzeczy jest wiele niekorzystnych czynników, których działanie bardzo często się na siebie
nakłada, między innymi:
•	zbyt niski odczyn gleby, zwłaszcza dla gatunków wrażliwych (groch, fasola, bobik, łubin biały,
soja),
•	ogólnie niski poziom żyzności gleby, w pierwszej
kolejności wyrażony: aktywnością biologiczną
i zasobnością w fosfor, potas i magnez,
•	nieprawidłowa gospodarka azotem (równie niekorzystny jest nadmiar, jak i niedobór składnika),
•	duża częstotliwość susz,
•	nieodpowiedni dobór siedliska i nawożenia.
Dokonując gradacji wymienionych czynników
należy mieć na uwadze, że warunkiem podstawowym uzyskania wysokich plonów nasion oraz ograniczenia ich zmienności sezonowej jest umiejętnie
prowadzona gospodarka wodna, która powinna
obejmować nie tylko zadania związane z gromadzeniem wody w glebie, lecz także czynniki warunkujące jej pobieranie i wykorzystanie przez rośliny
(zwłaszcza w ich krytycznych fazach rozwoju). Celem nadrzędnym tych działań jest uzyskanie jak
największej jednostkowej produktywności wody.
Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika,
że wysoką produktywność jednostkową wody można uzyskać tylko w stanowiskach żyznych. Przyjmuje się, że regulacja żyzności gleby w stanowisku
przeznaczonym pod rośliny bobowate generalnie
obejmuje dwie grupy zagadnień. Pierwsza dotyczy
zadań w zakresie optymalizacji warunków wodno-powietrznych, zarówno wierzchniej warstwy gleby,
jak i podglebia. Druga natomiast ukierunkowana jest
na kontrolę odczynu oraz poziomu zasobności gleby
w przyswajalne składniki pokarmowe (fosfor, potas,

magnez). Trzeba wiedzieć, że wszystkie gatunki roślin bobowatych są wrażliwe na zaskorupienie gleby
w okresie wschodów. Zatem przed siewem należy ją
odpowiednio przygotować. Poza tym rośliny o korzeniu palowym są bardzo wrażliwe na oporność mechaniczną gleby. Dlatego w podglebiu nie powinno
być warstw zagęszczonych, gdyż w znaczący sposób ograniczają one rozwój systemu korzeniowego.
Tym samym niekorzystnie wpływają na dostępność
wody i składników pokarmowych.

Regulacja odczynu gleby

Poziom plonowania roślin bobowatych, jak już
wspomniano, zależy między innymi od odczynu
gleby. Rola odczynu wynika z jednej strony z jego
wpływu na wzrost populacji bakterii warunkujących
symbiozę z rośliną strączkową (decyduje o efektywności wiązania azotu atmosferycznego), a z drugiej
z dużego zapotrzebowania roślin na wapń. Krytyczna faza zapotrzebowania roślin bobowatych grubonasiennych na ten składnik przypada na fazę wzrostu strąków (deficyt tego składnika w tym okresie
prowadzi do deformacji strąków, a także do tego,
że zawiązane nasiona słabo się wykształcają). Natomiast stopień symbiozy, wyrażony liczbą aktywnych (w przekroju różowe/czerwone) brodawek,
wyraźnie zależy od aktualnego odczynu gleby,
a zakresy optymalnej aktywności bakterii kształtują
się następująco:
łubin żółty (pH 5,0–6,5) < łubin wąskolistny,
groch polny (pH 5,5–7,0) < groch siewny,
bobik (pH 6,0–7,0) < fasola, łubin
biały, soja (pH 6,0–7,5) – tabela 1

Odczyn gleby, pH

Gatunek

4,0

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

Łubin żółty, seradela

4

5

6

6

6

5

4

Łubin wąskolistny groch polny

3

4

5

6

6

6

5

Groch siewny, wyka, bobik

2

3

4

5

6

6

5

Łubin biały, soja, wyka kosmata

1

3

4

5

6

6

6

Fasola

1

2

3

5

6

6

6

1 – brak brodawek; 2 – tylko niektóre rośliny mają bardzo małe brodawki; 3 – 50% roślin ma małe brodawki; 4 – większość
roślin ma małe, czerwone brodawki; 5 – wszystkie rośliny mają brodawki, w tym 50% dużych; 6 – wszystkie rośliny mają
duże i czerwone brodawki

Przedstawiony szereg wyraźnie określa stan odczynu, jaki trzeba osiągnąć w okresie przed podjęciem uprawy danego gatunku, aby stworzyć roślinie
optymalne warunki do wzrostu, a także do wiązania
azotu atmosferycznego.

kowego dla grochu i bobiku oraz wyraźnie większe
dla łubinów. Przy czym plony łubinów zwykle są znacząco mniejsze od w/w roślin, co przekłada się na
potrzeby nawozowe.

Azot

Nawożenie podstawowe

Przechodząc do nawożenia podstawowego trzeba podkreślić, że każdy pierwiastek pobierany przez
roślinę pełni określone funkcje metaboliczne, które
wpływając na dynamikę procesów fizjologicznych
decydują jednocześnie o dynamice akumulacji biomasy, kształtując tym samym warunki formowania
się elementów struktury plonu, tj. liczby rozgałęzień,
liczby zawiązanych strąków, nasion w strąku i ich
masy.
Analiza potrzeb pokarmowych (tab. 2) podstawowych roślin bobowatych w Polsce wskazuje na duże
podobieństwo wartości indeksów pobrania jednost-

Podstawowym pierwiastkiem, który decyduje o plonie i jego jakości (zawartości białka) jest
azot. Niedobór tego składnika skutkuje jasnozielonym zabarwieniem starszych liści, małą liczbą
rozgałęzień, kwiatów, strąków i nasion w strąkach.

Tabela 2. Pobranie jednostkowe składników
pokarmowych przez wybrane rośliny
bobowate, kg/tonę nasion + słoma
N
60–70

P 2O5

K 2O

CaO

15–20

35–45

30–40

MgO

SO3

5–9

15–20

6–8

20–25

9–15

25–30

Groch
Bobik

60–70

15–20

40–50

25–35

Łubin wąskolistny
60–80

20–30

50–70

50–60

Źródło: Grzebisz 2011; Barłóg 1999 – modyfikacja

Fot. 1. Rośliny bobowate wymagają racjonalnego nawożenia azotem –
nie jest wskazany zarówno nadmiar, jak i deficyt tego składnika w glebie
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Przy czym w uprawie roślin bobowatych równie
niekorzystny jest nadmiar azotu, który nie dość,
że prowadzi do ograniczenia symbiotycznego wiązania azotu atmosferycznego (rośliny korzystając
z azotu mineralnego ograniczają rozwój brodawek
korzeniowych), to bardzo często powoduje spadek plonu, a także utrudnia zbiór (zbyt duża podaż
azotu prowadzi do przedłużenia fazy wegetatywnej
wzrostu kosztem tworzących się jednocześnie organów generatywnych – kwiatów, strąków). Zatem
w praktyce, aby nie przenawozić roślin bobowatych
azotem przed ich siewem wskazane jest nawożenie
startowe tym składnikiem w wysokości 20–40 kg
N/ha (zależnie od podaży tego składnika z gleby).
Taki poziom nawożenia pozwala na pokrycie potrzeb pokarmowych roślin w początkowym okresie
wzrostu, gdy nie mają one jeszcze możliwości symbiotycznego wiązania azotu. W późniejszym okresie, szczególnie w stanowiskach żyznych stają się
one „samowystarczalne” – przykładowo rośliny soi
w symbiozie z bakteriami brodawkowymi są w stanie pokryć 60–70% własnego zapotrzebowania na
ten składnik. Zatem tylko w stanowiskach bardzo
ubogich w azot lub/i małej liczbie brodawek korzeniowych, a także w przypadku ich braku, wskazane jest pogłówne nawożenie soi tym składnikiem w
wysokości około 30 kg N/ha, które należy przeprowadzić na początku kwitnienia. Przy czym w tym
miejscu trzeba podkreślić, że strategia nawożenia
roślin bobowatych azotem musi być zgodna z prawem, tj. obowiązującym od 2018 roku rozporządzeniem „Program działań mający na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 5 czerwca 2018 r. Dz. U. 12 lipca 2018 r. Poz.
1339), w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wyliczenia dawki azotu, jak i terminów kalendarzowych, w których można go zastosować. Natomiast dobór formy nawozu azotowego,
który nie jest regulowany prawem, w prawidłowej
strategii nawożenia odgrywa o tyle istotną rolę, że
jak już wspomniano, składnik ten jest niezbędny roślinie w pierwszym okresie wegetacji, tj. wówczas
gdy tworzy ona aparat wiązania azotu atmosferycznego. W takiej sytuacji największe tempo wzrostu
rośliny zapewniają formy saletrzane. Jednocześnie
biorąc pod uwagę bardzo dużą wrażliwość roślin
bobowatych na niedobór siarki, a także rolę współdziałania tego składnika z azotem w kształtowaniu
dynamiki początkowego wzrostu wskazane jest zastosowanie w ramach startowego nawożenia azotem nawozów typu saletro-siarczanów amonu (na-

wozy azotowe zawierające azot w dwóch formach,
tj. NH4 + i NO 3 - oraz łatwo dostępną siarkę – SO 4 -2).
Podobnie jak w przypadku innych roślin, również
w uprawie roślin bobowatych nawożenie samym
azotem nie wystarczy. Rośliny te dla prawidłowego
wzrostu i rozwoju potrzebują również innych makroelementów (P, K, Mg, S) a także dobrego odżywienia
mikroskładnikami.

Tabela. 3. Dawki fosforu dla podstawowych roślin bobowatych uprawianych w Polsce,
kg P2O5/tonę nasion + odpowiednia masa słomy
Roślina uprawna

Klasy zasobności gleby
bardzo niska

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

Groch

30

20

15

10

5

Bobik

30

20

15

10

5

Łubiny

45

30

22,5

15

7,5

Źródło: Grzebisz 2011 – modyfikacja

Fosfor i potas

Trzeba mieć na uwadze, że wszystkie rośliny
bobowate wykazują dużą wrażliwość na niedobór
fosforu, która ujawnia się od początku do końca
wegetacji. Równie ważne jest dobre odżywienie
roślin potasem, który kontroluje stopień reakcji
rośliny na stresy (jest to składnik antystresowy).
Specyficzne funkcje tych pierwiastków między innymi polegają na:
•	kontroli mechanizmów odpowiedzialnych za wiązanie azotu atmosferycznego – P,
•	stymulacji rośliny do wytworzenia dużego systemu korzeniowego (większa liczba brodawek korzeniowych) – P, K,
•	kontroli procesów fotosyntezy i akumulacji węglowodanów – K,
•	zwiększenia efektywności tworzenia pędów
bocznych, związków kwiatowych i zawiązywania
strąków – P, K,
•	kontroli gospodarki wodnej w okresie kwitnienia
(większa liczba strąków i nasion w strąku) – K,
•	zwiększonej akumulacji białka w nasionach
– P, K.
Zatem, jak winika z podanych informacji, znaczenie w/w składników w uprawie roślin bobowatych jest nie do przecenienia. Warunkiem podstawowym prawidłowego odżywienia roślin fosforem
i potasem jest ich uprawa na glebach zasobnych
w te składniki. Przyjmuje się, że przed siewem roślin
bobowatych gleba powinna charakteryzować się co
najmniej średnią zasobnością w przyswajalny fosfor (lepiej aby posiadała zasobność wysoką). W takich warunkach, aby pokryć potrzeby pokarmowe
uprawianych roślin, wskazane jest nawożenie na
poziomie 50% zapotrzebowania (tab. 3). W przypadku potasu wskazana jest zasobność gleby na
pograniczu klasy średniej i wysokiej. Wówczas nawożenie mineralne powinno mieścić się w zakresie
40–60% potrzeb pokarmowych (tab. 4). W sytuacji,
gdy zasobności gleby są niższe, wskazana jest ich
regulacja poprzez zwiększone nawożenie rośliny
przedplonowej, które powinno być opracowane
w taki sposób, że gdy przystąpimy do uprawy roślin

Tabela. 4. Dawki potasu dla podstawowych roślin bobowatych uprawianych w Polsce,
kg K2O/tonę nasion + odpowiednia masa słomy
Roślina uprawna

Klasy zasobności gleby
bardzo niska

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

Groch

60

40

30

20

-

Bobik

75

50

37,5

25

-

Łubiny

90

60

45

30

-

Źródło: Grzebisz 2011 – modyfikacja

Tabela 5. Prawdopodobieństwo reakcji roślin bobowatych na nawożenie mikroelementami
(Grzebisz 2011)

Roślina uprawna

Mikroelementy
Fe

Mn

Cu

Zn

B

Mo

Bobik

0

+++

+

++

+++

++

Fasola

+++

+++

++

+++

++

++

Groch

++

+++

++

+++

++

++

Łubin wąskolistny

+

+

+

+

++

++

+++

+++

+

++

++

++

Soja

Stopień reakcji: +++ bardzo duży; ++ typowy dla rodzaju bobowatych; + mały; 0 brak lub słabe rozpoznanie

bobowatych gleba powinna odznaczać się przynajmniej średnią zasobnością.

Magnez i siarka

Z makroelementów drugoplanowych poza wspomnianym wapniem wskazane jest również dobre
odżywienie roślin bobowatych magnezem i siarką.
Plonotwórcza rola tych składników związana jest
przede wszystkim z gospodarką azotową rośliny
i przejawia się poprzez:
•	stymulację wzrostu i aktywności brodawek korzeniowych,

•	stymulację wzrostu rośliny w okresie rozwoju wegetatywnego,
•	stymulację wzrostu strąków,
•	większą akumulację białka w nasionach,
•	poprawę jakości białka (większa zawartość aminokwasów siarkowych).
Warto podkreślić, że krytyczny okres zapotrzebowania roślin bobowatych na te składniki trwa od
początku aż do końca wegetacji. Zatem wskazane
jest aby składniki te zastosować przed ich siewem,
a w trakcie wegetacji wspomagać rośliny przez liście (w standardowych warunkach wskazane jest,
aby dokarmianie dolistne przeprowadzić na począt-
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ku fazy pąkowania, natomiast w warunkach niskiej zasobności gleby
w magnez, a także przy braku aplikacji doglebowej zabiegi dokarmiania
dolistnego przeprowadza się co najmniej dwukrotnie, przy czym pierwszy zabieg wykonuje się w stadium
6–7 liści). Przykładowo przy średniej
zasobności gleby w magnez można
zastosować 100 kg/ha kizerytu (nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny
w wodzie). W takiej ilości nawozu
wprowadzimy 25 kg MgO i 20 kg S
(50 kg SO3), co w stanowiskach o odpowiedniej kulturze wystarczy do pokrycia potrzeb pokarmowych wysoko
plonujących plantacji (w słabszych
stanowiskach dawkę kizerytu należy
zwiększyć co najmniej do 150 kg/ha).

Mikroelementy

Mikroelementy w uprawie roślin
bobowatych można stosować w sposób doglebowy (przykładowo stosując nawozy podstawowe wzbogacone
w te składniki), jak i nalistny. Dokarmianie dolistne zaleca się przeprowadzić w okresie od 6 (7) liści do pąkowania włącznie. Rośliny bobowate,
poza małymi wyjątkami, wykazują
zbliżoną wrażliwość na mikroskładniki
(tab. 5), wśród których za podstawoFot. 2. Pierwszy zabieg wspomagania roślin bobowatych mikroskładnikami przez liście
wskazany jest we wczesnej fazie rozwoju
we, niezależnie od stanowiska i stopnia reakcji wrażliwości gatunkowej
roślin, traktuje się molibden, bor i cynk, a następnie
•	udział w procesie zawiązywania strąków,
miedź. W stanowiskach o odczynie powyżej 6,0–6,5
•	zapobieganie pękaniu strąków.
ujawnia się wrażliwość roślin na mangan. PierwNatomiast plonotwórcze działanie cynku związaszy z wymienionych pierwiastków jest niezbędnym
ne jest przede wszystkim z aktywnością hormonów
składnikiem kompleksu enzymatycznego – nitrogeroślinnych, głównie auksyn, których niedobór powonazy (jest on niezbędny, aby mogło zachodzić symduje zahamowanie wzrostu. Konsekwencją niedobiotyczne wiązanie azotu atmosferycznego). Plonoboru cynku jest mniejsza liczba rozgałęzień, prowatwórczą rolę molibdenu wiąże się także:
dząca do redukcji liczby kwiatów i strąków.
•	ze wzrostem liczby brodawek korzeniowych
Planując nawożenie mikroskładnikami trzeba
(większa ilość związanego azotu),
mieć na uwadze, że ich dostępność z gleby dla ro•	z większą liczbą kwiatów (większa liczba strąków
ślin zależy przede wszystkim od jej odczynu. Ge– większy plon).
neralnie obowiązuje zasada, że im gleba posiada
Bardzo ważnym mikroskładnikiem jest również
wyższe pH tym gorsza dostępność mikroelemenbor, który pełni w roślinie szereg funkcji. Do najważtów, z wyjątkiem molibdenu, którego dostępność
niejszych należą:
wzrasta. Zatem na glebach o wysokim odczynie,
•	udział w procesie zawiązywania brodawek,
lub świeżo po wapnowaniu, należy rozważyć na•	wpływ na prawidłowy wzrost i funkcjonowanie
wożenie roślin bobowatych również innymi mikrobrodawek korzeniowych,
składnikami.

Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Strategia wykorzystania odmian
rzepaku ozimego odpornych
i tolerancyjnych na organizmy
chorobotwórcze
Uprawa odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe jest jednym
z podstawowych założeń integrowanej ochrony i uprawy rzepaku ozimego. Dla producentów rzepaku takie odmiany stanowią szczególny i proekologiczny środek zrównoważonej produkcji. Ich uprawa pozwala na ograniczenie chemicznej ingerencji
w środowisko, poprzez zminimalizowanie ilości stosowanych środków ochrony roślin
w polowych uprawach.

Hodowla odpornościowa odmian

Wprowadzanie zasad integrowanej ochrony determinuje firmy hodowlane do zintensyfikowania
prac zmierzających do hodowania odmian odpornych na różne czynniki stresowe, w tym zwłaszcza
chorobotwórcze. Natomiast ze strony użytkowników
odmian spowoduje wzrost zainteresowania odmianami odpornymi na naturalne czynniki ograniczające plonowanie. Odporność roślin na choroby jest
właściwością warunkowaną genetycznie. Hodowla
odmian odpornych na organizmy szkodliwe nie jest
łatwa. Wymaga długiego okresu badań i dużych
nakładów.
Aktualnie w pracach hodowlanych najbardziej
efektywnym sposobem tworzenia odmian odpornych na choroby jest łączenie w genotypie odporności rasowo-specyficznej i odporności poligenicznej.
Oprócz odmian odpornych na różne czynniki chorobotwórcze, ważną rolę w systemach ochrony mogą
spełniać odmiany tolerancyjne na różne stresy. Bardziej wartościowe będą również odmiany, odznaczające się zdolnością do regeneracji różnych uszkodzeń
i powrotu do dalszego wzrostu i rozwoju, po wystąpieniu silnego stresu. Stosowanie integrowanej ochrony
będzie więc wymagało wszechstronnego rozpoznania właściwości badanych odmian, a zwłaszcza
szczegółowej oceny ich polowej odporności na czynniki stresowe, w tym choroby.

Krajowy Rejestr zawiera sprawdzone
odmiany

Postęp hodowlany (odmianowy) w rzepaku ozimym, zarówno ilościowy, jak i jakościowy, jest duży.
W pracach twórczych nowych odmian zwraca się
także dużą uwagę na polepsznie odporności na organizmy szkodliwe oraz niekorzystne czynniki środowiskowe. Nowe odmiany wytworzone przez hodowców
zgłaszane są do urzędowych badań w Centralnym
Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU, w celu wpisania ich do Krajowego Rejestru (KR).
Do podstawowych kryteriów decydujących o wartości gospodarczej odmiany (WGO) należą:
• wielkość plonu nasion,
•	stabilność plonowania w latach i w różnych rejonach,
•	jakość plonu (m.in. zawartość tłuszczu, glukozynolanów, białka i włókna w nasionach),
• odporność i tolerancja na choroby,
•	reakcja na warunki stresowe (niska temperatura, susza, gradobicie i inne),
•	odporność na wyleganie,
•	przystosowanie do różnych warunków uprawy.
W procesie badań rejestracyjnych nowych odmian, w doświadczeniach ścisłych, oceniana jest,
a tym samym poznawana, polowa odporność na choroby. Odporność odmian na patogeny oraz wytrzymałości na warunki stresowe (m.in. mróz, susza), oprócz
plonu nasion i ich jakości, jest jednym z głównych
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kryteriów podejmowania decyzji o wpisaniu odmiany
do Krajowego Rejestru. Niestety, odporność odmian
na poszczególnych sprawców chorób nie jest całkowita. Najczęściej odmiany są w mniejszym lub większym stopniu porażane przez patogeny. Przeważnie
też odmiany są odporne tylko na jednego patogena,
rzadziej na dwa lub więcej. Jak dotychczas, osiągnięcie odporności na kilka sprawców chorób jest trudne.
Dlatego hodowla odpornościowa wymaga dużych nakładów i stałego postępu.
Odmiana wpisana do KR jest rozmnażana, a jej
nasiona są oferowane do sprzedaży i trafiają do uprawy. Ze względu na ciągłe tworzenie przez hodowców
wielu nowych odmian, następuje dość szybko wypieranie z obrotu i uprawy odmian starszych. Średni
okres dostępności odmiany w ofercie handlowej wynosi około 5–7 lat.
Obecnie w KR wpisanych jest ponad 150 odmian
rzepaku ozimego. Trzy czwarte wszystkich, to odmiany mieszańcowe. Blisko dziewięćdziesiąt procent odmian wpisanych do KR pochodzi z zagranicy. Ponad
połowę zarejestrowanych odmian stanowią odmiany
nowe, wpisane do rejestru w ostatnich sześciu latach.
Duży udział nowych odmian w KR umożliwia stosunkowo szybkie korzystanie z postępu biologicznego
przez producentów rzepaku.
Uprawa nowych odmian umożliwia korzystanie z postępu biologicznego, który te odmiany
wnoszą. Przejawia się on głównie w bardzo dużym
potencjale plonowania, przy czym większość nowych
odmian odznacza się ogólnie dobrą zdrowotnością.
Innym warunkiem korzystania z postępu
biologicznego jest wysiewanie kwalifikowanego materiału siewnego odmian. Ze względu na
to, że taki materiał siewny podlega urzędowej kontroli wytwarzania i oceny, do obrotu trafiają nasiona
określonej odmiany, o wymaganych parametrach
jakościowych i odpowiednio przygotowane, tj. przeważnie zaprawione dobrze dobraną i dopuszczoną
do stosowania zaprawą oraz zapakowane i przechowywane w sposób gwarantujący zachowanie
jego właściwości. Tylko takie nasiona zapewniają
tożsamość odmianową, tj. przejawianie się charakterystycznych dla danej odmiany cech, zarówno
morfologicznych, jak i użytkowych, w tym np. odporności na specyficzne patogeny. Kwalifikowany
materiał siewny powinien gwarantować także odpowiednią wartość siewną nasion. Ponadto, nasiona
kwalifikowane nie powinny zawierać więcej niż 1%
kwasu erukowego oraz nie więcej niż 15 µM glukozynolanów na 1 g nasion. Używanie do siewu innego materiału niż kwalifikowany powoduje z reguły
znaczące obniżenie plonu nasion i pogorszenie

jego jakości. Także nadmiar samosiewów w uprawie rzepaku może znacząco obniżyć jakość zebranych nasion.

Tabela 1. Plon nasion odmian rzepaku ozimego badanych w doświadczeniach PDO
w latach 2015–2020
Wyszczególnienie

Odmiany mieszańcowe wnoszą
postęp

Szczególnie duży postęp obserwuje się w hodowli odmian mieszańcowych, u których wykorzystywany jest efekt heterozji. Przejawia się on głównie bujniejszym wigorem roślin, często szybszym
rozwojem, a przede wszystkim większym plonowaniem nasion. Materiałem siewnym takich odmian są
nasiona F1, wytwarzane przez krzyżowanie stałych
komponentów, tj. linii i/lub odmian zgodnie z formułą
mieszańca, znaną jedynie hodowcy. U odmian mieszańcowych zwiększone plonowanie występuje tylko
w pokoleniu F1, i nie powtarza się w dalszych rozmnożeniach. Dlatego plantacje produkcyjne należy obsiewać kwalifikowanym materiałem siewnym.
W ostatnich latach nastąpiło wyraźne zwiększenie
udziału odmian mieszańcowych w uprawie. W ofercie handlowej nasiona tych odmian są powszechnie
dostępne. Odmiany mieszańcowe cechują się większym potencjałem plonowania. W poszczególnych
latach badań, w doświadczeniach PDO, odmiany te
plonowały średnio o kilkanaście procent (10–16%) lepiej od odmian populacyjnych.
Wartościowe są zwłaszcza wysokoproduktywne
odmiany o zwiększonej w porównaniu z formami populacyjnymi plenności i możliwie zmniejszonych wymaganiach glebowych. W sezonach wegetacyjnych,
w których wystąpiły w większym nasileniu niekorzystne
zjawiska klimatyczne, odmiany mieszańcowe reagowały przeważnie mniejszym spadkiem plonowania.
Większość tych odmian jest bardziej tolerancyjna na
opóźniony termin siewu ze względu na szybszy rozwój
początkowy. Rośliny wytwarzają silniejszy, bardziej
rozrośnięty system korzeniowy, przez co lepiej pobierają wodę i składniki pokarmowe. Odmiany mieszańcowe
wnoszą także postęp w hodowli odpornościowej, w której tworzy się linie syntetyczne w celu wprowadzania
do rzepaku genów determinujących odporność np. na
kiłę kapusty, suchą zgniliznę kapustnych lub wirusa
żółtaczki rzepy. Ogólnie dobór odmian mieszańcowych
jest liczniejszy i bardziej zróżnicowany. Materiał siewny
odmian mieszańcowych, zwłaszcza tych o zwiększonej
odporności na potogeny jest przeważnie dużo droższy.
Odmiany mieszańcowe stanowią główny postęp hodowlany w uprawie rzepaku:
•	wiele z nich zawiera dodatkowe geny odporności
na patogeny np. Rlm7, Rlm9 Apr 37 (sucha zgnilizna kapustnych), TuYV (wirus żółtaczki rzepy),

Średnia

Plon nasion [dt/ha]

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Wszystkie badane odmiany

42,4

46,6

38,5

37,6

44,2

39,1

48,5

Odmiany mieszańcowe

43,5

47,5

39,3

38,7

45,5

40,0

49,7

Odmiany populacyjne

38,5

41,7

34,8

33,4

40,2

35,6

45,0

Różnica

[dt/ha]

5,0

5,8

4,5

5,3

5,3

4,4

4,7

[%]

13,1

13,9

12,9

15,9

13,2

12,3

10,4

•	tworzy się odmiany wykazujące odporność na porażenie kiłą kapusty,
•	dostępne są odmiany odznaczające się mniejszą
podatnością na pękanie łuszczyn i osypywanie
nasion,
•	hodowane są także odmiany tolerancyjne na substancję czynną (imazamoks) z grupy imidazolin,
stosowaną w herbicydach do zwalczania wielu
chwastów, w tym również kapustowatych (tzw.
technologia uprawy Clearfield),

Trzeba uwzględnić również to, że nadal wielu
rolników dobrze ocenia przydatność odmian populacyjnych do własnych warunków gospodarowania
i często uprawia je na swoich polach. Takie odmiany przeważnie są wysiewane w mniejszych gospodarstwach, głównie na małych powierzchniach i na
nieco gorszych stanowiskach. Niektóre z odmian
populacyjnych również są mniej porażane przez poszczególne choroby lub w dużym stopniu tolerancyjne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Niestety,
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dobór odmian populacyjnych będzie w najbliższych
latach coraz mniej liczny i tym samym odmiany te
będą mniej konkurencyjne wobec odmian mieszańcowych. Materiał siewny odmian populacyjnych jest
tańszy.

Odmiana w uprawie i produkcji

Odmiana uprawna jest jednym z głównych czynników warunkujących wzrost produkcji oraz odpowiednią jakość pozyskiwanych nasion rzepaku. Wysokie
i stabilne plonowanie w różnych warunkach glebowych i klimatycznych, a także w kolejnych sezonach
wegetacyjnych, różniących się przeważnie przebiegiem warunków opadowo-termicznych stanowi o wartości odmiany. Producenci rzepaku powinni wiedzieć,
że oprócz właściwego wyboru odmiany, dostosowanego do określonych uwarunkowań gospodarstwa,
muszą w jak największym stopniu uwzględnić elementy prawidłowej agrotechniki. Jednoczesne zastosowanie czynników odmianowego i agrotechnicznych
pozwala lepiej wykorzystać potencjał plonotwórczy
uprawianych odmian. W ostatnim sześcioleciu średnio w produkcji osiągano plon wynoszący 67% wysokości plonu uzyskiwanego w doświadczeniach
polowych, a to wskazuje na możliwość większego wykorzystania potencjału plonotwórczego odmian przez
producentów rzepaku.
Uprawa rzepaku jest dość wymagająca, zarówno
co do nakładów, jaki i terminów i precyzji wykonywanych zabiegów agrotechnicznych, zwłaszcza dotyczących siewu, ochrony roślin i zbioru nasion. Czynnik agrotechniczny jest szczególnie ważny, ponieważ
przy dużym areale uprawy rzepaku ozimego nasilają
się problemy związane m.in. z samosiewami, kompensacją niektórych chwastów, czy też częstszym występowaniem wielu chorób i szkodników, np. kiły kapusty,
chowaczy. Prawidłowa agrotechnika może niekiedy
decydować o powodzeniu uprawy. O poziomie plonowania rzepaku w Polsce decydują również warunki glebowo-klimatyczne. Rzepak jest niestety rośliną
silnie reagującą na zmienne warunki pogodowe, stąd
wynikają znaczne wahania plonów między kolejnymi
sezonami wegetacyjnymi. Taką zależność obserwowaliśmy w ostatnich latach, kiedy niekorzystne zjawiska atmosferyczne spowodowały obniżenie plonowania. Coraz częściej rzepak wysiewany jest także na
glebach słabszych, stąd poszukiwanie odmian mniej
wymagających w tym zakresie. Oczekuje się również
odmian, które będą relatywnie dobrze plonowały przy
zastosowaniu mniejszych nakładów, np. zmniejszonym nawożeniu azotowym i jedynie niezbędnym stosowaniu fungicydów i regulatorów wzrostu.

Pojawienie się określonej choroby na plantacji
rzepaku uzależnione jest od wielu czynników. Wśród
nich są czynniki przyrodnicze, które nie zależą od
działań rolnika/producenta oraz takie, o których on
decyduje, np. stosowana agrotechnika. Z tych pierwszych oprócz gleby ważne są warunki wilgotnościowe, a zwłaszcza ilość i rozkład opadów w czasie
wegetacji, suma temperatur i nasłonecznienie. Prawdopodobieństwo wystąpienia chorób jest większe,
gdy rzepak uprawiany jest na tym samym stanowisku
zbyt często, stosuje się uproszczenia uprawowe, siew
jest za głęboki lub nadmiernie zagęszczony, a plantacja zachwaszczona. Również źle odżywione rośliny
są bardziej podatne na infekcje chorobowe. Zawsze
też zwiększenie uszkodzeń roślin przez szkodniki
wpływa na silniejsze porażenie chorobami, a wynika
to z faktu, że uszkodzenia stanowią „bramę wejściową” wielu patogenów, między innymi suchej zgnilizny
kapustnych, zgnilizny twardzikowej, cylindrosporiozy
i szarej pleśni.
Precyzyjnie dobrane odmiany będą ważnym elementem integrowanej uprawy i ochrony rzepaku. Należy przyjąć, że przy dobrym rozpoznaniu częstości
występowania danego zjawiska albo określonej choroby w rejonie gospodarowania, powinno się lepiej
dostosować technologię uprawy do konkretnych odmian i tym samym polepszyć opłacalność produkcji.
Dotyczy to zwłaszcza liczby zabiegów ochrony roślin,
terminów stosowania lub dawek. Zasadne będzie postępowanie, w którym ogranicza się lub nie stosuje
fungicydu, w przypadku uprawy odmiany odpornej
na określonego patogena. Przeciwnie, dla odmian
o mniejszej odporności, celowe będzie zastosowanie
wyższej dawki, czy wręcz wykonanie większej liczby
zabiegów.
Zawsze jednak istnieje pewne ryzyko złego wyboru odmiany, mimo dostępu do aktualnych wyników
doświadczeń odmianowych. Aby choć częściowo
zabezpieczyć się przed takim ryzykiem, powinno się
uprawiać, zwłaszcza na dużych powierzchniach, więcej niż jedną odmianę w gospodarstwie. Po uwzględnieniu podstawowych kryteriów (plon, jakość) warto
zadbać, aby odmiany były korzystnie oceniane lub
różniły się pod względem innych ważnych cech rolniczych, w tym pod względem odporności na choroby.
Wśród zarejestrowanych odmian rzepaku większość stanowią odmiany wykazujące średnią odporność na porażenie przez najczęściej występujące
choroby. Nowe odmiany przeważnie mają dobrą ogólną zdrowotność i najczęściej przejawiają podwyższoną odporność na co najmniej jednego sprawcę
choroby. Cechy te nie są niestety trwałe, w związku
z czym, mogą ulec przełamaniu w wyniku np. silnej

Poletko z odminą odporną na kiłę kapusty na polu zainfekowanym
P. brassicae, obok poletko na którym wysiano odmianę nieodporną

presji patogenu. Dlatego wiele starszych odmian
z czasem jest bardziej podatnych na poszczególne
choroby. Większa odporność odmian ma szczególne
znaczenie w latach o dużym nasileniu występowania
sprawców chorób. Z reguły odmiany takie porażane
są w mniejszym stopniu i tym samym reagują mniejszą obniżką plonowania.

Dostępność odmian odpornych lub
tolerancyjnych na niektóre patogeny

W rzepaku, postęp w hodowli odpornościowej
dokonuje się głównie w odmianach mieszańcowych.
W ostatnich latach wyraźnie zwiększyła się liczba odmian, które są odporne lub tolerancyjne na
sprawców ważnych gospodarczo chorób, m.in.:
kiłę kapusty, suchą zgniliznę kapustnych i wirusa żółtaczki rzepy. Corocznie przybywa nowych
odmian, które cechują się dużą odpornością na organizmy chorobotwórcze, a dodatkowo mają także
polepszone inne cechy użytkowe.
Chorobą, która coraz bardziej się rozpowszechnia, zwłaszcza w rejonach intensywnej uprawy rzepaku, jest kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae
Wor). Patogen uszkadza korzenie, powodując ich
degradację. Straty w uprawie rzepaku spowodowane wystąpieniem kiły kapusty przeważnie są duże,
a w skrajnych warunkach choroba może spowodować całkowitą utratę plonu. Niestety, w przypadku tej
choroby nie ma praktycznej możliwości zwalczania
patogenu za pomocą znanych, chemicznych środków
ochrony roślin. Najbardziej efektywną metodą zapobiegania porażeniom roślin jest hodowla odmian odpornych na kiłę kapusty, a podstawowym
sposobem ograniczania skutków wystąpienia
choroby na określonym obszarze uprawa takich

Łodyga rzepaku ozinego porażona suchą zgnilizną

odmian. Zawsze konieczne jest też przestrzeganie
co najmniej czteroletniej przerwy w uprawie rzepaku
na tym samym polu, również po to, aby zapobiegać
przełamaniu odporności. Dostępność odmian odpornych na kiłę kapusty jest więc szczególnie ważna dla
producentów rzepaku. Obecnie w Krajowym Rejestrze wpisanych jest dziesięć odmian rzepaku ozimego, wykazujących dużą odporność na patotypy kiły
kapusty najczęściej występujące w Polsce: Alasco,
Archimedes, Augusta, Crocodile, Crotora, DK Platinium, LG Anarion, SY Alibaba, SY Alister. W ofercie
handlowej znajdują się także inne odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), które wykazują również podwyższoną
odporność na tę groźną chorobę. Warto wiedzieć, że
potencjał plonowania takich odmian jest mniejszy od
odmian nieodpornych, jakkolwiek nowsze odmiany
wykazują już wyraźnie większy poziom plonowania.
Inną groźną chorobą rzepaku ozimego w Polsce
jest sucha zgnilizna kapustnych (tzw. Phoma).
Przyczyną choroby są dwa gatunki grzybów z rodzaju
Leptosphaeria (L. maculans i L. biglobosa). Z reguły rośliny rzepaku porażane są w okresie jesiennego
wzrostu. Patogen wnika najpierw do liści, a następnie
przerasta do łodygi, powodując jej zasychanie. Straty
plonu przy dużym nasileniu patogenu Phoma lingam
mogą sięgać nawet 50 proc. Już od wielu lat hodowcy wprowadzają do nowych odmian mieszańcowych
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Wyleganie roślin odmiany porażonej przez suchą zgniliznę

specyficzne geny Rlm7, Rlm 9 i Apr 37 determinujące odporność na określone patotypy, które cechują
się stosunkowo wysoką odpornością na występującą
populację sprawców suchej zgnilizny. Aktualnie do
Krajowego Rejestru wpisanych jest ponad 40 odmian
rzepaku ozimego zawierających przeważnie gen
Rlm7. W KR znajdują się także odmiany odznaczające się dobrą polową odpornością na suchą zgniliznę
kapustnych.
Należy mieć na względzie to, że odmiany rzepaku
zawierające specyficzny gen odporności, nie zabezpieczają całkowicie roślin przed ich porażeniem suchą zgnilizną kapustnych. W przypadku dużej presji
zarodników i zaistnienia sprzyjających dla infekcji
warunków następuje porażenie roślin. Dlatego w uzasadnionych sytuacjach niezbędne jest zastosowanie
fungicydów zalecanych do zwalczania tej choroby.
Warto wtedy wcześniej zapoznać się z sygnalizacją zagrożenia suchą zgnilizną kapustnych, a także
uwzględnić progi ekonomicznej szkodliwości.
Dużym problemem występującym od kilku lat w naszym kraju, jest obserwowana dość często infekcja
roślin rzepaku wirusem żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellows Virus). Wektorem przenoszącym wirusa
są mszyce, głównie mszyca brzoskwiniowa, która
jest polifagiem żerującym na roślinach psiankowatych
(ziemniak), bobowatych i kapustowatych. Mniejszą
rolę w infekowaniu wirusem roślin rzepaku ma mszyca kapuściana. Obie mszyce często żerują także na
niechronionych chemicznie roślinach poplonowych,
a także chwastach, z których przenoszą się na uprawy
rzepaku ozimego. Masowy pojaw mszycy w okresie jesiennego wzrostu roślin rzepaku w ostatnich sezonach
wegetacyjnych mógł być spowodowany stosunkowo
wysoką temperaturą i długo trwającą wegetacją. W ta-

kich warunkach mszyce dłużej są aktywne i rozprzestrzeniają wirusy na kolejne plantacje. Wirus żółtaczki
rzepy posiada szeroki zakres żywicieli i najczęściej
występuje w regionach zwiększonej uprawy rzepaku,
buraków, ziemniaków i warzyw, zwłaszcza kapustowatych a więc tam, gdzie żerują mszyce. Symptomy
porażenia roślin rzepaku niekiedy są podobne do
tych spowodowanych niedoborem składników pokarmowych (zwłaszcza azotu i fosforu), także uszkodzeń
mrozowych lub uszkodzenia korzeni przez śmietkę
kapuścianą lub kiłę kapusty. Najczęściej na starszych liściach można zaobserwować fioletowo-czerwone (antocyjanowe) przebarwienia, początkowo na
brzegach, a z czasem obejmujące całą powierzchnie
blaszki liściowej. Młode zainfekowane rośliny mają też
niekiedy pofałdowane liście. Później następuje także
spowolnienie wzrostu i stopniowe karłowacenie roślin.
Przy silnym porażeniu wirusem następuje zakłócenie
przebiegu procesów fizjologicznych rośliny. Wszystko
to powoduje znaczące obniżenie plonowania. Natomiast odmiany posiadające genetycznie uwarunkowaną odporność na wirusa żółtaczki rzepy, w warunkach
dużej presji mszycy i tym samym zagrożenia infekcją
wytwarzają plon nasion większy i bardziej stabilny niż
odmiany nieodporne. Szacuje się, że porażenie plantacji wirusem żółtaczki rzepy może spowodować redukcję plonu nasion o 10–40 procent.
Ochrona upraw rzepaku przed tą chorobą wymaga skutecznego zwalczania mszycy, a to nie jest łatwe
przy aktualnie dostępnych i zalecanych preparatach
chemicznych. Innym, bardziej efektywnym sposobem ograniczania skutków porażenia przez
wirusa żółtaczki rzepy jest hodowanie odmian
tolerancyjnych na TuYV. Takie prace prowadzone
są w kilku zagranicznych ośrodkach hodowlanych.
Pierwsze dwie tego typu odmiany zostały wpisane do
Krajowego Rejestru w roku 2017, a w kolejnych latach
następne, natomiast wiele innych znajduje się w badaniach rejestrowych. Aktualnie do KR wpisanych
jest blisko 30 odmian rzepaku ozimego zawierające genetyczną odporność na wirusa żółtaczki rzepy
(TuYV).

Tolerancja odmian na niekorzystne
czynniki środowiskowe

Ważnym elementem wyboru odmiany do uprawy
są również cechy warunkujące lepszą produktywność
w warunkach stresowych dla roślin. Odmiany tolerancyjne na niskie temperatury, suszę oraz inne stresy
abiotyczne będą coraz częściej wybierane do uprawy
przez producentów rzepaku, zwłaszcza w kontekście
postępujących zmian klimatu.

Instytut Ochrony Roślin – PIB,
Poznań

Strategia zastosowania metody
agrotechnicznej w technologii
produkcji roślin oleistych
i białkowych
W dobie wycofywania coraz większej liczby substancji czynnych oraz wraz z wprowadzeniem od 2014 roku obowiązku prowadzenia upraw zgodnie z integrowaną
ochroną, coraz większego znaczenia nabiera metoda agrotechniczna. Jej stosowanie, a zwłaszcza dogłębne poznanie, gwarantuje sukces prowadzonej uprawy, a także możliwość znacznego ograniczenia chemii, a co za tym idzie kosztów związanych
z prowadzeniem walki z agrofagami.

Rzepak ozimy

Rzepak ozimy zaliczany jest do roślin wymagających. Chcąc uzyskać wysoki plon o dobrych parametrach jakościowych, do uprawy
należy się dobrze przygotować i przeprowadzić ją profesjonalnie. Jest to bardzo ważne
w dobie wycofywania środków ochrony roślin,
gdzie metoda agrotechniczna będzie miała
kluczowe znaczenie w integrowanej produkcji, a tym samym integrowanej ochronie roślin.
Pierwszym a zarazem podstawowym zadaniem podczas planowania uprawy rzepaku
jest odpowiednie umiejscowienie tej rośliny
w strukturze zasiewów. Aby tak się stało, należy poznać i uwzględnić wymagania klimatyczne oraz glebowe rzepaku. Kolejnym etapem
jest profesjonalne przygotowanie stanowiska
i siew rzepaku.

Bez nakładów

Rzepak jest rośliną, która nadaje się do
uprawy w rejonach o dużej wilgotności względnej powietrza oraz równomiernym rozkładzie
i odpowiedniej wielkości opadów. Najlepiej, gdy
roczna suma opadów wynosi od 600 do 700 mm.
Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym
na wzrost rzepaku jest temperatura powietrza.
Szczególną rolę odgrywa ona w okresie zimo-

W integrowanej produkcji, z mniejszą ilością chemii, rzepak też można uprawiać
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wego spoczynku rzepaku. Bardzo trudnym okresem
dla rzepaku jest koniec zimy. W okresie tym bardzo
często występują odwilże powodujące rozhartowanie roślin, a ponowne mrozy prowadzą do silnego
uszkodzenia, a nawet całkowitego ich zniszczenia.
Najlepszą a zarazem najbezpieczniejszą fazą w jakiej
rzepak powinien wejść w okres zimowego spoczynku
jest faza 8–9 liści właściwych (18–19 wg BBCH). Należy pamiętać, że dobrze zahartowany rzepak potrafi
wytrzymać kilkudniowe mrozy bez pokrywy śnieżnej
wynoszące nawet -15, -18°C. Dłuższe okresy mrozów rzepak może przetrwać, jednak niezbędna w tym
przypadku jest kilkucentymetrowa pokrywa śnieżna.
Rzepak jest rośliną, pod uprawę której należy
przeznaczyć dobre gleby, zasobne w składniki pokarmowe oraz będące w wysokiej kulturze. Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby o klasie bonitacyjnej od I do IVb.
Odpowiednie umiejscowienie rzepaku w strukturze zasiewów odgrywa bardzo ważną rolę w dobie
wycofywania środków ochrony roślin. Profesjonalny
płodozmian korzystnie wpływa na roślinę uprawianą
w danym roku, a także na rośliny uprawiane następczo. Dzięki dobrze przygotowanemu płodozmianowi
można maksymalnie wykorzystać potencjał stanowiska oraz rośliny uprawnej, ograniczając ilość stosowanych środków ochrony roślin oraz obniżając poniesione na zwalczanie agrofagów koszty. Uprawiając
rzepak należy pamiętać, że jest on rośliną pozostawiającą bardzo dobre stanowisko do uprawy wszystkich gatunków zbóż, szczególnie pszenicy ozimej
oraz jęczmienia ozimego. W polskim rolnictwie taka
rotacja występuje najczęściej. Rzepak należący do
innej rodziny niż zboża, jest wcześnie zbierany, a to
umożliwia odpowiednie przygotowanie stanowiska
pod uprawę roślin następczych. Ponadto rzepak ma
palowy system korzeniowy, dzięki któremu głęboko
się korzeni, spulchniając głębsze warstwy gleby oraz
wydobywając wypłukane w głąb profilu glebowego
składniki pokarmowe. W takich warunkach zboża
korzenią się głębiej, dzięki czemu lepiej sobie radzą
w okresach z niedoborem wody.

Z pługiem…

Profesjonalna uprawa rzepaku korzystnie wpływa
na szybki i równomierny wzrost roślin. Odpowiednie
przygotowanie gleby umożliwia umieszczenie nasion
na odpowiedniej głębokości, a to pozytywnie wpływa
na równomierność wschodów. Przygotowanie stanowiska pod uprawę rzepaku nie jest łatwe, ale dzięki
terminowości i staranności można osiągnąć sukces,
nawet w dobie wycofywania agrochemikaliów. Rze-

pak można uprawiać w tradycyjnej uprawie płużnej
oraz w systemie bezorkowym.
Ważnym elementem przygotowującym stanowisko pod siew rzepaku jest starannie wykonana
uprawa, na którą składa się kilka zespołów: zespół
uprawy pożniwnej – podorywka oraz mechaniczna jej
pielęgnacja; orka siewna; uprawa przedsiewna – zabiegi doprawiające. Celem zespołu uprawy pożniwnej jest zerwanie ścierniska i wymieszanie resztek
pożniwnych z wierzchnią warstwą gleby. Dzięki temu
zespołowi następuje przerwanie parowania, które po
żniwach powoduje bardzo duże straty wilgoci. Z kolei wymieszanie resztek sprawi, że proces ich rozkładu zostanie rozpoczęty. Ponadto dzięki uprawie
pożniwnej następuje pobudzenie nasion chwastów
do kiełkowania i wschodów. Chwasty te są następnie
niszczone podczas kolejnych zabiegów uprawowych.
Jest to bardzo ważny etap w uprawie rzepaku. Obecnie nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy metoda chemiczna ma być zredukowana.
Do niedawna zespół uprawy pożniwnej rozpoczynała podorywka wykonywana pługiem podorywkowym. Obecnie z narzędzia tego się rezygnuje,
a zespół uprawy pożniwnej wykonywany jest kultywatorem ścierniskowym lub bronę talerzową. Narzędzia
te są bardziej wydajne. Niezależnie od stosowanego
narzędzia, uprawę pożniwną należy wykonać starannie. Brak dokładności może mieć daleko idące
konsekwencje, np. wyciąganie nieodpowiednio zagospodarowanej słomy na powierzchnię gleby podczas
kolejnych zabiegów uprawowych.
Kolejny etap przygotowania gleby do siewu rzepaku to wykonanie orki siewnej. Zadaniem orki siewnej jest odwrócenie, pokruszenie, wymieszanie oraz
spulchnienie warstwy ornej. Orkę siewną należy wykonać 3 tygodnie przed siewem rzepaku. Jeśli jest
wykonana później wówczas należy zastosować wał
wgłębny Cambella. Dzięki niemu gleba zostanie zagęszczona. Wykonując orkę należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu pługa. Zaleca się, aby stosunek
szerokości do głębokości skiby wynosił 1 : 1. Głębokość orki powinna plasować się w przedziale od 20
do 25 cm. Orka odgrywa bardzo ważną rolę w rejonie,
gdzie gryzonie niszczą uprawy. W tym przypadku jest
ona zabiegiem, dzięki któremu można istotnie ograniczyć szkodliwy wpływ gryzoni na rzepak.
Uprawę przedsiewną rozpoczyna się po wysianiu
wieloskładnikowych nawozów mineralnych. Do uprawy należy wykorzystać agregat uprawowy, dzięki
któremu nawozy będą wymieszane z glebą a pole
wyrównane. Uprawiając glebę należy pamiętać, aby
jej nie rozpylać. Najlepiej wykorzystać do tego dostosowany agregat, który nie będzie nadmiernie rozpy-

lać gleby i sprawi, że będzie ona miała odpowiednią
strukturę. Jej wierzchnia warstwa powinna być odpowiednio zagęszczona, co zapewni odpowiednie podsiąkanie wody, a wszystkie wysiane nasiona zostaną
umieszczone na odpowiednią zalecaną głębokość.

…, czy bez

W Polskim rolnictwie pług coraz częściej zastępowany jest innymi narzędziami przygotowującymi pole
pod uprawę rzepaku, w zależności od wielkości gospodarstwa. W gospodarstwach średnich do uprawy
powszechnie wykorzystywane są ciężkie kultywatory
oraz brony rotacyjne i wirnikowe. W gospodarstwach
dużych stawia się na duże, wydajne, wielofunkcyjne
agregaty uprawowe. Uprawa bezorkowa bez wątpienia ma plusy i minusy. Dużym atutem tego systemu
uprawy roli jest ograniczenie kosztów poniesionych
na uprawę, ochrona gleby przed erozją wodną i wietrzną oraz korzystny wpływ na życie biologiczne gleby.
Jednak, zdaniem niektórych badaczy, w technologii
tej rośliny są nieco gorzej przygotowane do zimowego spoczynku, co może mieć wpływ na ich zimowanie.
Dlatego system bezorkowy powinien być stosowany na
glebach sprawnych i nieprzesuszonych. Zastosowanie
tej technologii na nieodpowiednich glebach może negatywnie wpłynąć na wielkość oraz jakość otrzymanego plonu. Ponadto w systemie tym mamy do czynienia
z większą presją agrofagów, jak chwasty, szkodniki
glebowe, a także gryzonie, które potrafią zdziesiątkować w niektórych latach plantację. Dlatego w tym systemie stosuje się więcej chemii, co nie jest wskazane
w integrowanej produkcji. Rozwiązaniem kompromisowym może być wykonanie co 3–4 lata orki, dzięki której agrofagi zostaną zniszczone, a obornik przyorany.
Rzepak można również uprawiać w systemie siewu bezpośredniego. Stosując go trzeba pamiętać
o bardzo starannym rozdrobnieniu resztek pożniwnych. Uprawiając rzepak w systemie siewu bezpośredniego należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie ze strony wszystkich agrofagów, a co za tym
idzie bardzo duże zużycie środków ochrony roślin.

Dokładny siew kluczem do sukcesu

Siew to bez wątpienia jeden z ważniejszych elementów uprawy rzepaku, na który rolnik ma bardzo
duży wpływ. Dobrze przeprowadzony wpływa na
szybkość kiełkowania oraz kondycję roślin, dzięki
czemu są one bardziej konkurencyjne w stosunku do
agrofagów.
Odpowiedni termin siewu istotnie wpływa na stan
plantacji przed zimowym spoczynkiem. Prawidłowy

wzrost rzepaku następuje w temperaturze wyższej
niż 12°C. Suma średnich temperatur od siewu do końca jesiennej wegetacji powinna wynosić od 550 do
700°C. Wzrost w takich warunkach umożliwia rzepakowi osiągnięcie fazy 8–10 liści oraz grubego przerastającego warstwę orną korzenia.
Duże zróżnicowanie klimatyczne Polski sprawia,
że w poszczególnych regionach kraju rzepak siany
jest w różnych terminach. Najwcześniej od 5 do 10
sierpnia – siew wykonywany jest w najchłodniejszych
regionach kraju, natomiast w regionach najcieplejszych rzepak można wysiewać nawet do 30 sierpnia.
W większości rejonów Polski rzepak należy siać od 15
do 25 sierpnia.
Negatywnym skutkiem późnego siewu jest opóźnienie kwitnienia, co zwiększa zagrożenie ze strony
słodyszka rzepakowego, którego drugie pokolenie
może pojawić się w tym terminie.
Norma wysiewu uzależniona jest od jakości materiału siewnego, typu uprawianej odmiany, kultury
gleby, terminu siewu, regionu kraju oraz intensywności uprawy. Uwzględniając te elementy przyjmuje się, że optymalne zagęszczenie roślin na m 2 dla
odmian populacyjnych wynosi od 45 do 80 szt./m 2,
a dla odmian mieszańcowych – od 40 do 60 szt./m 2.
Odpowiednia ilość na m 2 oraz ich równomierne rozmieszczenie sprawia, że rośliny mają odpowiednie
warunki do wzrostu i rozwoju. Zarówno zbyt duża,
jak i zbyt mała ilość roślin na m 2 negatywnie wpływa na plantację. Zbyt duża obsada oraz nierównomierne rozmieszczenie roślin może spowodować
konkurencję wewnątrzgatunkową. W konsekwencji której rośliny będą wybujałe, bardziej narażone
na wystąpienie szkodników i chorób oraz bardziej
podatne na wyleganie. Za mała obsada jest przyczyną przerzedzenia plantacji. Prowadzi do niewykorzystania w pełni powierzchni przeznaczonej pod uprawę, negatywnie wpływając na ilość
otrzymanego plonu.
Przed wysianiem nasion należy określić normę
wysiewu. Ustalenie jej odbywa się na podstawie obsady roślin na metrze kwadratowym, masy tysiąca
nasion oraz ich zdolności kiełkowania. Informacje
o dwóch ostatnich parametrach powinny znajdować się na etykiecie materiału siewnego. Jeśli ich
nie znamy, należy określić je samodzielnie dla każdej partii osobno. Podczas oznaczania parametrów
jakościowych materiału siewnego należy zachować ostrożność, gdyż jest on zaprawiony środkami
ochrony roślin. Próba do badań powinna być jak najbardziej reprezentatywna. Dlatego należy ją pobrać
z trzech poziomów worka: z góry, środka i z dołu,
a następnie sporządzić próbę zbiorczą.
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Znając obsadę roślin na m2, masę tysiąca nasion oraz zdolność kiełkowania należy
przystąpić do określenia normy wysiewu. Przydatny do tego celu jest wzór:

Norma wysiewu =

Obsada roślin na m² × Masa tysiąca nasion [g]
Zdolność kiełkowania [%]

Obecnie rzepak najczęściej siany jest przy pomocy siewników rzędowych. Przed siewem należy
odpowiednio ustawić siewnik. Określając rozstawę
rzędów, głębokość siewu oraz ilość wysiewanych
nasion. Ilość siewu określana jest za pomocą próby
kręconej, dającej odpowiedź na pytanie: Czy zalecana norma wysiewu jest zachowana? Zalecana rozstawa rzędów w siewie rzędowym wynosi od 11 do
25 cm. Minusem siewu rzędowego jest brak możliwości regulowania odległości nasion w rzędzie – nasiona są umieszczane nierównomiernie. Problem ten
rozwiązuje siew punktowy. Pozwala on również na
zmniejszenie normy siewu nawet o ok. 2 kg/ha. Ponadto dzięki siewnikom punktowym rzepak można
praktycznie siać na wszystkich rodzajach gleb, nawet
wysuszonych i zbrylonych, gdzie siew rzędowy często jest utrudniony. W siewie punktowym odległość
roślin w rzędzie powinna wynosić od 5 do 7 cm, a odległość między rzędami nie powinna być większa niż
45 cm. Dzięki temu powierzchnia pola przeznaczona
pod uprawę rzepaku jest maksymalnie wykorzystana.
Siew punktowy korzystnie wpływa na pokrój roślin.
Niezależnie od technologii siewu oraz wykorzystywanych do tego celu siewników trzeba pamiętać,
że nasiona rzepaku powinny zostać umieszczone
płytko, na głębokość 1–2 cm. Wyjątek stanowi siew
na glebach suchych oraz przy siewie w mulcz, gdzie
głębokość siewu należy zwiększyć do 3–4 cm.

po zbożach, które są dla nich najlepszym przedplonem. Związane jest to z kilkoma czynnikami. Jednym
z najważniejszych jest złamanie bardzo niekorzystnego zbożowego płodozmianu, z którym mamy bardzo często do czynienia. Należy pamiętać, że zbyt
duży udział zbóż w strukturze zasiewów niekorzystnie wpływa na glebę, co ma przełożenie na ilość i jakość plonu. Ponadto zbyt duży udział zbóż w strukturze zasiewów przyczynia się do nagromadzenia
agrofagów występujących w uprawach zbożowych.
Sytuacja ta zmusza producentów rolnych do aplikowania większych ilości środków ochrony roślin niż
ma to miejsce, gdy płodozmian jest prawidłowo ułożony. Dlatego po zbożach należy wysiać bobowate.
Dużo gorszym przedplonem dla roślin bobowatych
są okopowe, szczególnie te, które uprawiane były
na oborniku. Po takich przedplonach wzrasta ryzyko
wytworzenia nadmiernej masy wegetatywnej. Doprowadzi to do nadmiernego wylegania roślin, istotnie
utrudniając wytworzenie nasion. Ma to bezpośrednie
przełożenie na ilość otrzymanego plonu. Z plantacji
nadmiernie wybujałej plon jest mniejszy o gorszych
parametrach jakościowych. Zaleca się również, zachowanie 3–4-letniej przerwy w uprawie bobowatych
po uprzednim nawożeniu obornikiem. Dzięki temu rośliny wykorzystają wprowadzone wraz z nim składniki
pokarmowe, pozostawiając odpowiednie stanowisko
dla roślin bobowatych.

Rośliny bobowate

Rośliny bobowate są bardzo ważną grupą roślin,
których rola w wielu gospodarstwach jest bagatelizowana. Jest to bardzo nieprofesjonalne podejście,
bowiem rośliny te korzystnie oddziałują na rośliny
uprawiane następczo przez poprawę właściwości
glebowych. Dlatego ich roli nie należy bagatelizować
i bezwzględnie bobowate włączyć w strukturę zasiewów. Jest to bardzo ważne w dobie ograniczania stosowania chemii na polach.

Najlepiej po zbożach

Rośliny bobowate odgrywają bardzo ważną rolę
w strukturze zasiewów, będąc najczęściej uprawiane

Bobik jest rośliną najbardziej wymagającą spośród bobowatych

Roślin bobowatych nie należy uprawiać po rzepaku. Samosiewy tej rośliny w uprawach bobowatych
jest bardzo trudno zwalczyć, gdyż na rynku nie ma
dedykowanych do tego herbicydów. Z całą stanowczością należy unikach uprawy roślin bobowatych
po sobie lub innych bobowatych, w tym wieloletnich.
Taka struktura płodozmianu sprawi, że w znacznym
stopniu nasili się występowanie wielu chorób.

Przedplon na znaczenie

Prawidłowo przeprowadzona uprawa stwarza
roślinom odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju. Dzięki staranności i terminowości możne istotnie
ograniczyć, a w niektórych przypadkach zwalczyć
agrofagi. Jest to bardzo ważne, gdyż ilość dostępnych agrochemikaliów jest coraz mniejsza. Rodzaj
uprawy uzależniony jest w dużej mierze od przedplonu. W związku z tym, że bobowate uprawia się głównie po zbożach, przygotowanie stanowiska pod siew
rozpoczyna się dużo wcześniej, bezpośrednio po
żniwach, od zespołu uprawy pożniwnej. Zadaniem
tego zespołu jest przerwanie parowania oraz mechaniczna walka z chwastami. Ta ostatnia jest bardzo ważna, gdyż chemiczna ochrona bobowatych
przed tymi agrofagami jest trudna. Dlatego mechanicznej walki z chwastami nie wolno bagatelizować
i prowadzić ją na każdym poziomie przygotowania
stanowiska pod siew. Orka to kolejny zabieg, który
powinien być wykonany jesienią. Trzeba pamiętać,
aby była wysztorcowana. Dzięki temu większa ilość
śniegu zostanie zatrzymana na polu, a to będzie miało bezpośrednie przełożenie na ilość wody w profilu
glebowym. Ponadto mróz będzie korzystnie wpływać
na strukturę gleby. Wiosną prace polowe należy rozpocząć bardzo wcześnie, gdy tylko można wjechać
w pole. Świadczy o tym bielenie skib. Pierwszym zabiegiem w tym okresie jest wyrównanie pola. Rodzaj
narzędzia wykorzystywanego do osiągnięcia tego
celu zależy od rodzaju gleby. Na glebach ciężkich
należy zastosować włókę, która dobrze wyrówna
powierzchnię pola po orce oraz przerwie parowanie.
Na glebach lekkich włókę można zastąpić broną zębatą, która również dobrze wyrówna pole, przerywając parowanie. Kolejnym etapem wiosennego przygotowania stanowiska pod uprawę bobowatych jest
wysiew wieloskładnikowych nawozów mineralnych.
Zaleca się, aby na glebach ciężkich wysiać je jesienią przed wykonaniem orki, a na glebach lżejszych
wiosną – przed uprawą przedsiewną. Dawkę nawozów zawsze trzeba dostosować do wymagań rośliny
uprawnej oraz zasobności gleby w składniki pokarmowe. Orientacyjna dawka nawozów mineralnych
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zalecana pod rośliny bobowate została umieszczona
w tabeli 1. Aplikując nawozy wiosną należy pamiętać,
aby bezpośrednio po ich wysianiu zastosować agregat uprawowy, dzięki któremu nawozy zostaną wymieszane z glebą, a stanowisko będzie odpowiednio
przygotowane do wysiewu nasion.

Tabela 1. Zalecana dawka nawozów mineralnych
pod rośliny bobowate
Gatunek

Składniki mineralne (kg/ha)
fosfor (P2O5)

potas (K 2O)

Groch pastewny

80–120

120–180

Łubin biały

60–100

120–180

Łubin żółty

60–100

120–180

Łubin wąskolistny

60–100

120–180

Groch siewny

80–120

140–200

Bobik

60–125

80–135

Wyka siewna

80–120

120–180

Soja

50–70

70–120

od tej reguły stanowi soja, która jest gatunkiem ciepłolubnym, bardzo wrażliwym na niskie temperatury.
Dlatego soję należy siać od 20 kwietnia do 5 maja.
Najczęściej jest to okres kwitnienia klonu zwyczajnego oraz koniec kwitnienia wiśni. Poza optymalnym
terminem siewu, podczas jego wykonywania należy
zwrócić uwagę na odpowiedną obsadę roślin na m 2,
rozstawę rzędów oraz głębokość siewu (tab. 2). Wysiew zgodnie z zaleceniami sprawi, że rośliny będą
w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał plonotwórczy. Z parametrami technicznymi siewu, takimi
jak rozstaw rzędu czy głębokość siewu nie ma większych problemów. Bez problemu można je ustawić
podczas przygotowywania siewnika do pracy. Sytuacja jest bardziej skomplikowana jeśli chodzi o wysiew roślin w odpowiedniej obsadzie. Należy pamiętać, że o niej decyduje norma wysiewu, która jest
zmienna i zależy od takich parametrów materiału
siewnego, jak: masa tysiąca nasion (MTN) oraz zdolność kiełkowania. Znając te parametry oraz zalecaną obsadę roślin w zależności od gatunku i odmiany
można obliczyć normę wysiewu. Należy pamiętać,
aby przed siewem zaprawić nasiona odpowiednią
do uprawianego gatunku szczepionką kultur rizobiowych. Bakterie te współżyją z rośliną uprawną
wiążąc azot.

Większość roślin bobowatych należy siać wcześnie, bezpośrednio po zakończeniu uprawy przedsiewnej. Za takim stanem rzeczy przemawia fakt, że
rośliny bobowate charakteryzują się
Obsada roślin na m² × Masa tysiąca nasion [g]
stosunkowo niewielką wrażliwością
Norma wysiewu =
na często występujące na początku
Zdolność kiełkowania [%]
wiosny niskie temperatury. Ponadto
rośliny bobowate do prawidłowego
Tabela 2. Najważniejsze parametry siewu roślin bobowatych
wzrostu i rozwoju potrzebują duObsada roślin
Rozstaw
Głębokość
żych ilości wody. Wiosna to okres,
Gatunek
2
(szt./m
)
rzędów
(cm)
siewu (cm)
w którym gleba szybko traci wilgoć,
co sprawia, że roślinom bobowatym
Groch siewny – odm.
80–100
15–20
7–8
średnio- i długołodygowe
sianym zbyt późno może jej brakować. Wczesny siew jest wymagany,
Groch siewny – odm.
120
15–20
7–8
aby rośliny bobowate mogły przejść
krótkołodygowe
pełną jaryzację w krótkim czasie,
Groch pastewny – odm.
w celu wydania odpowiedniej ilo75
15–20
6–8
długołodygowe
ści plonów. Od niej bowiem w dużej
Groch pastewny
mierze zależy prawidłowy rozwój
100
15–20
6–8
– odm. długołodygowe
generatywny bobowatych. Za wczesnym siewem przemawia wytworzeŁubin biały
60–80
25–30
4–5
nie przez rośliny silnego systemu
90–100
Łubin żółty
15–20
3–4
korzeniowego. Dobrze wykształco100–120*
ny korzystnie wpływa na pobranie
90–100
Łubin wąskolistny
15–20
3–4
i przetransportowanie do wszyst100–120*
kich części nadziemnych większej
Bobik
40–60 65–85*
15–25
8–10
ilości wody i rozpuszczonych w niej
Wyka siewna
200
15–20
5–6
składników pokarmowych. Dodatkowo ma to szczególne znaczenie
Soja
60–70
15–25
3–4
w latach z deficytem wody. Wyjątek
* – odmiany samokończące
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Strategia ochrony
zapylaczy roślin
oleistych i białkowych
Pozytywna rola, jaką w gospodarce człowieka odgrywa pszczoła miodna oraz inne gatunki owadów zapylających jest dziś na tyle znana, że na całym świecie coraz więcej
uwagi poświęca się ich ochronie. W środowisku przyrodniczym Polski około 80% gatunków roślin jest zapylanych przez owady. Wśród nich około 50 gatunków to rośliny
rolnicze, między innymi rzepak, gryka, groch siewny, peluszka, seradela, esparceta,
fasola, łubin żółty, lucerna, słonecznik, proso, gorczyca, len, koniczyna, soja, bobik
i wiele innych.
Na podstawie wielu doświadczeń naukowych dotyczących roli pszczół i innych owadów w krzyżowym
zapylaniu tych gatunków roślin wiadomo, że reagują
one wyraźną zwyżką plonu. W przypadku odmian
mieszańcowych roślin rolniczych, na przykład rzepaku, ich potencjał plonotwórczy jest wręcz uzależniony
od zapylenia przez owady. O opłacalności ich uprawy współdecydują więc owady zapylające z dominującą rolą pszczoły miodnej. Choć owad ten stanowi
75–90% entomofauny zapylaczy naszych pól, to jednak należy pamiętać, że ważną rolę odgrywają też
inne gatunki z rodziny pszczołowatych (w Polsce ponad 460 gatunków), w tym pszczoły dzikie, między innymi trzmiele*, których mamy w Polsce 31 gatunków,
a także liczne gatunki błonkówek, motyli, muchówek,
chrząszczy oraz innych, które również są zapylaczami roślin. Część z nich zapyla rośliny w ciągu dnia,
ale wiele gatunków robi to również w nocy. Spotkać
je można w różnych porach dnia lub nocy, przy różnych temperaturach i różnej wilgotności powietrza, od
wczesnego przedwiośnia do początku zimy. Wszystkie te pożyteczne zwierzęta, na skutek niekorzystnych dla nich zmian środowiska i przy dzisiejszych
intensywnych technologiach produkcji rolniczej, często narażone są na niebezpieczeństwo zatrucia lub
śmierci. Szczególnie duże niebezpieczeństwo zagraża im ze strony środków ochrony roślin, głównie insektycydów. Ochrona entomofauny pożytecznej jest
więc w dniu dzisiejszym szczególnie ważna. Niestety,
oprócz dość szerokich informacji na temat pszczoły
miodnej, która jest modelowym gatunkiem badanym

przez naukowców z dziedziny nauk przyrodniczych,
wiedza na temat innych gatunków owadów jest w dniu
dzisiejszym niewystarczająca. Jedną rzecz na pewno
jednak stwierdzono, mianowicie trwające od kilkudziesięciu lat szybkie wymieranie owadów i drastyczny spadek bioróżnorodności środowiska rolniczego.
Jeśli chodzi o pszczołę miodną to przebadanie jej
genomu wykazało wykształcenie przez ten gatunek
bardzo dużej różnorodności receptorów węchu kodowanych przez około 100 genów. Jest to tłumaczone
koewolucją roślin okrytozalążkowych i pszczół oraz
społecznym trybem życia tego owada, gdzie porozumiewanie się pomiędzy osobnikami opiera się głównie
na wydzielaniu i detekcji substancji chemicznych. Z kolei receptory smaku kodowane są u pszczoły przez zaledwie 10 genów, co świadczy o niewielkiej roli smaku
pokarmu, którym się ona odżywia. Pszczoła nie rozwinęła również szerszych zdolności do rozróżniania
i detoksykacji metabolitów wtórnych roślin, ponieważ
w trakcie ewolucji nie stykała się z nimi w pyłku czy
nektarze. Metabolity wtórne najczęściej są toksynami
zabezpieczającymi rośliny przed roślinożercami i wiele gatunków owadów roślinożernych wykształciło systemy enzymatyczne zdolne do detoksykacji trucizn roślinnych. Owady te, na przykład stonka ziemniaczana
czy słodyszek rzepakowy, często wykazują więc silną
odporność na niektóre substancje czynne insektycydów. Potwierdzone badaniami, uwarunkowane genetycznie cechy pszczoły miodnej świadczące o małych
zdolnościach do detoksykacji trucizn wskazują więc
wyraźnie na możliwość zagrożenia dla tego gatunku
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ze strony chemicznych środków ochrony roślin. Ponieważ pszczoła miodna posługuje się w swoim życiu
dobrze wykształconym mózgiem, szczególnie groźne dla tego gatunku są stosowane w insektycydach
niektóre neurotoksyny. Zagrożenia te mogą dotyczyć
kontaktowego lub pokarmowego zatrucia prowadzącego do rozmaitych zmian zachowania, zakłóceń pamięci i nawigacji, a nawet śmierci owada. Substancje
czynne niektórych środków ochrony roślin przyniesione wraz z zagęszczonym pokarmem do ula mogą
wywołać poważne konsekwencje w rozwoju rodziny
pszczelej. Ponieważ jednak enzymy detoksykacyjne najefektywniej funkcjonują w temperaturze 35–37
stopni, taką właśnie temperaturę pszczoły utrzymują
w ulu, co naturalnie sprzyja również procesom detoksykacji toksyn.

Czy ochrona roślin w Polsce
w wystarczającym stopniu
zabezpiecza dziś pszczołę miodną
i inne gatunki owadów zapylających?

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu w swojej tematyce badawczej
od lat szczególną rolę przypisuje ochronie owadów
pożytecznych, w tym głównie pszczoły miodnej. Są
to badania polowe prowadzone w warunkach otwartych lub w izolatorach oraz laboratoryjne. Badania
te dotyczą wielu aspektów stosowania chemicznych
środków ochrony roślin, głównie insektycydów, na
ryzyko zatruć pszczół, ich zachowanie i rozwój. Mają
one na celu poznanie zarówno wczesnych, jak i następczych skutków ewentualnego kontaktu owadów
z toksynami lub ich metabolitami, możliwości owadów
do ich detoksykacji oraz mechanizmów odporności.
Wyniki wieloletnich badań służą praktyce rolniczej do
precyzyjnego ustalania zaleceń stosowania środków
ochrony roślin w celu minimalizowania ich negatywnego wpływu na pszczołę miodną i inne gatunki zapylaczy.
Posłużmy się przykładem ochrony
upraw rzepaku, gdzie często dochodzi
do błędów prowadzących do zatruć
pszczół i innych gatunków owadów.
Program ochrony upraw rzepaku ozimego w oparciu o zarejestrowane środki ochrony roślin jest opracowany i dostępny na Platformie Sygnalizacji Agrofagów oraz na stronie IOR-PIB w Poznaniu. Dane
uzyskane z etykiet środków i dostępne w tych programach są zgodne z prawem unijnym i dwa razy w roku
podlegają aktualizacji z uwagi na zmiany w Rejestrze

Środków Ochrony Roślin. Dzięki temu producenci
rolni mają bieżący dostęp do informacji o wszystkich,
w tym najnowszych, środkach ochrony roślin używanych w uprawie rzepaku.

1

Jedną z głównych zasad bezpiecznego
stosowania środków ochrony roślin, jest
szczegółowe zapoznanie się użytkownika
z etykietą – instrukcją jego stosowania.
Często jednak zapisy zawarte w etykietach
odnośnie pszczoły miodnej i innych gatunków
owadów zapylających są mało precyzyjne.
Przykładowo, w etykietach wielu środków ochrony roślin nie ma informacji o prewencji dla pszczół.
Istnieje tylko zapis: „W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających”.
Informację taką należy rozumieć, iż zastosowanie
środka „nie grozi pszczołom”, co jednak kłóci się z równoczesnym stwierdzeniem, że należy go stosować po
ich oblocie. W etykietach środków ochrony roślin często też zawarte jest ostrzeżenie: „Niebezpieczne dla
pszczół” lub „w celu ochrony pszczół i innych owadów
zapylających nie stosować środka na rośliny pokryte
spadzią. „Na uprawach kwitnących roślin i tam, gdzie
występują kwitnące chwasty środek stosować wieczorem, po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły
i inne gatunki zapylające.” W świetle obecnej wiedzy
tego typu zapisy są dziś niewystarczające, ponieważ
wiele gatunków owadów zapylających, na przykład
motyli oblatuje rośliny kwitnące właśnie w nocy. Poza
tym wieczór to bardzo krótka część doby, pomiędzy
zachodem słońca a nocą, kiedy to słońce znajduje
się poniżej linii horyzontu, z czego wynika, że rolnik
ma tylko mniej więcej godzinę czasu na wykonanie
zabiegu chemicznego. Oczywiście trudno dotrzymać
warunków takiego zapisu i w praktyce nie jest on respektowany.
W wielu etykietach insektycydów zawarte jest również zalecenie odnośnie okresu prewencji, czyli czasu, jaki musi upłynąć od zastosowania środka do momentu, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone
zwierzęta: „Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.”
Każdy użytkownik środka ochrony roślin powinien
brać pod uwagę to ostrzeżenie. Tak więc przykładowo,
opryskując rzepak lub inną roślinę stanowiącą pożytek dla zapylaczy w maju, czerwcu, lipcu należy brać
pod uwagę to, że pszczoła miodna i inne dzienne owady zapylające mogą pojawić się na plantacji już w ciągu godziny po wschodzie słońca, a więc około godziny

5–6 rano. Niestety zdarza się, nie tylko w czerwcu, kiedy słońce zachodzi późno, bo dopiero około godziny
20.40–21.00, że na wielkoobszarowych polach rolnicy
kończą opryski znacznie później niż powinni. Ciecz
robocza na pewno nie wyschnie w ciągu 1–2 godzin
i kontakt pszczół i innych gatunków w przypadku toksycznego dla nich insektycydu może spowodować ich
zatrucie i śmierć. Pamiętajmy, że w przypadku gdy
dojdzie do zatrucia pszczół, zbyt późne zakończenie
zabiegu będzie ważnym argumentem w dochodzeniu
odszkodowań przez pszczelarzy.

2

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
odnośnie możliwości bezpiecznego
zastosowania środka ochrony
roślin należy zwrócić się o informację
do przedstawiciela placówki naukowej
zajmującej się ochroną roślin (np. Instytutu
Ochrony Roślin – PIB), Państwowej Inspekcji
Ochrony roślin i Nasiennictwa, Ośrodka
Doradztwa Rolniczego. W Instytucie Ochrony
Roślin – PIB w Poznaniu, badania dotyczące
toksyczności różnych środków ochrony roślin
oraz ich mieszanin dla pszczół są prowadzone
od wielu lat, a wynikające z nich zalecenia
przekazywane do praktyki rolniczej w postaci
artykułów w prasie rolniczej, zaleceń
i metodyk publikowanych m.in. na stronie
internetowej IOR – PIB oraz podczas studiów
podyplomowych i szkoleń prowadzonych
dla producentów rolnych i doradców.

3

Sporządzenie mieszaniny substancji
czynnych środków ochrony roślin,
a także dodanie do cieczy roboczej
adiuwantów i nawozów dolistnych może
nastąpić tylko w przypadku odpowiedniej
adnotacji w etykiecie instrukcji
środka ochrony roślin. Pamiętajmy, że
w niektórych przypadkach może dojść do
synergizmu działania substancji czynnej
i zmiany jej toksyczności w stosunku
do pszczoły miodnej i innych owadów.

4

W okresie zakwitania rzepaku ozimego
i jarego, gorczycy i innych roślin
stanowiących pożytek dla owadów
zapylających, stosować insektycydy
bezpieczne dla pszczoły miodnej o zerowym
okresie prewencji, jak np. acetamipryd.

5

Przyjąć za regułę, żeby bez względu na
porę roku zabieg przy użyciu środka
ochrony roślin na uprawach, na których
mogą przebywać pszczoły, przeprowadzać
w godzinach wieczornych, po ich oblocie
i kończyć na 4–5 godzin przed ich możliwym
przylotem na chronioną plantację.

6

Pamiętać o obowiązku prowadzenia
ewidencji zabiegów ochrony roślin.

*Rola trzmieli w gospodarce rolnej jest bardzo, ważna ponieważ tylko trzmiel ziemny zdolny jest do
zapylania lucerny, koniczyny czy bobu. Trzmiele dominują również jako gatunki zapylające rośliny słonecznika. Owad ten w ciągu dnia potrafi odwiedzić kilka tysięcy kwiatów. Oblatuje i zapyla rośliny już
przy temperaturze 7 °C podczas gdy pszczoła miodna przy 12 °C.
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dr Katarzyna Nijak
Instytut Ochrony Roślin –
PIB, Poznań

Strategia ochrony organizmów
pożytecznych występujących
w uprawie roślin oleistych
i białkowych
Postępujące uprzemysłowienie, nie tylko na świecie, ale i w Polsce ma także ogromny
wpływ na rolnictwo. Ogromne obszarowo plantacje stwarzają zagrożenie dla środowiska i bioróżnorodności. W samym tylko rolnictwie na bioróżnorodność składa się nie
tylko rozmaitość gatunków roślin uprawnych, ale także bogactwo flory i fauny. Na takie bogactwo wpływają między innymi owady nie tylko szkodliwe, ale i pożyteczne,
jednak mówimy tu nie tylko o zapylaczach.
Wymieniając owady pożyteczne należy zdawać
sobie sprawę, że jest to zespół gatunków przynoszący wymierne korzyści dla plantatorów. Do takiej
grupy zaliczamy owady zapylające ale i całą gamę
owadów drapieżnych oraz organizmów pożytecznych
poczynając od wirusów, poprzez bakterie i grzyby
owadobójcze. Na polach może występować kilkaset
gatunków błonkówek, z czego – 70 to parazytoidy,
które atakują szkodniki na uprawach roślin oleistych
i białkowych. Parazytoidy obok owadów drapieżnych,
patogenów bakteryjnych, pierwotniaków, grzybów,
pasożytniczych nicieni należą do najważniejszych
czynników ograniczających liczebność wielu szkodników. Bardzo wysoka śmiertelność dochodząca do
70% słodyszka rzepakowego powodowana może być
przez wrogów naturalnych.
Taka różnorodność życia ma nie tylko wartość
przyrodniczą ale także ekonomiczną, i jest zasobem
niezbędnym do produkcji żywności. Prawie 80%
wszystkich występujących na naszej planecie gatunków roślin do prawidłowego wydania nasion potrzebuje obecności pszczół. W Polsce około 60 gatunków
uprawianych roślin lepiej plonuje dzięki zapylaczom.
Wśród nich jest grupa roślin w pewnym stopniu samopylnych, jednak obecność zapylaczy przynosi wiele
korzyści. Do tej grupy należą rzepak, rzepik, gorczyca, łubin żółty, wyka ozima, groch siewny, peluszka
i soja. Jednak zapylenie roślin przez owady daje wyższe od przeciętnego plony na przykład w koniczynie

czerwonej o 50–80%, lucernie 65%, gorczycy o 60%
a w rzepaku do 30%. Najbardziej znanym gatunkiem
zapylającym jest powszechnie hodowana pszczoła
miodna i to ona przynosi człowiekowi najwięcej korzyści. Jednak pszczoły to liczna nadrodzina owadów,
spośród których w Polsce występuje ponad 450 gatunków. Wszystkie inne niż pszczoła miodna są określane mianem pszczół dziko żyjących. Wiele z nich
nie tworzy rodzin ale żyje samotnie. Pszczoły te charakteryzuje duża różnorodność rozmiarów i barw. Nie
należy zapominać także o dobrze znanych trzmielach
darzonych dużą sympatią. Te duże owady są doskonałymi zapylaczami wielu gatunków roślin. W Polsce
występuje ok. 30 gatunków trzmieli. Choć wyspecjalizowanymi zapylaczami są właściwie tylko pszczoły,

Pozostawione miedza i zakrzewienia śródpolne ostoją owadów pożytecznych

to wiele innych gatunków owadów również może przyniektóre pluskwiaki różnoskrzydłe, takie jak dziubałczynić się do zapylania roślin nie tylko rolniczych. Na
kowate lub tasznikowate i zażartkowate.
uprawach kwitnących, takich jakimi są rośliny oleiste
Duże znaczenie w ograniczaniu szkodników roślin
i białkowe, możemy zauważyć różne gatunki muchómają pasożytnicze błonkówki z rodziny gąsieniczwek na przykład bzygowate, motyle, a także wiele innikowatych i bleskotkowatych. Zwierzętami ogólnie
nych gatunków owadów odżywiających się nektarem
znanymi i przez wielu z nas nielubianymi są pająki
i pyłkiem kwiatowym jednoi choć są drapieżcami nie
cześnie zapylając kwiaty.
specyficznymi, to jednak
Do innych owadów
żerują na bardzo wielu
pożytecznych
zaliczamy
szkodnikach roślin.
znane wszystkim i lubiaWykorzystanie
pożyne biedronki odżywiajątecznej działalności nace się przede wszystkim
szych
sprzymierzeńców
mszycami. Larwy biedrojest elementem metody bionek są bardziej żarłoczne
logicznej. Natomiast drugim
od osobników dorosłych.
obszarem tej metody jest
W Polsce występuje ponad
wspieranie i wykorzystanie
70 gatunków biedronek,
występujących w agroceŻerująca biedronka siedmiokropka, fot. K. Nijak
a od kilku lat nowy gatunozach organizmów ponek bardzo agresywny –
żytecznych. Z punktu wibiedronka azjatycka. Do
dzenia ochrony roślin oraz
grona tych owadów pożymetody biologicznej wrotecznych zaliczamy także
gowie naturalni szkodników
chrząszcze naziemne biemają podstawowe znaczegaczowate i kusakowate
nie w regulowaniu występożywiące się ślimakami, gąwania i liczebności owadów
sienicami i wszystkimi poszkodliwych, a ich wykostaciami larwalnymi owarzystanie powinno stanodów
diapauzujących
wić bardzo ważny element
w glebie. Poczwarki śmietMuchówka porażona grzybem, fot. K. Nijak
w integrowanej ochronie
ki kapuścianej są niszczoi produkcji roślin oleistych
ne przez larwy rydzenicy,
i białkowych.
chrząszcza z rodziny kuWśród aktów prawnych
sakowatych. Są to pożyUE dotyczących ochrony
teczne owady występujące
roślin najważniejszymi są:
we wszystkich typach śroRozporządzenie Parlamendowisk rolniczych i choć
tu Europejskiego i Rady
często są niewidoczne, po(WE) 1107/2009, które
nieważ w większości prow art. 55 nakłada obowiąwadzą nocny tryb życia, są
zek prowadzenia ochrony
ważnym elementem ograroślin zgodnie z zasadami
niczającym liczbę szkodniSkorek, fot. P. Strażynski
integrowanej ochrony oraz
ków. Do naszych sprzymieDyrektywa Parlamentu Eurzeńców należą również chrząszcze omomiłkowate,
ropejskiego i Rady 2009/128//WE, która w załączniku
które możemy spotkać na roślinach a często i na
III określa ogólne wymagania integrowanej ochrokwiatach. Następnymi znanymi owadami są skorki,
ny roślin. W Polsce natomiast podstawowym aktem
pospolicie zwane szczypawkami ze względu na cęgi
prawnym jest Ustawa o środkach ochrony roślin oraz
znajdujące się na końcu odwłoka. One też są owatowarzyszący jej pakiet, między innymi Rozporządzedami żerującymi w nocy, a w dzień chowającymi się
nie MRiRW w sprawie wymagań integrowanej ochrow zacienionych miejscach. Jeszcze inne to muchówny roślin. Wymienione Rozporządzenie MRiRW oraz
ki bzygowate a właściwie ich larwy ograniczające
Załącznik III Dyrektywy 2009/128/WE podaje, że:
w znacznym stopniu populację mszyc na roślinach
integrowana ochrona roślin obejmuje „ochronę oroleistych i białkowych, podobnie jak larwy złotooka,
ganizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków
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Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych

Pszczoła miodna, fot. P. Strażynski

Trzmiel (Bombus sp.), fot. P. Strażynski

Trzmielówka leśna muchówka bzygowata

sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów
organizmów szkodliwych”. Mając na uwadze obowiązek prowadzenia ochrony upraw zgodnie z zasadami
integrowanej ochrony, już ten zapis stanowi podstawę
obowiązku nie tylko ochrony organizmów pożytecznych, ale również stwarzania im korzystnych warunków do ich rozwoju.
Musimy uznać obowiązującą ochronę entomofauny pożytecznej w podejmowanych w tym celu działaniach. Jako najważniejsze należy uznać zapoznanie się z opisem i stadiami rozwojowymi gatunków
owadów pożytecznych tak, aby móc ocenić ich występowanie, potrzebę wykonania zabiegu środkiem
chemicznym lub odstąpienia od tego zabiegu, a także
prawidłowo dobrać stosowany środek.
Intensywnie prowadzone są badania, których celem jest bliższe poznanie roli gatunków pożytecznych
i możliwości ich bardziej efektywnego wykorzystania.
To ostatnie można już obecnie uzyskać poprzez podejmowanie wielu działań. Należą do nich racjonalne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
i oparcie decyzji na ocenianym na bieżąco realnym
zagrożeniu uprawy ze strony szkodników. Należy tu
uwzględnić odstępowanie od zabiegów, jeżeli pojaw
szkodnika nie jest liczny i towarzyszy mu pojaw ga-

tunków pożytecznych. W tej grupie czynności należy
uwzględnić ograniczenie powierzchni zabiegu do zabiegów brzegowych, lub punktowych jeżeli szkodnik
nie występuje na całej plantacji. Zalecać należy stosowanie przebadanych mieszanin środków ochrony
roślin i nawozów płynnych, co ogranicza liczbę wjazdów na pole i zmniejsza mechaniczne uszkadzanie
roślin. Możemy także chronić gatunki pożyteczne poprzez unikanie stosowania insektycydów o szerokim
spektrum działania i zastąpienie ich środkami selektywnymi a na podstawie wyników badań ograniczanie
dawek środków oraz dodawanie adiuwantów.
Wrogowie naturalni nie są najczęściej w stanie
w sposób ciągły ograniczać liczebności szkodników do
poziomu poniżej progów ekonomicznej szkodliwości.
Owady pożyteczne odgrywają jednak niezwykłą
rolę w gospodarce człowieka i produkcji żywności.
Warto dostrzec ich miejsce w środowisku rolniczym,
gdzie współtworzą bogactwo całego świata ożywionego. W bioróżnorodności fauny i flory istnieją silne
wewnętrzne powiązania, które przyczyniają się do
zachowania dynamicznej równowagi w liczebności
poszczególnych gatunków. Chroniąc bioróżnorodność, a tym samym owady pożyteczne, chronimy jednocześnie plon, środowisko naturalne i zwiększamy
zyski plantatorów.

Zostań członkiem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
•
•
•
•

bezpłatna prenumerata pisma „Nasz Rzepak”
newsletter „Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw” – zbiór informacji z rynku
informacje cenowe z zakładów tłuszczowych i innych firm skupowych otrzymywane SMS-em i/lub e-mailem
udział w imprezach organizowanych przez KZPRiRB

www.kzprirb.pl

