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Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   
informacja o szkoleniach w marcu 
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

19.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR

Możliwości poprawy rentowności gospodarstwa – rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej 
położone na terenie gospodarstwa – szkolenie on-line

26.03.2021 r., godz. 10:00   siedziba PZDR

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu
al. Tysiąclecia nr 10AB, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 69 17

Możliwości poprawy rentowności gospodarstwa – rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej 
położone na terenie gospodarstwa – szkolenie

01.03.2021 r., godz. 09.00  siedziba PZDR 

Krótkie łańcuchy dostaw i promocja zdrowej żywności – szkolenie 01.03.2021 r., godz. 9:30  Warta Bolesławiecka 19a, 
gospodarstwo rolne 

Potrzeba wapnowania gleb. Wypełnianie wniosku o wapnowanie – szkolenie 02.03.2021 r., godz. 08:00  Krepnica 4, 
gospodarstwo rolne 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 02.03.2021 r., godz. 10:00  Tomisław 126  
gospodarstwo rolne 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok w tym e-wnioski – szkolenie 03.03.2021 r., godz. 10:00  Warta Bolesławiecka 7a, 
gospodarstwo rolne 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 03.03.2021 r., godz. 12:48   Biuro doradcy 
Nowogrodziec 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021, w tym e-wnioski – szkolenie 03.03.2021 r., godz. 9:30  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021, w tym e-wnioski – szkolenie 08.03.2021 r., godz. 10.00  siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-225 Chojnów, tel. 76 818 19 41

Potrzeba wapnowania gleb, wypełnianie wniosku o wapnowanie. – szkolenie on-line 09.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

12.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

12.03.2021 r., godz. 12:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek. – szkolenie  
on-line

15.03.2021 r., godz. 09:00   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek. – szkolenie  
on-line

15.03.2021 r., godz. 11:00   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 16.03.2021 r., godz. 10:00   siedziba PZDR 

Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym  – szkolenie on-line 24.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92

Racjonalna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich – szkolenie on-line 01.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu – szkolenie on-line 02.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

03.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR  

Możliwości poprawy rentowności gospodarstwa – rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej 
położone na terenie gospodarstwa – szkolenie on-line

04.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów 
kwarantannowych ziemniaka – szkolenie on-line

08.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

09.03.2021 r., godz. 10.00-
12.00 

siedziba PZDR 

Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności – szkolenie on-line 11.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczychm mających na celu ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego 
oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej – szkolenie on-line

16.03.2021 r., godz. 10.00-
12.00 

siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88

Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie – szkolenie on-line 02.03.2021 r., godz. 09:00   siedziba PZDR 

Normy i wymogi wzajemnej zgodności w zakresie produkcji roślinnej – szkolenie on-line 11.03.2021 r., godz. 09.00   siedziba PZDR  
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Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

16.03.2021 r., godz. 09:00   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

17.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych porejestrowego doświadczalnictwa 
odmianowego w województwie – szkolenie on-line

18.03.2021 r., godz. 10.00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

18.03.2021 r., godz. 8:30   siedziba PZDR 

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020 – szkolenie on-line 19.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020. – szkolenie 24.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka, w tym bakteriozy pierścieniowej 
ziemniaka – zagrożenia, infekowanie, eliminacja – szkolenie on-line

29.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41

Możliwości poprawy rentowności gospodarstwa – rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej 
położone na terenie gospodarstwa – szkolenie on-line

02.03.2021 r., godz. 10.00   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych w 2021 roku, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

12.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Promocja i popularyzacja wiedzy nt. produktów wysokiej jakości – szkolenie on-line 15.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin – szkolenie on-line 16.03.2021 r., godz. 10:00   siedziba PZDR  

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – szkolenie on-line 18.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Racjonalna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich – szkolenie on-line 22.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

23.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

25.03.2021 r., godz. 09:00   siedziba PZDR   

Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyką – upowszechnianie rozwiązań 
nowych oraz innowacyjnychw produkcji roślinnej – szkolenie on-line

26.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie  
w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie  
oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie – szkolenie  
on-line

29.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

31.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021 w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

05.03.2021 r., godz. 10:0  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021 w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

10.03.2021 r., godz. 11:00  siedziba PZDR 

Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów 
kwarantannowych ziemniaka – szkolenie on-line

18.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021 w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

19.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR  

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021 w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

25.03.2021 r., godz. 10.00   siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze
Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81

Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin – szkolenie 15.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 18.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 23.03.2021 r., godz. 09:00   siedziba PZDR 

Działanie Rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020 – szkolenie 24.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 25.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt 
– szkolenie

31.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze
ul. Papieża Jana Pawła II 11 A , 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie on-
line

12.03.2021 r., godz. 09:00   siedziba PZDR 

Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin – szkolenie on-line 19.03.2021 r., godz. 10:00   siedziba PZDR 
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Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań, 75 722 34 61

Promocja oraz wsparcie wspołpracy różnych form wspólnego działania na obszarach 
wiejskich – szkolenie

02.03.2021 r., godz. 09:00  Wyręba 26 

Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin – szkolenie 04.03.2021 r., godz. 10:00   siedziba PZDR 

Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyką - upowszechnianie rozwiązań 
nowy oraz inowacyjnych w produkcji zwierzecej – szkolenie

09.03.2021 r., godz. 09:00  Siekierczyn 142 

Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego 
oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej – szkolenie

10.03.2021 r., godz. 10:00   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 15.03.2021 r., godz. 09:00  sidziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 16.03.2021 r., godz. 11:00  Lubań, ul. Chopina 2 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

31.03.2021 r., godz. 11:00   siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim
ul. Wojska Polskiego 25c, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 21 36

Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju 
z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią – szkolenie on-line

05.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego 
oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej – szkolenie on-line

05.03.2021 r., godz. 11:00   siedziba PZDR 

Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu – szkolenie on-line 12.03.2021 r., godz. 09:00   siedziba PZDR 

Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego 
oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej – szkolenie on-line

12.03.2021 r., godz. 11: 00   siedziba PZDR 

Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezposrednia, działalność marginalna, lokalna, 
ograniczona – szkolenie on-line

19.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

19.03.2021 r., godz. 11:00   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

26.03.2021 r., godz. 11:00   siedziba PZDR 

Mała retencja w gospodarstwach rolnych – szkolenie on-line 26.03.2021 r., godz. 9:00  siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59

VAT w rolnictwie – szkolenie on-line 02.03.2021 r., godz. 09:30   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

11.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

12.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

15.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Możliwości poprawy rentowności gospodarstwa – rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej 
położone na terenie gospodarstwa – szkolenie on-line

23.03.2021 r., godz. 11:00  siedziba PZDR 

Racjonalna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich – szkolenie on-line 25.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
zgodnie z Prawem Wodnym – szkolenie on-line

09.03.2021 r., godz. 10:00   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

12.03.2021 r., godz. 10:00   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

17.03.2021 r., godz. 10.00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2021, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

19.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR  

System ewidencji przychodów i rozchodów – szkolenie on-line 26.03.2021 r., godz. 11:00  siedziba PZDR  

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

31.03.2021 r., godz. 11:30  siedziba PZDR  

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81

Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie  
w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie  
oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie – szkolenie

02.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR  
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Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 03.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR   

Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy,  
z uwzględnieniem bioasekuracji – szkolenie

04.03.2021 r., godz. 10:00  Janków, świetlica wiejska 

System ewidencji przychodów i rozchodów – szkolenie 16.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

26.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

29.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

29.03.2021 r., godz. 11:00   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

29.03.2021 r., godz. 13:00   siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 31, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 04 56

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
zgodnie z Prawem Wodnym – szkolenie

25.03.2021 r., godz. 10:00  Kondratowice, 
ul. Długa 22, GOK 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 26.03.2021 r., godz. 10:00  Brożec, OSP,  
sala dydaktyczna 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59

Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin – szkolenie on-line 12.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 16 83

Mała retencja w gospodarstwach rolnych – szkolenie on-line 01.03.2021 r., godz. 10:00   siedziba PZDR 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
zgodnie z Dyrektywą Azotanową – szkolenie on-line

18.03.2021 r., godz. 11:30   siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie  
on-line

18.03.2021 r., godz. 13:00   siedziba PZDR 

Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt 
– szkolenie on-line

26.03.2021 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zgorzelecu
ul. Bohaterów II Armii 8, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 778 72 06

Krótkie łańcuchy dostaw w sektorze rolno-spożywczym – szkolenie 04.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR  

Technologia uprawy roślin bobowatych zabiegi pielęgnacyjne, technika uprawy,  
nawożenie – szkolenie

05.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR  

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 12.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR  

Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzimych źródeł białka – szkolenie

26.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2021 rok, w tym e-wniosek – szkolenie 30.03.2021 r., godz. 09:00  siedziba PZDR  
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ochrona kukurydzy  

choroby

GŁOWNIA GUZOWATA KUKURYDZY
Wywoływana przez grzyb Ustilago maydis. Głównym źródłem 
choroby są zarodniki znajdujące się w  glebie lub na  jej po-
wierzchni, które kiełkują wiosną. Powstałe zarodniki grzyba są 
przenoszone przez wiatr lub z kroplami deszczu na rośliny ku-
kurydzy. Grzybnia przerasta organy porażonej rośliny. W tym 
samym momencie wydzieliny grzyba powodują nadmierny 
wzrost i podział komórek w roślinach. Efekt to występowanie 
objawów chorobowych na porażonych częściach roślin w po-
staci narośli, zlokalizowanych na  blaszkach liściowych, łody-
gach, a najczęściej w obrębie kolb kukurydzy (w wierzchołko-
wej części). W początkowym etapie guzki te mają jasną barwę, 
z czasem brunatnieją i pękają. 
Każda narośl jest efektem oddzielnej infekcji grzyba. W całym 
okresie wegetacji głownia guzowata kukurydzy może rozwi-
jać trzy pokolenia. Pierwsze pokolenie występuje w czasie gdy 
kukurydza rozwija liście (czwarty do siódmego). Dosyć często 
zdarza się, że rośliny w tym czasie nie zawiązują kolb oraz wy-
kształcają więcej pędów bocznych. Późniejsze infekcje prowa-
dzą głównie do spadku wysokości jakości plonu. Zmniejszona 
zostaje również wartość pokarmowa paszy otrzymanej z po-
rażonej rośliny – ma ona mniej energii i białka, zdolność fer-
mentacji jest również osłabiona. W walce z głownią guzowatą 
istotne jest usuwanie porażonych rośliny i ich niszczenie poza 
plantacją. Zaleca się także wcześniejszy siew, zbilansowane 
nawożenie i  dokładne rozdrobnienie, a także  głęboko przy-
orane resztki pożniwne.

GŁOWNIA PYLĄCA KUKURYDZY
Źródłem infekcji jest gleba, resztki pożniwne oraz zakażony 
materiał siewny. Patogen Sphacelotheca reiliana, który poraża 
roślinę już podczas kiełkowania i wschodów, pierwsze objawy 
daje dopiero w  lipcu. Do  tego czasu rozwija się w  tkankach 
roślin. Zmiany chorobowe można zaobserwować na kolbach, 
a w mniejszym stopniu na wiechach, które wyglądają jak spa-
lone. Porażone organy całkowicie lub częściowo przekształca-
ją się w ciemnobrunatną lub czarną masę grzybni zarodników. 
Początkowo zarodnie te są otoczone jasnoszarą delikatną 
błonką, która z biegiem czasu pęka, a to prowadzi do uwolnie-

nia zarodników. Silnie porażone rośliny nie wytwarzają kolb, co 
prowadzi do całkowitej utraty plonu. Walka polega na usuwaniu 
porażonych roślin z  plantacji. Niezbędne jest również przyory-
wanie resztek pożniwnych.

RDZA KUKURYDZY
Sprawca choroby, jest grzyb Puccina sorghi. Pierwotnym źródłem 
choroby są resztki pożniwne, w  których zimuje patogen. Rdza 
potrzebuje do  rozwoju ciepłego i  wilgotnego lata, natomiast 
rozprzestrzenianiu się patogena sprzyja wiatr i  uszkodzenia 
spowodowane szkodnikami posiadającymi aparat gębowy typu 
kłująco-ssącego. 
Pierwsze objawy choroby możemy zauważyć już w  czerwcu. 
Na  liściach kukurydzy tworzą się rdzawe poduszeczki zarodni, 
rozproszone po  całej powierzchni blaszki liściowej na  górnej 
i  dolnej stronie blaszki. Przy dużym porażeniu, objawy są wi-
doczne na łodygach, a także liściach okrywowych kolb. 
Wraz z  końcem wegetacji, na  liściach pojawiają się brunatno-
-czarne poduszeczki, w obrębie których można zauważyć czar-
ne, drobne zarodniki przetrwalnikowe. Duże porażenie przez 
chorobę zmniejsza powierzchnię asymilacyjną, co z  kolei pro-
wadzi do  wcześniejszego dojrzewania i  zamierania kukurydzy, 
a także do niepełnego zaziarnienia kolb. Walka opiera się głów-
nie na stosowaniu płodozmianu, izolacji przestrzennej od ubie-
głorocznych pól pokukurydzianych, przeprowadzaniu wcze-
snego siewu, stosowaniu zbilansowanego nawożenia, a  także 
zwalczaniu zachwaszczenia (głównie szczawika żółtego) i szkod-
ników (mszyc i wciornastków). 
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chwasty

Podejmując się walki z chwastami, szkodnikami itp. należy pamię-
tać o  tym, że w IOR pierwszeństwo mają metody niechemiczne 
(agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowla-
ne i  inne). Jeśli te  okażą się niewystarczające, uzasadnione bę-
dzie zastosowanie ochrony chemicznej. Najlepszym momentem 
na rozpoczęcie walki z chwastami jest podorywka. Powinna być 
ona płytka, na głębokość ok 5-7 cm. W taki sposób wykonana nie 
tylko niszczy rosnące w glebie chwasty, pobudza nasiona do kieł-
kowania, ale przede wszystkim ogranicza straty wilgoci. Aby pod-
trzymać efekt zatrzymania wody, w glebie należy jak najszybciej 
wykonać bronowanie. 
Po  orce zimowej pozostawiamy wysztorcowane skiby. Wiosną, 
gdy warunki wilgotnościowo-glebowe umożliwiają wjazd sprzętu 
na pole, należy przystąpić do bronowania. Ponowne bronowanie 
(kultywatorowanie, włókowanie, agregat), które niszczy wscho-
dzące chwasty, można wykonać w  ramach agrotechnicznych  
zabiegów przedsiewnych. 

Nie na suchej glebie
Mechaniczne odchwaszczanie powinno być wykonane podczas 
przeciętnego uwilgotnienia gleby. Próba regulacji zachwasz-
czenia z  przesuszonej gleby tylko zniszczy jej strukturę i  może 
uszkodzić kukurydzę. Przystępując do  powschodowej walki 
z zachwaszczeniem, dostosujmy rozstaw kół ciągnika oraz opie-
laczy do  szerokości międzyrzędzi. Ze względu na  dużą czaso-
chłonność, pielenie ręczne jest stosowane tylko na  mniejszych 
plantacjach. Pielenie i  mechaniczne odchwaszczanie najlepiej 
wykonać podczas przeciętnego uwilgotnienia gleby. Usuwa-
nie chwastów z  gleby przy silnym uwilgotnieniu, powoduje ich 
wtórne ukorzenianie się, natomiast na  stanowiskach przesuszo-
nych niszczy strukturę gleby i może być przyczyną uszkodzenia,  
a nawet wyrwania roślin kukurydzy.

Metody łączone 
Mechaniczna walka z  chwastami nie chroni w  pełni przed za-
chwaszczeniem. Tutaj mogą przyjść z  pomocą metody łączone 
tzw. pośrednie – połączenie metody mechanicznej z  chemicz-
ną. Istnieją dwie szkoły metod łączonych. Pierwsza z nich mówi 
o tym, by zabieg chemiczny wykonywać w możliwie jak najpóź-
niejszym terminie (oczywiście termin musi być zgodny z zasada-
mi integrowanej ochrony roślin). Druga możliwość to jednocze-
sne prowadzenie ochrony mechanicznej i  chemicznej. Metoda  
ta ogranicza zużycie herbicydów, co prowadzi do  zmniejszenia 
kosztów ochrony. Przede wszystkim w znacznie mniejszym stop-
niu wpływa na  środowisko. Należy jednak pamiętać, że  przez 
około 30 dni po  aplikacji herbicydów o  działaniu doglebowym  
nie należy stosować zabiegów mechanicznych. 

Próg szkodliwości
Zgodnie z  dobrą praktyką ochrony roślin, zabiegi chemiczne 
można wykonywać, jeżeli został przekroczony próg szkodliwości. 
Chemiczna regulacja zachwaszczenia polega na  stosowaniu za-
biegów – doglebowo i nalistnie. Aby dobrze dobrać herbicyd do-
glebowy, konieczna jest obserwacja i wiedza z zakresu zasobności 
banku nasion. Herbicydy nalistne należy dostosować do stadiów 

rozwojowych chwastów. Stosowanie herbicydów w  odpowiednio 
wilgotną glebę jest jednym z głównych warunków uzyskania zado-
walających efektów. Zgodnie z  metodami integrowanej ochrony, 
optymalnym rozwiązaniem jest (po określeniu gatunków) zniszczyć 
je w jak najwsześniejszej fazie, przy zastosowaniu niskich dawek sub-
stancji czynnych. Skuteczna ochrona roślin kukurydzy zależy od ter-
minu wykonania zabiegu. Nie dotyczy to zabiegów doglebowych, 
których istotnym elementem jest wilgotność gleby, która pozwala 
na zaktywizowanie się herbicydu. Należy pamiętać, że niektóre her-
bicydy doglebowe mają także zastosowanie nalistne. Nie zmienia to 
faktu, że nadal działają przez glebę i niszczą tylko młode chwasty, 
które nie zdążyły wykształcić silnego systemu korzeniowego.
Kukurydza jest odporna na  działanie herbicydów do  fazy 8. liścia.  
Zalecenia określają optymalny przedział faz rozwojowych dla  
poszczególnych substancji czynnych. Do najbardziej selektywnych 
należą preparaty zawierające związki sulfonylomocznikowe. Regula-
tory wzrostu, mimo że zalecane w różnych terminach, nie powinny 
być stosowane później niż w fazie 5. liścia kukurydzy. Ich zastosowa-
nie w późniejszych fazach może uszkodzić kolby. 

Zasady ochrony
Odchwaszczanie kukurydzy za pomocą metod integrowanej ochro-
ny roślin, opiera się przede wszystkim na  stosowaniu herbicydów 
według oficjalnych zaleceń zamieszczonych na etykietach. W ochro-
nie chemicznej ważne jest, by  przestrzegać zasad, jak wykonanie 
zabiegów na rośliny zdrowe – nieuszkodzone przez przymrozki, że-
rowanie szkodników oraz działanie patogenów. Przystępując do za-
biegów chemicznych należy zwrócić uwagę, że  działanie każdego 
z herbicydów zależy od temperatury powietrza mierzonej przy po-
wierzchni gleby i szeroko rozumianej wilgotności. 

Przy stosowaniu preparatów nalistnych należy pamiętać, że zabieg 
wykonany na  wilgotne rośliny lub jeśli krótko po  zabiegu wystą-
pią opady, może być nieskuteczny (czynniki te osłabiają działanie  
preparatu). 

Szczegółowe zalecenia i przeciwwskazania do stosowania środków 
ochrony roślin są podane na etykietach środków chwastobójczych. 
Przestrzeganie wszystkich zaleceń jest zgodne z zasadami integro-
wanej ochrony oraz uzasadnione z ekonomicznego i ekologicznego 
punktu widzenia.
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Ochrona zapylaczy 
podczas  

prac polowych

Podczas zabiegu 
Unikajmy opryskiwania wszelkich miejsc i elementów nie bę-
dących uprawą, w razie awarii opryskiwacza, np. wycieku, na-
leży natychmiast przerwać prace i zabezpieczyć wyciek. Nale-
ży wykluczyć nakładanie się oraz znoszenie cieczy użytkowej. 

Po zabiegu 
Należy trzykrotnie wypłukać opryskiwacz, a popłuczyny wy-
pryskać na  powierzchni, na  której prowadzono zabieg lub 
wykorzystać do  czyszczenia opryskiwacza specjalne środki 
czyszczące. 
Zadbajmy o czystość zewnętrznych części, a także o popraw-
ne przechowywanie sprzętu polowego. Do  wszelkich prac 
związanych z  czyszczeniem opryskiwacza w  gospodarstwie 
wykorzystujemy przygotowane do tego celu stanowisko. 

Ewidencja
Po zabiegu należy szczegółowo udokumentować wszelkie 
dane związane z zabiegiem. 

Zagospodarowanie pozostałości – resztek 
środków ochrony roślin
Środków przeterminowanych i  innych pozostałości nie na-
leży wrzucać do  pojemników przeznaczonych na  odpady 
komunalne. Pozostałości płynne nie mogą być wylewane do 
studzienek kanalizacyjnych czy insta lacji burzowych, należy 
przekazać je przedsiębiorcom posiadają cym upoważnienie.

W celu uniknięcia i  niedopuszczenia do  zatrucia pszczół  
należy: 
•	 wykonywać zabiegi tylko w  przypadkach przekroczenia 

przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodli-
wości i  – o ile to możliwe – ograniczać zabiegi do  pasów 
brzeżnych lub miejsc wystąpienia organizmów szkodli-
wych, 

•	 bezwzględnie przestrzegać zapisów na  etykiecie środka 
ochrony roślin, 

•	 tam, gdzie są dostępne wyniki badań naukowych, stosować 
dawki obniżone oraz dawki dzielone w  celu ograniczenia 
chemizacji rolnictwa, 

•	 do wykonania zabiegów w miejscach, gdzie pszczoły mogą 
mieć pożytek, dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla 
pszczół lub o krótkim okresie prewencji, 

•	 zabiegi należy wykonywać wieczorem, po zakończeniu ob-
lotu uprawy przez pszczoły,

•	 zachować bezpieczną odległość od pasiek, min. 20 m,
•	 wiele kwitnących gatunków chwastów już od wczesnej wio-

sny (np. gwiazdnica pospolita) stanowi pożytek dla pszczół 
i wykonywane w takiej sytuacji zabiegi muszą być traktowa-
ne tak, jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy, 

•	 nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią, 

•	 środkami bardzo toksycznymi i  toksycznymi dla pszczół  
nie wykonywać zabiegów na  uprawach, których kwitnienie 
może mieć miejsce przed zakończeniem okresu prewencji, 

•	 zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na  są-
siednie, kwitnące uprawy, a  także miejsca, gdzie zapylacze 
mogą mieć pożytek, nie wykonywać zabiegów przy zbyt sil-
nym wietrze,

•	 informować pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony 
roślin, 

•	 nie zanieczyszczać wód, takich jak rowy melioracyjne, zbiorni-
ki śródpolne i inne środkami ochrony roślin, ponieważ mogą 
one stanowić źródło wody dla zapylaczy, 

•	 przestrzegać przepisów.

Za kontrolę nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony 
roślin odpowiada Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa. Należy się do niej zwracać się w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości. W  przypadku podejrzenia o  wystąpienie za-
trucia pszczół w pasiece środkami ochrony roślin, należy postę-
pować zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Pszczelarskie-
go. Na  stronie internetowej PZP (www.zwiazek-pszczelarski.pl) 
zamieszczone są informacje o Kodeksie Dobrej Praktyki Produk-
cyjnej w  Pszczelarstwie, a  także o  postępowaniu w  przypadku 
podejrzenia zatrucia.

Źródło:
EKSPERTYZA
Dobra praktyka ochrony roślin Ochrona zapylaczy podczas stosowania 
środków ochrony roślin 
Autorzy opracowania: 
mgr Grzegorz Pruszyński Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu 
dr Piotr Skubida Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31115%2Cpopularny-
herbicyd-powiazany-ze-zwiekszona-smiertelnoscia-pszczol.html 
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Truskawki  
zakładanie plantacji

wana. Zaleca się również stosowanie przyziemnych linii 
kroplujących, które nie zwilżają nadmiernie nadziemnych 
części rośliny. Mają jednak inną wadę – emitery często 
ulegają uszkodzeniom i  zapchaniu, a  to uniemożliwia 
swobodny przepływ wody. Zapewnienie truskawce opty-
malnych warunków wilgotnościowych może zwiększyć 
plon nawet do 50%. 

Ściółkowanie
Celem ściółkowania plantacji jest ograniczenie parowania 
wody z  gleby, zmniejszenie zachwaszczenia, szybsze wy-
sychanie owoców po deszczu. Oznacza to mniejsze ryzy-
ko porażenia przez choroby grzybowe, a także uniknięcie 
zanieczyszczeń na  owocach. Aby spełnić te cele, zaleca 
się ściółkowanie plantacji pociętą słomą. Na  1 ha planta-
cji należy zastosować 2-3 tony słomy pociętej na kawałki 
o długości 20 cm. Po zbiorach owoców należy bezwzględ-
nie usunąć słomę z plantacji. Zamiast ściółek organicznych, 
do których należy m. in. słoma, można zastosować ściółki 
syntetyczne – agrotkaninę czy folię.  

Zapylanie
Kwiaty truskawek wydzielają małą ilość nektaru i  charak-
teryzują się bardzo niską wydajnością miodową. Dlatego, 
dla uzyskania satysfakcjonującego plonu, warto zadbać 
o wprowadzenie pszczół na plantację. Na 1 hektarze nale-
ży umieścić przynajmniej dwie rodziny pszczele. Truskaw-
ka wymaga dobrego zapylenia, dlatego też wskazane jest 
sadzenie przynajmniej dwóch odmian o  podobnej porze 
kwitnienia. Brak owadów zapylających na plantacji skutku-
je zniekształceniem i drobnieniem owoców.

Ochrona plantacji
Należy dokładnie lustrować teren plantacji, a zabieg che-
miczny wykonywać wyłącznie w przypadku przekrocze nia 
progu ekonomicznego zagrożenia.
Przed rozpoczęciem sadzenia roślin warto upewnić się, 
że  w glebie nie występują pędraki, drutowce czy larwy 
opuchlaków. 
Przy zastosowaniu prawidłowego przedplonu, choroby 
odglebowe, m. in. fuzarioza nie powinny stanowić za-
grożenia. W  trakcie wzrostu roślin należy uważnie obser-
wować plantację, aby upewnić się, że  na roślinach nie 
występują szkodniki – przędziorek chmielowiec, muszka  
plamoskrzydła czy roztocz truskawkowy. Aby uchronić 
plantację przed najgroźniejszą chorobą truskawek – szarą 
pleśnią, warto wdrożyć działanie zapobiegawcze i zastoso-
wać odpowiedni środek tuż po ruszeniu wegetacji. Odmia-
ny podatne na mączniaka oraz białą plamistość liści należy 
objąć dodatkową ochroną. Wszelkie zabiegi chemiczne 
powinny zostać bezwzględnie wstrzymane w czasie zbioru  
owoców. 

Zbiory
Owoce na plantacji truskawki zbieramy wielokrotnie. Okres 
zbioru jednej odmiany wynosi około 20-25 dni. Zbiór od-
bywa się ręcznie, a  owoce obrywamy, kiedy około 75% ich 
powierzchni jest wybarwiona na  kolor czerwony. Truskaw-
ki zbieramy bezpośrednio do  pojemników, w  których będą 
sprzedawane. W ten sposób ograniczamy do minimum do-
tykanie owoców, które są miękkie i łatwo ulegają uszkodze-
niom. Z tego też względu nie zaleca się ich sortowania. Zbiór 
truskawek wymaga dużych nakładów czasu oraz siły robo-
czej – warto mieć to na uwadze, kiedy decydujemy o założe-
niu plantacji, szczególnie wielkoobszarowej.

Przyspieszanie owocowania
Aby przyspieszyć owocowanie i  zwiększyć zysk, zaleca się 
stosowanie okryw płaskich – folii lub agrowłókniny. Teren 
plantacji można okrywać w dwóch terminach – wiosennym, 
aby przyspieszyć kwitnienie, a  następnie owocowanie oraz 
zimą – aby uchronić plantację przed negatywnymi skutkami 
mrozu. Można również zastosować siatki osłaniające, które 
będą odstraszały polną zwierzynę.  

Usuwanie rozłogów
Jest ważnym zabiegiem wykonywanym na plantacji truska-
wek. Usuwanie rozłogów ma duży wpływ na  prawidłowy 
wzrost i  plonowanie plantacji. Rozłogi w  międzyrzędziach 
usuwamy po zbiorze owoców, na początku sierpnia. Kolejne 
niszczenie rozłogów przypada na  wrzesień. Pozostawienie 
licznych rozłogów na  plantacji truskawek ogranicza przy-
rost świeżej masy roślin i wpływa na spadek plonu. Wyrosłe 
w  międzyrzędziach rozłogi traktujemy jak chwasty, które 
zagrażają prawidłowemu wzrostowi roślin. Innym ważnym 
zabiegiem jest koszenie liści po  zbiorach. Należy usunąć li-
ście stare oraz porażone przez choroby i  szkodniki. Zabieg 
ten ogranicza wyrastanie rozłogów. Skutek to intensywniej-
sze wytwarzanie pąków kwiatowych przez roślinę. Sprzyja 
również walce z  roztoczem truskawkowym, który żeruje  
na najmłodszych liściach i wierzchołkach wzrostu. 
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Borówka wysoka  
choroby i szkodniki

późną jesienią lub później, w  zależności od temperatury 
otoczenia. Do  tego celu służą pułapki z  substancją wa-
biącą. Kontrolujemy je 1-2 razy w tygodniu. Sprawdzamy 
obecność jaj lub larw w uszkodzonych owocach. 
Muchówka może spowodować duże szkody na  plantacji. 
Jeśli zauważymy pojedyncze owady to sygnał, by podjąć 
walkę ze szkodnikiem. Ważne jest usuwanie i  niszczenie 
zgniłych owoców z plantacji. Częstotliwość zbiorów nale-
ży zwiększyć, pamiętając, aby zbierać borówki do czystych 
pojemników.

MSZYCA TRZMIELINOWO-BURAKOWA (APHIS FABAE)

Dorosły owad jest czarny, ma ok 2,0 mm długości. Jajo 
również jest czarne, samica składa je w  pobliżu pąków. 
Jaja zimują w trzmielinie. Mszyce zaczynają żerować wio-
sną. Drugie, uskrzydlone pokolenie przelatuje na borówkę.  
Żeruje na  wierzchołkach pędów i  liściach wierzchołko-
wych. Mszyce zebrane w koloniach wysysają sok z komó-
rek rośliny i deformują pędy oraz liście. Na słodkich wydzie-
linach mszyc rozwijają się grzyby sadzawkowe z czarnym 
nalotem. Wiosną i latem należy przeglądać krzewy w celu 
obserwacji żerujących szkodników.

ZWÓJKA RÓŻÓWECZKA (ARCHIPS ROSANA)

Jest małym motylem o rozpiętości skrzydeł od 19-24 mm  
u  samic i  kolorze oliwkowo-brunatnym z  rysunkiem. 
U samców skrzydła są nieco mniejsze (od 16-19 mm) o ja-
snobrązowej barwie z rysunkiem. Jaja składają na pędach 
w dużych ilościach, nawet po 100 sztuk. Gąsienice mogą 
osiągać długość ciała do 22 mm. Są zielonej barwy z czar-
ną głową. Poczwarki są ciemnobrązowe. Wiosną wylęgają 
się gąsienice, które żerują na najmłodszych liściach. Mogą 
one również uszkadzać kwiaty i zawiązki owoców. Zaata-
kowane przez zwójki liście zwijają się wzdłuż nerwu głów-
nego, są oprzędzione, a w środku jest gąsienica. W czerw-
cu przepoczwarczają się i wylatuje motyl. Samice składają 
jaja. W okresie bezlistnym, wczesną wiosną sprawdzamy,  
czy na pędach nie ma złóż jaj zwójki różóweczki. W maju 
przeglądamy krzewy, by zaobserwować czy liście nie są 
zwinięte w rulon z gąsienicą w środku. 

OPUCHLAK TRUSKAWKOWIEC  
(OTIORHYNCHUS SULCATUS)

To chrząszcz z  grubym ryjkiem i  czarnymi pokrywami, 
pokryty żółtobrunatnymi włoskami. Jajo początkowo jest 
białe, później brązowe, larwa jest kremowobiała z brązową 
główką. Larwy lub chrząszcze zimują w  glebie na  głębo-
kości 10-30 cm. Samica składa jaja do  gleby tuż przy ko-
rzeniach krzewu. Larwy, które się wylęgną, nadgryzają lub 
zjadają korzenie. W ciągu roku rozwija się jedno pokolenie 
opuchlaka. Chrząszcze zjadają brzegi liści, pozostawiając 
charakterystyczne zatokowe wżery. 

Na  młodych plantacjach chrząszcze ogryzają również korę 
na pędach. 

Jest to chrząszcz, który występuje w naszym kraju coraz licz-
niej, opuchlaków może pojawić się kilka gatunków – opu-
chlak chropowiec (Otiorhynchus raucus) – szarobrązowy 
chrząszcz, z krótkim grubym ryjkiem i długości ok. 7 mm czy 
opuchlak rudonóg (Otiorhynchus ovatus ) – czarny chrząszcz 
o wielkości 4,5-5,5 mm pokryty żółtawymi włoskami.

Przed założeniem plantacji można pobrać z  gleby próbki, 
aby sprawdzić ewentualne występowanie szkodników gle-
bowych. Należy przeprowadzić także lustrację krzewów 
na obecność chrząszczy.

Metody ograniczania szkodników: 
•	  plantacje należy zakładać na polach wolnych od szkodni-

ków glebowych – pędraki, drutowce,
•	  zbieranie i  niszczenie (palenie) uszkodzonych wierzchoł-

ków liści, zwiniętych liści, owoców, bądź ich mumii,
•	  należy zwracać uwagę, by rośliny sadzone na plantacji były 

zdrowe i pochodziły ze szkółek.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl  
znajduje się wyszukiwarka środków ochrony roślin. Można 
za jej pomocą znaleźć środki chemiczne po wpisaniu nazwy  
uprawy, agrofaga albo substancji czynnej środka. Znajdzie-
my tam też etykiety środków ochrony roślin, w których opi-
sane są zalecenia dotyczące zastosowania danego środka. 
Lista chemicznych środków ochrony roślin, dopuszczonych 
do obrotu, jest również opracowywana przez Instytut Ogrod-
nictwa w Skierniewicach i publikowana co roku w Programie 
Ochrony Roślin Sadowniczych. 
Należy pamiętać, aby wszystkie środki ochrony roślin stoso-
wać zgodnie z  zaleceniami na  etykiecie, przestrzegać okre-
sów karencji i prewencji.
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Integrowana  
ochrona  
rzepaku 

Stosujemy obniżone dawki preparatów chemicznych w  ilości  
2/3 zalecanej dawki lub dolnej zalecanej ilości, w przypadku od-
mian o podwyższonej odporności. Prowadzimy rotację substancji 
chemicznych z różnych grup, aby nie doszło do wytworzenia od-
porności na nie.

Stosowanie okien czy pasów z kwitnącymi roślinami wsianymi 
na brzegach pól z uprawą rzepaku, które przywabią owady poży-
teczne i dostarczą im pyłku – pokarmu białkowego, stymulujące-
go ich rozwój i zasiedlanie łanu z rzepakiem oraz wspomogą bio-
logiczne ograniczanie takich szkodników, jak mszyce (biedronki, 
złotooki, omomiłki, mszycarze czy pająki, które ograniczają li-
czebność szkodników).

Lista odmian rzepaku ozimego  
zalecanych do uprawy na Dolnym Śląsku (LOZ)
Stabilizację plonowania i minimalizowanie ryzyka uprawowego dają 
odmiany sprawdzone w badaniach PDOR lub co najmniej dwuletnich 
badaniach rozpoznawczych. Odmiany spoza Krajowego Rejestru od-
mian, nie powinny przekraczać 10-15% areału rzepaku, aby uniknąć 
niespodzianek na wypadek skrajnych warunków pogodowych. 

DK Exception. Odmiana mieszańcowa o optymalnym lub opóźnio-
nym terminie siewu. Wysoki i stabilny poziom plonowania, wczesne 
ruszenie wegetacji wiosennej, bardzo dobra tolerancja na suchą 
zgniliznę kapustnych (gen RLM-7), podwyższona odporność na pę-
kanie łuszczyn i osypywanie się nasion, efektywne wykorzystanie 
azotu nawet w warunkach stresowych, bardzo dobry wigor jesienny, 
dobra zimotrwałość, średniowczesne ruszenie wegetacji wiosennej, 
średniopóźny termin kwitnienia, średnio wczesny termin dojrzewa-
nia, średnia odporność na wyleganie oraz wysoka zawartość tłuszczu  
w nasionach.
MARCOPOLOS. Odmiana mieszańcowa o  dobrej do  bardzo dobrej 
plenności. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynola-
nów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość 
wysokie o mniejszej odporności na wyleganie. Termin początku kwit-
nienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy. Odporność na zgni-
liznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę ka-
pustnych i choroby podstawy łodygi nieco większa od średniej. 
BONANZA. Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo du-
żego, wyniki plonowania stabilne w latach. Zawartość tłuszczu w na-
sionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w  suchej 
masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion nieco 
większa od średniej. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny dość 
wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwit-
nienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Odpor-
ność na zgniliznę twardzikową większa od średniej, na suchą zgniliznę 
kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.
DK EXPIRO. Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawar-
tość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. 
Zawartość białka w  suchej masie beztłuszczowej mniejsza od śred-
niej. MTN średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość wysokie, 
o  nieco mniejszej od średniej odporności na  wyleganie. Termin po-
czątku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgni-
liznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych większa od średniej, 
na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.

SY FLORIDA. Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo duże-
go. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej 
średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej śred-
niej. MTN średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysoko-
ści o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i  dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność 
na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę 
kapustnych i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. 
SY ILONA. Odmiana populacyjna. Plon nasion na  poziomie najlepiej 
plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w  nasionach 
średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w  suchej 
masie beztłuszczowej średnia. MTN dość duża. Zimotrwałość dość duża. 
Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Ter-
min początku kwitnienia i  dojrzałości technicznej nieco późniejszy od 
średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy ło-
dygi i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych mniejsza 
od średniej.
DK EXTRACT. Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawar-
tość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów dość duża. Zawartość 
białka w  suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 
nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, 
o nieco mniejszej od średniej odporności na wyleganie. Termin początku 
kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na suchą zgniliznę 
kapustnych i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na zgniliznę 
twardzikową średnia, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej.
TIGRIS. Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do  bardzo dużego. 
Zawartość tłuszczu w  nasionach średnia, glukozynolanów poniżej śred-
niej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od śred-
niej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość  
wysokie, o nieco mniejszej od średniej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i cho-
roby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej.
STEFANO KWS. Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo du-
żego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powy-
żej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. 
Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny wysokie, 
o  przeciętnej odporności na  wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej średni. Odporność na choroby podstawy łodygi 
większa od średniej, na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapust-
nych i czerń krzyżowych średnia.
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