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Udział (%) czynników agrotechnicznych w kształtowaniu plonów 

roślin polowych – dane szacunkowe dla przeciętnych warunków 

klimatyczno-glebowych w Polsce. 

Czynnik Wpływ czynnika na 

kształtowanie plonu (%) 

Nawożenie 40-50 

Odmiana 15-20 

zmianowanie 12-15 

Ochrona roślin 10-15 

Siew (sadzenie) 10-15 

Zbiór i 

przechowywanie 

10-12 

Uprawa roli 8-12 



Zawartość próchnicy w glebie 

Gatunek gleby Niska Średnia Wysoka 

Piaszczyste gleby 

lekkie 

Poniżej 0,85 0,85-1,70 Powyżej 1,70 

Gliny piaszczyste 

gleby lekkie 

Powyżej 1,20 1,20-2,40 Powyżej 2,40 

Gliny średnie Powyżej 1,55 1,55-3,10 Powyżej 3,10 

Gliny ciężkie i iły Powyżej 2,0 2,00-3,40 Powyżej 3,40 



Bilans składników pokarmowych w wybranych 

gospodarstwach ekologicznych w Polsce 

Saldo w kg /ha UR 

Region SD/ha N P K 

Pomorze Zach 0,69 +55 -1 +7 

Bory Tucholskie 0,73 +29 +1 -20 

Pojezierze 

Iławski 

0,69 +25 -4 +10 

Mazowsze 0,47 +8 -3 -8 

Dolny Śląsk 0,67 +48 -2 +3 

Małopolska 0,51 +30 -5 -31 

Lubelszczyzna 0,59 +29 -2 -1 

Średnie 0,62 +32 -2 -6 



Czynniki wpływające na efektywność 

nawożenia do korzeniowego 

• Struktura gleby 

• Stosunek powietrza do wody w glebie 

• Zawartość próchnicy 

• Zawartość składników pokarmowych 

• Stosunek pomiędzy poszczególnymi 
składnikami 

• Poziom pH 

• Dostępość wody  

• Temperatura gleby 



 



 







Roślina 

uprawna lub 

nawóz 

organiczny 

Jednostka 

Współczynniki reprodukcji (+) i degradacji (-) dla 

gleb 

lekkie średnie ciężkie 
Czarne 

ziemie 

Okopowe 1 ha -1,26 -1,40 -1,54 -1,02 

Kukurydza 1 ha -1,12 -1,15 -1,22 -0,91 

Zboża i 

oleiste 
1 ha -0,49 -0,53 -0,56 -0,38 

Strączkowe 1 ha +0,32 -0,35 +0,36 +0,38 

Trawy w polu 1 ha +0,95 +1,05 +1,16 +1,16 

Bobowate 

drobnonasie

nne i ich 

mieszanki z 

trawami 

1 ha +1,89 +1,96 +2,10 +2,10 

Obornik 

(20% s.m.) 
1 t +0,070 

Gnojowica 

(10% s.m.) 
1 t +0,028 

Słoma (85% 

s.m.) 
1 t +0,180 



  Jak nie iść na skróty, a uczyć się na „cudzych błędach”  

 

Gleba – wprowadzanie do gleby 

 materii organicznej 



• Gleba lekka 

• 1. ziemniaki (-1,26) 

• 2. żyto ozime (-0,49) 

• 3. Rzepak ozimy (-0,49) 

• 4. Pszenżyto (-0,49) 

RAZEM: -2,73 do zrekompensowania strat 

potrzeba zastosowania 39 ton  obornika 



• Gleba lekka 

• 1. Ziemniaki wczesne / warzywa (-1,26) 

• 2. Żyto ozime (-0,49) 

• 3. Mieszanka motylkowo-trawiasta (+1,89) 

• 4. Pszenżyto (-0,49) 

• RAZEM -0,35 wystarczy 5 t obornika 
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Bilans azotu 

Roślina + N w kg/ha - N w kg/ha 

Buraki cukrowe 50t - 100 

Pszenica ozima 7t - 154 

Jęczmień ozimy 7t - 154 

Jęczmień ozimy6t - 132 

Wyka – nawóz 

zielony 

80 - 

Bilans 80kg/4ha = 

+20kg/ha 

540kg/4ha= - 135 

kg/ha 
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Roślina + N w kg/ha  - N w kg/ha 

Kukurydza 6t - 130 

Pszenica ozima 5,5t - 120 

Motylkowe międzyplon 80  - 

Owies 5 t - 100 

Koniczyna czerwona 12t 400 150 

Pszenica 5,5t -  120 

Motylkowe – międzyplon 80 - 

Jęczmień - 100 

Motylkowe – międzyplon 80 - 

Bilans 640kg/6ha= 

+107kg/ha 

690kg/6ha= - 

115kg/ha 
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Roślina + N w kg/ha - N w kg /ha 

Trawa z koniczyną 300 150 

Trawa z koniczyną 400 150 

Ziemniaki, marchew - 100 

Pszenica - 120 

Peluszka (pasza) 350 160 

Roślina motylkowa – 

poplon 

100 - 

Owies - 110 

Pszenica - 120 

Bilans 1150kg/7ha= 

+164kg/ha 

910kg/7ha= - 130kg/ha 



Prawo zwrotu  

 „Aby gleba nie utraciła żyzności, 

konieczne jest zwracanie jej wszystkich 

składników pokarmowych pobranych 

przez rośliny, jak również tych utraconych” 

 



Warzywa a próchnica 

• W trakcie ich uprawy mineralizacji ulega 

od 1,1 do 1,5 t/ha próchnicy, którą należy 

zrekompensować 15-16 t/ha obornika 



Bilans materii organicznej w glebie 

• Zawartość próchnicy w glebie 1% stanowi 30 t/ha 

• Mineralizacja próchnicy naturalnej 1,5%/rok 

• co wynosi 30 t x 0,015=0,45 t/ha/rok 

 

• Zwiększenie w glebie próchnicy o 0,1% podnosi 

potencjał produkcyjny gleby o 10% 



• Wyniki wieloletnich doświadczeń 

prowadzonych w IUNG Puławy 

dowodzą, że zarówno duża 

bioróżnorodność roślin, prawidłowy 

płodozmian połączony ze stosowaniem 

obornika, jak i przyorywanie nawozów 

zielonych, w tym słomy, są konieczne, 

aby zwiększyć tempo gromadzenia 

węgla organicznego w glebach lekkich, 

średnich i zdegradowanych. 
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Żyzność gleby 

utrzymywana jest przez 

kompost, produkowany 

we własnym 

gospodarstwie 



 



• Zmiana gatunkowa uprawianych roślin 

wzbogaca kompozycję mikrobiologiczną 

poprzez wydzieliny korzeniowe 

uprawianych roślin pobudzające różne 

grupy mikroorganizmów glebowych 
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Plonowanie ziemniaka w 

zależności od sposobu nawożenia  

Nawozy 

zielone 

Bez obornika Z obornikiem Z kompostem Średnio 

Bez  19,2 24,27 29,9 24,39 

Seradela 27,63 38,93 43,13 36,57 

Rajgras 23,33 31,83 36,37 30,51 

Facelia 24,57 34,33 38,83 32,58 

Rzepak 24,43 35,37 39,3 33,43 

Gorczyca 26,47 37,07 40,43 34,66 

Średnio 24,42 33,63 38,01 





Przyswajalność składników 

pokarmowych w zależności od pH 

gleby 



Potrzeby wapnowania 

gleb 

Kategoria agronomiczna gleb (ciężkość) Na 

użytkac

h 

zielonyc

h 

bardzo 

lekkie 
lekkie* 

średnie*

* 
ciężkie 

Konieczne 3,0 3,5 4,5 6,0 3,5 

Potrzebne 2,0 2,5 3,0 3,0 2,5 

Wskazane 1,0 1,5 1,7 2,0 1,5 

Ograniczyć 0 1,0 1,0 0 0 

Zbędne 0 0 0 0 0 

Dawki nawozów wapniowych w tonach CaO 

na hektar 

* dla gatunków wrażliwych jak dla średnich ** dla gatunków niewrażliwych jak 

dla lekkich     Źródło: IUNG PIB „Zalecenia nawozowe” 



Pobieranie mikroskładników w 

zależności od pH (wg. Calak) 
pH N P K 

4,5 30% 29% 33% 

5,0 43% 34% 52% 

5,5 77% 48% 77% 

6,0 89% 52% 100% 

7,0 100% 100% 100% 



• Na glebach lekkich, piaszczystych, które 
stanowią bardzo duży procent naszych gleb w 
wielu częściach kraju, często będą występować 
niedobory potasu. Wynika to z szybszego 
wymywania tego pierwiastka. Jego straty w 
zależności od odczynu i rodzaju gleby, wielkości 
opadów atmosferycznych, mogą w ciągu roku 
wynosić od 30 do 120 kg K2O z ha.  

• Na dostępność potasu dla roślin ma wpływ 
właściwe uwilgotnienie gleby. Przedłużająca się 
susza powoduje uwstecznianie się potasu.  





pH gleby Procent wysycenia 

zasadami 

Straty potasu 

wymiennego 

4,83 28 70 

5,30 40 49 

5,63 50 26 

7,03 72 16 



• Wykonać 

analizę 

ogrodniczą i 

zaplanować 

nawożenie 



Stosunek K:Mg 

• Poniżej 3,5 – potas jest blokowany przez 

magnez, dochodzi do zachwiania 

gospodarki wodnej roślin. Wszystkie 

składniki pokarmowe dostarczane są z 

wodą dochodzi więc do ograniczenia 

pobierania pozostałych składników. 

• Powyżej 6 – potas blokuje magnez, 

następuje chloroza roślin 





Wysoki poziom – ogranicza 

pobieranie 
• Wapń – potas, magnez, bor, cynk, żelazo, 

mangan 

• Potas – magnez, bor, wapń 

• Fosfor – potas, cynk, miedź, żelazo 

• Azot – potas, bor, miedź 

• Miedź – żelazo, mangan 

• Cynk – żelazo 

• Molibnen – miedź 

• Mangan - żelazo 

 



INNOWACJA = ZMIANA  

w dotychczas stosowanych 

metodach 



• Składniki pokarmowe wyczerpywane są z gleby 
nierównomiernie ze względu na różnice ilościowe 
przyswajanych przez rośliny pierwiastków. 

•  Wymagania pokarmowe określają ilość składników 
mineralnych pobranych przez rośliny w okresie 
wegetacji, wyrażanych jako ilość składnika w kg 
pobranego przez rośliny w plonie o masie 1 tony lub z 
powierzchni 1 ha.  

• Każdy gatunek rośliny ma oczywiście inne wymagania 
pokarmowe, o czym świadczy zróżnicowany potencjał 
plonowania oraz procentowa zawartość poszczególnych 
składników w częściach roślin zbieranych z pola. 





Średnie ilości składników pobranych z plonem wybranych 

gatunków warzyw 

Warzywo Optymaln

y odczyn  

Pobrana ilość składnika w kg/ha 

N P K Ca Mg 

Brokuł 6,4 – 7,5 333 41,4 360 153,75 25,5 

Cebula 6,4-7,8 270 22,1 130 50,05 9,75 

Kalafior 6,4-7,5 320 48 330 153,75 14,0 

Marchew 6,5 – 7,5 170 36 410 96,53 21 

Por 6,0-7,4 182 24,5 217 50,05 14,7 

Ogórek 6,0 – 7,2 204 48 336 53,63 36 



Wybór stanowiska, wykonanie analiz i zaplanowanie nawożenia,  

w tym regulacja odczynu gleby 

 

 

Plon marchwi z pola uprawianego od 20 lat – ok. 70 t z ha, 

plon marchwi z części pola uprawianej od 6 lat ok 35 t z ha. 
Gospodarstwo ekologiczne koło Nałęczowa, rok  2020. 

 







 

      Wybór stanowiska 

 

 

 Należy zwrócić 
uwagę na 
występujące na 
danym polu gatunki 
chwastów 

 

       Wykonać analizę na 
obecność nicieni 

 

 

 

 

 





Płodozmian, wprowadzenie międzyplonów 

 
BUDUJEMY ŻYZNOŚĆ GLEBY, WYKORZYSTUJEMY 
ZASTOSOWANE NAWOZY, OGRANICZAMY WYSTĘPOWANIE 
CHWASTÓW  ORAZ  AGROFAGÓW 

 

- umożliwienie pełnego wykorzystania składników pokarmowych z 
gleby poprzez  właściwe umieszczenie gatunków w płodozmianie i 
następstwo po sobie roślin o  różnym zapotrzebowaniu i różnej 
zdolności pobierania składników 

 

- ograniczenie wymywania składników pokarmowych, głównie 
związków azotu i potasu do wód gruntowych, poprzez uprawę roślin 
o różnym zasięgu systemu korzeniowego  oraz ochronę gleby przed 
erozją 

 

- ograniczenie porażenia uprawianych gatunków warzyw przez 
specyficzne choroby i  szkodniki przenoszone za pośrednictwem 
gleby i resztek pożniwnych 

 

- ograniczenie nasilenia występowania uciążliwych gatunków 
chwastów 

 





• W 15-centymetrowej warstwie 

gleby, na powierzchni jednego 

hektara, znajduje się 1,5–7,2 t 

biomasy mikroorganizmów – 

bakterii, grzybów, glonów, sinic 

oraz pierwotniaków. 



• Najwięcej mikroorganizmów znajduje się w 
profilu 10 cm od powierzchni oraz w 

ryzosferze (wokół korzeni roślin).  
 

• Najczęściej występującymi grzybami są gatunki z rodzajów: 
Aspergillus, Mucor, Penicillium, Trichoderma, Acremonium, 
Candida, Rhizopus, Chrysosporium. Spośród bakterii 
powszechnie występują Azotobacter, Xanthomonas, 
Agrobacterium, Sarcina, Pseudomonas, Bacillus, 
Arthrobacter, Corynebacterium, Brevibacterium, Serratia, 
promieniowce rodzajów Actinomyces, Nocardia, 
Streptomyces. Większość mikroorganizmów pełni pozytywną 
rolę w środowisku glebowym.  

 



• Ryzosfera  

• Na 1 ha uprawy kukurydzy znajduje się 

150 mln strzępek grzybów – to tyle ile 

wynosi odległość Ziemi do Słońca 



Pozytywna rola mikroorganizmów 

glebowych: 

 • tworzą strukturę gleby; 

• prowadzą do rozkładu materii organicznej i uwalniają do otoczenia 

pierwiastki biogenne, takie jak węgiel, azot, fosfor, siarka i in.; 

• uruchamiają nieprzyswajalne formy pierwiastków; 

• wiążą toksyczne substancje, np. metale ciężkie (rtęć, arsen, kobalt, 

cynk); 

• mogą przeprowadzać proces detoksyfikacji gleby, poprzez rozkład 

nadmiaru detergentów, pestycydów i innych substancji skażających 

środowisko; 

• chronią system korzeniowy roślin przed patogenami; 

• produkują metabolity wtórne, takie jak antybiotyki, wodorocyjanki;  

• biorą udział w promowaniu wzrostu roślin poprzez wydzielanie 

enzymów i hormonów wspomagających wzrost roślin oraz 

wydzielają siderofory ułatwiające wiązanie żelaza, jak również 

chronią przed patogenami. 

 



Przemiany fosforu 

• Ze względu na małą rozpuszczalność tych związków 
w wodzie ich dostępność dla roślin i różnych 
organizmów jest ograniczona.  

• Drobnoustroje posiadają zdolność do 
przekształcania fosforanów (V) w formę 
rozpuszczalną, czyniąc je dostępnymi dla różnych 
organizmów i roślin. Należą do nich bakterie 
nitryfikacyjne, siarkowe, wytwarzające silne 
kwasy, takie jak azotowy (V) lub siarkowy (VI).  

• Stopniowo rozpuszczane i uwalniane jony fosforanowe 
są przemieniane w estry oraz kwas fosforowy (V) i 
pobierane przez rośliny w postaci soli zasadowych.  



Międzyplony ważny element 

płodozmianu 
• Regularna i racjonalna uprawa międzyplonów 

stymuluje całoroczną produkcję biomasy 
roślinnej, a tym samym zmniejsza straty 
składników pokarmowych wskutek działania  
czynników atmosferycznych 

• Dodatkowa biomasa = zwiększenie potencjalnego 
zapasu składników pokarmowych 

 

• Zwiększenie masy mikroorganizmów glebowych 

 

• Korzystniejsza i stabilniejsza struktura gleby 

 

 









 



• Kwas cyjanowodorowy wytwarzany przez 

niektóre gatunki koniczyny i gorczycę oraz 

pietruszkę, trybulę i aksamitkę jest znany 

jako środek odstraszający ślimaki   



• Po uprawie międzyplonów łatwiej można 

uprawiać glebę, co przekłada się na 

zmniejszenie kosztów pracy maszyn. 



Odchwaszczanie 

 

• SUKCES ZAPEWNIA OPTYMALNY 

TERMIN (wielkość chwastów oraz 

uwilgotnienie gleby) STOSOWANIA 

MASZYN I NARZĘDZI DO 

ODCHWASZCZANIA 



Jak ograniczać zachwaszczenie? 

1. Wybór odmian o szybkim wzroście 

2. Stosowanie dobrych jakościowo nasion, o odpowiedniej gramaturze i 

szybkości kiełkowania 

3. Wybór stanowiska bez chwastów trwałych oraz odpowiednio mechanicznie 

odchwaszczonych przed siewem 

4. Stosowanie rozsady 

5. Zapewnienie roślinom uprawnym odpowiednich warunków do szybkiego 

wzrostu, poprzez odpowiednie nawożenie, nawadnianie itp. 

6. Stosowanie płodozmianu z 20% udziałem na zielony nawóz, spełniających 

funkcję odchwaszczającą (np. mieszanki traw w motylkowatymi) 

7. Precyzyjny siew i sadzenie zapewniające precyzyjne stosowanie maszyn do 

odchwaszczania. 

8. Wiosenną uprawę roli stosować nocą (w zaciemnieniu) 

9. Stosowanie mulczowania 

10. Stosowanie folii lub agrotkaniny 

 



- im węższy jest pozostawiony przez pielnik 
nieodchwaszczony pasek w przy rzędzie rośliny 
uprawnej tym mniejszy jest na pracę ręczną zawiązana z 
odchwaszczaniem (jeden centymetr węższy 
nieodchwaszczony pasek w uprawie czterorzędowej 
daje w przeliczeniu powierzchnię 5 arów, co można 
przedstawić jako 2 cm szerokości i 26 km długości 
pasek, który wymaga do odchwaszczenia średnio od 10 
do 30 godzin pracy ręcznej). Wolniejsze i bardziej 
precyzyjne przejazdy, szybko się zwrócą  w postaci 
zaoszczędzonych pieniędzy za pracę ręczną. 

- upraw nie należy odchwaszcza c przy zbyt uwilgotnionej 
glebie, aby uniknąć przyjmowania się chwastów. 

 



• Wykonywanie uprawy nocą 

• Nie tylko rodzaj zastosowanych maszyn, głębokość ich 
pracy, ale także pora wykonywania tych zabiegów może 
mieć wpływ na zachwaszczenie uprawy. Badacze 
niemieccy ustalili, że po orce i kolejnych bronowaniach w 
ciemności stopień pokrycia gleby chwastami wynosił 
zaledwie 2%, podczas gdy w przypadku zabiegów 
wykonywanych w ciągu dnia wynosił on 80%. Po nocnej 
uprawie stwierdzono mniejsze zachwaszczenie przytulią 
czepną, tasznikiem pospolitym, przetacznikiem perskim i 
rumiankiem pospolitym. Szwedzcy naukowcy stwierdzili 
natomiast, że bronowanie nocą redukuje ogólną liczbę 
chwastów o 40% w porównaniu z bronowaniem w dzień, 
przy czym procentowa obniżka zachwaszczenia jest 
uzależniona od gatunku. 



• I tak w wyniku nocnego bronowania następuje 
redukcja np. fiołka polnego o 61%, komosy 
białej o 22%, a rumianku bezpłomieniowego o 
22%. Wykonywanie uprawek nocą, dlatego 
ogranicza zachwaszczenie, że światło wpływa 
na kiełkowanie nasion chwastów. Stwierdzono, 
że w czasie słonecznego dnia potrzeba jedynie 
1/1000 sekundy (błysk światła), aby pobudzić do 
kiełkowania nasiona niektórych gatunków. W 
nocy czas ekspozycji nasion na światło musi 
wynieść 5 sekund, aby zostały pobudzone do 
wzrostu. 

 





• Skuteczność mechanicznej walki z chwastami 
jest największa i wynosi 100% jeżeli wykonuje 
się je przy słonecznej pogodzie zwalczając 
kiełkujące chwasty, w przypadku chwastów 
większych (4 liście właściwe) w tych samych 
warunkach skuteczność zabiegu wynosi już tylko 
80%. Odchwaszczanie wykonywane w czasie 
niepogody (pochmurno i deszczowo) jest 
skuteczne w 50% jedynie w przypadku 
kiełkujących chwastów, natomiast chwasty 
większe o 4 liściach właściwych nie są w ogóle 
zwalczane (źródło: Laber i Stutzel, 1998). 

 







 





 



 



 



 



 









• Skuteczność mechanicznej walki z chwastami 
jest największa i wynosi 100% jeżeli wykonuje 
się je przy słonecznej pogodzie zwalczając 
kiełkujące chwasty, w przypadku chwastów 
większych (4 liście właściwe) w tych samych 
warunkach skuteczność zabiegu wynosi już tylko 
80%. Odchwaszczanie wykonywane w czasie 
niepogody (pochmurno i deszczowo) jest 
skuteczne w 50% jedynie w przypadku 
kiełkujących chwastów, natomiast chwasty 
większe o 4 liściach właściwych nie są w ogóle 
zwalczane (źródło: Laber i Stutzel, 1998). 

 



Najskuteczniejszym środkiem obniżającym 

liczebność chwastów jest ich bezpośrednie 

niszczenie.  
 Gatunek -Zniszczone siewki w % - 

stosowanie.brony chwastownika 

-Tasznik pospolity -80 

-Mak polny -77 

-Gwiazdnica pospolita -75 

-Tobołki polne -75 

-Komosa biała -74 

-Jasnoty -70 

-Przetaczniki -59-70 

-Rdest plamisty -67 

-Sporek polny -60 

-Rdest ptasi -58 

-Rdest powojowy -47 



Skuteczność działania brony chwastownika  

Stadium rozwojowe 

chwastów 

Udział chwastów w % 

Nie uszkodzonych Uszkodzonych zniszczonych 

siewka 11 5 84 

Mała rozeta (4 liście) 25 8 67 

Duża rozeta (6-8 liści) 51 8 41 



































Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami 

 
PROFILAKTYKA I MONITORING 

 

1. Stosowanie organizmów antagonistycznych w stosunku do chorób 

roślin (Trichoderma ssp., Phytium oligangrum, Bacillus subtilis) 

2. Stosowanie pułapek: lepowych, feromonowych, świetlnych, 

zapachowych 

3. Stosowanie organizmów pasożytujących np. kruszynek – 

pasożytuje jaja omacnicy prosowianki 

4. Stosowanie olejków eterycznych np. Larvasoil, preparat na bazie 

oleju z cebuli 

5. Stosowanie preparatów roślinnych stymulujących wzrost i 

odporność roślin (np. pokrzywa) 

6. Stosowanie nawozów i preparatów zawierających krzem. 

7. Ochrona wrogów naturalnych szkodników i tworzenie im warunków 

do rozwoju 

8. Stosowanie właściwej ilości cieczy i techniki oprysku 

  Obecnie na liście środków ochrony roślin  dozwolonych w 

produkcji ekologicznej znajduje się 110 preparatów 



Larwy biedronek zjadają mszyce 

Larwa w czasie 

rozwoju niszczy 

ponad 2000 

mszyc. 

Dziennie do 300; nie 

wszystkie 

całkowicie 

wykorzystuje. 





Pokrzywa 

Ilość 

użytego 

ziela 

Forma Rozcieńcze

nie 

Miejsce Czas użycia Zastosowanie 

1 kg 

świeżego 

ziela na 

10 l 

wody 

200 g 

suszu na 

10 l 

wody 

Gnojówka Nie 

rozcieńczo

na 

Gleba, 

kompost 

W razie potrzeby Wzbogacenie, składu kompostu  

Gnojówka 10 razy Gleba Wiosną Nawożenie gleby, zapobiegawczo, 

przeciwko chorobom grzybowym 

i szkodnikom 

Gnojówka 20 razy Rośliny Wiosną Wzmaga wzrost 

Gnojówka 20 razy Rośliny Przed ruszeniem 

pąków 

Przeciwko chlorozie 

Gnojówka 

fermentując

a (4 – 5 

dniowa) 

50 razy Rośliny Przed tworzeniem 

liści i kwiatów 3 razy 

w ciągu 10 dni 

Przeciwko: mszycom, 

przędziorkom, misecznikom, 

tarcznikom 

Wyciąg Nie 

rozcieńczo

ny 

Rośliny W razie potrzeby Przeciwko mszycom 

Wywar 5 razy Rośliny Wczesną wioną Przeciwko chowaczom i 

chorobom pędów 

Napar 3 razy Rośliny Co 14 dni przez 3 dni 

z rzędu 

Z bylicą piołunem lub wrotyczem 

przeciwko pachóweczce 

strąkóweczce 



Przyczyny chorób  

• 1. Brak zmianowania, niewłaściwy płodozmian w 
tym także na rozsadnikach 

• 2. podeszwa płużna, brak właściwych zabiegów 
agrotechniczych – nadmierne uwilgotnienie gleby 

• 3. Nieuregulowany odczyn, zbyt niski 

• 4. Niewłaściwe nawożenie – nadmiar azotu, 
niedobory potasu, wapnia i mikroelementów 

• 5. Przenoszenie zarodników z pola na pole, 
poprzez niezdezynfekowane narzędzia 

• 6. przebieg warunków pogodowych. 



• 7. Nadmierna wilgotność powietrza – w 

tunelach (brak wietrzenia) 

• 8. Niewłaściwe nawadnianie (grunt i tunel), 

nadmierne uwilgotnienie gleby 

• 9. Złej jakości materiał nasienny i 

nasadzeniowy 

• 10. Brak materii organicznej w glebie – złe 

warunki powietrzno- wodne w glebie 



• 11. Nicienie – obecne w glebie i 

powodujące uszkodzenia roślin oraz 

przenoszące choroby. 

• 12. Niewłaściwa technika opryskiwania 

roślin 













Źródło: Badania nad wykorzystaniem wybranych substancji do zaprawiania nasion 

pszenicy jarej w kierunku ograniczenia chorób grzybowych 

Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska prof. IOR-BIP 







Źródło: Sprawozdanie z badań podstawowych prowadzonych w 2020 roku na rzecz 

rolnictwa ekologicznego kierownik projektu dr M. Tartanus 

 



 



 



 



 
Dziękuję za uwagę  


