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DLACZEGO WARTO UPRAWIAĆ SŁONECZNIK ?

Słonecznik należy do grupy najważniejszych roślin uprawnych, 
ponieważ jego nasiona stanowią źródło wartościowego oleju. 
Uprawa słonecznika jest bardzo popularna m.in. na Ukrainie,               
w Rosji, Kazachstanie, Argentynie, Rumunii i innych krajach.
Biorąc pod uwagę, zachodzące w ostatnich latach zmiany 
klimatu i coraz częściej występujące susze, słonecznik staje 
się rośliną coraz bardziej perspektywiczną. Konkurencyjność 
słonecznika w porównaniu do innych upraw wynika z dobrze 
rozwiniętego systemu korzeniowego, który jest odporny na 
suszę.
Olej słonecznikowy znajduje zastosowanie nie tylko w przemyśle 
spożywczym ale jest również cennym surowcem dla innych 
gałęzi przemysłu.
Makuchy i śruty słonecznikowe są wartościową paszą dla 
zwierząt gospodarskich, a łuskę słonecznika i resztki roślinne 
można wykorzystać do celów energetycznych, oraz do 
produkcji brykietów opałowych.
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NS KRUNA
TYP: OLEISTY
Technologja uprawy - Klasyczna.
NS Kruna to wczesna odmiana nowej
generacji. Genetycznie odporna na
wszystkie rasy mączniaka rzekomego.
Wysoka tolerancja na plamistość łodyg
słonecznika, czarny uwiąd oraz zgniliznę
twardzikową.

Potencjał wydajności 

GRUPA DOJRZEWANIA: 
WCZESNA

Oporność na choroby

Agronomia

• Odmiana wczesna z wysokim potencjałem
 plonowania

• Odporna na wszystkie rasy mączniaka
   rzekomego
• Niska łodyga z dużym koszyczkiem 

Wigor
nasion

Potencjał plonowania (t/ha)

Zawartość oleju (%)

Zalecana optymalna gęstość
siewu (roślin na m2)

Mączniak
rzekomy

Zdrowie 
pod

koniec 
sezonu

8

Odporność
na suszę

Szara
pleśń

Tolerancja 
na

wyleganie

160-170
(cm)

Jednolitość
kwitnienia

Plamistość
łodyg

8 9

8 9

3.4

46

55

5.8

48

60

88 8
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PATRICIA CL
TYP: OLEJ SŁONECZNIKOWY / LINOLOWY

PATRICIA CL to hybryda odporna na 
herbicydy Clearfield spółki BASF SE. 
Pokrój jest półwyprostowany, więc ta 
hybryda nadaje się również do jesiennych 
warunków deszczowych i do większych 
obszarów uprawy słonecznika.

• Bardzo stabilna w w wilgotnych warunkach 
• Odporna na wyleganie, złamania łodyg
• Półwyprostowana -
   również w wilgotnych warunkach

Szara Pleśń 
koszyczka 

8 7

Szara Pleśń 
łodygi

8

Plamistość
łodyg

Potencjał wydajności 

GRUPA DOJRZEWANIA: 
WCZESNA

Wigor
nasion

8

Odporność
na suszę

Jednolitość
kwitnienia

8 7

Potencjał plonowania (t/ha)

Zawartość oleju (%)

Zalecana optymalna gęstość
siewu (roślin na m2)

2.8

46

55

3.8

52

65
5

Technika siewu: siew rzędowy 45–75 cm

Nawożenie: 70 kg N / 70 kg P2O5 / 210 kg K2O

Oporność na choroby

Agronomia
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ZASADY  AGROTECHNICZNE UPRAWY SŁONECZNIKA

Stanowisko i płodozmian

Słonecznik jest rośliną klimatu kontynentalnego, stosunkowo łatwo przystosowującą się do 
zmiennych warunków klimatycznych. Wymagania glebowe ma nie duże. Jednak najlepiej  
udaje się na czarnoziemach oraz czarnych ziemiach. 
Może być również uprawiany na glebach brunatnych i na piaskach mocno i średnio 
gliniastych zalegających na glinie. Umieszczając słonecznik w płodozmianie trzeba 
zaplanować jego wysiew po roślinach, które pozostawiają azot w glebie.
Prowadząc plantację słonecznika należy pamiętać, że na to samo pole może wrócić nie 
częściej niż co 4-5 lat.
Słonecznik uprawiany w wilgotnych regionach, jest dobrym przedplonem dla zbóż ozimych,  
zwłaszcza pszenicy ozimej. Dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu  poprawia 
on strukturę gleby co ułatwia ukorzenienie się następczej roślinie. Warto także pamiętać, 
że resztki pożniwne słonecznika są bogate w potas i magnez, co pozwala zaoszczędzić na 
nawozach potasowych dawkowanych pod kolejne uprawy.
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Przygotowanie gleby 
Jesienią, należy wykonać głęboką orkę na 20-30 cm. 
Natomiast wiosną jak najwcześniej należy wykonać 
bronowanie, aby przerwać parowanie wody z gleby.  
Nie wolno doprowadzić do nadmiernego ubicia gleby, 
szczególnie przy jej zbyt dużej wilgotności, ponieważ 
utrudnia to późniejszy rozwój korzeni. 
Słonecznik wymaga starannie uprawionej gleby przed 
siewem. Najlepiej wykorzystać do tego celu agregat 
uprawowy składający się z kultywatora i wału strunowego. 
W okresie siewów należy unikać przymrozków                                                
i intensywnych opadów. Temperatura gleby podczas 
wysiewu powinna wynosić około 8°C.
Uszkodzenia roślin przez przymrozki zależą od fazy rozwojowej słonecznika. Wiosną rośliny 
wytrzymują krótkotrwałe spadki temperatury w granicach -2°C do -4°C. W jesieni 
słonecznik również wytrzymuje krótkotrwałe przymrozki.

NIE ZALECANE!
 Uprawa słonecznika na glebach kwaśnych (pH poniżej 5,5). Najbardziej odpowiedni dla 

słonecznika jest odczyn obojętny o pH 6,6-7,2. Na kwaśnych glebach, można stracić do 
40-50 % plonu, lub w ogóle go nie otrzymać. Warto pamiętać, że na glebach kwaśnych 
pozostałości herbicydów zastosowanych w uprawach poprzedzających będą miały 
silniejszy wpływ na młode rośliny niż na glebach o pH 6,6-7,2

	Uprawa słonecznika na glebach klasy niższej niż IVa

 Stosowanie obornika bezpośrednio pod słonecznik, z uwagi na opóźnienie dojrzewania 
roślin

 Uprawa słonecznika po wieloletnich trawach
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Nawożenie
Słonecznik ma dość duże wymagania pokarmowe. Najczęściej stosuje się nawożenie 
60N/60P/180K na hektar. Nie wolno stosować zbyt dużych dawek azotu, bo przedłuża to 
wegetację roślin oraz opóźnia dojrzewanie koszyczków i niełupek. Poza tym rośliny są mniej 
odporne na wyleganie i porażenie przez choroby grzybowe. Dlatego, gdy przedplonem 
były okopowe na oborniku, należy zrezygnować ze stosowania azotu. Nawozy fosforowe 
i potasowe powinno się stosować przede wszystkim jesienią. Z nawozów fosforowych 
polecany jest SUPERFOSFAT POTRÓJNY a z potasowych wysokoprocentowe SOLE POTASOWE. 
Słonecznik ma również bardzo duże zapotrzebowanie na bor i molibden. Zapotrzebowanie na 
pierwszy składnik wynosi 400g/ha. Jego niedobory mogą wpłynąć na wydajność i zawartość 
oleju. Dlatego profilaktycznie zaleca się zastosować 300-500g boru na hektar. Niedobór 
molibdenu może pojawić się na kwaśnych glebach. Powinno się wówczas zastosować 10-20 
g składnika na hektar w formie oprysku dolistnego. Ilość cieczy roboczej 250 l na ha.

NAWOŻENIE SŁONECZNIKA NA SŁABYCH GLEBACH

Obecnie ważnym tematem jest możliwość uzyskania wysokich plonów słonecznika na 
glebach piaszczystych, które występują w różnych regionach naszego kraju. 
Słonecznik to roślina suchego i ciepłego klimatu. Rośliny słonecznika lepiej pobierają wodę               
z profilu glebowego, szczególnie na piaszczystych glebach gliniastych i często lepiej tolerują 
warunki suszy niż inne uprawy. 
Piaszczyste gleby zawierają niewielką ilość materii organicznej, a słonecznik preferuje  
gleby bogate w próchnicę. Obecność próchnicy ma również pozytywny wpływ na 
zdolność gleby do zatrzymywania wody. Dlatego na glebach piaszczystych słonecznik 
bardzo dobrze reaguje na stosowanie nawozów organicznych (obornik, nawóz zielony, torf                           
o neutralnym poziomie pH czy ewentualnie mulcz).  Na glebach piaszczystych nawozy szybko                              
się  wymywają, dlatego najbardziej opłacalne jest stosowanie nawozów w rzędy podczas 
siewu, np. w formie granulowanej a także dokarmianie dolistne podczas wegetacji. 
Jednorazowe zastosowanie dużych dawek azotu nie jest uzasadnione, ponieważ przyczynia 
się do tworzenia dużej masy wegetatywnej i wylegania roślin, a także rozwoju chorób.
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Nawożenie w takich warunkach można przeprowadzić kilkoma 
metodami:

	wysiew nawozów mineralnych (najmniej skuteczna metoda, biorąc pod uwagę częste 
susze w ostatnich latach)

	wprowadzenie płynnych nawozów mineralnych w rzędy
	zastosowanie stałych lub płynnych nawozów mineralnych i wymieszanie ich z glebą
	wprowadzenie płynnych nawozów organicznych między rzędami
	zastosowanie mocznika między rzędami
	nawożenie dolistne (pozakorzeniowe)
	nawozy można również dodawać do wody podczas nawadniania

Nawożenie słonecznika na 1 ha:

	N – 60–80 kg/ha – w formie saletry amonowej przed siewem;
	P2O5 – 60–90 kg/ha – pod orkę zimową; 
	K2O – 120–180 kg/ha – pod orkę zimową.

Przy optymalnym zaopatrzeniu 
roślin w azot i odpowiedniej 
wilgoci słonecznik będzie 
lepiej rosnąć i tworzyć większy 
plon, ale będzie też wymagał 
skutecznej ochrony, w tym 
chemicznej.
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ZAPOTRZEBOWANIE ROŚLIN NA MAKRO- I MIKROELEMENTY

Komponent Zapotrzebowanie

Azot N Asymilacja azotu rozpoczyna się od początku wzrostu rośliny. Do fazy formowania kwiatów 
azot gromadzi się w większej ilości w liściach i łodygach, a następnie w koszyczkach. Główna 
asymilacja azotu kończy się przed kwitnieniem, po czym przemieszcza się w roślinie w postaci 
aminokwasów. Przy wystarczającym zaopatrzeniu w azot powstaje duża powierzchnia liści, 
zawiązuje się większa ilość kwiatów, liście dłużej pozostają zielone i nie usychają, gromadzi 
się większa ilości białka w nasionach. Nawożenia azotem słonecznika nie należy stosować 
w dawce przekraczającej 60–80 kg (sporadycznie 70–100 kg) na hektar. Wyższe dawki azotu 
zmniejszają odporność roślin na wyleganie, opóźniają dojrzewanie roślin i zwiększają ryzyko 
pojawienia się chorób na plantacji. Nawozy organiczne, w szczególności obornik, najlepiej 
stosować pod inne uprawy w płodozmianie, a nie pod słonecznik. Ale jeśli istnieje taka 
potrzeba, wówczas jesienią stosuje się do 20 t / ha dobrze przefermentowanego obornika.

Fosfor P Słonecznik ma stosunkowo małe zapotrzebowanie na fosfor. Jego największa zawartość 
znajduje się w łodygach i koszyczku, skąd po kwitnieniu przenosi się do niełupek, przy czym 
do końca wegetacji jego asymilacja nie ustaje. Ponieważ około 75% pobranego fosforu 
znajduje się w nasionach, składnika tego nie można pominąć w nawożeniu. W zależności 
od plonu, rośliny mogą pobrać około 70-100 kg tlenku fosforu z 1 hektara. W nowych 
technologiach możliwe jest stosowanie nawozów „pod korzeń”, zapewnia to oszczędność 
nawozu oraz lepszy rozwój i wzrost systemu korzeniowego.

Potas K Słonecznik ma duże zapotrzebowanie na potas. Podobnie jak fosfor gromadzi się najpierw 
w łodygach a po kwitnieniu w koszyczkach, skąd jest transportowany w niewielkiej ilości do 
nasion. W związku z tym wraz z resztkami pożniwnymi duża ilość potasu wraca do gleby. 
W zależności od plonów rośliny pobierają 200–240 kg tlenku potasu na hektar. Jeśli potas 
jest stosowany w postaci chlorkowej, zaleca się jego zastosowanie jesienią poprzedniego 
roku. Umożliwi to zmniejszenie koncentracji chloru w strefie korzeniowej, biorąc pod uwagę 
wysoką wrażliwość słonecznika na ten składnik. Potas zwykle łączymy z nawożeniem 
fosforowym. Niedobór obu składników można dość łatwo zauważyć na liściach, co jest 
widoczne w postaci chloroz i skręcania.
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Magnez Mg W uprawie słonecznika ważne jest również nawożenie magnezem, dlatego tego składnika 
nie można pominąć. Jego niedobór znacznie zmniejsza masę tysiąca nasion. Inne objawy 
to jasne przebarwienia liści między żyłkami podczas kwitnienia a także zasychanie liści. 
Ponieważ potas i magnez są antagonistami, nadmiar jednego z tych pierwiastków może 
hamować pobieranie drugiego. Całkowite zapotrzebowanie roślin na magnez wynosi około 
30-50 kg/ha. Aby nie dopuścić do zasolenia warstwy uprawnej, na którą słonecznik jest 
bardzo wrażliwy, zaleca się stosowanie większych dawek nawozów podczas jesiennej orki.

Siarka S Na glebach ubogich w siarkę zaleca się wprowadzenie nawozów z tym pierwiastkiem, 
np. siarczan potasu. Należy zaznaczyć, że zapotrzebowanie na siarkę dla słonecznika 
jest trzy razy większe niż dla zbóż. Wynosi blisko 50% zapotrzebowania dla rzepaku. Dzięki 
rozwiniętemu systemowi korzeniowemu słonecznik jest też w stanie dobrze wykorzystać 
siarkę z głębszych warstw gleby. Najlepiej zastosować nawozy z siarką przed siewem 
słonecznika.

Bor B Słonecznik nie jest wrażliwy na wzrost odczynu gleby, jednak nie warto doprowadzać do pH 
powyżej 7,0; ponieważ bor staje się mniej dostępny dla roślin. Pierwiastek ten ma największe 
znaczenie w uprawie słonecznika w odniesieniu do innych mikroelementów. Największa 
ilość boru jest absorbowana przez rośliny w fazie 5 liści a przed pojawieniem się pąków. 
Jest on głównym mikroelementem wpływającym na kształtowanie się plonu słonecznika. 
Do wytworzenia 3 t / ha nasion potrzeba 150 g/ha dostępnego boru. Tylko przy takiej ilości 
można oczekiwać wysokich plonów o dobrej jakości, a nie do połowy pustych koszyczków 
bez nasion. Bor jest odpowiedzialny za zapylanie kwiatów, procesy wzrostu i transport 
składników odżywczych do organów generatywnych.  Niedobór   boru powoduje obumieranie 
stożka wzrostu, tworzenie się zdeformowanych koszyczków i wykształcanie pustych nasion. 

Objawy braku boru widać na liściach, wzdłuż krawędzi powstają krzywizny; łodyga jest 
krucha i może pękać; tworzenie kwiatów jest zaburzone a koszyczki są zdeformowane. 
Przy znacznym braku boru rośliny mogą wcale nie wykształcić kwiatów. Również rozrost 
bocznych pędów jest często oznaką braku boru.                                                                           
W takim przypadku wskazane jest aby pierwiastek ten był stosowany przy głównym 
nawożeniu. Przy mniejszych niedoborach można zastosować dokarmianie dolistne.

Cynk Zn 
i Miedź Cu

Konieczność nawożenia słonecznika cynkiem i miedzią występuje dość rzadko. Podobnie 
jak żelazem czy manganem. Jeśli analiza gleby wykazuje średnią zawartość tych  
mikroelementów można zastosować nawożenie dolistne. Jeśli stwierdzona zostanie 
zawartość niska można rozważyć nawożenie doglebowe. 
Należy zaznaczyć, że przy stosowaniu nawozów brane są pod uwagę następujące czynniki: 
ilość składników odżywczych potrzebnych do uzyskania 1 kg plonu nasion, przedplon i jego 
nawożenie a także analiza składu chemicznego gleby.
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OBJAWY NIEDOBORU I NADMIARU MAKROELEMENTÓW

Składnik Niedobór Nadmiar

AZOT N • żółknięcie liści
• spowolniony wzrost
• pogorszenie rozwoju  
  i wypełniania nasion
• zmniejszony poziom białka 

i oleju w nasionach

• przyśpieszony wzrost roślin
• intensywny rozwój liści
• zmniejsza odporność na

choroby grzybowe
• przedłużenie wegetacji
• zwiększone zapotrzebowanie

na wodę

FOSFOR P • czerwienienie liści
• zmniejszona efektywność
  wykorzystania azotu
• zmniejszona zawartości
  białka i chlorofilu w liściach

• wysoka zawartość fosforu 
w glebie ogranicza pobieranie 
i transport cynku 
do nadziemnych części rośliny

POTAS K • giętkość i elastyczność łodyg,
która może doprowadzić do 
strat plonu w czasie zbiorów 
przy użyciu kombajnu

• chloroza a następnie nekroza
brzegów liści w dolnej części 
rośliny

• nadmiar potasu (KCl) może
  doprowadzić do zasolenia
  gleby, przez co utrudnione jest
  pobieranie magnezu, wapnia
  i boru

WAPŃ Ca • drastyczne zahamowanie
wzrostu 

• zamieranie wierzchołków
pędu

• śluzowacenie korzeni

• nadmiar wapnia zakłóca
pobieranie wody i wielu 
składników mineralnych
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SIEW SŁONECZNIKA

Termin siewu zależy od temperatury gleby, stąd optymalny okres jest stosunkowo krótki. 
Z jednej strony temperatura kiełkowania słonecznika wyklucza bardzo wczesne siewy, 
z drugiej zbyt późne prowadzą do wydłużonego dojrzewania. W wielu regionach kraju 
nawet przy uprawie wczesnych odmian notowany jest wówczas spadek plonów. Można 
go wysiewać gdy temperatura gleby na głębokości 5 cm osiągnie 8 °C. Pojawienie się 
wschodów zależy zatem w dużej mierze od temperatury gleby. Przy optymalnym terminie 

siewu wschody pojawiają się po 10-15 
dniach, przy niekorzystnym układzie pogody 
po 20 dniach a nawet później. W polskich 
warunkach optymalny termin siewu  
słonecznika przypada na okres między 
20-30 kwietnia, a ostatecznym terminem 
siewu jest 5 maj. Wysiew po tym terminie 
spowoduje obniżenie plonów. Wynika to 
głównie z opóźnionego dojrzewania i zbioru 
a dodatkowo zwiększa ryzyko uszkodzenia 
przez myszy, ptaki i patogeny. Dlatego 
niekorzystny jest zarówno wczesny jak                          
i późny termin siewu. Liczne doświadczenia 
w różnych regionach z uprawą słonecznika 
wskazują, że termin siewu ma istotne 
znaczenie w uzyskiwaniu wysokich plonów. 
Głębokość siewu i ilość wysiewu zależy od 
warunków glebowych i klimatycznych oraz 
odmiany.

13
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Nasiona słonecznika mają umiarkowane zapotrzebowanie na wilgoć do kiełkowania.
Po siewie najlepiej jak wystąpią następujące warunki:
 
• dokładne przykrycie glebą i dobry system kapilarny, zapewniający dostęp nasion do wilgoci                 
   w glebie
• warstwa gleby nad nasionami powinna być luźna i niezbyt gruba
• wystarczająca ilość tlenu do kiełkowania nasion i odpowiednia temperatura

Na hektar wysiewa się pół jednostki siewnej, czyli 75 tysięcy nasion, co zapewnia obsadę 
około 64 tysięcy roślin. Tradycyjny siew słonecznika wykonywany jest w rozstawie 60 cm, 
z odstępami w rzędzie 20-22 cm. Z takiego siewu z przeznaczeniem na nasiona uzyskamy 
około 75 tysięcy roślin na hektar, co przy ubytkach w okresie wegetacji daje około 64 tyś 
roślin na ha. Jest to ilość odpowiednia w uprawie na olej. Przy uprawie na paszę wysiewa się 
około 150 tyś. niełupek/ha a w międzyplonie ścierniskowym – nawet do 350 tysięcy.

Nasiona słonecznika należy wysiewać na głębokość nie większą niż 4 cm, równomiernie 
w rzędy (co 60 cm) oraz w rzędach (zwykle co 20 cm). Przy nierównomiernym 
rozmieszczeniu nasion, obecności „bliźniaków” i „trójników”, przyczynia się do 
znacznego spadku plon (zwykle o 14-30%).

Słonecznik ma duże wymagania świetlne i bardzo źle znosi zacienienie. Z powodu grubej 
i omszonej skórki jest natomiast odporny na suszę. Najwięcej wody potrzebuje podczas 
tworzenia pąków kwiatowych i kwitnienia, co najczęściej ma miejsce w lipcu. Ważne jest, 
aby podczas kwitnienia była słoneczna pogoda, co korzystnie wpływa na zapylenie kwiatów 
i zawiązywanie niełupek.
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OCHRONA ROŚLIN
Regulacja zachwaszczenia
Dobrze przygotowane stanowisko może ograniczyć występowanie chwastów, szczególnie 
tych wieloletnich. Zmienność zachwaszczenia często zależy od terminu siewu. W uprawie 
sianej na początku kwietnia, można spodziewać się zachwaszczenia ze strony gatunków 
o małych wymaganiach termicznych  (chaber bławatek, bodziszek drobny, maruna 
bezwonna, rumianki). Słonecznik siany w późniejszych terminach musi konkurować 
z chwastami ciepłolubnymi (psianka czarna, szarłat szorstki, chwastnica jednostronna, żółtlica 
jednostronna). Przy uprawie słonecznika należy brać pod uwagę cechy technologiczne, 
biologiczne czy fizjologiczne roślin. Słonecznik na początku sezonu wegetacyjnego 
wymaga niezawodnego sposobu zwalczania chwastów ze względu na minimalny poziom 
konkurencyjności. Kolejny etap występujepo 40-50 dni od kiełkowania do formowania  
koszyczków. Długi okres herbokrytyczny spowodowany jest bardzo powolnym wzrostem 
słonecznika na samym początku sezonu wegetacyjnego, co tłumaczy się cechami 
biologicznymi, a także cechą technologiczną polegającą na szerokim siewie, w wyniku którego 
powstają korzystne warunki do kiełkowania różnych chwastów.

Popularne są 3 technologie zwalczania chwastów w  słoneczniku:
• Klasyczna (stosując zalecane herbicydy)
• Express (powschodowa ochrona przed dużą gamą chwastów)
• Clearfield (ochrona powschodowa przed pełną gamą chwastów
  +ochrona przed samosiewami rzepaku)

Każda technologia ma swoje wskazania do stosowania i niewątpliwie wady. Niestety, nie ma 
idealnej technologii uprawy. Dlatego Twoim zadaniem jest wybrać tę, która najlepiej pasuje 
do warunków na Twoim polu. Bardzo często w celu obniżenia kosztów ochrony herbicydowej 
rolnik wybiera technologię niskonakładowe. Oszczędzając jeden rok na odchwaszczaniu 
herbicydami, uzyskasz niewielką oszczędność. Należy również pamiętać, że substancje 
aktywne niektórych herbicydów mogą dać znać o sobie w kolejnym sezonie, np. związki 
imidazolin.
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PAMIĘTAJ, wybierając technologie uprawy sprawdź krajowe przepisy 
dotyczące stosowania środków ochrony roślin i doboru odmian

Dawkę środka ochrony roślin należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu 
o etykietę, biorąc również pod uwagę fazę rozwojową roślin, ich kondycję oraz warunki 
pogodowe (wilgotność, wiatr, temperatura gleby i powietrza). Ze środków ochrony roślin 
należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed     każdym użyciem należy przeczytać 
informacje zamieszczone na etykiecie. Aby sprawdzić zarejestrowane w Polsce ŚOR do 
uprawy słonecznika najlepiej korzystać ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin---zastosowanie

TRADYCYJNA TECHNOLOGIA UPRAWY 

Klasyczna technologia uprawy polega na stosowaniu herbicydów przedsiewnych, 
posiewnych i powschodowych w celu ochrony upraw przed chwastami. 

Możesz chronić zasiewy przed chwastami  w  2 ETAPACH:
 

Zastosowanie doglebowych herbicydów. Takie herbicydy nie są szkodliwe dla słonecznika, 
ale zwalczają tylko niektóre gatunki chwastów. Należy pamiętać, że herbicyd stosowany 
doglebowo nie jest skuteczny przeciwko chwastom wieloletnim (powój, perz). 

Aby zwalczyć na plantacji zachwaszczenie spowodowane przez perz, możesz 
zastosowaćnalistnie herbicyd, z grupy graminicydów.

1.  

2. 
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TECHNOLOGIA EXPRESS 

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów uprawy słonecznika jest obecnie technologia 
Express.  Technologia ta pozwala nie tylko uzyskać wysokie plony słonecznika, ale także 
przeprowadzić jego uprawę z maksymalną opłacalnością. 

Cechą tej technologii jest zastosowanie SYSTEMU „HYBRYDA-HERBICYD’’. Hybrydy 
słonecznika odznaczają się dużą zdolność adaptacji do różnych warunków siedliska, 
odpornością na suszę i stresy abiotyczne i biotyczne.  Poza tym wydają wysoki plon niezależnie 
od zmianowania oraz mają dużą odporność na choroby.

Wysoką skuteczność herbicydów odnotowuje się szczególnie przy stosowaniu technologii 
Ekspress. Kilka godzin po oprysku herbicydem - chwast ma zahamowany wzrost. Wizualnie 
można zobaczyć efekt oprysku po siedmiu dniach. Po dwóch do trzech tygodni chwasty 
całkowicie giną. Technologia Express jest stosowana w wielu krajach Europy.  

 

TECHNOLOGIA CLEARFIELD 

System CLEARFIELD, opracowany przez spółkę BASF SE, to innowacja w technologii uprawy roślin. 
System w pełni odzwierciedla swoją nazwę „czyste pole”, ponieważ pozwala uzyskać praktycznie 
czyste uprawy nawet na mocno zachwaszczonych polach.

Odmiany CLEARFIELD są otrzymywane tradycyjnymi metodami hodowlanymi. Technologia ta 
jest skuteczna dzięki połączeniu odmiany słonecznika z herbicydami CLEARFIELD. To połączenie 
pozwała uzyskać efekty nie porównywalne z innymi herbicydami. Technologia CLEARFIELD jest 
popularna w wielu krajach Europy.  
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CHOROBY W UPRAWIE SŁONECZNIKA 

Choroby słonecznika mogą znacznie zmniejszyć, a nawet całkowicie zniszczyć plony. W związku 
z tym terminowa ochrona upraw lub zapobieganie rozwojowi chorób gwarantuje wysokie plony.
Słonecznik może być porażany przez wiele chorób (ponad 30). W warunkach polskiego klimatu 
na słoneczniku występuje kilka gatunków chorobotwórczych. W zależności od rejonu uprawy, 
przebiegu pogody w okresie wegetacji oraz fazy rozwojowej roślin można zaobserwować: 
zgorzel siewek, zgniliznę twardzikową, szarą pleśń, plamistość łodyg słonecznika, mączniaka 
rzekomego, rdzę, septoriozę, alternariozę słonecznika i czarny uwiąd słonecznika. Pierwszej 
chorobie zapobiega się poprzez zaprawianie nasion, a pozostałym przez przestrzeganie 
co najmniej 5 letniej przerwy w uprawie słonecznika na tym samym polu, niezbyt gęsty siew                               
i intensywną pielęgnację mechaniczną w międzyrzędziach. 

Występowanie najważniejszych chorób podczas wegetacji słonecznika.
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POTENCJALNE ZAGROŻENIE UPRAW SŁONECZNIKA PRZEZ CHOROBY: 
Choroba Źródło infekcji Zapobieganie

Alternarioza
słonecznika

• nasiona
• resztki pożniwne
• chwasty

• zrównoważone nawożenie
• odpowiednia obsada roślin
• regulacja zachwaszczenia

Czarna plamistość 
łodyg słonecznika

• resztki pożniwne
• sporadycznie nasiona

• głęboka orka
• odpowiedni płodozmian
• niszczenie resztek pożniwnych
• nadmiar azotu

Czarny uwiąd słonecznika • mikrosklerocja w glebie
• nasiona
• resztki pożniwne

• głęboka orka
• odpowiedni płodozmian
• unikanie w przedplonach kukurydzy i soi
• zrównoważone nawożenie i nawadnianie

Mączniak prawdziwy • nasiona
• gleba

• głęboka orka
• odpowiedni płodozmian
• siew w optymalnym terminie 

agrotechnicznym
• ograniczanie szkodników

Mączniak rzekomy • nasiona
• resztki pożniwne

• głęboka orka
• odpowiedni płodozmian
• zrównoważone nawożenie
• intensywne nawożenie

Plamistość łodyg słonecznika • nasiona
• resztki pożniwne

• głęboka orka
• odpowiedni płodozmian
• niszczenie resztek pożniwnych 

i samosiewów
• izolacja od innych upraw słonecznika

Rdza słonecznika • resztki pożniwne
• samosiewy

• głęboka orka
• odpowiedni płodozmian
• niszczenie resztek pożniwnych
• odpowiednia gęstość siewu

Septorioza słonecznika • resztki pożniwne • głęboka orka
• odpowiedni płodozmian
• siew w optymalnym terminie 

agrtechnicznym
• regulacja zachwaszczenia

Szara pleśń słonecznika • nasiona
• sklerocja
• resztki pożniwne

• głęboka orka
• odpowiedni płodozmian
• unikanie w przedplonie lucerny, soi, 

kukurydzy, koniczyny
• optymalny termin zbioru

Zgnilizna twardzikowa
słonecznika

• sklerocja w glebie
• sklerocja zanieczyszczające materiał

siewny

• głęboka orka
• odpowiedni płodozmian
• unikanie w przedplonach roślin z rodziny

kapustowatych oraz m.in. soi, łubinu, 
ziemniaka
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Alternarioza słonecznika

Mączniak prawdziwy 

Mączniak rzekomy słonecznika

Czarna plamistość łodyg słonecznika
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Szara pleśń 

Zgnilizna twardzikowa Zgnilizna twardzikowa 

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony słonecznika dla  producenta - IOR - PIB, 2012 rok.
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SZKODNIKI W UPRAWIE SŁONECZNIKA

W Polsce uprawy słonecznika może uszkadzać kilka gatunków owadów. Występują one 
jednak sporadycznie i nie tworzą licznych populacji. Nie zaobserwowano również owadów 
szkodliwych, które mogłyby być zagrożeniem gospodarczym. Jednak ze względu na 
predyspozycje owadów do pojawów gradacyjnych, w przypadku optymalnych warunków 
meteorologicznych, istnieje możliwość licznego wystąpienia szkodników słonecznika                           
w niektórych latach. Poważnym zagrożeniem w uprawie tej rośliny są ptaki, które mogą, 
szczególnie na mniejszych plantacjach, całkowicie zniszczyć plon. Mszyce również należą 
do najgroźniejszych szkodników upraw słonecznika. Mogą żerować na wszystkich częściach 
rośliny, wysysając soki z tkanek. Miejsca żerowania są bramą wejścia dla różnych infekcji. 
Najszybciej populacja mszyc rozwija się podczas suchej i ciepłej pogody, preferuje także 
wysokie nawożenie azotowe. Wiele gatunków wrogów naturalnych ogranicza populacje 
mszyc, co również należy wziąć pod uwagę.

Szkodniki Znaczenie

Błyszczka jarzynówka lokalny

Drutowce lokalny

Miniarki lokalny

Mszyce ważny

Omacnica słonecznikówka lokalny

Pędraki lokalny

Ptaki bardzo ważny

Rolnice lokalny

Ślimaki ważny

Zmieniki ważny Mszyce
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Drutowce

Zmienik

Mszyce

Ptaki

Źródło: Metodyka integrowanej ochrony słonecznika dla  producenta - IOR - PIB, 2012 rok.
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