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W doświadczeniach 
PDOiR 2013 wśród 

odmian grupy 
średniopóźnej:

w plonie suchej masy ogółem

w plonie zielonej masy ogółem

1 miejsce

2 miejsce

KOSYNIER ROSOMAK KONKURENT
Na straży 
wysokiego 
plonu 
ziarna!

militarne zabezpieczenie 
wysokiego plonu

Mocny w plonie 
ziarna... i kiszonce

W doświadczeniach 
ziarnowych grupy 
wczesnej PDOiR 2013:

energetyczna 
i strawna kiszonka

w rejonie północnym

w całej Polsce

1 miejsce

2 miejsce
123,6 dt/ha* 
wzorzec 121,3 dt/ha

2 miejsce 
w dośw. ziarnowych 
PDOiR w 2013!

średni plon  
suchego ziarna 

wzorzec  115,6 dt/ha
119,3 dt/ha*

*) wyniki doświadczeń rejestrowych; grupa średniopóźna*) doświadczenia rejestrowe COBORU *) wyniki doświadczeń rejestrowych; grupa średniowczesna

FAO 250-260 FAO 230-240

FAO 220-230

FAO 260

Cudze chwalicie, a polskich odmian nie znacie!
Polecamy także odmiany:  Wilga, Cedro, Rywal, Fido, Lokata, Wiarus, Prosna, Skarb, Tonacja, Smolik, Rataj, Smolan, Dumka, Glejt, Reduta, 
Jawor, Smolitop, Buran, Bejm, Kresowiak, Narew, Opoka, Lober, San, Bułat, Blask, Wigo, Bosman, Nimba, Vitras, Deresz, Ułan, Legion

tel. +48 65 548 24 20 
www.hrsmolice.pl

Na Targach w Kielcach po prostu trzeba być 

Rekord 
zwiedzających

Zorganizowana w Kiel-
cach po raz 21 wystawa 
AGROTECH i odbywają-
ce się w tym samym czasie 
15 targi LAS-EXPO zano-
towały w 2015 roku rekor-
dy na wielu polach. Liczba 
zwiedzających to 61,5 tysią-
ca osób, powierzchnia wy-
stawiennicza przekroczyła 
po raz pierwszy 60 tysięcy 
metrów kwadratowych a na 
liście wystawców znalazło 
się aż 700 wystawców z Pol-
ski, Niemiec, Danii, Włoch, 
Słowenii, Ukrainy, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Austrii, Irlandii, Finlandii 
i Czech. Firmy zaprezento-
wały setki zaawansowanych 
technologicznie ciągników, 
kombajnów i innych maszyn. 

Nagrody i wydarzenia
Targi AGROTECH zwiedził 

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Marek Sawicki, który 
podczas gali wręczył nagro-
dy wystawcom prezentującym 
najlepsze produkty. W progra-
mie uroczystości znalazło się 
również wręczenie odznak 
Zasłużony dla Rolnictwa, 
statuetek Maszyna Rolnicza 
Roku, nagród Stowarzyszenia 
Naukowo Technicznego Inży-
nierów i Techników Rolnic-
twa, Znaków Bezpieczeństwa 
KRUS czy Pucharu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych. Swoje 
nagrody wręczył także poseł 
do PE, wiceprzewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi - dr Czesław Siekierski. 
12 Firmowych Hitów Roku 
2015 wręczyła redakcja Rapor-
tu Rolnego. Najlepsze produkty 

jubileuszowej, 15 edycji LAS-
-EXPO nagrodzono medala-
mi i wyróżnieniami Targów 
Kielce. Na terenie targów 
w specjalnych punktach kon-
sultacyjnych przygotowanych 
przez najważniejsze instytucje 
branżowe można było uzyskać 
cenne informacje i porady 
udzielane przez specjalistów 
i ekspertów. 

Wśród targowych ciekawo-
stek znalazła się między inny-
mi premiera nowego Ursusa 
czyli „powrót legendy”. Na 
stoisku CASE IH można było 
zobaczyć z kolei ciągnik Ma-
gnum 380 CVX z prestiżowym 
tytułem Tractor of The Year 
2015. Koncern AGCO pokazał 
ciągnik VALTRA nagrodzony 
zarówno tytułem Traktor of 
The Year jak i Złotym Me-
dalem Targów Kielce. Jak co 
roku w Targach Kielce odbył 

się także Finał Krajowy Olim-
piady Młodych Producentów 
Rolnych. 

LAS-EXPO
Targi Przemysłu Drzewnego 

i Gospodarki Zasobami Leśny-
mi LAS-EXPO przyciągały 
z kolei m.in. dynamicznymi 
pokazami sprzętu, występami 
sygnalistów czy specjalistycz-
nymi spotkaniami poruszają-
cymi najważniejsze sprawy 
dla branży. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się także 
stoiska współpracujących od 
lat z Targami Kielce Lasów 
Państwowych i Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Leśnych im. 
Mieczysława Wierzbickiego 
w Gołuchowie.

Źródło: materiały prasowe 

TARGI KIELCE S.A.  

Opracował: Roman Barszcz

AGROTECH i LAS-EXPO od 27 do 29 marca odwiedziło 61,5 tysiąca osób! 

Adam Wiatroszak i Bogdan Rachwał z VALTRY



2 / 2015 r.AKTUALNOŚC I2

= 

= 

5 MLN TON ZBÓŻ

W SILOSACH BIN

RABAT 5% 
NA SILOSY PŁASKODENNE

ZAMÓWIONE DO 30.04.2015r.

Wydawca:
Wydawnictwo Agencja Rolna
Roman Barszcz
tel.: 58 324 10 82
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Mickiewicza 1
NIP: 584-141-87-23

Konsultant naukowy:
dr inż. Roman Warzecha

Redakcja:
REDAKTOR NACZELNY
Roman Barszcz
Mail: kukurydza@
uprawypolowe.pl
GSM +48 502 239 165

Reklama:
Mail: marketing@uprawypolowe.pl
Tel. 58 308 93 10
Mobile: +48 507 192 797

Sekretariat:
Tel./fax. 58 300 06 89
Mobile: +48 508 286 480
Mail: biuro@uprawypolowe.pl 

Dystrybucja:
Oddziały wojewódzkie i powiatowe 
Izb Rolniczych na terenie całego kraju 
oraz 16 oddziałów terenowych ARR, 
Oddziały AMPOL-MEROL, Oddziały PROCAM 
oraz Punkty Kolczykowania Zwierząt

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, 
ogłoszeń i nadesłanych materiałów. Materiały prasowe 
i fotograficzne wykorzystano za zgodą ich właścicieli. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i skrótów nadesłanych 
tekstów. Prawa autorskie do tekstów i zdjęć oraz opra-
cowania graficzne reklam zastrzeżone. Redakcja składa 
serdeczne podziękowania za nadesłane materiały.
Druk: Drukarnia Polskapress, Gdańsk

Na co uważać przy ubezpieczaniu upraw?
Do polis zabezpieczających 

uprawy, rolnicy otrzymują do-
finansowanie z budżetu pań-
stwa. Do tej pory było to nawet 
50% składki. Nic na razie nie 
wskazuje, żeby się to zmieniło. 
W oczekiwaniu na ostateczny 
zapis ustawy regulującej system 
dopłat, warto zastanowić się na 
jakie szczegóły w ubezpiecze-
niach upraw zwrócić uwagę.

Szukaj oferty ze stałą 
sumą ubezpieczenia nie-
zależnie od wahań cen

W przypadku wysokich 
plonów i łagodnych warun-
ków pogodowych ceny skupu 
płodów rolnych mogą spaść 
nawet więcej niż o 20% w sto-
sunku do wartości określo-
nej w polisie. Warto szukać 
takich ofert, gdzie wypłata 

odszkodowania odbywa się 
wg sum określonych na poli-
sie niezależnie od wahań cen 
rynkowych – nawet w przy-
padku spadku cen płodów 
rolnych. 

- Z taką sytuacją mieli-
śmy do czynienia w ostat-
nich 2 latach. Stosunkowo 
łagodna wiosna i dobre zbio-
ry spowodowały spadki cen. 

Rolnicy, którzy nie mieli za-
gwarantowanej w polisie sta-
łej sumy ubezpieczenia, mogli 
otrzymać sporo mniejsze 
ubezpieczenie. Najmocniej 
spadły ceny rzepaku ozime-
go. Rolnicy ubezpieczali się 
najczęściej na sumę na pozio-
mie pomiędzy 1500-1800 zł/t, 
gdy podczas żniw cena ryn-
kowa spadła nawet poniżej 

1200 zł/t. Okazywało się, że 
przy tych samych ubytkach 
w plonie rolnik otrzymywał 
najwyższe odszkodowanie 
z Concordii. Zadziałała stała 
suma ubezpieczenia i nali-
czanie odszkodowań odby-
ło się wg cen sprzed sezonu 
- mówi Michael Lösche – 
Członek Zarządu Concordii 
Polska TUW. 

Wystrzegaj się udziałów 
własnych

Stosowanie takiego rozwią-
zania wprawdzie zmniejsza 
koszt składki, ale w przypad-
ku szkody można przeżyć 
rozczarowanie, bo ubezpie-
czyciel wypłaci pieniądze 
pomniejszone o udział wła-
sny. Na takiej operacji rolnik 
może stracić – w zależności 
od areału i wielkości szkody 
– nawet kilkanaście tysięcy 
złotych. Lepiej mieć to na 
uwadze podpisując umowę 
ubezpieczenia i wybierać 
oferty, gdzie udziałów wła-
snych nie ma. 

W Concordii na przykład 
standardem w odniesieniu 
do tradycyjnych roślin rolni-
czych jest odpowiedzialność 
nawet od 8% ubytku w plonie 
oraz brak udziału własnego 
w szkodach częściowych. 
W przypadku szkód całko-
witych odszkodowanie może 
wynieść nawet 95% sumy 
ubezpieczenia.

Szkoda na polu lub 
jego części

Warto sprawdzić, czy pro-
ponowane nam ubezpieczenie 
dopuszcza likwidację szkód 

na polu lub jego części. Taki 
zapis ma wpływ na wielkość 
odszkodowania, w przypadku 
kiedy na dużym polu szkody 
wystąpiły tylko w jego części. 

Warto rozmawiać z ludź-
mi, którzy się na rolnic-
twie znają

Chyba każdemu rolnikowi 
zdarzyło się tłumaczyć spra-
wy związane z zasiewami 
czy zbiorami osobie, która 
nie miała o tym pojęcia. Jeśli 
z taką osobą przyjdzie nam 
rozmawiać np. o złamaniach, 
zgięciach, pęknięciach, wy-
biciach, obtłuczeniach, roz-
cięciach czy przecięciach 
liści, porozumieć się może 
być trudno. Likwidacja szkód 
przez wykwalifikowanych 
ekspertów z branży Agro 
to duże ułatwienie, 

Nie zgadzaj się na małą 
czcionkę

Zapisy o kryteriach uzna-
nia szkody, definicje, co jest 
uznawane za grad, wiosen-
ny przymrozek czy huragan, 
wreszcie sposób likwidowa-
nia szkody to sprawy, które 
trzeba dokładnie przeanali-
zować, żeby ochrona ubez-
pieczeniowa, którą kupiłeś 
odpowiadała w pełni twoim 
oczekiwaniom. Trudniej to 
zrobić, jeśli duża część umo-
wy jest zapisana małymi li-
terkami. Na szczęście coraz 
więcej ubezpieczycieli od 
tego odchodzi. Warto więc 
szukać ofert, gdzie wszystko 
jest jasno i prosto zapisane. 

Źródło: Concordia

Opracował: Roman Barszcz

„Diabeł tkwi w szczegółach”. Co zrobić, aby dobrze ubezpieczyć uprawy na wiosnę? 

R E K L A M A
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PRAWDZIWY 
MOCARZ

Zetor Forterra HD, to kolejny krok w polepszaniu parametrów 
trwałości, komfortu i możliwości wykorzystania. Ekonomiczność, 
ergonomiczne elementy sterujące i doskonała stabilność nowego 
modelu dają podstawę by nazwać go „idealnym ciągnikiem“ na 
cały dzień ciężkiej pracy bez ograniczeń. Po pracy, wieczorem, 
gdy popatrzysz na zużycie paliwa, to przekonasz się, że Forterra 
HD jest naprawdę mądrym wyborem.

Zetor Forterra HD – Inteligentny wybór dla profesjonalistów

Niestrudzony Mocarz…

NOWA 
FORTERRA HD

Zwiększony rozstaw 
osi o 130 mm

Większa wydajność 
pompy hydrauliki

Amortyzowana oś 
przednia

Nowy  multifunkcyjny 
panel sterujący

Tylny TUZ kategorii 3

Przedni WOM 
o mocy 90kW
(ponad 122 KM)90kW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM DEALEREM ZETOR

Traktor to ZETOR. Od 1946 roku.

www.zetor.pl

Zet_ForterraHD_inz-271x145_PL.indd   1 6/11/14   11:46 AM

R E K L A M A

ZETOR dla rolników
O nich, o zwiedzających 

i o targach rozmawialiśmy 
ostatniego dnia imprezy z Ro-
bertem Szewczykiem.

Jak zwykle na targach po-
kazywaliśmy całą nasza gamę 
ciągników, czyli Major, Proxi-
ma, Forterra i największy 
Forterra HD. Najnowszym 
jest Major 60, który właśnie 
wprowadzamy do sprzedaży 
i pokazujemy szerszej pu-
bliczności po raz pierwszy. 
Zamontowany jest w nim 
nowy silnik Deutza o pojem-
ności 2.9 litra, mający moc 
61KM, który wyposażony 
jest w system Common Rail. 
Ciągnik ten ma skrzynię bie-
gów 12 na 12, czyli taką samą 
jak w Majorze 80. Podobny 
jest też udźwig podnośnika 
(2600kN), w standardzie 
jest też rewers mechaniczny. 
Ciągnik ten jest rejestrowa-
ny na 2 osoby. Major 80 to 
druga nowość, podobny cią-
gnik, mający również silnik 
Deutza, ale o mocy 75 KM. 
Nowością, prezentowaną 
już w ubiegłym roku na 
Agroshow Bednary, jest For-
terra 150HD. Ciągników tego 
typu jest cała gama: Forterra 

130HD, 140HD, 150HD, my-
ślę, że jest o nich już na tyle 
głośno, że rolnicy je znają.

Ciekawostką jest 
podgląd wideo 
na niektórych 
traktorach?

Na ciągniku Proxima z ła-
dowaczem zamontowaliśmy 
wyświetlacz, który ułatwia 
pracę. Podłączone są do niego 
2 kamery: jedna z tyłu, która 
znajduje się przy tablicach 
rejestracyjnych, oraz druga 
- na wysięgniku ładowacza. 
Dzięki temu widzimy co na-
bieramy ładowaczem oraz to, 
co się dzieje za nami bez ko-
nieczności odwracania się.

O co najbardziej pytają 
rolnicy?

Jak to na targach – każdy 
pyta o dane techniczne, cenę 
i czas dostawy. To przekłada 
się na realną sprzedaż w ko-
lejnych miesiącach. Stare 
PROW-y trzeba zrealizować 
do końca czerwca, więc z tego 
względu ruch wokół ciągni-
ków był bardzo duży. 

Jaki jest najważniejszy 
dla rolnika 
parametr?

Najważniejszym czynni-
kiem przy wyborze maszyny 
jest cena. W zasadzie wszy-
scy pytają o wiele różnych 
parametrów, natomiast wi-
dać, że cena jest wciąż naj-
ważniejszym z nich. Wiele 
osób jednak, podchodząc do 
zakupu, patrzy tylko na cenę 
podstawową i rzadko wni-
ka w cenę przyszłą, koszta 
eksploatacji lub przyszłych 
ewentualnych napraw. Nasza 
firma ma bardzo korzystną 
ofertę, jeśli chodzi o cenę do-
brych, oryginalnych części 
zamiennych. Dla przykładu: 
szyba boczna drzwi, którą 
najłatwiej uszkodzić, gdy się 
jeździ z otwartymi drzwia-
mi, to wydatek około 250 zł, 
czyli kilkakrotnie taniej niż 
w innych markach ciągników. 
Podobnie remont silnika to 
koszt rzędu 2 tys. zł. Jest 
to więc nieporównywalnie 
mniejszy w odniesieniu do 
innych marek nakład, aby 
mieć silnik prawie jak nowy.

Jak pan ocenia targi 
Agrotech w stosunku 
do ich poprzednich 
edycji oraz do innych 
targów w kraju?

W stosunku do innych 
imprez targowych zauwa-
ża się tu przede wszyst-
kim dużą ilość rolników 
małoobszarowych. Tutaj 
jest mnóstwo małych go-
spodarstw, więc królu-
ją małe ciągniki o małej 
mocy, ale za to takich rol-
ników są ogromne ilości, 
a przestrzeń niewielka. Dla 
porównania w Bednarach 
jest co prawda równie dużo 
rolników, ale rozchodzą 
się równomiernie na dużo 
większym terenie. Tutaj, 
gdy tylko minie 10 rano, 
rusza fala, która kończy się 
ok. 14 w południe. W po-
równaniu z poprzednimi 
edycjami sporo w Kielcach 
się poprawiło: przydaje się 
rozbudowa infrastruktury 
drogowej, parkingów itp. 
Dzięki temu przez miasto 
jedzie się bezproblemowo, 
nawet w godzinach szczytu.

Czy macie państwo 
jakąś specjalną 
ofertę dla rolników, 
którzy byli obecni na 
targach?

Oferta na targi oczywiście 
była, wprowadziliśmy nowe 
promocje: nie tylko cenowe, 
ale także ofertę finansowania 
0% i specjalne oferty na cią-
gniki z rocznika 2015. Jedną 
z takich ofert jest zakup ma-
szyny w 5 ratach do spłaty 
w ciągu roku, ale bez pierw-
szej wpłaty gotówkowej.

Na jakich targach 
będzie można 
zobaczyć wasze 
ciągniki w najbliższym 
czasie?

Jako firma Zetor prezentuje-
my się tylko na największych 
targach, czyli najbliższa im-
preza to Agroshow Bedna-
ry. Natomiast nasi dealerzy 
wystawiają się na wszelkich 
możliwych małych, lokalnych 
i regionalnych pokazach, tar-
gach i wystawach. My sami na 

regionalnych imprezach pre-
zentować się będziemy tylko 
w okolicach naszej fabryki, 
czyli miasta Kalisz. Mam taką 
obserwację, że ostatnio coraz 
większym powodzeniem cieszą 
się mniejsze imprezy targowe, 
o zasięgu lokalnym, organi-
zowane wręcz „za miedzą”. 
Wielu rolników woli pojechać 
kilkanaście – kilkadziesiąt ki-
lometrów z rodziną na lokalny 
pokaz, niż kilkaset kilometrów 
autokarem na dużą imprezę. 

Dziękujemy za rozmowę.

Zetor na targach Agrotech w Kielcach prezentował ciągniki znane i nieznane. 
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Opryskiwacz zgodnie z wymogami 
Integrowanej Ochrony Roślin

Istotą integrowanej 
ochrony roślin jest przewar-
tościowanie celu wykonania 
zabiegu. Dotychczaso-
we podejście stawiało na 
bezwzględne zwalczanie 
chorób i szkodników. Nato-
miast aktualnie główny na-
cisk kładzie się na zdrowie 
roślin, a także wysoką ja-
kość ochrony w połączeniu 
z bezpieczeństwem plonów, 
środowiska i ludzi. Inten-
sywne nawożenie i ochrona 
są tym samym zastępowane 
kompleksowym podejściem 
do polowej produkcji ro-
ślinnej, nastawionym na 
minimalizowanie ilości 
stosowanych środków 
chemicznych. Sprostanie 
wymaganiom integrowanej 

ochronie roślin wiąże się 
tym samym z konieczno-
ścią dostępu do sprawnego, 
przede wszystkim zaś pra-
widłowo przygotowanego 
do pracy opryskiwacza.

Przygotowanie 
opryskiwacza 
do pracy

Wysoka sprawność dzia-
łania opryskiwacza zalicza 
się do priorytetowych ce-
lów stawianych w każ-
dym gospodarstwie. Aby 
spełnić wymagania inte-
growanej ochrony roślin, 
użytkowany w gospodar-
stwie opryskiwacz wymaga 
poddania badaniom atesto-
wym. Szczegółowy zakres 

przygotowania opryskiwa-
cza do pracy obejmuje zaś:

sprawdzenie stanu tech-
nicznego poszczególnych 
elementów roboczych pod 
kątem ich wpływu na ja-
kość wykonania zabiegu,
• dobór i kalibrację 

rozpylaczy,
• dobór parametrów pracy 

i regulację maszyny.
Do zespołów podlegają-

cych sprawdzeniu w opry-
skiwaczu zalicza się pompę, 
mieszadło, filtry, zawory 
sterująco-rozdzielcze, bel-
kę polową i rozpylacze. 
Każdy z wymienionych 
elementów roboczych jest 
ważny, tym niemniej naj-
większą uwagę przywią-
zuje się do sprawdzenia 

dokładności działania i re-
gulacji rozpylaczy.

Rozpylacze, nazywane 
popularnie dyszami wy-
magają sprawdzenia pod 
względem prawidłowości 
ustawienia na belce polo-
wej. Każdy z rozpylaczy 
szczelinowych powinien 
być ustawiony pod tym 
samym kątem w stosunku 
do osi podłużnej (kierunku 
jazdy), co pozwalana uzy-
skanie równomierności roz-
kładu poprzecznego i dobre 
pokrycie powierzchni, 
w tym powierzchni piono-
wych preparatem chemicz-
nym. Prawidłowe pokrycie 
powierzchni pionowych 
roślin (np. łodyg) zapew-
niają dysze dwustrumie-
niowe (z dwoma wylotami 
skierowanymi odpowiednio 
pod kątem 30° do przodu 
i 30° do tyłu w stosunku 
do kierunku jazdy), oczy-
wiście pod warunkiem ich 
prawidłowego ustawienia 
na belce.

Ważnym czynnikiem 
osiągania wysokiej sku-
teczności działania roz-
pylaczy jest ich czystość. 
Czyszczenie rozpylaczy 
jest dozwolone jedynie przy 
wykorzystaniu miękkich 
szczoteczek lub szmatek. 
Zabronione jest używanie 
narzędzi o ostrych, twar-
dych krawędziach, w tym 
drutu, mogącego dopro-
wadzić do uszkodzenia 
szczeliny rozpylacza i jego 
wyłączenia z eksploatacji. 
Skutkiem mechanicznego 
uszkodzenia dyszy jest na 
ogół zaburzenie strumienia 
wypryskiwanej cieczy i jej 
nierównomierne rozłożenie 
na powierzchni plantacji.

Poszczególne typy roz-
pylaczy różnią się wraż-
liwością na zatykanie, 
co wynika z ich cech 
konstrukcyjnych. Do 
szczególnie wrażliwych 
na zatykanie rozpylaczy 

zalicza się rozwiązania 
szczelinowe. Dysze ude-
rzeniowe, działające na 
zasadzie rozproszenia 
strumienia cieczy na pro-
stopadłej płytce są zaś 
w przypadku tego samego 
wydatku cieczy bardziej 
odporne na powstawanie 
niedrożności. Poza brudem 
źródłem niesprawności 
dysz mogą być również we-
wnętrzne bądź zewnętrzne 
zaschnięcia resztek cieczy 
ze środkiem chemicznym. 
Dlatego wartościowym 
rozwiązaniem, ogranicza-
jącym ryzyko zaschnięcia 
dysz jest ich umieszczanie 
wraz z oprzyrządowaniem 
(kołpakami, uszczelkami 
i filterkami) w pojemniku 
z wodą po każdym zakoń-
czonym dniu pracy.

Miarą prawidłowości 
działania konstrukcyjnych 
zespołów odpowiedzial-
nych za rozprowadzanie 
cieczy jest dokładne za-
mykanie wypływu cieczy 
z rozpylaczy po odcięciu 
zasilania belki polowej, 
przekładające się na ogra-
niczenie strat roztworu 
ze środkiem chemicznym 
w wyniku jego niekontro-
lowanego wypływu. Za do-
kładność wypełnienia tego 
zadania są odpowiedzialne 
zawory przeciwkroplowe, 
których działanie powinno 
podlegać szczegółowemu 
sprawdzeniu przed rozpo-
częciem sezonu oprysku.

Oceniając stan przygoto-
wania rozpylaczy zwraca 
się uwagę na ich kom-
pletność, co oznacza wy-
posażenie w zestaw dysz 
pozwalający na ich dobór 
do danego oprysku pod 
względem ilości (dawki) 
rozprowadzanej na po-
wierzchni cieczy i wielkości 
kropel. Spełnienie stawia-
nych wymagań jakości 
oprysku znacznie ułatwia 
szeroka gama dostępnych 

rozpylaczy, w tym roz-
wiązań różniących się 
pod względem wielkości 
tworzonych kropel (zwykłe 
i antyznoszeniowe), liczby 
strumieni (jedno- i dwu-
strumieniowe), sposobu 
tworzenia kropli (szczeli-
nowe, uderzeniowe i eżek-
torowe). Każda z opcji jest 
na ogół dostępna w określo-
nych typoszeregach ozna-
czanych odpowiednimi 
symbolami i zróżnicowa-
nymi kolorami. Rozmiary 
rozpylaczy są kodowane 
numerami i równocześnie 
kolorami: 01, 02 (żółty), 
03 (niebieski), 04 (czerwo-
ny), 05 (brązowy), 06 (sza-
ry) i 08 (biały), przy czym 
poszczególnym numerom 
są przypisane robocze wy-
datki pojedynczych dysz.

Dokładność działania 
opryskiwacza

Końcowym etapem, który 
poprzedza podjęcie pracy 
opryskiwaczem polowym 
jest kompleksowe spraw-
dzenie dokładności jego 
działania, uwzględniając 
określenie równomierno-
ści pracy poszczególnych 
rozpylaczy. Próba spraw-
dzająca, wykonywana na 
postoju, polega na zebra-
niu cieczy roboczej (w tym 
przypadku czystej wody) 
z pojedynczych rozpylaczy 
w ustalonym czasie pracy 
maszyny i porównaniu ilości 
wypryskanej cieczy z każ-
dej z dysz. Do gromadzenia 
cieczy można wykorzystać 
proste pojemniki (przykła-
dowo wyskalowane butelki) 
po to, aby na podstawie po-
miaru porównać ilość cieczy 
pochodzącej z poszczegól-
nych dysz. Różnica między 
pomiarami, tj. ilością cie-
czy pochodzącej z każdego 
rozpylacza nie powinna od-
biegać od średniej o więcej 
niż 5%.

Prof. Marek Gaworski 
SGGW w Warszawie

Wprowadzenie obowiązku przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin stanowi o 
konieczności dostosowania nie tylko podejścia do ochrony plantacji, ale i sprzętu do tego 
celu wykorzystywanego.
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Uważaj, skąd pochodzą nasiona!
Jak uniknąć kłopotów związanych z naruszaniem wyłącznego prawa do odmian roślin?

Siejemy kupiony kwalifikowany materiał siewny. Posiada on urzędową etykietę na 
opakowaniu, a za jego zakup należy żądać wystawienia faktury. Faktura uprawnia do 
ubiegania się o dopłatę w ARR i dowodzi legalności zasiewu. Dane na fakturze i na etykietach 
muszą się zgadzać. Jeśli tak nie jest, żądajmy poprawienia ich na fakturze lub zrezygnujmy 
z zakupu. 
Nie siejemy nabytych nasion niekwalifikowanych. Prawo narusza wówczas i sprzedawca, 
i rolnik, który te nasiona wysieje. Jeśli materiał został nam zaoferowany jako siewny, ale nie 
posiada urzędowej etykiety, to oferta na pewno jest nielegalna. Każdy worek musi mieć 
urzędową etykietę, a sprzedawca musi być zarejestrowany w PIORiN-ie jako prowadzący 
obrót materiałem siewnym i posiadać pisemną licencję od hodowcy. 
Nie siejemy nabytych nasion na paszę lub konsumpcyjnych. Popularne jest nabywanie 
tańszego materiału paszowego na targowisku lub też tzw. „wymiana sąsiedzka”. Ryzyko 
naruszenia wyłącznego prawa jest wtedy niemal stuprocentowe. Nieznajomość nazwy 
wysianej odmiany lub siew „tylko na paszę/poplon/wsiewki”, nie usprawiedliwia naruszenia 
wyłącznego prawa. Tożsamość odmiany łatwo ustalić laboratoryjnie. 
Siejemy nasiona niekwalifikowane z własnego zbioru. Jest to przywilej odstępstwa rolnego 
(OR), ale pod warunkiem uiszczenia opłaty dla hodowcy. Opłatę należy wpłacić bez wezwania 
w terminie 30 dni od dnia siewu za pośrednictwem Agencji Nasiennej lub bezpośrednio do 
właściwego hodowcy. Nieuiszczenie opłaty stanowi naruszenie wyłącznego prawa. Z opłaty 
za OR zwolnione są gospodarstwa drobne o całkowitej powierzchni gruntów rolnych 
własnych i dzierżawionych: 
do 10 ha - z opłat za ziemniaki; 
do 25 ha - z opłat za pozostałe dozwolone gatunki. 
Nie siejemy nasion z własnego zbioru odmian mieszańcowych (hybrydy) lub syntetycznych. 
Odmiany mieszańcowe (F1) i syntetyczne nie są dopuszczone do siewu w ramach OR. Ta 
zasada jest szczególnie ważna dla rolników uprawiających kukurydzę, gdyż odmiany 
kukurydzy dostępne w Polsce to właśnie mieszańce. Chcąc je wysiewać, musimy zakupić 
materiał kwalifikowany, ponieważ siew ze zbioru narusza wyłączne prawo i grozi wysokim 
odszkodowaniem. Siew pokolenia F2 mija się zresztą z celem ze względu na 
rozszczepienie cech.

Flint czy dent? 

Wyróżniamy dwa pod-
stawowe typy ziarna: flint 
i dent. Wybór odmiany jest 
zależny od przewidywanego 
użytkowania plonu. Zasadni-
cze różnice pomiędzy tymi 
dwoma typami polegają na 
budowie bielma kukurydzy, 
w którym wyróżnia się dwie 
warstwy: szklistą i mączystą. 
Bielmo mączyste zbudowane 
jest z dużych ziaren skrobi, 
w których przestrzenie po-
między cząsteczkami wypeł-
nione są powietrzem. Taka 
budowa ziarna sprawia, że 
bielmo ma mączysty wy-
gląd. Z kolei bielmo szkli-
ste zbudowane jest ze ścisło 
upakowanych ziaren skrobi. 
Ziarno typu dent, w porów-
naniu z typem flint, zawiera 
mniej bielma szklistego. Jest 
ono wklęsłe i pomarszczo-
ne, stąd nazwa „koński ząb”. 
Ziarno typu flint jest wypukłe 
i szkliste, ma większą gęstość 

i twardość, zdecydowanie 
trudniej oddaje wodę. Roślina 
z tego typu ziarna wcześniej 
kwitnie, charakteryzuje się 
szybszym rozwojem począt-
kowym i lepszą odpornością 
na chłody. Jednak posiada 
mniejszy potencjał plonowa-
nia, a ziarniaki w porówna-
niu z ziarniakami typu dent 
są mniejsze i bardziej żółte, 
czasem nawet mają czerwoną 
barwę. Odmiany dent mają 
jaśniejsze ziarniaki. Tylko 
z tego typu ziarna uzyskuje 
się skrobię kukurydzianą. 

Rynek kukurydzy jest 
coraz bardziej techniczny. 
Odmiany różnią się od sie-
bie liczbą FAO i kierunkiem 
użytkowania. Głównym prio-
rytetem firm hodowlanych 
jest dopasowanie się do ak-
tualnych potrzeb rynku.

Prace hodowlane to pro-
ces długotrwały i kosztowny, 
a konkurencja bardzo duża. 

Z uwagi na różne cechy tych 
dwóch typów kukurydzy fir-
my hodowlane bardzo często 
krzyżują rośliny typu dent 
z roślinami typu flint, które 
mają przeciwstawne pule 
genowe. Linie dent wnoszą 
do mieszańców wysoki po-
tencjał plonowania, a linie 
flint sprawiają, że są one 
bardziej odporne na nieko-
rzystne warunki pogodowe 
występujące na początku 
wegetacji. Największym 
wyzwaniem dla hodowców 
jest stworzenie odmian typu 
dent, które cechuje wysoki 
potencjał plonowania, duża 
tolerancja na wiosenne chło-
dy i wolno nagrzewające się 
gleby, oraz szybkie oddawa-
nie wody w końcowej fazie 
dojrzewania. Takie cechy 
odmian umożliwiają uprawę 
w centralnej i północnej czę-
ści Polski. Do niedawna było 
to bardzo trudne. Odmiany 

tego typu dobrze plonowały 
jedynie na południu nasze-
go kraju. Jednak od kilku 
lat producenci kukurydzy 
mają do dyspozycji kilka 
wysokoplonujących odmian 
typu dent, przeznaczonych 
do uprawy w centralnej czę-
ści Polski. Cechuje je szybki 
rozwój początkowy i wystar-
czająco wysoka odporność 
na wiosenne chłody. Aby 
uzyskać wyższą opłacalność 
produkcji, warto rozważyć 
skorzystanie z oferty przygo-
towanej przez firmy nasienne 
i dokonać wyboru odmian 
typu dent, które stwarzają 
możliwość uzyskania wyż-
szego plonu.

Przykładem odmiany 
tego typu, która rekomen-
dowana jest do uprawy na 
obszarze Polski południo-
wej i centralnej jest aktual-
nie rejestrowana w Polsce 
DKC 3623. W toku badań 

rejestrowych COBORU 
w 2012 i 2013 roku odmia-
na ta plonowała o ponad tonę 
z hektara wyżej niż wzo-
rzec grupy średnio-poźnej. 
W optymalnych warunkach 
produkcyjnych uzyskuje się 
zbiory na poziomie 14-15t/h, 
przy wilgotności ziarna oko-
ło 15%. Odmiana ta charak-
teryzuje się dobrym wigorem 
i odpowiednio rozwiniętym 
systemem korzeniowym. 
W ubiegłym roku znakomi-
cie poradziła sobie z wio-
sennym nadmiarem wody, 
świetnie spisała się także 
na suchych stanowiskach. 
W końcowej fazie dojrzewa-
nia wręcz ekspresowo odda-
wała wodę – rolnicy, którzy 
zdecydowali się na wybór tej 
odmiany nie tylko otrzymy-
wali znacznie wyższe plony, 
ale ponosili zdecydowanie 
mniejsze koszty suszenia 
ziarna.

Należy jednak pamiętać, 
że odmiany typu dent nie 
nadają się na przemiał. Jeśli 
zatem rolnik zdecyduje się na 
ten kierunek użytkowania, 
musi wybrać odmianę flint. 
Przykładem odmiany tego 
typu, polecanej do uprawy 
na terenie całego kraju jest 
DKC 3016 /FAO 230/. Dobrze 
sprawdza się jako surowiec 
do przemiału i na paszę. 

Wybór odpowiedniej od-
miany determinuje uzyskany 
efekt ekonomiczny produkcji. 
Dlatego tak istotne jest, by 
decyzję dotyczącą zakupu 
materiału siewnego poprze-
dzić analizą jego właściwości, 
potencjału plonotwórczego 
i przydatności dla wybrane-
go kierunku użytkowania. 
Decydując się na uprawę 
kukurydzy przeznaczonej 
na ziarno warto rozważyć 
zakup odmian typu dent.

Anna Rogowska

Zdaniem specjalistów w dziedzinie ekonomiki uprawy kukurydzy sukces 
finansowy jest w ponad 30 procentach zależny od odpowiedniego doboru odmiany.
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Choroby groźne dla kukurydzy 
w początkowej fazie wzrostu

Patogeny towarzyszą ku-
kurydzy od momentu siewu 
aż po zbiór. Niektóre z nich 
oczekują na rozwój roślin 
już na materiale siewnym, 
a inne rozwijają się w trakcie 
przechowywania plonu. Bez 
względu jednak na termin 
występowania, mogą stano-
wić bardzo duże zagrożenie.

Rośliny kukurydzy może 
porażać około 400 patoge-
nów, wśród których domi-
nują grzyby chorobotwórcze. 
Mają one aktualnie najwięk-
sze znaczenie gospodarcze. 
Szczególnie groźne są, któ-
re pojawiają się masowo 
w początkowym okresie 
wegetacji, gdy rośliny mają 
ograniczone możliwości 
obronne. Jeżeli nie dojdzie 
w tym czasie do zniszcze-
nia rośliny uprawnej, to i tak 
konsekwencje silnego pora-
żenia plantacji uwidocznią 
się w postaci niższego plo-
nu o gorszych parametrach 
jakościowych.

Bezpośrednio na początku 
wegetacji, kukurydzy zagra-
żają głównie dwie choroby: 
zgorzel siewek oraz głow-
nia kukurydzy (guzowata). 
W tym czasie może także 
dojść do porażenia roślin 
przez grzyby odpowiedzial-
ne za rozwój głowni pylącej 
kukurydzy oraz zgnilizny 
korzeni i zgorzeli podstawy 
łodygi (tzw. fuzariozy łodyg), 
które to choroby uwidocznią 
się dopiero w późniejszym 
okresie wegetacji (zwy-
kle od lipca). Na lokalnych 

plantacjach może w okresie 
wiosny dojść do porażenia 
roślin przez organizm grzy-
bopodobny odpowiedzialny 
za rozwój choroby szalonych 
wiech, a także, w zależności 
od przebiegu pogody może 
się również zdarzyć, że już 
od czerwca rośliny mogą być 
porażane przez grzyb odpo-
wiedzialny za rozwój rdzy 
kukurydzy, a rzadziej przez 
drobną plamistość liści.

Na pojaw wyżej wy-
mienionych chorób bardzo 
duży wpływ ma pogoda, 
a także obecność materiału 
infekcyjnego patogenów na 
stanowisku na którym bę-
dzie uprawiana kukurydza 
oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. Stadia prze-
trwalnikowe grzybów cho-
robotwórczych znajdują się 
w glebie, na resztkach poż-
niwnych kukurydzy, a tak-
że mogą być przenoszone 
na okrywach owocowo-na-
siennych ziarniaków. Dużą 
rolę w ułatwianiu patogenom 
wnikania do wnętrza roślin 
odgrywają szkodniki, zabiegi 
pielęgnacyjne (uszkodzone 
tkanki wskutek przejazdów 
ciągnika, uszkodzenia nawo-
zowe i herbicydowe), a tak-
że czynniki meteorologiczne 
(uszkodzenia mrozowe, gra-
dowe, powstające wskutek 
silnego deszczu i wiatru oraz 
suszy).

Jeszcze kilkanaście lat 
temu bardzo ważną chorobą 
kukurydzy była zgorzel sie-
wek. Aktualnie nie spotyka 

się już epidemicznego poja-
wu tej choroby, a to dzięki 
temu, że niemal cały dostęp-
ny na rynku kwalifikowany 
materiał siewny kukurydzy 
jest odgórnie zaprawiany 
fungicydem. Problemy z tą 
chorobą pojawiają się głów-
nie w tych gospodarstwach, 
w których wysiano niezapra-
wione ziarno, a także w te 
lata, w których intensywne 
opady deszczu i stagnacja 
wody na polach doprowa-
dzają do rozmycia lub wy-
mycia użytego w zaprawie 
fungicydu. Zgorzel siewek 
wywołują chłodolubne grzy-
by z rodzaju Phytium oraz 
ciepłolubne grzyby z rodzaju 
Fusarium. W rezultacie pora-
żenia roślin przez patogenny, 
kiełki brunatnieją i zamierają 
jeszcze przed wydostaniem 
się rośliny nad powierzchnię 
gleby. Po wschodach z kolei, 
w obrębie szyjki korzeniowej 
tkanki brunatnieją, a łodyga 
ulega silnemu przewężeniu, 
prowadząc do stopniowego 
zamierania rośliny. Słabiej 
porażone rośliny nie giną ale 
rosną dalej, ale obecne w ich 
tkankach grzyby z rodzaju 
Fusarium mogą w później-
szym czasie przyczynić się 
do rozwoju tzw. fuzario-
zy łodyg.

Chorobą która może po-
jawić się w okresie wiosen-
nym jest również głownia 
kukurydzy zwana guzowa-
tą, której sprawcą jest grzyb 
Ustilago maydis zachowują-
cy żywotność zarodników 

w glebie do 3 lat. Patogen 
w ciągu sezonu wegetacyj-
nego może rozwinąć 2–3 ge-
neracje, ale najgroźniejsze 
jest pierwsze pokolenie ujaw-
niające się zwykle od fazy 
4–6 liści. Grzyb wnika do 
rośliny tylko przez młode 
lub uszkodzone tkanki i nie 
prowadzi do porażenia sys-
temicznego, co oznacza, że 
każda widoczna na roślinie 
narośl to efekt niezależnej 
infekcji patogena. Narośla na 
nadziemnych częściach roślin 
to charakterystyczne objawy 
obecności głowni kukury-
dzy. W okresie wiosennym 
można je spotkać na liściach 
i łodygach. Początkowo są to 
białawo-kremowe guzy, które 
z czasem ciemnieją. W ich 
wnętrzu jest masa czarnych 
zarodników, które uwolnione 
w okresie wiosennym roz-
przestrzenią się w łanie dając 
początek kolejnym genera-
cjom choroby. Najgroźniej-
sza dla plonu jest pierwsza 
i druga generacja choroby. 
Guzki rozwijające się na 
blaszkach liściowych mogą 
redukować powierzchnię asy-
milacyjną roślin, natomiast 
gdy patogen ulokuje się na 
łodydze może powodować 
jej deformację, a niekiedy 
doprowadzić nawet do za-
marcia młodej kukurydzy. 
Ponadto rośliny porażone 
w okresie rozwijania od 
czwartego do siódmego liścia 
mogą w ogóle nie wytwarzać 
kolb. Silnemu wystąpieniu 
pierwszej generacji choroby 

sprzyjają uszkodzenia tkanek 
powodowane przez ploniar-
kę zbożówkę, a także wcze-
śnie pojawiające się mszyce 
i wciornastki. Ponadto duży 
wpływ na pojaw choroby 
mają warunki pogodowe i za-
biegi pielęgnacyjne uszka-
dzające tkanki.

Bardzo ważnym pato-
genem, który w okresie 
wiosennym może porażać 
systemicznie rośliny jest 
grzyb Sphacelotheca reilia-
na odpowiedzialny za rozwój 
głowni pylącej kukurydzy. 
Zarodniki tego grzyba za-
chowują żywotność w gle-
bie do 10 lat. Początkowo 
rozwój grzyba odbywa się 
w roślinie bezobjawowo aż 
do momentu wytworzenia 
zarodni w miejscu zakończe-
nia wiązek przewodzących, 
a więc w wiechach i kol-
bach. Organy te częściowo 
lub całkowicie przekształ-
cone są w ciemnobrunatną 
masę grzybni i zarodników. 
Początkowo otoczone są ja-
snoszarą delikatną błoną, 
która następnie pęka uwal-
niając zarodniki. Wiechy 
i kolby z objawami chorobo-
wymi wyglądają jakby były 
zwęglone. Silnie porażone 
rośliny nie produkują pyłku, 
a także nie wytwarzają kolb, 
co może prowadzić do cał-
kowitej utraty plonu.

Na lokalnych plantacjach 
kukurydzy może w okresie 
wiosennym dojść do pora-
żenia roślin przez organizm 
grzybopodobny Sclerospora 

macrospora będący spraw-
cą choroby szalonych wiech. 
Z chorobą tą można spotkać 
się tam, gdzie pola kukury-
dzy zostały okresowo zalane 
wodą i gdzie znajdowały się 
zarodniki tego patogena, któ-
re wykorzystując środowisko 
wodne mogą infekować ro-
śliny. Najbardziej wrażliwe 
na porażenie jest kukurydza 
w fazie 4–5 liści, zwłaszcza, 
gdy plantacja zalana jest 
wodą przez 24–48 godzin. 
Patogen infekuje rośliny 
w okresie wiosennym i roz-
wija się systemicznie, ale ob-
jawy chorobowe widoczne są 
dopiero w późniejszym cza-
sie. Łodygi porażonych roślin 
wyginają się i skręcają, liście 
stają się wąskie, poskręcane 
i chlorotyczne, wiechy zamie-
niają się w duże, puszyste, 
liściopodobne twory nie wy-
twarzające pyłku, natomiast 
kolby przybierają postać pió-
ropusza kilku lub kilkunastu 
liściokształtnych kolb pozba-
wionych ziarniaków.

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś 
Instytut Ochrony Roślin – PIB 

Terenowa Stacja 
Doświadczalna w Rzeszowie

Choroby kukurydzy przyczyniają się do strat w plonach nawet o 10–15%.

Drobna plamistość liści kukurydzy (fot. P. Bereś) Głownia kukurydzy na blaszce liściowej (fot. P. Bereś) Głownia pyląca kukurydzy na kolbie (fot. P. Bereś)
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W niektóre lata do chorób 
późnowiosennych, ewentu-
alnie wczesnego lata można 
jeszcze zaliczyć choroby li-
ści takie jak: rdzę kukurydzy 
oraz drobną plamistość liści, 
o ile pogoda i inne warunki 
środowiskowe będą sprzy-
jały ich wczesnemu pojawo-
wi. Grzyb Puccinia sorghi 
odpowiedzialny za rozwój 
rdzy kukurydzy tworzy na 
blaszkach liściowych rdza-
we, wydłużone, poduszecz-
kowate brodawki wielkości 
do 2 mm. Są one rozproszone 
po całej powierzchni na obu 
stronach liścia. Z kolei grzyb 
Aureobasidium zeae wywo-
łujący drobną plamistość li-
ści objawia się pojawem na 
nadziemnych częściach ro-
ślin (zwykle na liściach i po-
chwach liściowych) drobnych, 
chlorotycznych i dobrze wi-
docznych pod światło plamek, 
których środek z czasem za-
sycha i otoczony zostaje czer-
wonobrunatnym pierścieniem 
z prześwitującą jasną obwód-
ką. Obie wymienione choroby 
liści stanowią zagrożenie tyl-
ko w latach silnego wystąpie-
nia, gdyż przyczyniają się do 
obniżenia powierzchni asymi-
lacyjnej roślin, przyśpiesze-
nia dojrzewania kukurydzy, 
co ma później konsekwencje 
w spadku wysokości i jako-
ści plonu zielonki, kiszonki, 
CCM i ziarna.

Chcąc w jak największym 
stopniu ograniczyć występo-
wanie wymienionych chorób, 
konieczne staje się łączne za-
stosowanie co najmniej kilku 
sposobów zapobiegania ich 
epidemicznemu pojawowi 

oraz bezpośredniego zwal-
czania. Bardzo dużą rolę od-
grywa tu profilaktyka, której 
celem jest niedopuszczenie do 
nagromadzania się materia-
łu infekcyjnego patogenów 
w glebie, ewentualnie po-
gorszenie im warunków do 
infekcji roślin. Można tego 
dokonać np. poprzez stosowa-
nie zmianowania (z pominię-
ciem siewu kukurydzy zaraz 
po zbożach i zbóż zaraz po 
kukurydzy), zastosowaniem 
izolacji przestrzennej od pól 
pokukurydzianych (gdzie 
nagromadzony jest materiał 
infekcyjny), wyboru optymal-
nego dla rozwoju roślin stano-
wiska pod siew w połączeniu 
z poprawną pielęgnacją roślin 
(zabiegi mechaniczne gleby, 
zbilansowane nawożenie, 
zwalczanie chwastów i szko-
dników), doboru do uprawy 
odmiany mniej podatnej na 
porażenie (przez głownię ku-
kurydzy, choroby liści oraz 
fuzariozy), wczesny terminu 
siewu, terminowy zbiór plonu, 
rozdrobnienie i głębokie przy-
oranie resztek pożniwnych.

Ważnym elementem inte-
growanej ochrony kukurydzy 
przed wiosennymi chorobami 
jest użycie metody chemicz-
nej, która ma działanie zapo-
biegawcze i interwencyjne. 
Aktualnie ochrona chemicz-
na przed chorobami opiera 
się na dwóch filarach – uży-
ciu zapraw nasiennych oraz 
opryskiwaniu roślin fungi-
cydami nalistnymi. Spośród 
chorób porażających rośliny 
w okresie wiosennym, aktu-
alnie zarejestrowane fungicy-
dy są skierowane przeciwko: 

głowni kukurydzy, głowni 
pylącej kukurydzy, zgorzeli 
siewek, drobnej plamistości 
liści i rdzy kukurydzy. Prepa-
raty nalistne mogą także od-
działywać na żółtą plamistość 
liści kukurydzy oraz fuza-
riozę kolb, które pojawiają 
się w późniejszym okresie 
wegetacji.

Decydując się na ochronę 
chemiczną należy pamiętać 
o systematycznie prowadzo-
nym monitoringu plantacji 
pod kątem występowania 
chorób kukurydzy, tak aby 
uchwycić moment ich poja-
wu, co ma znaczenie przy 
użyciu preparatów do opry-
skiwania roślin. Wyniki ob-
serwacji należy zapisywać 
w dokumentacji prowadzenia 
integrowanej ochrony kuku-
rydzy. Z kolei użycie zapraw 
nasiennych jest działaniem 
dalece wyprzedzającym po-
jaw patogenów przeciwko 
którym są skierowane, stąd 
też warto użyć konkretne-
go preparatu, podeprzeć ob-
serwacjami występowania 
wczesnowiosennych cho-
rób z poprzedniego sezonu 
wegetacyjnego. Większość 
dostępnego na rynku mate-
riału siewnego jest odgórnie 
zaprawiana, natomiast dys-
ponując czystym ziarnem, 
zawsze można zlecić jego 
usługowe zaprawienie. Za-
leca się, aby w rejonach za-
grożonych przez wiosenne 
choroby i szkodniki (zwłasz-
cza na plantacjach prowa-
dzonych w monokulturze) 
stosować łączne zaprawianie 
ziarna przeciwko obu grupom 
agrofagów.

Tabela 1. Niechemiczne metody ograniczania chorób kukurydzy pojawiających się od wiosny

Choroba Sposoby niechemicznego ograniczania pojawu

Choroba 
szalonych wiech

płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od 
ubiegłorocznych pól pokukurydzianych, traw wieloletnich, 
stanowisk podmokłych i okresowo zalewanych), wczesny 

siew, zbilansowane nawożenie, zwalczanie chwastów 
jednoliściennych, wycinanie i usuwanie porażonych roślin, 

rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka jesienna 

Drobna plamistość 
liści kukurydzy 
Rdza kukurydzy

płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od 
ubiegłorocznych pól pokukurydzianych), wczesny siew, 

dobór odmian mniej porażanych, zbilansowane nawożenie, 
zwalczanie chwastów i szkodników, rozdrabnianie resztek 

pożniwnych, orka jesienna

Zgnilizna korzeni 
i zgorzel 

podstawy łodygi
Zgorzel siewek

płodozmian, izolacja przestrzenna (m.in. od 
ubiegłorocznych pól pokukurydzianych, zbóż ozimych), 

wczesny siew, dobór odmian mniej porażanych, 
zbilansowane nawożenie (zwłaszcza azotem), zwalczanie 

chwastów i szkodników, terminowy zbiór plonu, 
rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka jesienna

Głownia kukurydzy
Głownia pyląca 

kukurydzy

płodozmian, wczesny siew, dobór odmian mniej 
porażanych, zbilansowane nawożenie (zwłaszcza azotem), 
zwalczanie chwastów i szkodników, usuwanie porażonych 

roślin, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka jesienna
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Kukurydza na ziarno, biogaz i kiszonkę

Udana jednohektarowa 
plantacja kukurydzy daje 
możliwość wyproduko-
wania 8-10 ton ziarna lub 
14-16 ton suchej masy ki-
szonki. W przeliczeniu na 
produkt końcowy oznacza to 
produkcję 7-10 tys. m3 bio-
gazu, 13-15 tys. litrów mle-
ka, wyżywienia 2-3 opasów 
lub też odstawy 22-28 tucz-
ników; przy niewielkich tyl-
ko ilościach uzupełniających 
pasz białkowych i mineral-
nych. Kukurydza doskonale 
komponuje się też z inny-
mi paszami gospodarski-
mi jak zielonka z lucerny, 
buraki pastewne, siano lub 
sianokiszonka z traw i mo-
tylkowych, kiszonka z liści 
buraków itp.

Nośnikiem wartości 
pokarmowej kukurydzy 
są kolby. Ich wartość jest 
około dwukrotnie wyższa 
od wartości pokarmowej 
pozostałych części  rośli-
ny. Dlatego też nadrzędnym 
celem w uprawie powinno 
być stworzenie takich wa-
runków, by uzyskać wyso-
ki plon kolb. Jedynie przy 
produkcji surowca na po-
trzeby biogazowni rola kolb 
jest mniejsza, a ich wartość 
w przeliczeniu na suchą 
masę jest niewiele większa 
niż reszty rośliny. Tym nie-
mniej i w tym przypadku 
udział kolb powinien być 
przynajmniej średni, aby 

uzyskać odpowiednie para-
metry surowca do kiszenia.

Technologia uprawy 
kukurydzy różni się za-
sadniczo w zależności od 
jej przeznaczenia, metody 
zbioru i konserwacji.

Technologię ziarnową sto-
sujemy, gdy surowcem który 
chcemy wyprodukować jest 
ziarno lub kolby (CCM),. 
O wydajności kukurydzy 
decyduje tu plon kolb, a ło-
dygi i liście pełnią rolę po-
mocniczą. W nowoczesnym 
żywieniu bydła coraz czę-
ściej kiszonka z całych ro-
ślin kukurydzy uzupełniana 
jest kiszonką z kolb (CCM) 
lub samym ziarnem kuku-
rydzy – a więc produkowa-
ną w technologii ziarnowej. 
Wartość kiszonki z kolb jest 
ok. 2 razy większa niż z ki-
szonki z całych roślin - jest 
więc doskonałą paszą tre-
ściwą dla krów mlecznych 
i szybko tuczonych opasów, 
zwłaszcza w przypadku 
użytkowania innych pasz 
objętościowych np. pastwi-
ska, zielonki z lucerny czy 
sianokiszonek z traw.

Technologia kiszonkowa - 
to metoda produkcji surowca 
do zakiszania - całych ro-
ślin kukurydzy zebranych 
w odpowiedniej dojrzałości 
na kiszonkę dla bydła i na 
surowiec dla biogazowni. 
W ramach tego kierunku 
wyróżnić trzeba trzy rodzaje 

technologii kiszonkowej, 
których celem jest:
• produkcja kiszonki wy-

sokoenergetycznej – 
mniejsza ilość paszy, ale 
o wysokiej zawartości 
energii

• produkcja kiszonki uni-
wersalnej (standardowej), 
gdzie celem jest uzyska-
nie dużych ilości paszy 
objętościowej, o śred-
niej lub niższej wartości 
energetycznej

• produkcja kiszonki na 
biogaz, gdzie celem jest 
zebranie dużych ilości 
biomasy o dobrych pa-
rametrach do kiszenia 
i wysokiej wydajności 
biogazu
Dla kiszonki wysoko-

energetycznej podstawowe 
znaczenie ma koncentracja 
energii zawartej w plonie, 
a mniejsze - sama wielkość 
plonu. Podstawowymi jej 
cechami są więc: wysoka 
zawartość suchej masy 
(powyżej 32%) i możliwie 
duży udział kolb. Uogól-
niając, można przyjąć, 
że zasady uprawy w tym 
kierunku zbliżają się do 
agrotechniki kukurydzy 
na ziarno. Można nawet 
świadomie część plantacji 
zasiać w taki sposób, by 
nadawała się na kiszonkę 
wysokoenergetyczną i zbiór 
ziarna (zebrać na kiszon-
kę tyle ile w danym roku 

potrzeba, a resztę przezna-
czyć na ziarno albo paszę 
z kolb (CCM)). Nie można 
jednak do końca traktować 
obu technologii zamiennie.

W produkcji kiszonki 
standardowej podstawowe 
znaczenie ma ilość zakisza-
nej masy, najlepiej wyrażo-
na wysokim plonem suchej 
masy (tj. plonu biomasy bez 
uwzględniania zawartej 
w nim wody). Taka pasza 
może być podstawą ży-
wienia krów zasuszanych, 
w ekstensywnym opasie lub 
też jako pasza strukturalna, 
przy dużych dawkach oko-
powych i pasz treściwych. 
Można nawet stosować dwu-
kierunkową uprawę: - na ki-
szonkę wysokoenergetyczną 
i w kierunku ziarnowym.

W kukurydzy biogazo-
wej liczy się jak największy 
plon biomasy. Udział kolb 
ma mniejsze znaczenie, 
ale przy niskim ich udziale 
trudno uzyskać  odpowied-
nią do kiszenia zawartość 
suchej masy.

Sporadycznie kukury-
dzę wykorzystuje się też 
na zielonkę do bezpo-
średniego skarmiania, ale 
ze względu na wysokie 
koszty materiału siewne-
go (gęsty siew) i mniejszą 
koncentrację energii w pa-
szy, ten kierunek  nie jest 
zalecany, zwłaszcza dla 
wysoko wydajnego bydła. 

Może natomiast być cie-
kawą alternatywą do pro-
dukcji biogazu, jako drugi 
plon zbierany z pola. Dobór 
mieszańców kukurydzy od-
powiednich do warunków 
środowiskowych i kierunku 
produkcji, stwarza warun-
ki do uzyskania wysokich 
plonów o dużej zawartości 
suchej masy  i wysokim 
udziale kolb. Decydując 
się na zakup odmian, rol-
nik powinien wybrać co go 
bardziej interesuje: ilość czy 
jakość. Pod względem ilo-
ściowym najlepsze są mie-
szańce średniopóźne (FAO 
260-290), których plony 
świeżej i suchej masy są 
o 5-15 % wyższe niż od-
mian wcześniejszych. Mają 
one jednak niższy udział 
kolb, niższą zawartość 
suchej masy i późniejszy 
termin dojrzewania. Rów-
nież ryzyko uprawy tych 
odmian, zwłaszcza na te-
renach o krótszym okresie 
wegetacyjnym jest większe.

Najbardziej uniwersalne, 
dające wysoki plon ogólny 
oraz duży plon kolb są mie-
szańce średniowczesne FAO 
230-250. Są one przydat-
ne na większości obszaru 
Polski, a zwłaszcza w Pol-
sce Środkowej i Środko-
wo-wschodniej. Uprawę 
kukurydzy na kiszonkę 
wysokoenergetyczną moż-
na prowadzić tylko w opar-
ciu o odmiany o krótszym 
okresie wegetacji, najlepiej 
odmiany średniowczesne 
i wczesne. Pozwalają one 
bez ryzyka uzyskać mate-
riał kiszonkowy o dużym 
udziale ziarna woskowej 
dojrzałości, z którego pod-
czas kiszenia nie wyciek-
nie ani jeden litr soku (s.m. 
30-35 %). Na terenach pół-
nocnych, czy podgórskich, 
warto uprawiać odmiany 
wcześniejsze Uprawa in-
nych - nieco plenniejszych 
ale późniejszych odmian 
stwarza większe ryzyko 
niedojrzenia jak tez więk-
sze kłopoty organizacyjne 
w czasie zbioru.

Producenci często podzi-
wiają najpóźniejsze odmia-
ny (FAO 280-300), których 

rośliny są duże i długo zielo-
ne. W rzeczywistości jednak 
plony s.m. tych mieszańców 
są tylko o 5-10 % większe 
niż odmian wczesnych, 
przy gorszym udziale kolb 
i zdecydowanie później-
szym terminie dojrzewa-
nia. W każdym przypadku 
– wcześniejsza dojrzałość 
daje wymierne korzyści 
w postaci korzystniejszych 
warunków pogodowych 
podczas sprzętu, lepszego 
kiszenia i lepszej organizacji 
prac jesiennych.

Warto zorientować się, 
które spośród odmian są 
uniwersalne, a które zaleca-
ne jako typowo kiszonkowe 
lub biogazowe. Wśród grupy 
typowo kiszonkowej, wiele 
charakteryzują się większą 
strawnością łodyg i liści. 
Dzięki tej cesze zwierzęta 
lepiej wykorzystują paszę, 
a przeliczeniowa wartość 
pokarmowa kiszonki może 
być nawet wysokowydaj-
nych 5-10% większa. Dla 
wysokowydajnych krów lep-
sza strawność, to wymierne 
korzyści żywieniowe. Od-
miany biogazowe to zwykle 
odmiany późniejsze (nawet 
FAO do 350), o dużym ulist-
nieniu i wysokim wzroście. 
Ich uprawa z przeznacze-
niem na kiszonkę dla by-
dła łatwo zapełni silosy, ale 
też spowoduje konieczność 
zwiększonych dawek pasz 
treściwych i zboża. Dobry 
wynik uzyskać można, 
stosując nowoczesną tech-
nologię, w tym uprawia-
jąc odpowiednie odmiany 
i zbierając je w daleko za-
awansowanej dojrzałości.  
Już w momencie zakupu 

prof. dr hab. Tadeusz 
Michalski 

U P w Poznaniu

Kukurydza należy do najbardziej wydajnych roślin uprawnych.

Zbiór kukurydzy na ziarno
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odmiany, rolnik powinien 
zdecydować więc, jaką wy-
biera technologię: ziarnową 
czy kiszonkową tradycyjną, 
czy wysokoenergetyczną. 
Uprawę kukurydzy na ki-
szonkę o wysokiej warto-
ści energetycznej można 
prowadzić tylko w oparciu 
o odmiany o dużym udzia-
le kolb i krótszym okresie 
wegetacji. Pozwoli to bez 
ryzyka uzyskać materiał ki-
szonkowy, w którym ziarno 
będzie miało przynajmniej 
woskową dojrzałość, a jego 
udział przekroczy 50 % plo-
nu s.m. Z takiej kiszonki, 
mimo drobnego pocięcia, 
nie wycieknie ani jeden 
litr soku.

Kukurydzę na kiszonkę 
należy uprawiać w plonie 
głównym. Siew w plonie 
wtórym (po życie poplono-
wym) wiąże się z opóźnie-
niem rozwoju i niepełnym 
rozwojem ziarna. Stanowi-
sko po poplonie ozimym na-
leży więc ocenić jako złe, 
ponieważ korzyści są zwy-
kle mniejsze od szkód jakie 
ponosi się w jakości plonów. 
Nawet liczone łącznie plony 
kukurydzy i żyta ozimego, 
są często niewiele wyższe 
niż z dobrej kukurydzy, a li-
czyć się trzeba, że zarów-
no z takiej kukurydzy jak 
i szczególnie kiszonki z żyta 
obficie popłyną soki i stra-
ty będą duże. W rejonach 
najkorzystniejszych klima-
tycznie, wczesna odmiana 
zasiana w plonie wtórym 
może być ewentualnie za-
kiszana - jeśli potrzeba nam 
kiszonki o niższej koncen-
tracji energii np. dla krów 
zasuszanych lub na biogaz. 
Natomiast produkcja ziarna, 
czy kiszonki wysokoenerge-
tycznej wymaga stanowiska 
w plonie głównym.

Uprawa kukurydzy na 
zbiór kolb (kukurydza ziar-
nowa i wysokoenergetyczna) 
wymagania gleb lepszych, 
najlepiej średnich. Może 
ona wysoko plonować na 
glebach pszenno-buracza-
nych, jak i glebach żytnich 
klasy IVb. Na glebach lek-
kich plony jej zależą przede 
wszystkim od kultury roli, 
dostępności wody i stopnia 
zakwaszenia (pH). Szcze-
gólnie ważna jest odległość 
od obornika.

Kukurydza jako  roślina  
wytwarzająca dużą bioma-
sę ma wysokie wymagania 

pokarmowe i nawozowe. Na-
wożenie fosforowe i potaso-
we stosuje się przedsiewnie 
jesienią przed orką lub wio-
sną na około 2 tygodnie  
przed siewem kukurydzy. 
Dawki tych nawozów za-
leżą od zasobności gleby. 
Przeciętnie zaleca się na-
wozić: 60-100 kg/ha P2O5 
i 120-200 kg/ha K2O, przy 
czym niższe dawki stosuje 
się przy wysokiej zasobno-
ści w te składniki lub też, 
gdy kukurydzę uprawia się 
na oborniku. Nawożenie 
azotowe należy stosować 
w dawce 120 -160 kg/ha. Na  
glebach  żyznych  nawożenie 
azotowe można zastosować 
jednorazowo przed siewem 
w postaci wolno działają-
cych nawozów, jak np. 
mocznik, siarczan amonu. 
Na glebach słabszych wska-
zane jest dzielenie  dawki 
na część przedsiewną i po-
główną. Pogłównie należy 
nawozić kukurydzę przed 
fazą „lejka”.

Dobre przygotowanie 
i dokładność siewu ma 
ogromne znaczenie dla 
kukurydzy. Wszelkie braki 
i niedociągnięcia objawiają 
się z reguły spadkiem plo-
nów, a przede wszystkim 
obniżeniem ich jakości. 
Jak wiadomo w Polsce 
dominują dwa kierun-
ki uprawy: 1- uprawa 
w technologii ziarnowej, 
gdzie celem jest uzyskanie 
ziarna, kolb lub CCM oraz 
2 - w technologii kiszon-
kowej - gdzie celem jest 
konserwacja całych roślin. 
Różnice w siewie między 
tymi technologiami leżą 
głównie w jego gęstości, 
natomiast wymagania od-
nośnie terminu, głębokości 
i sposobu siewu są ogólnie 
rzecz biorąc takie same.

Optymalny termin siewu 
kukurydzy przypada mię-
dzy 15 kwietnia a 5 maja. 
Temperatura gleby w okre-
sie siewu powinna wyno-
sić nie mniej niż 8 oC, co 
zapewnia szybkie i rów-
nomierne wschody. Na-
turalnym wskaźnikiem 
rozpoczęcia siewu jest 
kwitnienie mniszka (pop. 
mleczu), wczesnych cze-
reśni oraz porzeczki. Za-
równo przyspieszenie jak 
i opóźnienie siewu w sto-
sunku do w/w terminu nie 
jest wskazane. Siewy zbyt 
wczesne, szczególnie przy 

chłodnej wiośnie mogą 
pogorszyć wschody, zaś 
siewy późne zawsze ob-
niżają plony, opóźniają 
dojrzewanie i pogarszają 
wartość paszową na sku-
tek gorszego zawiązywania 
kolb. Wymagania odnośnie 
głębokości siewu podano 
wyżej. Oprócz typu gleby 
na głębokość siewu wpły-
wać powinien stopień jej 
uwilgotnienia oraz termin 
siewu. W miarę opóźniania 
siewu jego głębokość na-
leży zwiększać, nawet do 
10 cm na słabszych mocno 
przesuszonych glebach.

Produkcja ziarna jak 
i kiszonki wysokoener-
getycznej wymaga wcze-
śniejszych (kwietniowych) 
siewów. Na biogaz, czy 
standardową kiszonkę lep-
sze są terminy o 1 tydzień 
późniejsze, bowiem póź-
niejszy termin stymuluje 
większą produkcję masy 
wegetatywnej Ewentu-
alny zasiew kukurydzy 
w plonie wtórym (np. po 
życie ozimym), powinien 
nastąpić nie później niż 
20-25 maja.

Ilość wysiewu kukury-
dzy uzależniona jest od 
kierunku  użytkowania 
i klasy wczesności odmia-
ny. W uprawie na kiszonkę 
w praktyce stosuje się dość 
zróżnicowane gęstości sie-
wu: od 80 do 160 tys. ro-
ślin na hektarze (8-16 szt/
m2). Wprawdzie wraz  ze 
wzrostem zagęszczenia ro-
ślin wzrasta plon ogólny 
świeżej masy, ale obniża  
się w nim udział kolb. Stąd 
też z plantacji, gdzie rośnie 
13-14 roślin na 1 m2, moż-
na uzyskać wysokie plony, 
ale jakość uzyskanej z nich 
kiszonki będzie średnia. 
Dla uzyskania kiszonki 
o wysokiej koncentracji 
energii optymalną obsa-
dą roślin jest 9 - 10 szt./
m2. Na glebach słabszych 
i posusznych lepiej ogra-
niczyć planowaną obsadę 
roślin nawet do 8 szt./m2 – 
a więc zbliżoną do techno-
logii ziarnowej. Rozstawa 
rzędów jest dość dowolna 
(35-90 cm), ale obowiązko-
wo powinna uwzględniać 
planowaną obsadę i spo-
sób zbioru tj. parametry 
posiadanych maszyn do 
zbioru. Najczęściej stoso-
wana jest rozstawa rzędów 
70 - 80 cm.
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DuPont ™ Evalio® AgroSystem 
wspomaga decyzję o terminie 
zastosowania insektycydu 
Steward® 30 WG w kukurydzy

W Świetle przepisów Unii 
Europejskiej dotyczących Inte-
growanej Ochrony Roślin waż-
nym punktem jest ustalenie 
potrzeby zwalczania patoge-
na, podstawą decyzji o wyko-
naniu zabiegów chemicznej 
ochrony roślin powinien być 
monitoring występowania 
organizmów szkodliwych, 
z wykorzystaniem systemów 
wspomagania decyzji. 

Celem firm DuPont i DuPo-
nt Pioneer jest wspomaganie 
plantatorów w znacznym ogra-
niczeniu zagrożenia i strat po-
wodowanych przez omacnicę 
prosowiankę. Straty ilościowe 
powodowane przez tego szkod-
nika są znaczne a pogorszenie 
jakości plonu jest niewymier-
ne. W tym celu uruchomiono 
program monitoringu służący 
ograniczeniu strat i podnie-
sieniu jakości i bezpieczeń-
stwa dla konsumentów, przy 
zachowaniu wszelkich wy-
mogów ochrony środowiska. 
Dlatego też upowszechnienie 
Evalio® AgroSystem pozwala, 
na wspomaganie podejmowa-
nia decyzji w oparciu o ak-
tualne dane wykorzystywane 
w dobrej praktyce rolniczej 
i w zrównoważonym stoso-
waniu pestycydów. 

W sezonie 2014, w Polsce 
Evalio® AgroSystem dostarczał 
informacji dotyczących zasię-
gu i nasilenia występowania 
omacnicy prosowianki. Użyt-
kownicy programu Evalio® 
AgroSystem mają dostęp do 
wyników monitoringu omac-
nicy, na podstawie odłowów 
w pułapkach świetlnych zlo-
kalizowanych w 11 miejco-
waściach w Polsce. Dane te 
umożliwiają optymalizację ter-
minu stosowania insektycydu 
Steward® 30 WG w kukurydzy. 
Evalio® Agrosystem jest, zatem 
doskonałym narzędziem do 
wykorzystania w integrowa-
nej ochronie kukurydzy przed 
szkodnikami.

Dostęp do aktualnych 
danych można uzyskać po-
przez rejestrację się na stro-
nie internetowej DuPont ™ 
Evalio® AgroSystem evalio.
dupont.com

O c h r o n a  ś r o d ow i -
ska rolniczego powin-
na uwzględniać obecnie 

zachowanie bioróżnorodności 
w ekosystemach.

Dlatego w firmie DuPont 
zwracamy szczególną uwa-
gę na zachowanie naturalnej 
równowagi owadów poży-
tecznych  w szczególności 
parazytoidów. Bardzo często 
wystarczające jest ogranicze-
nie liczebności szkodnika do 
poziomu niezagrażającego 
plonowaniu roślin. Dzięki 
temu utrzymuje się w śro-
dowisku różnorodność ga-
tunkową. Pracujemy nad tym, 
aby wdrażana w produkcie 
substancja czynna działała 
selektywnie na dany gatu-
nek szkodnika, powodując 
np. zaburzenie w metabo-
lizmie, rozwoju jednego ze 
stadiów, itp., ale też aby była 
bezpieczna dla jego wrogów 
naturalnych.

Wymagania powyższe speł-
nia właśnie indoksakarb – sub-
stancja aktywna insektycydu

Steward® 30 WG, przezna-
czonego do zwalczania jaj oraz 
larw omacnicy prosowianki 
jak również chrząszczy za-
chodniej kukurydzianej stonki 
korzeniowej.

U szkodnika poddanego 
działaniu tego insektycy-
du dochodzi do zaburzenia 
pracy komórek nerwowych, 
w efekcie następuje paraliż 
ciała. Omacnica przestaje że-
rować po upływie 2-8 godzin 
od pobrania substancji, może 
przez pewien czas utrzymywać 
się  na roślinie, ale już jej nie 
zagraża.

Jak wskazują badania po-
lowe, prowadzone przed fir-
mę DuPont w wielu krajach 
Europy, 

Steward® 30 WG charak-
teryzuje się bardzo wysoką 
skutecznością zwalczania 
groźnych szkodników w upra-
wie kukurydzy takich jak np.: 
omacnica prosowianka i za-
chodnia stonka kukurydziana. 

Insektycyd Steward® 30 WG 
należy stosować od począt-
ku masowego wylotu motyli 
do momentu wylęgu pierw-
szych larw nie wcześniej niż 
od fazy czwartego kolanka  
kukurydzy(BBCH 34) i nie 
później niż do fazy pełnej doj-
rzałości mlecznej ziarniaków 
(BBCH 77).

Kukurydza -  agrotechnika 
Uprawa przedsiewna 

powinna zapewnić na-
sionom twarde i wilgotne 
podłoże, na którym oprze 
się redlica siewnika oraz 
pulchną i ogrzaną ziemię 
nad nasionami.

Przygotowanie gleby
Zabiegi wiosenne przygo-

towujące glebę pod uprawę 
kukurydzy rozpoczyna-
my możliwie najszybciej. 
Włókowanie lub bronowanie 
ma na celu przerwanie pa-
rowania. Zabieg bronowa-
nia przyśpieszy ogrzewanie 
gleb. Na glebach lekkich nie 
wskazane jest stosowanie 
narządzi biernych do głęb-
szego spulchniania. Głębsze 
spulchnienie zalecamy tam 
gdzie są zastoiska wodne 
lub na glebach ciężkich. 
Dla gleb lekkich ważne 
jest zachowanie jak naj-
większych zapasów wody, 
dlatego też zabiegi uprawo-
we ograniczamy do mini-
mum.  Na glebach ciężkich, 
ze względu na trudności 
z utrzymaniem głębokości 
pracy, zamiast brony powin-
no się stosować kultywator 
z wąskimi zębami sprężyno-
wymi. Ważnym elementem 
uprawy przedsiewnej jest 
głębokość spulchnienia. Na-
rzędzia do uprawy powinny 
tak pracować aby spulchnić 
glebę do planowanej głębo-
kości siewu, poniżej głębo-
kości siewu gleba powinna 
być zagęszczona. Uprawa 
przedsiewna powinna za-
pewnić nasionom twarde 
i wilgotne podłoże, na któ-
rym oprze się redlica siew-
nika oraz pulchną i ogrzaną 
ziemię nad nasionami. 

Czym kierować się przy 
doborze odmiany? 

W zależności od rezulta-
tów jakich oczekujemy po 

zbiorach, należy rozważyć 
kilka spraw:
• przeznaczenie – na ziarno 

lub na kiszonkę. „Ziar-
nówki” muszą szybko 
oddawać wodę na polu. 
Odmiany kiszonkowe po-
winny mieć strawność na 
wysokim poziomie i dużą 
zawartością energii w czę-
ści nadziemnej rośliny. 

• wczesność - długość 
okresu wegetacyjnego. 
Wartość wyrażana tzw. 
„liczbą FAO”, zawiera-
jąca się w przedziale od 
100 do 1000. Z wczesno-
ścią odmian powiązana 
jest plenność - odmiany 
wczesne na skutek krót-
szego rozwoju i wzrostu 
wytwarzają niższy plon. 

• plenność - poziom plonu 
ziarna lub plonu nadziem-
nej części rośliny. 

• reakcja na warunki śro-
dowiska - tolerancja na 
chłody lub niedobór wody 
w glebie (bardziej odpor-
ne są odmiany o ziarnie 
typu flint ), odporność na 
wyleganie

• podatność na choroby 
i szkodniki - odporność 
na choroby z rodzaju Fu-
sarium, głownia guzowata 
i pyłkowa oraz szkodniki 
jak ploniarka zbożówka 
i omacnica prosowianka, 

• pokrój rośliny 
• cena nasion – w szeregu 

jest to ostatnie kryterium 
jakim należy kierować się 
dobierając odmianę do 
uprawy. 

Kiedy siać?
Rozważając warunki sie-

wu kukurydzy bierzemy 
pod uwagę:
• Siew - gdy temperatura 

gleby na głębokości siewu 
wynosi 8-10°C, 

• G łęb okoś ć  s iew u 
4-5 cm na glebach cięż-
kich i 5-6 cm na glebach 

lekkich, generalnie su-
cha wiosna głębiej sieje-
my, optymalne warunki 
normalna głębokość j/w

• Nie za gęsto- trzeba wdra-
żać zalecenia producen-
tów nasion.

• Siew - siewnikiem punk-
towym (pneumatycznym 
lub mechanicznym, roz-
stawa rzędów 75-80 cm).

• Redlice muszą być ostre, 
aby nasiona wpadały 
w klinowatą redlinę (rów-
nomierność rozmieszcze-
nia nasion w rzędzie).

• Prędkość siewu maksy-
malnie 6-7km/h, produ-
cent siewnika podaje jaka 
jest optymalna prędkość 
dla danej maszyny, trzy-
majmy się zaleceń!!!!

• Nawożenie powinno być 
odpowiednie do oczeki-
wanych plonów. Chłodną 
wiosną kondycję roślin 
poprawia nawożenie 
łatwo przyswajalnymi 
formami fosforu i azotu, 
np. rzędowo fosforanem 
amonu podczas siewu lub 
po wschodach nawozami 
dolistnymi zawierający-
mi łatwo przyswajalny 
fosfor i azot. Nie należy 
zapominać o nawożeniu 
kukurydzy cynkiem jako 
mikroelementem mają-
cym największy wpływ 
na plonowanie. Zapo-
trzebowane na składni-
ki pokarmowe można 
wyliczyć   sugerując się 
tabelą poniżej. Technika 
podania nawozów zależy 
od możliwości technicz-
nych gospodarstwa. 
Zabiegi odchwaszczające 

dzielimy na: doglebowe i na-
listne. Zabiegi doglebowe 
stosujemy bezpośrednio po 
siewie w warunkach odpo-
wiedniego uwilgotnienia.  
Zabiegi nalistne stosujemy 
po wschodach kukurydzy 
w terminie zależnym od 
fazy rozwojowej. 

Chwasty ciężkie 
do zwalczenia 
w kukurydzy - jakie 
rozwiązanie wybrać?

 
• Powój Polny - Mocarz 
•  Bylica pospolita - Lumax
•  Psianka czarna - Lumax 
•  Żółtlica drobnokwiatowa 

- Zeagran 
•  Komosa biała - Zeagran
•  Chwastnica, palusznik, 

włośnica, perz, owies głu-
chy, wyczyniec – Daichi 
40SC lub Daichi 06OD. 
W celu zwalczenia perzu 
stosujemy górne zalecane 
dawki preparatów

• Bodziszek - Lumax do 
fazy 1 liścia właściwego 
chwastu.
Termin zbioru kukurydzy 

na ziarno powinien być do-
brany wg dojrzałości ziarna. 
Zbiór w nieodpowiednim mo-
mencie może pociągnąć za 
sobą straty do 30%. Odpo-
wiedni jest termin do dwóch 
tygodni po fazie „czarnej 
plamki”. Zbiór na kiszonkę 
w fazie dojrzałości wosko-
wej ziarna, przy zawartości 
suchej masy na poziomie 
30- 35%. Udział kolb powi-
nien być wysoki i stanowić 
około 50% plonu ogólnego 
SM. Wartość pokarmowa 
kiszonki zależy od udziału 
kolb, a więc i plonu ziarna. Im 
wyższy jest ten udział, tym 
kiszonka ma większą wartość 
pokarmową.

SCANDAGRA Polska, 
bazując na własnych do-
świadczeniach, na sezon 
2015 proponuje rolnikom 
kompleksową technologię 
uprawy mieszańców kuku-
rydzy, zaczynając od doboru 
odmian (ziarno/ kiszonka), 
nawożenia NPK, ochrony 
herbicydowej, a kończąc na 
nawożeniu mikroelementami, 
łącznie z biostymulatorami 
(ALGALIV). 

Tabela. Ilości składników pokarmowych (kg/ha) potrzebne do wytworzenia plonu

Zagospodarowanie plonu N P2O5 K2O CaO MgO

1 tona ziarna 20 8 5 <1 2,5

Słoma 8 5 30 7,5 5,5

Ziarno + słoma 28 13 35 8 8

Każde 10 ton zielonej masy na 
kiszonkę 30 18 40 15 8
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Najlepsze odmiany kukurydzy 
na kiszonkę w warunkach 
naszego klimatu

Kiszonka z całych roślin 
kukurydzy jest najważniejszą 
paszą energetyczną i objęto-
ściową w żywieniu zwierząt 
przeżuwających. Jest to pasza 
całoroczna. Zabezpiecza nie 
tylko potrzeby energetyczne 
i produkcyjne zwierząt, ale 
również stabilizuje ich prze-
wód pokarmowy.

Bardzo dobra rekomen-
dacją przy wyborze odmian 
do uprawy na kiszonkę do-
stosowanych do warunków 
klimatycznych naszego kra-
ju są wyniki doświadczeń 
porejestrowych i rolniczych 
(PDOiR), prowadzone corocz-
nie przez COBORU i PZPK. 
W doświadczeniach tych 
uczestniczą odmiany wpisane 
do Krajowego Rejestru, naj-
częściej w ostatnich latach, 
oraz odmiany z katalogu 
europejskiego (CCA), zare-
jestrowane w innych krajach 
Unii Europejskiej, wykazu-
jące przez dwa lata najlepsze 
wyniki w doświadczeniach 
rozpoznawczych w Polsce. 
Doświadczenia są prowadzo-
ne w 3 seriach: dla odmian 
wczesnych, średniowczesnych 
i średniopóźnych. Średnie 
wyniki pochodzą z 17 miej-
scowości. Poniżej przyto-
czono wybrane wyniki z lat 
2012 i 2013. Obejmują one 
jednak tylko cześć odmian, 
które mogą być przedmiotem 
wyboru do uprawy w warun-
kach klimatycznych Polski.

Grupa odmian 
wczesnych

W roku 2012 najwyższy 
plon suchej masy osiągnęła 
odmiana LG 30.240 (211,5 dt/
ha – 109,0% wzorca), a w na-
stępnej kolejności odmiana 
Ambrosini (201,3 dt/ha - 
103,0% wzorca). Plony su-
chej masy wyższe od wzorca 
osiągnęły również odmiany 
Ricardinio (198,4 dt/ha – 
102,0% wzorca) i Konsulixx 
(196,3 dt/ha - 101,0% wzor-
ca). Odmiany Ambrosini i Ri-
cardinio charakteryzowały 
się również najwyższym 

udziałem suchej masy 
kolb w ogólnym plonie su-
chej masy, odpowiednio 
57,2% oraz 55,9%. Wymie-
nione 4. odmiany wykazały 
korzystną zawartość suchej 
masy w całych roślinach przy 
zbiorze: LG 30.240 - 34,9%, 
Ambrosini - 35,2%, Ricar-
dinio - 34,9% i Konsulixx 
- 35,1%.

W roku 2013 najwyż-
sze plony ogólnej suchej 
masy wykazały odmiany 
LG 30.240 – 207,1 dt/ha 
(102% wzorca) i Ricardinio 
– 206,6 dt/ha (102% wzor-
ca). Najwyższy plon suchej 
masy kolb zanotowano dla 
odmian Ricardinio - 113,6 dt/
ha (103,9% wzorca), oraz 
identyczny dla odmiany 
Ambrosini – 113,5dt/ha. 
(104% wzorca). Najbardziej 
korzystny udział suchej 
masy kolb w ogólnym plo-
nie suchej masy wykazała 
odmiana Ambrosini (56,1%) 
oraz odmiana Ricardinio 
(54,7%). W odmianie LG 
30.240 ten udział był niższy 
i wyniósł 51,3%. Najwyższą 
zawartość suchej masy przy 
zbiorze wykazała odmiana 
Kixxo (CCA) - 36,6%, oraz 
odmiana Ambrosini - 35,1%. 
Uzyskane wyniki dla odmian 
kukurydzy badanych na ki-
szonkę w grupie wczesnych 
wykazały, że odmiany Am-
brosini i Ricardinio łączyły 
cechy, które charakteryzują 
najlepsze odmiany do produk-
cji wysokoenergetycznej ki-
szonki. Natomiast odmiana 
LG 30.240 była liderem pod 
względem ogólnego plonu su-
chej masy, nieznacznie pod 
tym względem wyprzedzając 
odmianę Ricardinio.

Grupa odmian 
średniowczesnych

W roku 2012 najwyższy 
średni plon ogólny suchej 
masy osiągnęły odmiany 
ES Archimedes i Grosso 
(214,4dt/ha i 213,0 dt/ha - 
104,0% wzorca). Powyżej 

wzorca plonowały również 
odmiany Cassilas (212,3 dt/ha 
- 103,0% wzorca) oraz MAS 
27L i Sumas (209,8 dt/ha 
i 209,7 dt/ha - 102,0% wzor-
ca). Spośród tych odmian naj-
bardziej korzystną strukturę 
plonu, (udział suchej masy 
kolb w plonie ogólnym suchej 
masy), miały odmiany Gros-
so (55,6%) i Cassilas (53,3%). 
Mniej korzystną strukturę 
plonu suchej masy miały 
odmiany ES Archimedes 
(49,9%) i MAS 27L (51,8%). 
We wszystkich ocenianych 
odmianach zawartość suchej 
masy w roślinach przy zbiorze 
była korzystna.

W roku 2013 Najwyższy 
ogólny plon suchej masy kolb 
wykazały odmiany Cassilas 
– 210,7 dt/ha (104% wzor-
ca), Grosso - 209,8 dt/ha 
(103% wzorca). Powyżej wzor-
ca plonowały także odmiany 
Dynamite, MAS 27L, Odilo 
(102% wzorca) oraz Geoxx i LG 
32.58 (101% wzorca). Średni 
plon suchej masy kolb wyniósł 
110 dt/ha (103 do 114,6 dt/ha). 
Udział suchej masy kolb w plo-
nie ogólnym suchej masy dla 
badanych odmian wyniósł 
54,0% i był bardzo korzystny. 
Spośród odmian o wysokim 
ogólnym plonie suchej masy, 
pod względem udziału suchej 
masy kolb wyróżniły się odmia-
ny: LG 32.58 (55,4%),  Dyna-
mite (54,6%), Cassilas (54,1%), 
Grosso (54,4%), Geoxx (54,3%), 
Odilo (53,7%). Odmiany o ogól-
nym plonie suchej masy wyż-
szym od wzorca osiągnęły 
korzystną zawartość suchej 
masy przy zbiorze: Cassilas 
(34,8%), Grosso (34,5%), Dyna-
mite (34%), MAS 27L (34,3%), 
Odilo (36,4%), Geoxx (35,1%), 
LG 32.58 (35,2%). W tej grupie 
najwcześniejsza była odmia-
na Odilo.

Grupa odmian 
średniopóźnych

W roku 2012 najwyż-
szy średni plon ogólny 
suchej masy osiągnęła 

odmiana Subito (220,2 dt/ha 
- 106,0% wzorca). Powyżej 
wzorca plonowały również 
odmiany ES Fireball i Kadryl 
(213,2 dt/ha oraz 212,3 dt/ha 
– 102,0% wzorca).Odmiany 
Kadryl i Subito miały mniej 
korzystną strukturę plonu, 
(udział plonu kolb w plonie 
ogólnym suchej masy), na tle 
zestawu badanych odmian, 
gdyż wyniósł on odpowied-
nio 47,6% dla odmiany Kadryl 
i 49,3% dla odmiany Subito. 
Bardziej korzystna strukturę 
plonu miała odmiana ES Fire-
ball (52,6%).  Zawartość suchej 
masy w plonie ogólnym przy 
zbiorze była bardzo korzyst-
na, (powyżej 33,4%), w całym 
zestawie badanych odmian, 
również w tych o najwyższym 
plonie ogólnym suchej masy.

W roku 2013 Powyżej 
wzorca plonowały odmia-
ny Kosmal (212 dt/ha), 
P0746 (211,4 dt/ha), Atletas 
CCA (210,9 dt/ha) - wszyst-
kie około 101% wzorca, a na 
poziomie wzorca, ES Fire-
ball (210,2 dt/ha) i Indexx 
CCA (210,5 dt/ha). Korzyst-
ny udział plonu suchej masy 
kolb w plonie ogólnym suchej 
masy zanotowano dla od-
mian Indexx CCA (53,0%), 
Atletas CCA (52,8%), ES 
Fireball (52,4%). W odmia-
nie Kosmal, o najwyższym 
ogólnym plonie suchej masy 
udział suchej masy kolb wy-
niósł 48,6%. W przypadku 
odmian o plonie suchej masy 
wyższym od wzorca lub na 
poziomie wzorca, zawartość 
suchej masy kształtowała się 
następująco: Kosmal (34,2%), 
Atletas CCA (35,2%), ES Fi-
reball (34,6%), Indexx CCA 
(34,5%). Była to zawartość 
suchej masy na poziomie ko-
rzystnym do produkcji dobrej 
kiszonki.

dr inż. Roman Warzecha 
I H i A R- P I B 

 Radzików
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Zapewnienie roślinie uprawnej odpowiedniej ilo-
ści azotu w krytycznych okresach rozwojowych jest 
wyzwaniem dla producentów. Dostępne metody  
i terminy nawożenia często nie pokrywają zapo-
trzebowania rośliny uprawnej. Jedną z przyczyn 
są straty azotu spowodowane przez mikrobiolo- 
giczne przemiany (nitryfikacja), prowadzące do jego 
wymywania w głąb gleby, przemieszczania do wód 
gruntowych oraz ulatniania w powietrze. (rys. 1)

Aktywność drobnoustrojów glebowych (bakterii Nitro-
somonas) zwiększa się, kiedy temperatura gleby zbliża 
się do 10 ºC i przekracza tę wartość. Proces nitryfikacji 
prowadzący do całkowitej przemiany formy amonowej 
w azotanową może trwać w wyższej temperaturze 
zaledwie dwa do czterech tygodni. Azot w formie 
amonowej wiąże się z kompleksem sorpcyjnym gleby 
(cząsteczkami gleby). Azot w formie azotanowej nie 
jest wiązany przez kompleks sorpcyjny gleby i podlega 
procesom wypłukiwania i denitryfikacji prowadzącym 
do strat.

Straty te mają wymiar ekonomiczny  
oraz środowiskowy i są przyczyną: 
• spadku ilości i jakości plonów 
• konieczności dzielenia dawek nawozów 
azotowych 
• niskiej efektywności zastosowanego azotu 
• szkodliwego wpływu na środowisko
Zastosowanie nadmiernej dawki azotu w uprawach 
polowych nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 
ponieważ roślina uprawna zużywa go tylko tyle, ile  

potrzebuje; nadmiar azotu najprawdopodobniej będzie 
„stracony” i zanieczyści środowisko wskutek wymywa-
nia lub ulatniania. W szczególności, biorąc pod uwagę 
obecne wysokie koszty nawozów azotowych,  
badacze uniwersyteccy i wysokiej klasy doradcy  
rolniczy zalecają, aby stosować tylko niezbędną  
dawkę. Należy podejmować działania, aby zatrzymać 
azot w glebie w formie przyswajalnej dla rośliny  
i zapewnić jego dostępność możliwie najdłużej, 
zwłaszcza w tych fazach rozwojowych, kiedy  
roślina uprawna potrzebuje najwięcej tego składnika.  
Istnieją różne metody ograniczania strat azotu  
i zapewniania jego dostępności w krytycznych 
fazach rozwojowych roślin uprawnych.

Niezależnie od formy nawozu (mineralny albo  
organiczny) azot przyswajalny dla rośliny  
poprzez system korzeniowy występuje w glebie  
w formie amonowej i azotanowej. Forma amonowa jest  
najefektywniej pobieraną i wykorzystywaną formą 
azotu zarówno przez kukurydzę, zboża jak i rzepak. 
Tylko forma amonowa nie podlega stratom. Forma 
azotanowa może być wniesiona w formie nawozu  
mineralnego lub pojawia się w wyniku przemiany 
formy amonowej w procesie nitryfikacji. Największe 
straty zaaplikowanego azotu wskutek wymywa-
nia zachodzą głównie na glebach lekkich, piasz- 
czystych. Natomiast denitryfikacja, prowadząca  
do ulatniania się zastosowanego azotu w powietrze, 
najczęściej zachodzi na glebach ciężkich, gliniastych.

JAK SZYBKO NASTĘPUJĄ STRATY AZOTU?

Wymywanie:
• gleby piaszczyste: opad deszczu w ilości  
10 l/m² może przemieścić azot w formie azotanowej 
(NO3 -) aż o 12 cm w głąb profilu gleby.
• gleby ciężkie: utrata azotu w formie azotanowej  
(NO3 -) od 7 do 23 kg rocznie.
Denitryfikacja/ulatnianie:
• utrata 10% azotu azotanowego w ciągu trzech dni  
w glebie nasyconej wodą 
• utrata kolejnych 10% każdego kolejnego dnia, kiedy 
gleba w dalszym ciągu jest nasycona wodą (tzn. w gle-
bie mokrej w ciągu czterech dni traci się co najmniej 
20%)
Ponad 60% gleb w Polsce to gleby lekkie, piaszczys-
te narażone na wymywanie azotu. Największe straty 
azotanów występują od maja do lipca. (rys. 2) 

Stabilizacja azotu amonowego chroniąca przed wymy-
waniem i ulatnianiem, w górnej warstwie  

gleby – strefie systemu korzeniowego (do 60 cm),  
jest kluczowa dla optymalnego wzrostu, rozwoju  
i plonowania.   
Rolnicy nie mają wpływu na cenę nawozów 
azotowych, jednak mogą poprawić opłacalność 
inwestycji w nawozy. 

JAK NAJLEPIEJ GOSPODAROWAĆ AZOTEM?

Najlepsza praktyka gospodarowania obejmuje szereg 
sprawdzonych metod w ramach dobrych praktyk  
rolniczych, dzięki którym inwestycje w nawozy 
zwrócą się w największym stopniu (szczegóły  
w dostępnych zaleceniach np. www.IUNG\dpr  
oraz www.N-Lock.pl ).
Jedną z nich jest wprowadzenie technologii N-Lock 
z wykorzystaniem stabilizacji dostępnego dla rośliny 
azotu w strefie systemu korzeniowego.

Technologia N-Lock jest oparta na innowacyj- 
nym w Polsce i w Europie sposobie nawożenia roślin 
uprawnych nawozami mineralnymi lub organicznymi  
z zastosowaniem stabilizatora azotu N-LOCK.  
Technologia N-Lock jest dostosowana do potrzeb 
lokalnych systemów nawożenia i jest przezna- 
czona do stosowania ze wszystkimi rodzajami 
nawozów zawierających azot w formie   amonowej 
i/lub amidowej – mineralnych i organicznych.

Stabilizator azotu N-Lock spowalniając proces 
nitryfikacji zapobiega przemianom stabilnej formy 
amonowej w azotanową, która szybko podlega stratom 
(wymywanie, ulatnianie). 

Bezkonkurencyjna technologia 
Konkretnie o maksymalizacji plonu, ochronie azotu i środowiska

Gdzie należy stosować N-Lock?
•  W sytuacjach, w których straty azotu mogą być 

wysokie, np. na glebach przepuszczalnych lub 
podatnych na zalewanie.

•  Przy uprawach intensywnych, wymagających 
wysokiej efektywności wykorzystania azotu.

•  Jako wsparcie w prawidłowym 
zagospodarowaniu gnojowicy i obornika.

•  Gdy azot musi być dostępny przez cały okres 
wzrostu i rozwoju roślin.

•  W sytuacji, gdy konieczne jest minimalizowanie 
negatywnego wpływu azotu na środowisko. Solutions for the Growing World

Wymywanie

Aplikacja azotu
Denitryfikacja

Wspieranie praktyk rolniczych przyjaznych 
środowisku.
N-Lock poprzez dłuższe utrzymywanie 
azotu w formie jonów amonowych redukuje 
wymywanie azotu do wód gruntowych 
i powierzchniowych oraz ogranicza uwalnianie 
gazów cieplarnianych do atmosfery.

Badania wykazały, iż aktywny składnik N-Lock 
redukuje wymywanie azotu o 16% oraz 
zmniejsza emisję gazów cieplarnianych 
o około 50%.

Jak używać N-Lock:
•  Dawka: 2,5 litra na hektar. 

Minimalna ilość wody -100 litrów na hektar.
•  N-Lock można dodawać do azotowego 

nawozu płynnego.
•  Podczas mieszania i aplikacji mieszadło 

opryskiwacza powinno być włączone.
•  N-Lock można również dodawać do 

gnojowicy.
•  N-Lock zwiększa efektywność działania 

wszystkich typów nawozów azotowych.
•  Aby N-Lock został prawidłowo wchłonięty 

przez glebę, po aplikacji konieczny jest 
opad 12 mm deszczu. Jeśli opad nie miał 
miejsca, zaleca się przeprowadzenie płytkiej 
kultywacji.

•  Zastosowanie przed siewem rośliny uprawnej 
i wymieszanie z glebą zapewnia jego 
skuteczne działanie.

•  W przypadku stosowania N-Lock po siewie 
lub po wschodach rośliny uprawnej preparat 
działa skutecznie, gdy w ciągu 10 dni spadnie 
co najmniej 12 mm deszczu. TWÓJ AZOT NIE JEST 

TAK BEZPIECZNY, JAK MYŚLISZ

Stabilizator Azotu

TM

Rys. 2 Potencjalna strata azotu w formie  
azotanowej (saletrzanej)

Rys. 1 Proces przemian azotu
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Stabilizator azotu N-Lock chroni azot  
w strefie korzeni pozwalając na optymalne  
wykorzystanie potencjału plonotwórczego.  
Jak najdłuższe zachowanie azotu w formie amonowej  
dzięki zastosowaniu technologii N-Lock, zapewnia 
jego dostępność w krytycznych fazach rozwo-
jowych roślin uprawnych. Powoduje to dalszy  
wzrost plonów i zwiększa efektywność  
wykorzystania nawozów azotowych.

N-Lock to sprawdzona od wielu lat techno-
logia. Wynaleziona przez naukowców firmy           
Dow AgroSciences nitrapiryna, to przyjazny dla 
środowiska stabilizator azotu. Nitrapiryna jako 
substancja aktywna jest od 39 lat w sprzedaży  
i stosowaniu w praktyce rolniczej w USA.  
Dow AgroSciences przygotowało nową formulację 
produktu zawierającego substancję aktywną nitra-
pirynę (zamkniętą w mikrokapsułach), która umożli-
wiła komercjalizację tego produktu (N-Lock/Instinct)  
na terenie całego Świata (Polska, inne kraje Unii  
Europejskiej, Australia, kraje azjatyckie, itd.) 
Stabilizator azotu N-Lock to nowo- 
czesna formulacja mikrokapsuł, która umożli-
wia prosty zabieg opryskiwaczami polowymi, 
powoduje, że preparat jest aktywny  
i ogranicza straty azotu do 12 tygodni. 
N-Lock to wiedza poparta ponad 30-let-
nimi rezultatami. Badania były prowadzone  
i publikowane przez niezależne źródła naukowe.  
Stosowanie w USA nitrapiryny zawartej w prepara-
cie N-Lock w uprawie kukurydzy, powoduje średnio 
7% wzrost plonów. Pozytywne rezultaty potwierdzają  
także badania przeprowadzone w Polsce w ostatnich 
latach przez placówki naukowe lub na terenie stacji 
doświadczalnych IUNG Puławy, UP Lublin, UP Poznań, 
UWM Olsztyn (Wyk. 1-2).
 

Wyk. 1 Średnie plony ziarna kukurydzy w Polsce  
w latach 2012-2014, przeliczone na 15% wilgotności. 
Doświadczenia poletkowe przeprowadzone w Polsce.

Technologia     N-Lock    to    korzyści    przy   
zachowaniu optymalnego poziomu nawożenia:
• zwiększenie dostępności azotu
• zwiększona efektywność zastosowanego azotu
• wykorzystany potencjał plonowania
• możliwość pełnego i efektywnego  
wykorzystania nawozów azotowych
• większa elastyczność w terminach stoso-
wania i wysokości jednorazowych dawek 
nawozów azotowych
• większa możliwość doboru odpowied-
niego typu nawozów azotowych

Jednorazowa dawka stabilizatora azotu  
N-Lock wynosi 2,5l/ha w sezonie wegeta- 
cyjnym. Nie zależy od typu nawozu ani 
od poziomu nawożenia azotem roślin 
uprawnych. N-Lock nie jest produk-
tem zastępującym nawóz azotowy.  
N-Lock może być zastosowany przed 
siewem, po siewie lub w trakcie  
wegetacji kukurydzy zbieranej 
na ziarno lub kiszonkę, pszenicy ozimej  
(za wyjątkiem odmian klasy K), jęczmienia  
ozimego, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy  
jarej, pszenżyta jarego, owsa, jęczmienia jarego 
(za wyjątkiem jęczmienia browarnego), rzepaku 
ozimego, rzepaku jarego. 

N-Lock powinien być zastosowany kilka dni przed lub 
po wysiewie granulowanych, azotowych nawozów 
mineralnych (mocznik, siarczan amonu, saletra 
amonowa, saletrzak). 

N-Lock może też być zastosowany jako mie- 
szanina zbiornikowa z płynnym nawozem azotowym 
(Roztworem Saletrzano-Mocznikowym). 

Stabilizator azotu N-Lock może też być  
zastosowany na polach nawożonych 
nawozami organicznymi: obornik, gno-
jowica, masa (pulpa) pofermentacyjna  
z biogazowni kilka dni przed lub zaraz po ich 
aplikacji.

N–Lock działa w glebie i powinien być 
wprowadzony do gleby albo w wyni-
ku zabiegu uprawowego (np. w ramach 
uprawy przedsiewnej), albo w wyni-
ku opadów deszczu lub deszczowania. 
Wprowadzenie do gleby powinno na- 
stąpić do 10 dni po zastosowaniu produktu.  
Do wprowadzenia produktu do gleby 
wystarczają opady deszczu w wysokości co 
najmniej 12 mm w ciągu 10 dni po zabiegu. 

Optymalnym terminem stosowania stabili-
zatora azotu N-Lock, jest w przypadku roślin 
jarych, wiosna przed siewem rośliny uprawnej.  

W roślinach ozimych najlepiej zastosować go wiosną 
przed lub po ruszeniu wegetacji, w terminie stoso- 
wania głównego wiosennego nawożenia azotowego. 
 

 
Wyk. 2 Średnie plony ziarna pszenicy ozimej  
w Polsce w latach 2012-2014. Doświadczenia  
poletkowe przeprowadzone w Polsce.

Technologia N-Lock to oprócz bezpośred-
nich korzyści ekonomicznych, także wspiera-
nie praktyk rolniczych przyjaznych środowisku.  
Jest bezkonkurencyjnie przydatna w każdym  
gospodarstwie rolnym z intensywną uprawą 
kukurydzy, zbóż czy też rzepaku, z taką samą 
ważnością jak nawożenie makroskładnikami. 

Znaczenie technologii N-Lock wzrasta jeszcze bardziej 
w gospodarstwach objętych programem OSN czy też 
korzystających z Programu rolnośrodowiskowego  
“Pakiet 1: Rolnictwo zrównoważone”. Pomaga 
zwiększać plony przy ograniczonych maksymalnych 
dawkach nawożenia azotem i minimalizować  
negatywny wpływ azotu na środowisko – ograni- 
cza ryzyko skażenia wód gruntowych i emisję gazów  
cieplarnianych.

Szczegółowe informacje o bezkonkurencyjnej  
technologii N-Lock dostępne są w materiałach  
informacyjnych firmy Dow AgroSciences, na stronie 
internetowej www.N-LOCK.pl oraz u przedstawicieli 
Dow Agrosciences.

     
      
 

dr inż. Grzegorz Grochot
Specjalista d/s doświadczalnictwa i agrotechniki

                     Dow AgroSciences Polska

Dow AgroSciences Polska ®™ znak towarowy firmy The Dow Chemical Company (“Dow”) lub spółki stowarzyszonej z Dow.
Z preparatu N-Lock należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
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Przystawka do siewu rzędowego 
już dostępna w naszej sieci sprzedaży!

R E K L A M A

Nawożenie kukurydzy na start

Pierwiastki 
w uprawie

W przypadku startowego 
nawożenia kukurydzy naj-
ważniejszym składnikiem 
jest fosfor, którego brak uwi-
dacznia się najbardziej w wa-
runkach chłodnej wiosny, 
niesprzyjających pobieraniu 
tego makroskładnika z gleby. 
W temperaturach poniżej 12ºC 
pobieranie fosforu z gleby jest 
upośledzone, nawet jeśli ten 
składnik występuje w glebie 
w wystarczającej ilości. Taki 
spadek temperatury spowal-
nia pobieranie fosforu nawet 
o 70%. Mobilność jonów 
fosforu w glebie jest niska, 
dlatego pierwiastek ten powi-
nien znajdować się w zwięk-
szonej ilości w bezpośredniej 
bliskości kiełkujących nasion 
i rozwijjacej się rizosfery. Fos-
for jest niezbędny do wszyst-
kich procesów życiowych; 

zapewnia energię nie tylko 
do wykształcania systemu ko-
rzeniowego, ale również do 
wzrostu liści, procesu oddy-
chania i fotosyntezy.

Kukurydza wymaga do 
swojego rozwoju odczynu 
gleby w granicach 5,5-7,0 pH.

W warunkach zbyt kwa-
śnego odczynu fosfor może 
ulegać uwstecznianiu w re-
akcji z jonami glinu, żelaza 
i manganu. Dlatego bardzo 
ważna jest stabilizacja odczy-
nu gleby pod uprawę kukury-
dzy. Zjawisku uwsteczniania 
fosforu, również w warunkach 
kwaśnego odczynu gleby, za-
pobiega opracowana przez 
francuską firmę Agronutrition 
technologia TPP (Technologia 
Ochrony Fosforu). Polega ona 
na skompleksowaniu jonów 
fosforonanowych związkami 
organicznymi, co zwiększa ich 
przyswajalność. Wraz z fosfo-
rem, w postaci nawożenia star-
towego do gleby są wnoszone 

takie pierwiastki, jak: azot, 
wapń, siarka, cynk i inne 
mikroskładniki. Azot jest 
odpowiedzialny za budowę 
struktury rośliny. Siarka jest 
składnikiem aminokwasów 
i wpływa na pobieranie azotu.

Cynk jest generalnie naj-
bardziej decyfitowym skład-
nikiem w uprawie kukurydzy. 
Wpływa bardzo korzystnie na 
rozwój systemu korzeniowego 
i gospodarkę azotem. Ponadto 
reguluje pobieranie fosforu 
i magnezu. Wzmacnia tole-
rancję roślin na chłody.

W nawożeniu rzędowym 
kukurydzy jest stosowany 
głównie POLIDAP - fosfo-
ran amonu o składzie: N-18%, 
P2O5- 46,%, S-2%. Nawożenie 
potasowe jest stosowane jesie-
nią lub wiosną w formie soli 
potasowej.  W nawożeniu rzę-
dowym kukurydzy mogą też 
być stosowane nawozy wielo-
składnikowe zawierające fos-
for i azot i potas, np. Yara Mila 

corn: NPK 7-20-28 +S, CaO, 
MgO, B, Fe, Mn, Zn, Polifo-
ski: NPK 6-20-30, lub o innym 
składzie, Amofoski, Lubafos 
corn: NPK (S): 5-10-21+ S 
(20) +bor, cynk. Nawożenie 
rzędowe powinno zapewnić 
dawkę fosforu (P2O5) w ilo-
ści w ilości około 50kg/ha, 
co wymaga zastosowania 
około 110 kg fosforanu amo-
nu. W przypadku stosowania 
nawozów wieloskładnikowych 
(Polifoski „6”, lub Yara Mila 
corn), trzeba odpowiednio za-
stosować około 200 kg nawozu 
na hektar. Łączna wielkość 
dawki fosforu jest uzależniona 
od  zasobności gleby oraz od 
oczekiwanych plonów ziarna 
lub kiszonki. Zapotrzebowa-
nie na fosfor wynosi średnio 
11-14kg P2O5 na 1 tonę ziar-
na suchego + słomę. Ponadto 
należy zapewnić 20-33kg N, 
28-37kg K2O, 5kg Mg, 4kg S, 
7kgCa na każdą tonę suchego 
ziarna + słomę. Nawożenie 
rzędowe umożliwia reduk-
cję dawki fosforu i potasu 
o około 1/3 w porównaniu 
do przedsiewnego nawożenia 
rzutowego. W nawożeniu rzę-
dowym nie powinno stosować 
się mocznika, gdyż może on 
działać trująco na kiełkują-
ce nasiona i spowodować ich 
zniszczenie. Właściwą formą 
azotu w nawożeniu rzędowym 
jest forma amonowa.

Mikroskładniki 
w uprawie

Najbardziej znanymi i po-
wszechnie stosowanymi nawo-
zami do startowego nawożenia 
współrzędnego (ultrazlokali-
zowanego) w uprawach rol-
niczych, w tym również 
w kukurydzy są Microstar 
PZ i Physiostart.

Microstar PZ zawiera 10% N, 
40% P205, 11% SO3, 2%Zn. 
Nowszymi wersjami są Micro-
star PZ Max: 12% N, 50% P2O5 
(w tym 49% rozpuszczalnego 
w wodzie), 2% Zn, 5% SO3 
oraz Microstar PMX: 10% N, 
38% P2O5, 11% SO3, 

3% MgO zawierający rów-
nież mikroskładniki cynk, bor, 
miedź, żelazo, mangan, mo-
libden. W składzie nawozów 

Microstar znajduje się formu-
lacja TPP (Technologia Ochro-
ny Fosforu), co zapewnia 
najwyższą przyswajalność 
tego składnika. Microstar 
PZ Max zawiera najwyższą 
koncentrację rozpuszczalne-
go w wodzie fosforu, bo aż 
49%. Nawozy startowe Mi-
crostar w kukurydzy stosuje 
się w dawce 20-30kg/ha.We-
dług firmy Agrosimex, dys-
trybutora tych nawozów, „ 
Microstar pozwala obniżyć 
dawki fosforu stosowanego 
tradycyjnie o 30-50%, oraz 
zdecydowanie podnosi plony 
i opłacalność uprawy nawożo-
nych roślin”. Opinia powyższa 
znajduje pełne uzasadnie-
nie w badaniach własnych 
(R.Warzecha), prowadzonych 
przez kilka lat we współpra-
cy z Działem Nawozów firmy 
Agrosimex. Uzyskano w po-
równaniu z kontrolą (nawo-
żenie rzutowe tradycyjnymi 
nawozami), statystycznie 
istotne wzrosty plonu ziarna 
i suchej masy kiszonki ku-
kurydzy. Ziarno przy zbiorze 
wykazywało mniejszą wil-
gotność, co przekładało się 
na zmniejszenie kosztów su-
szenia. Rośliny wykazywały 
lepszy wigor w początkowym 
okresie wegetacji, dojrzewały 
wcześniej, charakteryzowały 
się zwiększoną odpornością 
na czynniki stresowe biotycz-
ne (chłody, okresowe susze) 
i abiotyczne (choroby i szko-
dniki). Microstar stosuje się 
w dawce 20-30kg/ha.

Physiostart, produkt firmy 
Timac Agro, to nawóz azo-
towo fosforowy zawierający 
siarkę i cynk o składzie 8%,N, 
28% P2O5, 23% S, 2% Zn oraz 
mezocalc 25%. Nawóz zabez-
piecza wymagania roślin we 
wczesnej fazie rozwoju. Azot 
amonowy powoduje szybszy 
start wegetacji, a nawóz nie 
ulega wypłukiwaniu. Physio-
start wykorzystuje potencjał 
plonotwórczy roślin dzię-
ki obecności siarki i azotu. 
Zapewnia szybki wzrost ko-
rzenia, dzięki odpowiednim 
proporcjom między rozpusz-
czalnym fosforem i cynkiem. 
Stymuluje rozwój systemu 
korzeniowego dzięki kom-
pleksowi Physio+, aktywnym 

molekułom pochodzącym 
z alg morskich zawierają-
cym aminopurynę. Kompleks 
Physio+ stymuluje podziały 
komórkowe, co pobudza roz-
wój systemu korzeniowego, 
a przede wszystkim korzeni 
włośnikowych. Przyspiesza 
również absorpcję wapnia. 
Mikrogranulat stosuje się 
w dawce 20-25 kg/ha.

Mikrogranulaty Micro. 
Grupa Azoty we współpra-
cy z PPC ADOB, wprowa-
dzają do sprzedaży nowe 
mikrogranulaty startowe do 
uprawy kukurydzy, rzepaku 
i buraka pod marką Micro. 
Te produkty są wynikiem 
współpracy wymienionych 
podmiotów. Skład nawozów 
Micro zapewnia zapotrzebo-
wanie poszczególnych upraw 
w składniki mineralne. Nawo-
zy Micro stymulują procesy 
metaboliczne we wczesnych 
fazach rozwoju roślin. Łago-
dzą stresy roślin związane 
z zaskorupieniem gleby, niską 
temperaturą i występowaniem 
patogenów oraz ujemne skutki 
wynikające z opóźnionego ter-
minu siewu. Dzięki szybkiej 
i całkowitej rozpuszczalności 
w roztworze glebowym w ob-
rębie rizosfery składniki tych 
nawozów są łatwo i szybko 
dostępne dla roślin. Całkowita 
chelatyzacja mikroskładników 
umożliwia ich pełna przyswa-
jalność bez względu na pH gle-
by i inne czynniki. Zawierają 
cynk i mangan – kluczowe 
mikroskładniki dla rozwoju 
kukurydzy, przy czym cynk 
w nawozach Micro występuje 
w formie łatwiej przyswajalnej 
niż cynk występujący w for-
mie tlenku cynku. Nawozy 
Micro stosuje się w ilości 20-
30kg/ha przy zastosowaniu 
aplikatorów do mikrogranu-
latów, podobnie jak nawozy 
Microstar i Physiostart. 

dr inż. Roman Warzecha 
I H i A R- P I B 

 Radzików

Celem nawożenia startowego jest dostarczenie składników pokarmowych do gleby.
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R E K L A M A

Technologia ochrony fosforu

Innowacyjna Technologia 
Ochrony Fosforu TPP (Tech-
nology Phosphore Preserva-
tion®) w nawożeniu startowym 
kukurydzy. 

W przypadku uprawy ku-
kurydzy najważniejszym, 
newralgicznym okresem jest 
początek wegetacji. W tym 
czasie kukurydza jest wrażli-
wa na stresy biotyczne i abio-
tyczne, a przede wszystkim na 
dostępność startowych skład-
ników pokarmowych z gleby. 
Najważniejszymi makroele-
mentami startowymi są fos-
for i azot. Szczególnie fosfor, 
jako pierwiastek wchodzący 
w skład związków energe-
tycznych determinuje wzrost 
i rozwój systemu korzenio-
wego. Prawidłowy system 
korzeniowy  odpowiada za 
szybkie pobieranie wody oraz 

składników pokarmowych, jak 
również za tworzenie pokroju 
rośliny. Fosfor jest pierwiast-
kiem, który sprawia plantato-
rom wiele kłopotów. Nawet na 
stanowiskach o dobrej kul-
turze widoczne są problemy 
z jego dostępnością. Wyni-
ka to z małej mobilności tego 
pierwiastka w glebie. Korzenie 
roślin są w stanie pobrać fos-
for,  z odległości nie większej 
niż 1 mm. Ponadto jego do-
stępność ograniczają także 
niskie temperatury. Spadek 
temperatury poniżej 13OC 
może zmniejszyć pobieranie 
fosforu nawet o 70%. Kolej-
nym problemem związanym 
z dostępnością fosforu jest 
jego podatność do wchodze-
nia w połączenia z glinem, 
żelazem i manganem (w za-
leżności od odczynu  – pH 
<5,8) oraz wapniem (przy 
pH>7). Gdy fosfor przestaje 
być dostępny dla rośliny, na-
stępuje zahamowanie wzrostu 
i  rozwoju, co w konsekwencji 
prowadzi do spadku plonu. 

W jaki sposób, zatem 

zaradzić takiemu zjawisku 
i jak zapewnić roślinom pełną 
dostępność fosforu w momen-
cie startu kukurydzy?

Znanym sposobem dostar-
czania startowych składników 
pokarmowych jest aplikacja 
współrzędowa, ultrazlo-
kalizowana. Polega ona na 
zastosowaniu nawozu mi-
krogranulowanego do redli-
cy nasiennej i dostarczeniu 
fosforu, azotu, siarki oraz 
mikroelementów (cynku) 
w bezpośrednie sąsiedztwo 
kiełkujących nasion.

Kluczowym elementem 
tego sposobu startowego 
nawożenia jest odpowiedni 
dobór składników pokarmo-
wych. Ideą jest dostarczenie 
składników od razu dostęp-
nych dla rośliny i zabez-
pieczonych przed startami 
(uwstecznieniem). Dotyczy 
to przede wszystkim fosfo-
ru. Te wymagania spełnia 
mikrogranulowany nawóz 
startowy Microstar PZ, za-
pewniający pełną dostępność 
fosforu zaraz po zastosowaniu, 

a także wprowadzenie Tech-
nologii Ochrony Fosforu (TPP) 
- Technology Phosphore 
Preservation®. 

Co-formulacjaTPP - Tech-
nologia Ochrony Fosforu pole-
ga na skompleksowaniu jonów 
fosforanowych substancją 
organiczną ( kwasami hu-
musowymi). Silne działanie 
chelatyzujące tych związków 
zapewnia ochronę fosforu. 
W wyniku tego otrzymuje-
my wysoką dostępność tego 
niezbędnego pierwiastka. 

Technologia Ochrony Fos-
foru (TPP) to:

- efekt ochronny – fosfor jest 
zabezpieczony przed uwstecz-
nianiem z jonami żelaza, man-
ganu i aluminium,

- efekt dostępności – zabez-
pieczenie dostępności fosforu, 
ograniczenie jego retrograda-
cji (unieruchomienia) z jonami 
wapnia,

- efekt biodostępności – 
zwiększenie dostępności 
fosforu dla rośliny – wyższy 
współczynnik pobierania.

W przypadku startowego 

nawożenia kukurydzy nie-
zbędnym mikroelementem 
jest cynk. Cynk – stymuluje 
rozwój systemu korzeniowego, 
reguluje gospodarkę azotem, 
zwiększa odporność na niskie 
temperatury.

Dlaczego warto stosować 
nawożenie startowe nawozem 
Microstar PZ?

Wprowadzenie do systemu 
nawożenia produktu Micro-
star PZ pozwala na osiągnię-
cie większych plonów, nawet 
w warunkach ograniczenia 
zalecanych dawek fosforu do 

75%. W sytuacji  stosowania  
nawozu  Microstar  PZ  re-
dukcja  dawki  fosforu  do  
25% rekomendowanej ilości 
pozostaje bez wpływu na po-
ziom plonu.

Nawóz mikrogranulowany 
Microstar PZ stosuje się w ilości 
20 kg/ha. Ponadto zastosowa-
nie tego rozwiązania na glebach 
o uregulowanym odczynie i co 
najmniej średniej zasobności 
w składniki pokarmowe stwa-
rza możliwości do ograniczenia 
nakładów na nawożenie.

Artur Kozera
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biostymulator odżywiania 
mineralnego i plonowania 
kukurydzy

www.arysta.pl

Wysokie plony kukurydzy zależą bezpośrednio od odżywienia i zaopa-
trzenia w wodę w fazie 4-10 liści (poprzedzającej kwitnienie roślin). Przed 
zakończeniem tej fazy zostaje zdeterminowany maksymalny możliwy do 
osiągnięcia plon tzn. liczba rzędów ziarniaków w kolbie i długość rzę-
dów = maksymalna liczba ziarniaków. 
W fazie 4-8 liści kukurydza często słabiej rośnie. Jest to spowodowa-
ne m.in. przez utrudnione pobieranie wody i składników pokarmowych 
przez niedostatecznie rozwinięty system korzeniowy czy też w niższych 
temperaturach ograniczone pobieranie np. fosforu. Słabszy wigor w fa-
zie poprzedzającej kwitnienie może je opóźnić i  wpłynąć niekorzystnie 
na wysokość przyszłego plonu.  

Aby pomóc młodym roślinom pobrać wodę i składniki pokarmowe 
z gleby oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia ich niedoborów i zahamo-
wania wzrostu najlepiej zastosować biostymulator Zeal.

Zeal to płynny preparat aktywujący odżywianie mineralne i przy-
rost biomasy w fazie poprzedzającej kwitnienie,  co bezpośrednio 
przekłada się na  wyższy plon w trakcie zbiorów. 

Podstawowym składnikiem Zeal jest GA 142 – biologicznie aktywny fi l-
trat z alg Ascophyllum nodosum wyprodukowany w oparciu o technolo-
gię PhysioActivator™. Preparat został również wzbogacony o składniki 
mineralne niezbędne dla optymalnego plonowania kukurydzy – fosfor 
(100 g/L), cynk (23 g/L) i molibden (0,2 g/L). 

1. Zeal aktywuje pobieranie składników pokarmowych i zwiększa 
zawartość chlorofi lu w liściach

Prezentowane dane to wzrost zawar-
tości wybranych składników pokar-
mowych w suchej masie roślin kuku-
rydzy po zastosowaniu biostymula-
tora Zeal (średnia z 57 doświadczeń 
wykonanych w warunkach produk-
cyjnych 21 dni po oprysku Zeal).

2. Zeal aktywuje przyrost biomasy w fazie poprzedzającej kwitnienie

12 %-owy przyrost świeżej masy 
części nadziemnej 3 tygodnie po 
zastosowaniu aktywatora Zeal 
(średnia z 47 doświadczeń). W wie-
lu doświadczeniach stwierdzono 
również pozytywny wpływ Zeal na 
liczbę liści i wysokość roślin.

+15%
Azot

+15%
Fosfor

+4%
Potas

+57%
Cynk

+6%
Chlorofi l

System korzeniowy roślin opry-
skanych Zealem jest lepiej rozwi-
nięty – penetruje większą objętość 
gleby.

3. Zeal zwiększa plon kukurydzy
a) Kukurydza na ziarno
W 11 doświadczeniach wdrożeniowych wykonanych w Polsce w 2012 
(9 dośw.) i 2014 (2 dośw.) roku, średni przyrost plonu wyniósł 0,6 t/ha 
ziarna (ok 6%).
W latach 2008-2011 przeprowadzono 55 doświadczeń we Francji. 
Średni przyrost plonu wyniósł 0,38 t/ha ziarna o wilgotności 15%. Śred-
ni przyrost liczby ziarniaków/m2 wyniósł 202 szt/m2.

Przyrost plonu o 0,6 t/ha gwarantuje zysk kilkukrotnie przekracza-
jący koszt preparatu Zeal.

kontrola Zeal 
Plon (t/ha) 10,5 11,1
Wartość plonu (zł/ha) 6.300 6.660
Wartość Zeal (zł/1 zabieg) 0 62
Przychód (zł/ha) 6.300 6.598

Zysk (zł/ha) 298 zł
Do obliczeń przyjęto: Zeal  31 zł/l; kukurydza 15% wilgotności 600 zł/t 

b) Kukurydza na kiszonkę
 w latach 2008-2010 przeprowadzono 42 doświadczenia 
 średni przyrost plonu suchej masy wyniósł +1,4 t/ha 
 rośliny zawierały o 7% więcej skrobi co dawało wyższą wartość ener-
getyczna kiszonki

 poprawa parametrów decydujących o strawności i wartości pokar-
mowej kiszonki 

Zeal jest ważnym uzupełnieniem standardowej technologii uprawy 
kukurydzy?

 Stanowi skuteczne i sprawdzone rozwiązanie problemów związa-
nych z zahamowaniem wzrostu we wczesnej fazie uprawy wynikają-
cych zarówno z niedostatecznie rozwiniętego systemu korzeniowego 
jak i niekorzystnego wpływu niskich temperatur na pobieranie skład-
ników mineralnych zwł. Fosforu.

 Optymalne odżywienie mineralne i bardziej aktywna fotosynteza 
umożliwia szybszy przyrost biomasy w fazie przed początkiem kwit-
nienia co bezpośrednio przekłada się na wyższy plon zarówno ziarna 
jak i suchej masy (w uprawie na kiszonkę).

 Pozytywny wpływ na pobieranie składników mineralnych z gleby 
oznacza również lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów.

Zeal zalecany jest do jednorazowego stosowania 
w dawce 2 l/ha w fazie 4-8 liści kukurydzy. 
W praktyce może być stosowany łącznie 
ze środkami ochrony roślin i nawozami mineralnymi. 

Zeal artykul 266x318 JW ramka 2015.indd   1 25.03.2015   10:53
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Basfoliar® 2.0
6-12-6

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

1,5 kg/haADOB® Zn IDHA

5 l/ha

0,5 kg/l/ha

Basfoliar® 2.0
6-12-6

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

1,5 kg/haADOB® Zn IDHA

5 l/ha

1 kg/l/ha

Klucz do 
skutecznego 
nawożenia
kukurydzy

2.0Nawozy typu ADOB®     i Basfoliar®     stanowią kompleksowy i skuteczny 
program dolistnego nawożenia kukurydzy.

Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów, 
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy.

2.0

Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – Basfoliar 2.0ADOB 2.0

www.adob.com.plADOB®
nawozy
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Dolistne dokarmianie kukurydzy
Odpowiednią metodą likwi-

dacji niedoborów składników 
odżywczych jest ich dostar-
czenie w postaci nawożenia 
dolistnego. Nawozy dolistne 
poza łatwo przyswajalny-
mi makroskładnikami (azot, 
fosfor, potas, magnez, wapń, 
siarka) zawierają szereg mi-
kroelementów.  Podobnie 
jak makroskładniki są one 
łatwo przyswajalne dolist-
nie przez rośliny kukurydzy. 
Poszczególne gatunki roślin 
mają zróżnicowane wymaga-
nia pokarmowe i w różnym 
stopniu reagują na niedobory 
poszczególnych składników 
pokarmowych. Kukurydza 
reaguje najbardziej na brak 
fosforu i cynku. W uprawie 
tej rośliny obserwuje się bar-
dzo często brak boru, manga-
nu (na glebach zasadowych), 
żelaza i miedzi (na glebach 
torfowych). Spośród innych 
składników mogą wystąpić 
niedobory magnezu, wapnia 
i siarki. Najczęściej występują 
niedobory fosforu w począt-
kowych okresach wzrostu 

i rozwoju roślin. Słabo wy-
kształcony system korzenio-
wy w warunkach chłodu, lub 
wysokich różnic temperatur 
dnia i nocy, uniemożliwia 
pobieranie fosforu z gleby. 
W temperaturze poniżej 12C 
pobieranie fosforu jest ograni-
czone aż o około 70%. Liście 
kukurydzy wykazującej brak 
fosforu przyjmują czerwonawe 
zabarwienie, a łodygi są cien-
kie i purpurowe. Zjawisko to 
jest określane mianem „głodu 
fosforowego”. Skutki głodu fos-
forowego można bardzo łatwo 
przezwyciężyć, stosując nawo-
zy dolistne o wysokiej kon-
centracji fosforu. Dostarczenie 
fosforu do roślin, w postaci na-
wozów dolistnych, radykal-
nie poprawia kondycję roślin. 
Liście zmieniają zabarwienie 
na zielone, rośliny podejmują 
dalszy wzrost i rozwój. 

Spośród innych makroskład-
ników w kukurydzy można 
zaobserwować także niedobory 
azotu, potasu, magnezu.

Azot (N) – jest najbardziej 
plonotwórczym składnikiem 

pokarmowym. Decyduje 
o szybkości wzrostu i wielkości 
masy roślin, a w konsekwen-
cji o plonie ekonomicznym. 
Ograniczenie pobierania azotu 
następuje w temperaturze po-
niżej 5ºC. Rośliny wykazujące 
objawy niedoboru azotu mają 
bladozielony kolor liści. Li-
ście zasychają początkowo od 
szczytu, a następnie wzdłuż 
nerwu głównego. Rośliny ro-
sną wolno, dojrzewają późno. 
Brak azotu wpływa na ogra-
niczenie pobierania fosforu 
i potasu. 

Potas (K2O) – odgrywa 
ważna rolę w procesie fo-
tosyntezy i transporcie asy-
milatów. Zapotrzebowanie 
niektórych roślin (okopowe, 
kukurydza) na potas, podob-
nie jak na azot jest bardzo 
wysokie. Niedobór potasu 
silnie ogranicza plony ziarna 
i zielonej masy oraz zmniejsza 
odporność roślin na choroby 
i na stresy środowiskowe. 
Objawy niedoboru na rośli-
nach to nienaturalne, ciem-
nozielone zabarwienia liści 

i powstawanie nekrotycznych 
plam na brzegach blaszek 
liściowych. 

Magnez (MgO) – pier-
wiastek, podobnie jak azot, 
fosfor i potas, zaliczany do 
grupy makroskładników. 
Powoduje szybki przyrost 
biomasy w krytycznych fa-
zach wzrostu, zwiększa ilość 
i jakość białka. Objawy braku 
magnezu w roślinach to żół-
tobiałe przebarwienia wzdłuż 
nerwów blaszek liściowych, 
zaburzenia w przebiegu kwit-
nienia i zapylania, co ograni-
cza zawiązywanie kolb i ich 
wypełnienie ziarnem. 

Brak boru negatywnie wpły-
wa na proces wytwarzania 
organów generatywnych. Kwit-
nienie roślin jest zaburzone. 
Nawozy dolistne zawierające 
bor skutecznie likwidują niedo-
bory tego składnika, wpływają 
na płodność roślin, poprawiają 
zawiązywanie nasion. Zapo-
biegają występowaniu chorób 
fizjologicznych.. Na niektórych 
typach gleb może występować 
niedobór miedzi (Cu) – gleby 

torfowe, żelaza (Fe), manga-
nu (gleby zasadowe) lub siarki 
(SO3). Brak cynku objawia się 
zmniejszeniem wzrostu roślin 
i występowaniem białych lub 
biało-żółtych pasków po obu 
stronach żyłki liścia Nawozy 
zawierające cynk skutecz-
nie likwidują niedobory tego 
składnika. Zwiększają od-
porność roślin na wiosenne 
chłody. Nawozy zawierające 
siarkę aktywizuje przemiany 
azotu w roślinie. Koncentraty 
fosforowo-wapniowe likwidu-
ją niedobory fosforu i wapnia. 
Aktywizuje podziały komórko-
we, wpływają na wytwarzanie 
korzeni włośnikowych.

Oferta „klasycznych” nawo-
zów dolistnych jest bardzo bo-
gata. Występują one w postaci 
cieczy i zawiesin albo w stałej, 
lub chelatów krystalicznych 
do rozpuszczania w wodzie. 
Niekiedy ich cząsteczki są 
rozdrobnione do rozmiarów 
nanocząsteczek. Dzięki temu 
substancje odżywcze są lepiej 
wchłaniane i przyswajane przez 
rośliny. Nawozy dolistne mogą 

zawierać gamę makroskładni-
ków i mikroskładników, lub też 
pojedyncze mikroskładniki, 
tzw. nawozy monoskładniko-
we: żelazo (Fe), mangan (Mn), 
bor (B), miedź (Cu), cynk (Zn), 
molibden (Mo).

Szereg nawozów dolistnych 
lub startowych (granulowa-
nych) ma charakter aktywato-
rów, gdyż poza dostarczeniem 
specyficznych, łatwo przyswa-
jalnych makro i mikroskładni-
ków, aktywują lub stymulują 
procesy fizjologiczne w ro-
ślinie.  Zawierają substancje 
aktywne, najczęściej wyciągi 
z alg morskich. Wywierają po-
zytywny wpływ na procesy 
fizjologiczne, między innymi 
na pobieranie składników mi-
neralnych, fotosyntezę, kwit-
nienie, a w konsekwencji na 
plonowanie roślin uprawnych.

dr inż. Roman Warzecha 
I H i A R- P I B 

 Radzików
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Liczy się czas
Przeprowadzone w odpo-

wiednim terminie zabiegi 
herbicydowe są jednym z naj-
bardziej skutecznych i zara-
zem opłacalnych sposobów 
ograniczających zachwaszcze-
nie plantacji kukurydzy. 

Rośliny kukurydzy ze 
względu na powolny wzrost 
w porównaniu do większości 

gatunków chwastów, zwłasz-
cza w pierwszych 2 tygo-
dniach po siewie, są narażone 
na bardzo silną konkurencję 
z ich strony. 

Na plantacji kukurydzy 
może występować od kilku 
do nawet kilkudziesięciu 
gatunków chwastów, za-
równo jednoliściennych jak 

i dwuliściennych. Najczęściej 
jednak gatunków „istotnych” 
z punktu widzenia plantatora 
jest zdecydowanie mniej, bo 
tylko 1-3 jednoliściennych 
oraz 5-8 dwuliściennych. 
Ich obecność oraz liczebność 
uzależniona jest w głównej 
mierze od typu gleby, przed-
plonu, sposobu uprawy roli 

(tradycyjna, uproszczona), 
sposobu gospodarowania 
(zmianowanie, monokul-
tura), warunków wilgotno-
ściowo-termicznych oraz od 
zasobność gleby w nasiona 
chwastów (tzw. glebowy bank 
nasion). 

Przed czy po 

wschodach 
kukurydzy?

Skuteczność herbicydów 
w odniesieniu do chwastów, 
związana z różnorodnym 
sposobem wnikania w po-
szczególnych terminach sto-
sowania, jest w dużej mierze 
uzależniona  od agrotechniki 
oraz warunków wilgotnościo-
wych panujących w trakcie 
siewu lub krótko po nim. W la-
tach z dużą ilością opadów 
w okresie wiosennym, lepsze 
rezultaty w ograniczaniu za-
chwaszczenia, osiąga się sto-
sując herbicydy doglebowe, 
gdyż w wilgotnej glebie bar-
dzo dobrze aktywizują się ich 
substancje czynne. Natomiast 
w latach z niewielką ilością 
opadów czy nawet brakiem 
w okresie od marca do maja, 
zdecydowanie lepsze wyni-
ki w eliminowaniu chwastów 
z łanu kukurydzy osiąga się 
stosując herbicydy nalistnie, 
stosowane we wczesnych fa-
zach rozwojowych zarówno 
chwastów jak i kukurydzy. 

Najszybciej można zasto-
sować herbicydy doglebowe 
w terminie 1-2 dni po siewie 
lub 2-3 dni przed planowany-
mi wschodami roślin kuku-
rydzy. Są dwa mechanizmy 
działania herbicydów dogle-
bowych. Pierwszy polega na 
przedostaniu się substancji 
aktywnej herbicydu przez 
okrywę nasienną do wnę-
trza nasiona chwastu i nie 
dopuszczenie do kiełkowania 
w wyniku zaburzania proce-
sów fizjologicznych. Drugi 
sposób polega na wniknięciu 
do już kiełkującego nasiona, 
a następnie przedostaniu się 
do młodej siewki chwastu, 
powodując jej zamieranie we 
wczesnej fazie rozwojowej. 

W przypadku gdy na polu 
występują tylko chwasty 
dwuliścienne (rzadkość ale 
się zdarza) możemy zastoso-
wać następujące s.cz.: linu-
ron (np. Afalon Dyspersyjny  
450 SC, Linurex 500 SC, 
Nightjar B 450 SC), terbuty-
loazyna (np. Click 500 SC), 
flufenacet + izoksaftutol (np. 
Boreal 58 WG). Przedstawiony 
powyżej przykład, kiedy na 
polu występują tylko gatunki 

dwuliścienne jest bardzo rzad-
ki. Najczęściej obok gatunków 
dwuliściennych występują 
przynajmniej 2 gatunki jed-
noliścienne tj. chwastnica 
jednostronna i włośnica sina. 
W takim przypadku plantator 
ma do dyspozycji takie s.cz. 
jak: pendimetalina (np. Golden 
Pendi 330 EC, Stomp 400 SC),  
dimetenamid-P + pendimeta-
lina (np. Wing P 462,5 EC). 

Kiedy w wierzchniej war-
stwie gleby występują krót-
kotrwałe niedobory wody 
(trwające 10-14 dni), to wte-
dy skuteczność działania s.cz. 
herbicydów doglebowych jest 
bardzo mocno ograniczona. 
Wyjściem z tej sytuacji może 
być zastosowanie s.cz. herbi-
cydów, które przez plantato-
rów nazywane są potocznie 
„opóźniaczami”. Nazwa ta 
wzięła się stąd, że mogą być 
one zastosowane doglebowo, 
również krótko po wschodach 
kukurydzy. W fazie 1-2(3) liści 
kukurydzy można zastosować 
następujące s.cz. herbicydów 
doglebowych: pendimetalina 
(np. Pendigan 330 EC, Yellow 
Hammer 330 EC), S-metola-
chlor + mezotrion (np. Camix 
560 SE), tienkarbazon + izok-
saflutol (np. Adengo 315 SC), 
S-metolachlor + terbutyloazy-
na + mezotrion (np. Lumax 
537,5 SE), petoksamid + ter-
butyloazyna (np. Successor 
T 550 SE). Natomiast w fazie 
do 4 liści kukurydzy można 
zastosować doglebowo jedy-
nie petoksamid (np. Succes-
sor 600 EC, Traxor 600 EC). 
Wymienione powyżej s.cz. 
herbicydów doglebowych, 
ograniczają zarówno gatunki 
jednoliścienne (głównie tzw. 
prosowate) oraz kilka gatun-
ków dwuliściennych.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli 

Wrocław

Kukurydza jest rośliną, która bardzo źle znosi konkurencję ze strony chwastów.
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