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Nominacje zostały wręczone
W dniu 21 lutego 

2017 roku Dyrektor Cen-
tralnego Ośrodka Badania 
Roślin Uprawnych prof. 
Edward Gacek wręczył 
nominacje członkom no-
wego składu Komisji ds. 
Rejestracji Odmian Ku-
kurydzy. Komisja jest 
organem doradczym i opi-
niodawczym COBORU 
w sprawach związanych 
z podejmowaniem decyzji 
przy rejestracji tej grupy 
roślin. Kadencja nowo po-
wołanej Komisji będzie obo-
wiązywać od 01.01.2017 do 
31.12.2020 roku.

Do zadań Komisji ds. Re-
jestracji Odmian Kukurydzy 
należy w szczególności:

Opiniowanie zamierzeń 
rejestrowych COBORU 
w sprawie wpisu i odmowy 
wpisu odmian do Krajowego 
Rejestru, przygotowanych 
na podstawie wyników urzę-
dowych badań wartości go-
spodarczej odmian (WGO), 
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 
1 oraz art. 8 ustawy z dnia 
9 listopada 2012 roku o na-
siennictwie (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1512; z późn. zm.); za-
mierzenia dotyczą odmian 
roślin rolniczych, które re-
jestruje się po spełnieniu 
kryterium zadowalającej 
wartości gospodarczej.

Opiniowanie zamie-
rzeń o skreśleniu odmia-
ny z Krajowego Rejestru 

w przypadkach gdy:
• odmiana zagraża zdro-

wiu ludzi, zwierząt lub 
roślin (zgodnie z art. 
25 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o nasiennictwie)

• odmiana przestała mieć 
zadowalającą wartość go-
spodarczą (zgodnie z art. 

25 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o nasiennictwie)
Opiniowanie innych 

spraw dotyczących pro-
wadzenia badań urzędo-
wych WGO.

Nominacje w skład Ko-
misji ds. Rejestracji Odmian 
Kukurydzy otrzymali:

Powołano nowy skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy.

Roman Warzecha

1. Dr inż. Roman Warzecha – Przewodniczący Komisji
2. Prof. Dr hab. Tadeusz Michalski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Mgr inż. Hubert Kulesza
4. Prof. Dr hab. Henryk Bujak
5. Mgr inż. Eugeniusz Piątek
6. Dr inż. Tadeusz Solarski
7. Dr hab. Zbigniew Podkówka prof. nadzw.
8. Mgr inż. Władysław Podłowski
9. Dr hab. Inż. Paweł Bereś prof. nadzw.
10. Inż. Tadeusz Szymańczak
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„Młody Agro-Przedsiębiorca”

Concordia Ubezpieczenia, 
Banki Spółdzielcze SGB 
i Fundacja Wsparcia Rolnika 
POLSKA ZIEMIA zorga-
nizowały konkurs „Młody 
Agro-Przedsiębiorca”. Pro-
jekt skierowany do słucha-
czy szkół rolniczych w całej 
Polsce, trwał od września do 
grudnia br. 

– Poprzez ten konkurs 
chcieliśmy zwrócić uwagę 
na perspektywy i potencjał 
tkwiący w rolnictwie.  – wy-
jaśnił Jacek Smolarek, Prezes 
Concordii Ubezpieczenia. 

Robert Tórz p.o. Dyrek-
tora Departamentu Produk-
tów Bankowych i Procedur 
z SGB podkreślił, że istot-
nym aspektem dla Banków 
Spółdzielczych SGB jest 
propagowanie wśród mło-
dzieży z terenów wiejskich 
aktywnego i przedsiębiorcze-
go podejścia do prowadzenia 
własnego agrobiznesu.

Tematem konkursu było 
„Nowoczesne gospodarstwo 
rolne”. Słuchacze szkół rol-
niczych, w 6-osobowych 

zespołach, mieli za zadanie 
przygotować multimedial-
ną prezentację na powyż-
szy temat. Każdy zespół 
pracował pod okiem na-
uczyciela – koordynatora. 
Projektowane gospodarstwo 
musiało spełniać kryteria do-
chodowości, innowacyjności 
i bezpieczeństwa. 

Honorowy patronat nad 
konkursem objęli: Mini-
sterstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Minister Edukacji 
Narodowej, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR), Agencja Nieru-
chomości Rolnych (ANR) 
oraz Agencja Rynku Rolnego 
(ARR). 

– Pragnęliśmy aby mło-
dzi ludzie przekazali swo-
je uwagi i pomysły, które 
sprawią, że kolejne pokole-
nia mieszkańców obszarów 
wiejskich zaczną upatrywać 
szanse na godne życie wła-
śnie w gospodarce rolnej.  – 
powiedziała Elżbieta Górnik, 

Wiceprezes Zarządu Funda-
cji Wsparcia Rolnika POL-
SKA ZIEMIA.

Komisja konkursowa 
oceniała przedsiębiorcze 
myślenie oraz umiejętność 
zastosowania instrumen-
tów wsparcia finansowego 
do zdynamizowania dzia-
łalności. Wyróżnione zo-
stały prace, których autorzy 
przewidzieli i zminimalizo-
wali ryzyka związane z pro-
wadzeniem gospodarstwa 
rolnego.

Laureaci konkursu „Mło-
dy Agro-Przedsiębiorca” to:

1 miejsce ZSC-
KR w Widzewie

2 miejsce ZSC-
KR w Powierciu

3 miejsce ZSR 
w Namysłowie

Wyróżnienia trafiły do: 
ZSCKR w Brzostowie 
ZSCKR w Rudce 
ZSCKR w Henrykowie 
ZSCKR w Brześciu 
ZSCKR w Lututowie

Źródło: Concordia
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Konkurs dla szkół rolniczych
Nowości Agrosimexu

Asortyment oferowany 
przez dystrybutora liczy po-
nad 6000 produktów, w tym 
wiele unikalnych środków 
ochrony roślin i nawozów. 
Podczas konferencji zapre-
zentowano najważniejsze 
innowacje, w programach 
ochrony i nawożenia, a mię-
dzy innymi:

W zakresie ochrony rze-
paku zaprezentowano in-
sektycyd Boravi 50 WG do 
zwalczania słodyszka rzepa-
kowego który zawiera nową, 
nieobecną do tej pory na pol-
skim rynku substancję ak-
tywną Fosmet, należącą do 
grupy fosforoorganicznych. 
Fosmet na owady działa 
kontaktowo lub żołądko-
wo, na roślinach natomiast 
powierzchniowo – substan-
cja aktywna wchłaniana jest 
w warstwę wosku, co zabez-
piecza przed jej spłukiwa-
niem i zwiększa dostępność 
dla zwalczanych owadów. 
W doświadczeniach prze-
prowadzonych z Boravi 
50 WG, wykazano jego 
bardzo dużą skuteczność 
w walce ze słodyszkiem 
rzepakowym.

W ofercie odmian kuku-
rydzy, na szczególną uwa-
gę zasługuje odmiana ES 
Gallery. Jest to odmiana 
ziarnowa z FAO 270, któ-
ra w 2016 roku w jednej 
z lokalizacji Porejestro-
wego Doświadczalnic-
twa Odmianowego (PDO) 
w SDOO w Zybiszowie 
koło Wrocławia plonowa-
ła na poziomie 17,99 t/ha, 
uzyskując najwyższy wynik 

w tych badaniach. W skali 
wszystkich doświadczeń 
PDO w Polsce w 2016 r. 
okazała się najlepszą, plo-
nując średnio na poziomie 
109% wzorca.

W zakresie odżywiania 
kukurydzy i buraków cukro-
wych, mikrogranulowany 
nawóz startowyMikrostar 
PZ. Niewielka dawka tego 
produktu w ilości 20 kg/ha 
umożliwia roślinom szybki 
i równomierny wzrost po-
czątkowy, co jest podstawą 
wysokiego plonu. Patrząc 
na skład produktu warto 
wskazać na fosfor, który 
jest w pełni rozpuszczalny 
w wodzie, a także występuje 
w formie skompleksowa-
nych jonów fosforanowych 
z substancją organiczną 
(technologia TPP), jest 
w pełni dostępny dla ro-
ślin po zastosowaniu, a tak-
że ograniczony jest proces 
jego uwsteczniania. Mikro-
star PZ zawara też Cynk, 
który znacząco poprawia 

wykorzystanie azotu przez 
roślinę, a jednocześnie jak 
fosfor wpływa na rozwi-
nięcie mocnego sytemu 
korzeniowego.

W ofercie nawożenia ro-
ślin azotem, nowym, roz-
wiązaniem „podpatrzonym 
w naturze” jest produkt o na-
zwie Rhizosum N. Zawarte 
w nim bakterie Azotobacter 
vinelandii po aplikacji na 
polu stają się „żywą fabryką 
azotu” wiążąc go i udostęp-
niając roślinom z powietrza 
na zasadzie zbliżonej do 
funkcjonowania bakterii 
brodawkowych. W ten spo-
sób rośliny uprawne mają 
nie tylko odpowiednią ilość 
tego życiodajnego składnika 
w każdej fazie rozwojowej, 
ale również ma to swój efekt 
ekonomiczny w postaci re-
dukcji łącznej dawki azotu 
nawozowego o minimum 
połowę.

Źródło: Agrosimex
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

W Golianach koło Grójca odbyła się konferencja 
prasowa firmy Agrosimex – jednego z wiodących 
dystrybutorów produktów dla rolnictwa.

R E K L A M A



2 / 2017 r. 3A K T U A L N O Ś C I

Kukurydza cukrowa źródłem witamin, 
mikroelementów i substancji prozdrowotnych

Kukurydza cukrowa od-
grywa ogromną rolę w sys-
temie zdrowej żywności na 
Świecie. W Polsce produkcja 
kukurydzy cukrowej syste-
matycznie wzrasta. Aktual-
nie powierzchnia jej uprawy 
wynosi 8500 ha, w tym 
około 80% do przetwór-
stwa (konserwy z ziarnem 
i kolby mrożone). Około 
20%, to produkcja na świeży 
rynek w postaci kolb do go-
towania, grillowania lub do 
spożycia na świeżo. Kolby 
gotuje się w wodzie lub na 
parze i podaje się na gorąco 
z masłem i solą. Mogą być 
grillowanie w folii aluminio-
wej. Ziarno kukurydzy jest 
też komponentem do sałatek 
warzywnych. Z ziarna ku-
kurydzy można przyrządzać 
bardzo smaczną zupę ku-
kurydzianą i szereg innych 
dań. Kolby i ziarno mogą 
być przedmiotem mrożenia, 
po uprzednim blanszowaniu. 
Mrożone produkty mogą 
być przechowywane w tem-
peraturze -20C przez wiele 
miesięcy nie tracąc wartości 
odżywczych.

Kukurydza cukrowa 
w naszym kraju jest warzy-
wem spożywanym w dalece 
niewystarczającym stopniu. 
W USA, gdzie kukurydza 
cukrowa jest „narodowym 
warzywem”,  statystyczny 
mieszkaniec spożywa aż 
12 kg jej ziarna, podczas, 
gdy statystyczny Polak 
niespełna 0,5 kg. W Polsce 
sezon na świeże kolby ku-
kurydzy cukrowej trwa od 
pierwszej dekady czerwca, 
niemal do połowy paździer-
nika. Pierwsze kolby pocho-
dzą z importu, z krajów 
o bardziej korzystnym kli-
macie, głównie z Hiszpanii 
i Węgier, oraz z upraw pod 
osłonami (tunele foliowe). 

Kolby z krajowych upraw 
pojawiają się na rynku 
od połowy lipca, głównie 
z rozsady i bardzo wcze-
snych siewów spod osłon 
wysokich (tunele foliowe) 
i płaskich (folia biodegrado-
walna, agrowłówknina), a od 
III dekady lipca i początku 
sierpnia z siewów bez osłon.

Podaż kolb kukurydzy 
cukrowej do przetwórstwa 
i na świeży rynek reguluje 
się doborem odmian o zróż-
nicowanym okresie wege-
tacji, oraz zróżnicowanym 
terminem wysiewu. Wcze-
sne siewy rozpoczynają się 
na przełomie II i III deka-
dy kwietnia, a najpóźniej-
sze kończą się I dekadzie 
czerwca. Ze względu na 
wymagania cieplne, opty-
malny termin wysiewu ku-
kurydzy cukrowej przypada 
od 5 do 20 maja. W Polsce 
okres zbioru z wysiewów 
polowych przypada od III 
dekady lipca do połowy 
października. Jednak pierw-
sze przymrozki jesienne, 
zwłaszcza gdy kolby nie są 
w pełni dojrzałe, powodują 
zniszczenie surowca.

Jakie wartości wnosi więc 
kukurydza cukrowa do die-
ty człowieka? Jej wartość 
odżywcza i smakowa jest 
związana z wysoką zawar-
tością łatwo przyswajalnych, 
wysoko energetycznych cu-
krów prostych oraz z wy-
soką zawartością błonnika 
regulującego działanie prze-
wodu pokarmowego. Ziarno 
kukurydzy cukrowej zawie-
ra liczne mikro i makroele-
menty: potas, fosfor, wapń, 
sód, magnez, żelazo, man-
gan, miedź, cynku, fluor. 
W ilościach śladowych wy-
stępuje również jod i brom. 
Zawartość selenu, który 
odgrywa olbrzymią rolę 
w profilaktyce anty-nowo-
tworowej, a także dwóch 
silnych antyoksydantów 
– luteiny i zeaksantyny, 
chroniących plamkę żółtą 
oka przed zwyrodnieniem 
jest wielokrotnie wyższa 
niż w innych warzywach. 
Ziarno kukurydzy cukrowej 

zawiera również wiele wita-
min: A, D, K, C, B1, B2, B3 
(PP), B6, B12 oraz kwas 
foliowy i pantotenowy, 
a w szczególności duże ilo-
ści witaminy E, określanej 
jako „witamina młodości”.

Świeże ziarno, o dojrza-
łości konsumpcyjnej, czyli 
w fazie późno-mlecznej, za-
wiera 70-76% wody, 5-12 % 
cukrów, 1,1-2,7% tłuszczów 
i 2-4,5% białka. Białko jest 
ubogie w aminokwasy – 
lizynę i tryptofan. Mąka 
kukurydziana nie zawiera 
glutenu. Na jej bazie są wy-
twarzane produkty bezglu-
tenowe, niezbędne dla osób 
nietolerujących tego biał-
ka lub chorych na celiakię. 
Ziarno kukurydzy cukrowej 
jest źródłem nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, ob-
niżających poziom choleste-
rolu we krwi.

W produkcji występu-
ją trzy typy odmian mie-
szańcowych kukurydzy 
cukrowej, o zróżnicowanej 
zawartości cukrów:
• od m ia ny  s łod k ie ,       

o zawartości cukrów od 
4-6% w świeżej masie,

• odmiany o podwyższo-
nej zawartości cukru, 
o zawartości cukrów 
6-8% w świeżej masie,

• odmiany supersłodkie, 
o zawartości cukrów 
8-12% i powyżej w świe-
żej masie.

• W produkcji, zarówno 
w Europie jak i w Polsce 
wzrasta udział odmian 
kukurydzy supersłodkiej 
(oznaczone symbolem sh2 
- shrunken), które wy-
pierają odmiany słodkie 
ze względu na duże za-
potrzebowanie na coraz 
bardziej słodki produkt.
W doborze odmian ku-

kurydzy cukrowej zwraca 
się uwagę na takie cechy 
jak: potencjał plonowania, 
wielkość kolby, wielkość 
i barwę ziarna, delikatność 
okrywy owocowo-nasien-
nej, szybkość przejrzewania 
(zamiany cukrów prostych 
w skrobię). W przetwórstwie 
preferowane są odmiany 

o wydłużonym (głębokim) 
ziarnie, które zapewniają 
wysoki uzysk surowca 
w procesie odziarniania kolb 
(nawet do 40% w stosunku 
do masy kolby). Zwraca się 
też uwagę na cechy agro-
techniczne roślin: odporność 
na wyleganie, krzewienie 
roślin, choroby i szkodni-
ki oraz długość okresu we-
getacji (odmiany wczesne, 
średniowczesne i późne). 
Na świeży rynek zarówno 
w przetwórstwie jak i w pro-
dukcji akceptowane są wy-
łącznie odmiany o żółtej 
barwie ziarna. W uprawie 
amatorskiej ponadto mogą 
występować odmiany 
o białym ziarnie lub tzw. 
odmiany typu bicolor, gdzie 
na jednej kolbie występuje 
ziarno żółte i białe.

W praktyce kukurydza 

cukrowa osiąga dojrzałość 
zbiorczą gdy znamiona są 
mocno brunatne. W przy-
padku kukurydzy na świeży 
rynek może to być dojrza-
łość mleczna, a przypadku 
kukurydzy do konserwacji 
w puszkach jest to dojrza-
łość wczesno woskowa, 
gdyż po odcięciu ziarna 
od kolb, z ziarna nie może 
wypływać jego zawartość.

Zbiór na świeży rynek 
przeprowadza się ręcznie. 
Jest to zbiór 3, a nawet 
4-krotny, gdyż kolby osią-
gają dojrzałość w różnym 
terminie. Zbiór do przetwór-
stwa przeprowadzany jest 
mechanicznie, specjalistycz-
nymi kombajnami. W ostat-
nich latach w tym zakresie 
nastąpiła istna „rewolucja”, 
gdyż zakłady przetwór-
cze zastąpiły zbiór ręczny 

właśnie zbiorem mecha-
nicznym. Kolby zbierane są 
w okrywach liściowych i są 
odkoszulkowywane mecha-
nicznie w przetwórniach. Na 
taśmach następuje elimina-
cja kolb o nieodpowiedniej 
dojrzałości, uszkodzonych 
i porażonych przez patoge-
ny. Wyselekcjonowane kol-
by trafiają na urządzenia, 
które odcina ziarno od kolb. 
Ziarno trafia do puszek i po 
zalaniu przygotowaną zale-
wą i zamknięciu puszek jest 
pasteryzowane. O dalszych 
losach kukurydzy cukrowej 
decyduje system dystrybucji 
i ogromne zainteresowanie 
oraz potrzeby konsumentów.

Roman Barszcz

Sfinansowano z Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych

Kukurydza cukrowa należy do grupy 8 najważniejszych roślin warzywnych na Świecie.
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Myjki gorącowodne od Nilfisk

Światowy lider w produk-
cji maszyn czyszczących, 
firma Nilfisk wprowadza 
na polski rynek nową serię 
gorącowodnych myjek ci-
śnieniowych, które sprawią, 
że czyszczenie powierzchni 
przemysłowych i gospodar-
czych będzie nie tylko szyb-
sze i skuteczne, ale i tańsze. 
Wydajność, komfort i ekolo-
gia – to podstawowe cechy 
nowego produktu.

Nowe myjki ciśnieniowe 
MH dostępne są w czterech 
wersjach - 5M, 6P, 7P i 8P. 
Ich różnorodność powodu-
je, że urządzenia doskonale 
nadają się dla rozmaitych 
segmentów rynku, takich 
jak motoryzacja, budownic-
two, przemysł, handel czy 
rolnictwo. 

- Zastosowanie gorą-
cej wody przy usuwaniu 
smarów i tłuszczów zde-
cydowanie skraca czas ich 

czyszczenia - mówi Dariusz 
Szczęśniak z firmy Nilfisk. 
- Łatwo porównać to z my-
ciem rąk: kiedy chcemy 
usunąć z nich tłuszcz, nie 
korzystamy z zimnej wody, 
tylko z gorącej. Używamy 
mydła, a czasem posługu-
jemy się gąbką. Myjki ci-
śnieniowe działają tak samo 
– dodaje ekspert. Jego sło-
wa potwierdzają niezależne 
badania wykonane w nie-
mieckim instytucie WfK. 
Dowiodły one, że wyraźny 
wzrost wydajności gorącej 
wody w stosunku do zimnej 
skutkuje równie wyraźnym 
skróceniem czasu czyszcze-
nia – o około 40 proc. In-
nymi słowy: mycie gorącą 
wodą po prostu się opłaca.

Nowe myjki, dzięki nowo-
czesnej konstrukcji, czterem 
dużym kołom oraz optymal-
nemu wyważeniu środka 
ciężkości charakteryzują się 

bardzo dobrą manewrowo-
ścią i łatwością transportu. 
Nawet na nierównych po-
wierzchniach placów budo-
wy czy w pomieszczeniach 
gospodarczych. Umieszczo-
ny z tyłu myjki panel ste-
rowania zapewnia łatwy 
dostęp do konfiguracji urzą-
dzenia. Wyświetlacz LCD 
pokazuje informacje o prze-
biegu maszyny, temperatu-
rze wody, ilości pozostałego 
w baku paliwa, diagnozuje 
ewentualne błędy w pracy, 
a czujnik bezpieczeństwa 
temperatury gazów wyloto-
wych dba o bezpieczeństwo 
użytkownika.

Każda z wysokociśnie-
niowych myjek produ-
kowanych przez Nilfisk 
wyposażona jest w dwa 
systemy - DuoMotor i An-
tiCalc. Pierwszy odpowia-
da za rozdzielenie zasilania 
pompy i podgrzewania 

kotła. Drugi wspomaga 
ochronę wężownicy kotła, 
zapobiegając osadzaniu się 
wapnia na jej ściankach. 
Myjki ciśnieniowe Nilfisk 
wyposażone są w optyma-
lizujący pracę kotła system 
EcoMode, dzięki któremu 
znacząco spada zużycie 
paliwa. Podczas czyszcze-
nia  gorącą wodą często nie 
trzeba używać szkodliwych 
dla środowiska detergentów. 
Co więcej, 90 proc. kompo-
nentów urządzenia podlega 
recyklingowi - to oznacza, 
że myjki dbają o czystość 
natury nawet po swojej tech-
nicznej śmierci.  - Zwracamy 
uwagę na każdy najdrob-
niejszy szczegół techniczny 
- tłumaczy Dariusz Szczę-
śniak. I wylicza: - Schowek 
na akcesoria, obrotowy 
hak wspomagający nawi-
janie kabla elektrycznego, 
system opróżniania oleju 

bez konieczności rozbie-
rania maszyny. Być może 
to drobiazgi, ale wyraźnie 
wpływające na komfort wy-
konywania pracy.

Wprowadzane właśnie do 
sprzedaży myjki są kolejną 
odsłoną asortymentu Nilfisk 

dostępnego na polskim ryn-
ku. Nowy produkt umacnia 
pozycję firmy jako eksperta 
od trudnych zabrudzeń.

Źródło: Higher Media – 
Agencja PR dla Nilfisk

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Uciążliwe szorowanie zaschniętych smarów, olejów czy błota właśnie 
przechodzi do historii. 

Nowe rozmiary opon

Ogumienie zapewnia 
mniejsze ugniatanie gleby 
oraz większą przyczepność 
w porównaniu do innych 
produktów na podobnym 
poziomie cenowym. Marka 
z ponad 100 letnią tradycją 
należy do Grupy Michelin.

Premiera trzech nowych 
rozmiarów opony odbyła się 
podczas targów rolniczych 
Innov-Agri 2016 we Francji. 
TAURUS POINT 65 to linia 
radialnych opon bezdętko-
wych przeznaczonych do 
ciągników o mocy od 80 do 
160 KM. W porównaniu do 
standardowego ogumienia 
rolniczego, TAURUS PO-
INT 65 posiadają elastyczną 
konstrukcję, która zapewnia 
większą nośność przy ta-
kim samym ciśnieniu lub 
podobną nośność przy niż-
szym ciśnieniu, co wpły-
wa na mniejsze ugniatanie 
gleby. Te osiągi są możli-
we dzięki wprowadzeniu 
udoskonalonego bieżnika 

oraz ulepszonej konstruk-
cji opony, które dodatkowo 
zapewniają wyższy komfort 
prowadzenia oraz zmniej-
szają ryzyko wpadania cią-
gnika w wibracje.

Nowe rozmiary: 600/65 R 
34 151A8/151B; 600/65 R 
38 153A8/153B; 650/65 R 
38 157A8/157B.

Źródło: Michelin Polska
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Taurus wprowadza na rynek nowe rozmiary opon 
TAURUS POINT 65.

Rozsiewacz wapna 
i nawozów RCW 120

Największy polski pro-
ducent maszyn rolniczych 
- marka UNIA - powięk-
szyła ofertę rozsiewaczy do 
nawozów i wapna o model 
RCW 120.

Jest to odpowiedź na ro-
snące oczekiwania dużych 
przedsiębiorstw i gospo-
darstw rolnych oraz firm 
usługowych, które szuka-
ją maszyny wydajnej, ale 
o prostej solidnej budowie, 
która może ona pracować 
bezawaryjnie na tysiącach 
hektarów. RCW 120, tak 
jak podpowiada nazwa, 
ma zbiornik o pojemności 
12000 litrów.

W przypadku wysiewu 
nawozów granulowanych 
szerokość robocza wyno-
si do 48 metrów, co prze-
kłada się na bardzo dużą 
wydajność pracy. Wysie-
wając wapno maksymalna 

szerokość robocza wynosi 
16 m. Maszyna ma dwie tar-
cze napędzane mechanicz-
nie. Przenośnik podłogowy 
ma napęd hydrauliczny.

RCW 120 posiada 
wzdłużnie resorowany dy-
szel, co poprawia komfort 
jazdy na nierównym terenie. 
Rozsiewacz osadzony jest 
na jednej osi i ma opony 
o szerokości aż 650 mm 
ułatwiające przejazdy na 
wilgotnym polu. Nawóz 
przed deszczem chroni skła-
dana hydraulicznie plandeka 

skrzyni ładunkowej.
W wyposażeniu standar-

dowym znajdują się komple-
ty tarcz do wysiewu wapna 
i nawozów. Ponadto stan-
dardowo montowany jest 
balkon ochronny zabezpie-
czający osobę obsługującą 
skrzynię ładunkową maszy-
ny w czasie jej postoju.

Zapotrzebowanie na moc 
RCW 120 wynosi w zależ-
ności od warunków pracy 
od 130 do 170 KM.

Źródło: Unia
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

UNIA powiększa ofertę. 
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Siew kukurydzy według HORSCH’a

W dniu 22 marca 2017 r. 
w sali wykładowej Instytutu 
Inżynierii Biosystemów UP 
w Poznaniu został zorga-
nizowany otwarty wykład 
firmy HORSCH tematycznie 
związany z siewem kukury-
dzy. Słuchaczami wykładu 
byli rolnicy, przedstawiciele 
handlowi firmy nasiennej 
Maisadour, członkowie 
PZPK, uczniowie Techni-
ków Rolniczych z Gniezna, 
Koźmina, Marszewa i Po-
znania, studenci, dzienni-
karze oraz pracownicy 
Uniwersytetu Przyrodni-
czego. Prowadzącym był 
pracownik firmy Etienne 
De Saint Laumer.

We wstępie prezenta-
cji przedstawiona została 
w kilku zdaniach historia 
firmy HORSCH sięgająca 
1984 roku, a której począt-
kiem był zakup gospodar-
stwa rolnego w Sitzenhof. 
Na jego polach były i są 
obecnie testowane kolej-
ne konstrukcje narzędzi 

i maszyn zanim zostaną 
wprowadzone na rynek. 
Poinformowano również, że 
w ostatnich 10 latach obroty 
firmy wzrosły z 23 do ponad 
230 mln euro. 

Rozpoczynając wykład, 
Etienne De Saint Laumer 
poinformował, że najwięk-
szy wpływ na plony kuku-
rydzy ma rozmieszczenie 
nasion na powierzchni pola, 
co jest związane z dokład-
nością siewu. W związku 
z tym, podczas wykony-
wania tego zabiegu, nie 
powinno być przepustów 
oraz podwójnego wysie-
wania nasion kukurydzy. 
Bardzo ważnym, a nie-
docenianym dotychczas 
czynnikiem jest wysiewa-
nie nasion na jednakową 
głębokości oraz dokładne 
przykrycie ich glebą. Powy-
żej wymienione czynniki 
powinny być zawsze ściśle 
przestrzegane niezależnie od 
ilości wysiewanych nasion 
na powierzchnię, ponieważ 

decydują one o liczbie kolb 
na roślinie, liczbie rzędów 
w kolbie, liczbie nasion 
w rzędzie i masie tysiąca 
ziaren (MTZ). Wymienio-
ne czynniki decydują też 
ostatecznie o plonach ziarna 
z jednego hektara.

W dalszej części swojego 
wystąpienia Etienne De Sa-
int Laumer, zaprezentował 
wyniki swoich doświadczeń 
z siewem kukurydzy maszy-
ną firmy HORSCH – Ma-
estro. Prezentowane wyniki 
w pierwszej kolejności do-
tyczyły głębokości umiesz-
czania nasion w różnych 
warunkach polowych: gle-
by zakamienione i gliniaste. 
Głębokość siewu była regu-
lowana naciskiem na sekcję 
wysiewającą na trzech po-
ziomach: 125, 225 i 300 kG, 
a zabieg był wykonywany 
z prędkością 10 km/h. Na 
glebach zakamienionych 
wraz ze wzrostem nacisku 
na sekcję, poprawie ulegała 
równomierność wschodów. 

W takich warunkach, sekcja 
mocno obciążona nie „pod-
skakiwała” na kamieniach 
i nasiona były umieszczane 
na jednakowej głębokości, 
co skutkowało równomier-
nymi wschodami oraz 
wzrostem plonowania od-
powiednio: o 0,6 t/ha przy 
nacisku 225 kG i 1,45 t/ha 
przy nacisku 300 kG. Z ko-
lei na glebach gliniastych, 
wschody kukurydzy przy 
nacisku sekcji 125 i 225 kG 
były bardziej równomierne 
niż przy nacisku 300 kG, 
co również przekładało się 
na poziom plonów - przy 
nacisku 300 kG na sekcję 
były o 0,6 t/ha mniejsze. 
Z tego porównania wyni-
ka, że wpływ na plonowa-
nie kukurydzy ma również 
nacisk na rolki dociskające 
nasiona do bruzdy. Na gle-
bach gliniastych w wyniku 
dużego nacisku sekcji nastą-
piło nadmierne zagęszcze-
nie gleby, co utrudniało 
rozwój roślin. Dlatego też 

w siewnikach MAESTRO 
wprowadzono zmienny na-
cisk na sekcję – system Auto 
Force, który jest uzależniony 
od warunków glebowych 
i może być sterowany z ka-
biny operatora. Ustawianie 
nacisku na sekcję odbywa 
się poprzez rolki podporowe 
umieszczone przy tarczach 
wysiewających z jedno-
czesnym wykorzystaniem 
sensorów, które są zamon-
towane w dwóch sekcjach 
siewnika. Gdy sekcja pod-
skakuje, to sygnał z czuj-
nika jest przekazywany do 
komputera i automatycznie 
zwiększany jest nacisk. Na-
tomiast, gdy sekcja zagłębia 
się zbyt mocno na glebie lek-
kiej, to również informacja 
o tym jest przekazywana do 
komputera i nacisk jest au-
tomatycznie zmniejszany. 
Badania prowadzone w fir-
mie HORSCH dowiodły, że 
zastosowanie systemu Auto 
Force zwiększa plonowanie 
ziarna kukurydzy o około 
0,6 t/ha.

Innym problemem po-
jawiającym się podczas 
siewu kukurydzy jest 
okresowy brak zamknięcia 
bruzdy siewnej. Standar-
dowo będące na wypo-
sażeniu siewników rolki 
dociskowe gumowe nie 
zawsze dobrze zamykają 
bruzdy siewne. To rozwią-
zanie dobrze sprawdza się 
na glebach lekkich i śred-
nich. Natomiast na glebach 
ciężkich, ilastych i zbrylo-
nych jest zawodne. Dlatego 
też dla trudnych warunków 
glebowych skonstruowano 
inne wersje rolek docisko-
wych (zamykających bruz-
dy siewne): rolki palcowe 
oraz kolczaste. W bada-
niach polowych stwierdzo-
no, że zastosowanie dwóch 
rolek palcowych powoduje 
duży ruch gleby podczas 
siewu i tym samym wpły-
wa to na nierówną głębo-
kość umieszczenia nasion. 
Z kolei zamontowanie 
2 rolek kolczastych nie 
poprawiało równomierno-
ści wschodów i nie zwięk-
szało plonowania ziarna 
kukurydzy. Najlepsze 

efekty uzyskiwano, gdy 
montowano jedną rolkę 
palcową i jedną rolkę gu-
mową lub jedną kolczastą 
i jedną gumową. Na polach 
gliniastych plony wzrasta-
ły o około 1,0 – 2,5 t/ha, 
a na polach ilastych 0,2 do 
0,3 t/ha. Stosowanie dwóch 
rolek gumowych w warun-
kach gliniastych powoduje 
nadmierne pionowe za-
gęszczanie gleby i korze-
nie roślin kukurydzy mają 
większe trudności z po-
konaniem zagęszczonej 
warstwy. Rolki palcowe 
i kolczaste współpracują-
ce z jedną rolką gumową 
zmniejszają zagęszczenie 
gleby dzięki czemu rośliny 
mają lepsze warunki do 
rozwoju i są dokładniej 
okryte.

Po zakończeniu wykładu 
odbyła się krótka dyskusja 
przedstawiciela firmy HOR-
SCH z jego uczestnikami 
i dotyczyła zasad regulacji 
siewnika punktowego dla 
różnych warunków glebo-
wych oraz wpływu nierów-
nomiernego rozmieszczenia 
nasion podczas siewu na ja-
kość plonów kukurydzy upra-
wianej na ziarno i kiszonkę.

Po części teoretycz-
nej,przed budynkiem 
Instytutu Inżynierii Bio-
systemów UP w Poznaniu, 
odbył się pokaz siewnika 
Maestro, który szczegóło-
wo omówił przedstawiciel 
handlowy firmy HORSCH 
- Wojciech Ratuszny. Za-
prezentował sposób wymia-
ny oryginalnej konstrukcji 
tarcz wysiewających, miej-
sce umieszczenia sensorów 
kontrolujących głębokość 
siewu oraz sposób montażu 
rolki przechwytującej nasio-
na przy siewie z prędkością 
12 km/h. 

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań

Wykład pracowników firmy HORSCH na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
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ESTA® KIESERIT –
JEDYNY NIEZASTĄPIONY

Więcej informacji na stronie 
www.jedynyniezastapiony.pl 

K+S Polska sp. z o.o.
Spółka należąca do Grupy K+S

Więcej informacji na stronie Więcej informacji na stronie 

Nawóz mineralny – kizeryt
25 % MgO · 50 % SO3

R E K L A M A

Nawożenie startowe kukurydzy

Dobry i szybko rozwinięty 
system korzeniowy ma ol-
brzymi wpływ na dostęp 
roślin do wody i składni-
ków pokarmowych z gleby. 
W konsekwencji wpływa 
na wzrost, rozwój roślin, 
zwiększenie ich potencja-
łu plonotwórczego i jakość 
plonów, a także na skrócenie 
okresu wegetacji. Nawoże-
nie startowe odgrywa bardzo 
ważną rolę i jest stosowane 
w wielu gatunkach roślin 
uprawnych, w szczególno-
ści wysiewanych w szerokich 
międzyrzędziach jak kukury-
dza, buraki, rzepak. Jest ono 
uzupełnieniem nawożenia 
przedsiewnego, stosowanego 
rzutowo. Może to być nawo-
żenie rzędowe, polegające 
na wprowadzeniu nawozów 
w odległości 5cm obok na-
sion i 5cm poniżej rządka 
siewnego Służą do tego 
specjalne redlice połączone 
wężami z podsiewaczem za-
instalowanym na siewniku. 
Aplikowane w taki sposób 
składniki pokarmowe są do-
stępne dopiero, gdy rośliny 
mają już rozwinięty system 
korzeniowy. W początkowym 
stadium wykształcania sys-
temu korzeniowego, rośli-
ny są w stanie pobrać fosfor 
z odległości nie większej niż 

1-2mm. Dlatego wymagane 
jest specjalne rozwiązanie 
techniczne, które umożliwia 
dostarczenie składników na 
taką odległość. Jest to moż-
liwe przy zastosowaniu 
specjalnych aplikatorów do 
mikrogranulatów zainsta-
lowanych na siewnikach do 
siewu punktowego. Wysiew 
nawozów odbywa się rów-
nocześnie z wysiewem na-
sion, poprzez dostarczenie 
nawozu w pobliżu nasion, 
stąd też określenie wysie-
wu współrzędowego lub 
ultrazlokalizowanego.

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 gle-
by. W temperaturach poniżej 
12°C pobieranie fosforu z gle-
by jest upośledzone, nawet 
jeśli ten składnik występuje 
w glebie w wystarczającej 
ilości. Taki spadek tempe-
ratury spowalnia pobieranie 
fosforu nawet o 70%. Mobil-
ność jonów fosforu w glebie 
jest niska, dlatego pierwia-
stek ten powinien znajdować 
się w zwiększonej ilości 
w bezpośredniej bliskości 

kiełkujących nasion i rozwi-
jającej się rizosfery. Fosfor 
jest niezbędny do wszyst-
kich procesów życiowych; 
zapewnia energię nie tylko 
do wykształcania systemu 
korzeniowego, ale również 
do wzrostu liści, procesu od-
dychania i fotosyntezy.

Wraz z fosforem, w posta-
ci nawożenia startowego do 
gleby są wnoszone inne pier-
wiastki: azot, wapń, siarka, 
cynk i inne mikroskładni-
ki. Azot jest odpowiedzialny 
za budowę struktury rośli-
ny. Siarka jest składnikiem 
aminokwasów i wpływa 
na pobieranie azotu. Cynk 
jest generalnie najbardziej 
deficytowym składnikiem 
w uprawie kukurydzy. Wpły-
wa bardzo korzystnie na roz-
wój systemu korzeniowego 
i gospodarkę azotem. Ponad-
to reguluje pobieranie fosforu 
i magnezu oraz wzmacnia 
tolerancję roślin na chłody.

W nawożeniu rzędowym 
kukurydzy głównie stosowa-
ny jest POLIDAP - fosforan 
amonu o składzie: N-18%, 
P2O5- 46,%, S-2%. Mogą też 
być stosowane nawozy wie-
loskładnikowe zawierające 
fosfor, azot i potas, np. Yara 
Mila corn: NPK 7-20-28 +S, 
CaO, MgO, B, Fe, Mn, Zn, 

Polifoski: NPK 6-20-30, lub 
o innym składzie, Amofo-
ski, Lubafos corn: NPK (S): 
5-10-21+ S (20) +bor, cynk. 
Nawożenie rzędowe powin-
no zapewnić dawkę fosforu 
(P2O5) w ilości w ilości około 
50kg/ha, co wymaga zasto-
sowania około 110kg fosfo-
ranu amonu. W przypadku 
stosowania nawozów wie-
loskładnikowych (Polifoski 
„6”, lub Yara Mila corn), trze-
ba zastosować około 200kg 
nawozu na hektar. Łączna 
wielkość dawki fosforu jest 
uzależniona od zasobności 
gleby oraz od oczekiwanych 
plonów ziarna lub kiszonki. 
Zapotrzebowanie na fosfor 
wynosi średnio 11-14kg P2O5 
na 1 tonę ziarna suchego + 
słomę. Ponadto należy za-
pewnić 20-33kg N, 28-37kg 
K2O, 5kg Mg, 4kg S, 7kg Ca. 
Nawożenie rzędowe umożli-
wia redukcję dawki fosforu 
i potasu o około 1/3 w po-
równaniu do przedsiewnego 
nawożenia rzutowego. Wła-
ściwą formą azotu w nawo-
żeniu rzędowym jest forma 
amonowa.

Wśród powszechnie sto-
sowanych nawozów do 
startowego nawożenia współ-
rzędnego (ultrazlokalizowa-
nego) w uprawach rolniczych, 

w tym również w kukurydzy 
należy wymienić Microstar 
PZ firmy Agrosimex.

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, 
molibden. W składzie na-
wozów Microstar znajduje 
się formulacja TPP (Techno-
logia Ochrony Fosforu), co 
zapewnia najwyższą przy-
swajalność tego składnika. 
Microstar PZ Max zawie-
ra najwyższą koncentrację 
rozpuszczalnego w wodzie 
fosforu, bo aż 49%. Nawozy 
startowe Microstar w kuku-
rydzy stosuje się w dawce 
20-30kg/ha. Według firmy 
Agrosimex, dystrybutora 
tych nawozów, Microstar 
pozwala obniżyć dawki fos-
foru stosowanego tradycyjnie 
o 30-50%, oraz zdecydowa-
nie podnosi plony i opłacal-
ność uprawy nawożonych 
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 z ku-
kurydzy. Ziarno przy zbio-
rze wykazywało mniejszą 
wilgotność, co przekładało 
się na zmniejszenie kosztów 
suszenia. Rośliny wykazy-
wały lepszy wigor w począt-
kowym okresie wegetacji, 
dojrzewały wcześniej, cha-
rakteryzowały się zwiększo-
ną odpornością na czynniki 
stresowe biotyczne (chłody, 
okresowe susze) i abiotyczne 
(choroby i szkodniki). Mi-
crostar stosuje się w dawce 
20-30kg/ha.

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR – PIB 

w Radzikowie

Dostarczenie składników pokarmowych do gleby, możliwie jak najbliżej rozwijającego się systemu 
korzeniowego roślin, jest podstawowym celem nawożenia startowego.
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Grupa Azoty we współ-
pracy z firmą PPC ADOB, 
wprowadziła do sprzeda-
ży nowe mikrogranulaty 
startowe do uprawy ku-
kurydzy, rzepaku i buraka 
pod marką Micro. Skład 
nawozów Micro zapewnia 
zapotrzebowanie poszcze-
gólnych upraw w skład-
niki mineralne. Nawozy 
Micro stymulują procesy 
metaboliczne we wcze-
snych fazach rozwoju ro-
ślin. Łagodzą stresy roślin 
związane z zaskorupieniem 
gleby, niską temperaturą 

i występowaniem patoge-
nów oraz ujemne skutki 
wynikające z opóźnione-
go terminu siewu. Dzięki 
szybkiej i całkowitej roz-
puszczalności w roztwo-
rze glebowym w obrębie 
rizosfery składniki tych na-
wozów są łatwo i szybko 
dostępne dla roślin. Całko-
wita chelatyzacja mikro-
składników umożliwia ich 
pełna przyswajalność bez 
względu na pH gleby i inne 
czynniki. Zawierają cynk 
i mangan – kluczowe mi-
kroskładniki dla rozwoju 

kukurydzy, przy czym 
cynk w nawozach Micro 
występuje w formie łatwiej 
przyswajalnej niż cynk wy-
stępujący w formie tlenku 
cynku. Nawozy Micro sto-
suje się w ilości 20-30kg/ha 
przy zastosowaniu aplika-
torów do mikrogranulatów.

ESTA Kieserit, produkt 
firmy K+S Polska Sp. z o.o., 
jest unikatowym na polskim 
rynku nawozem, który łą-
czy dwa bardzo ważne dla 
rozwoju roślin pierwiastki: 
magnez (Mg) w postaci MgO 
tlenku magnezu i siarkę (S) 

w postaci SO3 trójtlenku 
siarki. Obydwa składniki 
są w wysokim stopniu roz-
puszczalne w wodzie, co ma 
wpływ na ich szybką przy-
swajalność przez rośliny. 
Nawóz chroni uprawy przed 
stresowymi czynnikami 
abiotycznymi, w szczegól-
ności przed skutkami na-
przemiennego rozmarzania 
i zamarzania gleby oraz przed 
przymrozkami. Łagodzi rów-
nież skutki stresu cieplnego 
i chroni rośliny przed opa-
rzeniami słonecznymi.

Magnez i siarka zawarte 

w ESTA Kiesericie spełniają 
w roślinie szereg ważnych 
funkcji, które w efekcie 
wpływają na wysokość 
plonowania.

Magnez jest składnikiem 
chlorofilu, reguluje metabo-
lizm białek i węglowodanów, 
redukuje poziom azotanów 
w roślinach. Wpływa na roz-
wój systemu korzeniowego, 
a tym samym na gospodarkę 
wodną rośliny i pobieranie 
składników pokarmowych 
z głębszych warstw gleby, 
co ma duże znaczenie w wa-
runkach suszy. 

Siarka poprawia efektyw-
ność wykorzystania azotu, 
jest niezbędna do syntezy 
aminokwasów oraz akty-
wuje szereg enzymów.

ESTA Kieserit może być sto-
sowany w różnych terminach, 
jesienią i przedsiewnie wiosną. 
W kukurydzy może być wyko-
rzystany jako nawóz startowy, 
w siewie współrzędowym pod-
czas wysiewu nasion, w obni-
żonej dawce 200kg/ha. Nawóz 
jest produkowany z naturalnych 
złóż kizerytu i jest zarejestro-
wany również do stosowania 
w rolnictwie ekologicznym.

Szybka 
wymiana redlic

Amazone oferuje dla kul-
tywatorów mulczujących Ce-
nius nowy system szybkiej 
wymiany redlic C-Mix-Clip. 
Łatwa, szybka i oszczędza-
jąca czas zmiana , np. z wą-
skich redlic do głębokiego 
spulchniania gleby na gęsio-
stópki do płytkich uprawek 
ścierniskowych , nie stanowi 
problemu.

System wymiany redlic 
C-Mix-Clip podobnie jak 
redlice C-Mix składa się 
z blachy prowadzącej i czub-
ka. Blacha prowadząca przy 
systemie C-Mix-Clip jest 
również na stałe przykrę-
cona do zęba a czubek jest 
zamocowany na systemie 
szybkiej wymiany. Po jedno-
razowym montażu uchwytu 
C-Mix-Clip na zębie, można 
za pomocą łatwo zwalniane-
go kołka zabezpieczającego 
szybko nasuwać różne czubki 
redlic odpowiednie do zapla-
nowanej pracy. Kołek zabez-
pieczający umieszczony jest 
po tylnej stronie zęba przez 
wydrążoną śrubę i tym sa-
mym bezpiecznie utrzymuje 
każdy z czubków redlicy na 
uchwycie C-Mix-Clip.

Amazone oferuje czubki 

redlic o szerokości 80 mm 
służące przede wszystkim 
do intensywnego spulchnia-
nia na głębokość roboczą od 
12 do 30 cm. Z ich pomocą 
osiąga się perfekcyjne wy-
mieszanie masy organicznej 
także w głębszych warstwach 
gleby. Dodatkowo dostęp-
ne są także czubki redlic 
o szerokości 100 mm, któ-
re stosuje się  na głęboko-
ściach roboczych od 10 do 
20 cm zarówno do głębokiej 
likwidacji ściernisk jak też do 
podstawowej uprawy gleby. 
Do dyspozycji są też  gęsio-
stópki o szerokości 320 mm 
wykorzystywane do płytkich 
uprawek ścierniskowych na 
głębokościach od 3 do 10 cm.

Specjalne narzędzie po-
mocnicze służy do mocnego 
nasunięcia redlic na uchwyty 
C-Mix-Clip na zębach. Za-
pewnia to łatwą i bezpieczną 
wymianę czubków redlic.

System szybkiej wymia-
ny C-Mix tworzy rozwiąza-
nie, które nie tylko pozwala 
zmniejszyć nakłady czasu 
i koszty wymiany redlic ale 
również umożliwia szybkie 
reagowanie na każdorazowe 
cele uprawowe.

Źródło: Amazone
Opracowała: Jolanta Malinowska-Kłos
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•	Wysoki	udział	procentowy	ziarna	w	kolbie

•	Super	zaziarnienie	kiszonki

•	Cienka	osadka

BARDZO WYSOKA TOLERANCJA NA:
•	 okresowe	susze

•	 chłody	i	przymrozki	wiosenne
•	wysiew	przy	temperaturze	gleby	5-60C

WYMIERNE	EFEKTY	–	TAŃSZY	MATERIAŁ	SIEWNY	–	LEPSZE	PLONY

Wyniki	doswiadczeń	i	informacje	o	odmianach:
Agro	Seed	Haus,	32-080	Brzezie	ul.	Źródlana	19	

www.agroseed.pl
mail:	biuro@agroseed.pl,

tel.	+48	501	510	196,	+48	512	656	424

Wieloletnie doświadczenia, hodowla nowych 
odmian ukierunkowana na cechy przynoszące 
korzyść rolnikom w postaci ekonomicznej, oraz 
jakości wytworzonego produktu.

Nowoczesne odmiany kukurydzy firmy Hungaro 
-Seed posiadają genetyczne przystosowanie do 
zmiennych warunków uprawy, dobrze znosząc 
okresowe susze, oraz chłody i przymrozki wio-
senne. 

Zalecany wysiew 70 tys. nasion na 1 ha.

Rośliny wytwarzają większe kolby o większej 
ilości rzędów (18 do 20), oraz większą ilość na-
sion w rzędzie i większą masę tysiąca nasion.

Producent ma wymierną korzyść w postaci 
jakości zbieranego plonu, oraz korzyść ekono-
miczną. 

Kupując mniejszą ilość materiału siewnego, 
zbieramy większy plon z 1 ha.

Proponowane odmiany na rynku polskim:
• Bardzo wczesne 
  TK 175  -  FAO 165, Dorka MGT   -  FAO 175/185
  GS 180  -  FAO 180/190
• Wczesne
  GS 210 -  FAO 210, TK 202  -  FAO 220
• Średniowczesne
  Ida MGT  -  FAO 230, TK 195  -  FAO 230
• Średniopóźne
  TK 260 -  FAO 250, Sarolta  -  FA 290

R E K L A M A

Wady i zalety uproszczeń w uprawie kukurydzy 
Uprawa kukurydzy jest 

bardzo praco- i energo-
chłonna, wymaga to dużych 
nakładów czasu i środków 
finansowych. Praktyka rol-
nicza od lat poszukuje tań-
szych i prostszych rozwiązań 
w agrotechnice tego gatunku, 
stąd wzrastające zaintereso-
wanie stosowaniem różnych 
uproszczeń w uprawie roli, 
zwłaszcza w gospodarstwach 
wielkoobszarowych. Uprosz-
czenia związane są głównie 
z pomijaniem niektórych 
zabiegów uprawowych, np. 
podorywki lub bronowania, 
spłycaniem orki lub zastę-
powaniem jej kultywato-
rem, bądź broną talerzową 
(uprawa bezpłużna). Najdalej 
idącym uproszczeniem jest 
siew bezpośredni w mulcz, 
który całkowicie eliminuje 
przedsiewne przygotowanie 
roli pod uprawę i najbardziej 
ogranicza nakłady (o około 
20%).  Uprawa uproszczona, 
oprócz szeregu zalet ma też 
jednak swoje wady. 

Kukurydza jest gatun-
kiem charakteryzującym 

się wolnym początkowym 
wzrostem i rozwojem, do 
tego uprawiana jest w sze-
rokich rzędach, co sprzyja 
erozji wodnej, wietrznej oraz 
zachwaszczeniu. Wszelkie 
zabiegi związane z konser-
wującą uprawą roli są zatem 
jak najbardziej wskazane 
w uprawie tego gatunku, 
który bardzo dobrze znosi 
uproszczenia w uprawie. 
Podstawowe zalety uprosz-
czonych systemów uprawy 
to ograniczenie czasu, ener-
gii i kosztów potrzebnych do 
przygotowania roli pod upra-
wę.  Rezygnacja z uprawy 
płużnej zmniejsza rozpyle-
nie gleby, pozwala zachować 
jej żyzność i produkcyjność 
oraz zmniejsza straty wody 
z gleby, poprzez ograniczenie 
parowania i większą retencję 
wodną. Jest to szczególnie 
widoczne w plonach kuku-
rydzy w latach posusznych, 
które na ogół są wyższe 
w systemach uproszczonych 
niż tradycyjnych (orkowych). 
Uproszczenia korzystnie 
wpływają na aktywność 

biologiczną i różnorodności 
fauny glebowej, m.in. zwięk-
szają liczebność dżdżownic, 
które poprawiają stosunki 
wodno-powietrzne. Sprzyjają 
też gromadzeniu węgla orga-
nicznego i azotu, ale głównie 
w górnej warstwie profilu 
glebowego (0-20 cm). Re-
zygnacja z orki umożliwia 
też wcześniejsze rozpoczęcie 
prac polowych. 

Stosowanie uproszczeń 
w uprawie roli wymaga gle-
by w dobrej kulturze i spe-
cjalistycznej wiedzy oraz 
umiejętności rolnika. Przez 
pierwsze lata uprawy kuku-
rydzy w systemie uproszczo-
nym, zwłaszcza w uprawie 
zerowej, można spodziewać 
się spadku plonu kukurydzy, 
który wyrównuje się dopie-
ro po kilku latach. W du-
żej mierze jest to związane 
z mniejszą obsadą roślin, 
większym zachwaszczeniem 
i możliwością nasilenia cho-
rób oraz szkodników w upra-
wie.  Można temu w pewnym 
stopniu przeciwdziałać, 
zwiększając normę wysiewu 

nasion, stosując odpowiednie 
siewniki, gwarantujące pełną 
obsadę roślin, niszcząc uciąż-
liwe, wieloletnie chwasty, 
dbając o właściwe pH i za-
sobność gleby w składniki 
pokarmowe.

Wadą systemów uprosz-
czonych jest konieczność 
zaangażowania specjali-
stycznego sprzętu, zwłaszcza 
w przypadku siewu bezpo-
średniego kukurydzy oraz 
zwiększone zużycie środków 
ochrony roślin. Rozdrobnio-
na słoma, która pozostaje na 
powierzchni pola po zbio-
rze kukurydzy zmniejsza 
zagrożenie erozją, ale masa 
resztek pożniwnych jest zbyt 
mała, aby dobrze pokryć gle-
bę, na skutek czego wzrasta 
zachwaszczenie, zwłaszcza 
gatunkami wieloletnimi. Do-
datkowo może ujawnić się 
zjawisko allelopatii, czyli 
hamowania kiełkowania 
i wzrostu roślin przez związ-
ki wydzielane z resztek poż-
niwnych. Rezygnacja z orki 
wpływa na zwiększenie 
zwięzłości gleby, co może 
prowadzić do utrudnień 
podczas siewu i wschodów 
roślin, szczególnie w przy-
padku niskiej wilgotności 
gleby. Także nagrzewanie 
gleby niewzruszonej jest 
znacznie dłuższe, co może 
niekorzystnie wpływać na 

rozwój roślin. 
W przypadku uprawy 

kukurydzy trudno jed-
noznacznie określić, czy 
uproszczenia uprawowe, 
w tym siew bezpośredni są 
korzystniejsze od uprawy 
tradycyjnej, czy nie. Wiele 
zależy od warunków pogo-
dowych na danym terenie 
oraz rodzaju gleby. Plon ku-
kurydzy uprawianej z siewu 
bezpośredniego jest z regu-
ły niższy niż przy uprawie 
konwencjonalnej, zwłaszcza 
w optymalnych warunkach 
wilgotnościowych. Z kolei 
w warunkach suszy glebo-
wej na ogół lepiej plonuje 
kukurydza uprawiana w sys-
temach uproszczonych, ze 
względu na mniejsze stra-
ty wody.  Natomiast bez-
sprzecznie można dostrzec 
korzyści konserwującej upra-
wy roli w przypadku gospo-
darstw wielkoobszarowych 
oraz dla zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa. 

Wyniki pięcioletnich 
badań przeprowadzonych 
w IUNG-PIB w Puławach 
wskazują, że średni plon 
ziarna kukurydzy uprawianej 
w systemie uproszczonym 
był o 6,2%, a z siewu bezpo-
średniego o 9,4% mniejszy 
niż w systemie tradycyj-
nym, co było spowodowa-
ne głównie mniejszą obsadą 

roślin i kolb na jednostce po-
wierzchni. Sposób uprawy 
roli nie wpłynął natomiast 
istotnie na masę 1000 zia-
ren i liczbę ziaren w kolbie 
kukurydzy (tab. 1). Z kolei 
wyniki 20-letnich badań 
amerykańskich nad wpły-
wem uproszczeń w uprawie 
roli na plon kukurydzy wska-
zują, że przy optymalnym 
nawożeniu (N + NPK star-
towo) kukurydza w systemie 
tradycyjnym i uproszczonym 
plonowała podobnie, zaś 
z siewu bezpośredniego – 
średnio o 6,8% niżej (tab. 2).  

Mimo, z reguły, niższych 
plonów kukurydzy uprawa 
zerowa cieszy się w Polsce 
coraz większym zaintereso-
waniem, zwłaszcza wśród 
dzierżawców, którzy dążą 
do maksymalnej redukcji 
kosztów. Takie gospodar-
stwa można spotkać przede 
wszystkim na terenach za-
chodniej i północnej części 
Polski. Wydaje się jednak, 
że bardziej przyszłościo-
wym kierunkiem uprawy 
kukurydzy będą technologie 
uproszczone, takie jak siew 
pasowy, niż siew bezpośred-
ni w ściernisko bez uprawy 
powierzchniowej. 

Dr hab. Mariola 
Staniak, prof. nadzw.

Mgr Anna Stępień
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych 

IUNG-PIB w Puławach 

Tabela 1. Plon ziarna kukurydzy i wybrane elementy struktury plonu w zależności od systemu 
uprawy (średnia z 5 lat badań)

Wyszczególnienie
System uprawy

NIR 
( = 0,05)tradycyjny uproszczony siew

bezpośredni
Plon ziarna [t/ha] 7,64 7,17 6,92 0,32

Liczba roślin [tys./ha] 91,2 85,3 80,4 3,04
Liczba kolb [tys./ha] 77,2 70,8 69,1 7,04
Masa 1000 ziaren [g] 256 262 257 r.n.
Liczba ziaren w kolbie 374 373 374 r.n.

Źródło: Machul 1995

Tabela 2. Plon ziarna kukurydzy w zależności od systemu uprawy oraz rodzaju nawożenia (śred-
nia z 20 lat badań)

Rodzaj nawożenia
System uprawy

tradycyjny uproszczony siew bezpośredni

1. kontrola (bez nawożenia) 2,74 3,24 2,26
2. N 7,86 7,56 6,67

3. N + NPK - startowo 8,86 8,88 8,26

Źródło: Kapusta i in. 1996
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Jaką kukurydzę zasiać
W Polsce w 2016 roku, 

według szacunków PZPK, 
powierzchnia uprawy kuku-
rydzy wyniosła ok. 1130 tys. 
ha, w tym na kiszonkę ok. 

600 tys. ha i ok. 530 tys. ha na 
ziarno. Jest to prawie 100 tys. 
ha mniej niż w 2015 roku. 
W przesiewach po wymar-
zniętych zbożach i rzepaku, 

ok. 80 tys. ha przeznaczono 
pod kukurydzę. Dobre zbiory 
kukurydzy na kiszonkę, po-
nad 500 dt/ha zielonki, spo-
wodowały, że część z tego 

kierunku produkcji (odwrot-
nie niż w 2015 roku), została 
zebrana na ziarno. Ogółem 
na ziarno zebrano kukury-
dzę z powierzchni 570 tys. 

ha, co oznacza, że przy plo-
nach 68 dt/ha, zbiory wyniosły 
około 4 mln ton.

Plony w doświadczeniach 
były rekordowe. Osiągnę-
ły nawet 15-16 ton suchego 
ziarna i ponad 20 ton suchej 
masy kiszonki. Wysokie plony 
osiągnięto także w produk-
cji. W uprawie na kiszonkę 
umożliwiło to odbudowanie 
bazy paszowej po bardzo trud-
nym, ekstremalnie suchym, 
2015 roku. Osiągnięto również 
wysokie plony w produkcji 
ziarna, które zbierano przy ni-
skiej wilgotności, co pozwoliło 
na obniżenie kosztów susze-
nia. Jednak, generalnie ceny 
na ziarno były niższe o kil-
kanaście procent niż w ubie-
głym sezonie. Pomimo bardzo 
trudnych warunków zbioru 
z powodu nadmiernych opa-
dów, w październiku i w listo-
padzie, zawartość mikotoksyn 
w ziarnie była bardzo niska. 
Pod koniec ubiegłego roku no-
towano duże obroty ziarnem 
kukurydzy. Duże ilości ziarna 
wyeksportowano.

Obecnie trwa sezon sprze-
daży nasion do siewu w no-
wym sezonie. Obserwuje się 
duże zainteresowanie odmia-
nami do siewu na kiszonkę, 
co jest związane ze wzrostem 
cen mleka i rozwijającą się 
hodowlą bydła mięsnego. Naj-
prawdopodobniej utrzymany 
też będzie areał zasiewów ku-
kurydzy na ziarno.

Oferta nasienna jest bar-
dzo bogata. Podstawę sta-
nowią odmiany kukurydzy 
wpisane do Krajowego Re-
jestru odmian. Tych odmian 
jest aktualnie 176, w tym aż 
27 najnowszych, wpisanych 
do KR w 2016 roku. Kolejne 
odmiany zostaną wpisane do 
KR już w końcu lutego. Uzu-
pełnieniem oferty nasiennej 
są odmiany zarejestrowane 
w krajach UE, z tzw. katalogu 
europejskiego CCA. Szereg 
firm oferuje takie odmiany. 
Muszą one jednak spełniać 
kryterium wczesności do wa-
runków Polski.

Odmiany kukurydzy repre-
zentują zarówno różne typy 
użytkowe, rożne poziomy 
wczesności, jak również różne 
typy hodowlane. Ze względu 

na typy użytkowe możemy 
wyróżnić: 106 (60,2%) odmian 
przeznaczonych do uprawy 
na ziarno, 57 (32,3%) odmian 
typowo kiszonkowych i 13 od-
mian (7,3%) o ogólnym typie 
użytkowym (na ziarno i na 
kiszonkę). Do produkcji wy-
sokoenergetycznej kiszonki są 
też rekomendowane najlepsze 
odmiany ziarnowe. Umożli-
wiają one wytworzenie ki-
szonki o wyższym udziale 
suchej masy kolb i ziarna 
w całkowitym plonie suchej 
masy, a tym samym gwarantu-
ją wyższą strawność kiszonki 
i lepsze wyniki produkcyjne.   
Wczesność odmian jest jed-
nym z głównych kryteriów 
wyboru odmiany do danego 
rejonu. Odmiany w Krajo-
wym Rejestrze dzielą się na 
wczesne, o liczbie FAO do 
230, średniowczesne, o liczbie 
FAO 240-250 i średniopóźne, 
o liczbie FAO 26-290.

Wśród zarejestrowanych od-
mian na ziarno i na kiszonkę, 
24 (13,6%) jest w grupie wcze-
snej, 106 (60,2%) w grupie 
średniowczesnej i 46 (26,1%) 
w grupie średniopóźnej. Rejo-
nizacja odmian kukurydzy ma 
bardzo duże znaczenie, gdyż 
wysiew odmian zbyt późnych, 
w warunkach Polski Północ-
nej, a nawet w środkowym re-
jonie kraju, na ogół skutkuje 
niemożnością osiągnięcia wy-
maganych parametrów (plo-
nów i wczesności), a niekiedy 
brakiem możliwości zbioru 
plonu. Większe restrykcje 
w tym zakresie dotyczą od-
mian do uprawy na ziarno niż 
na kiszonkę.

Innym kryterium jest typ 
hodowlany odmiany. Są 
to mieszańce pojedyncze, 
czyli dwuliniowe (SC) oraz 
mieszańce trójliniowe (TC). 
W Krajowym Rejestrze od-
mian kukurydzy jest obec-
nie 106 (60,2%) mieszańców 
pojedynczych, 70 (39,8%) 

Czym się kierować przy wyborze odmiany kukurydzy do siewu?

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR – PIB 

w RadzikowieWyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) kukurydza na kiszonkę 2016r.

Firma/odmiana

Plon ogólny 
suchej masy Plon suchej masy kolb Zawartość SM 

w plonie ogólnym 
średnia 
(dt/ha) % wzorca Średnia 

(dt/ha)
udział w plonie 
ogólnym (%) Średnia (%)

Grupa 1 - wczesne
Firma Wzorzec 208,3 100 113,2 54,4 34,6
KWS Ambrosini 205,5 98,7 114,9 55,9 34,8
KWS Carolinio KWS 211,7 101,7 115,1 54,4 34,3
KWS Ricardinio 204,5 98,2 111,6 54,6 34,6
RAGT Babexx CCA 211,2 101,4 111,2 52,7 34,9

Grupa 2 - średniowczesne
Firma Wzorzec 214,9 100 115,0 53,8 36,6
KWS Agro Polis 219,8 102,0 122,7 55,8 37,6

Saatbau Arturo 221,7 103,0 120,4 54,3 37,2
Saatbau Chicago 213,5 99,0 119,8 56,1 36,7
Saatbau Cyrano 216,4 101,0 114,6 53,0 36,7

Maisadour Dynamite 208,1 97,0 113,2 54,4 36,1
Euralis ES Metronom 219,1 102,0 117,6 53,7 36,2
Euralis ES Tolerance 212,3 99,0 116,1 54,7 36,0

Fr. 
van Moreau Farmezzo 213,1 99,0 118,2 55,5 37,4

Maisadour MAS 20S 219,5 102,0 108,1 49,2 35,5
KWS Ronaldinio 198,4 92,0 108,6 54,7 36,7

HR Smolice SM Finezja 220,0 102,0 112,1 51,0 35,2
HR Smolice SM Hubal 215,8 100,0 113,4 52,5 36,2
HR Smolice SM Prezent 215,1 100,0 114,4 53,2 35,7
HR Smolice SM Zawisza 212,5 99,0 111,0 52,2 36,0
Syngenta SY Kardona 224,6 105,0 118,5 52,8 36,8

KWS Touran 189,3 88,0 107,2 56,6 37,3
Farmsaat Farmplus CCA 220,5 103,0 121,5 55,1 37,0

RAGT Sultixx CCA 219,2 102,0 110,4 55,8 36,9
RAGT Volumixx CCA 221,1 103,0 116,4 54,3 37,2
RAGT Xxilo CCA 218,0 101,0 115,0 56,1 36,8

Grupa 3 - średniopóźne
Firma Wzorzec 222,3 100 119,0 53,4 36,0

Saatbau Dublino 230,5 103,0 122,9 53,3 37,2
Euralis ES Carmen 214,8 96,0 115,2 53,6 35,1

HR Smolice Legion 212,1 95,0 111,6 52,6 35,9
HR Smolice SM Ameca 218,0 98,0 111,9 51,3 34,9
HR Smolice SM Popis 227,4 102,0 119,3 52,5 36,8

Saatbau Talentro 230,5 103,0 119,0 51,6 34,8
KWS Walterinio KWS 233,8 105,0 129,0 55,2 36,7

Farmsaat Farmgigant CCA 219,2 98,0 123,4 56,3 36,5
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mieszańców trójliniowych.. 
Zaletą mieszańców poje-
dynczych jest większe wy-
równanie morfologiczne i na 
ogół wyższe plonowanie niż 
mieszańców trójliniowych, 
w bardziej intensywnych 
warunkach produkcji. Mie-
szańce trójliniowe są nato-
miast lepiej dostosowane do 
mniej korzystnych warunków 
uprawy.

Przy wyborze odmiany 
należy również kierować się 
rokiem ich wpisania do Kra-
jowego Rejestru. Nowsze od-
miany wnoszą większy postęp 
biologiczny, jakkolwiek jest 
szereg odmian starszych, które 
są dobrze sprawdzone w pro-
dukcji. Trzeba się liczyć z tym, 
że nowości kosztują więcej. 
W kosztach produkcji, zwłasz-
cza wielkotowarowej, cena na-
sion jest ważnym składnikiem 
kosztów produkcji.

W doborze odmian kuku-
rydzy do uprawy na ziarno 
podstawowe kryteria to: wyso-
kość plonu ziarna i odpowied-
nia wczesność. W praktyce, 
wczesność odmian kukurydzy 
jest określana przez poziom 
zawartości wody w ziarnie 
przy zbiorze, tj. po osiągnięciu 

przez odmiany dojrzałości fi-
zjologicznej. Odmiany aku-
mulujące więcej suchej masy 
w ziarnie, czyli o mniejszej 
zawartości wody w ziarnie 
przy zbiorze są wcześniejsze. 
Bardzo ważnym kryterium 
oceny odmian do uprawy na 
ziarno jest ich odporność na 
wyleganie zarówno korzenio-
we jak i fuzaryjne, powodowa-
ne przez grzyby wywołujące 
zgniliznę łodyg. Odmiany 
wcześniejsze wykazują więk-
szą skłonność do wylegania 
fuzaryjnego niż późniejsze.

Do najważniejszych kry-
teriów w doborze odmian na 
kiszonkę należą: całkowity 
plon suchej masy łodyg, li-
ści i kolb, udział kolb w cał-
kowitym plonie suchej masy 
(korzystny powyżej 50%), 
zawartość suchej masy przy 
zbiorze w całych roślinach 
w przy zbiorze (około 32%). Ta 
ostatnia cecha, podobnie jak 
zawartość suchej masy w ziar-
nie przypadku odmian ziar-
nowych, jest podstawą oceny 
wczesności mieszańców na 
kiszonkę i wyznaczania ich 
liczby FAO. Duże znacze-
nie mają również wczesny 
wigor i cecha „stay green”, 

polegająca na wydłużonym 
utrzymywaniu się zieloności 
liści i łodyg w okresie doj-
rzewania. Wpływa ona ko-
rzystnie na akumulację suchej 
masy w końcowym okresie 
wegetacji jak i na wydłuże-
nie terminu zbioru. Ważnym 
kryterium oceny mieszańców 
kiszonkowych jest ich straw-
ność. O strawności kiszonki 
decyduje udział kolb, a zwłasz-
cza ziarna, w masie kiszon-
kowej. Ziarno jest trawione 
w ponad 90%. Nowoczesne 
programy hodowlane zwra-
cają uwagę na podniesienie 

poziomu strawności wegeta-
tywnych części roślin, gdyż 
są jeszcze duże możliwości 
poprawienia tej cechy.

Zarówno w uprawie ku-
kurydzy na ziarno jak i na 
kiszonkę, poza najważniej-
szymi cechami jak plonowa-
nie, wczesność i odporność 
na wyleganie, odmiany 
muszą wykazywać toleran-
cję na najważniejsze cho-
roby - głownię guzowatą, 
fuzariozy kolb i szkodniki, 
a w szczególności na omac-
nicę prosowiankę. Omacnica 
w większym stopniu atakuje 

odmiany wcześniejsze. Szcze-
gólne znaczenie ma tolerancja 
w stosunku do chorób fuzaryj-
nych kolb, gdyż wytwarzają 
one bardzo groźne dla zdrowia 
zwierząt i człowieka związki 
chemiczne, mikotoksyny. Bar-
dzo ważną cechą jest wczesny 
wigor odmian. Wcześniejszy 
start to lepsze wykorzystanie 
wody z gleby, co ma znacze-
nie w rejonach występowania 
suszy glebowej. To również 
wcześniejsze dojrzewanie, 
mniejsze koszty suszenia 
ziarna i szybsza akumulacja 
suchej masy w kiszonce.

Parametry poszczegól-
nych odmian są dostępne 
w publikacjach Centralnego 
Ośrodka Badania Odmian 
Roślin Uprawnych. W tym 
kontekście ważne są wyniki 
porejestrowych doświadczeń 
odmianowych (PDO) z kuku-
rydzą na ziarno i na kiszon-
kę. Jednak, dotyczą one tylko 
części odmian zgłoszonych do 
tych badań przez firmy ho-
dowlano-nasienne. Ponadto 
badane odmiany wykazują 
wysoką interakcję z warun-
kami pogodowymi w danym 
roku badań.

Odmiany mieszańcowe (F1) kukurydzy w Krajowym 
Rejestrze (30.06.2016) – firmy 

hodowlano- nasienne

Firma Liczba odmian

Hodowla Roślin Smolice 43

Małopolska Hodowla Roślin 4

KWS Saat AG 25

Euralis Semences 23

Pioneer 14

Syngenta 14w

Saatbau Linz 15

Limagrain 11

Maisadour Semences 9

Monsanto 6

RAGT 2n 3

Dow AgroScience 3

CEZEA 1

Caussade Semences 2

Maize Research Institute- 
Zemun Polje 1

FarmSaat 2

Razem 176
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Flint czy dent

Czym powinni kierować 
się rolnicy wybierając od-
mianę do uprawy? Przede 
wszystkim wysokością 
i stabilnością plonowania 
w każdych warunkach 
uprawowych.

Aby określić stabilność 
plonowania odmiany mu-
simy przeanalizować jej 
wyniki z kilku lat o moż-
liwie różnym przebiegiem 
warunków pogodowych. 
Ostatnie 3 lata były znaczą-
co zróżnicowane pod tym 
względem, tak więc analiza 
danych pochodzących z tego 
okresu powinna dostarczyć 
jednoznacznych informacji 
dotyczących wierności plo-
nowania wybranych odmian.

Rok 2016, z racji umiar-
kowanych temperatur i wy-
sokich opadów deszczu na 
jesieni, był „rokiem flintów” 
i ogólnie mówiąc rokiem od-
mian wysokoplonujących. 

Dzięki korzystnym wa-
runkom uprawowym wie-
le odmian uzyskało bardzo 
wysokie plony i ciężko było 
stwierdzić, które z nich 
oprócz wysokiego poten-
cjału odznaczały się również 
stabilnością plonowania. 
Rok 2015 z kolei był rokiem 
o wyjątkowo niekorzystnym 
przebiegu warunków pogo-
dowych, w których susza 
i wysokie temperatury spo-
wodowały duże straty i zna-
czące obniżenie poziomu 
plonowania odmian kuku-
rydzy. Wówczas bardziej 
niż kiedykolwiek można 
było zaobserwować, któ-
re odmiany wyróżniają się 
pod kątem stabilności plo-
nowania, czyli zdolności 
do utrzymywania możliwie 
wysokiego plonu w różnych 
warunkach uprawowych. 
Natomiast rok 2014, po-
dobnie jak 2016, był rokiem 

korzystnym dla rolnictwa 
i sprzyjał osiąganiu bardzo 
wysokich plonów.

Jak widać rolnicy muszą 
obecnie być przygotowani 
na prowadzenie produkcji 
roślinnej w trudnych i bar-
dzo zróżnicowanych wa-
runkach środowiskowych, 
których nie sposób przewi-
dzieć na początku sezonu 
wegetacyjnego. Gdybyśmy 
posiadali wiedzę na temat: 
jaki będzie przebieg warun-
ków pogodowych w całym 
okresie uprawy kukurydzy, 
moglibyśmy podjąć odpo-
wiednie działania zmierza-
jące do zmaksymalizowania 
wysokości osiąganych plo-
nów. Niestety jednak nie 
jesteśmy w stanie przewi-
dzieć co się stanie w trakcie 
sezonu i dlatego w kwestii 
wyboru odmiany do uprawy 
najrozsądniej i najbezpiecz-
niej wydaje się kierować 

zasadą ograniczenia ryzy-
ka poprzez dywersyfikację 
uprawianych odmian.

Oznacza to, iż najlepiej 
wybrać do uprawy kilka od-
mian różniących się między 
sobą cechami fizjologicz-
nymi, wymaganiami agro-
technicznymi i tolerancją na 
stresowe warunki uprawy, 
co w znaczącym stopniu 
pozwoli zabezpieczyć się 
i dobrze przygotować do 
różnych warunków śro-
dowiskowych, z jakimi 
możemy mieć do czynie-
nia w trakcie uprawy ku-
kurydzy. Różne odmiany 
mogą inaczej reagować na 
różne warunki pogodowe, 
co wpływa na zmniejszenie 
ryzyka niepowodzenia upra-
wy i możliwość osiągnię-
cia zadowalających plonów, 
mimo wystąpienia stresów 
środowiskowych takich jak 
susza, wysokie temperatury 
czy wysoka presja ze strony 
szkodników i chorób.

Różnice pomiędzy odmia-
nami mogą być już widoczne 
wiosną tuż po siewie. Od-
miany kukurydzy o ziarnie 
typu flint odznaczają się lep-
szym wigorem wiosennym 
i wyższą tolerancją na niskie 
temperatury niż odmiany 
o ziarnie typu dent. W sy-
tuacji wystąpienia chło-
dów wiosennych w czasie 
siewów odmiany o ziarnie 
typu flint lepiej tolerują te 
niekorzystne warunki, a ich 
wschody i rozwój są szyb-
sze i bardziej wyrównane, 
co często nie pozostaje bez 
znaczenia również w dal-
szych fazach rozwojowych 
roślin i może mieć wpływ 
na wysokość plonowania. 
W okresie letnim w czasie 
zapylania kolb kukurydzy 
często mamy do czynienia 
z wysokimi temperaturami 
i stresem suszy (rok 2015). 
Jak wiadomo jest to kry-
tyczny moment dla roślin 
kukurydzy, ponieważ wszel-
kie zakłócenia tego wraż-
liwego procesu wpływają 
na stopień zapylenia kolb, 
co bezpośrednio determi-
nuje wysokość osiąganych 
plonów. W związku z tym 
uprawa odmian o zróżnico-
wanym czasie kwitnienia 
i wypełniania kolb nabiera 
dużego znaczenia: odmiany 
o ziarnie typu flint z reguły 
wcześniej kwitną niż odmia-
ny o tej samej wczesności 
i ziarnie typu dent. Bardzo 

duże znaczenie ma również 
uprawa odmian charakte-
ryzujących się wysoką 
tolerancją na stresowe wa-
runki uprawy latem. Przy-
kładem takiej odmiany jest 
DKC3939. Jest to średnio-
późna odmiana o FAO 270-
280 i ziarnie typu dent, która 
oprócz bardzo wysokiego 
i stabilnego poziomu plono-
wania (plon ziarna 13,4 t/
ha przy wilgotności 15%, 
co stanowi 102% wzorca 
w badaniach PDO COBORU 
2016) wyróżnia się również 
unikalną tolerancją na wy-
sokie temperatury i suszę, 
pozwalającą osiągać maksy-
malne i stabilne plony nawet 
w stresowych warunkach 
uprawowych, co zostało 
potwierdzone i docenio-
ne przez wielu rolników 
w szczególnie niesprzyja-
jącym roku 2015. Wyjąt-
kowa tolerancja na stresy 
środowiskowe tej odmia-
ny polega na bardo dobrej 
synchronizacji kwitnienia 
oraz wysokiej aktywności 
procesu fotosyntezy. 

Nie rzadko zdarza się, 
iż jesienią w czasie zbioru 
kukurydzy mamy do czy-
nienia z częstymi opadami 
deszczu, które potrafią sku-
tecznie opóźnić i przecią-
gnąć zbiór kukurydzy, czego 
mieliśmy przykład w roku 
2016. Wówczas również mo-
żemy dostrzec różnice po-
między typami kukurydzy: 
odmiany o ziarnie typu dent 
szybciej oddają wodę z ziar-
na w czasie dojrzewania niż 
odmiany o ziarnie typu flint, 
co sprawia iż ich zbiór moż-
na przeprowadzić szybciej. 
W związku z tym można po-
kusić się o wybór do upra-
wy odmiany o ziarnie typu 
dent nieco późniejszej niż 
odmiany o ziarnie typu flint 
i wskutek różnicy w szyb-
kości oddawania wody po-
między nimi nadal zebrać je 
w podobnym czasie.

Ponieważ odmiany 
charakteryzujące się bar-
dzo dobrą stabilnością 

plonowania nie zawsze są 
odmianami o najwyższym 
plonowaniu i odwrotnie, 
część areału przeznaczo-
nego do uprawy kukury-
dzy warto przeznaczyć 
pod uprawę odmian wy-
sokoplonujących. Uprawa 
odmian wiernie plonujących 
jest swoistym zabezpie-
czeniem na wypadek lat 
o niekorzystnym przebie-
gu warunków pogodowych, 
natomiast uprawa odmian 
o najwyższym potencjale 
plonowania pozwala na 
uzyskanie maksymalne-
go plonu w sprzyjających 
warunkach. W trudnych 
warunkach odmiany te 
nie plonują tak wysoko, 
jak te najbardziej stabilne, 
ale obniżka nie jest zwykle 
wysoka. Przykładem takiej 
odmiany jest należąca do 
grupy średniowczesnej 
DKC3350 (FAO 250). To 
odmiana o ziarnie typu 
flint, która w sytuacji do-
brego zaopatrzenia w wodę 
i składniki pokarmowe osią-
ga rekordowe plony ziar-
na i kiszonki (plon ogólny 
świeżej masy 65,0 t/ha, co 
stanowi 107% wzorca w Ba-
daniach Rozpoznawczych 
COBORU 2016) w swojej 
grupie wczesności. Rośliny 
są bardzo wysokie i dobrze 
ulistnione oraz posiadają sil-
ne łodygi i korzenie, które 
zapewniają wysoką toleran-
cją na wyleganie.

W obliczu coraz bardziej 
zmiennych warunków śro-
dowiskowych dywersyfika-
cja odmian uprawianych 
w gospodarstwie przyczy-
nia się do poprawy bezpie-
czeństwa na każdym etapie 
prowadzenia produkcji oraz 
bardziej racjonalnego wy-
korzystania posiadanych 
maszyn. Nadmierna spe-
cjalizacja i ograniczanie 
bioróżnorodności w doborze 
odmian zwiększa podatność 
na wszelkie zmiany środo-
wiska i zmniejsza stabilność 
lokalnego ekosystemu.

Marcin Liszewski

Jaką decyzję podjąć przy wyborze 
odmiany?

Wykład nt. „Proces kiszenia kukurydzy”
 /sala wykładowa PODR/
- dr hab. Zbigniew Podkówka prof. UTP w  Bydgoszczy 
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Mechanizmy działania herbicydów 
stosowanych w kukurydzy

Dokładna znajomość 
mechanizmów działania 
substancji czynnych po-
maga prowadzić bardziej 
efektywną ochronę plan-
tacji, zapobiegać selekcji 
biotypów odpornych oraz 
łatwiej diagnozować ewen-
tualne uszkodzenia upraw.

Podział herbicydów ze 
względu na mechanizm 
działania został opracowany 
m.in. przez HRAC (Herbici-
de Resistance Action Com-
mittee), międzynarodową 
organizację zajmującą się 
problematyką uodparniania 
chwastów na środki chwa-
stobójcze. W klasyfikacji 
tej herbicydy podzielono na 
grupy oznaczone kolejnymi 
literami alfabetu.

Inhibitory ACCazy - 
grupa A wg. HRAC

W początkowym etapie 
syntezy lipidów uczestni-
czy enzym - karboksylaza 
acetylo-CoA (ACCaza). 
Rośliny dwuliścienne wy-
twarzają dwie formy AC-
Cazy - eukariotyczną oraz 
prokariotyczną, natomiast 
u jednoliściennych powstaje 
wyłącznie forma eukario-
tyczna. Herbicydy zaliczane 
do grupy HRAC A bloku-
ją ACCazę eukariotyczną, 
zatem mogą być wykorzy-
stywane do selektywnego 
niszczenia chwastów jed-
noliściennych. Ze względu 
na to, że kukurydza również 
należy do gatunków jedno-
liściennych, w jej uprawie 

istnieją ograniczone możli-
wości stosowania substancji 
z tej grupy. Obecnie dostęp-
ny jest cykloksydym, któ-
ry w przypadku kukurydzy 
można stosować  wyłącznie 
w tolerancyjnych na jego 
działanie odmianach. Cy-
kloksydym jest substancją 
przeznaczoną  do zabiegów 
nalistnych, działającą sys-
temicznie, co oznacza, że 
po pobraniu jest transpor-
towany w tkankach roślin-
nych. Pierwszym objawem 
działania jest zahamowanie 
wzrostu oraz czerwonawe 
przebarwienia liści. Następ-
nie pojawiają się chlorozy 
(żółknięcie tkanek) oraz ne-
krozy (obumieranie tkanek). 
Gatunki wrażliwe zamierają 
na ogół w przeciągu 3-6 ty-
godni od aplikacji.

 Inhibitory ALS/AHAS 
- grupa B wg. HRAC

Kolejną grupą, bardzo 
licznie reprezentowaną 
w kukurydzy, są substan-
cje czynne działające na 
enzym nazywany syntazą 
acetylomleczanową (ALS) 
lub syntazą kwasu acety-
lohydroksylowego (AHAS). 
Enzym ALS/AHAS bierze 
udział w powstawaniu ami-
nokwasów: leucyny, izo-
leucyny i waliny. Po jego 
zablokowaniu dochodzi do 
zakłócenia syntezy wielu 
białek, zwłaszcza enzymów. 
Pierwszym symptomem 

fitotoksycznego działania 
jest zahamowanie wzrostu 
korzeni, do którego docho-
dzi już w parę godzin po 
zabiegu. Następnie ustaje 

wzrost organów nadziem-
nych, a z czasem pojawiają 
się chlorozy i nekrozy. Za-
mieranie gatunków wraż-
liwych przebiega powoli 
i cały proces może w nie-
których przypadkach trwać 
nawet kilka tygodni. Do 
inhibitorów ALS/AHAS 
m.in. należą:  florasulam, 
foramsulfuron, jodosul-
furon metylosodowy, ni-
kosulfuron, prosulfuron, 
rimsulfuron, tienkarbazon 
metylu, tifensulfuron me-
tylowy, tritosulfuron. Są 
to substancje działające 
systemicznie, eliminujące 
szereg uciążliwych w upra-
wie kukurydzy gatunków. 
Florasulam, prosulfuron, 
tifensulfuron metylowy 

i tritosulfuron przeznaczone 
są do niszczenia chwastów 
dwuliściennych,  pozostałe 
substancje działają także na 
jednoliścienne. Herbicydy 
z tej grupy pobierane są 
głównie przez liście lub 
częściowo przez liście, 
częściowo przez korzenie. 
Wykorzystywane są do pow-
schodowej ochrony plantacji 
kukurydzy. Wyjątkiem jest 
tienkarbazon metylu, który 
w kombinacji z izoksaflu-
tolem zarejestrowany jest 
do stosowania przedwscho-
dowego oraz wczesnego 
powschodowego.

mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach,

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

(cz. 1.)
Chwastobójcze działanie herbicydów polega na zakłócaniu różnego rodzaju 
procesów życiowych przebiegających w roślinach.

Obiekt kontrolny, bez herbicydu (roślina testowa ogórek) Zahamowanie wzrostu korzeni przez rimsulfuron (roślina 
testowa ogórek)

Plantacja kukurydzy po oprysku prepratem zawierającym 
nikosulfuron
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Zwalczanie chwastów 
dwuliściennych w kukurydzy

W każdej uprawie moż-
na podzielić występujące 
zachwaszczenie na gatun-
ki jednoliścienne i dwu-
liścienne. W przypadku 
kukurydzy gatunki jednoli-
ścienne są reprezentowane 
przez chwasty prosowate 
oraz na plantacjach za-
niedbanych ewentualnie 
prowadzonych w monokul-
turze przez perz właściwy. 
Jednak duże zagrożenie to 
gatunki dwuliścienne. Wy-
nika to głównie z późne-
go siewu kukurydzy. To 
okres, w którym nieomal 
jednocześnie wschodzą 
gatunki o mniejszych 
wymaganiach, jak i ty-
powe ciepłolubne. Wiele 
z nich należy do bardzo 
uciążliwych. Występując 
łącznie stwarzają silną 
konkurencję.

Trudno znaleźć plantacje 
kukurydzy, na której nie 
rosłaby komosa biała. To 
gatunek mało wymagający, 
jednak lubiący gleby żyzne 
i aktywnie z takiego stano-
wiska korzystający. Pozo-
stawienie (nie zwalczanie) 
komosy na plantacji daje 
bardzo małą szansę roz-
woju kukurydzy. Wiedzą 
o tym producenci herbicy-
dów. Nieomalże wszystkie 
herbicydy przeznaczone 
do zwalczania chwastów 
dwuliściennych skutecznie 
niszczą ten gatunek. Zde-
cydowanie słabsze działa-
nie wykazuje petoksamid 
(Successor 600 EC, Suc-
cessor Pro 600 EC, Traxor 
600 EC). Chcąc wykorzy-
stać herbicydy oparte na 
tej substancji czynnej, 
w przypadku zwalczania 
komosy, należy stosować 
mieszaniny.

Nikosulfuron to bardzo 
popularna substancja na-
listna. W etykietach kil-
kudziesięciu herbicydów, 
w których nikosulfuron 
jest jedynym składni-
kiem czynnym lub kom-
ponentem, komosa biała 
jest określana różnie jako 

wrażliwa lub średnio 
wrażliwa. W praktyce, 
aby uzyskać jak najlepszy 
efekt należy ją zwalczać 
nikosulfuronem, najlepiej 
w fazie od wschodów do 
dwóch liści właściwych. 

Szarłat szorstki to gatu-
nek typowo ciepłolubny, 
o intensywnym wzroście. 
Sam lubi światło, stąd szyb-
ko rośnie, często zacienia-
jąc kukurydzę, chociaż nie 
należy do gatunków bardzo 
wysokich – osiąga do 1 m 
wysokości. Jest również ga-
tunkiem dość wrażliwym. 
W przypadku zabiegów do-
glebowych unikać stoso-
wania linuronu, a spośród 
nalistnych lepiej wykluczyć 
syntetyczne auksyny (2,4-
D, dikamba).

Zwłaszcza w począt-
kowym okresie wzrostu 
kukurydzy bardzo kon-
kurencyjna jest przytulia 
czepna. Potrafi przytłumić 
prawidłowy wzrost ku-
kurydzy. Walkę najlepiej 
zacząć już podczas zabie-
gów doglebowych. Pomi-
nąć w stosowaniu należy 
linuron.

Do skutecznych sub-
stancji czynnych należy 
pendimetalina, chociaż ta 
informacja nie jest umiesz-
czona we wszystkich ety-
kietach. Wymogiem jest 
stosowanie na wilgotna 
glebę. Wśród środków na-
listnych należy wymienić, 
ponownie zarejestrowany 
fluroksypyr. Tym razem 
w nowej formie użytkowej 
jako Starane 333 EC. Przy-
tulia czepna jest wrażliwa 
na fluroksypyr w każdej 
fazie rozwojowej.

Psianka czarna, jest 
chwastem dorastającym 
do 0,5 m. Jest jednak 
bujna i często występuje 
masowo. Wykazuje wraż-
liwość na wiele substancji 
czynnych, w tym nawet 
na S-metolachlor (Dual 
Gold 960 EC), przezna-
czony przede wszystkim 
do zwalczania gatunków 

jednoliściennych. Spośród 
popularnych substancji 
czynnych należy unikać 
stosowania pojedynczo 
dikamby i rimsulfuronu.

Inny typ działania kon-
kurencyjnego posiada 
żółtlica drobnokwiato-
wa. To gatunek o bardzo 
intensywnej transpiracji, 
pozbawiający kukurydzę 
zgromadzonej w glebie 
wody. Do najbardziej sku-
tecznych należą bromok-
synil, linuron, mezotrion, 
petoksamid, sulkotrion 
i tritosulfuron. Wiele sub-
stancji czynnych hamuje 
rozwój, jednak całkowicie 
nie zwalcza żółtlicy. Także 
nie zaleca się stosowania 
dikamby i rimsulfuronu.

Trudno określić, wszyst-
kie gatunki utrudniające 
rozwój kukurydzy. Prak-
tycznie można stwierdzić, 
że do uciążliwych należą te 
chwasty, które akurat wy-
stępują na plantacji. Może 
się zdarzyć, że problemem 
będzie masowe występo-
wanie rumianków z ma-
runą nadmorską na czele, 
bodziszków, chabrów bądź 
rdestówki powojowej. Na 
szczęście nie ma praktycz-
nie gatunków, których nie 
można zwalczyć. W przy-
padku braku wiedzy, najle-
piej doszukać się informacji 
w etykietach. Praktyczną 
radą jest również łączne 
stosowanie herbicydów. 
Niektóre mieszaniny to 
kombinacja trzech, czte-
rech substancji czynnych. 
Na ogół takie rozwiąza-
nia są uniwersalne. Pod-
czas zabiegów warto jest 
wykorzystać możliwość 
stosowania adiuwantów 
oraz jeszcze niezbyt po-
pularną, ale budzącą coraz 
większe zainteresowanie 
metodą stosowania dawek 
dzielonych, wydłużających 
proces działania, w efek-
cie często zabezpieczają-
ce plantacje kukurydzy 
przed zachwaszczeniem 
wtórnym.

Żeby uzyskać dobry plon plantacja nie może być zachwaszczona.
Tabela 1. Przykładowe herbicydy do zwalczania chwastów w kukurydzy (bez mieszanin 
zbiornikowych)

Przykładowy 
herbicyd Substancja czynna

Termin 
stosowania

[D; N]*

Zwalczane 
chwasty 

[Dw; 
Pr; Pe]**

Accent 75 WG nikosulfuron N Dw, Pr, Pe
Adengo 315 SC Izoksaflutol + tienkarbazon D, N Dw, Pr

Afalon Dysp. 450 SC linuron D Dw

Arigo 51 WG nikosulfuron + mezotrion + 
rimsulfuron N Dw, Pr, Pe

Boreal 58 WG Izoksaflutol + flufenacet D Dw
Bromotril 250 EC bromoksynil N Dw
Calaris 400 SC mezotrin + terbutyloazyna N DW, Pr
Camix 560 SE S-metolachlor + mezotrion D, N Dw, Pr
Casper 53 WG dikamba + prosulfuron N Dw, Pr
Click 500 SC terbutyloazyna D Dw

Collage 064 OD nikosulfuron + tifensulfuron N Dw, Pr, Pe
Dual Gold 960 EC S-metolachlor D Pr

Elumis 105 OD nikosulfuron + mezotrion N Dw, Pr, Pe
Esteron 600 EC 2,4-D N Dw

Focus Ultra 100 EC cykloksydym N Pr, Pe
Hector 53,6 WG nikosulfuron + rimsulfuron N Dw, Pr, Pe

Hector Max 66,5 WG dikamba + nikosulfuron + 
rimsulfuron N Dw, Pr, Pe

Laudis 20 WG tembotrion N Dw, Pr

Lumax 537, 5 SE mezotrion + S-metolachlor + 
terbutyloazyna D, N Dw, Pr

Maister 31 OD foramsulfuron + jodosulfuron N Dw, Pr, Pe
Maister Power 

42,5 OD
foramsulfuron + jodosulfuron + 

tienkarbazon N Dw, Pr, Pe

Mezotrion 100 SC mezotrion N Dw, Pr
Mocarz 75 WG dikamba + tritosulfuron N Dw

Mustang 306 SE 2,4-D + florasulam N Dw
Oceal 700 SG dikamba N Dw

Pendigan 330 EC pendimetalina D, N Dw, Pr
Roundup Flex 480 glifosat N Dw, Pr

Shado 300 SC sulkotrion N Dw, Pr
Starane 333 EC fluroksypyr N Dw

Successor 600 EC petoksamid D, N Dw, Pr
Successor T 550 SE petoksamid + terbutyloazyna D, N Dw, Pr

Titus 25 WG rimsulfuron N Dw, Pr, Pe
Wing P 462,5 EC dimetenamid-P +pendimetalina D Dw, Pr
Zeagran 340 SE bromoksynil + terbutyloazyna N Dw

* D – doglebowy; N – nalistny  ** Dw – dwuliścienne; Pr – prosowate; Pe - perz

PODPISAĆ FOTO: 
Inż. Adam Paradowski 

IOR - PIB Poznań
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Retengo® Plus 183 SE to pierwszy fungicyd do ochrony kuku-
rydzy, jaki został zarejestrowany w naszym kraju. Retengo® Plus 
to rozwiązanie problemu dla tych producentów kukurydzy, któ-
rych plantacje porażane były przez choroby, zanim produkt ten 
wprowadzono na rynek, a także dla oczekujących dodatkowego 
przyrostu plonu w sytuacji braku porażenia. Retengo® Plus 183 SE 
to fungicyd o dodatkowym, korzystnym wpływie na plon poprzez 
pozytywny wpływ na procesy fi zjologiczne roślin. 

W efekcie otrzymujemy: 

 lepszy wigor roślin i ich odporność na stres – szczególnie stres 
niedoboru wody i silnego nasłonecznienia, 

 wyższe pobranie składników pokarmowych na skutek lepszego 
rozwoju systemu korzeniowego.

Retengo® Plus 183 SE stosujemy w dawce 1,0 l/ha od momentu, 
gdy rośliny osiągną 60 cm wysokości, do fazy kwitnienia.

Retengo® Plus możemy stosować zarówno w uprawie kukurydzy 
ziarnowej, jak i kiszonkowej. Pozytywne efekty stosowania są 
następujące: 

Kukurydza ziarnowa

 Do 10% wyższy plon ziarna

 Ziarno o niższej wilgotności na skutek dłuższej zieloności 
roślin – efektywne oddawanie wody

 Ziarno wolne od mykotoksyn

Kukurydza kiszonkowa

 Wyższy plon zielonej masy

 Lepsze zakiszanie 

 Wyższa zawartość włókna strawnego

  Wyższa zawartość skrobi – wyższa koncentracja energii

– więcej niż pierwszy fungicyd w ochronie kukurydzy!

Retengo® Plus 183 SE

BBCH
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Retengo® Plus®
 183 SE 

1,0 l/ha

Retengo® 
Plus 183 SE 

może być stosowane 
już od momentu, kiedy 

rośliny osiągną 
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Kontrola Retengo®  

Plus 183 SE 
1,0 l/ha 

Przyrost plonu: 5,3 t/ha, tj. 15% wyższy plon świeżej masy 
HR Strzelce – Strzelce k. Kutna. Doświadczenie polowe 2013. Zbiór 16.09.2013
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Retengo®  
Plus 183 SE 

1,0 l/ha 

Plon ziarna (dt/ha) wilg. 14%
GR Kietrz, Retengo® Plus 183 SE 1,0 l/ha – data zabiegu 29.06.2013
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