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Europejski Zielony Ład 

Europejski Zielony Ład, 
którego plan został przed-
stawiony przez Komisję Eu-
ropejską pod koniec grudnia 
minionego roku, ma pomóc 
walczyć ze zmianami kli-
matu. Zakłada m.in. ogra-
niczenie zużycia środków 
ochrony roślin, nawozów, 
antybiotyków, a także pod-
niesienie warunków do-
brostanu zwierząt. Można 
powiedzieć, że europejskich, 
a zatem i polskich rolników, 
czeka prawdziwa rewolucja.  

Przedstawiona przez 
KE strategia „od pola do 
stołu” ma ograniczyć emi-
sję gazów cieplarnianych 
w rolnictwie oraz degrada-
cję gleby. Pomocne w tym 
mają być zrównoważone 
praktyki rolne takie jak 
rolnictwo precyzyjne, eko-
logiczne czy agroekologia.  

Producenci dostarczający 
żywność wysokiej jakości 
- stosujący  wyższe normy 
ochrony środowiska i dobro-
stanu zwierząt - byliby za to 
właściwie wynagradzani. Co 
myślą o tym polscy  produ-
cenci mleka, czy obawiają 
się zmian czekających euro-
pejskie rolnictwo? Zapytali-
śmy o to przewodniczących 
rad nadzorczych spółdzielni 
mleczarskich.

- Myślę, że dla polskich 
producentów mleka nie bę-
dzie to aż tak dużym proble-
mem, bo my naprawdę nie 
przesadzamy ani z opryska-
mi, ani z nawożeniem - mówi 
Stanisław Kurpiewski, prze-
wodniczący rady nadzorczej 
OSM Piątnica. 

Jak podkreśla, w swo-
im gospodarstwie stosuje 
uprawki przedsiewne, które 

pomagają skutecznie walczyć 
z chwastami w kukurydzy. 
Dzięki temu zużywa tylko 
30 - 40 procent środków 
ochrony roślin w stosunku 
do  przewidzianej normy. 

Również Witold Dziurli-
kowski, przewodniczący rady 
nadzorczej OSM w Sierpcu 
zauważa, że polscy rolnicy 
potrafią używać środków 
ochrony roślin z głową, 
wyspecjalizowali się w tym. 
Tak naprawdę chodzi o to, by 
stosować je w odpowiednim 
czasie, nie przegapić terminu. 

- Z pewnością w swoim 
gospodarstwie nie naduży-
wam chemii - mówi Witold 
Dziurlikowski. - Na etykie-
tach środków ochrony roślin 
są podane normy stosowania 
- od  dawki minimalnej do 
maksymalnej. Ja zazwyczaj 
daję tę najniższą. 

Jeśli chodzi o terminy wy-
wożenia obornika i gnojówki, 
przewodniczący RN OSM 
w Sierpcu uważa, że powinny 
zostać zachowane te, które 
obowiązują obecnie. 

Przyznaje natomiast, że 
pewne obawy wśród rol-
ników może budzić zamiar 
podwyższenia wymogów 
dotyczących dobrostanu 
zwierząt.

- Jeśli przyjrzymy się wa-
runkom otrzymania dopłat 
za podwyższony dobrostan 
zwierząt, o które polscy 
rolnicy mogą się ubiegać 
od tego  roku, to zobaczy-
my, że producentom mleka 
trudno będzie otrzymać to 
wsparcie - zauważa Witold 
Dziurlikowski. - Rolnicy nie 
gospodarują już w taki spo-
sób, nie wypasają bydła na 
pastwiskach. A jeśli chodzi 

o zwiększenie powierzchni 
przypadającej na jedną kro-
wę, to aby spełnić warunki, 
stado liczące 60 sztuk krów 
należałoby ograniczyć do 
50 szt. 

Dlatego jego zdaniem, 
jeśli miałyby obowiązy-
wać podwyższone standar-
dy dotyczące dobrostanu, 
rolnicy powinni otrzymać 
odpowiednie rekompensa-
ty finansowe z tego tytułu. 
Najlepszym rozwiązaniem 
jednak byłoby utrzymanie 
dotychczasowych warunków, 
a podwyższone standardy do-
brostanu wprowadzić tylko 
dla chętnych rolników, którzy 
otrzymywaliby z tego tytułu 
dodatkowe dopłaty.

- Jeżeli za większymi wy-
mogami pójdą dodatkowe 
środki finansowe, to polscy  
rolnicy sobie poradzą - do-
daje Stanisław Kurpiewski. 
- My jesteśmy wyspecjalizo-
wani w pozyskiwaniu unij-
nych funduszy, potrafimy 
z nich korzystać.

Jednak nadal kraje człon-
kowskie nie są w stanie po-
rozumieć się co do kształtu 
nowej Wspólnej Polityki 
Rolnej. Ostatnie negocjacje 
unijnych szefów rządów 
w Brukseli zakończyły się 
fiaskiem. 

- Walka z globalnym ocie-
pleniem i zmianami klima-
tycznymi jest niezwykle 
ważna właśnie dla rolni-
ków, bo to ich najbardziej 
dotykają np. susze - mówi 
Agnieszka Maliszewska Dy-
rektor Polskiej Izby Mleka, 
Wiceprzewodnicząca COGE-
CA. - Rolnicy i spółdzielnie 

są kluczowym elementem 
w pomyślnej realizacji Zie-
lonego Ładu. Jednakże jego 
wdrażanie nie może odbywać 
się właśnie kosztem rolni-
ka, a tym samym kosztem 
spółdzielni. 

Zdaniem wielu rolników 
w UE zaproponowane plany 
są zbyt ambitne i mogą do-
prowadzić do odchodzenia 
młodych ludzi z rolnictwa, 
a w efekcie drastycznego 
zmniejszenia produkcji żyw-
ności w Europie. 

- Zgadzam się ze słowami 
Fransa Timmermansa wypo-
wiedzianymi podczas ostat-
niego spotkania w Brukseli, 
że miasta nie przetrwają, jeśli 
nie będzie dobrze prosperu-
jącej wsi - dodaje Agniesz-
ka Maliszewska. - Ale brak 
zdecydowanego wsparcia 
w nowej WPR rolników 
doprowadzi do tego, że nie 
będziemy mieli ludzi do 
pracy w rolnictwie, a tym 
samym grozi nam poważ-
ny kryzys. Liczba ludności 
na świecie wzrasta, a ilość 
powierzchni uprawowych 
stale się zmniejsza. Tylko 
zabezpieczenie odpowied-
niego wsparcia unijnego 
rolnictwa środkami w nowej 
WPR może zapewnić nam 
spokojną przyszłość sektora 
rolniczego i spółdzielczego, 
którego rozwój wpisze się 
w założenia Europejskiego 
Zielonego Ładu. 

Więcej informacji na ten 
temat można uzyskać w biu-
rze Polskiej Izby Mleka 

Na zdjęciu Agnieszka Maliszewska
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Czy polscy producenci mleka i spółdzielnie mleczarskie obawiają się 
planowanych  zmian?



2 / 2020 r.2 AKTUALNOŚC I

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
GSM +48 502 239 165
kukurydza@uprawypolowe.pl

Reklama:
Tel. 58 308 93 10
Mobile: +48 508 286 480

Sekretariat:
Tel./fax. 58 300 06 89
Mobile: +48 508 286 480

Dystrybucja:
Oddziały wojewódzkie i powiatowe Izb 
Rolniczych na terenie całego kraju oraz 
18 Oddziałów Terenowych i Fili KOWR, 
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

Techniki hodowli roślin 
na zmiany klimatu

Geoff Graham, szef glo-
balnego działu hodowli ro-
ślin w Corteva Agriscience, 
podzielił się swoimi opinia-
mi z uczestnikami Forum 
Perspektyw Rolniczych 
USDA 2020. Jego zdaniem 
zaawansowane techniki ho-
dowli roślin oraz sukcesy 
w zakresie poprawy wydaj-
ności upraw w rozwiniętych 
regionach wyznaczają kie-
runek działań służących 
zarządzaniu zagrożeniami 
związanymi z brakiem bez-
pieczeństwa żywnościowego 
oraz niestabilnością klimatu 
na świecie. Forum USDA 
koncentruje się na innowa-
cjach w sektorze rolnictwa. 
Wcześniej tego samego dnia 
amerykański sekretarz ds. 
rolnictwa Sonny Perdue 
ogłosił Program innowacji 
w sektorze rolnictwa. 

„Wydajność produkcji rol-
nej ma zasadnicze znaczenie 
nie tylko dla zaspokojenia 
potrzeb rosnącej populacji, 
ale jest również kluczowym 
narzędziem radzenia sobie 
ze zmianami klimatu” – 
powiedział Graham. „Do-
wiedliśmy, że innowacyjne 
technologie hodowli, takie 
jak markery molekular-
ne, dokładne fenotypowa-
nie, analiza predykcyjna, 
biotechnologia, CRISPR 
i narzędzia cyfrowe mogą 
pomóc rolnictwu w skutecz-
niejszym stawieniu czoła 

wyzwaniom wynikającym 
z ekstremalnych warunków 
klimatycznych”.

Dyrektor Agencji Zarzą-
dzania Ryzykiem USDA, 
Martin Barbre, przewod-
niczył dyskusji panelowej 
na temat „łagodzenia ryzy-
ka produkcyjnego” przepro-
wadzonej podczas Forum. 
W jej trakcie omawiano 
przede wszystkim wyzwa-
nia stojące przed rolnikami 
i osobami podejmującymi 
decyzje na szczeblu rządo-
wym w sezonach wegetacyj-
nych charakteryzujących się 
ekstremalnymi warunkami 
pogodowymi. Zauważył on, 
że rok 2019 był jednym z naj-
bardziej deszczowych w hi-
storii rolnictwa, podczas gdy 
rok 2012 był jednym z naj-
bardziej suchych. Pomimo 
rosnącej niestabilności pogo-
dowej, całkowita wydajność 
upraw konsekwentnie wyka-
zuje tendencję wzrostową.

Goeff Graham podkreślił, 
że prawie siedmiokrotny 
wzrost średnich zbiorów 
kukurydzy osiągnięty 
w Ameryce Północnej od 
1920 r. oznacza, że wy-
produkowaliśmy mnóstwo 
dodatkowych ton tego zbo-
ża bez zwiększania areału 
upraw. W ciągu ostatniego 
stulecia wydajność produk-
cji zwiększyła się ze średnio 
z 1,6 do 10,7 ton na hektar. 
Delegat Corteva Agriscience 

powiedział również, że 
gdyby 20 krajów będących 
największymi producenta-
mi kukurydzy na świecie 
zwiększyło wydajność pro-
dukcji do poziomu amery-
kańskiego sprzed 20 lat, 
odpowiadałoby to dodat-
kowym 40 milionom ton 
z areału upraw.

„Zbieramy więcej plonów 
przy mniejszych nakładach” 
– wyjaśnił Graham. „Jednak 
problem braku bezpieczeń-
stwa żywnościowego oraz 
zmienność klimatyczna nie 
wpływają jednakowo na sy-
tuację na świecie i powinni-
śmy również pracować nad 
rozwojem nowych systemów 
upraw dostosowanych do 
warunków lokalnych”.

„Będzie to wymagało się-
gnięcia po wszystkie narzę-
dzia, którymi dysponujemy, 
jak również otwartej i przej-
rzystej komunikacji ze spo-
łeczeństwem, środowiskiem 
akademickim, władzami 
i przedsiębiorstwami prywat-
nymi” – oświadczył Graham. 
„Poszczególne technologie 
są tylko narzędziami, ale 
wspólnie tworzą rozwiąza-
nia dla najpoważniejszych 
światowych wyzwań.”

Materiały z sesji są do-
stępne na stronie interneto-
wej USDA.

Źródło: Corteva Agriscience
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Corteva Agriscience uważa, że zaawansowane 
techniki hodowli roślin pozwolą zwiększyć ich 
odporność na zmiany klimatu oraz zapewnić 
bezpieczeństwo żywnościowe.

ANWIL przekaże milion złotych 
na walkę z koronawirusem

 ANWIL, spółka z Gru-
py ORLEN, w trosce o bez-
pieczeństwo mieszkańców 
województwa kujawsko-
-pomorskiego zwiększa 
wsparcie na walkę z korona-
wirusem. Na zakup głównie 
sprzętu medycznego oraz 
środków higienicznych prze-
znaczy milion złotych. To 
rekordowa w historii spółki 
kwota, która trafi m.in. do 
placówek służby zdrowia 
w regionie. 

 Darowizny będą przeka-
zywane w formie pieniężnej 
i rzeczowej. Beneficjenci, 
którzy otrzymają wsparcie, 

będą mogli przeznaczyć je 
na zakup środków ochro-
ny indywidualnej, w tym 
kombinezonów, gogli, ma-
seczek i rękawiczek, a także 
płynów dezynfekcyjnych. 
Placówki medyczne będą 
mogły sfinansować też za-
kup sprzętu medycznego, 
niezbędnego do ratowania 
życia i zdrowia mieszkań-
ców regionu zakażonych 
koronawirusem.

  - Jesteśmy firmą od-
powiedzialną społecznie. 
Czujemy się w obowiąz-
ku wspierać mieszkańców 
regionu, w którym działa-
my. Dlatego przekazujemy 
rekordową kwotę miliona 
złotych na realizację ini-
cjatyw ułatwiających od-
powiednim służbom walkę 
z koronawirusem. Nasze za-
angażowanie to konkretna 
pomoc dla pracowników 
służby zdrowia i innych 
instytucji działających na 

rzecz lokalnych społeczno-
ści w województwie kujaw-
sko-pomorskim – podkreśla 
Agnieszka Żyro, Prezes Za-
rządu ANWIL S.A.

Skuteczność podejmowa-
nych działań w dużej mierze 
zależy od odpowiedzialnego 
i szybkiego reagowania na 
dynamicznie zmieniającą się 
sytuację. Dlatego ANWIL 
już w zeszłym tygodniu 
przekazał 300 tys. zł na za-
bezpieczenie pracy lekarzy 
i pielęgniarek Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycz-
nego im. Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku. Z kolei pla-
cówce w Grudziądzu, peł-
niącej rolę jednoimiennego 
zakaźnego szpitala dla woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego, ANWIL udostępnił 
samochód do transportu pró-
bek przeznaczonych do ba-
dań laboratoryjnych.
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Platforma Sygnalizacji Agrofagów 

Brak zimy spowodował, 
że większość szkodników 
upraw była aktywna już na 
przedwiośniu. Skutkowało to 
wieloma problemami, którym 
musieli stawić czoła rolnicy. 
Na uprawach widać już jed-
nak pełne wiosenne przebu-
dzenie, co niestety wiąże się 
również ze znacznym wzro-
stem zagrożenia ze strony 
chorób i szkodników. Skąd 
wiadomo, że takie zagrożenie 
występuje? I czy już trzeba 
stosować zabiegi ochronne?

Zgodnie z zasadami in-
tegrowanej ochrony roślin, 
których muszą przestrze-
gać producenci rolni, zuży-
cie środków ochrony roślin 
powinno być ograniczone 
- należy je stosować tylko 
wówczas, gdy rzeczywiście 
w uprawach występuje okre-
ślone zagrożenie oraz w ściśle 
określonej ilości. Skąd jednak 
wiadomo, że ryzyko zagro-
żenia konkretnym szkod-
nikiem dla upraw w danym 
regionie rośnie? W ocenie 
sytuacji bardzo pomocnym 
narzędziem – zarówno dla 
przedstawicieli Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego, jak 
i dla rolników – jest Platfor-
ma Sygnalizacji Agrofagów. 

Platformę Sygnalizacji 
Agrofagów uruchomiono 

w 2016 roku i od tego czasu 
odwiedziło ją ponad 815 ty-
sięcy użytkowników. Na Plat-
formie udostępniane są dane 
z ponad 350 punktów obser-
wacyjnych z całej Polski. 
W każdym z tych punktów 
prowadzone są obserwacje 
średnio w sześciu podstawo-
wych uprawach. Rocznie na 
Platformie zamieszczanych 
jest około 1000 informacji 
o pojawiających się zagroże-
niach dla upraw rolniczych.

„Z naszych danych wy-
nika, że z zamieszczanych 
na Platformie Sygnalizacji 
Agrofagów informacji korzy-
stają zarówno przedstawiciele 
ODR-ów, firm komercyjnych, 
jak i rolnicy. Duże zaintere-
sowanie Platformą wynika 
z jej użyteczności. Monito-
rujemy uprawy w 350 punk-
tach w całej Polsce i na tej 
podstawie stale aktualizuje-
my wyniki dla podległych 
im obszarów. Dlatego wy-
szukując zagrożenie dla da-
nego regionu, użytkownik 
od razu widzi, czy ryzyko 
wystąpienia danego gatunku 
agrofaga jest w jego okolicy 
duże, czy też nie. W portalu 
można też od razu znaleźć 
praktyczne wskazówki – 
metodologie postępowania 
w przypadku wystąpienia 

konkretnego szkodnika 
w danej uprawie” – wyja-
śnia dr hab. Anna Tratwal, 
kierownik Zakładu Monito-
rowania i Sygnalizacji Agro-
fagów w Instytucie Ochrony 
Roślin – PIB w Poznaniu. 

Potrzeba systematyczne-
go monitorowania występo-
wania chorób i szkodników 
roślin została podkreślona 
w Dyrektywie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 
2009/128/WE z dnia 21 paź-
dziernika 2009 roku, ponie-
waż jest bardzo ważnym 
elementem integrowanej 
ochrony roślin. 

„Platforma Sygnalizacji 
Agrofagów to szczególnie 
ważne ogniwo, które jest jed-
nocześnie praktycznym prze-
jawem transferu wiedzy do 
praktyki rolniczej” – wyjaśnia 
Wiesława Nowak, dyrektor 
Wielkopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Pozna-
niu. „Rolnicy mogą na bieżąco 
sprawdzać, jakie zagrożenie 
danym agrofagiem panuje 
w ich regionie i wdrażać od-
powiednie działania ochronne 
opisane w metodykach udo-
stępnianych na Platformie. 
Rolnicy znajdą tam informacje 
o metodach, terminach i na-
rzędziach dotyczących zwal-
czania konkretnego gatunku 
szkodnika. Dzięki temu idea 
integrowanej ochrony roślin 
znajduje praktyczne zastoso-
wanie” – dodaje.

Platforma Sygnalizacji 
Agrofagów jest podzielona 
na sześć głównych modułów:

Sygnalizacja Agrofa-
gów – moduł, na którym 
udostępniane są m.in. dane 
z obserwacji polowych 
(350 ośrodków w całej 
Polsce).

Zwalczanie Agrofagów 
– moduł zawierający opra-
cowania, ulotki i plakaty do-
tyczące Programów Ochrony 
Roślin.

Metodyki i poradni-
ki – część zawierająca 
metodyki integrowanej 
ochrony roślin uprawnych, 
sadowniczych, warzywnych 
i przemysłowych.

Rolnictwo ekologiczne 
– poświęcone zwalczaniu 
agrofagów w rolnictwie eko-
logicznym, w tym metodom 
biologicznym.

Doradztwo Rolnicze – 
moduł, w którym zebrane 
są linki do wszystkich Wo-
jewódzkich Ośrodków Do-
radztwa Rolniczego.

Partnerzy projektu.
„Platforma Sygnalizacji 

Agrofagów ma bardzo duże 
znaczenie dla prowadzenia 
integrowanej ochrony roślin 
w Polsce. Przede wszyst-
kim dlatego, że umożliwia 
wczesne reagowanie na po-
jawiające się szkodniki 
– na początkowym etapie 
ich ekspansji łatwiej z nimi 
walczyć. Dzięki szeroko 
zakrojonym obserwacjom, 
w ponad 350 punktach w ca-
łej Polsce, mamy przekrój 
sytuacji w rodzimych upra-
wach i możemy skutecznie 
reagować na pojawiające się 
zagrożenia. I – co jest rów-
nie istotne – dzięki temu 
w ostatecznym rozrachunku 
zużywamy mniej chemicz-
nych środków ochrony ro-
ślin, gdyż stosujemy je nie 
„na wszelki wypadek”, ale 
tylko wówczas, gdy wiemy, 
jakie zagrożenie jest obec-
ne w uprawie” – podkreśla 
prof. Marek Mrówczyński, 
Dyrektor Instytutu Ochrony 
Roślin – PIB w Poznaniu. 

Monitoring agrofagów to 
obraz zagrożeń upraw w cza-
sie rzeczywistym – opóź-
nienia tych sygnałów mogą 
dotyczyć najwyżej kilku dni. 

Platforma Sygnalizacji 
Agrofagów (www.agrofagi.
com.pl/) to portal stworzo-
ny przez Instytut Ochrony 
Roślin – Państwowy Insty-
tut Badawczy w Poznaniu 
we współpracy z Instytu-
tem Ogrodnictwa w Skier-
niewicach oraz Instytutem 
Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa – Państwowym 
Instytutem Badawczym 
w Puławach. Narzędzie to 
umożliwia wszystkim za-
interesowanym jednostkom 
administracji państwowej, 
jednostkom doradczym, na-
ukowym, jak również firmom 
i organizacjom branżowym 
oraz rolnikom szeroką i spój-
ną współpracę w obszarze 
ochrony roślin.

Materiały: 
Alicja Sidorowicz

nonoproblemo
Opracowanie redakcyjne:

Roman Barszcz

Wsparcie dla doradców i rolników.
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Siewniki punktowe do kukurydzy

Osiąganie wysokiej jako-
ści plonów w uprawie ku-
kurydzy jest uzależnione 
między innymi od równo-
miernego rozmieszczenia 
nasion w celu stworzenia 
dla roślin korzystnych wa-
runków do rozwoju.

W krajowej ofercie rynko-
wej siewników punktowych 
do kukurydzy zdecydowanie 
dominują siewniki pneuma-
tyczne producentów zagra-
nicznych. Spośród polskich 
producentów maszyn rolni-
czych, siewniki punktowe 
do kukurydzy produkowane 
były przez dwie firmy Unię 
Group oraz Fabrykę Ma-
szyn Rolniczych Sp. z o.o. 
MEPROZET w Międzyrze-
cu Podlaskim. W ostatnim 
czasie, siewniki punktowe 
do swojej oferty wprowa-
dziły kolejne dwie polskie 
firmy: Agro-Masz z siedzibą 
w Strzelcach Małych koło 
Radomska - siewnik pneuma-
tyczny podciśnieniowy FAL-
CON oraz Bomet Sp. z o.o. 
Sp. K. z Węgrowa - siewnik 

mechaniczny SERPENS.
Agro-Masz w swojej 

ofercie posiada dwie wer-
sje siewnika: czterorzędowy 
z ramą sztywną i sześcio-
rzędowy z ramą telesko-
pową. FALCON w wersji 
6-rzedowej jest maszyną za-
wieszaną o masie 1820 kg. 
Zbiornik na nawóz mineral-
ny ma pojemność 1200 li-
trów, a zbiorniki na nasiona 
50 litrów. Po ich napełnieniu 
- zbiornika nawozem mi-
neralnym (około 1 tony) 
i zbiorników nasionami 
(około 240 kg), całkowita 
masa siewnika będzie prze-
kracza 3 tony. W związku 
z tym, do współpracy za-
lecany jest ciągnik o mocy 
nie mniejszej niż 130 KM.

Napęd aparatów wy-
siewających w siewniku 
nawozowym oraz tarcz 
w podciśnieniowych sek-
cjach wysiewających na-
siona jest realizowany 
mechaniczne od koła jezd-
nego. Regulacja dawki na-
wozu jest bezstopniowa, 

a dozowanie odbywa się 
poprzez rowkowe aparaty 
wysiewające wykonane 
z tworzywa sztucznego. Na-
wozy mogą być umieszczane 
w glebie na głębokość do 
10 cm przy pomocy dwu-
talerzowych redlic wysie-
wających o średnicy talerzy 
340 mm. Sekcja wysiewają-
ca jest zbudowana z dwóch 
obracających się talerzy 
o średnicy 390 mm usta-
wionych w kształcie litery 
V. Przed talerzami sekcji 
wysiewającej zamontowa-
ny został odgarniacz kamie-
ni i większych brył ziemi. 
Utrzymywanie nastawionej 
głębokości siewu zapewnia-
ją gumowe koła kopiujące, 
które zostały umieszczo-
ne po obu stronach redli-
cy. W wersji podstawowej 
siewnik może być wyko-
rzystywany do wysiewu 
nasion kukurydzy, rzepa-
ku, buraków cukrowych, 
słonecznika, soi i sorgo. 
Zakres regulacji szeroko-
ści międzyrzędzi wynosi od 

45 do 80 cm. Gęstość siewu 
regulowana jest skokowo po-
przez zmianę przełożenia 
w skrzynce przekładniowej 
(20 możliwości). Wentylator 
siewnika jest napędzany od 
WOM ciągnika o obrotach 
540 lub 1000 obr./min.. 
Siewnikiem można praco-
wać z prędkością do 7 km/h. 
Do kontroli jakości dozowa-
nia nasion w sekcjach wy-
siewających zastosowane 
zostały czujniki optyczne.

Siewnik został wyposażo-
ny w komputer, który moni-
toruje jego pracę i informuje 
operatora w kabinie ciągni-
ka o niskim poziomie nasion 
lub nawozu w zbiornikach. 
Warto też nadmienić, że 
większość podzespołów 
i elementów z których jest 
zbudowana maszyna jest 
produkowana w zakładzie 
firmy Agro-Masz. Siewnik 
Falcon w wersji 6-rzędowej 
ma kosztować ok. 63 tysięcy 
zł netto.

Firma Bomet oferuje 
4-rzędowy siewnik punk-
towy „Serpens” o szero-
kości roboczej 3 metrów 
z mechanicznym systemem 
wysiewu. Jest on przezna-
czony do wysiewu między 
innymi nasion kukury-
dzy, soi i sorgo w gospo-
darstwach uprawiających 
małe i średnie areały roli. 
Sekcje siewnika są wypo-
sażone w zbiorniki nasienne 
o pojemności 25 litrów. Każ-
da sekcja wysiewająca jest 
napędzana przekładnią łań-
cuchową od zamontowanej 
za nią szerokiej ogumionej 

rolki zagęszczającej strefę 
bruzdy z nasionami. Dodat-
kową funkcją ogumionej rol-
ki jest także utrzymywanie 
ustalonej głębokości siewu 
nasion (cztery możliwości: 
3, 6, 8 i 10 cm). Na wyposa-
żeniu siewnika znajdują się 
wymienne tarcze wybiera-
jące, które są dostosowane 
do wysiewu różnej wielkości 
nasion. Odległość między 
nasionami w rzędzie jest 
regulowana wymiennymi 
parami kół zębatych, któ-
re umożliwiają uzyska-
nie następujących nastaw: 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 
8 i 19 cm. Siewnik posia-
da modułową budowę, co 
pozwala na rozmieszcze-
nie sekcji wysiewających 
na belce ramy w zakresie 
odległości od 50 do 80 cm. 
W standardowym wypo-
sażeniu producent oferuje 
również koła podporowe 
i hydrauliczne znaczniki. 
Maszyna dodatkowo może 
zostać doposażona w pod-
siewacz nawozów mineral-
nych z dwoma zbiornikami 
o pojemności 70 litrów każ-
dy. Masa siewnika bez na-
sion i nawozu w zbiornikach 
wynosi 630 kg, a z podsie-
waczem nawozu mineral-
nego 800 kg. Ze względu 
na niezbyt dużą masę i po-
jemność zbiorników może 
on być agregowany z ciągni-
kami o mocy około 55 KM. 
Siewnik Serpens w wersji 
bez podsiewacza ma koszto-
wać ok. 15 tysięcy zł netto.

Firma MEPROZET 
produkuje mechaniczne 

siewniki do punktowego 
siewu kukurydzy o na-
zwie S 100 (czterorzędowy) 
i S 100/6 (sześciorzędowy). 
Tarcze sekcji wysiewającej 
uzyskują napęd od koła ko-
piującego danej sekcji za 
pośrednictwem przekład-
ni łańcuchowej. Na wypo-
sażeniu maszyny znajdują 
się dwie wymienne tarcze, 
które są dostosowane do 
zróżnicowanej wielkości 
nasion kukurydzy - do na-
sion mniejszych i dużych. 
Tarcza wybierająca nasiona 
z komory ma na końcach 
ramion umieszczone ły-
żeczki, które napełniają się 
pojedynczymi ziarniakami. 
Następnie nasiona poprzez 
otwór w górnej części prze-
grody przekazywane są do 
tarczy z łopatkami, która 
przenosi i wyrzuca je do 
bruzdy. Siewnik dodatko-
wo może być wyposażony 
w aplikator do rzędowego 
wysiewu nawozu mineralne-
go (nawożenia startowego). 
Poprzez wymianę kół zęba-
tych i zmianę przełożenia 
w przekładni łańcuchowej 
można zmieniać odległo-
ści między wysiewany-
mi nasionami w rzędzie. 

Siew nasion kukurydzy powinien być wykonywany siewnikami punktowymi.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań

BOMET - siewnik mechaniczny SERPENS
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Na wiosnę 

2020 
polecamy NOWOŚCI
W NOWYM SEZONIE ŻYCZYMY WYSOKICH PLONÓW

OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel./faks: 61/868 46 79
tel. +48 602 248 167
e-mail: oseva@oseva.pl

Polska Wschodnia:
Michał Waranica
tel. +48 660 699 571
michal.waranica@oseva.pl

Polska Zachodnia:
Wacław Erdmann
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.OSEVA.PL

IS AVENTIS
plon powyżej 10 t/ha;

CEBIR 
plon suchej masy - 120% wzorca, 
plon suchej masy kolb - 108,5% wzorca, 
plon świeżej masy - 122% wzorca;

CELONG 
plon ziarna 112,4 dt5/ha - 104% wzorca, 
w sezonie 2019 106,7 dt/ha ziarna na Podlasiu;

OP MAURRA
plon świeżej masy 105,2 % wzorca, 
plon suchej masy kolb - 103,7% wzorca. 

owies jary
zółtonasienny

FAO 240
kiszonka

FAO 250
ziarno 

FAO 240/250
kiszonka, ziarno

R E K L A M A

Możliwe do uzyskania 
odległości są  następują-
ce: 12; 13; 14; 15; 16; 17;  
18 i 19 cm. Z kolei głębokość 
siewu regulowana jest sko-
kowo w zakresie od 2,5 do 
10 cm. Ze względu na pro-
stą konstrukcję, z maszy-
nami 4-rzędowymi mogą 
współpracować ciągni-
ki o mocy około 30 KM, 
a z 6-rzędowymi około 
60 KM. Producent zale-
ca siew tymi siewnikami 
z prędkością do 6 km/h. 
Siewnik S 100 w wersji 

z podsiewaczem kosztuje ok. 
15,5 tysięcy zł netto, a wersji 
S 100/6 około 27,5 tys. netto

Największy producent 
maszyn rolniczych w Pol-
sce – Unia Group posiada 
obecnie w ofercie siewnik 
pneumatyczny Delta z pod-
ciśnieniowym systemem 
wysiewu. Sekcje wysiewa-
jące mogą być wyposażo-
ne w tarcze o różnej liczbie 
i średnicy otworów. Siewnik 
w wersji dla kukurydzy do-
stępny jest obecnie w dwóch 
szerokościach roboczych 

– 3,0 i 4,5 m. Maszyna może 
być wyposażona w płozo-
wą lub talerzową redlicę 
wysiewającą. Siewnik po-
siada zintegrowany napęd 
wszystkich sekcji, przekład-
nię zębatkową o 6 przełoże-
niach oraz układ szybkiego 
opróżniania komory wysie-
wającej. W standardowym 
wyposażeniu znajduje się 
też hydrauliczny przerzut-
nik znaczników na dwóch 
siłownikach, bezstopniowa 
regulacja głębokości pra-
cy oraz zawieszenie sekcji 

wysiewających oparte są na 
układzie równoległoboku. 
Wyposażenie opcjonalne 
obejmuje między inny-
mi: wózek transportowy 
dla szerszej wersji, wał 
przegubowo-teleskopowy, 
podsiewacz nawozów oraz 
komputer, który monitoruje 
pracę siewnika za pomocą 
czujników i fotokomórek 
montowanych na każdej 
sekcji. Zbiornik podsiewa-
cza nawozów mineralnych 
może być wykonany z la-
kierowanej blachy zwykłej 

lub kwasoodpornej. Zapo-
trzebowanie mocy dla siew-
nika 4-sekcyjnego wynosi 
60 KM, a dla 6 –sekcyjnego 
180 KM. Cena nowego siew-
nika Unia Group Delta K4 
w podstawowej konfiguracji 
to około 36 tys. zł netto.

Na krajowym rynku jest 
również dostępna bardzo 
szeroka oferta siewników 
punktowych firm zagranicz-
nych takich jak: Amazone, 
Maschio-Gaspardo, Horsch, 
Kuhn, Kongskilde, Kverne-
land, Monosem, Ozdöken 
z Turcji czy Väderstad. 
W maszynach tych pro-
ducentów można znaleźć 
nowoczesne siewniki punk-
towe, które w swojej charak-
terystyce technicznej mają 
prędkości robocze przekra-
czające 10 km/h. Niektóre 
z maszyn mogą pracować 
z prędkościami nawet po-
nad dwukrotnie większymi 
w porównaniu do standardo-
wych zaleceń i jednocześnie 
bardzo dobrze spełniać wy-
magania w zakresie jakości 
wysiewu nasion kukurydzy.

W grupie najbardziej zna-
nych producentów oferują-
cych siewniki do szybkiego 

siewu znajdują się: Amazo-
ne, Horsch, Kongskilde, Ma-
schio-Gaspardo i Väderstad. 
Jednym z rozwiązań stoso-
wanych w tego typu siewni-
kach, które umożliwia siew 
z tak dużymi prędkościami 
jest wykorzystywanie tzw. 
rolki przechwytującej. 
Umieszczona bezpośrednio 
za redlicą rolka przechwy-
tująca przejmuje wysiane 
nasiona i dociska je do dna 
bruzdy, co sprawia że nie 
dochodzi do ich przetacza-
nia się. Tym samym, zagwa-
rantowane jest zachowanie 
ustalonego odstępu między 
nasionami przy bardzo wy-
sokich prędkościach robo-
czych. Zaletą takiego układu 
elementów roboczych jest 
też utrzymywanie założonej 
odległości między nasionami 
niezależnie od stanu zuży-
cia redlic wysiewających. 
Jednocześnie rolka prze-
chwytująca naciskając na 
boczne ściany bruzdy po-
woduje jej zamykanie, co 
zapewnia wysoką jakość 
siewu. Zastosowanie rolki 
przechwytującej pozwala 
osiągać prędkości robocze 
wynoszące około 15 km/h.
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NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

PAKIET GOTOWY
NA WSZYSTKO!

   Szerokie spektrum 
zwalczanych chwastów

   Połączenie bardzo dobrego  
działania odglebowego z nalistnym

   Aplikacja nalistna możliwa  
nawet w fazie 15-16 BBCH

Gotowe rozwiązanie do skutecznej ochrony kukurydzy
Dostępne pakiety na 1,4 ha i 7 ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 

dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie  
ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

www.ciechagro.pl

TEZOSAR® EXTRA BOX 

CIECH Sarzyna, naj-
większy polski producent 
środków ochrony roślin, wy-
chodzi naprzeciw potrzeb 
i oczekiwań rolników szu-
kających gotowego rozwią-
zania do skutecznej ochrony 
kukurydzy. TEZOSAR® 
EXTRA BOX to kompo-
zycja trzech herbicydów: 
TEZOSAR® 500 SC, NI-
KOSAR® 060 OD i JUZAN 
100 SC. Charakteryzuje go 
szerokie spektrum zwalcza-
nych chwastów oraz połą-
czenie bardzo dobrego 
działania odglebowego z na-
listnym. Aplikacja nalistna 
TEZOSAR® EXTRA BOX 
jest możliwa nawet w fazie 
15-16 BBCH!

Kukurydza jest jednym 
z głównych gatunków ro-
ślin uprawnych – od kilku 
lat powierzchnia jej upra-
wy przekracza ponad 1 mln 
hektarów. Jej uprawa wydaje 
się pozornie prosta, jednak 
w rzeczywistości wymaga 
szczególnej dbałości o całość 
zabiegów agrotechnicznych, 
począwszy od nawożenia 
mineralnego, przez ochronę 
przed szerokim spektrum 
chwastów, aż po nawoże-
nie dolistne i ochronę przed 
szkodnikami.

Dlatego już od dłuższego 
czasu CIECH Sarzyna, naj-
większy polski producent 
środków ochrony roślin, 
konsekwentnie rozszerza 
swoją ofertę dedykowaną 
uprawie kukurydzy. W ze-
szłym roku, do dobrze zna-
nego i znajdującego uznanie 
wielu rolników duetu herbi-
cydów NIKOSAR® 060 OD 
i JUZAN 100 SC dołączył 
trzeci środek – TEZOSAR® 
500 SC. Jest to obecnie je-
dyny herbicyd na rynku 

zawierający terbutyloazynę 
w wersji solo, dzięki czemu 
jest świetnym składnikiem 
do komponowania nalist-
nych i doglebowych progra-
mów ochrony herbicydowej 
z innymi preparatami, który 
znacznie poszerza spektrum 
zwalczanych chwastów.

Środek ten doskonale 
zwalcza uciążliwe chwa-
sty dwuliścienne w upra-
wie kukurydzy. Dzięki 
właściwościom substancji 
aktywnej chroni plantację 
przed ponownymi wscho-
dami chwastów nawet do 
8 tygodni po aplikacji. Czas 
ten przypada na najbardziej 
kluczowy dla uzyskania wy-
sokiego plonu zielonki czy 
ziarna moment dla wzrostu 
i rozwoju kukurydzy.

Zawarte w TEZOSAR® 
EXTRA BOX herbicydy - 
TEZOSAR® 500 SC oraz 
JUZAN 100 SC zapew-
niają bardzo dobre działa-
nie odglebowe głównie na 
chwasty dwuliścienne. Do-
datek NIKOSAR® 060 OD 
doskonale rozszerza spek-
trum zwalczanych chwastów 
(m.in. o chwastnicę jedno-
stronną) i sposób działa-
nia. NIKOSAR® 060 OD 
jest herbicydem o działa-
niu układowym, pobiera-
nym głównie poprzez liście 
chwastów i szybko prze-
mieszczanym w roślinie, 
powodującym zahamowa-
nie jej wzrostu i rozwoju. 
To idealny komponent do 
sporządzania mieszanin 
opryskowych, zwiększają-
cy spektrum zwalczanych 
chwastów.

Z kolei trzeci herbicyd 
zawarty w TEZOSAR® 
EXTRA BOX - JUZAN 
100 SC to środek o działaniu 

układowym. Pobierany jest 
głównie poprzez liście oraz 
dodatkowo przez korzenie 
chwastów i jest szybko prze-
mieszczany w roślinie, ha-
mując jej wzrost i rozwój. 
Powoduje zahamowanie 
biosyntezy karotenoidów 
w chwastach, w następstwie 
czego następuje zniszczenie 
chlorofilu, objawiające się 
bieleniem liści.

- Kukurydza jest jednym 
z głównych gatunków roślin 
uprawnych, dlatego przy-
gotowaliśmy dla rolników 
całą gamę produktów do 
jej ochrony oraz nawoże-
nia dolistnego. Co szczegól-
nie ważne, produkty te są 
doskonale dopasowane do 
polskich warunków i precy-
zyjnie udoskonalone przez 
naukowców pracujących 
w naszym dynamicznie roz-
wijającym się centrum ba-
dawczo-rozwojowym, które 
otrzymało niedawno presti-
żową certyfikację „GLP”, 
potwierdzającą najwyższą 
jakość prowadzonych w nim 
badań. Cieszymy się, że nasi 
klienci darzą te produkty 
coraz większym zaufaniem, 
doceniając ich powtarzal-
ną, wysoką jakość – mówi 
Jacek Skwira, Dyrektor 
Marketingu Strategiczne-
go i Zarządzania Portfelem 
Produktów w biznesie Agro 
Grupy CIECH.

Oprócz produktów 
ochronnych dla zapewnie-
nia maksymalnego wzrostu 
kukurydzy, uzupełnieniem 
oferty herbicydowej CIECH 
Sarzyna są dwa wyspecja-
lizowane nawozy dolistne. 
SARMIN maKSi zawie-
ra łatwo rozpuszczalny 
krzem i potas, które wpły-
wają korzystnie na pro-
cesy fizjologiczne oraz 
części strukturalne rośliny, 
tym samym wzmacniając 
jej tolerancję na czynniki 
zewnętrzne. Z kolei SAR-
PLON KUKURYDZA to 
produkt dedykowany do tego 
rodzaju uprawy, zapewnia-
jący dostarczenie kukury-
dzy wszystkich niezbędnych 
mikroelementów.

Materiały:
Mirosław Kuk, 

Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
Opracowanie redakcyjne:

Roman Barszcz

Gotowy do skutecznej ochrony kukurydzy.

R E K L A M A
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Doskonałe nasiona do siewu
z AGRO SEED
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Nawozy mineralne do stosowania 
w uprawie kukurydzy

Nawozy fosforowe 
i potasowe

Fosfor i potas najczęściej 
jest stosowany w formie su-
perfosfatu zwyczajnego (15-
19% P2O5), lub potrójnego 
(46% P2O5) i soli potasowej 
(60% K2O). Można stosować 
jesienią pod orką zimową. 
W nowoczesnej technologii 
uprawy kukurydzy, gdy potas 
jest stosowany jesienią, fos-
for wysiewa się wiosną „pod 
korzeń” lub współrzędowo, 
wraz z siewem nasion. Sto-
suje się najczęściej Polidap 
(fosforan amonu) – 18% N 
(forma amonowa) + 46 % fos-
foru (P2O5) i 5% siarki (SO3).

Nawozy wieloskładnikowe 
stosuje się przedsiewnie lub 
współrzędowo. Do tych na-
wozów należą: Polifoska „6”- 
(NPK 6-2-30), Yara Mila corn 
(NPK 6-20-28) + 7% CaO, 
7,5% SO3 + mikroelementy 
(miedź, bor, cynk, mangan, 
żelazo). Wśród nawozów wie-
loskładnikowych dedykowa-
nych do kukurydzy znajdują 
się również Amofoska corn, 
o zawartości NPK 4-10-22 + 
8% wapnia (CaO) i 9% siarki 
(SO3), oraz cynk 0,2%, bor - 
0,1% oraz inne mikroelemen-
ty pochodzące z naturalnych 
fosforytów (kobalt, miedź, 
żelazo, mangan, molibden), 
Lubofos corn (NPK 5-5-21) + 
20% SO3 (siarka) oraz mikro-
elementy, bor (0.09%), cynk 
(0,24%), miedź i mangan.  
W przypadku stosowania 
współrzędowego nawozów, 
zalecaną dawkę nawozów 
można obniżyć o 1/3. Wy-
mienione wyżej nawozy nie 
zabezpieczają zapotrzebo-
wania kukurydzy na azot.

Azot jest pobierany przez 
kukurydzę przez cały okres 
wegetacji, przy czym najbar-
dziej intensywnie w okre-
sie od początku kwitnienia 
do dojrzałości mlecznej. 
Mocznik jest podstawo-
wym nawozem azotowym 
do stosowania w kukury-
dzy. Zawiera 46% azotu 
(N) w formie amidowej. 
Jest to nawóz o długotrwa-
łym działaniu, stosowany 
przedsiewnie. Wymaga wy-
mieszania z glebą. W glebie 
ulega powolnemu rozkładowi 

do formy amonowej, a na-
stępnie do formy azotano-
wej, dostarczając roślinom 
azotu, przez cały okres we-
getacji, a w szczególności 
w okresach największego 
zapotrzebowania na ten ma-
kroskładnik. Mocznik może 
być stosowany do dolistnego 
dokarmiania roślin, jednak 
jego dawka nie może prze-
kraczać 20 kg na 100 l wody. 
Bezpośrednio przed siewem 
może być mieszany z solą po-
tasową i siarczanem amonu. 
Pulgran (Zakłady Azotowe 
Puławy) – mocznik o więk-
szych granulach w stosunku 
do tradycyjnej formy. Więk-
sze granule umożliwiają roz-
rzut na większe odległości.

Siarczan amonu
Nawóz azotowy z siarką. 

Zawartość azotu w formie 
amonowej nie mniejsza niż 
20,8%. Typowy nawóz przed-
siewny – długotrwałe źródło 
azotu dla roślin. Może być 
mieszany z innymi stałymi 
nawozami azotowymi. Pulsar 
(siarczan amonu) – producent 
Zakłady Azotowe Puławy. 
Zawartość 20,8% N w formie 
amonowej oraz 24,2% siar-
ki w formie siarczanowej. 
Powolne działanie, długo-
trwałe źródło azotu dla ro-
ślin. Wysoka zawartość łatwo 
dostępnej dla roślin siarki. 
Doskonały dla roślin siarko-
lubnych oraz do ziemniaków 
i kukurydzy.

Siarczan 
mocznikowo-amonowy

Pulgran S (Zakłady Azo-
towe Puławy). Zawiera azot 
w dwóch formach, amono-
wej i amidowej, oraz siar-
kę w formie siarczanowej. 
Produkowany w dwóch ro-
dzajach zawierających inny 
udział siarki:

Pulgran S Siarczan mocz-
nikowo-amonowy N 36%, 
SO3 21%

Pulgran S Siarczan mocz-
nikowo-amonowy N 33%, 
SO3 29%.

Posiada w składzie łatwo 
dostępną dla roślin siar-
kę w formie siarczanowej. 
Dzięki zawartości siarki po-
woduje zwiększone pobiera-
nie oraz wykorzystywanie 
przez rośliny azotu zawartego 

w nawozie. Do użytkowania 
przedsiewnego i pogłównego. 
Wykazuje wysoką skutecz-
ność w okresach niedobo-
rów wilgoci w glebie. Idealny 
do rozsiewu przy szerokich 
ścieżkach technologicznych. 
Równomierny rozsiew na po-
wierzchni pola.

Pulaska (Zakłady Azotowe 
Puławy). Roztwór mocznika 
i siarczanu amonu. Zawie-
ra 2 formy azotu, amono-
wą i amidową, oraz siarkę 
w formie siarczanowej, łatwo 
przyswajalnej przez rośliny 
uprawne.  Dzięki zawartości 
siarki jest zwiększone pobie-
ranie oraz wykorzystywanie 
przez rośliny azotu zawar-
tego w nawozie. Stosowany 
do nawożenia przedsiew-
nego i pogłównego. Nawóz 
szczególnie polecany do na-
wożenia rzepaku, kukury-
dzy, roślin okopowych. Jest 
to nawóz doglebowy, a nie 
dolistny.

RSM. Roztwór saletrza-
no-mocznikowy. Produkcja 
obejmuje 3 typy tego nawozu: 
o zawartości 28% N, 30 % 
N i 32% N. Zawiera 3 formy 
azotu: azotanową, amonową 
i amidową. Wykazuje szyb-
kie i długotrwałe działanie. 
Stosowany do nawożenia 
przedsiewnego i pogłównego 
w formie oprysku lub rozle-
wu na glebę. RSM (S). Roz-
twór saletrzano mocznikowy 
z dodatkiem siarki. Nawóz 
doglebowy, a nie dolistny.

Saletra amonowa
Zawiera azot w formie 

amonowej. Stosowanie sa-
letry pogłównie wiąże się 
z ryzykiem trwałego uszko-
dzenia roślin. Przy stosowa-
niu pogłównym, przy braku 
możliwości wymieszania 
glebą, nawóz należy stoso-
wać na wilgotną glebę lub 
przed spodziewanym desz-
czem. W kukurydzy można 
stosować przed wytworze-
niem „lejków”, aby nawóz nie 
zatrzymywał się na roślinach 
i nie powodował poparzenia 
roślin. Można mieszać sale-
trzakiem i siarczanem amonu, 
a bezpośrednio przed siewem 
z Polidapem, Polifoskami, 
oraz z solą potasową.

Saletra jest produkowana 

w różnych zakładach: Pulan 
(Zakłady Azotowe Puławy), 
Saletra 32 (Zakłady Azotowe 
Tarnów), Saletra amonowa 
34% N (Anwil Włocławek), 
ZAKsan (Kędzierzyńska sa-
letra amonowa).

Saletrzak
Połączenie azotanu amonu 

z drobno mielonym dolomi-
tem (wapń i magnez). Zawie-
ra 2 formy azotu: azotanową 
i amonową. Do stosowania 
przedsiewnego i pogłówne-
go. Produkowany w różnych 
zakładach chemicznych: Sa-
letrzak 27 makro, Saletrzak 
27 standard, Saletrzak 27 stan-
dard plus, (Zakłady Azoto-
we Tarnów). Zawierają azot 
w formie saletrzanej (13,5%) 
i amonowej (13,5%), a ponad-
to wapń i magnez. Produko-
wany również z dodatkiem 
boru (Saletrzak 27 standard 
z borem). Canwil z magnezem 
(Anwil Włocławek). zawiera 
27% azotu (N) i 4% magne-
zu (MgO), około 6,5% wap-
na (CaO). Canwil S z siarką 
(Anwil Włocławek). Zawiera 
27% N, 4,8% siarki (S) oraz 
około 7,5% wapnia CaO. Sal-
mag 27 (Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn) to mieszanina 
azotanu amonu (27,5% N) 
z węglanem wapnia (3,0%) 
i węglanem magnezu 4%. Za-
kłady Azotowe w Kędzierzy-
nie są również producentem 
nawozu Salmag z borem oraz 
Salmag z siarką (N 27% + 
wapń 6% + siarka 4,8%.

Artykuł opracowany na 
podstawie danych inter-
netowych i własnych do-
świadczeń autora. Wykaz nie 
wyczerpuje całego asorty-
mentu nawozów przydatnych 
do nawożenia kukurydzy.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików

Kukurydza wymaga dobrego nawozenia.
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ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, www.anwil.pl

CANWIL 
z magnezem
 magnez spełnia liczne funkcje w budowie tkanek 

i przemianie materii w roślinie

 wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby 

 gwarantuje wysoki, doskonałej jakości plon

 może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb

 dobrze rozpuszczalny w wodzie, nie zakwasza gleby

CANWIL S 
z siarką
 siarka zwiększa efektywność nawożenia azotem

 wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby

 może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb

 wzrost zawartości białka, skrobi, cukru

 wzrost wytwarzania tłuszczu w roślinach oleistych

R E K L A M A
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Wykład nt. „Proces kiszenia kukurydzy”
 /sala wykładowa PODR/
- dr hab. Zbigniew Podkówka prof. UTP w  Bydgoszczy 

Prezentacja 84 odmian kukurydzy
 na poletkach demonstracyjnych

Prezentacja odmian kukurydzy

 na poletkach demonstracyjnych

zapraszamy

 /sala wykładowa PODR/

- dr hab. Zbigniew Podkówka prof. UTP w  Bydgoszczy 

Lubań k. Kościerzyn

13 września 2016 r. 
 

00
godz. 10

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul.Tadeusza Maderskiego 3 

83-422 Nowy Barkoczyn

W programie

Prezentacja odmian kukurydzy

 na poletkach demonstracyjnych

Wykłady
  

ZAPRASZAMY FIRMY DO UDZIAŁU 

Organizacja i kontakt:

 tel. 58 326 39 00, fax. 58 309 09 45

www.podr.pl

e-mail: g.manowski@podr.pl, tel. 797 010 650

- dr Marcin Gołębiewski, SGGW 

DZIEŃ KUKURYDZY

Lubań k. Kościerzyny

10 września 2020 r.  
00

godz. 10

DZIEŃ ZIEMNIAKA

Prezentacja odmian ziemniaków

 na poletkach demonstracyjnych

Prezentacja ofert  firm

R E K L A M A

Nawożenie pod kukurydzę
Jeżeli nie uprawia się ku-

kurydzy bezpośrednio na 
oborniku, wówczas najlep-
szym przedplonem są oko-
powe na oborniku. Bardzo 
dobrym przedplonem są 
rośliny strączkowe i mo-
tylkowe drobnonasienne, 
następnie mieszanki strącz-
kowo-zbożowe. Uprawiana 
po zbożach, stanowi bardzo 
korzystny „przerywnik” 
w monokulturze roślin 
zbożowych. Kukurydza 
w uprawie na ziarno, może 
być przez wiele lat uprawia-
na po sobie, w monokultu-
rze. W żadnym przypadku 
nie jest zalecana uprawa 
kukurydzy na kiszonkę, 
jako poplonu po życie na 
spasanie, lecz wyłącznie 
w plonie głównym. Tylko 
taka uprawa gwarantuje 
uzyskanie paszy o odpo-
wiedniej wartości.  

Zaletą uprawy kukurydzy 

jest możliwość jej uprawy na 
znacznie szerszym zakresie 
gleb niż pszenicy, nawet na 
glebach lekko kwaśnych (od 
pH 5,5) i nawet na komplek-
sie IVb. Na analogicznych 
stanowiskach uzyskuje się 
plony dwukrotnie wyż-
sze niż pszenicy i innych 
zbóż.  Niektórzy produ-
cenci traktują kukurydzę, 
jako „pszenicę gleb lekkich” 
i uprawiają ją z powodze-
niem nawet na glebach klasy 
V. Trzeba jednak pamiętać 
o wysokim zapotrzebowaniu 
kukurydzy na wodę, nie ze 
względu na nadzwyczajne 
wymagania tej rośliny, ale 
na wysoką produkcję su-
chej masy na określonej 
jednostce powierzchni. 
Wymagania termiczne, 
szczególnie w warunkach 
Polski Północno-Wschodniej 
i dostęp wody (na obszarze 
całego kraju) są głównymi 

czynnikami decydującymi 
o powodzeniu w uprawie 
kukurydzy.

Nawożenie kukurydzy 
jest uzależnione od natu-
ralnej zasobności gleby, 
przedplonu i wysokości 
oczekiwanego plonu ziarna 
lub zielonej masy do zaki-
szania oraz od odległości 
stosowania obornika lub 
gnojowicy w płodozmianie. 
Nawożenie kukurydzy jest 
uzależnione od naturalnej 
zasobności gleby, przedplo-
nu i wysokości oczekiwane-
go plonu ziarna lub zielonej 
masy do zakiszania.

Wytworzenie 1 tony ziar-
na, z odpowiednią ilością 
słomy wymaga 25 kg N, 
12 kg P205, 30 kg K20, 10 kg 
MgO, 4 kg S (siarki). Wy-
tworzenie 2 ton suchej 
masy kiszonki wymaga 
30 kg N, 18 kg P2O5, 35 kg 
K20, 5 kg S. W zależności od 

zasobności gleby zaleca się 
następujący poziom nawoże-
nia: 120-160 kg N, 80-120 kg 
P2O5 i 140-180 kg K2O.

 Obornik jest stosowany 
w gospodarstwach prowa-
dzących chów zwierząt, 
w uprawie na kiszonkę, rza-
dziej w uprawie na ziarno. 
Obornik i gnojowica obok 
makroskładników zawiera-
ją również mikroskładniki. 
W przypadku stosowania 
nawozów organicznych na-
wożenie mineralne ma cha-
rakter uzupełniający i może 
być zredukowane do połowy 
wymaganych dawek. Obor-
nik bydlęcy zawiera dużo 
potasu, a obornik od trzo-
dy chlewnej dużo fosforu. 
W przypadku stosowania 
dużych dawek obornika by-
dlęcego można zrezygnować 
ze stosowania potasu i ogra-
niczyć zastosowanie azotu 
do 60 kg N i fosforu do 50 kg 
P2O5. Słoma kukurydziana 
pozostała po zbiorach ku-
kurydzy na ziarno ma około 
40% wartości nawozowej 
obornika, pozostawia w gle-
bie dużo potasu.

Poszczególne makro-
składniki pełnią różna rolę 
w żywieniu kukurydzy:

Azot (N) - jest najbardziej 
plonotwórczym składni-
kiem pokarmowym. Decy-
duje o szybkości wzrostu 
i wielkości masy roślin, 
a w konsekwencji o plonie 
ekonomicznym. Ograni-
czenie pobierania azotu 
następuje w temperaturze 
poniżej 5°C. Rośliny wy-
kazujące objawy niedobo-
ru azotu mają bladozielony 
kolor liści. Liście zasycha-
ją początkowo od szczytu, 
a następnie wzdłuż nerwu 
głównego. Rośliny rosną 
wolno, dojrzewają późno. 
Brak azotu wpływa na ogra-
niczenie pobierania fosforu 
i potasu. Zapotrzebowanie 
na azot gwałtownie wzrasta 
w okresie kwitnienia roślin 
i w okresie nalewania ziar-
na, aż do końca wegetacji.

Fosfor (P2O5) - kukury-
dza, jest szczególnie wraż-
liwa na niedobór fosforu 
w początkowych okresach 
wzrostu i rozwoju roślin. 

Słabo wykształcony system 
korzeniowy w warunkach 
chłodu, lub wysokich różnic 
temperatur dnia i nocy, unie-
możliwia pobieranie fosforu 
z gleby. Liście kukurydzy 
wykazującej brak fosforu 
przyjmują czerwonawe za-
barwienie, a łodygi są cien-
kie i purpurowe. Zjawisko to 
jest określane mianem „gło-
du fosforowego”. Niedobór 
fosforu skutkuje spadkiem 
plonu, kolby są zdeformo-
wane i słabo wypełnione 
ziarnem. 

Potas (K2O) – odgrywa 
ważna rolę w procesie foto-
syntezy i transporcie asymi-
latów, a także w gospodarce 
wodnej rośliny. Zapotrzebo-
wanie kukurydzy na potas, 
podobnie jak na azot jest 
bardzo wysokie. Niedobór 
potasu silnie ogranicza plo-
ny ziarna i zielonej masy 
oraz zmniejsza odporność 
roślin na choroby i na stre-
sy środowiskowe. Objawy 
niedoboru na roślinach to 
nienaturalne, ciemnozielo-
ne zabarwienia liści i po-
wstawanie nekrotycznych 
plam na brzegach blaszek 
liściowych. 

Magnez (MgO) – -po-
woduje szybki przyrost 
biomasy w krytycznych 
fazach wzrostu, zwiększa 
ilość i jakość białka. Objawy 
braku magnezu w roślinach 
to żółtobiałe przebarwie-
nia wzdłuż nerwów bla-
szek liściowych, zaburzenia 
w przebiegu kwitnienia 
i zapylania, co ogranicza 
zawiązywanie kolb i ich 
wypełnienie ziarnem. 

Spośród mikroskładni-
ków największe znaczenie 
dla kukurydzy mają cynk 
i bor, a na glebach zasado-
wych mangan. Brak cynku 
objawia się ograniczeniem 
wzrostu roślin i występowa-
niem białych lub biało-żół-
tych pasków po obu stronach 
żyłki liścia (chlorozy cynko-
wej). Nawozy zawierające 
cynk skutecznie likwidują 
niedobory tego składnika. 
Zwiększają odporność roślin 
na wiosenne chłody. Około 
80% gleb w Polsce wykazuje 
niska zasobność boru. Brak 

boru negatywnie wpływa 
na proces wytwarzania 
organów generatywnych. 
Kwitnienie kukurydzy jest 
zaburzone, co odbija się na 
zawiązywaniu ziarniaków 
w kolbach.

Wyniki badań gleb na za-
wartość makroelementów na 
terenie całego kraju wyka-
zały, że wapnowania wy-
maga 45% gleb, dodatkowo 
na 16% gleb jest wskazane. 
Na 13% gleb potrzeba wap-
nowania jest ograniczona, 
a na 26% zbędna. Prawie 
połowa gleb wykazała od-
czyn od lekko kwaśnego do 
zasadowego. Aż 31% gleb 
wykazało odczyn kwaśny, 
a 21% bardzo kwaśny. Po-
trzeba wapnowania wielu 
gleb jest, więc ewidentna. 
Wapń jest nie tylko skład-
nikiem budulcowym każdej 
komórki roślinnej, ale jest 
niezbędne do prawidłowe-
go pobierania innych makro 
i mikroskładników. Niedo-
bór magnezu występujący 
w około 1/3 gleb w Polsce, 
szczególnie na glebach lek-
kich, wpływa bardzo nie-
korzystnie na plonowanie 
kukurydzy. Przy wapnowa-
niu gleb ubogich w magnez 
zaleca się stosowanie wapna 
węglanowo magnezowego 
w ilości 2-4 t/ha, w zależno-
ści od odczynu gleby.

Badania wykazują, że 
35% gleb ma wysoką lub 
bardzo wysoką, a 27% śred-
nią zawartość fosforu, pod-
czas gdy 37% niską lub 
bardzo niską zawartość 
tego składnika. Tylko około 
25% gleb miało wysoką lub 
bardzo wysoką, 28% średnią 
i 57% niską i bardzo niską 
zawartość potasu. 

Znajomość zawartości 
składników pokarmowych 
w własnych glebach jest nie-
zbędna do określenia prawi-
dłowych dawek nawożenia 
mineralnego. 

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików

Kukurydza stosunkowo słabo reaguje na miejsce w zmianowaniu.



2 / 2020 r. 11U P R A W A

Kukurydza wolna 
od chwastów

Początek wiosny to czas 
wyboru strategii i techno-
logii uprawy kukurydzy 
oraz przygotowania stano-
wiska. Z uwagi na wyższą 
niż zazwyczaj temperaturę 
wielu plantatorów rozważa 
przyśpieszenie tej czynności. 
Wegetacja ruszyła, ale pod 
uwagę bierzemy tylko i wy-
łącznie temperaturę gleby. 
Dla odmian typu flint mini-
malna wynosi 8°, a dla typu 
dent 10-12°.

Z uwagi na wysokie 
wymagania termiczne ku-
kurydzy siejemy ją, gdy 
większość chwastów na polu 
już powschodziła. W tym 
roku w związku z ocieple-
niem, prawdopodobnie pre-
sja ze strony niepożądanych 
roślin na stanowiskach pod 
uprawę kukurydzy będzie 
wysoka. Efektywny zabieg 
ich zwalczania powinien 
zapewnić czystość łanu na 
cały sezon. Istotne, by jak 
najbardziej zredukować po-
pulacje chwastów, najpóźniej 
do osiągnięcia przez rośliny 
kukurydzy fazy 6-8 liści. To 
niezbędny do spełnienia wa-
runek, by wykonany oprysk 
okazał się skuteczny. Zabiegi 
przeprowadzone później są 
nie tylko trudne do wykona-
nia, ale też i ich efekty nie 
są zadowalające.

Zagwarantowanie siewkom 
kukurydzy czystego startu 
jest pierwszym krokiem ku 
uzyskaniu satysfakcjonujące-
go plonu. Chwasty w trakcie 
wschodów tej rośliny upraw-
nej stanowią bardzo silną 
konkurencję. Na skutek ich 
presji kukurydza wydłuża się 
nadmiernie i nie wytwarza 
prawidłowego systemu ko-
rzeniowego, który na ogół 
jest o kilkanaście procent 
mniejszy niż na plantacjach 
wolnych od niepożądanych 
roślin. W fazie 5-6 liści nie 
jest już możliwe skompenso-
wanie utraty potencjalnego 
plonu. W rezultacie kukury-
dza wytwarza mniejsze kolby 
i jest bardziej podatna na wy-
leganie korzeniowe. Zatem 
ochrona przed chwastami 

w pierwszych 40 dniach po 
siewie decyduje o wielkości 
plonu. Priorytetem każde-
go producenta powinno być 
skuteczne wyeliminowanie 
roślin chwastów z plantacji, 
na samym początku wege-
tacji, gdyż później walka 
z nimi będzie zdecydowa-
nie trudniejsza.

Rolnicy zanim zdecydują 
się na zakup odpowiedniego 
preparatu muszą zaplanować 
w jakim terminie wykona-
ją zabieg odchwaszczania. 
Mogą zastosować herbicyd 
po siewie, przed wschodami 
lub po wschodach chwastów. 
Można również zastosować 
kombinację tych zabiegów.

Najprostszym i najczęściej 
praktykowanym rozwiąza-
niem jest zabieg nalistny. 
Po identyfikacji gatunków 
chwastów, ich faz rozwo-
jowych, a także i stopnia 
zachwaszczenia  rolnikowi 
łatwo wybrać odpowiedni 
preparat i dość precyzyj-
nie określić jego dawkę. 
W uproszczonych metodach 
uprawy zalecane jest stoso-
wanie metody kombinowanej, 
która polega na przedsiew-
nym zastosowaniu glifosatu, 
herbicydu nieselektywnego, 
a następnie środka działa-
jącego doglebowo. Glifosat 
hamuje w roślinach chwa-
stów proces syntezy ami-
nokwasów, co prowadzi do 
zamierania całych roślin, od 
korzeni po wierzchołki wzro-
stu. Preparat wchłaniany jest 
wyłącznie przez części bez-
pośrednio opryskane i nie jest 
absorbowany przez korzenie. 
Zwalcza wszystkie jedno-
roczne i wieloletnie gatunki 
chwastów, w tym najbardziej 
uciążliwy perz i powój polny. 
Należy pamiętać o aplikacji 
preparatu minimum trzy dni 
przed wschodami kukurydzy. 
Jego zastosowanie zapewnia 
„czysty start”. Młode siewki 
kukurydzy rozwijają się bez 
konkurencji chwastów. Wy-
bór tego wariantu ochrony 
zapewnia mniejsze i wyrów-
nane zachwaszczenie wtórne, 
ograniczenie występowania 

samosiewów oraz lepsze 
wykorzystanie herbicydów 
selektywnych. Użycie glifo-
satu ma także uzasadnienie 
w przypadku ograniczenia 
przez rolników liczby sto-
sowanych zabiegów agro-
technicznych. Rezygnowanie 
z płużnych zabiegów uprawy 
roli poza zyskami oraz re-
dukcją degradacji środowiska 
glebowego, a także przeciw-
działaniem erozji wietrznej, 
może sprzyjać większemu 
zachwaszczeniu plantacji. 
Dotyczy to przede wszyst-
kim uciążliwych chwastów 
wieloletnich takich, jak by-
lica pospolita, powój polny 
czy ostrożeń polny oraz 
perz. Decydując się na za-
kup konkretnego herbicydu 
opartego na glifosacie war-
to także zwrócić uwagę na 
jego formulację. Preparaty 
na bazie soli potasowej gli-
fosatu zapewniają wysoką 
koncentrację i zmniejszają 
o około 30% dawkę prepa-
ratu, co niewątpliwie re-
dukuje koszty wykonania 
zabiegu, a ponadto rozsze-
rzają efektywność działania 
preparatu w zakresie tem-
peratur od 2 do 30°. Takie 
preparaty charakteryzuje 
szybkie wchłanianie i prze-
mieszczanie się substancji 
czynnej, możliwość stoso-
wania w niesprzyjających 
warunkach i wysoka sku-
teczność działania również 
w twardej wodzie. Można je 
aplikować już po godzinie 
od opadów deszczu, a pra-
ce polowe rozpocząć nawet 
po 24 godzinach od wyko-
nania zabiegu. Przykładem 
jest Roundup Flex 480. Jego 
zastosowanie ułatwia wzrost 
kukurydzy w pierwszych 
fazach rozwojowych oraz 
ogranicza późniejszą ochronę 
herbicydową.

W tym sezonie, z uwagi 
na przyśpieszoną wegetację, 
spodziewana jest wysoka pre-
sja chwastów. Skuteczny za-
bieg ich zwalczania powinien 
zapewnić czystość łanu aż do 
zbiorów kukurydzy. 

Anna Rogowska

W tym roku problematyczny będzie wybór terminu siewu.

Walka z chwastami 
w kukurydzy

Początkowy wzrost kuku-
rydzy jest bardzo powolny, 
przez co jest ona szczególnie 
wrażliwa w tym czasie na za-
chwaszczenie. Dlatego waż-
ne jest, aby już od momentu 
siewu plantacja pozostawała 
wolna od chwastów. W upra-
wie kukurydzy pojawiają się 
ciepłolubne gatunki dwuli-
ścienne tj.: komosa biała, 
szarłat szorstki, psianka czar-
na, ostrożeń polny, powój 
polny, chaber bławatek oraz 
jednoliścienne: chwastnica 
jednostronna, włośnica zie-
lona lub sina, perz właściwy. 
Wcześniejszy termin siewu 
kukurydzy (II i III dekada 
kwietnia) sprzyja pojawianiu 
się również innych gatunków 
chwastów dwuliściennych, 
typowych dla zbóż ozimych 
lub jarych. Wśród nich są 
między innymi: gwiazdnica 
pospolita, tasznik pospolity, 
tobołki polne, rumianowate, 
rdesty, rzodkiew świrzepa, 
stulicha psia, gorczyca polna, 
przytulia czepna, niezapo-
minajka polna.

Zgodnie z zasadami in-
tegrowanej ochrony roślin, 
walka z chwastami w upra-
wie kukurydzy musi być 
przeprowadzona komplek-
sowo. Powinna ona obejmo-
wać mechaniczne zabiegi 
uprawowe czyli wykona-
nie pełnego zespołu upra-
wek pożniwnych, wczesną 
orkę przedzimową, wczesne 
wykonanie uprawek przed-
siewnych z użyciem bron 
i włók oraz mechaniczne 
pielęgnowanie zasiewów. 
Według zaleceń, dopiero 
po wyczerpaniu możliwo-
ści zabiegów mechanicz-
nych, wskazane jest użycie 
herbicydów. Stanowią one 
wówczas tylko uzupełnie-
nie prawidłowo wykonanej 
agrotechniki. W przypadku 
chemicznej ochrony planta-
cji kukurydzy przed chwa-
stami rekomendowane są 
zabiegi przedwschodowe 
(doglebowe) oraz zabiegi 

powschodowe (nalistne).
Podczas stosowania her-

bicydów doglebowych, 
należy zwrócić uwagę na 
szereg czynników, które 
warunkują skuteczne ich 
działanie. Takie środki na-
leży aplikować w warunkach 
dobrego uwilgotnienia gleby 
oraz starannej uprawy. W tej 
grupie znajdują się herbicydy 
zawierające s-metolachlor 
(Dual Gold 960 EC, Efica 
960 EC), zwalczające sku-
tecznie chwastnicę jedno-
stronną, palusznik krwawy, 
psiankę czarną i włośnicę 
zieloną. Doglebowe działanie 
na chwasty jedno- i dwuli-
ścienne wykazują także her-
bicydy zawierające między 
innymi pendimetalinę (np. 
Activus 499 SC, Pendigan 
330 EC, Yellow Hammer 
330 EC), petoksamid (np. 
Successor 600 EC, Suc-
cessor Pro 600 EC) i jego 
mieszanki z terbutyloazyną 
(np. Successor Tx 487,5 SE). 
Na szczególną uwagę zasłu-
guje również mieszanina 
trzech substancji aktyw-
nych, o różnych mechani-
zmach działania: mezotrion 
+ s-metolachlor + terbuty-
loazyna (Lumax 537,5 SE). 
Środek ten skutecznie elimi-
nuje z plantacji kukurydzy 
chwastnicę jednostronną 
i włośnicę zieloną oraz szereg 
gatunków dwuliściennych 
(np. bodziszka drobnego, 
fiołka polnego, gorczycę 
polną, gwiazdnicę pospoli-
tą, komosę białą, mak polny, 
marunę bezwonną, przytulię 
czepną, szarłat szorstki, tasz-
nik pospolity, tobołki polne 
i in.). Wymienione herbicydy 
można również aplikować 
wcześnie po wschodach ku-
kurydzy (maksymalnie do 
3-4 liścia).

Najliczniejszą grupę her-
bicydów zalecanych w upra-
wie kukurydzy stanowią 
środki nalistne. Można je 
stosować w przedziale od 
2. do 6. liścia kukurydzy, 

czyli w optymalnym czasie 
zwalczania chwastów w tej 
uprawie. Dużą część tych 
środków stanowią substancje 
z grupy pochodnych sulfony-
lomocznika tj. nikosulfuron 
czy rimsulfuron, które sku-
tecznie zwalczają chwasty 
jedno- i dwuliścienne.

Wśród szerokiej gamy 
herbicydów zalecanych do 
powschodowej walki z chwa-
stami w kukurydzy, istnieją 
także różne mieszaniny, np. 
2,4-D + florasulam (Diablo 
306 SE, Horse 306 SE, Kojot 
306 SE, Muskato 306 SE, 
Mustang 306 SE) lub trito-
sulfuron + dikamba (Mocarz 
75 WG, Nokaut 75 WG) czy 
bromoksynil + terbutylazyna 
(np. Cornmax 340 SE, Ku-
kugran 340 SE, Maizgran 
340 SE, Zorba 340 SE). 
Herbicydy te łączą w swym 
składzie substancje czynne 
o różnych mechanizmach 
działania. Stosując takie 
rozwiązania zapobiegamy 
powstawaniu odporności 
chwastów na herbicydy. 
Takie połączenia skutecz-
nie eliminują szereg gatun-
ków dwuliściennych m. in. 
chabra bławatka, gorczycę 
polną, komosę białą, psiankę 
czarną, rdesty, rumianowate, 
samosiewy rzepaku, szarłat 
szorstki, tasznik pospolity, 
tobołki polne.

Skuteczność herbicydów 
stosowanych powschodo-
wo możemy zwiększyć do-
dając do nich odpowiedni 
adiuwant. Zawsze należy 
jednak przestrzegać zale-
ceń podanych w etykiecie 
stosowania danego herbicy-
du. Znajdują się tam ważne 
informacje dotyczące moż-
liwości łączenia z innymi 
substancjami, techniki przy-
gotowania mieszaniny oraz 
wrażliwości odmian i zakre-
su zwalczanych chwastów 
przez dany środek.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Punktowy siew w szerokich międzyrzędziach 
stwarzają doskonałe warunki do intensywnego 
rozwoju chwastów.
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