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Aż żal nie skorzystać?  
Rolniku, uważaj na okazyjne oferty środków ochrony roślin! 

Wystartowała kolejna od-
słona kampanii edukacyj-
nej Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa, Krajowej Administra-
cji Skarbowej, Policji oraz 
Polskiego Stowarzyszenia 
Ochrony Roślin przeciwko 
nielegalnym, w tym podro-
bionym środkom ochrony 
roślin. Kupując nielegalne 
środki ochrony roślin, tra-
cisz wiele razy!

Trwa właśnie czas inten-
sywnych przygotowań do 
prac polowych oraz sezon 
zakupów środków ochro-
ny roślin. Producenci rolni 
planują i kalkulują, aby te-
goroczna produkcja przynio-
sła zdrowe plony wysokiej 
jakości. Jest to idealny czas 
dla przestępców i okazja do 
oferowania podrobionych 
produktów. Niepodające 
swoich danych osoby publi-
kują wyjątkowo korzystne 
oferty w Internecie. Podob-
nie obwoźni sprzedawcy 
kuszą niską ceną. Należy 
jednak pamiętać, że sprze-
daż środków ochrony roślin 
dokonywana poza punktem 
stałej lokalizacji (sprzedaż 
obwoźna i obnośna na 
targowiskach) jest zabro-
niona, a dystrybucja za 
pośrednictwem Internetu 
często bywa nadużywana 
we wprowadzaniu do obrotu 

nielegalnych środków ochro-
ny roślin. Także nielegalne 
jest sprowadzanie środków 
ochrony roślin zza granicy 
bez zezwolenia albo pozwo-
lenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Komisja Europejska 
i Urząd Unii Europejskiej 
ds. Własności Intelektualnej 
szacują, że co siódme opako-
wanie środka ochrony roślin 
w Europie może być podro-
bione. Atrakcyjne oferty na 
aukcjach internetowych, od 
sąsiadów czy obwoźnych 
sprzedawców powinny 
obudzić czujność rolnika, 
zwłaszcza jeśli środki ochro-
ny roślin mają obcojęzyczną 
etykietę i wyróżnia je niska 
cena. Rolnik powinien także 
pamiętać, że nie należy sa-
memu sprowadzać środków 
ochrony roślin zza granicy 
bez stosownych zezwoleń 
MRiRW.  

W 2021 roku w wyniku 
międzynarodowej opera-
cji kontrolnej Silver AXE 
VI, w której udział wzięło 
35 państw, wycofano z ryn-
ku 1 203 tony nielegalnych 
pestycydów o łącznej war-
tości niemal 80 milionów 
euro. W Polsce w ramach 
wspólnych działań służb 
zatrzymano 988 kg/L nie-
legalnych środków ochro-
ny roślin oraz tych, co 

do których stwierdzono 
nieprawidłowości.

W walce z nielegalnymi 
produktami niezbędna jest 
współpraca!

To już czwarta odsłona 
kampanii edukacyjnej Pań-
stwowej Inspekcji Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa, 
Krajowej Administracji 
Skarbowej oraz Polskiego 
Stowarzyszenia Ochrony 
Roślin, do której w tym roku 
dołącza Policja. Organizato-
rzy akcji przypominają rol-
nikom o najważniejszych 
zasadach zakupów środków 
ochrony roślin, pokazując 
jak ustrzec się przed utratą 
plonów i dotacji unijnych. 

W ramach działań roz-
dystrybuowanych zostało 
10 000 folderów oraz pla-
katów w języku polskim, 
rosyjskim, angielskim 
oraz niemieckim w Woje-
wódzkich Inspektoratach 
Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa oraz w Urzędach 
Celno-Skarbowych. Akcja 
prowadzona jest w całej 
Polsce, w tym w granicz-
nych oddziałach celnych np. 
na przejściach drogowych, 
lotniskach. 

– Jak ustrzec się przed za-
kupem nielegalnego produk-
tu? Rolnik powinien zawsze 
pamiętać o tym, aby kupo-
wać tylko środki ochrony 

roślin: oryginalne, zawie-
rające etykietę w języku 
polskim trwale przytwier-
dzoną do opakowania, od 
sprzedawców zarejestrowa-
nych i kontrolowanych przez 
PIORiN. Gwarancją orygi-
nalności produktu jest także 
dowód zakupu – powiedział 
Marcin Mucha, Dyrektor 
Polskiego Stowarzyszenia 
Ochrony Roślin.

Rolniku obudź czujność!
Podrobione środki 

ochrony roślin są łudząco 
podobne do oryginalnych 
produktów. Podobieństwo 
to dotyczy jednak tylko 
wyglądu zewnętrznego – 
oszuści budują zaufanie 
do oferowanych produktów 
zaopatrując je w podrobio-
ne etykiety i oznaczenia 
łudząco podobne to tych, 
stosowanych przez legal-
nie działających produ-
centów. Faktycznie jednak 
nie mają one nic wspólnego 
z oryginalnymi środkami. 
Skład takich produktów 
jest zawsze inny, a trzeba 
pamiętać, że w przypadku 
środków ochrony roślin 
każda, nawet najdrobniej-
sza zmiana, czyni poważną 
różnicę. Po badaniu okazuje 
się, że w opakowaniu jest np. 
zupełnie inna substancja, 
towarzyszą jej inne zanie-
czyszczenia, zdarzają się 
substancje o zupełnie innej 
klasie toksyczności. Tym-
czasem każdy oryginalny 
środek ochrony roślin zanim 
trafi na rynek jest bardzo 
skrupulatnie badany, bada-
nia takie trwają średnio 9 lat 
i wymagają inwestycji rzędu 
250 mln dolarów. 

Dlatego też stosowanie 
w gospodarstwie podro-
bionych lub nielegalnych 
środków ochrony roślin 

jest przestępstwem. 
– Za stosowanie podro-

bionych środków ochrony 
roślin rolnika mogą spotkać 
poważne konsekwencje, 
zwłaszcza, że w 2020 roku 
do ustawy o środkach 
ochrony roślin wpisano 
przepis karny, określający 
odpowiedzialność karną 
za posiadanie i stosowanie 
takich preparatów – pod-
kreśla Joanna Tumińska, 
Dyrektor w Głównym In-
spektoracie Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa.

Źródłem nielegalnych 
środków ochrony roślin 
w Polsce jest najczęściej 
import. Dlatego też kluczo-
wa w walce z podróbkami 
jest współpraca sektora rzą-
dowego i prywatnego oraz 
instytucji państwowych 
na zewnętrznej granicy 
Unii Europejskiej. Dzięki 
skutecznym kontrolom na 
granicy w 2021 r. KAS we 
współpracy z PIORiN ujaw-
niła 186 przypadków niepra-
widłowości polegających na 
nielegalnym przywozie lub 
na niedopełnieniu obowiąz-
ków dokumentacyjnych. 
KAS udaremniła wprowa-
dzenie na rynek 2 816 kg/L 
środków ochrony roślin po-
chodzących z przemytu. Po-
nadto ujawniła 21 615 kg/L 
środków, które nie zostały 
zgłoszone do WIORiN.

– Nielegalne środki 
ochrony roślin to zagroże-
nie bezpieczeństwa konsu-
menta, upraw i środowiska 
naturalnego oraz straty dla 
legalnie działających produ-
centów. Walka KAS z tym 
niebezpiecznym procederem 
to nie tylko działania kon-
trolne, ale także edukacja 
i uświadamianie, dlacze-
go nie opłaca się używać 

podrabianych środków 
i wspierać oszustów, którzy 
wprowadzają je na rynek. 
Dlatego już po raz czwarty 
wspólnie prowadzimy kam-
panię informacyjną na ten 
temat. – mówi Magdalena 
Rzeczkowska, wicemini-
ster finansów i szef Krajowej 
Administracji Skarbowej. 

– Jednym z ustawowych 
zadań Policji jest inicjowa-
nie i organizowanie działań 
mających na celu zapo-
bieganie przestępstwom. 
Nieprawidłowości zwią-
zane ze środkami ochrony 
roślin mogą prowadzić do 
naruszenia przepisów ad-
ministracyjnych, jak rów-
nież karnych wskazanych 
w Ustawie Kodeks karny 
i ustawach szczególnych. 
Zjawisko obrotu nielegal-
nymi środkami ochrony 
roślin jest objęte nadzorem 
Policji. Współpraca Policji 
z innymi służbami i orga-
nami kontrolnymi prowadzi 
do ograniczenia strefy nie-
legalnego obrotu środkami 
ochrony roślin. – poinfor-
mował przedstawiciel Biu-
ra Kryminalnego Komendy 
Głównej Policji.

Kompendium wiedzy na 
temat oryginalnych środ-
ków ochrony roślin, a tak-
że odpowiedzialnego oraz 
zgodnego z prawem zaku-
pu i stosowania środków 
ochrony roślin znajduje 
się na stronie internetowej 
http://bezpiecznauprawa.
org/kampania/

Warszawa, 2 marca 2022 r.
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Kukurydza odmiana IDA MGT, FAO 230.

Precyzyjny siew gwaran-
cją dobrego plonu.

Zalecana obsada na stano-
wiskach słabszych, o mniej-
szej ilości opadów 70 tys. 
roślin/ha, stanowiska za-
sobne do 80 tys. roślin/ha.
• Mieszaniec trójliniowy
• Typ ziarna - flint/dent
• Przeznaczenie - ziarno, 

kiszonka
Bardzo dobry wigor i wy-

soka tolerancja na chłody 
wiosenne. Szybki rozwój, 
wysokie plony ziarna o ni-
skiej wilgotności, do 14 ton 
ziarna suchego.

Plon zbieranej masy z prze-
znaczeniem na wysokoener-
getyczną kiszonkę do 70 t/ha.

Rośliny stabilne, dobrze 
rozwinięte, liść szeroki, kol-
ba typu flex, bardzo dobrze 
oddaje wodę.

Dobrze znosi zmienności 
glebowe, posiada wysoką 

tolerancję na okresowe bra-
ki wody.

Odmiana osiągała w la-
tach 2020, 2021 bardzo do-
bre efekty uprawy pod folią. 
Bardzo wczesny siew, efek-
towny rozwój i przebijanie 
folii, przyspieszony zbiór 
w pierwszej połowie wrze-
śnia, ziarno o wilgotności 

24-26%. Wygrała z zimną 
wiosną, dając możliwość 
wczesnego zbioru i zbytu 
ziarna, oraz uprawy i wy-
siewu zbóż ozimych.

Agro Seed Sp. z o.o.
Ul. Źródlana 19
32-080 Brzezie

NIP 513 024 78 42
www.agroseed.pl

biuro@agroseed.pl
+48 501 510 196

Ważna inwestycja dla produkcji nawozów

 W Grupie Azoty Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn trwa 
realizacja zadania inwe-
stycyjnego „Modernizacja 
węzła sprężania gazu syn-
tezowego dla potrzeb Wy-
twórni Amoniaku”. Jego 
generalnym wykonawcą 
jest Grupa Azoty Polskie 
Konsorcjum Chemiczne, 
a łączną wartość szacuje 
się na 180 mln zł.

Celem inwestycji jest od-
tworzenie zdolności spręża-
nia gazu syntezowego dla 
potrzeb Wydziału Amo-
niaku poprzez zabudowę 
nowych kompresorów.

- Efektem inwestycji 

będzie zwiększenie zdolno-
ści produkcyjnej amoniaku 
oraz optymalizacja kosztów 
produkcji. To projekt, który 
jest zgodny z założeniami 
nowej strategii Grupy Azo-
ty do 2030 roku – zadanie 
wpisuje się w tzw. najlep-
sze dostępne techniki (BAT) 
w obszarze energetyki przy 
produkcji amoniaku – mówi 
Tomasz Hinc, Prezes Zarzą-
du Grupy Azoty S.A.

W zakresie umowy z ge-
neralnym wykonawcą inwe-
stycji mieści się wykonanie 
obiektów budowlanych, in-
stalacji technologicznych 
i pomocniczych, a także 

zabudowa, uruchomienie, 
przekazanie do eksploatacji 
i użytkowania kompresora.

- Za nami jest już podpi-
sanie umowy z wykonawcą 
i przekazanie placu budo-
wy. Obecnie trwają prace 
budowlane przy obiekcie 
kompresorowni, pompowni, 
basenu wody obiegowej oraz 
budynkach pomocniczych. 
Zakładamy, że zakończe-
nie realizacji projektu na-
stąpi w pierwszej połowie 
2023 roku - mówi Paweł 
Stańczyk, Prezes Zarządu 
Grupy Azoty ZAK.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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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

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

R E K L A M A

Spółka CIECH Agro Romania 
rozpoczyna działalność

Ekspansja biznesu 
CIECH. Firma CIECH Sa-
rzyna od lat konsekwentnie 
wzmacnia strategię ekspan-
sji zagranicznej swoich biz-
nesów - w tym segmentu 
Agro. Grupa jest dziś obec-
na ze swoją ofertą środków 
ochrony roślin w ponad 
50 krajach całego świata, 

a jednym z ważniejszych 
kierunków sprzedażowych 
jest dla niej Rumunia. Po 
udanym, wieloletnim eks-
porcie środków ochrony 
roślin na tamtejszy rynek, 
kolejnym krokiem rozwo-
ju biznesu w Rumunii jest 
rozpoczęcie działalności 
spółki przeznaczonej do 

jego obsługi – CIECH Agro 
Romania. Jej celem będzie 
budowa szerokiej sieci dys-
trybucji oraz dostarczenie 
rumuńskim rolnikom pro-
duktów zapewniających 
skuteczną ochronę upraw, 
szczególnie innowacyjnej 
technologii BGT („Better 
Glyphosate Technology”).

Podjęta kilka lat temu 
strategiczna decyzja o eks-
pansji na perspektywiczny 
rumuński rynek, dzięki kon-
sekwentnej realizacji, po-
zwoliła zbudować Grupie 
solidne fundamenty pod dal-
szy wzrost. Teraz głównym 
celem CIECH Agro Roma-
nia będzie adaptacja polskie-
go modelu biznesowego na 
tamtejszy rynek. - CIECH 
obecny jest w rumuńskim 
sektorze rolniczym już od 
2017 roku, dzięki czemu 
ten  rynek jest nam dobrze 
znany. Klienci w Rumunii 

oczekują wysokiej jako-
ści produktów, cen dopa-
sowanych do ekonomiki 
produkcji danych upraw 
oraz niezawodnej logisty-
ki. Głównym celem bizne-
sowym spółki będzie dalsza 
ekspansja biznesu Agro 
Grupy CIECH oraz dostar-
czenie rumuńskim rolnikom 
produktów zapewniających 
skuteczną ochronę upraw, 
w tym szczególnie innowa-
cyjnej technologii BGT oraz 
bogatej oferty programów 
ochrony dla kukurydzy – 
mówi Wojciech Babski, 
Prezes Zarządu CIECH Sa-
rzyna i szef biznesu Agro 
w Grupie CIECH.

Aktualnie w portfolio 
CIECH Agro Romania znaj-
duje się 16 produktów z ofer-
ty CIECH Sarzyna oraz 
Proplanu (hiszpańskiego 
dostawcy środków ochrony 
roślin należącego do Grupy 

CIECH), które pozwalają na 
zapewnienie kompleksowej 
ochrony herbicydowej i fun-
gicydowej dla kluczowych 
upraw w Rumunii, jakimi 
są kukurydza oraz zboża. 
W sprzedaży znajdą się 
także produkty do ochro-
ny winorośli oraz rzepaku.

Ważnym elementem 
w ofercie CIECH Agro 
Romania będzie również 
Halvetic – nowy herbicyd 
na bazie glifosatu, oparty 
o innowacyjną i opatentowa-
ną technologię BGT („Better 
Glyphosate Technology”), 
pozwalającą na utrzymanie 
dotychczasowej skuteczno-
ści substancji aktywnej przy 
obniżeniu jej dawki na hek-
tar o połowę, w porównaniu 
do istniejących standardów. 
To przełom na światowym 
rynku formulacji glifosatu, 
a jednocześnie odpowiedź 
Grupy CIECH na wyzwania 

związane z transformacją 
rolnictwa zgodną z założe-
niami unijnej strategii „Od 
Pola do Stołu”.

Rumunia jest jednym 
z najbardziej znaczących 
producentów płodów rol-
nych w Unii Europejskiej, 
a powierzchnia ziemi rol-
nej sięga tam 13,4 milio-
nów hektarów, co stanowi 
obszar nieznacznie mniej-
szy od terenów rolniczych 
w Polsce. To siódmy pod 
względem wielkości produ-
cent zbóż i roślin oleistych 
w UE, a także największy 
producent kukurydzy oraz 
słonecznika. 

Więcej informacji o Gru-
pie CIECH można znaleźć 
na stronach www.ciechgro-
up.com oraz www.ciechdla-
gospodarki.pl.

Materiał Prasowy: Mirosław Kuk, 
Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

Opracowanie Redakcyjne: 
Roman Barszcz
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Racjonalne nawożenie kukurydzy

Podczas swojego wzrostu 
i rozwoju pobiera z gleby 
bardzo duże ilości składni-
ków pokarmowych. Pobrane 
składniki pokarmowe mają 
wpływ na wielkość uzyski-
wanych plonów, jak również 
na wartość paszową i kon-
sumpcyjną kukurydzy. Jej 
potencjał plonotwórczy wy-
maga pokrycia zapotrzebo-
wania zarówno na makro-, 
jak i mikroskładniki.

Aby wytworzyć 1 tonę 
ziarna z odpowiednią ilo-
ścią słomy, kukurydza musi 
pobrać (Tabela 1) z gleby 
29 kg azotu (N), 13 kg tlen-
ku fosforu (P2O5), 33 kg 
tlenku potasu (K2O), 8 kg 
tlenku wapnia (CaO) oraz 
9 kg tlenku magnezu (MgO).

Potas i fosfor – oba te 
pierwiastki są kluczowe 
dla kukurydzy.

Potas odgrywa ważną rolę 
podczas procesu fotosynte-
zy i transportu asymilatów. 
Rośliny dobrze zaopatrzone 
w K efektywnie gospodarują 
azotem oraz są bardziej od-
porne na stres wodny. Nie-
dobór K osłabia fotosyntezę. 
Przy braku potasu obserwu-
jemy zahamowanie wzrostu 
roślin, nienaturalnie ciemne 
liście, powstawanie nekro-
tycznych plam na brzegach 
liści, czy też słabe wypeł-
nienie ziarna.

Z kolei fosfor ma duży 
wpływ na prawidłowy 

rozwój systemu korzenio-
wego w początkowych fa-
zach wzrostu kukurydzy, 
ale również odpowiednie 
wykształcenie ziarna i doj-
rzewanie roślin. Niedobory 
tego pierwiastka charakte-
ryzują się purpurowo-czer-
wonymi przebarwieniami, 
które znajdują się wzdłuż 
brzegów blaszek liściowych. 
Przebarwienia te mogą opa-
nowywać cały liść i łodygę. 
Dodatkowo liście ulegają 
zasychaniu.

Nawozy potasowe i fos-
forowe należy stosować jak 
najwcześniej, ale zawsze 
w zależności od zasobno-
ści gleb. Najlepiej pierwszy 
zabieg wykonać po zbiorze 
przedplonu, a przed siewem 
kukurydzy, w celu wymie-
szania nawozów z glebą.

Azot – kukurydza nale-
ży do roślin azotolubnych. 
W początkowym okresie 
wzrostu roślin należy ob-
serwować czy nie występują 
niedobory azotu. Objawia-
ją się one zahamowaniem 
rozwoju roślin i ich żó-
łknięciem. W późniejszych 
okresach niedobory objawia-
ją się poprzez bladozielony 
kolor liści, węższe blaszki 
liściowe, zasychanie liści 
i opóźniony wzrost oraz 
rozwój roślin.

Mikroelementy
Jak już wspomniano we 

wstępie, kukurydza zalicza 

się do roślin wymagających. 
Rola mikroelementów jest 
bardzo ważna, dlatego na-
wożenie tymi składnikami 
jest niezbędne. Spełniają one 
w roślinie liczne funkcje 
fizjologiczne (kontrolne 
i regulacyjne).

Cynk – jest pierwiast-
kiem, który bierze udział 
we wszystkich głównych 
funkcjach w roślinie, m.in. 
w syntezie auksyn sty-
mulujących wzrost syste-
mu korzeniowego. Jest on 
niezwykle ważny, gdyż po-
zwala zaoszczędzić znaczne 
ilości azotu. Należy pamię-
tać o tym, aby zastosować 
go odpowiednio wcześnie – 
najpóźniej do fazy 4–5 liści 
kukurydzy (jednak najlepiej 
do 3 liścia). Tylko w tym 
okresie jego działanie wspo-
może rozwój systemu korze-
niowego. Roślina z dobrze 
rozbudowanym systemem 
korzeniowym pobierze wię-
cej wody i składników po-
karmowych, a także będzie 
bardziej odporna na suszę 
i choroby. Cynk działa plo-
notwórczo również w ko-
lejnych krytycznych dla 
kukurydzy fazach – w okre-
sie kwitnienia  i w okresie 
dojrzewania.

Bor – jest również bar-
dzo ważnym pierwiastkiem 
w nawożeniu kukurydzy. 
Jest on niezbędny dla rośliny 
ponieważ wpływa m. in. na 
ilość zawiązanych ziarnia-
ków w kolbie. Aplikacja tego 
pierwiastka musi nastąpić 
najpóźniej na 3 tygodnie 
przed kwitnieniem roślin. 
Niedobór boru w czasie 
kwitnienia kukurydzy po-
woduje zakłócenie procesu 
formowania kolb. Bor sto-
suje się przede wszystkim 
w sposób nalistny w podob-
nych stadiach rozwojowych 
jak cynk. Do fazy 6 liścia 
kukurydza powinna być za-
opatrzona w niezbędne mi-
kroelementy. Wpływa to na 
formowanie rzędów i liczbę 

ziarniaków w kolbie. Jest to 
dobry moment na podanie 
nawozów nalistnie.

Miedź – jest składni-
kiem enzymów oddecho-
wych oraz utleniających. 
Niedostateczne odżywie-
nie kukurydzy miedzią 
powoduje słabe zapylanie, 
zaburza rozwój kolb oraz 
ziaren. Charakterystycznym 
objawem braku miedzi jest 
słabe zawiązywanie kolb.

Mangan – uczestniczy 
w powstawaniu chlorofi-
lu, bierze udział w synte-
zie białek oraz witaminy 
C. Odpowiada on za pra-
widłowy przebieg procesu 
fotosyntezy. Poza tym jest 
ważny w biosyntezie kwa-
sów tłuszczowych, akty-
wuje wzrost rośliny, wiąże 
wolne rodniki powstające 
w warunkach stresowych. 
Na glebach o wysokim pH 
występuje problem dostęp-
ności manganu.

Spośród mikroskładników 
cynk, bor, miedź i mangan, 
są niezbędne do prawidło-
wego rozwoju kukurydzy. 
Naturalne ich zasoby w pol-
skich glebach nie zapewnia-
ją roślinom prawidłowego 
rozwoju. Zapotrzebowanie 
kukurydzy na te składniki 
w całości można pokryć 
przez dokarmianie dolistne.

Dobrze zaplanowane 
i zbilansowane nawożenie 
plantacji, zapewnia plo-
ny na wysokim poziomie. 
Należy pamiętać, iż brak, 
któregokolwiek z wymie-
nionych pierwiastków skut-
kuje zniżką zarówno plonu 
ziarna, jak i biomasy. Ważne 
jest przeciwdziałanie nie-
doborom przez stosowanie 
nawozów w odpowiednich 
ilościach oraz w odpowied-
nim czasie.

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Roślina ta, z całą pewnością, należy do wymagających.

Tabela 1. Pobranie wybranych składników pokarmowych (kg/ha) przez kukurydzę na 
1 tonę plonu.

Rodzaj plonu N P2O5 K2O MgO
Ziarno 29 13 33 9
CCM 14 7 20 9



2 / 2022 r. 5U P R A W A

R E K L A M A

Capreno – prosty sposób na 
czyste pola kukurydzy

O ostatecznej wydajności ku-
kurydzy decyduje całokształt 
stosowanej agrotechniki, w tym 
szczególnie dobór odmiany, ter-
min, sposób siewu oraz nawo-
żenie. Jednakże dla utrzymania 
potencjału produkcyjnego roślin 
kluczowe znaczenie ma prawi-
dłowo prowadzona pielęgnacja. 
Zapewnia ona optymalny roz-
wój roślin kukurydzy i stwa-
rza warunki do wysokiego 
plonowania.

Odchwaszczanie istotnym 
elementem technologii uprawy  
Kukurydza ze względu na 
wolny wzrost początkowy 
i uprawę w szerokich między-
rzędziach jest bardzo podatna 
na zachwaszczenie, zwłaszcza 
w początkowych etapach roz-
woju. Jako roślina ciepłolubna 
wegetację rozpoczyna dopie-
ro, gdy temperatura wzrośnie 
do 8-10° C. Wiele gatunków 

chwastów swój wzrost zaczyna 
znacznie wcześniej, stanowiąc 
zagrożenie dla wschodzących 
roślin kukurydzy. Dlatego też 
kontrola zachwaszczenia staje 
się kluczowym czynnikiem do  
wykorzystania plonotwórczego 
potencjału kukurydzy.

Spośród ok. 60 gatunków 
chwastów towarzyszących 
uprawie kukurydzy najliczniej 
występują chwasty prosowate 
i kilka gatunków dwuliścien-
nych Nawet niewielka licz-
ba chwastów cechujących 
się dużą konkurencyjnością 
(chwastnica jednostronna, 
komosa biała, szarłat szorst-
ki) znacząco obniża potencjał 
plonotwórczy kukurydzy i po-
woduje spadek opłacalności 
tej uprawy. Lokalnie duże za-
grożenie stwarzają również 
rdesty (powojowaty, plamisty) 
czy chaber bławatek. 

 
Uprawa kukurydzy w mo-

nokulturze sprzyja rosnące-
mu zachwaszczeniu. 

Nadmierne zachwaszczenie to 
jedna z najczęstszych przyczyn 
niewykorzystania plonotwór-
czego potencjału kukurydzy. 
Odchwaszczanie musi być sku-
teczne, dlatego trzeba sięgać po 
dobrze dobrane herbicydy. Pre-
parat Capreno 547 SC to nowo-
czesne rozwiązanie opracowane 
przez ekspertów Bayer przezna-
czone do powschodowego zwal-
czania chwastów dwuliściennych 
i niektórych chwastów jednoli-
ściennych (w tym chwastnicy 
jednostronnej). 

Szybkie  i zdecydowane działanie 
Capreno 547 SC jest środkiem 
chwastobójczym o działaniu ukła-
dowym. Zawiera dwie uzupełnia-
jące się substancje czynne: 

TEMBOTRION – należy do 
grupy trójketonów; substancja 
ta jest szybko transportowana 
w całej roślinie, hamując pro-
ces biosyntezy karotenoidów 
w chwastach. Dlatego też pierw-
sze objawy działania prepara-
tu są widoczne już po upływie 
5-7 dni od zastosowania środka.

TIENKARBAZON ME-
TYLU – pochodzi z grupy 
ALS. Hamuje wzrost i rozwój 
roślin chwastów. Substancja 
ta pobierana jest przez liście, 
a także przez korzenie chwa-
stów, dzięki czemu możliwa 
staje się częściowa ochro-
na plantacji przed wtórnym 
zachwaszczeniem. 

W składzie preparatu znaj-
duje się również sejfner – izok-
sadifen etylowy. Zwiększa on 
aktywność metaboliczną kuku-
rydzy, przyspieszając rozkład 
substancji czynnych. 

Capreno 547 EC najskuteczniej 
zwalcza młode, intensywnie ro-
snące gatunki chwastów znajdu-
jące się w początkowym okresie 
wzrostu od fazy siewek do fazy 
2-4 liści właściwych. Wyróżnia 
go szerokie spektrum zwalczania 
chwastów w kukurydzy, w tym 
rdestów, szarłatu czy komosy.   

Pełen efekt chwastobój-
czy Capreno jest widoczny 
po upływie około 14 dni od 
wykonania zabiegu. 

Podwójny efekt herbicydowy  
Capreno 547 SC należy stosować 
po wschodach kukurydzy od fazy 
3.  do 5. liścia roślin kukurydzy 
(BBCH 13-15). O terminie za-
biegu decyduje faza rozwojowa 
obecnych na polu chwastów.

Zabieg odchwaszczania trzeba 
wykonać po masowych wscho-
dach większości obecnych na 

danym polu gatunków chwastów, 
gdy większość z nich znajduje 
się w fazie siewek do fazy 2-4 li-
ści. W przypadku zwalczania 
chwastnicy jednostronnej naj-
lepiej wykonać oprysk, kiedy 
znajduje się ona w fazie od 2 liści 
do początku fazy krzewienia. 
Obecnie w Polsce ok. 75% zasie-
wów kukurydzy chroni się przed 
chwastami po wschodach. Dzieje 
się tak ze względu na możliwość 
trafniejszego doboru herbicydu 
do stopnia zachwaszczenia za-
siewów i składu gatunkowego 
występujących chwastów. 

Nowy herbicyd Capreno  
o szerokim spektrum zwal-
czanych chwastów i szybkim 
działaniu doskonale wpisuje się 
w program ochrony dla planta-
torów kukurydzy. Niezwykłym 
jego atutem jest podwójny efekt 
herbicydowy: szybkie pobieranie 
przez liście i korzenie chwastów.

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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Zwalczanie chwastów w kukurydzy
Warunki uprawy kukury-

dzy (punktowy siew w sze-
rokich międzyrzędziach) 
oraz powolny początkowy 
jej wzrost sprawiają, że jest 
ona szczególnie narażona na 
negatywny wpływ chwa-
stów. Najbardziej uciążli-
wymi gatunkami w uprawie 
kukurydzy są m. in. chwast-
nica jednostronna, włośnica 
zielona lub sina, perz wła-
ściwy, komosa biała, szar-
łat szorstki, psianka czarna, 
ostrożeń polny, chaber bła-
watek, rumianowate, rdesty 
i przytulia czepna.

Chemiczna ochrona 
plantacji kukurydzy przed 
chwastami obejmuje możli-
wość zastosowania środków 
przedwschodowych (dogle-
bowych), jak i powschodo-
wych (nalistnych).

Jak podkreślają eksperci 
pierwszym wyborem po-
winny być środki doglebo-
we. Działają one na kiełki 
i korzenie siewek chwa-
stów, co umożliwia wcze-
sne usunięcie ich z plantacji 
i szybkie ograniczenie kon-
kurencji dla rośliny upraw-
nej. Podczas stosowania 
tego typu środków należy 
pamiętać, aby aplikować je 
w warunkach dobrej wilgot-
ności gleby oraz starannej 
jej uprawy. Najliczniejszą 
grupę środków przedwscho-
dowych stanowią herbicydy 
zawierające s-metolachlor. 
Jest to substancja, która sku-
tecznie zwalcza: chwastni-
cę jednostronną, palusznika 
krwawego, psiankę czarną 
i włośnicę zieloną. Dogle-
bowe działanie zarówno na 
chwasty jedno- jak i dwuli-
ścienne wykazują również 
petoksamid, mieszanina 
s-metolachloru z terbuty-
loazyną oraz mieszanina 
mezotrion + s-metolachlor 
+ terbutyloazyna. Połącze-
nie substancji o różnych 
mechanizmach działania 
powiększa spektrum zwal-
czanych przez nie chwastów. 
Stosowane przedwscho-
d o w o  m i e s z a n i n y 
skutecznie eliminują z plan-
tacji kukurydzy chwastnicę 
jednostronną i włośnicę zie-
loną oraz szereg gatunków 

dwuliściennych (np. bo-
dziszka drobnego, fiołka 
polnego, gwiazdnicę pospo-
litą, komosę białą, marunę 
bezwonną, powój polny, 
przytulię czepną, szarłat 
szorstki, tasznik pospolity 
i in.). Wszystkie w/w sub-
stancje można aplikować od 
momentu siewu kukurydzy 
maksymalnie do 4. liścia.

Drugą grupę środków 
zalecanych do odchwasz-
czania kukurydzy stanowią 
preparaty nalistne umożli-
wiające aplikację herbicydu 
na skiełkowane już chwasty. 
To w znacznym stopniu uła-
twia dobór rozwiązania do 
konkretnego składu gatun-
kowego występującego na 
plantacji. Ten rodzaj herbi-
cydów możemy zastosować, 
gdy podczas odchwaszcza-
nia doglebowego było zbyt 
sucho lub warunki pogodo-
we nie pozwoliły na wcze-
śniejsze wykonanie takiego 
zabiegu.

Optymalnym terminem 
nalistnego zwalczania chwa-
stów w uprawie kukurydzy 
jest faza od 2. do 6. liścia 
rośliny uprawnej. Okres ten 
obejmuje cały maj i początek 
czerwca. Wybór herbicydów 
do zwalczania chwastów 
w tym terminie jest bar-
dzo duży. Najliczniejszą ich 
część stanowią substancje 
z grupy pochodnych sul-
fonylomocznika tj. niko-
sulfuron czy rimsulfuron, 
które aplikowane solo już 
od 2. liścia rośliny uprawnej 
skutecznie zwalczają zarów-
no chwasty jedno- jak i dwu-
liścienne. Interesującym 
rozwiązaniem mogą oka-
zać się również mieszaniny 
tych substancji. Połączenie 
rimsulfuronu z nikosulfuro-
nem i mezotrionem lub z di-
kambą to dobre rozwiązanie 
w przypadku zwalczania 
chwastnicy jednostronnej 
oraz perzu właściwego. Do-
datkowo substancje te sku-
tecznie eliminują komosę 
białą, szarłat szorstki, ru-
mianowate czy gwiazdnicę 
pospolitą.

Oprócz środków za-
wierających substan-
cje z grupy pochodnych 

sulfonylomocznika dostępne 
są również inne. Sulkotrion 
to substancja stosowana od 
4. liścia kukurydzy, która 
skutecznie zwalcza zarów-
no chwastnicę jednostron-
nną, jak też komosę białą, 
marunę bezwonną, szarłat 
szorstki, rdesty czy przy-
tulię czepną.

Mieszaniny 2,4-D z flo-
rasulamem lub tritosulfuro-
nu z dikambą to połączenia, 
które skutecznie eliminu-
ją szereg gatunków dwu-
liściennych m. in. chabra 
bławatka, gorczycę polną, 
komosę białą, psiankę czar-
ną, rdesty, rumianowate, sa-
mosiewy rzepaku, szarłat 

szorstki, tasznik pospolity, 
tobołki polne.

Przykładowe herbicydy 
zarejestrowane w uprawie 
kukurydzy przedstawiono 
w tabeli. Wszystkie środki 
należy aplikować według 
zaleceń podanych w ety-
kiecie stosowania danego 
herbicydu, gdyż znajdują 

się tam ważne informacje 
dotyczące możliwości łącze-
nia z innymi substancjami, 
techniki przygotowania mie-
szaniny oraz wrażliwości od-
mian i zakresu zwalczanych 
chwastów przez dany środek.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Nie zniszczone posiadają idealne warunki do intensywnego wzrostu i rozwoju.

Tabela. Przykłady herbicydów zalecanych do zwalczania chwastów w kukurydzy (zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.pl z dn. 11-03-2022)

Nazwa herbicydu Nazwa substancji aktywnej Maksymalna dawka 
herbicydu na ha

Termin stosowania
w skali BBCH

herbicydy doglebowe
Aloha s- metolachlor 1,0 l 00-09
Basar s- metolachlor 1,5 l 00-14

Deluge 960 EC s- metolachlor 1,5 l 00-14
Dual Gold 960 EC s- metolachlor 1,5 l 00-14

Efica 960 EC s- metolachlor 1,5 l 00-14
Iseran chlomazon, mezotrion 1,0 l 00-09

Kabala 960 EC s- metolachlor 1,5 l 00-14
Lumax 537,5 SE mezotrion, s- metolachlor, 

terbutyloazyna 4,0 l 00-14
Metallica s- metolachlor 1,5 l 00-14

Metos 960 EC s- metolachlor 1,5 l 00-14
Primextra Gold terbutyloazyna, s- metolachlor 4,0 l 00-14

Prowl pendimetalina 3,0 l 00
Succesor 600 EC petoksamid 2,0 l 00-14

Terbustar 500 SC terbutyloazyna 1,0 l 00-05
Traxor 600 EC petoksamid 2,0 l 00-14

Wing P 462,5 EC dimetenamid-P, pendimetalina 4,0 l 00
herbicydy nalistne

Arigo 51 WG mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron 0,33 kg 12-18
Benz bentazon 2,0 l 12-16

Callisto 100 SC mezotrion 1,5 l 14-15
Capreno 547 SC tembotrion, tenkarbazon metylu 0,29 l 13-15
Colombus 51 WG mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron 0,33 kg 12-18

Diablo 306 SE florasulam, 2,4-D 0,6 l 12-16
Dicash dikamba 0,6 l 12-15
Dolero dikamba 0,6 l 12-15

Flesh 300 SC sulkotrion 1,5 l 14-16
Hector Max 66,5 WG nikosulfuron, rimsulfuron, dikamba 440 g 12-16

Ikanos 040 OD nikosulfuron 1,0 l 12-17
Innovate 240 SC nikosulfuron 0,2 l 12-16

Kojot 306 SE florasulam, 2,4-D 0,6 l 12-16
Maister Power 

42,5 OD
foramsulfuron, jodosulfuron 

metylosodowy, tienkarbazon metylu 1,5 l 14-16
Mambo 25 WG rimsulfuron 60 g 11-17
Maran 100 SC mezotrion 1,5 l 14-15
Mocarz 75 WG tritosulfuron, dikamba 0,2 kg 12-15

Mustang 306 SE florasulam, 2,4-D 0,6 l 12-16
Mezonir 340 WG mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron 0,5 kg 12-18
Nikosh 040 OD nikosulfuron 40 g/l 1,5 l 12-14
Nisshin 040 SC nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 12-17
Nokaut 75 WG tritosulfuron, dikamba 0,2 kg 12-15
Radar 25 WG rimsulfuron 50 g 12-16
Raikiri 100 SC mezotrion 1,5 l 12-18

Rimuron 25 WG rimsulfuron 50 g 12-16
Shado 300 SC sulkotrion 1,5 l 14-16

Siłacz M 75 WG tritosulfruon, dimakba 0,2 kg 12-15
Sulcogan 300 SC sulkotrion 1,5 l 14-16
Terbusar 500 SC terbutyloazyna (terbutylazyna) 1,0 l 12-16
Tezosar 500 SC terbutyloazyna (terbutylazyna) 1,0 l 12-16
Titus 25 WG rimsulfuron 60 g 11-17

Vima-Nikosulfuron nikosulfuron 1,0 l 14-19
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Setny egzemplarz sieczkarni polowej

Pod koniec 2018 roku fir-
ma CLAAS wprowadziła 
do sieczkarni JAGUAR 
udaną technologię pod-
wozia TERRA TRAC. Na 
targach SIMA 2019 inno-
wacja ta została nagrodzona 
złotym medalem. Funkcje 
specjalnie dostosowane do 
wymagań w tym segmencie 
maszyn, takie jak system 
ochrony gleby na uwrociach, 
pozwoliły po raz pierwszy 
zastosować w sieczkarni 
gąsienice chroniące glebę 
i ograniczające tworzenie się 
kolein również przy zbiorze 
traw, co umożliwia najlepszą 
ochronę darni. „Sam Helmut 
Claas mocno zabiegał o dal-
szy rozwój podwozi TERRA 
TRAC do wszechstronnego 
zastosowania w sieczkar-
niach polowych” – wspo-
mina Dominik Grothe, 
Senior Vice President Fo-
rage Harvester. „Chcieliśmy 
w ten sposób zaoferować na-
szym klientom przyjazną 
dla gleby maszynę o dużej 
przyczepności, która nie tyl-
ko doskonale nadaje się do 
zbioru kukurydzy w trud-
nych warunkach glebowych, 
ale też może być używana 
jak klasyczna maszyna na 
kołach do zbioru traw. Dla 
wielu rolników i przedsię-
biorstw usług rolniczych 
równie istotne są jednak po-
zytywne aspekty uboczne, 
takie jak cicha praca i wyso-
ka przyczepność do podłoża 
na zboczach.”

Różnorodne korzyści dla 
klientów

CLAAS oferuje pod-
wozie TERRA TRAC dla 
dwóch modeli – JAGUAR 
960 o mocy 653 KM i JA-
GUAR 990 o mocy 925 KM. 

Hydrauliczne dociskanie 
dwóch środkowych par ro-
lek podporowych, tworzące 
system ochrony na uwro-
ciach, pozwoliło znacznie 
zmniejszyć powierzchnię 
przylegania, dzięki czemu 
gąsienice podczas poko-
nywania zakrętów mają 
znacznie mniejszy kon-
takt z podłożem. Duża 
powierzchnia przylegania 
podczas zbiorów chroni 
również glebę i ogranicza 
do minimum powstawanie 
kolein. Nawet w ekstremal-
nych warunkach podczas 
zbioru kukurydzy, jakie 
mogą wystąpić w północ-
nych regionach uprawy ku-
kurydzy Polski, Niemiec czy 
w Dani - gąsienice tworzą 
jedynie niewielkie koleiny 
i zapewniają maksymalną 
trakcję.  Na drodze JAGU-
AR z taśmami o szerokości 
635 mm zachowuje szero-
kość zewnętrzną poniżej 
2,99 m, czyli idealną do 
częstego przemieszczania 
się między polami.

Największym rynkiem 
zbytu dla sieczkarni JA-
GUAR TERRA TRAC są 
jednak Stany Zjednoczone, 
mimo że szerokość transpor-
towa odgrywa tu podrzęd-
ną rolę. „Dla gospodarstw 
mleczarskich na wscho-
dzie USA, gdzie sprzedaje 
się około dwóch trzecich 
importowanych sieczkar-
ni JAGUAR TT, napędy 
TERRA TRAC są swego 
rodzaju ubezpieczeniem dla 
zbiorów, ponieważ pozwa-
lają one na zbiór wysokiej 
jakości paszy niezależnie 
od warunków pogodowych. 
Technologię TERRA TRAC 
doceniają również farmerzy 

w Wisconsin i Minnesocie, 
a także w zachodnich sta-
nach” – mówi Dominik 
Grothe. „Dzięki długości 
gąsienic i większemu niż 
w maszynach na kołach 
rozstawowi osi sieczkarnie 
JAGUAR TERRA TRAC 
są tam bezkonkurencyjne, 
zwłaszcza podczas zbioru 
na polach zraszanych lub 
nawadnianych.” W drodze 
do Ameryki Północnej 
jest teraz już setny egzem-
plarz JAGUAR TERRA 
TRAC o numerze seryj-
nym 49900100. Początkowo 
będzie on wykorzystywa-
ny do szkoleń technicznych 
podczas zaplanowanego 
na kwiecień JAGUAR 
EXPERT CAMP. „Spośród 
maszyn z podwoziem TER-
RA TRAC ponad 90 procent 
przypada na nasz flagowy 
model JAGUAR 990 TT” 
– wyjaśnia Matt Jaynes, 
Product Manager JAGU-
AR w CLAAS of Ameri-
ca. „Zbiór kukurydzy na 
kiszonkę z nawadnianych 
pól, szczególnie w południo-
wych stanach daje bardzo 
wysokie plony, które wy-
magają odpowiednio dużej 
mocy silnika do prowadze-
nia wydajnego zbioru. To 
właśnie tutaj potrzebna jest 
moc maksymalna 925 KM 
sieczkarni JAUAR 990.”

Unikalne funkcje, niski 
całkowity koszt posiadania

Jako światowy lider rynku 
sieczkarni polowych CLAAS 
oferuje obecnie 13 podsta-
wowych modeli JAGUAR 
o mocy od 408 do 925 KM. 
Oprócz szerokiej gamy mo-
deli, mamy do dyspozycji 
różne warianty zgniataczy 
– od INTENSIV CRACKER 
i MCC CLASSIC do MCC 
MAX i MCC SHREDLAGE® 
– wraz z różnymi napęda-
mi przyrządów roboczych 
i technologią TERRA TRAC, 
maszyny te wyróżniają się 
stabilną wartością i niski-
mi kosztami konserwacji. 
„Sieczkarnie polowe należą 
do kosztownych inwestycji 
i wymagają nie tylko wyso-
kiego stopnia wykorzystania, 
ale też doskonałego wspar-
cia serwisowego z dostępem 

do niezawodnych i szybkich 
dostaw części zamiennych” 
– wyjaśnia Dominik Grothe. 
„Dla wielu klientów ważne 
kryterium przy podejmowa-
niu decyzji o zakupie stanowi 

również całkowity koszt po-
siadania (TCO). Dzięki nie-
wielkiemu zużyciu i bardzo 
wysokiej wartości odsprze-
daży na rynku wtórnym JA-
GUAR przekonuje również 

w tym obszarze, a w ciągu 
całego cyklu życia z regu-
ły ma trzech lub czterech 
właścicieli.”

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Sieczkarnia JAGUAR z technologią podwozia TERRA TRAC.
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