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Kiszonka o harmonijnej woni i wyrazistym 
smaku, bogata w zawartość suchej masy 
ze szczepu roślin długo dojrzewających 
w polu i o bujnym wczesnym wigorze. 
Dzięki zharmonizowanemu udziałowi kolb 
i strawnych części rośliny, wybierana przez 
znawców i miłośników odmian kukurydzy 
w dobrym gatunku.
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Plon ogólny suchej masy:  
102,5% wzorca

Plon suchej masy kolb:  
101,5% wzorca

Zawartość suchej masy ogółem:  
101,5% wzorca

Zawartość suchej masy w kolbach:  
102,3% wzorca

Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU - 
grupa średniopóźna

Toleruje słabsze stanowiska!

R E K L A M A

Jaką kukurydzę siać w 2017 roku?

W ofercie naszej hodowli 
mamy 52 odmiany kukurydzy. 
Dysponujemy odmianami od 
FAO 180 do FAO 280 czyli aż 
po odmiany średnio-późne. Dla 
rolników z Polski północnej nie 
polecałbym jednak odmian 
przekraczających 240. Nawet 
w takich ciepłych latach jak mi-
nione, mimo wszystko nie należy 
uprawiać odmian późniejszych. 

Byłoby zbyt ryzykowne decydo-
wać się na północy na odmia-
ny o FAO 260, bo nie jesteśmy 
w stanie wiosną przewidzieć 
warunków pogodowych jakie 
będą od lipca do września. HR 
Smolice ma kilkanaście odmian 
o liczbie FAO do 240.

Wśród nich nowością jest 
SM Finezja?

Jest to jedna z najnow-
szych odmian zarejestro-
wanych w 2016 roku, a chcę 
podkreślić, że w ciągu roku 
zarejestrowaliśmy aż 8 no-
wych odmian. Jeszcze zadna 

hodowla roślin nie zarejestro-
wała ich tylu w rok! To jest 
rekord. W minionych 3 latach 
natomiast, zarejestrowaliśmy 
łącznie 17 odmian. Tak dobre 
rezultaty wynikają z bardzo 
dużego postępu hodowlanego 
u nas. Oferujemy całą gamę, 
z której rolnik wybierze sobie 
te, które najlepiej pasują do 
jego warunków. Często pole-
cam spróbować równocześnie 
2 do 4 odmian, aby już po 
jednym sezonie dysponować 
własnymi, doświadczalny-
mi danymi, która z nich jest 

lepsza w naszych konkretnych 
warunkach.

Ubiegły rok był dla ku-
kurydzy bardzo dobry, ale 
nie idealny. 

Nigdy nie ma idealnych lat. 
Był dobry w całym kraju, choć 
w łódzkiem i mazowieckiem su-
sza narobiła szkód. Najgorsza 
jednak była spóźniona, sucha 
i zimna wiosna. Najwięcej pro-
blemu było z temperaturą, jako 
że kukurydza jest rośliną cie-
płolubną i lubi od samego sie-
wu mieć temperaturę gleby ok. 
8-10 stopni. Jednak na polach np. 

naszej hodowli w momencie sie-
wu temperatura była optymalna, 
ale po kilku dniach ochłodziło 
się i spadła ona do 5-6 stopni. 
To było przyczyną, że część 
nasion leżała długo w glebie, 
nie kiełkowała, lecz czekała na 
cieplejsze dni, aby skiełkować. 
A jak leżały w wilgotnej glebie, 
to mogły zmurszeć, zbutwieć 
i w efekcie w ogóle nie pow-
schodzić. Skutkiem niskich tem-
peratur początkowy wzrost był 
powolny. Na pewno jednak ubie-
głoroczna sucha wiosna może 
nas czegoś nauczyć. Jeśli ktoś 

dokładnie nie doprawił gleby, 
to posiał w glebę suchą, więc 
gdyby przyszedł w ciągu kil-
ku dni, do tygodnia deszcz, to 
nasiona by pięknie skiełkowały. 
Ale nie przyszedł. W niektórych 
rejonach po 20 dni nie było ani 
kropli deszczu. Na takich polach 
widzieliśmy podwójne wschody: 
obok siebie rosły rośliny z doj-
rzałymi kolbami jak i takie, któ-
re nie miały w nich dojrzałego 
ziarna i wyglądały anemicznie. 
Nauka na przyszłość? Starannie 
doprawić rolę.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Dr Henryk Cygert z Hodowli Roślin Smolice.
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Kierunek integracja i współpraca
Zakończony w listopa-

dzie 2016 r. nabór w ramach 
działania „Tworzenie grup 
producentów i organizacji 
producentów” to jeden z im-
pulsów zachęcających rolni-
ków do współpracy. Pomimo 
różnych działań informacyj-
nych i promocyjnych wielu 
z nich wciąż pozostaje jednak 
nieprzekonanych do tego, by 
działać razem, nie do końca 
wie, w jaki sposób ubiegać 
się o środki na rozwój działal-
ności, obawia się możliwych 
przeszkód, nadmiernej biu-
rokracji i kosztów  dużych 
inwestycji, które mogą przy-
czynić się do powiększenia 
zadłużenia gospodarstw.

Jak całą sytuację oceniają 
założyciele grup producen-
tów, które powstały w ostat-
nim czasie i doradcy rolniczy, 
którzy wspierają producentów 
w składaniu wniosków i rozli-
czaniu dotacji? W jaki sposób 
można przygotować się do 
kolejnych naborów w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, w tym 
kolejnego naboru w ramach 
działania „Tworzenie grup 
producentów i organizacji 
producentów” planowane-
go na II kwartał 2017 roku?

Adam Patkowski, pre-
zes zarządu IDFS Sp. z o.o. 
i założyciel grup producenc-
kich specjalizujących się 
w produkcji trzody chlew-
nej oraz zbóż:

Czas prowadzonych obec-
nie naborów w ramach PROW 
2014-2020 i oceny wniosków 
spływających od nowopowsta-
jących grup producenckich to 
moment, w którym decydu-
ją się losy integracji, a tym 
samym w znacznym stopniu 
kierunki i możliwości rozwoju 
polskiego rolnictwa. Obszar 
organizacyjny polskich gospo-
darstw, czyli właśnie integracji 
oraz racjonalnego zarządzania 
nie nadąża za wyposażeniem 
i inwestycjami w środki trwałe. 
Wielu rolników już przeinwe-
stowało i zmaga się z trudny-
mi dla nich do udźwignięcia 
kosztami obsługi zadłużenia 
i koniecznością nieustannego 
dopasowywania się do zmian 
rynkowych. 

Przed decydentami ma-
jącymi wpływ na kształt 

polskiego rolnictwa stoi 
wyzwanie, by zachęcać rol-
ników i partnerów z otoczenia 
rolnictwa do budowania re-
lacji opartych na uczciwych 
zasadach, w której dostawcy 
środków do produkcji rolnej, 
odbiorcy płodów rolnych 
i sami producenci będą dla 
siebie partnerami. 

Przedsiębiorcy rolni, któ-
rzy są dobrze wyposażeni 
to jednocześni potencjalni 
założyciele grup producen-
tów. Dlatego konieczne jest 
zwiększanie ich świadomości 
na temat tego, jak ważna jest 
integracja, współpraca i wy-
miana informacji pomiędzy 
producentami, mająca więk-
sze znaczenie od drogich, dłu-
goterminowych inwestycji. 

Grupie ubiegającej się 
o wsparcie w ramach dzia-
łania „Tworzenie grup 
producentów i organizacji 
producentów” przyznaje się 
5 dodatkowych punktów, jeśli 
w biznesplanie przewidziała 
ona inwestycje. Należy jed-
nak sądzić, iż ew. inwestycje 
to działania fakultatywne, 
a nie obligatoryjne. Gdyby 
miało być odwrotnie, nie 
przyznawano by przecież 
dodatkowych punktów za 
działania obowiązkowe.

Bolączką istniejących i no-
wopowstających grup nie jest 
brak inwestycji, ale deficyt 
umiejętności biznesowych, 
negocjacyjnych, marketin-
gowych, ekonomicznych 
w porównaniu z dostawcami 
środków do produkcji oraz 
odbiorców płodów rolnych. 
Przeszkodą w rozwoju gospo-
darstw jest też rozdrobnienie 
i niska siła przetargowa na 
rynku. Warto, by wsparcie 
grup producentów dotyczyło 
przede wszystkim budowania 
i rozwijania umiejętności or-
ganizacyjnych, handlowych, 
marketingowych, promocyj-
nych i reklamowych tak, by 
ich członkowie mieli świa-
domość, jak wiele mogą 
osiągnąć razem i potrafili re-
alizować te same cele poprzez 
różne rodzaje aktywności.

Jarosław Malczewski, wi-
ceprezes zarządu B-2M Sp. 
z o.o. i założyciel grup pro-
ducenckich specjalizujących 
się w produkcji mleka: 

Współpraca producentów 
mleka, jak i rolników spe-
cjalizujących się w innych 
obszarach produkcji to pożą-
dany kierunek. Konsolidacja 
producentów przydaje się tak 
naprawdę w każdych warun-
kach – zarówno w okresie 
dekoniunktury, jak i koniunk-
tury, gdyż pozwala im uzy-
skiwać wyższe ceny. Może 
ona przynieść znacznie lepsze 
skutki niż wiele nieprzemy-
ślanych, drogich inwestycji 
narażających rolników na 
niepotrzebne koszty.

W temacie tworzenia 
grup producentów rolnych 
mamy w naszym kraju 
jeszcze sporo do zrobienia. 
W porównaniu ze „starymi” 
państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej w Polsce 
można zaobserwować wy-
raźne opóźnienie w zakresie 
poziomu zorganizowania pro-
ducentów rolnych, w szcze-
gólności jeśli porówna się 
je z poziomem konsolidacji 
rolników we Francji (ponad 
60% w sektorze hodowli) 
czy w Niemczech. Co wię-
cej, u naszych zachodnich 
sąsiadów, część mleczarni 
rezygnuje np. z własnej ob-
sługi skupu, cedując to wła-
śnie na grupy producenckie.

W świetle nowych wy-
zwań, w tym porozumienia 
CETA, polscy producenci 
powinni postawić na obni-
żenie kosztów produkcji, 
zwiększenie skali, ale przede 
wszystkim na konsolidowanie 
się w grupy producenckie. 
W ten sposób mogą uzyskać 
efekt skali. Ponadto, działanie 
to jest wspierane budżetem 
PROW 2014-2020 – „Two-
rzenie grup producentów 
i organizacji producentów”. 
Należy więc działać lokal-
nie, a myśleć globalnie. Na 
wspólne i kosztowne inwesty-
cje grupy będą miały jeszcze 
czas, zwłaszcza jeśli weźmie 
się pod uwagę 5-letni hory-
zont czasowy.

Bolączką polskich gospo-
darstw jest tzw. zarządza-
nie intuicyjne. Zachęcenie 
rolników do odejścia od 
tego sposobu funkcjono-
wania powinno być jednym 
z priorytetów na 2017 rok. 
Oczywiście, zmian nie da się 

wprowadzić błyskawicznie, 
jednak ze swojej strony stara-
my się to czynić stopniowo, 
przekonując do takiego po-
dejścia wszystkie podmioty 
zainteresowane integracją 
polskiego rolnictwa. Celem 
nadrzędnym powinno być 
ustanowienie wspólnych 
standardów na poziomie za-
równo planowania, jak i we-
ryfikacji sposobów realizacji 
celów (wynikających z nowej 
ustawy o grupach producen-
tów rolnych i ich związkach) 
w sposób jak najbardziej 
liberalny i elastyczny. Po-
zwoliłoby to producentom 
i doradcom zaoszczędzić czas 
i pieniądze, skoncentrować się 
na wymagającym najwięcej 
uwagi obszarze organizacji, 
a organom nadzorującym – 
ułatwić rozpatrywanie wnio-
sków. Wdrożenie jednolitych 
wysokich standardów na polu 
organizacyjnym w dłuższej 
perspektywie umożliwi 
szerszą integrację poziomą 
(pomiędzy funkcjonujący-
mi grupami) oraz pionową 
(w ramach funkcjonującego 
na rynku spożywczym łań-
cucha dostaw).

Mikołaj Baum, prezes 
zarządu Agraves Sp. z o.o., 
firmy zajmującej się doradz-
twem rolniczym:

Integracja i współpraca to 
kierunek rozwoju polskiego 
rolnictwa. Pomimo, że ustawa 
o grupach producentów rol-
nych i ich związkach weszła 
w życie już ponad rok temu, 
grupom producentów nadal 
ciężko jest „przestawić się” 
na działania realizujące cele 

wsparcia finansowego, a wie-
lu rolnikom, którzy myślą 
o współpracy – precyzyjnie 
je określić, a później reali-
zować i rozliczać.

Rolnicy, którzy myślą o za-
łożeniu grupy bardzo często 
planują duże inwestycje takie, 
jak np. zakup kilku nowo-
czesnych maszyn rolniczych. 
Tymczasem cele, które zo-
stały wskazane w ustawie, 
dla których producenci rolni 
mogą organizować się w gru-
py, należy interpretować jako 
katalog głównych i podstawo-
wych zadań dla nich. Nie jest 
to katalog zamknięty i nie ma 
przeciwwskazań, aby rolni-
cy stawiali sobie także inne, 
dodatkowe i niesprzeczne 
z podstawowymi cele. Nie 
ma  również obowiązku, 
aby grupa miała realizować 
wszystkie z wymienionych 
w art. 2 ust 1. ustawy cele. 

Co więcej, zgodnie z art. 
27 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1305/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich po-
moc finansowa na tworzenie 
i rozwój grup producentów 
nie ma charakteru inwesty-
cyjnego. Jest ona rodzajem 
„premii”, która ma motywo-
wać rolników do łączenia się 
w grupy. Jak mówi wprost 
rozporządzenie (art. 27): 
„Wsparcia w ramach tego 
działania udziela się w celu 
ułatwienia tworzenia grup 
i organizacji producentów”. 

Wspólne działanie, a więc 
tworzenie grup producenckich 
niesie za sobą szereg różnych 
korzyści, nie tylko możliwość 
uzyskania większej skali pro-
dukcji, wyrównania jakości, 
ale również dystrybucję facho-
wej wiedzy. Edukacja jest pod-
stawą do podwyższania jakości 
produkcji, ale również obni-
żania jej kosztów. Biorąc pod 
uwagę sytuację rynkową, na-
leży przewidywać, że w wielu 
obszarach produkcji, takich jak 
np. produkcja bydła mięsnego 
nie będzie innej drogi rozwoju, 
jak właśnie obniżanie kosztów 
produkcji, zwiększanie skali 
i konkurowanie jakościowo 
z zagranicznymi dostawca-
mi. Stawiając więc np. z od-
powiednim wyprzedzeniem 
czasowym na właściwości 
prozdrowotne europejskiej 
produkcji, można wyróż-
nić się na tle zagranicznych  
przedsiębiorstw.

Wyzwania na ten rok to 
tak naprawdę kontynuacja 
wyzwań z poprzednich lat, 
a zatem z całą pewnością 
budowa silnej pozycji grup 
producentów rolnych wśród 
uczestników rynku produk-
tów rolnych, porządkowanie 
relacji w całym łańcuchu 
żywnościowym, ale rów-
nież przeciwdziałanie spe-
kulacjom na rynkach rolnych. 

Dodatkowe informacje: 
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lite Public Relations tel.: 
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+48 506 049 004
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Z myślą o usługodawcach 
i właścicielach upraw

Modele 6230R i 6250R po-
szerzą serię ciągników John 
Deere 6R w 2017 roku. Usta-
nawiają one nowe standardy 
transportu, wygody ope-
ratora i przyspieszenia na 
drodze. Dzięki dodatkowej 
mocy silnika wynoszącej 
50 KM za pomocą inteli-
gentnego zarządzania mocą 
(IPM), f lagowy ciągnik 
6250R dostarcza w razie 
potrzeby nawet 300 KM. 
Ważący zaledwie 9,3 tony 
6250R dostarcza więcej 
mocy niż jakikolwiek inny 
ciągnik o porównywalnej 
masie, przy niezrównanym 
stosunku masy do mocy 
31 kg/KM. Dzięki maksy-
malnej dopuszczalnej masie 
wynoszącej aż 15 ton cią-
gnik posiada ładowność 
5,7 ton, co oznacza, że moż-
na nim przewozić cięższe 
ładunki.

Oba nowe ciągniki wy-
posażone są w silnik Po-
werTech PSS o pojemności 
6,8 litrów, z dwoma turbo-
sprężarkami oraz zaawan-
sowanymi technologiami 
filtra cząstek stałych (DPF) 
i selektywnej redukcji ka-
talitycznej (SCR), który 
błyskawicznie reaguje na 

zmiany obciążenia, zużywa-
jąc przy tym mniej paliwa 
i spełniając surowe nor-
my emisji spalin Stage IV. 
Udoskonalona przekładnia 
AutoPowr zapewnia mak-
symalną wydajność, prze-
kazując 100 procent mocy 
mechanicznej w wielu za-
kresach prędkości jezdnej.

Po osiągnięciu maksymal-
nej prędkości jazdy obro-
ty automatycznie spadają 
i utrzymywana jest prędkoś 
40 km/h przy 1300 obr./min, 
co pozwala zmniejszyć zu-
życie paliwa.

Maszyny te wyposażo-
ne są również w zupełnie 
nowy joystick Command-
PRO wprowadzający nie-
spotykany dotąd poziom 
ergonomii i wszechstron-
ności w ciągnikach John 
Deere. Prędkość maksy-
malną można osiągnąć 
za jednym przesunięciem 
joysticka, a do sterowa-
nia podnośnikiem, WOM, 
zaworami SCV, AutoTrac 
i innymi funkcjami służy 
11 programowalnych przyci-
sków. CommandPRO umoż-
liwia sterowanie ciągnikiem 
przy prędkości maksymal-
nej aż po zatrzymanie za 

pomocą prostego przesunię-
cia joysticka, a funkcja try-
bu pełzającego pozwala na 
poruszanie się z prędkością 
od 0 do 2 km/h. Możliwe 
jest równoczesne prowadze-
nie przy pomocy joysticka 
i pedałów. Nie ma potrze-
by korzystania z drugiego 
joysticka do zewnętrznych 
narzędzi ISOBUS, ponieważ 
operator może obsługiwać 
jednym równocześnie cią-
gnik oraz narzędzie.

Dzięki układowi hydrau-
licznemu z kompensacją 
ciśnienia i przepływu, 
ciągniki serii 6R zapew-
niają imponujący przepływ 
maksymalny na poziomie 
160 l/min przy 1500 obr./
min. Pozwala to oszczędzać 
paliwo nawet w najcięższych 
warunkach pracy układu hy-
draulicznego. Aż sześć par 
zaworów SCV z indywidu-
alnymi dźwigniami zostało 
umieszczonych w jednym 
miejscu dla zapewnienia ła-
twego dostępu. Tylny pod-
nośnik posiada teraz udźwig 
10,4 tony, a przedni 5 ton.

C i ą g n i k i  62 30 R 
 i 6250R oferują również 
wysoki poziom komfor-
tu pracy dla operatora. 

Inteligentny układ hy-
dropneumatycznego za-
wieszenia kabiny (HSC 
Plus) zapewnia większy 
komfort jazdy oraz lep-
szą izolację akustyczną 
i tłumienie drgań. Lepsza 
przyczepność i aż o 10 pro-
cent wyższe przenoszenie 
mocy na podłoże to efekt 
zastosowania nowego sa-
mopoziomującego układu 
zawieszenia osi przedniej 
TLS Plus. Automatycznie 
reguluje on czułość i szyb-
kość reakcji, zapewniając 
synchronizację z układem 
wykrywania obciążenia 
podnośnika. Dzięki temu 

kompensuje efekt skoku 
mocy w warunkach wy-
magających dużego uciągu. 
Dzięki zmiennemu prze-
łożeniu układu kierow-
niczego (VRS) kręcenie 
kierownicą wymaga mniej 
ruchu ramion i znacznie 
niższego wysiłku.

Z pozostałych opcji wy-
mienić można nowy pa-
kiet łączności obejmujący 
aplikacje MyJobsConnect 
i MyJobsManager, które po-
zwalają przesyłać zadania 
w czasie rzeczywistym do 
urządzeń przenośnych ope-
ratorów, którzy wykonują je 
na bieżąco. John Deere jest 

też pierwszym producentem 
maszyn rolniczych oferują-
cym system nawigacji.

Nowe ciągniki serii 
6R charakteryzują się 
również łatwą dostępno-
ścią punktów serwisowych 
w celach konserwacji. Okres 
wymiany filtra oleju silni-
kowego, filtra paliwa i oleju 
silnikowego w obu mode-
lach wynosi 750 godzin, co 
przyczynia się do ograni-
czenia kosztów części i ser-
wisu. Bezobsługowy filtr 
cząstek stałych oraz zużycie 
płynu DEF na poziomie za-
ledwie 2-3% to dodatkowe 
oszczędności.

John Deere wprowadza dwa nowe sześciocylindrowe modele ciągników o 
najwyższym poziomie mocy 230 i 250 KM.
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Makroznaczenie mikroelementów
Choć zrobiliśmy wszyst-

ko „jak trzeba”, to plantacja 
nie wygląda idealnie. Mo-
żemy to oczywiście uznać 
za karę za grzechy, jednak 
przyczyna najczęściej jest 
bardziej prozaiczna – nie-
dobór mikroelementów, któ-
rego jeszcze na liściach nie 
widać. O tym rozmawiamy 
z Adamem Nawrockim, pre-
zesem firmy ADOB.

Mikroelementy w upra-
wach rolniczych, warzyw-
niczych i sadowniczych 
wpływają znacząco na 
plony zarówno ilościowo 
i jakościowo. Małe ilości 
mikroelementów odgry-
wają zasadnicza rolę na 
urodzaj. Należy mieć na 
uwadze, że prowadząc 
uprawy, zubożamy natural-
ne zasoby mikroelementów 
w glebie. W skali globalnej, 

światowej, zużycie mikro-
elementów rośnie średnio 
ok. 8-9% rocznie. Dla po-
równania: zużycie nawo-
zów makroelementowych: 
azotowych, fosforowych 
i potasowych rośnie tylko 
2-3%. To obrazuje, że pro-
blem z mikroelementami 
został zdiagnozowany nie 
tylko u nas, ale również 
w innych krajach.

Są kraje, w których widać 
wyraźny niedobór cynku, 
co przekłada się na zdrowie 
kilku miliardów ludzi. U nas 
problemu z cynkiem nie ma. 
Jakich mikroelementów bra-
kuje w polskich glebach?

Badania takie robi u nas 
IUNG w Puławach, a do-
stępne są dość precyzyjne 
informacje. Statystycz-
nie w polskich glebach 
najbardziej brakuje boru, 

manganu, miedzi i magne-
zu. Z cynkiem rzeczywi-
ście sytuacja nie jest zła, 
bo mamy gleby stosunko-
wo kwaśne, a jak wiadomo 
sytuacja z mikroelementami 
jest zawsze lepsza na gle-
bach raczej kwaśnych niż 
zasadowych.

Aby się dowiedzieć ile 
mikroelementów mamy 
w glebie, powinniśmy zro-
bić badanie gleby, jednak 
tu się robią spore koszty. 
Może są jakieś prostsze 
sposoby?

Nie zgadzam się ze 
stwierdzeniem, że ocena 
zawartości mikroelementów 
w glebie jest drogim zabie-
giem czy też znaczącym dla 
rolnika wydatkiem. W za-
leżności od ilości mikroele-
mentów, których zawartość 
chcemy zmierzyć, badanie 
takie zamyka się kwotą ok. 
200 zł w stacji chemiczno-
-rolniczej. Jeśli założymy, że 
badanie takie robimy raz na 
2 lata, to nie jest to wielki 
wydatek.

Zawartość mikroele-
mentów może być mierzo-
na zarówno w glebie jak 
i w liściach roślin?

Koniecznie należy to 
zrobić. Dla pełnego obra-
zu stanu nawożenia mikro-
elementami potrzebna jest 
zarówno analiza gleby jak 
i materiału zielonego. Nie 
ma innych metod, które by 
pozwalały określić zawar-
tość mikroelementów.

A jeśli widzimy nie-
dobór taki, jak w atlasie 

niedoborów, to znaczy że 
jest już za późno?

Zdecydowanie za późno. 
Jeśli zdiagnozujemy zna-
czące objawy niedoboru 
mikroelementu, nie jeste-
śmy już w stanie w pełni 
zrekompensować go i za-
pewnić prawidłowy roz-
wój rośliny aż do zbioru. 
Oczywiście, nawożąc in-
terwencyjnie, poprawimy 
sytuację nawet znacznie, 
ale nie doprowadzimy do 
sytuacji optymalnej, takiej 
gdzie ilość i jakość plonu 
w praktyce zbliżona jest do 
wartości teoretycznych.

Mikroelementy są do-
stępne na rynku w postaci 
różnych związków che-
micznych, np. soli. Wa-
sza firma oferuje te same 
pierwiastki, ale schelaty-
zowane. Na czym polega 
różnica?

Wyższość chelatów polega 
na lepszej ich przyswajalno-
ści w porównaniu z innymi 
formami: kompleksowymi, 
solami mineralnymi i inny-
mi. W przypadku chelatu 
mamy pewność, że mikro-
element będzie dostępny 
i przyswajalny, bo nie jest 
zależny od pH wody, którą 
zastosujemy do oprysku, 
a także zawartości w niej 
np. fosforanów i kwaśnych 
węglanów. Dodatkowo zaś 
mikroelementy schelatyzo-
wane można mieszać pra-
wie ze wszystkimi środkami 
ochrony roślin. A to jest pod-
stawą zabiegów nalistnych.

Rozmawiała Alicja Szczypta. 
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Skuteczny, bezpieczny... bohater walki z chwastami!Skuteczny, bezpieczny... bohater walki z chwastami!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

 n Skuteczny w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych

 n Bezpieczny dla kukurydzy i roślin następczych

 n Dobry partner do mieszanin

WingP 248x154 BASF + kod ramka JW 2017.indd   1 19.01.2017   12:04
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SUMI AGRO wybrane odmiany 
kukurydzy na 2017

Wybór odmiany warto 
poprzedzić analizą oferty 
rynkowej, biorąc pod uwagę 
te sprawdzone i zarejestro-
wane w warunkach klima-
tycznych Polski. Ważnymi 
parametrami są także poten-
cjał plonowania, podatność 
na choroby i szkodniki, czy 
reakcje na czynniki środo-
wiskowe. Odmiany kuku-
rydzy polecane przez Sumi 
Agro Poland zostały dobra-
ne specjalnie pod kątem wy-
magań polskich rolników.

Eurytmi (CS) – FAO 
210-220. To odmiana trój-
liniowa, wczesna prze-
znaczona do uprawy na 
kiszonkę i ziarno. Ziarno 
typu flint-dent. Dobry wi-
gor początkowy i wysoka 
zdrowotność roślin. Rośli-
ny średnio wysokie mało 
podatne na wyleganie. Od-
miana o doskonałych para-
metrach kiszonkarskich pod 
względem uzyskiwanego 
plonu świeżej i suchej masy. 
Wysoki udział ziarna oraz 
wysoka koncentracja skrobi 
w kiszonce w połączeniu 
z bardzo dobrą strawnością 
zapewniają bardzo dobrą ja-
kość żywieniową. Odpor-
ność na głownie guzowatą 
kukurydzy duża. Odmiana 
mało podatna na patogeny, 
takie jak Helminthosporium 
sp., Fusarium sp..

Zizou (ES) – FAO 220. To 
odmiana trójliniowa (TC) 

przeznaczona do użytko-
wana zarówno na ziarno 
(bardzo wczesny zbiór), jak 
i na kiszonkę. Typ ziarna 
flint-dent/flint. Wigor ro-
ślin w początkowych fa-
zach średni. Rośliny dość 
wysokie o małej podatności 
na wyleganie. Dobra zdro-
wotność roślin. Wyraźny 
efekt „stay green”, a ziarno 
szybko dosycha. Odmianę 
cechuje mała podatność na 
fuzariozę łodyg oraz średnia 
na fuzariozę kolb. 

Delphine (ES) – 230-
240. To odmiana trójli-
niowa (TC) przeznaczona 
do użytkowania na ziarno 
i kiszonkę. Typ ziarna flint-
-dent/flint. Odmiana o bar-
dzo wysokim plonie ziarna 
i kiszonki, którą cechuje 
szybki rozwój początkowy 
(dobry wczesny wigor). Po-
nadto jest to odmiana wy-
soka, długo zielona – „stay 

green”, o wysokim plonie 
zielonej masy i udziale kolb 
w zakiszanej masie. Delphi-
ne może być wykorzystywa-
na do produkcji na biogaz 
i bioetanol. Odmiana ta jest 
mało podatna na wyleganie; 
mało podatna na patogeny, 
takie jak Helminthosporium 
sp., Fusarium sp.

Codibag (CS) – FAO 
240. Odmiana trójliniowa 
(TC) przeznaczona do upra-
wy na ziarno i kiszonkę. Typ 
ziarna flint-dent. Rośliny są 
wysokie, bogato ulistnio-
ne. Odmianę cechuje wy-
soki potencjał plonowania 
i doskonała jakość kiszonki 
a także bardzo dobra straw-
ność (dobrze wypełniona 
kolba). Codibag to odmiana 
typu „stay green”, cechu-
jąca się szybkim począt-
kowym wzrostem i niską 
podatnością na omacnicę 
prosowiankę. 

Sikaldi (CS) – FAO 
240. Odmiana pojedyncza, 
przeznaczona do uprawy na 
ziarno i kiszonkę. Typ ziarna 
flint-dent. Bardzo wydajna 
odmiana, z grupy średnio 
wczesnej. Sikaldi posiada 
doskonałe parametry ki-
szonkowe pod względem 
strawności i koncentracji 
energii. Odmiana o uni-
wersalnym przeznaczeniu 
na ziarno lub kiszonkę 
charakteryzuje się dobrą 
korelacją wielkości plonu 
ziarna do niskiej wilgotno-
ści podczas zbioru. Rośli-
ny cechują się silną budową 
i wysoką zdrowotnością do 
końca wegetacji. Sikaldi to 
odmiana bardzo mało po-
datna na wyleganie; mało 
podatna na patogeny, ta-
kie jak Helminthosporium 
sp., Fusarium sp., Ustilago 
maydis. Sikaldi rekomen-
dowana jest do uprawy na 

wszystkich typach gleby.
Veritis (ES) - FAO 

240. Odmiana trójliniowa 
(TC) przeznaczona na do 
uprawy na ziarno i kiszonkę. 
Typ ziarna flint-dent. Ro-
śliny wysokie o średnio do 
małej podatności na wyle-
ganie. Wigor w początko-
wej fazie średni, wyraźny 
efekt „stay green”. Odmianę 
cechuje stabilny plon ziar-
na w każdych warunkach 
oraz dobra wartość żywie-
niowa kiszonki. Odmiana 
mało podatna na sprawców 
plamistości, patogeny na-
leżące do rodzaju Helmin-
thosporium sp. oraz średnio 
podatna na patogeny z ro-
dzaju Fusarium sp. Ziarno 
szybko dosycha już w czasie 
dojrzewania na polu i łatwo 
oddaje wodę w czasie dosu-
szania. Odmiana doskonale 
nadaje się na CCM. 
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Walory paszowe kiszonki z kukurydzy

Gospodarstwa specjalizu-
jące się w produkcji mleka 
i mięsa wykorzystują ki-
szonkę z kukurydzy jako 
główne źródło energii dla 
zwierząt.

Kiszonka z całych ro-
ślin kukurydzy powinna 
być podstawową paszą 
objętościową stosowaną 

w żywieniu krów mlecznych 
w pierwszych dwóch fazach 
laktacji. W dawkach pokar-
mowych dla tych zwierząt 
stosuje się zazwyczaj 20 – 
30 kg tej paszy dziennie. 
W prawidłowo zbilanso-
wanej dawce pokarmowej 
dla wysoko wydajnej krowy 
udział kiszonki z kukurydzy 

może dochodzić nawet do 
75% suchej masy pasz ob-
jętościowych. Optymalne 
wykorzystanie składników 
pokarmowych z kukurydzy 
uzyskuje się przy udziale 
innych rodzajów pasz, za-
wierających niezbędne ilości 
związków azotowych oraz 
takich komponentów dawki, 
które korzystnie wpływa-
ją na jej strukturę fizyczną 
(sianokiszonka, siano, siecz-
ka ze słomy).

Wysoka koncentracja 
łatwostrawnych węglo-
wodanów i niska zawar-
tość białka powodują, że 
kiszonka z kukurydzy 
jest paszą typowo ener-
getyczną. Dlatego dawki 
pokarmowe z jej udziałem 
należy uzupełniać pasza-
mi „białkowymi”. Do tego 
celu można wykorzystać 
kiszonkę z podsuszonej 

lucerny, młóto browarniane 
czy śruty poekstrakcyjne 
(rzepakową lub sojową).

Wysoka zawartość energii 
w kiszonce z kukurydzy po-
woduje, że ma ona ograniczo-
ne zastosowanie w żywieniu 
krów o niższej wydajności 
i zasuszonych. Duże dawki 
tej paszy powodują nadmier-
ne otłuszczenie zwierząt, co 
może skutkować trudnymi 
porodami, zaleganiem popo-
rodowym, przemieszczeniem 
trawieńca czy zaburzenia-
mi w przemianie materii 
(syndrom tłustej krowy). 
Takie krowy bezpośrednio 
po porodzie mają mniejszy 
apetyt, przez co pobierają 
mniej paszy. Prowadzi to do 
wystąpienie groźnej choro-
by metabolicznej – ketozy 
i spadku produkcji mleka. 
Pod koniec laktacji i w okre-
sie zasuszenia kiszonka 

z kukurydzy powinna stano-
wić co najwyżej 30% suchej 
masy dawki pasz objętościo-
wych. Wskazane jest jednak 
podawanie ograniczonych 
dawek kukurydzy pod ko-
niec okresu zasuszenia, gdyż 
wpływa ona korzystnie na 
rozwój brodawek żwaczo-
wych i mikroflorę zasiedla-
jącą ten odcinek przewodu 
pokarmowego.

Dobre efekty produkcyjne 
uzyskuje się przy stosowa-
niu kiszonki z kukurydzy do 
bilansowania potrzeb ener-
getycznych krów w okresie 
żywienia pastwiskowego.

Kiszonka z całych roślin 
kukurydzy jest również do-
skonałą paszą w żywieniu 
bydła opasowego. W inten-
sywnym opasie buhajków 
może stanowić jedyną pa-
szą objętościową, niemniej 
dawkę pokarmową należy 

uzupełniać paszą białkową 
i mieszanką mineralną.

Kalkulacja ekonomicz-
na wykazuje, że kukurydza 
kiszonkowa jest najtańszą 
paszą objętościową. Z tego 
powodu w wielu gospodar-
stwach produkcji zwierzę-
cej kiszonka z kukurydzy 
jest najważniejszą paszą 
objętościową.

Należy pamiętać, że ki-
szonka z kukurydzy jest 
uboga w składniki mineral-
ne i witaminy, dlatego ko-
niecznym jest wyrównanie 
tego deficytu odpowiednie-
go typu mieszankami.

Kukurydza stała się rośliną o największym znaczeniu w produkcji pasz.

LŚNIĄ
KIEDY PADA

PLONUJĄ
KIEDY JEST SUSZA
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Wykorzystaj szansę:

PIONNER BUSINESS CLUB jest otwarty dla wszystkich, którzy dokonują 
zakupów firmy Pioneer ( nasiona kukurydzy, rzepaku i inokulanty) 
i przystąpia do klubu. Członkowie klubu, którzy zakupią w 2016 
produkty Pioneer’a za ogólna wartość ponad 10.000 PLN skorzystają 
z systemu rabatowego.

Pioneer Hi-bred Northern Europe 
Sales Division GmbH Oddział w  Polsce 
ul. Wybieg 6, 61-315 Poznań
tel. 61 816 20  68, fax. 61 657 19 51
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TECHNOLOGIA 
KUKURYDZY MIESZAŃCÓW

TOLERANCYJNYCH 
                      NA NIEDOBORY WODY

Zamów już teraz 14 jednostek 80.000 nasion wybranych odmian 
Pioneer , a piętnasty worek dostaniesz gratis. Maksymalna wielkość 
zamówienia, do którego przysługuje jednostka gratis, to 140 
opakowań 80.000 nasion lub 4 BIG BAG. (Maksymalnie można 
otrzymać 10 jednostek gratis). Regulamin promocji dostępny 
na www.pioneer.com oraz u komisantów i promotorów firmy 
DuPont Pioneer.

14+1 GRATIS
(albo 1 BIG BAG + 2 jednostki 80.000 nasion)

R E K L A M A

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
UTP w Bydgoszczy
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Węgiersk
a genetyk

a

- pol
ska p

rodu
kcja 

•	Wysoki	udział	procentowy	ziarna	w	kolbie

•	Super	zaziarnienie	kiszonki

•	Cienka	osadka

BARDZO WYSOKA TOLERANCJA NA:
•	 okresowe	susze

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

WYMIERNE	EFEKTY	–	TAŃSZY	MATERIAŁ	SIEWNY	–	LEPSZE	PLONY

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

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

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

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

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

Zalecany wysiew 70 tys. nasion na 1 ha.

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

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

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

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

R E K L A M A

Węgierska genetyka - 
polska produkcja

Nowoczesne odmiany, wy-
hodowane przez węgierskich 
Hodowców, prowadzących 
wieloletnie doświadczenia 
i prace hodowlane w wielu 
rejonach Europy. Prace ho-
dowlane ukierunkowane na 
uzyskanie najlepszych cech 
na różne kierunki użytko-
wania, zakończone reje-
stracją wielu odmian: od 
typowo ziarnowych, super 
oddających wodę, bardzo 

wczesnych /TK 175,Dorka 
MGT, GS 180/, które przy 
opóźnionym siewie, lub 
w warunkach Polski północ-
nej z powodzeniem mogą 
być uprawiane na kiszonkę, 
z przeznaczeniem na ziarno 
lub kiszonkę /TK-195, Ida 
MGT,GS 210, GS 240, TK 
260, Sarolta/, do odmia-
ny przeznaczonej typowo 
na biogaz lub kiszonkę /
TK 202/.

Odmiany posiadają wyso-
ką tolerancję na stres chło-
dów wiosennych i okresowe 
susze, oraz liczbę FAO do-
stosowaną do warunków 
klimatyczno- glebowych 
Polski.

Rejestracja i doświad-
czalnictwo prowadzone 
w: Litwie, Rosji, Białorusi, 
Węgrzech, Słowacji, Ukra-
inie zakończone rejestracją 
w katalogu odmian. W Pol-
sce w doświadczeniach od-
mianowych osiągały wyniki 
na poziomie najlepszych 
odmian.

Najważniejszą ich zale-
tą jest strona ekonomiczna. 
Genetycznie uwarunko-
wany zalecany wysiew do 
70 tysięcy nasion na 1ha, 
pozwala zaoszczędzić 15-
20% przy zakupie nasion do 
siewu. Atutem jest przystęp-
na cena w odniesieniu do 
jakości, wysoki plon i bar-
dzo dobra jakość produktu 
zbieranego z pola o niskiej 
wilgotności.

O jakiej kukurydzy marzą rolnicy? 

Jaką odmianę wybrać, jak 
ją uprawiać, jak nawozić oraz 
chronić? Odpowiedzi na te 
i wiele innych pytań mieli 
okazję udzielić eksperci z fir-
my Osadkowski SA podczas 
serii Konferencji poświęco-
nych uprawie kukurydzy.

O jakiej kukurydzy ma-
rzą rolnicy? Z pewnością 
o takiej, która jest dobra-
na do profilu gospodar-
stwa, wysoko plonuje i jest 
zdrowa. O tym, że te ma-
rzenia są w zasięgu ich 
ręki, przekonywali orga-
nizatorzy Konferencji Ku-
kurydzianych. W grudniu 
2016 firma Osadkowski SA 
zorganizowała cykl spotkań 

kukurydzianych w 17 lo-
kalizacjach w całej Polsce. 
Spotkały się one  z dużym 
zainteresowaniem. Obecnych 
było  ponad 500 rolników.  

Kukurydza stanowi waż-
ną pozycję w strukturze 
zasiewów wielu polskich 
gospodarstw. Można śmia-
ło powiedzieć, że postęp 
hodowlany kukurydzy jest 
najwyższy w porównaniu 
do innych gatunków rośli 
uprawnych. Aby uprawa 
zakończyła się sukcesem, 
istotne  jest odpowiednie 
dobranie odmiany oraz opty-
malizacja nakładów na środ-
ki do produkcji. Przy doborze 

odmiany należy zwrócić 
uwagę na kierunek użyt-
kowania (ziarno, kiszonka, 
biogaz),  wczesność odmiany 
oraz jej potrzeby w odnie-
sieniu do  specyfiki klima-
tyczno-glebowej danego 
regionu. W ofercie Osad-
kowski SA można znaleźć 
kukurydzę dostosowaną do 
zróżnicowanych warunków 
siedliskowych, również tych 
najtrudniejszych. W takich 
sytuacjach  dobór odmiany 
jest prawdziwym wyzwa-
niem.  Dużym wsparciem 
merytorycznym dla uczestni-
ków Konferencji i nie tylko, 
był i jest  najnowszy Katalog 
Agrotechniczny poświęcony 
kukurydzy. Znaleźć w nim 
można dokładny opis odmian 
na sezon 2017 oraz fachowe 
porady agrotechniczne. 

W przedstawionej ofercie 
odmianowej pojawiły się 
cztery nowości: odmiana 

ziarnowa MAS 23.A FAO 
240 oraz trzy odmia-
ny kiszonkowe: Codinan 
FAO 220, MAS 20.S FAO 
240 oraz SY Campona FAO 
260. Wśród odmian, które 
gościły u rolników na po-
lach w poprzednich latach 
na wyróżnienie po ostat-
nim sezonie zasługują: ES 
Meteorit FAO 230-240, SY 
Rotango FAO 240 oraz RGT 
Lipexx 270.

Nowością podczas tego-
rocznych Konferencji była 
oferta zaprezentowana pod 
marką FARMA MLEKA.  
Jest  to katalog produktów 
przygotowanych z myślą 
o hodowcach bydła mlecz-
nego i mięsnego. Zawiera 
on zarówno sprawdzone 
odmiany kukurydzy ki-
szonkowej, lucerny i traw, 
z których można przygoto-
wać doskonałej jakości pa-
sze, jak i  szereg produktów 

niezbędnych do wytworzenia 
wysokokalorycznej kiszon-
ki, takich jak: nowoczesny 
zakiszacz, folie i rękawy do 
zakiszania, oraz siatki rol-
nicze. FARMA MLEKA to 
również informacje na te-
mat doboru i genetyki bydła 
mlecznego.

Organizatorzy zapre-
zentowali również ofertę 
specjalną KUKURYZDA 
2017 zachęcająca rolników 
do wczesnych zamówień. 
Tegoroczna akcja pod ha-
słem ZBIERZ PLON DWA 
RAZY, dotyczy zakupu ze-
stawów wybranych odmian 
kukurydzy na ziarno lub/i ki-
szonkę [FARMA MLEKA] 
na powierzchnię uprawową: 
10, 35 oraz 100 hektarów 
i jej wielokrotność. Rolnik 
biorący udział w promocji 
może spodziewać się oprócz 
gwarancji zakupu sprawdzo-
nych i uznanych odmian 

kukurydzy, dodatkowych 
korzyści w postaci atrak-
cyjnych nagród!

Wiedza producentów rol-
nych sukcesywnie się pod-
nosi, dlatego też rosną ich 
oczekiwania co do jakości 
przekazywanej informa-
cji. Dzięki temu, że firma 
Osadkowski SA podąża 
za rozwojem genetycznym 
i agrotechnicznym i tym 
samym za oczekiwaniami 
gospodarstw, mamy po-
czucie, że warto spotykać 
się z rolnikami. Wzajemna 
wymiana doświadczeń w po-
łączeniu z nowoczesnymi 
agrotechnicznymi rozwią-
zaniami – nie tylko w kuku-
rydzy – znacząco wpływa 
na osiąganie wyższych i bar-
dziej jakościowych plonów, 
a przecież  to właśnie jest nie 
tylko marzeniem ale celem 
rolników.

Joanna Miężał-Basińska 
Menedżer ds. PR, Osadkowski SA

Kukurydza to bardzo popularna roślina w Polsce. 
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STOP dla nielegalnych środków ochrony roślin
Kampania edukacyjna DuPont Poland

Sprawdź oryginalny hologram IZON®    >>>

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.  

Owalne logo DuPont, DuPont™, The miracles of science™ i wszystkie pozostałe produkty oznaczone znakami ® lub ™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub 
znakami towarowymi � rmy E.I. du Pont de Nemours and Company lub podmiotów stowarzyszonych.

  Maksymalnie jeden zabieg
  Maksymalnie szerokie spektrum
  Maksymalnie trudne chwasty
  Maksymalne możliwości powschodowe
  Maksymalnie niezależnie od pogody

ochrona przed chwastami

MAXYMALNA 
SATYSFAKCJA!

www.dupont.pl

Ty produkujesz – my chronimy

Hector Max 248x310 DuPont ramka JW 2017.indd   1 19.01.2017   11:39
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Odmiany kukurydzy w badaniach PDO

Na liście krajowej w grud-
niu 2016 r. figurowało 
176 odmian. Dodatkowo, po 
wejściu Polski do UE, moż-
na uprawiać u nas odmiany 
pochodzące ze Wspólno-
towego Katalogu Odmian 
Roślin Rolniczych (CCA). 
Rozeznanie w przydatno-
ści odmian z CCA dla wa-
runków naszego kraju jest 
stosunkowo małe. Znacz-
na ilość sprowadzanych 
odmian przechodzi w na-
szych warunkach badania 
fragmentaryczne lub nie 
przechodzi ich wcale, dla-
tego przy zakupie należy 
zachować ostrożność. To 
stwarza sytuację, w której 
coroczny zakup materia-
łu siewnego nie może być 
przypadkiem.

Dużą pomocą w podję-
ciu decyzji przy wyborze 
odmiany mogą być wyniki 
doświadczeń prowadzonych 
w ramach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmia-
nowego (PDO). Ten system 
doświadczalnictwa, koor-
dynowany jest przez Cen-
tralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU) we współpra-
cy z Polskim Związkiem 
Producentów Kukurydzy 
(PZPK). Obiektem badań są 
te odmiany wpisane do kra-
jowego rejestru, które znaj-
dują się w ofercie handlowej 
firm nasiennych bądź będą 
dostępne w nadchodzących 
latach. Dodatkowo w sieci 
doświadczeń PDO badane 
są też odmiany z CCA które 
uzyskały korzystne wyniki 
we wcześniejszych, dwu-
letnich badaniach rozpo-
znawczych prowadzonych 
w kilku miejscowościach.

Polowe badania odmiano-
we kukurydzy prowadzi się 
dwukierunkowo: pod wzglę-
dem przydatności do uprawy 
na ziarno i w osobnej serii 

– na kiszonkę
Standardowe doświadcze-

nia porejestrowe prowadzi 
się w trzech grupach wcze-
sności (wczesna, średniow-
czesna i średniopóźna). Przy 
podziale na grupy kierowa-
no się  wynikami odmian 
w poprzednich latach ba-
dań. W serii doświadczeń 
z kukurydzą na ziarno 
lokalizacja doświadczeń 
z poszczególnymi grupa-
mi wczesności zmieniła 
się w porównaniu z latami 
ubiegłymi - większe za-
gęszczenie doświadczeń 
z odmianami wczesnymi  
w rejonach północnych, 
a odmianami średniopóźny-
mi i późnymi w rejonach po-
łudniowych. Środek kraju to 
większa liczba doświadczeń 
średniowczesnych. W serii 
doświadczeń kiszonkowych 
wszystkie grupy wczesności 
są w tych samych lokaliza-
cjach. Traktowane są one 
jako oddzielne serie, jed-
nak w każdej miejscowo-
ści wysiewane obok siebie. 
Umożliwia to porównywa-
nie wyników odmian w ob-
rębie grupy, a pośrednio 
– także odmian z różnych 
grup wczesności. W roku 
2016 założono 28 doświad-
czeń z 34 odmianami ziar-
nowymi. Grupę wczesną 
stanowiło 21 doświadczeń, 
średniowczesną 23 doświad-
czenia,  a średniopóźną 
– 20 lokalizacji. Doświad-
czenia z kukurydza na ki-
szonkę były zlokalizowane 
w 22 miejscowościach 
(wszystkie trzy grupy wcze-
sności). Zbiory prowadzono  
w terminach po osiągnięciu 
dojrzałości technologicznej 
przez około połowę odmian 
odpowiednich grup. Zróż-
nicowanie terminów zbioru 
(najpierw odmian wczesnych 
a w odstępach kilkudnio-
wych -  średniowczesnych 

i średniopóźnych) jest po-
wodem niewielkich różnic 
w zawartości suchej masy 
u odmian poszczególnych 
grup; odmiany późniejsze 
pozostając dłużej w polu, 
mają więcej czasu na doj-
rzewanie. Ten aspekt nale-
ży wziąć pod uwagę, aby 
nie wyciągnąć błędnych 
wniosków przy analizie 
wyników. Poziom wzorca 
w każdej grupie wczesności 
wyznacza średnia z wszyst-
kich odmian testowanych 
w danym roku w odpowied-
niej grupie.

Sezon wegetacyjny roku 
2016 był dużo bardziej 
sprzyjający dla prawidło-
wego wzrostu i rozwoju 
kukurydzy niż poprzedni. 
Przebieg pogody w kwiet-
niu umożliwił terminowe 
siewy doświadczeń, średnio 
w trzeciej dekadzie kwiet-
nia. W pięciu miejscowo-
ściach siew został wykonany 
później, dopiero w pierwszej 
dekadzie maja. Po siewach 
i w okresie wschodów no-
towano umiarkowaną ilość 
opadów. W maju panowa-
ły już zdecydowanie lepsze 
warunki pogodowe. Koniec 
czerwca odznaczał się na-
przemiennie dość wysoką 
temperaturą i niewielkimi 
opadami. W okres dojrze-
wania kukurydza weszła 
odpowiednio wyrośnięta 
i z dobrze rozwiniętymi 
zawiązkami kolb. Przy-
spieszenie rozwoju roślin 
nastąpiło w lipcu, który 
charakteryzował się do-
brymi warunkami dla wzro-
stu i rozwoju kukurydzy 
(zwłaszcza 2 i 3 dekada) 
oraz w pierwszej i trzeciej 
dekadzie sierpnia. W po-
łowie sierpnia na większej 
części obszaru kraju od-
notowano deficyt opadów 
(w 20 miejscowościach po-
niżej 10 mm).  

Ogólnie dobre warunki 
pogodowe w miesiącach let-
nich zapewniły prawidło-
we kwitnienie oraz dobre 
wykształcenie i zaziarnie-
nie kolb. 

Sucha pogoda panują-
ca od połowy sierpnia do 
końca września sprawiła, 

że kukurydza zaczęła wcze-
śniej dojrzewać i zasychać.

Doświadczenia 
na ziarno

Tegoroczne plony kukury-
dzy ziarnowej były znacznie 
lepsze niż w niesprzyjają-
cym dla uprawy kukurydzy 
2015 roku. Średni plon ziarna 

w grupie wczesnej wyniósł 
121,6 dt z ha (najwyższy 
w ostatnim czteroleciu) 
i był o 47,3 dt z ha wyższy 
niż w roku ubiegłym. Wilgot-
ność ziarna wyniosła 23,8%. 
Podobnie kształtował się plon 
ziarna w grupie średniowcze-
snej – 128,4 dt z ha (wyższy 
od roku 2015 o 51,9 dt z ha) 
przy średniej wilgotności 

w czasie zbioru wynoszącej 
24,2%. Średni plon ziarna od-
mian średniopóźnych wyniósł 
131,9 dt z ha przy wilgotności 
25,4%. 

Doświadczenia na 
kiszonkę

W doświadczeniach na ki-
szonkę plon ogólny świeżej 

Na rynku nasiennym i w Krajowym rejestrze przybywa odmian kukurydzy.
Tabela 1. Doświadczenia PDO na ziarno. 2016

Lp. Odmiana Firma nasienna Liczba FAO

Plon ziarna

 przy 14% wilgotności 

Wilgotność

ziarna

% wzorca

1 2 3 4 5

GRUPA WCZESNA

Wzorzec, dt z ha, %, 121,6 23,8

1 Kwintus KWS 200 104 100

2 LG30179 Limagrain 230 94 91

3 MAS 15P Maisadour 200 92 96

4 Silvinio KWS 220 98 103

5 SY Werena Syngenta 230 110 104

6 Farmplus            CCA CCA FarmSaat - 103 101

7 MAS 17G CCA Maisadour - 99 106

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

Wzorzec, dt z ha, %, 128,4 24,2

8 Acropole KWS 250 102 105

9 Ambrosini KWS 240 98 103

10 Carolinio KWS KWS 240 101 96

11 ES Abakus Euralis 240-250 97 98

12 ES Asteroid Euralis 240 108 105

13 ES Constellation Euralis 240 102 98

14 ES Meteorit Euralis 240 99 97

15 ES Zorion Euralis 240 106 101

16 Farmezzo FarmSaat 250 102 102

17 LG30215 Limagrain 250 97 97

18 MAS 20P Maisadour 250 97 103

19 MAS 20S Maisadour 250 93 99

20 Ricardinio KWS 240 97 94

21 Rivaldinio KWS KWS 240 100 100

22 Sativo Saatbau Linz 250-260 102 102

23 SM Hetman HR Smolice 240 93 96

24 SM Jubilat HR Smolice 240 100 98

25 Farmfire     CCA FarmSaat - 108 106

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

Wzorzec, dt z ha, %, 131,9 25,4

26 Codigip Caussade 260 100 103

27 DKC3623 Monsanto 280 105 98

28 Ronaldinio KWS 260 89 97

29 SY Enigma Syngenta 260 96 95

30 DKC3939 CCA Monsanto - 102 102

31 ES Gallery CCA Euralis - 109 102

32 Herkuli CS CCA Caussade - 102 104

33 RGT Conexxion CCA RAGT - 100 99

34 RGT Provexx CCA RAGT - 98 101

Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły 
w doświadczeniach
Kol. 4, 5: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-7, średniowcze-
snej Lp.8-25, średniopóźnej Lp. 26-34
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Tabela 2. Doświadczenia PDO na kiszonkę. 2016

Lp. Odmiany Firma nasienna Liczba FAO

Plon suchej masy Zawartość suchej masy

Plon ogólny 

świeżej masy

ogólny kolb
w całych 

roślinach
w kolbach

% wzorca

1 2 3 4 5 6 7 8

GRUPA WCZESNA

Wzorzec, dt z ha, % 208,3 113,2 34,6 52,1 605

1 Ambrosini KWS 240 99 102 100 100 98

2 Carolinio KWS KWS 240 102 102 99 101 103

3 Ricardinio KWS 240 98 99 100 102 98

4 Babexx CCA RAGT - 101 98 101 98 101

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

Wzorzec, dt z ha, % 214,9 115,0 36,6 54,9 591

5 Agro Polis KWS 240 102 107 103 97 100

6 Arturo Saatbau Linz 230 103 105 102 99 101

7 Chicago Saatbau Linz 250 99 104 100 101 99

8 Cyrano Saatbau Linz 240 101 100 101 101 100

9 Dynamite Maisadour 240 97 98 99 99 98

10 ES Metronom Euralis 240 102 102 99 101 103

11 ES Tolerance Euralis 250 99 101 98 99 100

12 Farmezzo Farm Saat 250 99 103 102 101 97

13 MAS 20S Maisadour 250 102 94 97 100 105

14 Ronaldinio KWS 260 92 95 101 102 92

15 SM Finezja HR Smolice 240 102 98 96 100 106

16 SM Hubal HR Smolice 240 100 99 99 101 101

17 SM Prezent HR Smolice 240 100 100 98 101 103

18 SM Zawisza HR Smolice 240 99 97 99 101 100

19 SY Kardona Syngenta 240 105 103 101 102 104

20 Touran KWS 240 88 93 102 101 86

21 Farmplus CCA Farm Saat - 103 106 101 98 101

22 Sultixx CCA RAGT - 102 96 101 97 101

23 Volumixx CCA RAGT - 103 101 102 100 101

24 Xxilo CCA RAGT - 101 100 101 100 101

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

Wzorzec, dt z ha, % 223,3 119,0 36,0 54,3 624

25 Dublino Saatbau Linz 260 103 103 103 103 100

26 ES Carmen Euralis 250 96 97 98 98 99

27 Legion HR Smolice 270 95 94 100 99 95

28 SM Ameca HR Smolice 260 98 94 97 102 101

29 SM Popis HR Smolice 270 102 100 102 101 100

30 Talentro Saatbau Linz 260 103 100 97 99 107

31 Walterinio KWS KWS 260 105 108 102 101 103

32 Farmgigant CCA Farm Saat - 98 104 102 98 97

Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły 
w doświadczeniach
Kol. 4, 5: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-4, średniowcze-
snej Lp.5-24, średniopóźnej Lp. 25-32

masy, średnio z wszystkich 
badanych odmian, wyniósł 
około 607 dt z ha i był 
o 135 dt z ha większy od 

plonów z roku 2015, a plon 
ogólny suchej masy, średnio 
z wszystkich odmian i miej-
scowości wyniósł 216 dt z ha 

i był o 38 dt z ha wyższy od 
plonów w roku ubiegłym.

Karolina Piecuch
COBORU Słupia Wielka  
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Program odchwaszczania kukurydzy

Najczęściej plantacje są 
zachwaszczone gatunkami 
prosowatymi (chwastni-
ca, włośnice, paluszniki) 
w towarzystwie chwastów 
dwuliściennych. Bywa, że 
dominującymi gatunkami są 
jedynie dwuliścienne, bardzo 
rzadko się zdarza występo-
wanie jedynie prosowatych. 
Kukurydza często jest upra-
wiana w monokulturze i na 
stanowiskach o uproszczo-
nej uprawie, stąd dodatko-
wym „gościem” jest perz 
właściwy.

Przystępując do zwal-
czania chwastów należy 
dokonać wyboru terminu. 
Podstawowe to dwa: dogle-
bowy i nalistny. Ten drugi 
jest bardzo rozbudowany po-
nieważ zabiegi powschodo-
we można wykonywać od 
pierwszego do dziewiątego 
liścia kukurydzy (BBCH 
11-19). Jeszcze rzadko, ale 
coraz częściej badane są 
możliwości stosowania da-
wek dzielonych. Polegają one 
na stosowaniu dwóch zabie-
gów: doglebowego i nalist-
nego bądź dwóch nalistnych. 
Daje to dobre efekt, ponieważ 
proces zwalczania chwastów 
jest rozciągnięty w czasie. 
Korzyści to zapobieganie 
zachwaszczeniu wtórnemu 
i możliwość wykorzystania 
większej liczby substancji 
czynnych czyli eliminowa-
nie tym samym większej 
liczby gatunków chwastów. 
Trend jest bardzo dobry, ale 
praktyczne wdrożenie tego 
systemu jeszcze nie zyska-
ło sobie popularności. Tego 
typu zabiegi stosuje się z du-
żym powodzeniem mając na 
celu zniszczenie chwastów 
dwuliściennych lub proso-
watych i dwuliściennych.

Występowanie na plantacji 
perzu właściwego narzuca 
specyficzny tryb postępo-
wania. Przede wszystkim do 
tego celu można stosować 
tylko środki nalistne i na 
ogół zalecane w najwyż-
szych zarejestrowanych 
dawkach. Stosując takie 
herbicydy równocześnie 
uzyskuje się efekt zniszcze-
nia chwastów prosowatych 
niektórych dwuliściennych. 
Te same preparaty stosowane 
w niższych dawkach zwal-
czają wrażliwe gatunki, 
oprócz perzu właściwego, 
który w takiej sytuacji może 
być jedynie zahamowany we 
wzroście.

Zwalczanie samych chwa-
stów prosowatych należy 
do rzadkości. Praktycznie 
istnieją dwa zalecenia. Sto-
sowanie środka Dual Gold 
960 EC bądź tylko w okre-
ślonych odmianach kuku-
rydzy graminicydu Focus 
Ultra 100 EC (w wyższych 
dawkach niszczy perz).

Zdecydowana większość 
preparatów przystosowa-
na jest do jednoczesnego 
zwalczania gatunków pro-
sowatych i dwuliściennych. 
Stosunkowo mało popularne 
jest stosowanie w kukurydzy 
mieszanin herbicydowych. 
Najczęściej stosowanymi 
kombinacjami są preparaty 
zawierające substancje czyn-
ne zwalczające perz. Jednak 
do zabiegów stosowane są 
w dawkach nie zwalczają-
cych tego gatunku, a doda-
tek do mieszaniny stanowią 
herbicydy, które zwiększają 
liczebny zakres niszczonych 
gatunków dwuliściennych.

Na polach nie za-
chwaszczonych chwastnicą 
jednostronną, włośnicą siną 

i zieloną i/lub palusznikiem 
krwawym i nitkowatym 
można stosować kilkana-
ście substancji czynnych, 
skutecznie zwalczającymi 
takie uciążliwe gatunki 
dwuliścienne jak bodziszki, 
fiołki, komosa biała, przytu-
lia czepna, psianka czarna, 
szarłat szorstki, rumiany 
i rumianki (w tym maru-
na), żółtlica drobnokwiatowa 
oraz wiele innych, na ogół 
o mniejszym (jeżeli nie wy-
stępują masowo) znaczeniu 
konkurencyjnym.

Nietypowym zabiegiem 
jest wykorzystanie glifosa-
tu, który należy zastosować 
koniecznie przed wschoda-
mi kukurydzy, w momen-
cie jak największej liczby 
chwastów jednorocznych 
(jedno- i dwuliściennych) 
w fazie do dwóch, maksy-
malnie czterech liści.

Same zasady stosowania 
herbicydów pozostają nie-
zmienne. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, że prepa-
raty doglebowe stosowane 
nalistnie, nadal „pozosta-
ją” doglebowymi i w także 
podczas takiego zabiegu do 
dobrego działania potrzebują 
wilgotnej gleby. Jednocze-
śnie opady w takich przypad-
kach nie wpływają ujemnie. 
Natomiast preparaty nalist-
ne - bez zmian powinny być 
stosowane na suche rośliny 
oraz w pochmurnych wa-
runkach, najlepiej na kilka 
godzin przed ewentualnym 
deszczem. Wspólna cechą, 
poza kilkoma wyjątkami (np. 
pendimetalina) herbicydy ku-
kurydziane dobrze działają 
w wyższych temperaturach. 
Dobrze, gdy minimum wy-
nosi około 8oC

Inż. Adam Paradowski 
IOR – PIB 

Poznań

Szeroko opracowany program odchwaszczania kukurydzy jest dostosowany do 
różnego typu jej zachwaszczenia.

Tabela 1. Przykładowe herbicydy do zwalczania chwastów w kukurydzy (bez mieszanin 
zbiornikowych)

Przykładowy 
herbicyd Substancja czynna

Termin 
stosowania

[D; N]*

Zwalczane 
chwasty 

[Dw; 
Pr; Pe]**

Accent 75 WG nikosulfuron N Dw, Pr, Pe

Adengo 315 SC Izoksaflutol + tienkarbazon D, N Dw, Pr

Afalon Dysp. 450 SC linuron D Dw

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

Boreal 58 WG Izoksaflutol + flufenacet D Dw

Bromotril 250 EC bromoksynil N Dw

Calaris 400 SC mezotrin + terbutyloazyna N DW, Pr

Camix 560 SE S-metolachlor + mezotrion D, N Dw, Pr

Casper 53 WG dikamba + prosulfuron N Dw, Pr

Click 500 SC terbutyloazyna D Dw

Collage 064 OD nikosulfuron + tifensulfuron N Dw, Pr, Pe

Dual Gold 960 EC S-metolachlor D Pr

Elumis 105 OD nikosulfuron + mezotrion N Dw, Pr, Pe

Esteron 600 EC 2,4-D N Dw

Focus Ultra 100 EC cykloksydym N Pr, Pe

Hector 53,6 WG nikosulfuron + rimsulfuron N Dw, Pr, Pe

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

Laudis 20 WG tembotrion N Dw, Pr

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

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

Maister Power 
42,5 OD

foramsulfuron + jodosulfuron + 
tienkarbazon N Dw, Pr, Pe

Mezotrion 100 SC mezotrion N Dw, Pr

Mocarz 75 WG dikamba + tritosulfuron N Dw

Mustang 306 SE 2,4-D + florasulam N Dw

Oceal 700 SG dikamba N Dw

Pendigan 330 EC pendimetalina D, N Dw, Pr

Roundup Flex 480 glifosat N Dw, Pr

Shado 300 SC sulkotrion N Dw, Pr

Starane 333 EC fluroksypyr N Dw

Successor 600 EC petoksamid D, N Dw, Pr

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

Titus 25 WG rimsulfuron N Dw, Pr, Pe

Wing P 462,5 EC dimetenamid-P +pendimetalina D Dw, Pr

Zeagran 340 SE bromoksynil + terbutyloazyna N Dw

* D – doglebowy; N – nalistny  ** Dw – dwuliścienne; Pr – prosowate; Pe - perz
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System PSOR – proste zasady!
Ponad 900 studentów z pię-

ciu uczelni przeszkolonych!
Polskie Stowarzyszenie 

Ochrony Roślin wspólnie 
z Instytutem Ogrodnictwa 
w Skierniewicach zor-
ganizowało w 2016 roku 
pięć seminariów dotyczą-
cych bezpiecznego i odpo-
wiedzialnego stosowania 
środków ochrony roślin. 
Spotkania odbywały się 
na uczelniach przyrodni-
czych w Lublinie, Pozna-
niu, Krakowie, Olsztynie 
i Bydgoszczy. Łącznie 
udział w nich wzięło ponad 
900 studentów. Seminaria 
były skierowane do studen-
tów wydziałów rolniczych, 
ogrodniczych oraz ochrony 
środowiska.

Program seminariów obej-
mował wykłady dotyczące 
postępowania z opakowa-
niami po środkach ochrony 
roślin i zasad chroniących 
przez zakupem fałszywych 
preparatów. Ponadto studen-
ci poszerzali swoją wiedzę 
z zakresu Dobrej Praktyki 
Ochrony Roślin, która jest 
przedmiotem europejskiego 
projektu TOPPS Water Pro-
tection, i której wdrożenie 
służy ograniczaniu ryzy-
ka zanieczyszczenia wód 
i gleby. Nie zabrakło rów-
nież wykładów dotyczących 
ochrony operatora podczas 
pracy ze środkami ochro-
ny roślin. Urozmaiceniem 
i ożywieniem seminariów 
były ćwiczenia praktyczne 
z udziałem słuchaczy, po-
legające na organoleptycz-
nej ocenie właściwości gleb 
pod kątem ich podatności 
na spływ powierzchniowy 
i erozję wodną, oraz pokaz 
prawidłowego stosowania 
odzieży ochronnej.

Seminaria spotkały się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
– zarówno studentów, jak  
i pracowników uczelni. 
Kolejne seminaria plano-
wane są w semestrze let-
nim roku akademickiego 
2016/2017 oraz w semestrze 
zimowym roku akademic-
kiego 2017/2018.

Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin szkoli 
lokalnie!

Polskie Stowarzyszenie 

Ochrony Roślin od ponad 
12 lat prowadzi kampanię 
edukacyjną skierowa-
ną również do rolników 
oraz sprzedawców środ-
ków ochrony roślin. Ma 
ona na celu informowanie 
o obowiązkach prawnych 
i zasadach zbierania opa-
kowań. W ramach tej kam-
panii od dwóch lat PSOR 
szkoli rolników podczas 
wydarzeń lokalnych odby-
wających się latem w całej 
Polsce. Zarówno w pierw-
szej, jak i drugiej edycji 
imprez lokalnych wzięło 
udział kilkadziesiąt tysięcy 
osób! Podczas spotkań za-
interesowani rolnicy mieli 
okazję zgłębić wiedzę na 
temat obowiązków praw-
nych związanych z postę-
powaniem z odpadami 
powstającymi w gospo-
darstwie a także zasadach 
działania Systemu Zbiórki 
Opakowań PSOR.

Prawo nakłada na rol-
ników obowiązek zwrotu 
opakowań po środkach 
ochrony roślin sklasyfiko-
wanych jako niebezpiecz-
ne, a sklep do przyjęcia 
tych opakowań.

Warunkiem przyjęcia 
opakowań jest ich czy-
stość. Po wykorzystaniu 
środka należy trzykrotnie 
wypłukać opakowanie, 
a popłuczyny wykorzy-
stać do oprysku. Opa-
kowania można zwrócić 
w dowolnym punkcie 
prowadzącym zbiórkę 
w Systemie Zbiórki Opa-
kowań PSOR. Do Systemu 
można oddać także inne 
opakowania po środkach 
niebezpiecznych, np. na-
wozach czy produktach 
biobójczych. Na stronie 
internetowej PSOR znaj-
dziesz ściągawkę, jakie 
opakowania oddasz do 
Systemu (piktogramy).

Samodzielne utylizowa-
nie opakowań, oddawanie 
ich osobom nieuprawnio-
nym, spalanie, wyrzuca-
nie razem z odpadami 
komunalnymi lub do lasu 
jest złamaniem prawa 
oraz zagrożone jest karą 
grzywny a także stano-
wi poważne zagrożenie 

dla środowiska. Oddając 
opakowania do Syste-
mu Zbiórki Opakowań 
PSOR masz pewność, 
że zostaną one zgodnie 
z prawem i bezpiecznie 
zagospodarowane.

Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin (PSOR) 
reprezentuje branżę 
środków ochrony roślin. 

PSOR jest koordynatorem 
i właścicielem Systemu 
Zbiórki Opakowań PSOR 
i w imieniu uczestników 
systemu prowadzi ogólno-
polską kampanię eduka-
cyjną tegoż Systemu pod 
hasłem „Liczy się każde 
opakowanie”. 

Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin realizuje 

różnorodne zadania i pro-
jekty mające na celu kom-
pleksową informację 
i edukację użytkowników 
środków ochrony roślin na 
temat bezpieczeństwa ich 
stosowania. 

Źródło PSOR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Szkolenie studentów i rolników
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Columbus chwastom nie odpuści

Kukurydza jest rośliną 
o szczególnej wrażliwości 
na zachwaszczenie. Jest wy-
siewana w rzędach co 75cm. 
W  niekorzystnych latach 
okres wschodów przedłuża 
się niemal do trzech tygodni, 
a w początkowych stadiach 
rozwojowych, przez około 
półtora miesiąca od wscho-
dów aż do zakrycia między-
rzędzi, bardzo wolno rośnie. 
Powyższe czynniki stwa-
rzają doskonałe warunki 

do wschodów i intensyw-
nego rozwoju chwastów. 
Brak zwalczania chwa-
stów oznacza całkowitą 
utratę plonu kukurydzy 
uprawianej na ziarno i na 
kiszonkę. Obecność nasion 
chwastów w paszy sporzą-
dzonej z kukurydzy nieko-
rzystnie wpływa na zdrowie 
i produkcyjność zwierząt. 
Nasiona niektórych gatun-
ków chwastów wykazują 
działanie trujące dlatego 

ich zwalczanie ma decydu-
jące znaczenie w uprawie 
kukurydzy.

Firma DuPont wprowa-
dziła na polski rynek no-
woczesne rozwiązanie do 
zwalczania chwastów w ku-
kurydzy w postaci herbi-
cydu Colombus 51 WG. 
Skuteczne działanie tego 
herbicydu wynika z obecno-
ści 3. substancji czynnych: 
nikosufuronu, rimsulfuronu 
i mezotrionu. Nikosulfuron 
i rimsulfuron to substancje 
czynne z grupy sufonylo-
moczników, a mezotrion to 
substancja czynna z grupy 
HPPD. Herbicyd posiada 
formulację WG – granulek 
do rozpuszczania w wodzie.

Dawka herbicydu Co-
lombus 51 WG na hektar 
wynosi 330g. Ta dawka za-
wiera 36,9g nikosulfuronu + 
9,9g rimsulfuronu + 118,8 g 
mezotrionu. Środek stosu-
je się łącznie z adiuwantem 
Trend 90 EC w stężeniu 
0,1% (100 ml/100l wody). 
Herbicyd jest przeznaczony 
do powschodowego (nalist-
nego) stosowania, zarówno 
do zwalczenia chwastów 
w kukurydzy uprawianej 
na ziarno jak i na kiszon-
kę z całych roślin. Wyróż-
nia się bardzo szerokim 
oknem aplikacji, od 2 do 
8 liści kukurydzy (BBCH 
12-18). Łączy działanie na 
chwasty nalistnie i doglebo-
wo. W wyniku tego upra-
wy kukurydzy pozostają 
wolne od chwastów przez 

cały okres wegetacji, co 
w efekcie wpływa na wyso-
kość i jakość plonów ziarna 
i kiszonki.

Herbicyd jest bezpiecz-
ny dla odmian kukurydzy, 
gdyż metabolizują one 
szybko substancje czynne 
w nieszkodliwe metabolity. 
Brak jest pozostałości sub-
stancji czynnych w ziarnie 
i kiszonce.

Colombus 51 WG jest 
selektywnym herbicydem 
o działaniu systemicznym. 
Pobierany jest głównie po-
przez liście oraz dodatkowo 
poprzez korzenie i szybko 
przemieszczany w rośli-
nach chwastów, wstrzy-
mując ich wzrost i rozwój. 
Pierwsze objawy działa-
nia na chwasty widoczne 
są wkrótce po zastosowa-
niu, po czym następuje ich 
stopniowe przebarwianie 
się. Chwasty zamierają 
całkowicie w 10-25 dni po 
wykonaniu zabiegu.  Her-
bicyd działa najskuteczniej 
na młode, intensywnie ro-
snące chwasty dwuliścien-
ne, w fazach od 2 do 4 liści 
(BBCH 12-14) i na chwasty 
jednoliścienne, w fazach od 
3 do 5 liści (BBCH 13- 15). 
Szerokie spektrum działa-
nia pozwala na zwalczanie 
chwastów jednoliściennych 
jednorocznych oraz chwa-
stów dwuliściennych. Jest 
to możliwe dzięki uzu-
pełniającemu się działa-
niu substancji czynnych 
zawartych w herbicydzie 

Colombus 51 WG.
Rimsulfuron doskonale 

zwalcza chwasty jednoli-
ścienne wieloletnie (perz 
zwyczajny), gdyż ma więk-
sze niż nikosulfuron właści-
wości lipofilowe i łatwiej 
przenika przez okrywę 
woskową na powierzchni 
liści. Jest pobierany przez 
liście. Chwasty są zwalcza-
ne wskutek zahamowania 
biosyntezy aminokwasów.

Nikosulfuron służy do 
zwalczania jednorocznych 
chwastów jednoliściennych. 
Ma większe właściwości hy-
drofilowe niż rimsulfuron, 
co umożliwia szybsze prze-
mieszczanie w naczyniach 
tkanek przewodzących. Po-
woduje zahamowanie syn-
tezy karotenoidów.

Mezotrion służy głównie 
do zwalczania chwastów 
dwuliściennych. Działa 
nalistnie na wykiełkowa-
ne chwasty. Wykazuje rów-
nież działanie doglebowe, 
powstrzymując wtórne 
wschody chwastów nawet 
przez kilka tygodni po 
zastosowaniu.

Colombus 51 WG zwal-
cza szereg chwastów uciążli-
wych w kukurydzy. Badania 
wykazały, że spośród 31 ga-
tunków chwastów dwuli-
ściennych, większość była 
zwalczana na poziomie po-
wyżej 90%. Herbicyd jest 
skuteczny nawet w fazie 
8 liści kukurydzy.

Chwasty wrażliwe jed-
noliścienne: chwastnica 
jednostronna, palusznik 
krwawy, perz zwyczajny, 
owies głuchy, wiechlina 
roczna, włośnica zielona.

Chwasty wrażliwe dwu-
liścienne: dymnica pospoli-
ta, fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, komosa biała, 
maruna bezwonna, mlecz 
polny, pokrzywa zwyczaj-
na, poziewnik szorstki, 
psianka czarna, przytulia 
czepna, rdest kolankowa-
ty, rdest plamisty, rumian 
polny, rumianek pospolity, 
starzec zwyczajny, szarłat 
szorstki, tasznik pospolity, 
tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe 
dwuliścienne: czyściec błot-
ny, gorczyca polna, łoboda 

rozłożysta, ostrożeń polny, 
jasnota purpurowa, prze-
tacznik perski, rdest ptasi.

Chwasty średnioodporne 
dwuliścienne: rdest 
powojowaty.

Herbicydu Colombus 
51 WG nie należy stosować:
• w kukurydzy cukrowej, 

pękającej oraz w uprawie 
materiałów hodowlanych,

• na rośliny kukurydzy 
znajdujące się w fazie 
powyżej 8 liści,

• bezpośrednio po okresie 
długotrwałych chłodów, 
na rośliny, których wzrost 
został zahamowany na 
skutek niskiej tempera-
tury; zabieg można wy-
konać po wznowieniu 
intensywnego wzrostu 
przez rośliny kukurydzy,

• w temperaturze powie-
trza poniżej 10oC i po-
wyżej 25oC,

• na rośliny osłabio-
ne i uszkodzone przez 
przymrozek, suszę, za-
lanie wodą, choroby lub 
szkodniki,

• przed spodziewanymi 
opadami, przymrozka-
mi lub bezpośrednio po 
nich oraz na mokre rośliny 
(rosa, deszcz).
W przypadku koniecz-

ności wcześniejszej likwi-
dacji plantacji, jako roślinę 
następczą można uprawiać 
tylko kukurydzę. Zalecane 
jest wykonanie orki. Jesienią 
można wysiać zboża ozime 
oraz rzepak ozimy. W przy-
padku rzepaku ozimego za-
lecane jest wykonanie orki 
na głębokość, co najmniej 
15 cm. Wiosną następnego 
roku można wysiewać zboża 
jare oraz słonecznik. W przy-
padku uprawy słonecznika 
orka powinna być wykona-
na na głębokość minimum 
15 cm. Nie należy wysiewać 
innych gatunków roślin.

* opracowanie własne (R. 
Warzecha) na podstawie opinii 

producentów kukurydzy, ulotek 
reklamowych i etykiety rejestracyjnej

U P R A W A

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR - PIB 

w Radzikowie

Nowoczesny i skuteczny herbicyd do stosowania w kukurydzy *
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Colombus® 51 WG
ochrona przed chwastami

www.dupont.pl

Ty produkujesz – my chronimy

Nowoczesne i unikalne rozwiązanie
Siła trzech substancji aktywnych
Działanie nalistne i doglebowe
Bezpieczeństwo i wygoda stosowania (od 2 do 8 liścia)

WYRUSZ PO PLONY
Z COLOMBUSEM

ochrona przed chwastami

STOP dla nielegalnych środków ochrony roślin
Kampania edukacyjna DuPont Poland

Sprawdź oryginalny hologram IZON®    >>>

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.  

Owalne logo DuPont, DuPont™, The miracles of science™ i wszystkie pozostałe produkty oznaczone znakami ® lub ™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub 
znakami towarowymi � rmy E.I. du Pont de Nemours and Company lub podmiotów stowarzyszonych.
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