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Szkodniki kukurydzy i ich zwalczanie przed
i w czasie siewu

Z uwagi na stosunkowo ³agodn¹ zimê w nadchodz¹cym sezonie wege-
tacyjnym mo¿e wzrosn¹æ nasilenie wystêpowania i szkodliwo�æ niektó-
rych szkodników. Wielu bowiem gatunkom, szczególnie ciep³olubnym sprzy-
jaj¹ okresy bezmro�ne, st¹d ich prze¿ywalno�æ mo¿e byæ wysoka.

Okres przed i po siewny to bardzo wa¿ny moment, gdy¿ wszelkie uszko-
dzenia spowodowane przez szkodniki w tym czasie bêd¹ mia³y odzwiercie-
dlenie w wysoko�ci oraz jako�ci przysz³ych plonów. W zwi¹zku z tym nale¿y
odpowiednio zabezpieczyæ ro�liny przed ich ¿erowaniem w krytycznym okre-
sie kie³kowania, wschodów oraz rozwijania pierwszych li�ci w³a�ciwych.

Warunkiem skutecznie prowadzonych dzia³añ zwalczaj¹cych jest jed-
nak sukcesywnie prowadzony monitoring wystêpowania poszczególnych
gatunków oraz uszkodzeñ jakie powoduj¹. Pozwala to odpowiednio wcze-
�nie wykryæ zagro¿enie oraz ustaliæ potrzebê oraz termin ewentualnej
interwencji, zanim dojdzie do nieodwracalnych strat w plonach.

Aby skutecznie przeciwdzia³aæ tym stratom konieczne jest ³¹czne za-
stosowanie wielu metod zapobiegania wyst¹pieniu szkodników oraz ich
zwalczania. W pierwszej kolejno�ci nale¿y wykorzystaæ niechemiczne
sposoby, a dopiero gdy oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce konieczne jest u¿ycie
chemiczne �rodków ochrony ro�lin.

Z niechemicznych metod na szczególn¹ uwagê zas³uguje p³odozmian,
który sukcesywnie stosowany pozwala zmniejszyæ liczebno�æ oraz szko-
dliwo�æ wielu gatunków szkodliwych, zw³aszcza omacnicy prosowianki,
rolnic, drutowców, leni i pêdraków. P³odozmian jest ponadto najskutecz-
niejsz¹ metod¹ walki ze stonk¹ kukurydzian¹, której rozwój jest mo¿liwy
tylko wtedy, gdy co najmniej przez dwa kolejne lata kukurydza jest upra-
wiana na tym samym stanowisku.

Bardzo wa¿ny jest prawid³owy dobór odmian. Musz¹ one byæ dostoso-
wane do lokalnych warunków �rodowiskowych, zw³aszcza pod k¹tem wcze-
sno�ci oraz powinny charakteryzowaæ siê mniejsz¹ podatno�ci¹ na ¿ero-
wanie szkodników, zw³aszcza omacnicy prosowianki i ploniarki zbo¿ówki.

Nasilenie wystêpowania niektórych agrofagów zmniejsza izolacja prze-
strzenna upraw kukurydzy od zasiewów zbó¿ ozimych, wiêkszych kom-
pleksów trawiastych, ubieg³orocznych �ciernisk kukurydzianych, wiêk-
szych drzewostanów itp., która pozwala wyd³u¿yæ trasê przelotu, m.in.
ploniarki zbo¿ówki, mszyc, rolnic, omacnicy prosowianki, urazka kuku-
rydzianego, ptaków i innych.

Takie czynno�ci jak: staranne przygotowanie gleby, zoptymalizowane na-
wo¿enie, terminowe wykonanie wszystkich niezbêdnych zabiegów pielêgna-
cyjnych, do�æ wczesny siew (ale w glebê dostatecznie ogrzan¹), niszczenie
chwastów stwarzaj¹ ro�linom odpowiednie warunki do rozwoju, w skutek
czego szybko rosn¹ i ³atwiej przezwyciê¿aj¹ ¿erowanie niektórych gatunków.

W sytuacji kiedy zagro¿enie ze strony szkodników na pocz¹tku wege-
tacji jest du¿e, a podjête dzia³ania niechemiczne oka¿¹ siê niewystarcza-
j¹ce, konieczne jest wykorzystanie metody chemicznej.

Niestety ale ochrona chemiczna kukurydzy z roku na rok staje siê
coraz trudniejsza z uwagi na systematycznie zmniejszaj¹cy siê dobór
insektycydów. W chwili obecnej w zwi¹zku z Unijnym przegl¹dem sub-
stancji aktywnych oraz procesem ich rerejestracji, ilo�æ dopuszczonych
do obrotu i stosowania �rodków ochrony ro�lin ulega bardzo dynamicz-
nym zmianom. Aktualnie w ochronie kukurydzy w Polsce zalecane s¹
zaledwie 3 zaprawy owadobójcze i tylko 7 innych insektycydów, co utrud-
nia ich w³a�ciwy dobór oraz uniemo¿liwia naprzemienne stosowanie.

Przy chemicznym zwalczaniu szkodników, a zw³aszcza tych wystêpu-
j¹cych w pó�niejszym okresie ju¿ na etapie siewów nale¿y przewidzieæ
potrzebê ich zwalczania poprzez pozostawienie dróg przejazdowych dla
ci¹gnika z opryskiwaczem.

Bezpo�rednio przed siewem, a tak¿e do kilku tygodni po siewie kuku-
rydzy zagra¿a kilka gatunków szkodników, z po�ród których szczególnie
gro�na jest ploniarka zbo¿ówka, ploniarka gnijka, �mietka kie³kówka,
b³yszczka jarzynówka, drutowce, pêdraki, rolnice, a w niektóre lata tak¿e
i wcze�nie nalatuj¹ce mszyce.

Chemiczne zwalczanie ploniarki zbo¿ówki zaleca siê w rejonach, gdzie
larwy tej muchówki uszkadzaj¹ 10 - 15 % ro�lin w uprawie na ziarno lub
20 - 30 % w uprawie na kiszonkê. Najprostszym zabiegiem jest przedsiewne
zaprawienie ziarna insektycydem: Mesurol 500 FS w dawce 10 ml/kg ziarna
lub Gaucho 600 FS w dawce 5 - 6 ml/kg ziarna (88,3 ml/jednostkê siewn¹
tj. 50 tys. nasion). Wymienione zaprawy zwalczaj¹ równie¿ �mietkê kie³ków-
kê i ploniarkê gnijkê, a ponadto Mesurol 500 FS chroni zasiewy przed szko-
dami wyrz¹dzanymi przez ptaki. Wykorzystanie zaprawy nasiennej o przed³u-
¿onym okresie dzia³ania (Gaucho 600 FS) pozwala tak¿e na po�rednie zwal-
czanie pierwszych, nalatuj¹cych mszyc, zanim rozpoczn¹ zak³adanie kolonii.

W przypadku gdy nie zaprawiono ziarna siewnego, a istnieje du¿e za-

gro¿enie ze strony ploniarki zbo¿ówki, wówczas nale¿y wykonaæ opryski-
wanie siewek rozwijaj¹cych trzeci li�æ preparatem Karate Zeon 050 CS
w dawce 0,1 l/ha.

Na plantacjach zagro¿onych przez drutowce (próg szkodliwo�ci:
2 - 8 larw na 1 m2) najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ich szko-
dliwo�ci i liczebno�ci jest wykorzystanie zaprawy Gaucho 600 FS w daw-
ce 5 - 6 ml/kg ziarna (88,3 ml/jednostkê siewn¹ tj. 50 tys. nasion).

Je¿eli zagro¿enie ze strony ploniarki zbo¿ówki, szkodników glebo-
wych i rolnic jest du¿e wówczas mo¿na je zwalczaæ ³¹cznie za pomoc¹
insektycydu granulowanego Furadan 5 GR w dawce 15 kg/ha, wysiewa-
nego specjalnym aplikatorem mocowanym do siewnika w trakcie siewu
kukurydzy. W przypadku braku rozsiewacza granulatów i wobec spodzie-
wanego du¿ego nasilenia szkodników glebowych i/lub rolnic mo¿na za-
stosowaæ przed siewem insektycyd doglebowy: Diazinon 10 GR w dawce
80 - 120 kg/ha, który miesza siê z gleb¹ na g³êboko�æ 10 - 12 cm.

W rejonach zagro¿onych wystêpowaniem zachodniej kukurydzianej
stonki korzeniowej istnieje aktualnie mo¿liwo�æ zabezpieczenia ro�lin przed
¿erowaniem jej larw. W tym celu nasiona mog¹ byæ zaprawione insek-
tycydem Poncho Pro 600 FS. Preparat ten na wniosek Instytutu Ochrony Ro-
�lin zosta³ tymczasowo zarejestrowany (w okresie od 22 lutego do 29 kwietnia
2008 roku) do zwalczania larw tego gatunku, a proces us³ugowego zapra-
wiania tym insektycydem mog¹ przeprowadziæ wy³¹cznie trzy jednostki:
HR Smolice, HR Kobierzyce oraz Obrol Kulczyñski.

Mgr in¿. Pawe³ K. Bere� - IOR TSD Rzeszów

Jak wybraæ odmianê kukurydzy?
Jak co roku plantatorzy kukurydzy stanêli przed problemem wyboru od-

miany spo�ród szerokiej gamy oferowanych na rynku. Najwa¿niejsz¹ cech¹
odmiany bran¹ pod uwagê przez producentów jest przede wszystkim jej
potencja³ plonowania, ale liczy siê równie¿ tolerancja mieszañca na choro-
by- fuzariozy kolb i ³odyg, odporno�æ na wyleganie zarówno w trakcie wege-
tacji, jak i po osi¹gniêciu dojrza³o�ci oraz wczesno�æ dojrzewania. Wa¿ne
jest, aby odmiana mog³a d³u¿ej staæ na polu po osi¹gniêciu dojrza³o�ci nie
wylegaj¹c. Odmiany o przed³u¿onej zielono�ci z tzw. �stay greenem� s¹
z regu³y mniej podatne na choroby ³odyg i wyleganie. Przed³u¿ona zielo-
no�æ ma równie¿ znaczenie na glebach s³abszych, szczególnie w roku su-
chym, kiedy to odmiany z t¹ cech¹ nie podsychaj¹ tak szybko i wegetacja
nie zostaje przerwana. Je�li chodzi o tolerancjê na g³owniê, to o pora¿eniu
decyduje moment kwitnienia i fakt czy pokryje siê on z wysok¹ temperatur¹
i susz¹. Generalnie ka¿da odmiana mo¿e byæ pora¿ona przez g³owniê, je¿eli
znajdzie siê w ekstremalnych warunkach i zostanie os³abiona.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na wczesno�æ mieszañców. Na wiêk-
szym areale powinno siê zasiaæ odmiany o ró¿nym FAO tak, aby roz³o-
¿yæ termin zbioru. Odmiany o niskim FAO dojrzewaj¹ wcze�niej i od
nich nale¿y zacz¹æ zbiór ziarna czy kiszonki. Wczesne odmiany nale¿y
równie¿ wysiewaæ w przypadku opó�nionego terminu siewu.

Niedopuszczalne jest wysiewanie w³asnych nasion kukurydzy, gdy¿
nastêpuje bardzo du¿y spadek plonu, oraz gorsze wyrównanie ³anu i war-
to�ci ¿ywieniowe.

Je�li chodzi o uprawê, to wiosn¹ po orce zimowej wystarczaj¹ca jest
uprawa agregatem z wa³em ugniataj¹cym do g³êboko�ci umieszczenia na-
sion w czasie siewu tj. 4 - 6 cm. Na s³abszych stanowiskach nale¿y siaæ
g³êbiej. Na takich glebach mo¿na zastosowaæ doln¹ warto�æ z zalecanych
norm wysiewu. Powinno siê równie¿ przy siewie uwzglêdniæ zdolno�æ kie³-
kowania i odpowiednio zwiêkszyæ obsadê, gdy¿ normy wysiewu dotycz¹
ilo�ci ro�lin podczas zbioru. Siew zaczynamy, gdy zaczyna kwitn¹æ mniszek
(mlecz) wówczas gleba jest wystarczaj¹co nagrzana dla nasion kukurydzy.

Nawo¿enie powinno byæ dostosowane do stanowiska i do spodziewa-
nego plonu. Na glebach lekkich nie ma sensu intensywnie nawoziæ kuku-
rydzy. W roku suchym i tak nak³ady nie zostan¹ �oddane� w plonie. Wy-
starczy zastosowanie N:P:K w stosunku 120 kg: 70 kg: 120 kg. Wa¿ne jest
aby podzieliæ dawkê nawo¿enia azotowego na przedsiewn¹ i pog³ówn¹,
mniej wiêcej pó³ na pó³. Kukurydza pobiera du¿o azotu w fazie miêdzy ok.
6 li�ciem a kwitnieniem, a poniewa¿ na s³abszych jest on szybciej wymy-
wany dobrze jest  dostarczyæ go w dawce dzielonej. Na lepszych stanowi-
skach mo¿na zrezygnowaæ z dawki dzielonej i nawo¿enie zastosowaæ �pod
korzeñ�. Warto wysiaæ nawozy rzêdowo wraz z siewem kukurydzy. Fosfor
zastosowany w ten sposób mo¿e byæ bardzo przydatny w przypadku d³u¿ej
utrzymuj¹cych siê ch³odów wiosn¹. Jest on wtedy ³atwiej dostêpny dla
m³odych ro�lin, unika siê fioletowych przebarwieñ li�ci.

Powy¿sze zalecenia opieraj¹ siê na do�wiadczeniach GR AVENA
w Kodniu od wielu lat z sukcesem uprawiaj¹cego kukurydzê na ziarno na
ziemiach lekkich w warunkach centralno - wschodniej Polski.

Marek Ka³u¿yñski - Maïsadour Polska

Bioetanol i opony z wype³niaczem
ze skrobi  kukurydzy

Ministerstwo Gospodarki og³osi³o projekt rozporz¹dzenia reguluj¹-
cego normy nowej ekobenzyny E 85 z dodatkiem 85 % bioetanolu. Jak
ocenia Ministerstwo, nowe paliwo ma szansê pojawiæ siê na stacjach
przed koñcem bie¿¹cego roku.

PKN Orlen zapowiada, ¿e gdy tylko rozporz¹dzenie dotycz¹ce E85
wejdzie w ¿ycie, zacznie jego produkcjê. Przewiduje siê, ¿e nowe paliwo
powinno byæ o ok. 30 % tañsze od konwencjonalnej benzyny. Koncerny
paliwowe chc¹, aby paliwo by³o zwolnione z akcyzy w 70 - 80 %,
w zale¿no�ci od tego, ile komponentu ro�linnego bêdzie zawieraæ.

Paliwo E85 musi byæ tañsze tak¿e dlatego, ¿e bioetanol jest mniej
wydajny od benzyny - jego u¿ytkownicy bêd¹ w stanie przejechaæ na nim
mniej kilometrów, ni¿ gdyby korzystali z tradycyjnego paliwa.

Decyzja, w jakim stopniu wspieraæ sprzeda¿ E 85 nale¿y do Minister-
stwa Finansów. W tej dziedzinie mo¿e ono czerpaæ z do�wiadczeñ innych
krajów. Rz¹d francuski, podj¹³ decyzjê o ca³kowitym zwolnieniu z podatku
komponentu ro�linnego paliwa E 85.

Jednak ulgi akcyzowe mog¹ nie wystarczyæ do zachêcania kierowców
do kupowania nowego paliwa. Konieczne jest prowadzenie promocji bio-
paliw na szczeblu lokalnym, np. zwolnienia z op³at za parking dla samo-
chodów napêdzanych biopaliwem.

Aktualnie z nowego paliwa bêd¹ mogli korzystaæ tylko nieliczni kie-
rowcy. W Polsce samochody z napêdem flex-fuel stanowi¹ margines.
Nieliczne modele proponuje Ford, Volvo czy General Motors maj¹cy
w swojej ofercie samochody saab i cadillac, a w przysz³o�ci tak¿e ople
i chevrolety. Koncerny samochodowe s¹ zainteresowane zwiêkszeniem
sprzeda¿y aut z napêdem na bioetanol, w ten sposób ³atwiej sprostaj¹
unijnym normom dotycz¹cym emisji CO2 w transporcie.

Na rozwój rynku bioetanolu czekaj¹ krajowi producenci tego pali-
wa. Teraz w kraju istnieje kilkudziesiêciu niewielkich dostawców bio-
etanolu, najwiêkszym z nich jest Akwawit. Na jesieni, w Go�winowi-
cach na Opolszczy�nie, rozpocznie produkcjê bioetanolu z kukurydzy
firma Biopaliwa S.A. Szacuje siê, ¿e wprowadzenie na rynek paliwa
E 85 przyczyni siê do rozwoju krajowej produkcji etanolu, którego sprze-
da¿ w bie¿¹cym roku wyniesie oko³o 230 tysiêcy ton, w porównaniu do
130 tysiêcy ton w roku ubieg³ym.

Tymczasem na targach motoryzacyjnych w Genewie, Koncern Go-
odyear przedstawi³ plany opracowania nowej technologii produkcji opon,
opartej na biomateria³ach.

Goodyer pracuje nad tym rozwi¹zaniem razem z BMW i w³osk¹ firm¹
badawcz¹ Novamont. Projekt jest dotowany przez Komisjê Europejsk¹
jako czê�æ programu Unii Europejskiej pod nazw¹ Life-Environment.

Celem projektu jest stworzenie opony o wyj¹tkowo niskim oporze
toczenia wykonanej czê�ciowo z materia³ów ekologicznych. Chodzi
w szczególno�ci o opracowanie nowego, opartego na biomateria³ach wy-
pe³niacza. Goodyear przewiduje czê�ciowe zast¹pienie sadzy i krzemionki
przez now¹ generacjê wype³niacza wykonanego ze skrobi
kukurydzianej. Wyeliminowanie tradycyjnych materia³ów stosowa-
nych w oponach. mo¿e mieæ ogromny wp³yw na �rodowisko i spowo-
dowaæ redukcjê emisji dwutlenku wêgla, powstaj¹cego w procesie pro-
dukcji opon. Pierwsze wyniki pokazuj¹, ¿e proces produkcyjny nowych,
opartych na biomateria³ach wype³niaczy, pozytywnie wp³ywa na bilans
dwutlenku wêgla.

Opracowanie A.Ko³akowska

Miêdzynarodowa Konferencja

Kukurydza i sorgo produkcja,
wykorzystanie, rynek
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Trzeba przyj¹æ dwie podstawowe zasady doboru stanowiska, a mia-
nowicie nie uprawia siê kukurydzy na glebach lekkich oraz w stanowi-
skach wyczerpanych z potasu, to znaczy o zasobno�ci niskiej.

Potrzeby pokarmowe
Pomimo, ¿e kukurydza jest zbo¿em, to wymagania pokarmowe wobec

stanowiska ma du¿e, wynikaj¹ce z du¿ej produkowanej biomasy. W ta-
beli 1 przedstawiono jednostkowe zapotrzebowanie kukurydzy, przy dwóch
poziomach plonowania na sk³adniki pokarmowe. Nale¿y zwróciæ uwagê
na jeden, lecz bardzo wa¿ny fakt. Plon powy¿ej 8 t/ha jest mo¿liwy pod
warunkiem bardzo dobrego zaopatrzenia ro�liny w potas, wapñ i magnez.
Potrzeby ³anu wraz z wielko�ci¹ rosn¹cego plonu ziarna wzrastaj¹ w³a-
�nie wobec tych sk³adników. Jednocze�nie zmniejsza siê zapotrzebowa-
nie na azot. Jest to podstawowa wskazówka postêpowania, która po pierw-
sze wykazuje na konieczno�æ wyboru stanowiska ¿yznego, zasobnego
w potas. Dysponuj¹c tylko tymi danymi, nawet przy braku danych o za-
sobno�ci gleby w inne sk³adniki mo¿na, przyjmuj¹c umiarkowan¹ wiel-
ko�æ dawki azotu, oszacowaæ zapotrzebowanie na pozosta³e sk³adniki.
Przyk³adowo ze  120 kg N/ha wprowadzamy jednocze�nie 144 kg K2O/ha.

Dynamika pobierania potasu i objawy niedoborów
Kukurydza wykazuje najwiêksze zapotrzebowanie na potas w okresie

intensywnego wzrostu, który przypada na fazy od 8-go do 15 li�cia. W tym
okresie wegetacji biomasa ro�liny intensywnie ro�nie. Ta faza ulega przed-
³u¿eniu do koñca fazy dojrza³o�ci mlecznej ziarniaków. Znamiona s¹ bo-
wiem najbardziej uwodnionym organem kukurydzy w fazie kwitnienia.
W przypadku suszy w tym szczególnie wra¿liwym okresie tylko dobre za-
opatrzenie w potas pozwala ro�linie na wype³nianie kolby ziarniakami. Po-
tas musi znajdowaæ siê w glebie, co najmniej na poziomie zasobno�ci
�redniej, a przy oczekiwaniu du¿ych plonów ma poziomie wysokim.

Objawy niedoboru potasu s¹ do�æ charakterystyczne, aczkolwiek sil-
niej ujawniaj¹ siê  tylko w latach z susz¹ i to w dodatku na glebach o niskiej
zasobno�ci w przyswajalny potas:
1) zwiêd³y pokrój ro�lin w okresie intensywnych upa³ów; przy skrajnej
suszy zachodzi rurkowate zwijanie siê li�ci;
2) zahamowanie wzrostu ro�liny, czêsto ca³kowitego, co powoduje kar-
³owacenie ³anu (fot. 1);

3) s³abe uziarnienie wierzcho³ka kolby (fot. 2);

Notowania gie³dowe

Transakcje rzeczywiste
Polska NetBrokers 03.04 815,0  - 1250,0 z³/t
Polska RolPetrol 03.04 790,0 - 840,0 z³/t
Francja Bordeaux FOB
kwiecieñ/maj 27.03 195,0 �/t
USA Zatoka Meksykañska maj 27.03 237,4 $/t
Argentyna FOB maj 27.03 213,0 $/t

Transakcje terminowe

Chicago CBoT 27.03
Maj 218,7 $/t
Lipiec 223,3 $/t
Wrzesieñ 224,0 $/t
Pary¿ MATIF 27.03
Czerwiec 196,5 �/t
Sierpieñ 197,5 �/t

Listopad 200,0 �/t
Budapeszt BCE 27.03
Maj 48 000 HUF/t
Lipiec 49 400 HUF/t
Wrzesieñ 48 800 HUF/t

�ród³o: FAPA/FAMMU

Focus Ultra 100 EC równie¿ do
zwalczania chwastów w kukurydzy

Chwasty stanowi¹ najgro�niejsze zagro¿enie w uprawie kukurydzy. Mog¹
one bardzo skutecznie konkurowaæ z kukurydz¹ o wodê i sk³adniki pokarmowe.
Punktowy wysiew w szerokiej rozstawie i bardzo wolny rozwój w pocz¹tkowym
okresie wegetacji uniemo¿liwia ro�linom kukurydzy konkurencjê z chwastami.
Powodzenie uprawy kukurydzy jest wiêc ca³kowicie uzale¿nione od skuteczno-
�ci zwalczania chwastów. Podstawow¹ metod¹ zwalczania chwastów w zasie-
wach kukurydzy jest stosowanie �rodków chemicznych - herbicydów.

Herbicydy, poza mo¿liwie najwy¿sz¹ skuteczno�ci¹ w zwalczaniu chwa-
stów, musz¹ charakteryzowaæ siê ca³kowitym brakiem toksyczno�ci w sto-
sunku do chronionych odmian kukurydzy. Jednak wiele herbicydów stosowa-
nych po wschodach kukurydzy, czyli stosowanych nalistnie wywo³uje ró¿ne
objawy fitotoksyczno�ci, które polegaj¹ miêdzy innymi na przemijaj¹cym
odbarwieniu (bieleniu) lub skrêceniu li�ci i ³odyg, zahamowaniu wzrostu ro-
�lin. Te objawy mog¹ mieæ wp³yw na wysoko�æ plonu.

Kukurydza jest ro�lin¹ jednoli�cienn¹. Du¿ym problemem jest wiêc zwal-
czanie chwastów jednoli�ciennych, a zw³aszcza perzu. Tak¹ mo¿liwo�æ stwa-
rzaj¹ herbicydy sulfonylo-mocznikowe. Odmiany kukurydzy wykazuj¹ jed-
nak zró¿nicowany stopieñ wra¿liwo�ci w stosunku do tych herbicydów.

Nowatorskim rozwi¹zaniem w zwalczaniu chwastów jednoli�cien-
nych i perzu w kukurydzy jest DUO SYSTEM. Istot¹ tego systemu
jest zastosowanie odmian kukurydzy z naturaln¹, genetyczn¹ od-
porno�ci¹ na cykloksydym - substancjê aktywn¹ herbicydu z grupy
graminocydów, Focus Ultra 100 EC.

Herbicyd Focus Ultra 100 EC jest bardzo skuteczny w zwalczania chwastów
jednoli�ciennych w wa¿nych gatunkach ro�lin dwuli�ciennych: burakach cu-
krowych, ziemniakach, rzepaku ozimym i warzywach. W 2007 roku jego reje-
stracja w naszym kraju zosta³a rozszerzona na zwalczanie chwastów w kukury-
dzy. Focus Ultra 100 EC zwalcza w odmianach kukurydzy DUO takie uporczywe
chwasty jak chwastnica jednostronna (kurze proso), w³o�nica zielona, w³o�nica
sina, samosiewy zbó¿, a wiêkszych dawkach równie¿ perz, co ma olbrzymie
znaczenie. Herbicyd wykazuje dzia³anie systemiczne; tkanki chwastów przyj-
muj¹ antocyjanowe zabarwienie, pojawiaj¹ siê nekrozy nie tylko na li�ciach, ale
tak¿e na organach ro�liny, które nie mia³y bezpo�redniego kontaktu ze �rod-
kiem. Ju¿ w 8 godzin po zastosowaniu herbicydu wzrost i rozwój jednorocznych
chwastów jednoli�ciennych jest ca³kowicie zatrzymany, a po 10 dniach chwa-
sty s¹ ca³kowicie zniszczone. W przypadku perzu w³a�ciwego, ca³kowitemu znisz-
czeniu ulegaj¹ czê�ci nadziemne i roz³ogi, co trwa oko³o 3 tygodni.

Stosowanie herbicydu Focus Ultra 100 EC jest mo¿liwe wy³¹cz-
nie w odmianach kukurydzy z wprowadzon¹, genetyczn¹ odpor-
no�ci¹ na cykloksydym zawarty w herbicydzie Focus Ultra 100 EC.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e odmiany odporne na cykloksydym, nie s¹ zmodyfiko-
wane genetycznie (GMO). Gen warunkuj¹cy odporno�æ na cykloksydym po-
chodzi z kukurydzy i zosta³ wprowadzony do odmian kukurydzy metodami
hodowli konwencjonalnej, a nie przy pomocy technik in¿ynierii genetycznej
(transgenezy). Obecnie ju¿ kilka firm posiada takie odmiany. W nazwie ka¿dej
z tych odmian wystêpuje s³owo �DUO�. Wykaz odmian kukurydzy DUO jest
dostêpny w materia³ach promocyjnych firmy BASF. W niedalekiej przysz³o�ci
powinny pojawiæ siê w uprawie równie¿ polskie odmiany DUO.

W celu równoczesnego zwalczania chwastów jednoli�ciennych i dwuli�cien-
nych w odmianach kukurydzy DUO, firma BASF zaleca ³¹czne stosowanie herbi-
cydu Focus Ultra 100 EC z herbicydem Mocarz 75 WG (substancje aktywne trito-
sulfuron i dikamba). Herbicyd Mocarz 75 WG zosta³ zarejestrowany do zwalcza-
nia chwastów w kukurydzy równie¿ w 2007 roku. Po zastosowaniu tej mieszan-
ki, pole z odmianami kukurydzy DUO pozostaje ca³kowicie wolne od chwastów.

Herbicyd Mocarz 75 WG mo¿e byæ stosowany w zwalczaniu chwastów dwu-
li�ciennych nie tylko w odmianach DUO, ale we wszystkich odmianach kukury-
dzy. Do chwastów wykazuj¹cych du¿¹ wra¿liwo�æ na herbicyd Mocarz 75 WG
nale¿¹ najwa¿niejsze gatunki chwastów dwuli�ciennych wystêpuj¹cych w ku-
kurydzy, miêdzy innymi: gwiazdnica pospolita, jasnota ró¿owa, komosa bia³a,
mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumianek
pospolity, rumian polny, tasznik pospolity, tobo³ki polne. Niektóre gatunki chwa-
stów wykazuj¹ �redni¹ wra¿liwo�æ, np. fio³ek polny, przetaczniki.

Szczegó³owe warunki dotycz¹ce stosowania herbicydów Focus Ultra 100
EC i Mocarz 75 WG s¹ dostêpne w materia³ach promocyjnych firmy BASF,
zaleceniach IOR i na etykietach opakowañ tych pestycydów.

Dr Roman Warzecha
IHAR Radzików

Sukces w regulacji potasu
Niskie plony - przyczyny
Plony ziarna kukurydzy zbierane przez producentów tej ro�liny w Polsce

s¹ tak zmienne, jak wahania pogody. W dobrych latach (2007) zbiera siê
plony du¿e, nawet powy¿ej 10 t/ha, lecz w niekorzystnych (2006) 2 nawet
3-krotnie, mniej. Przyczyny niskich plonów s¹ dwie:
1) nieodpowiedni wybór stanowiska;
2) system nawo¿enia niedostosowany do wymagañ tej ro�liny.

 System nawo¿enie potasem
System nawo¿enia potasem sk³ada siê z trzech podstawowych kro-

ków, które trzeba wykonaæ aby przygotowaæ dobrze stanowisko pod za-
siew tej ro�liny:
1) bilans potasu w zmianowaniu z kukurydz¹;
2) regulacja zasobno�ci gleby w przyswajalny potas;
3) dobór nawozu i termin stosowania.

W tabeli 2 zamieszczono przyk³ad uproszczonego bilansu potasu, któ-
ry mo¿e wykonaæ ka¿dy producent kukurydzy samodzielnie, zak³adaj¹c
jednostkowe pobranie potasu, jako K

2
O na poziomie 24, 27 i 22 kg K

2
O na

1 t ziarna wraz z odpowiedni¹ mas¹ s³omy. Jednocze�nie za³o¿ono, ¿e
w tym 3-letnim zmianowaniu wykorzystanie potasu ze s³omy wynosi 80 %.
S³oma jest zatem bardzo dobrym �ród³em potasu, a wiêc warto pozosta-
wiaæ j¹ po zbiorze ziarna na polu, pod warunkiem przygotowania warun-
ków do mineralizacji. W bilansie uwzglêdniamy tak¿e nawozy naturalne
i organiczne, o ile je wprowadzamy, zak³adaj¹c tak¿e wykorzystanie na
poziomie 80 %.

W drugim kroku dobrze przygotowanego systemu nawo¿enia trzeba do-
konaæ analizy zasobno�ci gleby w potas i przeprowadziæ ocenê zasobno�ci
w przyswajalny sk³adnik. Je¿eli za³o¿ymy du¿e i stabilne plony zasobno�æ
gleby w momencie siewu, uwzglêdniaj¹c wszystkie zastosowane nawozy,
powinna kszta³towaæ siê na poziomie 18 - 20 i 20 - 22 mg K

2
O/100 gleby,

odpowiednio na glebach lekkich i �rednich. Taka zasobno�æ zapewnia efek-
tywne gospodarowanie przez ro�linê wod¹ w latach suchych, a azotem
w latach normalnych.

W stanowiskach o zasobno�ci poni¿ej krytycznego dla kukurydzy
nale¿y ilo�æ potasu uzupe³niæ, korzystaj¹c z algorytmu:

DK2O = (Kk - Ka) x 30

DK2O - dawka potasu w nawozach, kg K2O/ha;
Kk - zawarto�æ krytyczna, co najmniej 18 mg/100 g gleby.
Ka - zawarto�æ aktualna;
30 - przelicznik mg K2O/100 g gleby na kg K2O/ha

Dawkê nawozu potasowego ustalamy w taki sposób, aby w momen-
cie siewu kukurydzy nie stosowaæ ilo�ci ekstremalnie wysokich.
W sytuacji zasobno�ci poni¿ej optymalnej, gdy zachodzi konieczno�æ
uzupe³niania do poziomu podanego powy¿ej, nawozenie rozk³adamy na
2 - 3 lata. W dobrze opracowanym systemie nawozowym dawka potasu
stosowana w okresie przed siewem powinna stanowiæ bodziec startowy
(do 60 - 80 kg K

2
O/ha), a brakuj¹c¹ cze�æ sk³adnika stosujemy jesie-

ni¹, tak aby uleg³ przemieszczeniu siê w g³¹b gleby. Wyj¹tkiem od ta-
kiej zasady s¹ gleby organiczne, gdzie mo¿e wyst¹piæ niebezpieczeñ-
stwo wymycia. W takim stanowisku dawkê potasu ustalamy wzglêdem
azotu i stosujemy do 2 tygodni przed siewem. W doborze dawki starto-
wej lub wiosennej nale¿y zwróciæ uwagê na sk³adniki towarzysz¹ce
potasowi, jak P i K w nawozach NPK lub magnez, sód i siarkê w nawo-
zach potasowych (tab. 3). Klasyczn¹ sól potasowa najlepiej stosowaæ,
jako nawóz uzupe³niaj¹cy niedobory sk³adnika w glebie i do nawo¿enia
jesiennego.

Tabela 1. Jednostkowe pobranie sk³adników pokarmowych
z plonem kukurydzy.

1 1 tona ziarna + masa sk³adników zawarta w plonie ubocznym

Sk³adniki pokarmowe 

N P2O5 K2O S MgO B Zn Plon ziarna   t/ha 

kg/t1 g/t1 

26 10 18 2,6 5,0 20 50 �redni             5  

Pobranie dla N = 1 1,0 0,40 0,70 0,1 0,20 - - 

20 9,0 24 
2,2

5 
7,0 20 40 

Wysoki           8  

Pobranie dla N = 1 
1,0 0,34 1,2 

0,1

1 
0,25 - - 

Fot 1. Przypalony ³an kukurydzy rosn¹cej na glebie lekkiej, rok 2006 (autor: J. Naskrêt)

Fot 2. S³abe uziarnienie kolby spowodowane susz¹, gleba lekka, rok 2006 (autor:W. Grzebisz)

Tabela 3. Mineralne nawozy potasowe

1 �redni poziom zasobno�ci gleby w przyswajalny potas - gleba �rednia; 2 plony organu
u¿ytkowego;

Tabela 2. Uproszczony bilans potasu w zmianowaniu
z kukurydz¹

Sposób zagospodarowania s³omy  
zebrana  przyorana 

Elementy bilansu potasem 
 
 Straty Dop³yw Straty Dop³yw 
Zmianowanie/suma K2O à 481 128 481 312 
Kukurydza              8,0 t/ha   
               Ziarno 
               S³oma  

 
32 
160 

 
- 

128 

 
32 

160 

 
- 

128 

Jêczmieñ   jary      5,0 t/ ha   
               Ziarno                     
               S³oma 

5 
10 

- 
- 

 
25 

110 
- 

88 
Pszenica                7,0 t/ha   
        Ziarno 
              S³oma 

4 
20 

- 
- 

 
35 

120 
- 

96 
Saldo bilansowe - 353 - 169 
Potrzeby nawozowe 353 169 

Nawozy 
potasowe 

 

Symbol 
nawozu 

 

Sk³ad 
chemiczny 

Zawarto�æ 
K20 % 

Pozosta³e 
sk³adniki 

Sól potasowa 
Korn Kali 
Siarczan potasu 
Patentkali 

K-60 
K-40 
KS 
KMgS 

KCl 
KCl 

K2SO4 
K2SO4xMgSO4 

60 
40 

48 - 52 
30 

- 
Na, Mg, S 

S 
Mg, S 

prof. Witold Grzebisz
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