
KATALOG

2023

A
DKC 3400

BROADWAY

CHIANTI





Szanowny Kliencie,
kukurydza, jako gatunek, który już na dobre zagościł na naszych 
polach, stała się absolutnym przebojem rynkowym. W ciągu czte-
rech lat przyrost areału kukurydzy ziarnowej w UE wynosił średnio 
300 tys. ha rocznie, a największy udział w tym przyroście miał nasz 
kraj: 100 tys. ha rok do roku. Areał 1 mln ha kukurydzy ziarnowej 
w Polsce przekonał nas, że powinniśmy poświęcić tej uprawie od-
dzielne wydanie katalogu. 

Ponadto wynik fi nansowy osiągnięty w poprzednim sezonie kukurydzianym prze-
konuje większość gospodarstw do zasiewu kukurydzy. Zdefi niowany defi cyt kuku-
rydzy na unijnym rynku w  ilości między 16 a 18 mln ton rocznie stymuluje dalszy 
rozwój i podbój rynku przez ten gatunek. Gdyby nie kłopoty związane z brakiem 
gazu i  innych nośników energii, które wpływają na koszty suszenia surowca, eks-
pansja kukurydzy postępowałaby dalej. 

Ale porównując rentowność z hektara kukurydzy do hektara pszenicy lub rzepaku, 
widzimy, że wynik zachęca do siewu tej pierwszej. Możliwe, że nie tylko z uwagi na 
planowanie zbiorów i stopniowe schodzenie z pola od wczesnych do późnych mie-
szańców, ale także z powodu kosztów suszenia z konieczności wybierzemy odmia-
ny o krótkim FAO, które pozwolą ograniczyć koszty suszenia, ale ich rentowność 
nadal pozostanie wysoka.

Jako dostawca materiału siewnego dokonaliśmy dokładnej selekcji odmian dostęp-
nych na rynku i wybraliśmy najlepsze z najlepszych. Z pełną odpowiedzialnością za 
wynik proponujemy je naszym odbiorcom. 

Wiemy, że właściwy dobór odmian oraz zastosowanie naszej technologii zapewni 
Wam satysfakcjonujący wynik, który jest także naszym celem.

Życzymy wszystkim naszym odbiorcom sukcesów i tylko rentownych inwestycji.

Tadeusz Simiński
dyrektor handlowy
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Najgroźniejsze 
obecnie szkodniki 
i choroby kukurydzy
Uprawa kukurydzy jest coraz bardziej po-
pularna w naszym kraju. Wysokie i stabilne 
w  latach plony ziarna oraz masy zielonej 
sprawiają, że jej produkcja jest opłacalna. 
Najwięcej zasiewów znajduje się w  Polsce 
południowej, ale coraz częściej, w  tym na 
ziarno, uprawia się kukurydzę na północy 
kraju. Mankamentem jest, że szybko wzra-
stająca powierzchnia, szczególnie zasiewów 
kukurydzy ziarnowej, powoduje, że więk-
szego znaczenia nabierają szkodniki i pato-
geny chorobotwórcze. Do najgroźniejszych 
obecnie zagrożeń należą: omacnica proso-
wianka, stonka kukurydziana oraz choroby 
fuzaryjne łodyg i kolb.

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)
Jest najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy 
w całej Polsce i Europie. Średnie straty w plo-
nach ziarna powodowane żerowaniem gąsienic 
sięgają 15–20%, natomiast w przypadku upra-
wy na kiszonkę 30–40%. To dużo, ale w  razie 
niewłaściwej ochrony roślin straty mogą być 
jeszcze wyższe, a dodatkowo następuje obniże-
nie jakości plonów. Omacnica jest znana plan-
tatorom od wielu lat, zwłaszcza w południowej 
Polsce, a  mimo to jej zwalczanie rzadko jest 
w pełni udane. Wynika to z  lekceważenia pro-
fi laktyki oraz błędów popełnianych w zwalcza-
niu bezpośrednim. Główną rośliną żywicielską 
jest kukurydza, ale może żerować też na innych 
uprawach (proso, sorgo, konopie) oraz chwa-
stach grubołodygowych. Duży areał uprawy 

kukurydzy i długa wegetacja zapewniają szkod-
nikowi doskonałe warunki do rozwoju.

Wygląd. Omacnica prosowianka to motyl noc-
ny z  rodziny wachlarzykowatych, o  rozpiętości 
skrzydeł 25–35 mm. Podstawowe zabarwienie 
pierwszej pary skrzydeł jest słomkowe z  trze-
ma brązowymi falistymi przepaskami i  kilkoma 
plamkami. Druga para jest jaśniejsza z ciemniej-
szymi wzorkami. Brzegi skrzydeł obrzeżone są 
strzępiną. Samce są mniejsze niż samice, mają 
skrzydła brązowe z  jaśniejszymi wzorkami. Zło-
ża jaj najpierw są białe, później ciemnieją i stają 
się kremowożółte. W końcowym etapie rozwoju 
przez osłonki jajowe prześwitują czarne puszki 
głowowe larw. Gąsienice mają 3 pary nóg tuło-
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wiowych i 5 par posuwek. Ich ciało jest jasno- lub 
żółtobrązowe z ciemniejszymi plamkami i liniami 
na grzbiecie. Głowa wyraźnie ciemniejsza, bru-
natna lub czarna. Poczwarki znajdowane w  ło-
dygach są brązowe, ciemniejące wraz z wiekiem, 
czasem otoczone delikatnym kokonem.

Rozwój. Zimują dorosłe gąsienice u nasady ło-
dygi, 10–15 cm nad ziemią. Przepoczwarczają 
się w resztkach pożniwnych, począwszy od dru-
giej połowy maja. Pierwsze motyle pojawiają 
się w  pierwszych dniach czerwca, a  masowe 
loty od połowy czerwca do połowy lipca. Nale-
ży wyraźnie podkreślić, gdyż jest to informacja 
niezbędna w zwalczaniu, że loty motyli są roz-
ciągnięte w  czasie i  w  zależności od pogody 
bardzo nieregularne. Konsekwencją jest zróżni-
cowany pojaw kolejnych stadiów rozwojowych. 
Wymagany jest zatem staranny monitoring wy-
stępowania omacnicy. Jaja składane są w  zło-
żach liczących średnio 30–40 sztuk, na środko-
wych i górnych liściach. Po 4–5 dniach można 

już poszukiwać fazy „czarnej główki”, co ozna-
cza, że gąsienice są gotowe do wylęgu. W połu-
dniowych województwach masowy wylęg larw 
trwa cały lipiec. Starsze larwy z końcem sierp-
nia schodzą w  kierunku szyjki korzeniowej na 
zimowanie. We wrześniu i październiku można 
zaobserwować mniej liczne drugie pokolenie 
omacnicy, które jednak nie kończy rozwoju ze 
względu na koniec wegetacji.

Szkodliwość. Stadium szkodliwym są gąsie-
nice. Żerują na wszystkich nadziemnych czę-
ściach rośliny poza korzeniami podporowymi. 
Po wylęgu najpierw zjadają osłonki jajowe, aby 
zaraz potem zeskrobywać miękisz z  liści. Czę-
sto gryzą nerwy, co powoduje złamanie liści. 
Później przemieszczają się do pochwy liścio-
wej i wgryzają do łodygi. Wyjadają rdzeń i za-
czynają drążyć tunele. Powoduje to zakłócenia 
w przewodzeniu wody i asymilatów w roślinie, 
poza tym łodyga jest podatna na mechanicz-
ne złamania. Starsze gąsienice wgryzają się do 
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kolby, żerując na rdzeniu i młodych ziarniakach. 
Podgryzają kolby u nasady, co skutkuje ich wy-
łamaniem. W miejscach żerowania pozostawia-
ją sporo odchodów i uszkodzoną mechanicznie 
tkankę, co sprawia, że patogeny z  grupy Fu-
sarium mają znakomite warunki do rozwoju. 
W zasadzie wszystkie 5 stadiów larwalnych roz-
wija się w sposób ukryty w roślinie, co znacznie 
utrudnia zwalczanie. 

Monitoring i zwalczanie. Obok znajomości bio-
logii szkodnika, aby odnieść sukces w zwalczaniu, 
należy regularnie monitorować jego obecność 
na plantacji. Zaniechanie tej czynności w  zasa-
dzie uniemożliwia ustalenie optymalnego ter-
minu ochrony. Do tego celu można wykorzystać 
obserwacje wzrokowe lub pułapki świetlne albo 
feromonowe. Precyzyjną informację o terminach 
wylotu motyli można otrzymać dzięki izolatorom 
entomologicznym zawierającym zimujące w  ło-
dygach gąsienice. Istotne jest, aby monitoring 
prowadzić od początku nalotów, bo tylko wów-
czas można określić maksymalne nasilenie lotów. 
W praktyce dobrze jest lustrować plantacje pod 
tym kątem od początku czerwca.

W  ramach integrowanej ochrony roślin istnieje 
obowiązek ustalenia progu ekonomicznej szko-
dliwości, co kwalifi kuje do przeprowadzenia 
ochrony chemicznej. Decyzję o zwalczaniu moż-
na podjąć w przypadku stwierdzenia 6–8 złóż jaj 
na 100 roślinach albo gdy w poprzednim roku 
uszkodzonych było 15% roślin w uprawie na ziar-
no i 30–40% w uprawie na kiszonkę. W praktyce 
istnieje potrzeba wykonania 1–2 zabiegów che-
micznych, pierwszy na początku lipca w okresie 
wiechowania kukurydzy, drugi w  czasie maso-
wego wylęgu larw, co ma miejsce 1–2 tygodnie 
później. Jeśli to możliwe, należy skorzystać 
z opryskiwaczy szczudłowych, które nie niszczą 
zbytnio uprawy oraz umożliwiają dotarcie cieczy 
użytkowej do wszystkich nadziemnych części ro-
ślin. Należy pamiętać, że przeoczenie optymal-
nego terminu zwalczania powoduje, że larwy 
wgryzają się głęboko w łodygę, gdzie są trudne 
do zniszczenia.

Wśród zarejestrowanych obecnie insektycydów 
do zwalczania omacnicy mamy niewielki wybór 
substancji czynnych, tj. chlorantraniliprol (zwią-
zek z grupy antranilowych diamidów) i lambda-
-cyhalotrynę (pyretroid). O skuteczności i bez-
pieczeństwie stosowania środków decyduje 
przestrzeganie zaleceń zawartych na etykie-
cie. Inną możliwością bezpośredniego zwalcza-
nia omacnicy jest metoda biologiczna, która 
zdobywa sobie coraz większe uznanie wśród 
producentów kukurydzy. Można bowiem sku-
tecznie zwalczyć szkodnika również za pomocą 
dostępnych na rynku biopreparatów opartych 
na pasożytniczej błonkówce z  rodzaju Tricho-
gramma (kruszynek). Owad ten pasożytuje jaja 
omacnicy. Najczęściej wykłada się na liście ku-
kurydzy zawieszki zawierające  kruszynka (1–2 
razy w sezonie), pierwszy raz z chwilą początku 
nalotów motyli na plantację.

Nie należy zapominać o  zabiegach profi laktycz-
nych w ograniczaniu omacnicy prosowianki. Naj-
ważniejszą sprawą jest unikanie uprawy kukurydzy 
w monokulturze. Należy rozważyć też możliwość 
eliminowania chwastów grubołodygowych ro-
snących na plantacji i w jej sąsiedztwie. Ponieważ 
gąsienice zimują w resztkach pożniwnych, zaleca 
się ich niszczenie, najlepiej zaraz po zbiorze, wyko-
rzystując do tego celu przede wszystkim mulche-
ry bijakowe które w sposób najbardziej dokładny 
i równomierny rozdrabniają resztki roślin, w któ-
rych znajdują się gąsienice. Brony talerzowe, kul-
tywatory, wały w dobie stosowania upraw uprosz-
czonych nie są wystarczającym działaniem, chyba 
że przed zimą zostanie wykonana orka głęboka 
wprowadzająca resztki pożniwne wraz ze szkodni-
kiem na głębokość większą niż 15 cm. Uproszcze-
nia w uprawie roli, zwłaszcza siew bezpośredni, 
niestety sprzyjają szkodnikowi. Ważny jest termi-
nowy zbiór kukurydzy, a  jeśli to możliwe należy 
nisko kosić i korzystać z sieczkarni zamontowanej 
w kombajnie. Nie stosować większych dawek azo-
tu niż optymalne. Istotną rolę ma też wybór od-
miany do uprawy. Szeroki obecnie wybór odmian 
różni się znacznie podatnością na żerowanie przez 
omacnicę prosowiankę.
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Stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera)
Jest to gatunek inwazyjny, pochodzący z Ame-
ryki Północnej. W Polsce obecny od 2005 roku, 
najpierw jako szkodnik kwarantannowy (do 
2014 roku), aktualnie rozpowszechniony praw-
dopodobnie w całym kraju, najliczniej w części 
południowej i centralnej. Oznacza to, że stonka 
doskonale zaaklimatyzowała się, a jej ekspansja 
postępuje. Coraz częściej, zwłaszcza w  przy-
padku uprawy kukurydzy w monokulturze, po-
woduje istotne szkody. 

Wygląd. Stonka kukurydziana to niewielki 
chrząszcz z  rodziny stonkowatych (Chrysome-
lidae). Długość dorosłego owada mieści się 
w granicach 4,2 do 6,8 mm. Zabarwienie ciała 
jest żółtawe lub żółtopomarańczowe z  czar-
nymi elementami. Wykazuje dużą zmienność 
w ubarwieniu. Najczęściej na pokrywach skrzy-
deł samic widoczne są ciemne, podłużne pasy, 
natomiast u samców występuje jedna duża pla-
ma. Jaja wielkości 0,5 mm są żółtobiaławe, cza-
sem ciemniejsze żółtopomarańczowe. Larwa 
posiada 3 pary słabo wykształconych odnóży. 
Jest białokremowa z brązową głową i  ciemną 
tarczką analną. Dorasta do 18 mm długości. Po-
czwarka jest biaława, typu wolnego.

Rozwój. W Polsce stonka tworzy jedno poko-
lenie rocznie. Zimują jaja składane w  glebie, 
w okolicach korzeni, na głębokość 10–15 cm lub 
głębiej na glebach piaszczystych. Larwy zaczy-
nają się wylęgać zaraz po wschodach kukury-
dzy. Żerują intensywnie na korzeniach przez ok. 
miesiąc. Wylęganie larw z  jaj jest rozciągnięte 
w czasie i trwa od połowy maja do trzeciej de-
kady sierpnia. Najwięcej larw opuszcza osłonki 
jajowe na początku czerwca. W drugiej połowie 
tego miesiąca można już stwierdzić w  glebie 
pierwsze poczwarki w  kolebkach powstałych 
ze sklejonych grudek ziemi. Dorosłe pojawiają 
się na roślinach na początku lipca z maksimum 
na przełomie lipca/sierpnia. Rozwój stonki, po-
dobnie jak omacnicy, jest silnie uzależniony od 
warunków zewnętrznych, głównie temperatu-
ry i wilgotności.

Szkodliwość. Największe szkody wynikają z że-
rowania larw na korzeniach, w  tym podporo-
wych. Młodsze larwy wyjadają włośniki, starsze 
wnikają do wnętrza korzeni, docierając do na-
sady łodygi. Uszkodzona tkanka czernieje i gni-
je, nie jest zatem możliwy efektywny transport 
składników w roślinie. W efekcie nadziemne czę-
ści rośliny więdną, żółkną i zamierają. Uszkodzo-
ny system korzeniowy nie jest w stanie utrzymać 
rośliny w pozycji pionowej, zatem zaczyna ona 
wylegać, a następnie się przewracać. Nawet je-
śli uszkodzenie rośliny nie powoduje jej zamie-
rania, to powstałe kolby są zdrobniałe i  słabo 
zaziarnione. Mechanicznie uszkodzona tkanka 
roślinna jest bardzo podatna na wnikanie strzę-
pek infekcyjnych grzybów. Chrząszcze żerują na 
znamionach kolb i młodych ziarniakach, wyjada-
ją pyłek kukurydzy, zeskrobują miękisz z liści, ale 
ich żer zazwyczaj jest mniej groźny.

Monitoring i zwalczanie. Monitorowanie plan-
tacji na obecność larw stonki powinno się roz-
począć z chwilą rozwoju 9–10 liści właściwych 
kukurydzy. W  tygodniowych odstępach, loso-
wo w  różnych punktach plantacji należy wy-
ciągać stałą liczbę roślin z  korzeniami i  glebą 
i dokładnie je przeglądać. Można też zanurzać 
korzenie w wodzie z solą, co powoduje wypły-
nięcie larw na powierzchnię. W celu określenia 
stanu zagrożenia plantacji należy monitorować 
również naloty chrząszczy. Można wykorzysty-
wać pułapki (feromonowe, zapachowe) lub ob-
serwować je wizualnie na roślinach. Dotąd nie 
określono w  Polsce progów szkodliwości dla 
stonki na kukurydzy.

Podstawową sprawą w ograniczaniu występo-
wania stonki jest unikanie uprawy kukurydzy 
po sobie. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że konieczność zwalczania szkodnika zachodzi 
tylko w  przypadku uprawy w  monokulturze. 
Jeśli jednak rolnik upiera się przy monokul-
turze, to zaleca się ją przełamać inną uprawą 
co 3–4 lata. Jest to szczególnie istotne, gdyż 
larwy w glebie są trudne do wyeliminowania. 
Udowodnione jest też, że odmiany kukurydzy 
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o szybkim wzrośnie początkowym, które two-
rzą bardziej rozwinięty system korzeniowy, są 
mniej podatne na uszkodzenia. Ponadto na-
leży rozdrabniać resztki pożniwne i  stosować 
pełny zestaw zabiegów w uprawie roli z orką 
głęboką włącznie. Mało też zwraca się uwagi 
na czyszczenie maszyn rolniczych i  ciągników 
z  gleby i  resztek roślin po skończonej pracy 
na polu, co zapobiega przewożeniu jaj i  larw 
z  jednego pola na inne. W przypadku metody 
biologicznej istnieje możliwość wykorzystania 
owadobójczych nicieni (Heterorhabditis bacte-
riophora), które mogą skutecznie ograniczyć 
występowanie larw w glebie.

Na krótkiej liście insektycydów zarejestrowa-
nych do zwalczania larw stonki widnieją obec-
nie środki z  grupy pyretroidów oparte na te-
fl utrynie, w  formie granul do bezpośredniego 
stosowania w czasie siewu (w bruzdę) albo do 
zaprawiania materiału siewnego. W  trakcie 
siewu, za pomocą aplikatora do granulatów 
można też zastosować inny pyretroid – cyper-

metrynę. Szczegółowe zalecenia w stosowaniu 
tych środków znajdują się na etykiecie. Nie ma 
obecnie zarejestrowanych insektycydów do na-
listnego zwalczania chrząszczy.

Choroby fuzaryjne na kukurydzy
W  ostatnich latach obserwujemy zwiększenie 
zagrożenia kukurydzy przez grzyby z  rodzaju 
Fusarium. Dotyczy to w  szczególności fuzario-
zy łodyg i  kolb. Choroby te nie tylko obniżają 
plony, ale są też zagrożeniem dla ich jakości ze 
względu na skażenie mykotoksynami.

Rozwój chorób. Fuzariozy stanowią zagrożenie 
we wszystkich stadiach rozwojowych rośliny. Po-
wodowane są przez kompleks grzybów strzęp-
kowych z rodzaju Fusarium. Występują w glebie, 
na resztkach pożniwnych i materiale siewnym. 
W  pierwszej kolejności porażają siewki kuku-
rydzy, wywołując zgorzele. W  tej fazie udział 
w porażeniu mają też grzyby z rodzaju Pythium. 
Przedwschodowo atakowane są kiełki wyrasta-
jące z ziarniaka, co powoduje ich gnicie i pęka-
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nie. Nawet jeśli pojawią się pierwsze liście, to są 
one zżółknięte, łodyżki przewężone i sczerniałe, 
a  korzenie słabo się rozwijają. Siewki więdną 
i wypadają, co zmniejsza obsadę roślin. Słabiej 
porażone rośliny wolno rosną, co też nie gwa-
rantuje ukończenia rozwoju.

Fuzariozy łodyg, a później kolb mogą być wyni-
kiem wcześniejszego porażenia przez zgorzel 
siewek, ale zarodniki w sezonie łatwo też prze-
noszą się z wiatrem, kroplami deszczu oraz za 
pośrednictwem omacnicy prosowianki. Roz-
wojowi choroby sprzyjają wyższe temperatury 
oraz duża wilgotność. Gdy zarodniki spadną na 
podatną tkankę, tworzy się zarodnia, wewnątrz 
której powstają nowe zarodniki konidialne, zdol-
ne do rozprzestrzeniania się. Porażona tkanka 
przerasta grzybnią, a  roślina więdnie i zasycha. 
Pierwsze objawy występują już w  lipcu, gdy za-
sychają dolne liście. Widoczne są chlorotyczne 
przebarwienia na całej roślinie, co powoduje 
słabszy jej wzrost. W  praktyce wystarczy kop-
nąć taką roślinę, aby dała się łatwo złamać. Po 
przekrojeniu łodygi widoczne są zgnilizny oraz 
różowe lub czerwonawe przebarwienia. W dal-
szym etapie patogen atakuje kolby, które zwisa-
ją w dół i przedwcześnie dojrzewają. Porażone 
ziarniaki rozpadają się i nie nadają do wykorzy-

stania. W miejscach porażenia grzybnia wytwa-
rza mykotoksyny, co sprawia, że ziarno w  razie 
spożycia jest niebezpieczne dla zdrowia zwie-
rząt i ludzi.

Zwalczanie fuzarioz. Najważniejsze zalecenie 
to nieuprawianie kukurydzy w  monokulturze. 
Nawet 1- lub 2-letnia przerwa w uprawie zna-
cząco ogranicza porażenie kukurydzy (najlepiej 
4–5 lat). Jeśli gleba nie jest dostatecznie ogrza-
na i jest zbyt wilgotna, to nie należy śpieszyć się 
z terminem siewu. Fuzariozy chętnie rozwijają 
się na roślinach przenawożonych azotem. Na-
leży także przestrzegać prawidłowego terminu 
zbioru, a  następnie rozdrobnić resztki roślin 
i przykryć je ziemią. Istotny jest też dobór od-
miany, gdyż niektóre są mniej podatne na fuza-
riozy. Skuteczną metodą zapobiegania fuzario-
zom jest zaprawianie materiału siewnego. Do 
tego celu dostępne są fungicydy dwuskładni-
kowe oparte na metalaksylu i protiokonazolu, 
a także na innych triazolach, tj. ipkonazolu i tri-
tikonazolu. W  latach z większą ilością opadów 
oraz w razie uprawy kukurydzy w monokulturze 
istnieje potrzeba bezpośredniego użycia środ-
ków grzybobójczych. Mimo że progi szkodliwo-
ści nie zostały określone, to ocena zagrożenia 
nie jest trudna. Lustracje należy prowadzić 
w  regularnych odstępach czasowych, według 
stałej metodyki (w 4 miejscach plantacji przej-
rzeć po 50 roślin kolejno rosnących w rzędzie), 
a w przypadku porażonej rośliny ocenić stopień 
jej porażenia wg 5-stopniowej skali. Wystąpie-
niu fuzariozy łodyg zapobiega też środek bio-
logiczny zawierający Trichoderma asperellum, 
stosowany w  czasie siewu. Do opryskiwania 
nalistnego zarejestrowany jest obecnie środek 
z grupy triazoli oparty na mefentrifl ukonazolu. 
Fungicyd ten stosować należy zapobiegawczo 
lub z  chwilą wystąpienia pierwszych objawów 
chorób, według wskazań na etykiecie.

Prof. Jacek Twardowski
Katedra Ochrony Roślin

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
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Gospodarstwo rolne 
Jana Słoty

Jan Słota prowadzi gospodarstwo rodzinne 
wraz z synem Mateuszem. Gospodarstwo ma 
powierzchnię 150 ha.

Informacje o gospodarstwie

Produkcja roślinna: 
  pszenica 84 ha,
  kukurydza 37 ha,
  warzywa 31 ha, w tym – groszek 23 ha, pozo-

stałe 8 ha (marchew, cebula, ziemniaki).

W  naszym gospodarstwie na większości are-
ałów dominuje pszenica, która stanowi o kon-
dycji fi nansowej i  rentowności gospodarstwa. 
Kukurydza jednak ma również bardzo duże 
znaczenie w moim płodozmianie, dlatego tak 
ważny jest dla mnie dobór odmian, który za-
gwarantuje wysoki plon o dobrej rentowności. 
Uwarunkowania sprzętowe oraz możliwość 
suszenia determinują dobór odmian o różnym 
FAO. Aby zapewnić ciągłość pracy suszarni oraz 
uniknąć nawarstwienia prac w  jednym czasie, 
zdecydowałem się zasiać odmiany kukurydzy 
o  różnym FAO od 240 do 270. Równie ważny 
jest potencjał plonowania kukurydzy oraz do-
sychanie i  zdrowotność. Biorąc pod uwagę 
najważniejsze dla mnie kwestie warunkujące 
dobór odmian oraz wysokie możliwości plono-
twórcze ziem, na których gospodaruję, wspól-
nie z doradcą spośród szerokiej palety odmian 

wybraliśmy odmianę DKC 3400 FAO 240 oraz 
Broadway FAO 270. Obie odmiany nadają się na 
lepsze stanowiska glebowe, mają bardzo duży 
potencjał plonotwórczy, znakomite dosychanie 
oraz bardzo wysoką odporność na głownie i fu-
zarium. Zarówno Broadway, jak i DKC 3400 to 
odmiany dentowe, które szybko oddają wodę 
w  procesie suszenia. Biorąc pod uwagę moje 
stanowiska glebowe, kukurydzę zasiałem w ob-
sadzie 85 tys. na ha.

Na dziś obie odmiany kukurydzy prezentują 
się na polu bardzo dobrze. Kolby są bardzo do-
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brze wypełnione. Mimo wysokich temperatur 
i okresowych niedoborów wody DKC 3400 oraz 
Broadway wyglądają rewelacyjnie. Rośliny mają 
po jednej kolbie, nie obserwuję porażenia fuza-
ryjnego. Upały panujące na początku lipca nie 
wyrządziły na moich polach większych szkód; 
kolby są duże, w  pełni zaziarnione, odmiany 
obroniły się przed złymi warunkami panującymi 

w tamtym okresie. Powoli zbliżam się do zbio-
rów kukurydzy. W pierwszej kolejności z pola 
zejdzie odmiana DKC 3400, która ma krótsze 
FAO. Odmiana Broadway, która wykazała się 
rekordowymi wynikami plonotwórczymi w CO-
BORU w 2021 roku, wygląda imponująco. Je-
stem pełen optymizmu i ze spokojem oczekuję 
na żniwa kukurydziane.
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ES BROADWAY
FAO 270

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu dent,
 kolba typu fl ex,
  mieszaniec pojedynczy (S.C.) – Tropical Dent,
  roślina wysoka.

Opis odmiany:
  odmiana z grupy średnio późnej – najwyżej plonująca odmiana 

doświadczenia rejestrowe 2020,
  posiada bardzo dobry wigor początkowy,
  chociaż jest odmianą wysoką, jest bardzo odporna na łamanie, 

wyleganie przed zbiorem i na wyleganie korzeniowe,
  wysoka odporność roślin na głownie kukurydzy i fusarium

graminearum, 
  zdrowe ciężkie ziarno z dużym udziałem skrobi mączystej, 

co ułatwia oddawanie wody i dosuszanie.

Zalecana obsada roślin:
70 000–80 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb, 
także słabych i mozaikowych.

KOMPONENTY PLONU

2515 376

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu fl int,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina wysoka.

Użytkowanie:
Na kiszonkę.

Opis odmiany:
  wysoki plon zielonej masy, 
  energetyczna kiszonka, bardzo grube ziarno,
  bardzo dobry wigor początkowy, nie boi się chłodów,
  dobra odporność na fuzariozę łodyg i kolb 

oraz żółtą plamistość liści.

Zalecana obsada roślin:
80 000–90 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb, 
także słabych i mozaikowych.

MAS 26.B
FAO 250–260

KOMPONENTY PLONU

28–3214–16 330–350

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu dent,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina niska.

Opis odmiany:
  odmiana z dobrym wczesnym wigorem, wcześnie kwitnąca,
  niska wilgotność zbiorów w każdym regionie,
  dobra odporność na choroby,
  odporna na wyleganie.

Zalecana obsada roślin:
85 000–95 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana na wszystkie rodzaje gleb.

MAS 23.M

KOMPONENTY PLONU

30–3414–17 290-310

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 

FAO 250
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu dent,
 kolba typu fi x,
 mieszaniec pojedynczy SC,
 roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  bardzo wysoki i stabilny poziom plonowania na wszystkich

typach stanowisk,
  dobry wigor wiosenny i tolerancja na niskie temperatury,
  rośliny średniowysokie o nisko zawieszonych kolbach,
  wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe i korzeniowe,
  wysoka zdrowotność roślin (zawiera gen HT1, który zapewnia

tolerancję na określone rasy patogenu wywołującego żółtą
plamistość liści kukurydzy, zwaną również helmintosporiozą),

  bardzo dobra tolerancja na stresowe warunki uprawowe – susza.

Zalecana obsada roślin:
  optymalne warunki – 85 000 szt./ha,
  niedobory wody – 75 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb, 
także słabych i mozaikowych.

DKC 3400
FAO 240–250

KOMPONENTY PLONU

32–3616–18 300

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu fl int–dent,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina średniowysoka.

Użytkowanie:
Na ziarno i kiszonkę.

Opis odmiany:
  bardzo wysoki potencjał plonowania w grupie odmian
średnio wczesnych, 

  bardzo dobry wigor początkowy roślin,
  wyjątkowa zdrowotność roślin,
  stabilność i regularność plonowania,
  sprawdza się w każdych warunkach glebowych, 
  rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Zalecana obsada roślin:
80 000–85 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb, 
także słabych i mozaikowych.

LG 31.205
FAO 240

KOMPONENTY PLONU

3014–16 310–320

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu fl int/dent/dent,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina średniej wysokości, 
 kolby ułożone na średniej wysokości.

Opis odmiany:
  bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna,
  dobra tolerancja na warunki stresowe,
  regularność plonowania,
  dobre oddawanie wody z ziarna,
  wysoka odporność na wyleganie,
  mała podatność na fuzariozę kolb,
  sztywna i zdrowa łodyga,
  bardzo dobra struktura kolb, przydatna również na CCM.

Zalecana obsada roślin:
80 000–90 000 roślin/ha. 

Wymagania glebowe:
Wszystkie rodzaje gleb, również najsłabsze.

RGT ALYXX
FAO 220–240 

KOMPONENTY PLONU

30–3414–17

Liczba
rzędów

Liczba
nasion
w rzędzie 

KUKURYDZA |  odmiany

19



CHIANTI CS

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu fl int,
  mieszaniec pojedynczy,
  roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  odmiana z grupy średnio wczesnej, szybko oddająca wodę, 

co pozwala na uprawę na ziarno także w rejonach o krótszym 
okresie wegetacji i terminowy zbiór,

  wysoko produktywna odmiana ziarnowa z nowej linii 
genetycznej polecana szczególnie do gospodarstw 
prowadzących intensywną technologię produkcji, 

  ziarno typu fl int, łatwo wymłacalne, przeznaczone 
do przerobu młynarskiego, 

  w pełni zaziarnione kolby typu fl ex i ciężkie ziarno zapewniają
wysoki poziom plonowania nawet przy niekorzystnych 
warunkach pogodowych w trakcie wegetacji. 

Zalecana obsada roślin:
80 000–90 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb, 
także słabych i mozaikowych.

FAO 240

KOMPONENTY PLONU

3214 325

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu fl int,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  nowa, szybko dojrzewająca odmiana, nadająca się 

do uprawy w całej Polsce,
  odmiana stabilnie i regularnie plonująca, 

polecana na średnie i dobre stanowiska,
  wysoka gęstość i duża masa tysiąca nasion gwarantują 

uzyskanie satysfakcjonującego plonu nawet w przypadku 
zmniejszonej obsady roślin,

  ziarno typu fl int z wysoką zawartością skrobi szklistej 
predysponuje odmianę na cele grysowe,

  rośliny o kompaktowym pokroju z nisko zawieszonymi
kolbami, tolerancyjne na fuzariozy i głownie.

Zalecana obsada roślin:
75 000–90 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe:
Odmiana rekomendowana na gleby od kl. I do IVa 
utrzymane w dobrej kulturze rolnej. 

LUXURI CS
FAO 230

KOMPONENTY PLONU

2914 300

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 

KUKURYDZA |  odmiany

22





MAS 11.K

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu fl int–dent,
  mieszaniec pojedynczy,
  roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  doskonały stosunek plonu do wczesności, 

konkurencyjny plon ziarna w bardzo wczesnej grupie,
  dobra tolerancja na niedobór wody, nadaje się 

do środowiska podatnego na suszę,
  dobre oddawanie wody, gwarancja niskiej 

wilgotności zbioru,
  dobra tolerancja na fuzariozę kolby. 

Zalecana obsada roślin:
85 000–95 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb, 
także słabych i mozaikowych.

FAO 220

KOMPONENTY PLONU

28–3214–16 290–310

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu fl int-dent,
 roślina bardzo wysoka.

Opis odmiany:
  silny wczesny wigor,
  szczególnie wyróżnia się w sytuacjach, w których plon 

jest ograniczony przez suszę,
  bardzo silny stay green, 
  wydłużony okres zbioru z optymalnym zakresem 

zawartości suchej masy,
  duży udział ziarna w kiszonce, wysoki poziom skrobi,
  strawność na wysokim poziomie.

Zalecana obsada roślin:
90 000–98 000 roślin/ha. 

Wymagania glebowe:
Gleby słabe i średnio zasobne.

CHARLOTTE
FAO 250

KOMPONENTY PLONU

30–3216 320–330 

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 
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SM VARSOVIA

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu pośredniego z przewagą fl inta,
  kolba typu fi x,
  mieszaniec trójliniowy (TC),
 roślina wysoka (297 cm).

Opis odmiany:
    najwyższy plon suchej i świeżej masy (badania COBORU 2019–2020),
   wysokie, bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności,
   bardzo dobry wczesny wigor i szybki wzrost,
   bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody,
   tolerancja na warunki stresowe – wysoka do bardzo wysokiej, 

co umożliwia siewy nawet na bardzo słabych stanowiskach.

Użytkowanie: na kiszonkę.

Zalecana obsada roślin:
  gleby słabe – 79 000–83 000 szt./ha,
  gleby dobre – 84 000–86 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb, także 
słabych i mozaikowych.

FAO 250

KOMPONENTY PLONU

32–3616

Liczba
rzędów

Liczba
nasion
w rzędzie 
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Gospodarstwo rolne 
ROL-MAX DB

Wspólnie z Mirosławem Czajkowskim prowa-
dzę gospodarstwo rolne o powierzchni 400 
ha ROL-MAX DB sp. jawna. Poza produkcją 
roślinną gospodarstwo prowadzi także ho-
dowlę bydła mlecznego w  liczbie 100 sztuk 
oraz bydła opasowego.

W  związku z  hodowlą bydła zagospodarowu-
jemy obornik, który został zastosowany m.in. 
pod uprawę kukurydzy jesienią w ilości 35 t/ha. 
Oprócz obornika przed siewem zastosowaliśmy 
kizeryt w dawce 100 kg/ha, Korn-Kali w dawce 
300 kg/ha oraz pogłównie saletrę w dawce 200 
kg/ha. Kukurydza została wysiana 20 kwietnia 
2022 roku na polach klasy IIIa; ilość wysiewu to 
86 tys. szt./ha. Oprysk herbicydowy wykonali-
śmy w fazie 3–4 liści kukurydzy mieszaniną Ca-
mix 2 l/ha + Ikanos 1 l/ha + olej 1 l/ha. Kiedy 
kukurydza była w  fazie 6–8 liści, wykonaliśmy 
zabieg odżywczy Basfoliar 12-4-6 w dawce 5 l/
ha, Adob Zn 1,5 l/ha, Adob Bor 0,75 l/ha, Natu-
ral Crop 0,5 l/ha. W fazie 9–10 l kukurydzy po-
wtórzyliśmy zabieg odżywkami, stosując Basfo-
liar 36 w dawce 5 l/ha, Adob Zn 1,5 l/ha, Adob 
Bor 0,75 l/ha oraz Natural Crop 0,5 l/ha.

Z punktu widzenia potrzeb gospodarstwa i sa-
mowystarczalności paszowej musimy doko-
nywać rozsądnych wyborów co do typów i ro-
dzajów uprawianej kukurydzy, którą częściowo 
przeznaczamy na kiszonki, a częściowo suszymy 
na ziarno.

Odnosząc się do naszych wysokich wymagań, zde-
cydowaliśmy się na uprawę kilku odmian o  róż-

nych cechach. Każdemu, kto uprawia kukurydzę 
na ziarno, mogę zdecydowanie zarekomendować 
trzy z wybranych i uprawianych w naszym gospo-
darstwie.

Dla tych, którzy gospodarują na glebach wysokiej 
klasy, nie gorszych niż III klasa bonitacji, zdecydo-
wanie polecam odmianę Broadway FAO 270. Ten 
Tropical dent zaskoczył mnie wielkością, rozmia-
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rem kolby, a także ilością ziaren w kolbie. Mimo 
że wiedziałem, iż jest to odmiana, która w do-
świadczeniach rejestrowych 2020 roku plono-
wała najwyżej, nie sądziłem, że kukurydza może 
tak dobrze wyglądać. Podejrzewam, że gdyby nie 
trudne warunki pogodowe, czyli panujące upały 
oraz okresowa susza, byłoby jeszcze lepiej. 

Jednak wiem, że zbierać będę tę odmianę do-
piero pod koniec października i  na początku 
listopada, co raczej uniemożliwi siew pszenicy 
po kukurydzy.

Dla tych, którzy chcą zbierać dużo i siać pszeni-
cę po kukurydzy, zdecydowanie polecam inny 
dent, który także wygląda bardzo obiecująco. 
Dent z hodowli DKC to chyba najbardziej udany 
debiut 2022 roku.

DKC 3400 to odmiana, z którą wiążę duże na-
dzieje. Plantacja wygląda świetnie, są pięknie 
ziarnione kolby, tak dorodne jak chyba żadne 
inne w tej klasie wczesności. 

Natomiast odmiana, która może nie wygląda, 
ale poradzi sobie na słabszych stanowiskach, 
to ta z hodowli LG 31.205 – zaskakuje wyrów-
nanymi kolbami, dobrze ziarnionymi, które 
powinny przynieść w miarę wczesny i wysoki 
plon. 

Wszystkie wymienione odmiany cechuje nowa 
genetyka. Są to odmiany, które w swojej klasie 
wczesności gwarantują wysokie plony i może-
my wszystkim serdecznie polecać ich uprawę. 

Zygmunt Skoczek
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Producenci rolni, którzy stosują RSM® znają pro-
dukt. Często jednak wielu z nas zastanawia się 
nad możliwościami wykorzystania RSM® we 
własnym gospodarstwie. RSM® to nawóz bez-
pieczny, należy jednak znać zasady jego stoso-
wania, ponieważ od techniki aplikacji, kondycji 
roślin i warunków pogodowych, zależy sukces 
w nawożeniu. Oto kilka wskazówek.

Należy pamiętać, że RSM® to:

  płynny nawóz azotowy. Jest to nawóz doglebowy, nie 
dolistny, pomimo tego, że może być stosowany pogłównie. 
Pobierany jest głównie przez system korzeniowy roślin, tylko 
niewielka część nawozu pokrywa liście (ok. 5%), reszta 
produktu spływa do gleby, skąd pobierana jest przez system 
korzeniowy rośliny,
  trzy formy azotu w jednym produkcie: 50% - forma amido-
wa NH

2
, 25% forma amonowa (NH

4
+), 25% - forma azotanowa 

(NO
3

-) sprawiają, że azot zawarty w nawozie pozostaje dostępny 
dla roślin przez długi czas,
  nawóz bezpieczny dla środowiska naturalnego. Poprzez lepsze 
wykorzystanie przyswajalnych form azotu, wpływa na ograni-
czone przemieszczanie się pierwiastków do wód gruntowych.

Czynniki wpływające na prawidłowe nawożenie 
roztworem RSM®:

   rośliny muszą być w dobrej kondycji, tj. być zdrowe i mieć 
dobry turgor. Zbyt niskie napięcie powierzchniowe rośliny 
(niski turgor) może skutkować poparzeniem - dopuszczalne 
uszkodzenia roślin to 2 % (max. 5%). Jeśli uszkodzenia liści 
są większe należy liczyć się z negatywnym wpływem na plon,

   nawożenie należy przeprowadzić gdy temperatura powietrza 
wynosi maksymalnie 20°C, a względna wilgotność powietrza 
wynosi powyżej 60%. Ponadto rośliny muszą być suche, a na-
wożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne,

  prędkość z jaką powinniśmy się poruszać opryskiwaczem po 
polu nie powinna przekraczać 8 km/h (gęsty łan – prędkość 
4 km/ha),

  prędkość wiatru podczas zabiegu nie powinna być większa 
niż 6 m/s. Dotyczy to aplikacji RSM® za pomącą rozpylaczy. 
W przypadku nawożenia z użyciem węży rozlewowych nie 
ma to znaczenia.

   efektywne nawożenie RSM® to zastosowanie odpowiednich 
technik aplikacji. Do nawożenia wykorzystujemy opryski-
wacz wyposażony w rozpylacze wytwarzające krople, o du-
żym napięciu powierzchniowym. Im niższe ciśnienie i więk-
sze krople tym mniejsze jest ryzyko uszkodzeń roślin,

•  rozpylacze wielootworowe – należy przestrzegać zaleceń dot. optymalnej 
wysokości belki polowej oraz ciśnienia roboczego. Wielkość kryzy decyduje 
o wielkości wydatku RSM®. Belkę opryskiwacza należy unieść na wysokość 
1 m lub nawet 1,5 m od powierzchni łanu. Jeśli belka jest zbyt nisko, to na 
polu, może powstawać tzw. „efekt zebry”. Jest on widoczny w latach ze zbyt 
małą ilością opadów. W takich warunkach RSM® nie zostaje odpowiednio 
rozmyty na całej powierzchni pola. W latach o wystarczającej ilości opadów 
(równomiernie rozłożonych w trakcie wegetacji) nie ma takich problemów,

•  rozpylacze wachlarzowe – ekstremalnie grubokroplista ciecz w postaci 
łagodnego wachlarza skierowanego do tyłu ogranicza do minimum możli-
wości uszkodzenia roślin. Belkę opryskiwacza powinna być umieszczona na 
wysokości 60-70 cm od powierzchni łanu (wyeliminowany „efekt zebry”),

   warunkiem optymalnego nawożenia RSM® jest stosowanie nawo-
zu na suche rośliny. Odpowiednio przeprowadzona aplikacja nie 
powoduje poparzeń liści zbóż, czy rzepaku, ponieważ roztwór 
szybko spływa z ich powierzchni (nierozcięczona kropla nie roz-
pływa się). Jeśli na liściach będą utrzymywały się np. krople rosy, 
wówczas roztwór będzie utrzymywał się na ich powierzchni, 
co może powodować poparzenia roślin, 

   łączenie RSM® z innymi pestycydami czy nawozami dolistnymi 
bywa ryzykowne (zwiększa się ryzyko poparzeń roślin),

  termin wykonania nawożenia powinien uwzględniać indywi-
dualne potrzeby roślin, tempo jej wzrostu i możliwości po-
brania pierwiastka z gleby. RSM® z uwagi na płynną formułę 
można stosować w niesprzyjających warunkach glebowych, 
jak np. susza.

  Jakość RSM® – decyduje w dużej mierze o efektywności 
nawożenia. Z tego względu nawóz należy kupować w Autory-
zowanej Sieci Dystrybucji Grupy Azoty.

Co należy wiedzieć, aby móc bezpiecznie 
stosować RSM® na swoim polu?



28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S

Nowoczesne standardy nawożenia

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com

WPŁYNIE 
NA URODZAJ





Zastosowanie cynku podczas wzrostu kuku-
rydzy jest bardzo istotnym elementem dla jej 
rozwoju. W Polsce uprawa kukurydzy nabiera 
coraz większego znaczenia, a  areał uprawy 
wzrasta każdego roku. Jest to w  znacznej 
mierze związane z opłacalnością tej uprawy 
oraz wielkością nakładów, jakie trzeba na nią 
ponieść. Jednak w celu uzyskania zakładane-
go zysku z uprawy kukurydzy należy zebrać 
odpowiedni plon. Wiąże się to z właściwym 
nawożeniem, które opiera się na dostarcze-
niu nie tylko azotu, fosforu i potasu, ale rów-
nież cynku. Cynk w uprawie kukurydzy jest 
najważniejszym mikroelementem wpływają-
cym na uzyskanie wysokiego plonu.

Cynk na kukurydzę – jego rola 
Uprawiając kukurydzę i  chcąc uzyskać wysoki 
poziom plonowania, należy dostarczyć wszyst-
kich niezbędnych składników pokarmowych 
już od samego początku. Wszystkie niezbędne 
składniki pokarmowe, w tym cynk, w kukurydzy 
najlepiej jest zastosować do fazy 6. liścia. W fa-
zie 5–6 liści w kukurydzy powstaje zawiązek kol-
by, a od fazy 6.–8. liścia roślina zaczyna najinten-
sywniej pobierać składniki pokarmowe. Dlatego 
już od początku uprawy musimy uwzględnić 
cynk podczas wzrostu i  rozwoju kukurydzy, je-

żeli ma efektywnie przetwarzać składniki pokar-
mowe w plon.

Dostarczony odpowiednio wcześnie, cynk po-
zwala kukurydzy zakumulować go we wczesnych 
fazach rozwojowych. Natomiast w  momencie 
intensywnego zapotrzebowania, czyli od fazy 
kwitnienia w momencie kształtowania się liczby 
ziarniaków w kolbie, kukurydza korzysta ze zgro-
madzonych zapasów we wczesnych fazach roz-
wojowych. Liczne badania wskazują, że w ziarnie 
kukurydzy w  fazie dojrzałości technologicznej 
zakumulowane jest 80% cynku.

Cynk w kukurydzy pełni również bardzo ważne 
funkcje:

  Stymuluje wzrost i rozwój korzeni.
  Zwiększa wydajność fotosyntezy.
  Podnosi odporność roślin.
  Podwyższa wykorzystanie azotu.
  Stymuluje gospodarkę hormonalną.

Ile cynku na kukurydzę?
Mimo że zapotrzebowanie kukurydzy na cynk nie 
jest duże, ponieważ na wytworzenie 1 tony plonu 
kukurydza pobiera około 85–150 g cynku, co przy 
plonie 10 ton daje zapotrzebowanie na poziomie 

Najważniejszy 
mikroelement 
w uprawie kukurydzy
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850–1500 g/ha, to jego rola jest nieodzowna i na-
leży go stosować niezależnie od zasobności gleby 
w ten pierwiastek. Jest to związane z trudnościa-
mi w  jego pobieraniu w warunkach suszy lub ni-
skich temperatur, które coraz częściej występują 
w czasie wzrostu i rozwoju kukurydzy.

Cynk dolistnie w kukurydzy
Nalistne dostarczanie cynku w uprawie kukurydzy 
jest szczególnie korzystne w fazach krytycznych 
dla rozwoju kukurydzy, kiedy system korzeniowy 
rośliny nie jest w stanie zaspokoić i przetranspor-
tować zwiększonego zapotrzebowania na cynk. 
Najczęściej stosowanym terminem aplikacji cyn-
ku w kukurydzy jest okres, gdy jej rośliny znajdują 
się w fazie 3–4 liści. Powszechnie wykorzystywa-
nymi nawozami uzupełniającym niedobór cynku 
w  kukurydzy są tlenek cynku, siarczan cynku, 
chelaty cynku lub cynk w połączeniu z nośnikami 
aminokwasowymi.

W celu dostarczenia roślinom cynku w fazach naj-
większego zapotrzebowania na ten mikroelement 
najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie pre-
paratu SEACTIV AXIS w dawce 3 l/ha, który w swo-
im składzie zawiera cynk, mangan, azot i fosfor. 

SEACTIV AXIS oprócz makro- i mikroelementów 
najważniejszych w uprawie kukurydzy i  charak-
teryzujących się najwyższą przyswajalnością spo-
śród dostępnych na rynku składników pokarmo-
wych zawiera kompleks SEACTIV, który wspiera 
rośliny w warunkach stresu i wpływa pozytywnie 
na szybkość neutralizacji szkodliwych rodników, 
które powstają w warunkach zaistnienia stresu 
i przyśpiesza wznowienie pełni produktywności 
rośliny po stresie. Wszystko to wpływa pozytyw-
nie na wzrost plonu i podniesienie opłacalności 
uprawy kukurydzy.
       
 Product Manager Timac Agro
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Nawożenie 
podstawowymi 
makroskładnikami

W uprawie kukurydzy nie można zapomnieć 
o zbilansowanym nawożeniu podstawowymi 
makroskładnikami: azotem, fosforem oraz 
potasem. Do wytworzenia jednej tony ziar-
na kukurydza pobiera z gleby odpowiednio: 
26 kg N, 13 kg P2O5 oraz 33 kg K2O. Oczywi-
ście nie należy zapominać, że dobór dawek 
nawozów powinien być poprzedzony analizą 
zasobności gleby oraz odpowiadać wielko-
ści spodziewanego plonu.

Potas 

Dysponujemy w tym wypadku dwoma nawoza-
mi: solą potasową lub Korn-Kali (40% K2O, 6% 
MgO, 4% Na2O, 12,5% SO3). Idealnym rozwią-
zaniem, sprawdzonym od wielu lat w naszych 
gospodarstwach, jest zastosowanie 100 kg soli 
potasowej jesienią pod orkę, a następnie 200 
kg Korn-Kali wiosną przed siewem pod uprawę. 

Fosfor

Sprawdzonym sposobem jest zastosowanie 150 
kg do dozownika fosforanu amonu. Może to być 
POLIDAP 18-46 lub DAP 18-46. W naszej ofercie 
dostępny jest także NP(S) 10-35(7), który również 
doskonale sprawdzi się w  uprawie kukurydzy. 
Ponadto proponujemy innowacyjne rozwiąza-
nie w postaci nawozu AGRUSUSPEN 36, którego 
płynna formuła zapewnia dobry start w począt-

kowym okresie wegetacji, niemal natychmiasto-
wą dostępność składników pokarmowych oraz 
wysoką efektywność ich wykorzystania.

Azot

Przeciętne dawki azotu w  uprawie kukurydzy 
przy planowanym plonie na poziomie 10 ton/
ha wynoszą 160–180 kg N/ha. Nawożenie azo-
towe można zastosować przedsiewnie lub 
w dawce dzielonej: min. 50% dawki przed sie-
wem, pozostałą cześć pogłównie, jednak nie 
później niż w fazie 4–5 liści. Do przedsiewnego 
nawożenia azotem z powodzeniem zastosować 
można RSM z  dodatkiem inhibitora nitryfi ka-
cji NovaTec One. Nawóz ten można stosować 
również w  dawkach podzielonych (przed i  po 
siewie). Doskonałym rozwiązaniem będzie też 
zastosowanie mocznika granulowanego z  do-
datkiem inhibitora ureazy.

W  nawożeniu kukurydzy możemy zastosować 
również nawozy wieloskładnikowe, tzw. kom-
pleksowe NPK. 

Aby wszystkie makroskładniki mogły być w peł-
ni wykorzystane, powinniśmy zapewnić kuku-
rydzy dostępność do równie ważnych składni-
ków, jakimi są magnez i siarka. Ob a te składniki 
znajdziemy w Korn-Kali. Dodatkowo polecamy 
stosowanie Esta Kieserit.
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Nawożenie kukurydzy w kryzysie
Nawożenie kukurydzy w obecnym sezonie będzie nie 
lada wyzwaniem, związanym z  nieprzewidywalnymi 
cenami nawozów, ich dostępnością itd. Z  nasionami, 
a  także ze ŚOR również może być różnie. Jak zatem 
podejść do uprawy kukurydzy? Wbrew powszechnej 
opinii kukurydza jest rośliną bardzo wymagającą, jeśli 
chodzi o stanowisko, zasobność gleby oraz nawożenie.

 Znając czynniki, które mogą nas ograniczać pod względem 
nawozów, proponuję zacząć od zbadania zasobności gleby, 
choćby w podstawowe składniki pokarmowe, i jej odczynu (P, 
K, Mg, pH). Zobrazuje nam to, gdzie musimy podnieść zasob-
ność w dany składnik lub obniżyć jego dawkę w stosunku do 
poprzednich lat, pamiętając, że na dostępność składników po-
karmowych z gleby wpływa w głównej mierze jej odczyn. Naj-
lepiej, gdy odczyn w uprawie kukurydzy jest zbliżony do obo-
jętnego dla danej klasy agronomicznej, przedział pH 5,8–6,2 
dla kasy V, IVa i b, dla klas IIIa i b, II, I – odczyn pH w granicach 
6,2–6,8. W tych przedziałach pH dostępność pozostałych ma-
kroskładników jest najlepsza. Jeśli chodzi o fosfor (P), potas 
(K) i magnez (Mg), na glebach o wysokiej zawartości składnika 
w glebie według badań można zmniejszyć dawkę o ok. 20 kg/
ha P2O5 lub K2O oraz 10 kg/ha MgO. Nie zalecam całkowitej 
rezygnacji z nawożenia nawet przy zasobnościach na bardzo 
wysokim poziomie, tzw. dawka startowa powinna zostać po-
dana! Natomiast w przypadku niskiej zawartości P lub K należy 
zwiększyć nawożenie o ok. 30 kg/ha P2O5 lub K2O, dla magne-
zu 15 kg/ha MgO. W warunkach bardzo niskiej zawartości tych 

składników uzyskanie wysokich plonów jest mało prawdopo-
dobne. W takim przypadku dawki nawozów należy zwiększyć 
o 40–60 kg/ha dla P2O5 lub K2O oraz 30 kg/ha dla MgO. Nie 
gwarantuje to wprawdzie wysokiego plonowania, ale jest in-
westycją w poprawę zbyt niskiej zasobności stanowiska. Daw-
ka wyjściowa do nawożenia to zawsze oczekiwany plon x po-
branie jednostkowe składnika, minus zasobność stanowiska.

Kukurydza jest rośliną zdolną w krótkim czasie wyprodu-
kować bardzo wysoki plon zielonej masy. W okresie pierw-
szych czterech miesięcy wegetacji produkuje jej ok. 50 t/
ha. Jest to ważna informacja, ponieważ tylko zrównowa-
żone nawożenie pozwala zrealizować jej potencjał plono-
twórczy. Szybki start oraz wyrównane wschody w uprawie 
kukurydzy są podstawą do osiągnięcia wysokich i dobrej 
jakości plonów zarówno ziarna, jak i kiszonki. Kukurydza 
nie wyda zadowalającego plonu, jeżeli nie będzie miała 
do dyspozycji określonych ilości danego składnika – tutaj 
nie łudźmy się, że możemy oszukać rośliny. Zapotrzebo-
wanie kukurydzy na 1 tonę ziarna (plus plon uboczny) to 
około 25 kg N, 10 kg P2O5, 27 kg K2O, 12 kg SO3, 7 kg MgO, 
20 g B i 50 g Zn. Największe pobranie składników występu-
je od fazy 4 liści do końca fazy kwitnienia. 

Nawożenie potasem zwiększa odporność na suszę. Średnie 
pobranie potasu w okresie wegetacji to ok. 250 kg K2O/ha 
w  zależności od rodzaju uprawy i  zasobności stanowiska. 
Jego intensywne pobieranie jest też podstawowym warun-

100 – 300 kg/ha

N

100 – 500 kg/ha

P/NP

zima wiosna

Jesień ½ – ¾ 
Wiosna ½ – ¼ 

5 kg nawozu na 
każde 100 l wody/
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kiem pobierania i efektywnego przetworzenia azotu w plon. 
Początkowy okres wzrostu kukurydzy jest zwykle utrudnio-
ny w naszych warunkach, ponieważ wschodom towarzyszy 
susza glebowa, co ogranicza pobieranie składnika z roztwo-
ru glebowego. Niedostateczne zaopatrzenie roślin w potas 
to przede wszystkim gorsze wykorzystanie azotu, pogorsze-
nie transpiracji czy transportu asymilatów. Nie zawsze też 
wysokie dawki nawozów organicznych – obornika, gnojowi-
cy – pokrywają jej potrzeby pokarmowe pod względem tego 
składnika. Odpowiednie wykorzystanie potasu to też wa-
runek dostarczenia pozostałych składników pokarmowych, 
w tym magnezu i siarki oraz mikroelementów. Nawożenie 
wszystkimi składnikami pokarmowymi to wyższy i  jakościo-
wo lepszy plon odporniejszy na warunki stresowe.

Z naszych produktów polecamy Korn-Kali, który stanowi 
idealną kombinację składników pokarmowych, niezbęd-
nych w  uprawie kukurydzy. Potas w  formie chlorkowej 
(40% K2O), magnez i  siarka w  formie kizerytu (6% MgO, 
13% SO3) oraz sód (4% Na2O) kompleksowo odżywiają ku-
kurydzę w okresie wegetacji. Potas w glebie tworzy stabil-
ne połączenia z kompleksem sorpcyjnym, co w dużej mie-
rze ogranicza możliwość wymycia składnika w głąb profi lu 
glebowego. W przypadku stanowisk ubogich w potas na 
glebach średnich i ciężkich zalecamy zastosować Korn-Kali 
jesienią przed orką zimową – w dawce 75–100% dawki cał-
kowitej. Na stanowiskach z glebami lekkimi można podzie-

lić dawkę Korn-Kali na jesienną – 50–75% dawki całkowi-
tej, wiosenną – 25–50% dawki całkowitej, lecz nie później 
niż na 2–4 tygodnie przed siewem kukurydzy.

Kolejnym produktem z naszej oferty może być ESTA Kiese-
rit, który w każdej uprawie, również kukurydzy, wykazuje 
pozytywne działanie na wzrost plonu. Niektóre z  funkcji 
siarki to lepsze wykorzystanie azotu i większa zdrowot-
ność plantacji (wykazuje właściwości antyseptyczne). 
Siarka jest także składnikiem potrzebnym do syntezy ami-
nokwasów. Magnez zawarty w ESTA Kieserit to składnik 
wyjątkowo potrzebny w procesie fotosyntezy, tak waż-
nym z punktu widzenia całej fi zjologii rośliny. Transport 
asymilatów oraz wzrost korzeni również są kontrolowane 
przez magnez. Ważne, że nawóz działa niezależnie od od-
czynu gleby. Zalecane sposoby nawożenia ESTA Kieserit 
to: rzędowo (w  podsiewie) w  ilości 100–150 kg razem 
w  mieszaninie z  NP lub P w  proporcji 1:1 lub rzutowo 
przedsiewnie lub pogłównie w dawce ok. 200kg/ha w za-
leżności od potrzeb i  zasobności stanowiska. Dla dopeł-
nienia całości mamy również EPSO Top naturalny 7-wodny 
siarczan magnezu jako dolistne uzupełnienie kukurydzy 
w zalecanej dawce 5 kg na każde 100 l wody.

Dr inż. Radosław Witczak
Marketing Manager 
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Wzrost plonu po zastosowaniu 
2 L/ha Delfan Plus z herbicydem

2015, doświadczenie w kukurydzy, 
Biochem Agrar

Leipzig, Motterwitz

+ 12 dt/ha
+ 6 %

2 L/ha Delfan Plus podany razem m

delfan plus

 Podnosi odporność roślin na stres fitotechniczny (herbicydy itp.) i środowiskowy (susza, przymrozki...)
 Utrzymuje tempo wzrostu
 Podnosi plon
 Zawartość azotu organicznego 9 % w/w (108 g/L)
 Udowodniona skuteczność: zawiera 24 % wolnych aminokwasów

Optymalny wzrost

Delfan Plus

Plon

Herbicyd  

Bez Delfan Plus Z Delfan Plus

Kontakt z naszymi przedstawicielami: 
Antoni Nowosad: +48 533 306 553

www.tradecorp.com.pl
Tradecorp Polska
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 HERBICYD

CAMIX 560 SE

DZIAŁANIE: 
CAMIX 560 SE jest środkiem chwastobójczym, 
w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, 
stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do 
przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów 
jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy. 

CHWASTY WRAŻLIWE: 
  w dawce 2,0 l/ha: blekot pospolity, bniec biały, bodziszek 

drobny (zwalczany tylko przedwschodowo), fiołek polny, 
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita 
(zwalczana tylko przedwschodowo), komosa biała, 
krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, psianka 
czarna, przetacznik perski, rumian polny, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, wyki.

  w dawce 2,5 l/ha: blekot pospolity, bniec biały, 
bodziszek drobny (zwalczany tylko przedwschodowo), 
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita (zwalczana tylko 
przedwschodowo), jasnota purpurowa, komosa biała, 
krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, psianka 
czarna, przetacznik perski, rdest kolankowaty, rumian 
polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, włośnice, wyki. 

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE: 
rdest powojowaty, rdest ptasi. 

CHWASTY ODPORNE: 
ostrożeń polny, perz właściwy, chwasty wieloletnie i głęboko 
korzeniące się.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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mezotrion
(związek z grupy trójketonów) 

 60 g/l (5,63%)  

S-metolachlor
(związek z grupy chloroaceto-anilidów)

 500 g/l (46,95%)
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 HERBICYD

ELUMIS 105 OD
Elumis 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem
w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym 
nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu 
właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów 
dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE:
Chwasty wrażliwe:

  dwuliścienne: dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek 
trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota 
purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, maruna
morska, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka
czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rumian polny
(w dawce 1,5 l/ha), rumianek pospolity (w dawce 1,5 l/ha), 
rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

  jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, 
perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha).

Chwasty średnio wrażliwe:
rdest powojowaty, ostrożeń polny, rumian polny (w niższej dawce 1,0 l/ha), 
rumianek pospolity (w niższej dawce 1,0 l/ha).

ZAKRES STOSOWANIA:
Kukurydza

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 –1,5 l/ha.
  Termin stosowania: zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy

(od fazy 2 liści do fazy 8 liści rośliny uprawnej, BBCH 12–18).
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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mezotrion
(związek z grupy trójketonów)

 75 g/l (7,73%)

nikosulfuron
(związek z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika)

 30 g/l (3,09%)



 ADIUWANT

PH EFFECTIVE
Kondycjoner (adiuwant) poprawiający parametry jakościowe
cieczy roboczej

DZIAŁANIE:
  obniża pH cieczy opryskowej, 
 poprawia jakość wody – sekwestruje jony wapnia i magnezu zawarte w twardej wodzie,
  zawiera niejonowy surfaktant, który redukuje napięcie powierzchniowe cieczy

i zwiększa efektywność stosowanych środków,
  poprawia stabilność cieczy roboczej, szczególnie w przypadkach tworzenia 

kilkuelementowych mieszanin zbiornikowych, 
  produkt posiada indykator pH (barwnik), ułatwiający dawkowanie. 

ZAKRES STOSOWANIA:
  dawka 0,05%–0,1% v/v, (50–100 ml preparatu na każde 100 l cieczy opryskowej),
  PH Effective reguluje parametry jakościowe wody – dawkę produktu należy dobierać

w zależności od zalecanego dla danej substancji aktywnej poziomu pH:

Optymalne przedziały pH dla grup preparatów

Insektycydy 4,5–5,5

Fungicydy 5,5–6,0

Retardanty 5,5–6,4

Herbicydy 6,0–6,5

  Stosowanie twardej wody powoduje obniżenie skuteczności wielu substancji aktywnych 
poprzez ich wiązanie się w twardej wodzie z kationami magnezu i wapnia. Optymalnym 
przedziałem twardości wody używanej do oprysków jest woda miękka i średnio twarda.

Przedziały twardości wody wg zawartości CaCO3 

Rodzaj wody CaCO3 gr/l (ppm)

Bardzo miękka 0–89

Miękka 89–179

Średnio twarda 179–268

Twarda 268–357

Bardzo twarda 357–535

W celu prawidłowego 
przygotowania cieczy 
opryskowej kondycjoner 
PH Effective powinien być 
stosowany bezpośrednio 
do wody, jako pierwszy 
komponent mieszaniny 
zbiornikowej. 

KUKURYDZA |  środki ochrony
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 ADIUWANT

KOMPAN PLUS

Surfaktant KOMPAN PLUS przeznaczony jest do stosowania z:
  HERBICYDAMI (zwalczanie chwastów jedno- 

i dwuliściennych),
  FUNGICYDAMI,
  INSEKTYCYDAMI,
  NAWOZAMI nalistnymi.

 
KORZYŚCI STOSOWANIA:

  Zwiększa aktywność i skuteczność preparatów 
systemicznych i kontaktowych.

  Obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy 
opryskowej, co gwarantuje lepsze pokrycie i pobranie środka.

  Zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów 
dolistnych przez deszcz i rosę.

  Dodatek preparatu KOMPAN PLUS umożliwia obniżenie 
wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na 
hektar).

  Optymalnie dobrana liczba HLB gwarantuje 
bezpieczeństwo stosowania niezależnie od fazy 
rozwojowej uprawy. 

APLIKACJA:
  Uniwersalny surfaktant dodawany do każdego zabiegu. 

Zalecana dawka: 0,75% v/v (tj. 75 ml/100 l wody) 

KUKURYDZA |  środki ochrony
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 ADIUWANT

GRAND PLUS
Adiuwant do herbicydów doglebowych

ZAWARTOŚĆ:
  wysokiej jakości olej parafinowy,
  emulgator, pochodna etoksylowanego alkoholu,
  glikol etylenowy,
  polisorbat w postaci blokowego kopolimeru.

ZALETY:
  równomierne i dokładne pokrycie traktowanej 

powierzchni,
  polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych

na lekko zbryloną glebę,
  szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów 

na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się 
substancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji 
oraz wypłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy.

REKOMENDOWANA DAWKA:
0,2–0,3 l/ha w standardowo przyjętych ilościach cieczy 
roboczej. Wyższą dawkę stosować na glebach lekkich, 
łatwo przepuszczalnych, gdzie ryzyko wymywania jest 
większe.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 HERBICYD

TEZOSAR 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez 
użytkowników profesjonalnych

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
  Środek pobierany jest głównie przez korzenie chwastów 

i w niewielkim stopniu przez ich liście, powoduje zakłócenia 
w procesie fotosyntezy, wywołując w pierwszej kolejności 
chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach 
międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach.

  Niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 4 liści. 
Środek ogranicza wschody chwastów przez 6–8 tygodni 
po wykonaniu zabiegu.

  Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe:
fi ołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, psianka 
czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolity

STOSOWANIE ŚRODKA:
Kukurydza

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania środka:

    a) po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00–05)
    lub
    b) od fazy 2 liści do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12–16).
Środek wykazuje najlepsze działanie przy zastosowaniu do fazy 4 liści kukurydzy.

  Zalecana ilość wody: 150–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN:
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego 
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem 
(w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki 
przedsiewnej można jedynie uprawiać kukurydzę.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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terbutyloazyna 
(terbutylazyna)
(związek z grupy triazyn) 

 500 g/l (44,88%)  



Rozmowa z Jakubem Kościelakiem, 
współwłaścicielem 600-hektarowego 
gospodarstwa w Oleśnicy Małej

Spotykamy się znowu na pańskim polu kuku-
rydzy. W którym roku rozmawialiśmy po raz 
pierwszy? 

W 2018. Wtedy było to 70 hektarów. 

Tak, pamiętam. Rozważaliście rozszerzenie 
tej uprawy do 100 hektarów, dziś siejecie 
o wiele więcej i  trochę na tych polach się 
zmieniło. Przed nami odmiana DKC 3400. 
Zanim jednak zdradzimy naszym czytelni-
kom, dlaczego stoimy akurat przy niej, pro-
szę pokrótce opowiedzieć o waszym gospo-
darstwie.

Gospodarstwo położone jest w  miejscowości 
Oleśnica Mała. Jego powierzchnia to ok. 600 
hektarów, a  profi l to produkcja roślinna. Pod 
kukurydzę przeznaczone jest 200, pod rzepak 
120, a pszenicę 280 hektarów. Kukurydzę upra-
wiamy od 2015 roku. Jest to wyłącznie produk-
cja na ziarno. Pozwala nam zachować płodo-
zmian i umożliwia rozłożenie prac polowych.

W naszych wcześniejszych rozmowach wska-
zywaliście, że głównym kryterium doboru 
odmian jest dla was wczesne FAO oraz typ 
ziarna. Jak to wygląda dzisiaj? 

Początkowo przy mniejszym areale preferowa-
liśmy odmiany wcześniejsze, głównie fl intowe. 
Dziś na polach rosną odmiany o bardziej zróżni-
cowanym FAO, od 240 do 280. Przekonaliśmy 
się również do ziarna typu dent. Są z  reguły 
późniejsze, ale w zamian sypią bardzo dobrze. 

No właśnie. Jak wspomniałem, stoimy przy 
odmianie DKC 3400. Proszę powiedzieć o niej 
kilka słów.

Odmiana dentowa, FAO 240–250, więc dość 
wczesna jak na ten typ ziarna, lecz – jak widać – 
kolba bardzo duża. Rośliny, jak przystało na od-
mianę ziarnową, niskie, główna energia „idzie 
w  kolbę”, a  nie w masę zieloną. No i  resztek 
pożniwnych mniej. Bardzo dobra zdrowotność; 
w terenie można zauważyć dużą presję rdzy, tu 
– jak widać – nie ma tego problemu. 

Kiedy pan siał? Jak ze wschodami?

Siewy kukurydzy zaczęliśmy w połowie kwiet-
nia. Warunki do wschodów były zróżnicowane. 
DKC 3400 poradziła sobie znakomicie. Ziarno 
skiełkowało w  prawie 100%, dobry wigor po-
czątkowy sprawił, że bardzo szybko łan pokrył 
się równymi, dobrze wykształconymi roślinami. 

Rośliny zaczynają powoli dosychać. Jak pan 
myśli – kiedy będą żniwa? 

Pogoda nie rozpieszcza. Przez ostatnie dni ciągle 
pada. Jednak myślę, że wczesność tej odmiany 
pozwoli na szybszy wjazd kombajnem. Nie chcę 
zapeszać, ale patrząc na kolby, które są duże 
i dobrze zaziarnione, napawa to optymizmem. 

Macie już plany co do zebranego plonu? 

Będziemy obserwować rynek. Tak jak co roku 
całość zebranej kukurydzy sprzedamy fi rmie 
AGROAS. Kiedy? Zobaczymy, jaka będzie sytu-
acja. Pewne jest to, że kukurydza jest nadal bar-
dzo rentownym gatunkiem i pozostanie w na-
szym płodozmianie. 

Życzę zatem wysokich plonów.

Jak pan widzi, o to chyba nie musimy się martwić. 
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Dlaczego wybieramy 
FUNDAMENTAL

Prawidłowe przygotowanie gleby pod zasiew ro-
ślin, m.in. kukurydzy, to jeden z niezbędnych ele-
mentów technologii upraw, pomagający osiągnąć 
dobre plony. FUNDAMENTAL to produkt, który 
ułatwia proces uprawy gleby, a także pozytywnie 
wpływa na rozwój i plonowanie roślin. Sprawia, że 
roślina jest bardziej odporna na warunki stresowe 
(przymrozki, susza, itd. – są to zjawiska atmosfe-
ryczne, które występują ostatnio coraz częściej 
i niestety mają niekorzystny wpływ na rozwój ro-
ślin). FUNDAMENTAL ze względu na wielokierun-
kowe i efektywne działanie stosuje się między in-
nymi w kukurydzy w następujący sposób (rys. 1):

  aplikacja doglebowo,
  oprysk nalistny (we wczesnej fazie rozwoju ro-
śliny, tj. 4–5 liści) preparatem FUNDAMENTAL 
łącznie z wapnem zawartym w  FUNDAMEN-
TAL Ca,

  oprysk nalistny (w późniejszej fazie rozwojo-
wej rośliny, tj. 7–8 liści) preparatem BIOKURA-
TOR w połączeniu z BIOKURATOR Liquid Ca.

Pierwszy z wymienionych zabiegów ma za zada-
nie aktywizację życia glebowego, stymulację do 
lepszego i  szybszego rozwoju systemu korze-
niowego (zdj. 1), ułatwienie pobierania składni-
ków pokarmowych oraz poprawę zdrowotności 
uprawianej rośliny przez ograniczenie choro-
botwórczych patogenów, np. fuzariozy. Drugi 
i trzeci zabieg wykonuje się nalistnie, a bakterie 
i  drożdże zawarte w  preparacie FUNDAMEN-
TAL oraz węglan wapnia w FUNDAMENTAL Ca 
wykorzystywane są do ochrony i  pobudzenia 

systemu odpornościowego rośliny przed choro-
bami, a także do stymulacji intensywnego i pra-
widłowego rozwoju.

Zdjęcia nr 1 i  2 pokazują, jak zastosowanie 
preparatu FUNDAMENTAL w  aplikacji dogle-
bowej w dawce 40 l/ha wpływa na rozwój sys-
temu korzeniowego kukurydzy oraz na rozwój 
i kondycję zdrowotną rośliny po aplikacji na-
listnej (faza 4–5 liści) preparatu FUNDAMEN-
TAL w dawce 5 l/ha łącznie z FUNDAMENTAL 
Ca w dawce 3 kg/ha.
Preparat FUNDAMENTAL wykorzystuje żywe 
organizmy mikrobiologiczne i aby wykonane za-
biegi przyniosły zamierzony efekt, należy pamię-
tać o  paru prostych, ale kluczowych zasadach 
jego stosowania:

Pole w Bąkowie koło Grodkowa, 8 sierpnia 2022 roku
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1.  Aplikacja zarówno doglebowa, jak i nalistna 
preparatu powinna odbywać się w pochmur-
ną pogodę lub wieczorem.

2.  FUNDAMENTAL stosowany doglebowo musi 
być płytko wymieszany z glebą.

Zdj. 1. Po stronie prawej system korzeniowy ku-
kurydzy po zastosowaniu aplikacji doglebowej 

preparatu FUNDAMENTAL w dawce 40 l/ha (obie 
rośliny uprawiane na tym samym polu w Bąkowie, 

data wykonania zdjęcia 18 maja 2022)

3.  Aplikacja doglebowa może być przeprowa-
dzona podczas opadu deszczu (niezlewny), 
wówczas nie trzeba mieszać go z glebą.

4.  Zalecana ilość wody to 250–400 l/ha.
5.  Używamy dysz średniokroplistych.
6.  Optymalna temperatura podczas zabiegu to 

8–25 stopni C.

Zdj. 2. Kukurydza w dniu 27 lipca 2022 roku, pole 
Bąków koło Grodkowa: pierwszy zabieg – aplikacja 
doglebowa FUNDAMENTAL w dawce 40 l/ha, drugi 
zabieg (faza 4 liści) – FUNDAMENTAL 5 l/ha + FUN-

DAMENTAL Ca 3 kg/ha

Rys. 1. Technologia BIOREWOLUCJI w kukurydzy
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REGION CENTRUM

REGION WSCHODNI
MARCIN WASYLISZYN
marcin.wasyliszyn@agroas.pl
tel. 668 569 644 

REGION ZACHODNI
PIOTR ALEKSANDEREK
piotr.aleksanderek@agroas.pl
tel. 532 087 744

MACIEJ SKOCZYLI SKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

 

MARCIN FIDOS
marcin.fidos@agroas.pl 
tel. 668 004 212

14

HUBERT WÓJCIK
hubert.wojcik@agroas.pl
tel. 668 309 260 

13

PA DZIERGAS
pawel.dziergas@agroas.pl
tel. 881 950 562

3

RENATA MAKOWSKA
renata.makowska@agroas.pl 
tel. 539 966 341

9

daniel.jedrosek@agroas.pl
tel. 660 760 934

12

robert.jeziorowski@agroas.pl 
tel. 734 101 445

19

MARCIN 

ROBERT JEZIOROWSKI
joanna.balcer-niciejewska@agroas.pl
tel. 451 153 781

1 JOANNA BALCER-NICIEJEWSKA

WASYLISZYN
marcin.wasyliszyn@agroas.pl
tel. 668 569 644 

18

WOJCIECH WARANKA
wojciech.waranka@agroas.pl
tel. 606 860 758 

10

CYPRIAN PAWLIKOWSKI
cyprian.pawlikowski@agroas.pl
tel. 660 454 706 

8

MACIEJ SKOCZYLI SKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

TOMASZ HELAK
tomasz.helak@agroas.pl
tel. 600 931 368 

7

BAR MIEJ SOBOTA
bartlomiej.sobota@agroas.pl
tel. 538 437 238 

6

SEBASTIAN RODO
sebastian.srodon@agroas.pl
tel. 882 772 078 

2

5

 
PIOTR ALEKSANDEREK
piotr.aleksanderek@agroas.pl
tel. 532 087 744

1515

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

KRZYSZTOF LESZCZY SKI
krzysztof.leszczynski@agroas.pl
tel. 602 793 686

KATARZYNA
katarzyna.kalinska@agroas.pl
tel. 532 132 319

PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH



Gromadka
Nowogrodziec
Osiecznica

Bielawa

Niemcza
Pieszyce

Jerzmanowa
Kotla

Jemielno

Jawor

Paszowice

Janowice Wielkie

Karpacz
Kowary

Piechowice

I

Krotoszyce

Legnica
Legnickie Pole

Prochowice

Olszyna

Brzeg

Lewin Brzeski

Olszanka

Branice

Kietrz

KOZIELSKI

Bierawa
Cisek

Polska Cerekiew

Byczyna

Lasowice Wielkie

Gogolin
Krapkowice

Walce

Domaszowice

Kamiennik

Nysa

Mirsk

Milicz

Jelcz Laskowice

Gaworzyce

Polkowice

Radwanice

Kondratowice
Przeworno

Malczyce

Udanin

Marcinowice

Walim

Brzeg Dolny

Czernica

Bardo

Bogatynia

Pielgrzymka

Olesno
Praszka

Komprachcice

Niemodlin
Opole
Ozimek

Jemielnica
Kolonowskie

Ujazd

Gliwice

Pilchowice
Pyskowice

Toszek

Krzepice
Lipie

Panki

Ciasna

Kochanowice

Gaszowice

Lyski
Jejkowice

Kalety

Gorzyce

Marklowice
Mszana

Radlin

Pilica

Pszczyna

Bralin

Rychtal
Trzcinica

Kudowa-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Polanica-Zdrój

47. POWIAT ZAWIERCI SKI

49. POWIAT OSTRZESZOWSKI

51. POWIAT WIERUSZOWSKI

48. POWIAT K SKI

45.

50. POWIAT 

Ornotowice

Wyry
Orzesze

Krzanowice
Kornowac

Pietrowice Wielkie

Czajków
Doruchów

Kobyla Góra
Kraszewice
Mikstat
Ostrzeszów

Czastary
Galewice
Lututów

Sokolniki
Wieruszów

Mokrsko
Skomlin



2
KRZYSZTOF SIEKIERKA
Doradca techniczno-handlowy

Doradca techniczno-handlowy

Doradca techniczno-handlowy

Doradca techniczno-handlowy

krzysztof.siekierka@agroas.pl 
tel. 795 107 310

3

MICHA SKI

MACIEJ PIASECKI
Przedstawiciel handlowy 
maciej.piasecki@agroas.pl 
tel. 698 920 509

MACIEJ CZUCZWARA

pawel2.mazur@agroas.pl 

4
MACIEJ KNOPCZYK
Przedstawiciel handlowy 
maciej.knopczyk@agroas.pl 
tel. 698 919 882

5 Przedstawiciel handlowy 

tel. 692 969 933

6 Przedstawiciel handlowy 
michal.gizinski@agroas.pl 
tel. 507 878 858

michal.marzecki@agroas.pl 
tel. 608 668 734

slawomir.pawlak@agroas.pl 
tel. 795 107 312

9 Przedstawiciel handlowy
maciej.czuczwara@agroas.pl 
tel. 507 890 366

TOMASZ STOLARCZYK

tomasz.stolarczyk@agroas.pl 
tel. 728 389 004

11

1
DANIEL MOCNIAK
Przedstawiciel handlowy 
daniel.mocniak@agroas.pl 
tel. 532 120 071

Ziemi owice13

Go aczów12

D LOW ASZ

TOMASZ DANEK

tomasz.danek@agroas.pl
tel. 573 219 348
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240 PKT 8 PKT40 PKT80 PKT160 PKT

 21 800 
punktów

 4 750
punktów

AGROPULA – program powstał z myślą o naszych Klientach, któ-
rzy dokonując zakupów w naszej Firmie, będą zbierać punkty na 
swoich indywidualnych kontach. Następnie będą mogli wymie-
niać je na produkty z bogatego katalogu nagród. 

Aby przystąpić do programu, należy poprawnie wypełnić formularz, 
który będzie dostępny u przedstawiciela handlowego, na stronie in-
ternetowej lub w punkcie sprzedaży. Po weryfi kacji dokumentów 
każdemu Uczestnikowi programu wydamy kartę członkowską, za 
której pośrednictwem będzie mógł logować się do panelu Klienta. 

Punkty przyznawane są na podstawie zapłaconych faktur potwier-
dzających zakup towarów promowanych. Katalog towarów promo-
wanych dostępny jest na stronie www.agropula.pl.

Za każde 500 zł netto wydane na produkty z danej grupy towarów 
promowanych Uczestnik otrzyma odpowiednio:

Uczestnik może kupić nagrodę za 1 zł pod warunkiem posiadania 
odpowiedniej liczby zdobytych punktów. 

 106 250 
punktów
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AGROAS sp. z o.o. sp.k.
 49-200 Grodków, Nowa Wieś Ma³a 27b

 (77) 415 57 00    (77) 415 57 70
biuro@agroas.pl

ODDZIA£ ZIEMIE£OWICE
46-100 Namys³ów
Tel. (77) 40 37 880
ziemielowice@agroas.pl

ODDZIA£ GRODKÓW 
Tel. (77) 415 57 00 
biuro@agroas.pl 

ODDZIA£ GO£ACZÓW 
Tel. (76) 744 10 41 
baza.golaczow@agroas.pl 

BAZA WÓJTOWICE 
Tel. (77) 541 83 53 
baza.wojtowice@agroas.pl 

BAZA KORFANTÓW 
Tel. (77) 431 94 82 
baza.korfantow@agroas.pl

BAZA NOWA WIEŚ MA£A 
Tel. (77) 424 17 85 
baza.nwm@agroas.pl 

BAZA TWORZYJANÓW 
Tel. (74) 642 10 60 
baza.tworzyjanow@agroas.pl 

BAZA STRZEGOM 
Tel. 668 831 683 
baza.strzegom@agroas.pl 

BAZA B£A¯EJOWICE 
Tel. 882 059 965 
baza.blazejowice@agroas.pl

BAZA B¥KÓW 
Tel. (77) 415 20 46 
baza.bakow@agroas.pl 

BAZA RADZIKOWICE 
Tel. (77) 433 96 24 
baza.radzikowice@agroas.pl 

BAZA OLSZANKA 
Tel. 883 349 667 
baza.olszanka@agroas.pl

Zapraszamy do naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka

Ziemiełowice

Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4


