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Zaprawy nasienne to bardzo ważny element w integrowanej ochronie roślin przed niektórymi zagrożenia-
mi pojawiającymi się na początku wegetacji. Niekiedy są jedynym sposobem ograniczania pojawu agrofagów 
z powodu braku innych, alternatywnych rozwiązań. Jest to też jeden z najbezpieczniejszych i najmniej oddziału-
jących na środowisko sposobów chemicznej ochrony roślin. 

Zaprawy obecnie zarejestrowane w kukurydzy chronią rośliny przed zgorzelą siewek, głownią kukurydzy, 
głownią pylącą kukurydzy, drutowcami, larwami stonki kukurydzianej, a także oddziałują repelentnie na ptaki. 

Wśród producentów kukurydzy pojawiają się jednak pytania do PZPK, jak długo zaprawy działają i czy moż-
liwa jest ich wysoka skuteczność przez kilka miesięcy? Ponadto niektórzy sygnalizują, że choć siali zaprawione 
ziarno to lokalnie pojawiały się szkody. Z czego mogły wynikać? Postaramy się zatem udzielić stosownych odpo-
wiedzi w niniejszym tekście. 

Jak długo powinny działać zaprawy? Można napisać, że tak długo jak to konieczne i zarazem tak krótko jak to 
możliwe. W obecnych uwarunkowaniach prawnych związanych z realizacją koncepcji Europejskiego Zielonego 
Ładu można spodziewać się dalszego wykreślania substancji czynnych, w tym wchodzących w skład zapraw. 
Tendencja jest taka, aby na rynku pozostawały substancje uznane za bardziej bezpieczne dla środowiska, ale 
też krótko działające, o możliwie jak najwęższym spektrum oddziaływania na inne organizmy. Możliwe, że z cza-
sem pojawią się zaprawy oparte o środki biologiczne np. grzyby owadobójcze, niemniej na ten moment takich 
w rejestrze nie ma.

W prasie można znaleźć różne dane dotyczące tego jak długo zaprawa nasienna oddziałuje na organizmy 
szkodliwe. Często podaje się zakres od 2 do 6, czasami do 8 tygodni. Biorąc pod uwagę obserwacje własne, za-
kres czasowy do 6 tygodni wydaje się najbardziej urealniony, choć trzeba wskazać, że może być nieco dłuższy, ale 
może być i dużo krótszy, co zależy od różnych czynników np. pogody, okresu pojawu i nasilenia występowania 
gatunku zwalczanego, stanowiska, czy też zabiegów uprawowych jak np. terminu i głębokości siewu. Trzeba też 
pamiętać, że na pojedynczym ziarniaku znajdują się niemal mikrodawki substancji czynnej, które nie są trwałe 
w środowisku lecz stopniowo ulegają rozpadowi – to naturalne zjawisko. Niekiedy nanosi się na ziarniaki do-
datkowe polimery, co może nieco przedłużyć obecność substancji czynnej bezpośrednio na ziarniaku, jednak 
tak czy siak roślina rośnie, więc wzrost jej gabarytów powoduje, że ilość substancji czynnej jaka była na ziarnie 
z czasem nie stanowi już skutecznej ochrony. Można jednak niekiedy spotkać się z opiniami, że zaprawa działa 
do 12 tygodni. 

Skuteczne oddziaływanie zaprawy przez 3 miesiące w kukurydzy trudno jednak sobie wyobrazić biorąc pod 
uwagę, ile substancji czynnej było naniesione na ziarniak, a także jak wygląda sama roślina po tak długim czasie 
od siewu! Powstaje zasadnicze pytanie czy było to weryfi kowane i jak? Gdyby przyjąć wersję 12-tygodniowego 
działania zaprawy w warunkach polowych, to preparat musiałby działać do końca czerwca, przyjmując, że siew 
był pod koniec kwietnia. To bardzo długi czas. Jaka musiałaby być zatem koncentracja substancji czynnej na ziar-
niaku, żeby wykazywała działanie tak długo, tym bardziej, że pod koniec czerwca, w sprzyjające lata, rośliny mają 
zwykle 9 liści bądź już 1-2 kolanka, a także posiadają już dobrze rozbudowany system korzeniowy? Czy substan-
cja czynna nie uległaby rozcieńczeniu w nawodnionych tkankach tak dużych roślin jakie możemy obserwować 
w czerwcu? Patrząc praktycznie i mając doświadczenie w prowadzeniu ochrony kukurydzy z wykorzystaniem 
zapraw należy wskazać, że trudno oczekiwać kilkumiesięcznego działania obecnie zarejestrowanych w kukury-
dzy zapraw. 

Zaprawa nasienna ma działać w tym czasie, kiedy najbardziej kukurydzy zagraża dany agrofag. Nie ma moż-
liwości, aby bezpośrednio chroniła rośliny cały sezon, ale może to robić pośrednio, czyli ograniczając zagrożenie 
wiosną powoduje, że ono już się nie pojawia później, ale to też wynika z sezonowości występowania niektórych 
agrofagów. 

Skoro środek ochrony roślin przyjął postać zaprawy na nasiona umieszczane w glebie, to już to nam wskazuje 
na dość wąskie okienko czasowe działania takiego preparatu. W tym to bowiem okresie zagrożenie ze strony 
patogenów czy szkodników wczesnowiosennych jest największe. Sama faza kiełkowania i rozwoju pierwszych 
kilku liści jest też krytyczna, bo bardzo łatwo wówczas kukurydzę uszkodzić bądź zniszczyć. Zaprawa ma ochronić 
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uprawę do czasu, aż ta rozwinie silniejszy system korzeniowy i więcej liści. Robi to miejscowo, tworząc ochronę 
wokół wysianego ziarniaka i to wystarcza, żeby roślina zdążyła wykiełkować, wzejść i się wzmocnić, rozwijając 
większy system korzeniowy, ale trzeba też wiedzieć, że poza tym „polem ochronnym” nadal czają się patogeny 
i szkodniki, które z chwilą naturalnego obniżania się ilości substancji  czynnej, mogą się pojawić później, zwłasz-
cza jak są to gatunki rozwijające kilka pokoleń w roku, czy pojawiające się po okresie działania zaprawy, bo np. 
w czasie jej działania jeszcze były w stadium jaja, którego zaprawa nie zwalcza. Zaprawa stanowi skuteczną tar-
czę ochronną ale też nie jest cudownym lekiem na całe zło jakie może się pojawić.

Zdarza się owszem, że pomimo użycia zaprawy nasiennej powstają szkody. Wiele zależy od tego jaka była po-
goda i jakie jest stanowisko, w tym choćby jaka była głębokość siewu. Przykładowo, jeżeli po siewach kukurydzy 
wystąpiły intensywne, wielodniowe opady deszczu, a gleba jest ciężka przez co w niektórych miejscach stagnuje 
woda, to może taka sytuacja obniżyć skuteczność działania zaprawy. Ona nie jest całkowicie wodoodporna. Przy 
silnym nawodnieniu gleby, zaprawa ulega stopniowemu wymyciu. Przy stagnacji wody na polu, większym jednak 
problemem jest spadek obsady wskutek zgnicia ziarniaków czy przyduszenia korzeni siewek i młodych roślin. 
Roślina pomimo zaprawy nie poradzi sobie z nadmiarem wody, gdy następuje przyduszenie korzonków. Innym 
przykładem z ostatnich lat jest bardzo zimna wiosna, która wstrzymała wschody roślin przez 2-2,5 tygodnia. 
Zdarzały się wówczas problemy z lokalnym pojawem zgorzeli siewek na polu (głównie placowe) choć była użyta 
zaprawa „antyzgorzelowa”. Z czego to mogło wynikać? Przede wszystkim sam ziarniak leżąc tak długo w zimnej 
glebie tracił energię na utrzymanie procesów życiowych. Korzystał z bielma, bo korzonki jeszcze nie pracowały 
efektywnie, zatem stres termiczny i silne osłabienie kiełkującego ziarna bądź siewki spowodowały, że bardzo 
wzrosła ich podatność na porażenie, nawet jeśli na ziarniaku była wcześniej zaprawa. Podobnie może się stać, 
gdy na glebie ciężkiej zbyt głęboko wysieje się ziarno. Przy niekorzystnej pogodzie kiełkowanie i wschody ulegają 
wydłużeniu, roślina jest bardzo osłabiona i też może wykazywać większą podatność. 

Może być też i sytuacja jaką zgłosił jeden z producentów kukurydzy, a mianowicie, że z ubiegłego roku pozo-
stało mu ziarno zaprawione zaprawą owadobójczą, której działanie jest także gazowe – czy nadal takie będzie 
po roku, zwłaszcza jak otwarty był worek? Trudno przewidzieć, gdyż takie testy nie były wykonywane, ale jest 
wysoce prawdopodobne, że już nie. 

Zaprawiając kukurydzę dajemy roślinom pierwszą pomoc przy walce z zagrożeniami czyhającymi głównie 
w glebie. Ta tarcza nie jest na cały okres, lecz na początek wegetacji.  O długości jej działania decyduje wiele 
czynników, czasem wzajemnie na siebie oddziałujących, ale bez dwóch zdań jest to bardzo dobry sposób ochro-
ny roślin, z którego warto korzystać. Trzeba jednocześnie wdrażać inne metody, bo sama zaprawa pomoże, ale 
nie rozwiąże innych problemów w uprawie, a które też mają istotny wpływ na plon. 
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