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W numerze 5 komunikatu z cyklu „Co tydzień o kukurydzy” padła informacja o możliwości doglebowego odchwaszczania 
kukurydzy za pomocą dedykowanych do tego herbicydów. Z tej opcji część gospodarstw korzysta, choć jak wspomniano, 
uwilgotnienie gleby jest konieczne dla skutecznego działania tego typu środków chwastobójczych. Zdarzają się takie sytuacje, 
że wskutek wiosennej suszy, pomimo użycia herbicydu doglebowego jego działanie jest niewystarczające bądź żadne i trzeba 
wykonać zabieg poprawkowy środkiem nalistnym. 

Herbicydy nalistne pozwalają na ograniczenie zachwaszczenia już po wschodach kukurydzy. To o tyle dobre rozwiązanie, że 
można dokładnie zidentyfi kować jakie gatunki chwastów jedno- oraz dwuliściennych występują na polu i które dominują oraz 
pod to dobrać konkretne herbicydy. Taka opcja jest choćby polecana, gdy plantator zaczyna uprawę kukurydzy na nowym 
polu (np. z dzierżawy) o którym niewiele wie, w tym jakie tam chwasty występowały dotychczas. 

Obecnie dużo się mówi o przywracaniu ugorów do użytkowania rolniczego, choćby pod siew kukurydzy. Z rozmów z plan-
tatorami wynika, że na takich stanowiskach biorą pod uwagę dwa zabiegi – doglebowy, a potem nalistny, gdyż chcą się za-
bezpieczyć na wypadek większej presji ze strony chwastów, zwłaszcza wieloletnich, których materiał siewny jest w glebie. To 
z kolei wymaga stałej obserwacji roślin od siewu do co najmniej 7-8 liści, a przy okazji można wykryć czy inne agrofagi (np. 
szkodniki glebowe), jakie mogą na takich stanowiskach liczniej się pojawić.

Z uwagi na dużą liczbę środków nalistnych, istnieje dość wybór w jakiej fazie rozwojowej kukurydzy prowadzi się ochro-
nę, a jest ona dość szeroka, bo od 2 do 9 liści (BBCH 12-19). Zwykle jednak z zabiegiem czeka się do fazy 5-6 liści kukurydzy, 
tak aby zwarcie międzyrzędzi nastąpiło szybko, co dodatkowo ogranicza chwastom dostęp do światła, przez co nie mogą już 
konkurować z kukurydzą. Tu jednak ważna informacja – koniecznie trzeba obserwować rozwój siewek chwastów, gdyż to od 
ich fazy rozwojowej zależy wrażliwość na stosowane substancje czynne. Bezwzględnie trzeba trzymać się zaleceń zapisanych 
w etykiecie danego herbicydu, tak aby przez przypadek sobie nie zaszkodzić. Tu warto choćby wspomnieć o herbicydach z grupy 
regulatorów wzrostu, które zastosowane zbyt późno, gdy kukurydza jest już mocno zaawansowana w rozwoju i przekracza już 
zalecaną fazę mogą mieć konsekwencje choćby w zdeformowaniu kolb, czy też ich słabszym zaziarnieniem. To może być skutek 
oddziaływania sztucznych auksyn na zawiązki przyszłych kolb. Lepiej nigdy z zabiegami nie czekać aż do ostatniego momentu, bo 
w łanie mogą być rośliny o zróżnicowanym wzroście, choćby przez mozaikowość gleb, ale i kwes� e odmianowe są tu kluczowe. 

W związku z dużą liczbą herbicydów w programie ochrony kukurydzy, w tym wielu generyków celowo nie wymieniamy 
nazw handlowych, które są płynne. Nie ma też uniwersalnych rozwiązań w skali kraju pod każde gospodarstwo, gdyż pola są 
różne pod kątem zachwaszczenia. Plantator sam musi podejmować rozsądne decyzje, które pozwolą mu skutecznie ochronić 
kukurydzę, bez zrujnowania budżetu i nadmiernego obciążania środowiska. Wiedza na temat chwastów na danym polu może 
bardzo poprawić efektywność ekonomiczną ochrony, gdy okaże się choćby, że wystarczy jedna substancja czynna, ewentual-
nie gotowa mieszanina fabryczna zawarta w jednym herbicydzie. W trudniejszych przypadkach tworzy się mieszaniny zbiorni-
kowe, ale to już jak wiadomo droższy wydatek, przy czym tworząc takie mieszaniny należy mieć na uwadze, aby komponenty 
reprezentowały różne mechanizmy działania, co jest ważne w kontekście ograniczania uodparniania się chwastów. Tworząc 
mieszaniny zbiornikowe trzeba też brać pod uwagę to, żeby kierować się poznanymi już danymi na temat łączenia substancji 
czynnych, w tym sami producenci mogą w etykietach podawać różne wytyczne. Mieszaniny własne to odpowiedzialność 
indywidualna rolnika, gdyby nie zadziałały albo gorzej – wywołały efekt fi totoksyczny na danej odmianie. Należy do nich za-
wsze podchodzić z dozą ostrożności i starać się nie bawić „w małego chemika”. Niestety, zdarzały się sytuacje łączenia ze sobą 
ponad 5 różnych substancji czynnych herbicydów i w dodatku z nawozami dolistnymi i biostymulatorami, które nie zawsze 
dobrze się kończyły, a wszelkie reklamacje były bezzasadne, gdyż były to działania na „własną rękę”. 

Tworząc wieloskładnikowe mieszaniny koniecznie trzeba stosować się do procedury ich tworzenia. IOR-PIB przedstawia je 
w następujący sposób: (1) – napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy jego objętości; (2) – dodać kondycjoner wody jeżeli 
jest używany; (3) – przygotować roztwór nawozów makroelementowych; (4) – dodać roztwór nawozów mikroelemento-
wych; (5) – dodać środki ochrony roślin pamiętając o ich różnej formulacji (dobrze jest dodawać je w następującej kolejności: 
WP, WG, SC, CS, OD, DC, SE, EW, EC, SL, SP, SG); (6) – uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej objętości; (7) – dodać adiuwant. 
Obligatoryjnie przez cały czas tworzenia mieszaniny musi być włączone mieszadło, a czynność wykonana bezpośrednio przed 
zabiegiem. Nie wolno mieszaniny przygotowywać zawczasu ani przechowywać! 

Przy mieszaninach należy pamiętać o tym, można łączyć tylko takie agrochemikalia, aby nie zaszła między nimi reakcja 
chemiczna i w efekcie pojawił się nowy związek o nieznanym działaniu na rośliny. Środki wchodzące w skład mieszaniny mu-

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja 
Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.



szą mieć ten sam termin aplikacji. Koniecznie trzeba mieszać roztwory preparatów, a nie je same. Trzeba również wykonać 
test kompatybilności fi zycznej i chemicznej. Konieczne jest sprawdzenie czy nic się nie wytrąca, nie rozwarstwia, nie żeluje, 
nie pieni za bardzo itd. tak w trakcie tworzenia mieszaniny jak i 1,5 godziny później. Test takiej mieszaniny sprawdza się na 
niewielkiej powierzchni danej uprawy, czy nie nastąpi reakcja fi totoksyczna. Warto taki test zrobić kilka dni wcześniej przed 
planowanym zabiegiem, aby zweryfi kować jak wysiana odmiana zareaguje na mieszaninę agrochemikaliów. 

Jak zapewne wiadomo, herbicydy można legalnie stosować w dawkach dzielonych. Jedne preparaty mają od razu stosow-
ne informacje podane w etykietach, że tak można i podają, jak to zrobić (wówczas producent odpowiada za takie zalecenia), 
a inne takich zapisów nie mają, zatem decyzja o podziale to wolna wola plantatora i robi to na własną rękę (nie ma podstaw 
do reklamacji), zwykle dzieląc dawkę na dwa terminy. Suma dawek dzielonych nie może nigdy przekraczać maksymalnej dawki 
jaką podaje etykieta. Jeżeli etykieta podaje, że dawki danego środka nie wolno dzielić, to trzeba bezwzględnie się do tego 
zastosować. Ponadto, jeżeli etykieta zawiera zapis, że dany preparat można stosować tylko raz w sezonie, to oznacza, że nie 
da się go zgodnie z prawem podzielić, bo wówczas liczba zabiegów przekroczy tą wartość. Do drugiego zabiegu zatem trzeba 
użyć innego środka. Koniecznie trzeba czytać informacje dołączane do poszczególnych preparatów. 

W ochronie roślin możliwe również jest na własną odpowiedzialność obniżanie dawek poniżej wartości podanych w ety-
kietach, ale wówczas nie przysługuje ewentualna reklamacja jak preparat słabo zadziała lub wcale. Oczywiście kwes� e same-
go zabiegu i konieczności jego wykonania w optymalnym czasie i warunkach to kwes� a kluczowa.

Czy to stosując dawki dzielone czy obniżone szalenie ważne jest, żeby sobie pomóc a nie zaszkodzić. Tematyka ta nie jest 
prosta. Zabiegi te muszą zagwarantować zadowalającą skuteczność, ale nie mogą się przyczyniać choćby do ryzyka powsta-
wania odpornych na niektóre substancje czynne populacji chwastów. Gdy zastosowany herbicyd czy to w dawkach dzielonych 
czy obniżonych nie zwalczy skutecznie chwastów, a te pomimo widocznego uszkodzenia poherbicydowego dadzą radę zakwit-
nąć i osypać nasiona to jest to z czasem prosta droga do powstania problemu z odpornością. Walka z tym problemem jest 
bardzo trudna, a wkrótce może być jeszcze trudniejsza jak pogłębi się kryzys w dostępności do substancji czynnych w związku 
z ich wycofywaniem. 

Stosując preparaty, które nie mają w sobie wbudowanego adiuwanta, warto je dodać, co poprawi działanie preparatu. 
Niekiedy etykieta środka sama to nakazuje.

W sezonie wegetacyjnym kukurydzy 2022, plantatorzy mogą skorzystać z herbicydów zawierających jedną bądź miesza-
ninę fabryczną dwóch bądź trzech substancji czynnych. Herbicydy jednoskładnikowe zawierają: 2,4-D; bentazon; dikambę; 
fl uroksypyr; mezotrion; nikosulfuron; pirydat; rimsulfuron; sulkotrion; tembotrion; terbutyloazynę; � fensulfuron metylowy, 
a także cykloksydym, którą to substancję można używać wyłącznie na odmianach odpornych na działanie cykloksydymu.  

Fabryczne mieszaniny herbicydowe dwuskładnikowe zawierają następujące połączenia: 2,4-D + fl orasulam; dikamba + 
nikosulfuron; dikamba + prosulfuron; dikamba + tritosulfuron; fl orasulam + fl uroksypyr; forasulfuron + jodosulfuron metylo-
sodowy; mezotrion + pirydat; mezotrion + nikosulfuron; mezotrion + terbutyloazyna; nikosulfuron + rimsulfuron; sulkotrion + 
terbutyloazyna; tembotrion + � enkarbazon metylu 

Z kolei trzyskładnikowe herbicydy zawierają połączenie następujących substancji czynnych: dikamba + nikosulfuron + rim-
sulfuron; fl orasulam + nikosulfuron + � fensulfuron metylowy; foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + � enkarbazon; 
mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron.  
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