
Odchwaszczanie kukurydzy – herbicydy doglebowe
Chwasty to najgroźniejsza grupa agrofagów kukurydzy i nie ma gospodarstwa, w którym się ich nie zwalcza, obojętnie 

jak – chemicznie czy mechanicznie (pielniki). Gdyby tego nie robić, to jako lepiej dostosowane do środowiska szybko za-
głuszą kukurydzę. Są bardzo groźnym konkurentem o stanowisko, wodę, składniki pokarmowe i światło, a dodatkowo na 
niektórych mogą rozwijać się patogeny i szkodniki migrujące potem na kukurydzę. 

Na kukurydzy notuje się około 100 gatunków chwastów, przy czym popularnych jest do 40. Poznanie składu gatunko-
wego roślinności niepożądanej na własnych gruntach jest kluczowe pod kątem strategii ich zwalczania, choć trzeba mieć 
świadomość, że glebowy bank nasion może zawierać uśpione nasiona od kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat, które 
w każdej chwili mogą kiełkować. Stąd są czasem zaskoczenia odnośnie pojawu wcześniej nienotowanych na stanowisku 
gatunków. Oczywiście nasiona chwastów nanosi też wiatr, woda opadowa, są przenoszone wraz ze sprzętem rolniczym itd. 
Dominujące gatunki na polu są o tyle istotne, że pod nie dobiera się odpowiednie herbicydy. 

Jednym ze sposobów odchwaszczania kukurydzy jest stosowanie herbicydów doglebowych. Mają one wielu zwolenni-
ków, gdyż bardzo ułatwiają pracę. Stosuje się je w zależności od preparatu przed lub po siewie. Jedne wolno użyć zaraz po 
siewie z przerwą na wschody i potem dopiero od 1-2 liścia. Trzeba zatem bacznie czytać etykiety, w tym zwracać uwagę 
w jakim terminie dany preparat należy użyć. Niektóre herbicydy mają rejestrację wyłącznie do stosowania doglebowego, 
ale większość ma w etykietach zapis: doglebowy i nalistny. 

Herbicydy doglebowe stosuje się zwykle w formie opryskiwania powierzchni gleby, a tylko niektóre miesza się płytko 
z glebą. Dokładne pokrycie ma tu znaczenie, gdyż powinien powstać jednolity mikrofi lm, który sprawi, że przebijające go 
chwasty pobiorą substancję czynną. Takie herbicydy doglebowe w warunkach odpowiedniej wilgotności znajdują się też 
w wierzchniej warstwie gleby, w której znajduje się najwięcej nasion chwastów. Herbicyd mając kontakt z kiełkującymi 
nasionami chwastów bądź wnikając do korzonków siewek – niszczy je. 

Wybierając herbicyd doglebowy obowiązkowo trzeba kierować się aktualnym rejestrem. Wiosną 2022 roku w progra-
mie ochrony kukurydzy można znaleźć sporo rozwiązań doglebowych obejmujących użycie jednej substancji czynnej bądź 
fabrycznych mieszanin złożonych z kilku s.cz. Bez podawania nazw handlowych środków można wskazać, że doglebową 
aplikację ma część herbicydów zawierających jedną s.cz.: pendimentalinę, S-metolachlor, petoksamid, czy też terbuty-
loazynę. Mieszaniny fabryczne dwuskładnikowe do zastosowania doglebowego to choćby: izoksafl utol + � enkarbazon 
metylu, mezotrion + S-metolachlor, S-metalochlor + terbutyloazyna, petoksamid + terbutyloazyna oraz dimetenamid-P 
+ pendimentalina. Trzyskładnikowe mieszaniny fabryczne to: mezotrion + S-metolachlor + terbutyloazyna, a także izoksa-
fl utol + mezotrion + terbutyloazyna.

Biorąc pod uwagę herbicydy doglebowe, to jak wiadomo głównym czynnikiem ograniczającym ich działanie jest susza. 
Przedłużające się w czasie niedobory wody mogą spowodować spadek skuteczności lub całkowity brak działania herbicydu 
doglebowego. Woda jest potrzebna do aktywacji takich środków i ich prawidłowego działania, stąd znane są przypadki 
powtarzania zabiegów po wiosennej suszy, ale z użyciem tym razem herbicydów nalistnych. Coraz częściej przy stosowa-
niu herbicydów doglebowych wykorzystuje się dedykowane do tego celu adiuwanty, których zadaniem jest poprawa sku-
teczności środka, zwłaszcza w warunkach niskiej wilgotności, ale też sam adiuwant może ograniczać przy silnych opadach 
deszczu migrację substancji czynnej do korzeni kukurydzy. 
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