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UPRAWY
DAWNIEJ I DZIŚ

Po drugie kukurydza znajduje zastosowanie nie tylko w produkcji pasz, lecz
także w przemyśle energetycznym i paliwowym. Chodzi zarówno o biogaz, jak
i o spirytus wykorzystywany jako dodatek do paliwa. Wzrost zainteresowania
produktami ekologicznymi stwarza plantatorom nowe możliwości – wytwarzany
z udziałem kukurydzy biodegradowalny
plastik w dużej części może zastąpić syntetyczne tworzywa. Kukurydza przyczynia
się też wydajnym cyklem C4 do redukcji
dwutlenku węgla (CO2), wiążąc jego
duże ilości przy stosunkowo mniejszym
zużyciu wody.
ŁATWOŚĆ PRODUKCJI

W latach 50. ubiegłego wieku kukurydzę przeznaczoną na nasiona uprawiano na kilku tysiącach hektarów.
Do lat 90. powierzchnia uprawy na
ziarno wzrosła do niespełna 50 tys. ha,
a po kolejnych 10 latach obszar ten
potroił się. Szybkie zwiększenie areału
uprawy nastąpiło dopiero w XXI wieku
i obecnie kukurydzę uprawia się
na prawie 2 mln. ha.

WYSOKA PRODUKCYJNOŚĆ I SZEROKIE
WYKORZYSTANIE

Dynamiczny wzrost zainteresowania
uprawą kukurydzy w ostatnich latach
ma kilka przyczyn. Po pierwsze jest ona
doskonałym, trudno zastępowalnym
surowcem do produkcji pasz objętościowych. Znajduje zastosowanie w hodowli
bydła i drobiu. Rosnąca konkurencyjność
w produkcji mleka powoduje, że kukurydza, będąca źródłem skrobi by-pass
(trawionej przez krowy jelitowo), stała
się podstawową paszą w żywieniu krów
wysokomlecznych.

W Polsce powojennej uprawa kukurydzy
przeznaczonej na kiszonkę przechodziła z kolei lepsze i gorsze okresy.
W 1960 r. uprawiano ją na ponad 110 tys. ha,
a w latach 80. kukurydzę na silos zbierano
już z powierzchni niemal 700 tys. ha. Wraz
z upadkiem PGR-ów i spadkiem pogłowia krów powierzchnia zbioru spadła
poniżej 200 tys. ha. Obecnie w strukturze
zasiewów kukurydza z przeznaczeniem
na kiszonkę zajmuje około 640 tys. ha.

Z kolei wraz z rozwojem
produkcji drobiarskiej rośnie
zapotrzebowanie na pasze
z dodatkiem ziarna.
4

Kukurydzę uprawia się na terenie całej
Polski. Powierzchnia zasiewów, jak i przeznaczenie jest silnie zróżnicowane pomiędzy
poszczególnymi województwami. Wzrost
zainteresowania uprawą wiąże się także
z udoskonaleniem technologii produkcji.
Wydajne, zapewniające precyzyjny siew
i łatwy zbiór maszyny oraz łatwiejszy
dostęp do suszarni zachęcają do włączenia tego gatunku w płodozmian.

Kukurydza to roślina stosunkowo
mało wymagająca, umożliwiająca osiągnięcie wysokich plonów nawet na lżejszych glebach. Duże zapotrzebowanie
na fosfor w pierwszych fazach
rozwojowych można zaspokoić,
stosując technologię wysiewu
zlokalizowanego (fosfor aplikowany w podsiewaczach). Zapotrzebowanie na magnez i wapń
uzupełnia się z kolei wysoko
reaktywnymi nawozami. Duża
dostępność środków chwastobójczych z opracowanymi szczegółowo technologiami aplikacji
umożliwia zwalczanie wszystkich
gatunków chwastów występujących na polu. Kukurydza jest
rośliną, która dla producentów
nie stanowi już tajemnic. Należy
spodziewać się, że pod względem wielkości uprawy stanie
się ona już niedługo drugim po
pszenicy gatunkiem w Polsce.

Na przestrzeni lat poprawiła
się również dostępność
wysokoplonujących odmian
kukurydzy o zróżnicowanej
wczesności. Dopracowano także
technologię, która wyeliminowała
niedostatki uprawy.
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NOWA JAKOŚĆ
W UPRAWIE KUKURYDZY
W latach 50. ubiegłego wieku rozpoczęto
wprowadzanie szeroko zakrojonych
zmian, które miały ograniczyć głód na
świecie. Proces ten, nazwany zieloną
rewolucją, miał w założeniu uprzemysłowić rolnictwo. Stworzono nowe odmiany
roślin uprawnych, a dzięki masowej produkcji i użyciu nawozów oraz środków
ochrony roślin zwiększano plonowanie.
Kukurydza jako roślina z ogromnym
i wcześniej niewykorzystanym potencjałem produkcyjnym, została poddana
uprawie, wobec której zastosowano najwięcej rozwiązań agrotechnicznych.

NOWE SUBSTANCJE – NOWE MOŻLIWOŚCI

Regulacja
występowania
chwastów
dwuliściennych znacznie podniosła plony
kukurydzy, wciąż jednak nierozwiązanym problemem pozostawały chwasty
jednoliścienne. Z gatunkami trawiastymi
udało się uporać na plantacjach kukurydzy dopiero po wprowadzeniu na rynek
herbicydów nowej grupy chemicznej
określanej mianem triazyn. Stworzyły
nową jakość w zabiegach chwastobójczych. Ich niewątpliwymi zaletami były:
szerokie spektrum rodzajów zwalczanych
chwastów, zarówno jedno-, jak i dwuliściennych, możliwość stosowania przed
i po wschodach, możliwość swobodnego
doboru dawki herbicydu do spektrum
chwastów występujących na polu, możliwość mieszania z różnymi dostępnymi na
rynku substancjami chemicznymi. Korzyści
te doprowadziły do szybkiego ich upowszechnienia i wzrostu areału kukurydzy.

Wprowadzono nie tylko mieszańce
odmianowe, lecz przede wszystkim szereg
substancji chwastobójczych. Pierwszym
rodzajem były, używane również obecnie,
substancje z grupy regulatorów wzrostu.
Do walki z chwastami wykorzystywano
2,4 D i MCPA, a po kilku latach do masowego użytku oddano dikambę. Dzięki
aplikacji herbicydów opartych na syntetycznych auksynach zminimalizowano
problem konkurencji podstawowych
i najgroźniejszych dla upraw gatunków
chwastów, takich jak: komosa, szarłat
i rdesty.

NIEUSTANNY ROZWÓJ

CZAS NA MEZOTRION

Lata 80. ubiegłego stulecia to intensywny
rozwój chemicznych rozwiązań wykorzystywanych w rolnictwie. Na rynek wprowadzono preparaty o niespotykanym
wcześniej mechanizmie działania, polegającym na zatrzymaniu wzrostu chwastów poprzez blokadę tworzenia aminokwasów, a w konsekwencji białek.

Przełom wieków wyznacza ostatni kamień
milowy w rozwoju systemów regulacji
zachwaszczenia. Do dzisiaj badania laboratoriów poszukujących nowych substancji
aktywnych skupiają się głównie w obszarze znalezienia substancji należących do
grupy pochodnych trójketonów. Mezotrion,
jako główny przedstawiciel tej grupy, stosowany jest obecnie na milionach hektarów upraw kukurydzy na świecie.

Sulfonylomoczniki były nowym, wygodnym
narzędziem zwalczania roślin konkurencyjnych dla upraw i pozwoliły na rotację
herbicydów. Niewielkie dawki substancji
aktywnych poprawiły techniczny aspekt
rozwiązań herbicydowych, nic dziwnego
zatem, że produkty należące do grupy
tzw. inhibitorów ALS zyskały ogromną
popularność.

Mezotrion jest składnikiem herbicydów stosowanych nalistnie i doglebowo. Bardzo
szybko wnika do rośliny i niemal natychmiast
zatrzymuje jej wzrost. Chemiczny mechanizm działania polega na zatrzymywaniu
rozwoju karotenoidów, czyli substancji
odpowiedzialnych za ochronę przed
destrukcyjnym działaniem promieni słonecznych. Efekty widoczne są już po kilku
dniach od zastosowania. Substancje działają zarówno na chwasty dwuliścienne,
jak i na liczne gatunki jednoliścienne.
Mezotrion zwalcza najbardziej popularne
w kukurydzy chwasty, takie jak chwastnica jednostronna, komosa biała, szarłat
szorstki czy psianka. Jako komponent mieszanin zapewnia uzyskanie czystego pola
aż do zbioru kukurydzy.

Do dziś nikosulfuron stanowi w wielu krajach podstawę programów odchwaszczania kukurydzy. Wysoka skuteczność
preparatu w zwalczaniu chwastów jednoliściennych, takich jak chwastnica jednostronna lub uciążliwy perz, sprawia,
że jest on dodawany do niemal każdej mieszaniny zbiornikowej stosowanej
powschodowo w kukurydzy.

Triazyny zdominowały rynek herbicydów kukurydzianych. Wyjątkowe cechy
sprawiły, że stosuje się je do dzisiaj na
całym świecie jako produkty samodzielne
lub komponenty mieszanin.

Jak można przekonać się
na podstawie powyższej analizy, substancje obecnie stosowane w uprawie kukurydzy
są z powodzeniem stosowane
na plantacjach od kilkudziesięciu lat. Można więc stwierdzić,
że sytuacja jest stabilna, a używając odpowiednich mieszanin, jesteśmy w stanie zapewnić
całkowitą czystość plantacji.

Na rynku polskim obecnie
zarejestrowany jest tylko jeden
produkt zawierający substancję
aktywną z grupy triazyn –
TEZOSAR® 500 SC, który zawiera
terbutylazynę w wersji solo.
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RECOSAR® 960 EC

To herbicyd skutecznie zwalczający
uciążliwe chwasty jednoliścienne już od
momentu kiełkowania, minimalizując ich
konkurencyjność w stosunku do kukurydzy. Zawiera bardzo cenioną substancję
aktywną, s-metolachlor (związek z grupy
chloroacetoanilidów), która charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej poprzez
hamowanie biosyntezy kwasów tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach
węglowych. Jednocześnie wprowadza
inny mechanizm działania niż ALS.

BETTER GLYPHOSATE
TECHNOLOGY

Substancja
aktywna
s-metolachlor
ma szerokie okno aplikacji. Dzięki temu
zabieg można wykonać zarówno przed
wschodami kukurydzy, jak i po nich – aż
do fazy 4. liścia. Duża elastyczność stosowania i bardzo dobre działanie doglebowe świadczą o szerokich możliwościach kompozycyjnych. W związku z tym
RECOSAR® 960 EC jest bardzo ważnym
elementem budowy programów ochrony
herbicydowej kukurydzy w technologiach
przed- i powschodowych – z reguły do
fazy 4. liścia kukurydzy.

Najlepszy efekt
osiągniesz, stosując
w fazie 12- 14 BBCH,
od 2 do 4 liści.

NOWOŚĆ

BEZKONKURENCYJNY - SKUTECZNY W KAŻDYCH
WARUNKACH, RÓWNIEŻ W NIESPRZYJAJĄCYCH
DLA DZIAŁANIA GLIFOSATÓW
GOTOWY - STOSOWANIE NIE WYMAGA DODATKÓW
WSPIERAJĄCYCH SKUTECZNOŚĆ (ADIUWANTY
I USZLACHETNIACZECIECZY ROBOCZEJ)
TWÓRCZY - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE NA DZIŚ I JUTRO
OTWIERAJĄCE NOWY ROZDZIAŁ W ZASTOSOWANIU GLIFOSATU
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CZYM JEST BGT

®

TECHNOLOGY?

B Y
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J A K

MNIEJSZA ILOŚĆ

WODY NA HEKTAR
SPRZYJA
SKUTECZNOŚCI
ŚRODKA

KUKURYDZA
3,0 l

Maksymalna dawka
do jednorazowego zastosowania:

Zalecana dawka
do jednorazowego stosowania:

1,5-3,0 l

ha

2,5 – 4,0 l/ha

4,0 – 6,0 l/ha

1,5 – 3,0 l/ha

4,0 – 6,0 l/ha

450 – 720 g
s.a./ha

720 – 1080 g
s.a./ha

270 – 540 g
s.a./ha

720 – 1080 g
s.a./ha

Po zbiorze
roślin uprawnych

Sady jabłoniowe
i gruszowe

Kukurydza
– przedwschodowo

Tereny nieużytkowane
rolniczo



DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ HALVETIC®?

ha

ha
3,0 l

2

ha

MNIEJSZY ŚLAD CHEMICZNY

we wszystkich warunkach,
szczególnie w niekorzystnych
dla stosowania glifosatu

ta sama, tradycyjną skuteczność, ale
w połowie dawki substancji aktywnej

4,0 l
ha
5,0 l

3

4

WYGODA STOSOWANIA

rozwiązuje problem właściwego doboru
i dawek adiuwantów, ogranicza możliwość
błędów, gwarantuje jakość i pewność zabiegu

ha
BRAK PIENIENIA

łatwe i bezpieczne sporządzanie cieczy
roboczej dzięki innowacyjnej technologii BGT
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DZIAŁANIE NA CHWASTY

2,5 l

NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ



1,5 l

Środek stosować po siewie, ale przed wschodami
kukurydzy (BBC 00-09).

1

Z Y S K A Ć

ha

Termin stosowania:



B Y

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

- BETTER GLYPHOSATE

Technologia BGT® to innowacyjne połączenie systemu adiuwantów (substancji
pomocniczych) i innych dodatków, zapewniające pełną funkcjonalność glifosatu w jednym
produkcie. Unikalne połączenie wszystkich kluczowych składników ułatwia przygotowanie
cieczy opryskowej i przyczynia się do zwiększenia jej ilości, zatrzymywanej na powierzchni
roślin, stwarzając korzystne warunki do wnikania substancji aktywnej i przemieszczania jej do
miejsca działania. Dzięki temu to przełomowe rozwiązanie pozwala na znaczące zmniejszenie dawki glifosatu na hektar nawet o 50% w porównaniu do produktów konkurencji, bez
rezygnacji ze sprawdzonej skuteczności. Efektywność technologii BGT® potwierdzają liczne
przeprowadzone badania – zarówno w warunkach polskich, jak i europejskich.



C H R O N I Ć

6,0 l
ha

chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, rdest ptasi

chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała,
maruna bezwonna, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, żółtlica
drobnokwiatowa

chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała,
maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity,
tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała,
kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity,
perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik
pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

babka lancetowa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa
biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy,
pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

babka lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa
biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy,
pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.
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WCZESNE ZWALCZANIE
CHWASTÓW
Uprawa kukurydzy w Polsce to wciąż
jedna z największych upraw w Polsce.
W 2020 roku zasiewy tej rośliny zostały
wykonane na rekordowej powierzchni
1,3 mln ha, a 2021 rok zaskoczył
powierzchnią uprawy ponad 1,7 mln
ha. Historia polskiej kukurydzy nie jest
długa. Pierwsze informacje o uprawie
kukurydzy pojawiały się już w XVII w.
Największy wzrost powierzchni uprawy
wiązał się w wejściem Polski do UE,
dzięki wprowadzeniu wydajniejszych
odmian dostosowanych do naszych
warunków klimatycznych.

Uprawa kukurydzy w 99% jest chroniona
herbicydami. Świadczy to o tym jak niezbędne są zabiegi środkami chwastobójczymi oraz o wysokiej świadomości
polskich rolników. Przedsiębiorca rolny
ma kilka możliwości wyboru technologii
ochrony herbicydowej kukurydzy. Obecnie na rynku dostępnych jest ponad
200 produktów zarejestrowanych do
stosowania w tej uprawie. Tak szeroki
wachlarz dostępnych rozwiązań nasuwa
zawsze pytanie o najlepsze rozwiązania,
które jednak jest sprawą bardzo indywidualną.

J A K

C H R O N I Ć

Kukurydza w najwcześniejszych etapach
ma bardzo powolny wzrost. Jej zdolność do konkurowania z innymi roślinami
jest bardzo mała. Kiełkująca kukurydza
potrzebuje wody, składników pokarmowych oraz dostępu do światła. Istniejące
już chwasty mają lepiej rozwinięty system
korzeniowy, bardziej rozbudowane blaszki
liściowe i skutecznie mogą ograniczać
dostęp roślin kukurydzy. Z tego powodu
wczesna eliminacja chwastów i stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju
rośliny uprawnej jest kluczowa w osiągnięciu sukcesu.

Ciech Sarzyna od 2021 roku proponuje
innowacyjne rozwiązanie do stosowania
w przedwschodowym terminie w uprawie kukurydzy. Jest to produkt HALVETIC®
zawierający glifosat w postaci soli izopropyloaminowej w ilości 180 g w l. HALVETIC®
to nieselektywny herbicyd o działaniu
układowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.

HALVETIC® zawiera substancję czynną hamującą działanie
enzymu – syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowej (EPSPS), który jest
kluczowym enzymem na szlaku
metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą
aromatycznych aminokwasów,
co w konsekwencji prowadzi do
hamowania syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin.

Dobór technologii ochrony uzależniony
jest również od innych metod uprawy
np. terminu orki. Orka zimowa jest bardziej polecana niż wiosenna, w uprawie
ze względu m.in. poprawę uwilgotnienia
i napowietrzenia gleby oraz wymieszania
resztek pożniwnych.
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WCZESNE
ZWALCZANIE CHWASTÓW W UPRAWIE
KUKURYDZY?

Kukurydza może być chroniona przed
chwastami w terminie przedwschodowym (od siewu do końca fazy kiełkowania
- BBCH 00-09), wczesnopowschodowym
(od 1. do 3. liścia kukurydzy - BBCH 11-13)
oraz w terminie późnopowschodowym
(od 4. do 8. liścia kukurydzy BBCH 14-18).

Przedwschodowa ochrona herbicydowa obecnie stosowana jest na ponad
220 tys. ha chronionej powierzchni. Często jest to nie jedyny, ale pierwszy z dwóch
zabiegów do skutecznego zwalczania
chwastów w technologii sekwencyjnej.

B Y

HALVETIC®
pobierany
jest
poprzez zielone części roślin
(liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie
i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi
itp.) powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju a następnie
ich zamieranie. Pierwsze objawy
działania środka (żółknięcie
i więdnięcie) widoczne są po
upływie 7-10 dni od zabiegu.

Całkowite zamieranie
roślin następuje po około
2 - 4 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność
powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.
13
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Plantacja BEZ ZABIEGU
UCIĄŻLIWE CHWASTY W KUKURYDZY

HALVETIC®
ZAREJESTROWANY JEST
RÓWNIEŻ DO STOSOWANIA:

• po zbiorze roślin uprawnych,
przed rozpoczęciem upraw
pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych
chwastów (ścierniska)
KOMOSA BIAŁA
CHENOPODIUM ALBUM

FIOŁEK POLNY
FIOŁEK POLNY

MARUNA BEZWONNA
TRIPLEUROSPERMUM INODORUM

RDEST PTASI
POLYGONUM AVICULARE

TASZNIK POSPOLITY
TASZNIK POSPOLITY

CHWASTNICA JEDNOSTRONNA
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI

GWIAZDNICA POSPOLITA
GWIAZDNICA POSPOLITA

CHABER BŁAWATEK
CHABER BŁAWATEK

PERZ WŁAŚCIWY
ELYMUS REPENS

ŹÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA
GALINSOGA PARVIFLORA

SAMOSIEWY ZBÓŻ
SAMOSIEWY ZBÓŻ

PSIANKA CZARNA
SOLANUM NIGRUM

TOBOŁKI POLNE
TOBOŁKI POLNE

WYCZYNIEC POLNY
ALOPECURUS MYOSUROIDES
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• w sadach jabłoniowych i gruszowych,
• na terenach nieużytkowane
rolniczo (torowiska tramwajowe, place magazynowe,
tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla
pieszych, chodniki, bruk, jak
również inne stałe konstrukcje
o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na
których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów
i konieczne jest ich całkowite
wyeliminowanie)

Zastosowanie HALVETIC® 3,0 l/ha

HA LVETI C ® skutecznie
zwalcza większość
uciążliwych chwastów
w uprawie kukurydzy
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Stosowanie

rozwiązania opartego na
HALVETIC
wyróżnia się niewątpliwie
wieloma zaletami:
®

• eliminuje chwasty w momencie, gdy
kukurydza rośnie najwolniej i ma najmniejsze
zdolności do skutecznego konkurowania
o wodę i składniki pokarmowe,
• działa na praktycznie wszystkie chwasty
w uprawie – nie wymaga obszernej
znajomości historii pola,

HALVETIC® od CIECH Sarzyna to
unikalne i skuteczne rozwiązanie
do przedwschodowego zwalczania
chwastów w uprawie kukurydzy.

• nie ma ryzyka fitotoksyczności dla kukurydzy,
• zmniejsza ilość potrzebnych
mechanicznych w uprawie,

zabiegów

• doskonale wpisuje się w uproszczoną
i bezorkową metodę uprawy kukurydzy –
przyczynia się do ograniczenia strat wody
i ograniczenia erozji.

Uprawa kukurydzy wydaje się prosta,
jednak w rzeczywistości wymaga szczególnej dbałości o całość zabiegów
agrotechnicznych, począwszy od zbilansowanego nawożenia mineralnego,
przez ochronę herbicydową, na ochronie
insektycydowej i nawożeniu dolistnym
kończąc.

NOWOŚĆ

HALVETIC® [1,5 – 3,0 l/ha]

Środek stosować po siewie,
ale przed wschodami kukurydzy
(BBCH 00-09).

1,5-3,0 l/ha
09

Szerokie rzędy, dość powolny wzrost
kukurydzy w początkowych fazach
rozwojowych oraz światłolubność uprawy
powodują, że na plantacji panują dobre
warunki do rozwoju chwastów. Jeżeli nie
dokona się właściwej ochrony herbicydowej, chwasty mogą całkowicie
zdominować uprawę, co będzie skutkować wysokimi stratami w plonach.

Trzecia strategia to wariant dwuzabiegowy – sekwencja zabiegów przed
wschodami i po wschodach. Technologie
wymagają dużej wiedzy praktycznej,
jednak pozwalają redukować dawki
stosowanych środków i reagować
na zmieniające się zachwaszczenie.
Podejście to daje dobre rezultaty,
ale wiąże się z relatywnie wysokimi
kosztami
zabiegów
i
dwukrotnym
wyjazdem na pole.

W systemach uprawy bezorkowej lub
uproszczonej, a także na polach, gdzie
wykonywana jest jesienna orka niezbędne
będzie zwalczanie chwastów po siewie,
ale przed wschodami kukurydzy.
Rośliny konkurujące nie są w fazie liścieni,
lecz zazwyczaj mają już zaawansowane
fazy rozwojowe a ich różnorodność gatunkowa jest duża.
W takiej sytuacji najskuteczniejsze rozwiązanie to zastosowanie nieselektywnego
nalistnego zwalczania chwastów. Najpopularniejszą substancją w tym segmencie
od lat pozostaje glifosat.

00

11

12

13-14

15-16

17-18

siew

1 liść

2 liście

3-4 liście

5-6 liści

7-8 liści
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Kolejna strategia polega na wykonywaniu zabiegu po wschodach kukurydzy
(BBCH 11-14). W tym przypadku można
zastosować substancje, takie jak: terbutyloazyna, s-metolachlor, mezotrion
i nikosulfuron. Oprysk powschodowy
pozwala elastycznie podejść do zwalczania chwastów – rolnik może dobrać
środki ochrony w zależności od występujących
gatunkowych
chwastów,
które są już widoczne na polu, jak
i presji zachwaszczenia. Przewagą stosowania tej strategii jest niewątpliwie
efektywność ekonomiczna oraz szerokie
okno aplikacji.

KILKA STRATEGII OCHRONY KUKURYDZY

00

B Y

JAK CHRONIĆ
KUKURYDZĘ?

Glifosat jako jedna z substancji dostępnych do
stosowania w uprawie kukurydzy w terminie
przedwschodowym to niezawodny sposób
na wczesne wyeliminowanie konkurencyjnych
roślin.

• daje dużą niezależność od warunków
pogodowych – działanie środka nie jest
zależne od warunków wilgotnościowych
gleby

C H R O N I Ć
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GOTOWY PAKIET
KUKURYDZIANY

J A K

3x

SKUTECZNE
ZWALCZANIE
CHWASTÓW

NIKOSULFURON

Jest pobierany przez
liście. Przeznaczony
do zwalczania chwastów
jedno– i dwuliściennych,
w tym perzu właściwego.

MEZOTRION

Pobierany przez liście
i korzenie chwastów.
Zwalcza szerokie
spektrum najbardziej
uciążliwych chwastów.

C H R O N I Ć

TEZOSAR EXTRA BOX ELIMINUJE CHWASTY
W KLUCZOWYM DLA ROZWOJU OKRESIE

B Y
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Plantacja BEZ ZABIEGU

Szerokie rzędy i dość powolny wzrost kukurydzy w początkowych fazach rozwojowych powodują, że zacienianie chwastów
następuje dość późno. Okres ten wydłuża
się w sytuacji, gdy wiosną panują warunki
niekorzystne dla szybkiego wzrostu kukurydzy. Jeżeli nie dokona się właściwego
zabezpieczenia, warunki te sprzyjają
ponownym wschodom chwastów.
Dzięki zastosowaniu TEZOSAR® EXTRA BOX,
aplikowane są substancje o działaniu
odglebowym, skutecznie chroniące przed
wtórnym zachwaszczeniem.

Zastosowanie TEZOSAR® EXTRA BOX

Najlepszy efekt
osiągniesz, stosując
w fazie od 2 do 4 liści
(12–14 BBCH).

UCIĄŻLIWE CHWASTY W KUKURYDZY

TERBUTYLOAZYNA

Substancja o ponadprzeciętnym działaniu
odglebowym. Pobierana
przez korzenie.
Specjalizuje się
w zwalczaniu chwastów
dwuliściennych.

KOMOSA BIAŁA
CHENOPODIUM ALBUM

RDESTÓWKA POWOJOWATA
FALLOPIA CONVOLVULUS

MARUNA BEZWONNA
TRIPLEUROSPERMUM INODORUM

SZARŁAT SZORSTKI
AMARANTHUS RETROFLEXUS

RUMIAN POLNY
ANTHEMIS ARVENSIS

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
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CHWASTNICA JEDNOSTRONNA
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI

PRZYTULIA CZEPNA
GALIUM APARINE
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KAŻDY DZIEŃ NA WAGĘ PLONU
- NIE ZWLEKAJ Z ZABIEGIEM
Problem
zachwaszczenia
uprawy
kukurydzy polega przede wszystkim
na konieczności szybkiego usunięcia
konkurencji chwastów. Spośród polskich upraw wielkoobszarowych kukurydza najsilniej reaguje na zachwaszczenie spadkiem plonowania. Wyjaśnienie
wrażliwości gatunku na niebezpieczeństwo płynące z sąsiedztwa chwastów jest
trudne. Zjawisko jest bowiem efektem
procesów fizycznych i biochemicznych.

SZKODY W UPRAWIE KUKURYDZY

Ograniczenie dopływu całego spektrum
świetlnego do roślin kukurydzy odbija
się na zmianach w gospodarce hormonalnej w większym stopniu niż u innych
gatunków. Zmiany w proporcjach cytokinin i auksyn powodują, że roślina zaczyna
szybciej budować część nadziemną, co
jest rodzajem samoobrony polegającym
na zdominowaniu chwastu. W wyniku
skierowania energii wzrostu na część
nadziemną dochodzi do słabszego rozwoju części podziemnej. Słabiej rozbudowany system korzeniowy nie pobiera
odpowiedniej ilości wody ani składników
pokarmowych. Skutkuje to powolnym
wzrostem, większą wrażliwością na susze
i w efekcie słabszym plonowaniem.

Każdy dzień
opóźnienia
odchwaszczania
obniża plony.

Podsumowując fizjologiczno-biochemiczny
proces w ujęciu agrotechnicznym, możemy
powiedzieć, że każdy dzień opóźnienia
odchwaszczania obniża plony. Widać to
w doświadczeniach, w których porównuje
się plonowanie upraw kukurydzy przy różnych terminach odchwaszczania. Poletka,
które odchwaszczane są późno, charakteryzują się niższymi roślinami, wykształcającymi mniejsze kolby, w wyniku czego osiąga
się niższe plony zarówno zielonej masy, jak
i nasion. Badania IUNG PIB we Wrocławiu
wskazują, że okres liczony od wschodów,
w którym komosa czy chwastnica jednostronna nie wpływają negatywnie na plon,
to tylko 14 dni. Powyższe dane wskazują,
że herbicyd w uprawie kukurydzy powinien
być stosowany jak najwcześniej, najlepiej
do fazy 2. liścia, a na pewno nie później niż
do fazy 4. liścia.
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GATUNKI KONKURENCYJNE DLA UPRAWY

Kukurydza, jak każda uprawa, jest atakowana przez kilka gatunków chwastów,
które są szczególnie trudne do zwalczenia i wpływają na dużą stratę plonu.
Do gatunków jednoliściennych, najbardziej zagrażających uprawie, należą
chwastnica jednostronna i inne chwasty
prosowate. Chwastnica rozwija się bardzo szybko, tworząc „dywany” i konkurując o światło. Szybki przyrost chwastnicy i możliwość uzyskiwania dużej masy
roślinnej powodują, że wraz ze wzrostem
nie spada konkurencyjność chwastu.
Obok chwastnicy jednostronnej notuje się
też zwiększającą się presję innych gatunków jednoliściennych. Wraz ze wzrostem
temperatury rośnie znaczenie włośnic
i palusznika. Jednocześnie perz właściwy
wciąż zagraża uprawie.

GORCZYCA POLNA
SINAPIS ARVENSIS

MARUNA BEZWONNA
TRIPLEUROSPERMUM
INODORUM

Przy dużej liczbie nasion w glebie chwasty
kapustowate, a głównie gorczyca polna,
mogą stanowić poważne zagrożenie dla
uprawy. Na szczęście gatunek ten jest
łatwo zwalczany przy użyciu dowolnego
herbicydu zarejestrowanego w uprawie
kukurydzy. Rumianowate, a wśród nich
gatunki o silnym wzroście, jak maruna,
również zagrażają uprawie kukurydzy.
Jednak, podobnie jak rośliny kapustowate,
nie stanowią szczególnego problemu, jeśli
są zwalczane odpowiednimi herbicydami.

TRUDNE DO ZWALCZENIA

Sytuacja wygląda odmiennie w regulacji liczebności bylicy pospolitej i ostrożnia
polnego. Oba są uznawane za gatunki
trudne w zwalczaniu i dość odporne na
większość herbicydów. Bylica pospolita to
chwast, który sprawia coraz więcej problemów. Wraz ze wzrostem powierzchni
uprawy kukurydza trafia na coraz gorsze
siedliska, w tym te zachwaszczone bylicą.
Chwast jest rośliną wieloletnią, która rozmnaża się z kłączy i nasion. Silny system
korzeniowy uniemożliwia mechaniczne
pozbywanie się roślin, a w niektórych
przypadkach powoduje ich dodatkowe
namnażanie. Tylko kilka rodzajów herbicydów skutecznie zwalcza bylicę.

KOMOSA BIAŁA
CHENOPODIUM ALBUM

Wśród chwastów dwuliściennych najgroźniejsze są te potrafiące wytworzyć dużą biomasę.
Komosa biała należy do gatunków, których tempo wzrostu nie
ustępuje kukurydzy, dlatego też
komosa w warunkach wysokiego nawożenia potrafi przerastać roślinę uprawną. Innymi
szybko rosnącymi i zagrażającymi kukurydzy gatunkami są
chwasty kapustowate, należące
do rodzajów rzodkiew, gorczyca
i rzepak, rumianowate z rodzaju
maruna oraz bylica pospolita
i ostrożeń polny.

Ostrożeń polny to kolejny gatunek silnie zagrażający uprawom kukurydzy.
Rozmnaża się z odrostów korzeniowych
i nasion. Przemieszczające się wraz
z wiatrem nasiona stanowią potencjalne
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zagrożenie dla wszystkich pól. Ostrożeń rozmnażający się z rozłogów to
z kolei problem stanowisk gliniastych,
na których trudno jest wykonać odpowiednio głęboką orkę z właściwym
odwróceniem skiby. By osiągnąć pełny
sukces w zwalczaniu ostrożnia polnego
rosnącego z rozłogów, należy używać
wyspecjalizowanych mieszanek herbicydowych. Chwasty piętra niskiego, jak
fiołki, jasnoty, przetaczniki i gwiazdnica
są groźne, gdy pojawiają się masowo.
Przy całkowitym pokryciu gleby potrafią spowolnić wzrost kukurydzy. Strata
może okazać się trudna do nadrobienia,
nawet po usunięciu konkurencji.

pola obornikiem, ponieważ jej ziarniaki
przeżywają w układzie pokarmowym
zwierząt hodowlanych.
Cechą charakterystyczną tego gatunku
są silnie spłaszczone pochwy liściowe.
Liście mają zazwyczaj kolor ciemnozielony z jaśniejszymi przebarwieniami, są
szerokie (około 2 centymetrów) i faliste. Źdźbło jest spłaszczone, w dolnej
części może być lekko fioletowe i rozgałęzione, często zgięte w dolnych
kolankach. Osiąga od 30 do 100 cm
wysokości. Posiada wiązkowy system
korzeniowy.
Szkodliwość chwastnicy jednostronnej
polega na silnym osłabianiu uprawianej rośliny poprzez konkurencję o wodę
i składniki pokarmowe, zwłaszcza gdy
wzejdzie wiosną. Chwastnica jest bardzo
silnie ekspansywna i pobiera z gleby bardzo dużo azotu, co powoduje zmniejszenie plonu roślin uprawnych. Jedna roślina
może wydać od 300 do kilku tysięcy
ziarniaków.

Uporczywa i trudna do zwalczenia jest
również chwastnica jednostronna. To
jednoroczny chwast należący do grupy
roślin ciepłolubnych. Potocznie nazywana jest prosem jednostronnym, kurzym
prosem, prosem japońskim, prosówką lub
prosem dzikim. Chętnie zasiedla gleby
piaszczysto-gliniaste oraz piaszczyste,
żyzne i wilgotne. Preferuje gleby bogate
w azot, potas i wapń. Najczęściej występuje w roślinach okopowych, kukurydzy i w ogrodach. Może pojawić się
zachwaszczenie wtórne – po nawiezieniu

RECOSAR® 960 EC doskonale
wpisuje się w strategię walki
z chwastnicą jednostronną.
Jest idealnym partnerem do
tworzenia programów ochrony
o najwyższej skuteczności. Jego
ogromną zaletą jest również elastyczność w zakresie stosowania
– od momentu siewu do fazy
4. liścia kukurydzy.
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Chwasty rdestowate to oddzielna, warta
wspomnienia grupa roślin segetalnych.
Stanowią zbiór kilku różniących się od
siebie gatunków. Na polach kukurydzy
pojawiają się w późniejszym terminie,
jednak ich masowa obecność powoduje
silną konkurencję. Jeśli siedlisko jest zajęte
przez rdesty, często wymaga zabiegu
korygującego, ponieważ nie zawsze
chwasty zostają zwalczone przy użyciu
herbicydów przedwschodowych, zwłaszcza gdy aplikacja odbywa się w niekorzystnych warunkach.
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czy powierzchni gleby. Wysoka temperatura podczas zabiegu przyczynia się
do obniżenia skuteczności chwastobójczej. Należy pamiętać, że w godzinach
wczesnowieczornych, gdy spada temperatura powietrza, temperatura gleby
wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.
W takich warunkach wytwarza się rodzaj
poduszki
termicznej
ograniczającej
dotarcie kropli herbicydu do powierzchni
gleby i powierzchni liści chwastów. Ryzyko
niepowodzenia potęgują zabiegi z użyciem wysokiego ciśnienia i drobnych
kropli.

ISTOTNA TECHNIKA ZABIEGU

Zarówno przedwschodowe, jak i powschodowe stosowanie herbicydów w kukurydzy
nie powinno odbywać się przy niskiej
wilgotności powietrza. Przy wilgotności
powietrza na poziomie 40–50% większość cieczy roboczej odparowuje,
nie docierając do powierzchni chwastów

W przypadku zwalczania chwastów po wschodach rośliny
uprawnej ważne jest zachowanie reżimu zastosowania środków ochrony roślin przy niskim
lub średnim promieniowaniu UV.
Wysoki poziom promieniowania
UV może powodować poparzenia na liściach rośliny uprawnej. Nie powinno się wykonywać zabiegu odchwaszczania
w okresie, kiedy kukurydza
znajduje się pod wpływem
warunków „stresowych”. Nocne
przymrozki i niska temperatura
dobowa nie sprzyjają dezaktywacji herbicydów. Zwolniony
metabolizm roślin nie rozkłada
substancji aktywnych, co może
spowodować zatrzymanie lub
spowolnienie wzrostu.

Podstawą właściwej
ochrony przed chwastami
powinna być zasada:
im wcześniej wykonamy
zabieg, tym straty w plonie
są mniejsze.
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SKUTECZNE SPOSOBY
ZWALCZANIA CHWASTÓW
W KUKURYDZY
Zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie kukurydzy jest
możliwe przy zastosowaniu licznych
substancji chwastobójczych. Spośród
szerokiej gamy produktów dostępnych
na rynku, produkty z CIECH Sarzyna
zdobywają duży udział. Swoją pozycję
zawdzięczają dopasowaniu do potrzeb
zarówno uprawy, jak i plantatora.
Trzy spośród najbardziej popularnych
substancji aktywnych stosowanych
w kukurydzy znajdują się w preparatach herbicydowych CIECH Sarzyna:
NIKOSAR® 060 OD, JUZAN 100 SC
i TEZOSAR® 500 SC, które stanowią ważne
ogniwo w technologii herbicydowej stosowanej na tysiącach hektarów pól
obsianych kukurydzą.

NIKOSAR® 060 OD ma formę zawiesiny
olejowej, dzięki czemu zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej. Znalazło to swoje odzwierciedlenie
w zapisie etykietowym, w którym produkt może być bezpiecznie aplikowany
aż do osiągnięcia przez roślinę uprawną
fazy ośmiu liści. Preparat zwalcza chwasty jednoliścienne, takie jak najbardziej popularna w uprawach kukurydzy
chwastnica jednostronna, ale również
uciążliwy perz właściwy. Skuteczność
zwalczania poszczególnych gatunków
zależy od dawki. W aplikacji 0,5 litra na
hektar zwalczana jest chwastnica jednostronna, perz zaś wymaga zastosowania
wyższej dawki – 0,7 l/ha.

NIKOSAR® 060 OD

NIKOSAR® 060 OD to produkt oparty
na znanej na całym świecie substancji, będącej w czołówce pod względem
powierzchni stosowania. NIKOSAR® 060 OD
skutecznie zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne przy aplikacji powschodowej.
Mechanizm działania herbicydu polega
na blokowaniu wytwarzania aminokwasów, wykonujących liczne zadania w roślinie, z których najważniejszym jest rola
budulca. Z aminokwasów zbudowane
są bowiem białka, a bez tego budulca
roślina przestaje rosnąć. Po pewnym czasie rośliny wrażliwe na NIKOSAR® 060 OD
ze względu na zablokowanie pozostałych
funkcji aminokwasów zaczynają żółknąć
i zamierać. Pierwsze objawy widoczne są
już po kilku dniach, a po kilkunastu uwidacznia się proces zamierania rośliny.

NIKOSAR® 060 OD z chwastów dwuliściennych zwalcza marunę bezwonną,
przytulię czepną, chwasty kapustowate,
w tym samosiewy rzepaku, tasznik czy
tobołki. Eliminuje również gatunki chwastów piętra niskiego, niebezpieczne
w pierwszych fazach rozwojowych rośliny
uprawnej należące do rodzajów gwiazdnica, jasnota czy fiołek.
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TEZOSAR® 500 SC

Zastosowanie TEZOSAR® 500 SC to bezpieczne i niezawodne rozwiązanie umożliwiające pozbycie się szerokiego spektrum chwastów. Herbicyd pobierany jest
głównie przez korzenie i liście młodych
chwastów, dzięki czemu jest skuteczny
we wczesnych fazach rozwojowych.
Najlepszym terminem stosowania jest
faza do czterech liści rośliny uprawnej.
Produkt długo chroni przed ponownymi
wschodami. Działanie chwastobójcze
trwa od 6 do 8 tygodni po aplikacji, dlatego nie ma obaw o niską skuteczność
chwastobójczą, nawet w wypadku, gdy
początkowy wzrost kukurydzy hamują
niekorzystne warunki pogodowe.
JUZAN 100 SC

JUZAN 100 SC to produkt należący do
najnowszej grupy chemicznej trójketonów. Preparat po wniknięciu do rośliny
powoduje, że w roślinie przestają być
wytwarzane karotenoidy. Substancje te
należą do naturalnych przeciwutleniaczy.
Ich rolą jest przeciwdziałanie tworzeniu się niebezpiecznych dla rośliny
reaktywnych form tlenu powstających
podczas fotosyntezy.
Substancja aktywna mezotrion jest
ceniona przede wszystkim za zwalczanie
szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych. W wyższych dawkach jest również skuteczna w zwalczaniu chwastnicy
jednostronnej i trudniejszej do zwalczania
włośnicy, a nawet palusznika krwawego.
Produkt pobierany jest poprzez liście,
aczkolwiek substancja aktywna wykazuje
również działanie odglebowe. Szybkie
wnikanie i działanie sprawiają, że efekty
chwastobójcze widoczne są już po kilku
dniach po zastosowaniu.

Substancja aktywna mezotrion
jest ceniona przede
wszystkim za zwalczanie
szerokiego spektrum chwastów
dwuliściennych.
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w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych w terminie od dwóch do ośmiu
liści rośliny uprawnej. Ma to znaczenie
w przypadku silnej presji chwastów późno
wschodzących, jak rdesty. Wzmocnienie w zwalczaniu jednorocznych chwastów jednoliściennych poprzez wprowadzenie dwóch mechanizmów działania
wpływa na osiągnięcie najwyższej skuteczności zwalczania i zabezpieczenie
przed powstawaniem odporności. Połączenie jest stosowane obecnie na dużej
powierzchni i wybierane ze względu na
spektrum działania i uniwersalność.

NIEZAWODNE POŁĄCZENIA

Mając do dyspozycji trzy różnorodne
i wysoce skuteczne substancje, można
sporządzać wiele technologii herbicydowych zarówno pojedynczych zabiegów,
jak też zabiegów sekwencyjnych.
Połączenie produktów NIKOSAR® 060 OD
z TEZOSAR® 500 SC to ekonomiczna kombinacja pozwalająca na wczesne zastosowanie z długotrwałym zabezpieczeniem przed ponownymi wschodami
chwastów. Produkty świetnie uzupełniają
się pod względem skuteczności w zwalczaniu poszczególnych gatunków, razem
tworząc mieszaninę o szerokim spektrum
działania. Zwalczane są zarówno chwasty jednoliścienne, jak i dwuliścienne.

Najbardziej rozbudowane rozwiązanie, czyli połączenie trzech herbicydów: NIKOSAR® 060 OD, JUZAN 100 SC
i TEZOSAR® 500 SC daje możliwość zastosowania w uprawach kukurydzy, gdzie
ważna jest stuprocentowa skuteczność.
Kombinację poleca się w warunkach
wysokiej presji chwastów, kiedy plantatorowi zależy na szybkości chwastobójczej. Rozwiązanie najlepiej stosować
w wypadku zasiedlenia plantacji przez
chwasty trudne do usunięcia.

NIKOSAR® 060 OD w połączeniu z produktem JUZAN 100 SC stanowi kompletne rozwiązanie zwalczające chwasty
w kukurydzy. W porównaniu do wcześniej
omawianej mieszaniny daje możliwości
zastosowania w szerszym przedziale czasowym. Zapewnia wysoką skuteczność
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ZACHWASZCZENIE
TO SPADEK PLONU
W uprawie kukurydzy zabieg regulacji
konkurencyjności chwastów ma podstawowe znaczenie w uzyskaniu wysokiego plonu z jednostki powierzchni.
Według naukowych źródeł opóźnienie
terminu odchwaszczania powyżej fazy
2–3 liści kukurydzy wiąże się ze stratą
min. 20 kg suchego ziarna dziennie.

PAKIET HERBICYDOWY, KTÓRY SPEŁNIA
WSZYSTKIE OCZEKIWANIA

Zadaniem dobrze dobranych herbicydów jest przede wszystkim utrzymanie
czystego pola aż do zbioru. Na sukces
wpływa kilka elementów: szerokie spektrum zwalczanych chwastów, szybkie
działanie, skuteczność chwastobójcza na
chwasty znajdujące się nawet w zaawansowanych fazach rozwojowych, długotrwałe zabezpieczenie przed ponownymi
wschodami, wysokie bezpieczeństwo dla
rośliny uprawnej oraz niezależność działania od warunków siedliskowych.
Trudno uzyskać najwyższe parametry dla
wszystkich wymienionych elementów, stosując jeden herbicyd. Możliwe jest to jednak w przypadku właściwie sporządzonej
mieszaniny zbiornikowej wielu preparatów herbicydowych, dozowanej w dawkach dostosowanych do sytuacji na polu.
Gwarancję sukcesu zapewnia pakiet herbicydów NIKOSAR® 060 OD, JUZAN 100 SC
i TEZOSAR® 500 SC.
SZEROKIE SPEKTRUM
ZWALCZANYCH CHWASTÓW

Kompozycja produktów NIKOSAR® 060 OD,
JUZAN 100 SC i TEZOSAR® 500 SC to
gwarancja zwalczania szerokiego spektrum chwastów zagrażających kukurydzy.
Dzięki efektowi synergii nie tylko zwiększa
się liczba gatunków wrażliwych na mieszaninę, lecz także poprawia się skuteczność zwalczania gatunków uznawanych
za trudne, jak ostrożeń i bylica.
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NIEZASTĄPIONY W ZWALCZANIU
CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZED PONOWNYMI
WSCHODAMI CHWASTÓW

Kukurydza jest zachwaszczana przez
chwasty jedno- i dwuliścienne. Gatunkami jednoliściennymi są np. chwastnica
jednostronna i perz właściwy. Coraz częściej dochodzi do zasiedlenia plantacji przez włośnice – zieloną i siną oraz
palusznik krwawy. W niektórych uprawach można również spotkać samosiewy zbóż czy owies głuchy. Mieszanka
herbicydów skutecznie zwalcza chwasty
trawiaste, takie jak chwastnica jednostronna. Pakiet można stosować z sukcesem nawet w warunkach kompensacji
chwastnicy na polu.

Szerokie rzędy i dość powolny wzrost kukurydzy w początkowych fazach rozwojowych powodują, że zacienianie chwastów
następuje dość późno. Okres ten wydłuża
się w sytuacji, gdy wiosną panują warunki
niekorzystne dla szybkiego wzrostu kukurydzy. Jeżeli nie dokona się właściwego
zabezpieczenia, warunki te sprzyjają
ponownym wschodom chwastów. Dzięki
zastosowaniu TEZOSAR® EXTRA BOX aplikowane są substancje o działaniu odglebowym, skutecznie chroniące przed wtórnym zachwaszczeniem.
NIEZALEŻNOŚĆ OD WARUNKÓW
ŚRODOWISKA I SWOBODA
W WYBORZE TERMINU STOSOWANIA

SZYBKIE DZIAŁANIE

Swoboda w wyborze terminu stosowania
to ceniona wśród plantatorów kukurydzy
cecha. Stosowanie herbicydów w oczekiwaniu na wzrost wszystkich chwastów
powoduje, że część roślin osiąga fazy,
w których stają się mniej wrażliwe na
zastosowane dawki preparatów. Idealna
mieszanina herbicydowa musi zatem
być skuteczna niezależnie od wilgotności gleby, natychmiast niszczyć występujące na plantacji chwasty, nawet te
w zaawansowanych fazach rozwojowych,
oraz chronić uprawę przed wtórnymi
wschodami chwastów. Oczekiwania te
spełnia kompozycja NIKOSAR® 060 OD,
JUZAN 100 SC i TEZOSAR® 500 SC.

Wrażliwość
kukurydzy
na
zachwaszczenie
powoduje,
że każdego dnia roślina próbuje konkurować z otaczającymi ją chwastami. W pierwszych etapach wzrostu objawia
się to nadmierną rozbudową
części nadziemnej kosztem systemu korzeniowego. Kukurydza
ze słabym systemem korzeniowym pobiera mniej składników
pokarmowych i jest wrażliwsza na suszę. Ważne zatem, by
chwasty zniknęły z pola niemal
bezpośrednio po opryskach.
W optymalnych warunkach
pogodowych po zastosowaniu
pakietu herbicydów zatrzymanie wzrostu chwastów następuje zaraz po aplikacji. Pierwsze efekty zamierania widoczne
są już po kilku dniach.

PAKIET GOTOWY
NA WSZYSTKO!
Szerokie spektrum zwalczanych
chwastów
Połączenie bardzo dobrego
działania odglebowego
z nalistnym
Aplikacja nalistna możliwa
nawet w fazie 15-16 BBCH

Gotowe rozwiązanie
do skutecznej
ochrony kukurydzy

www.ciechagro.pl
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać
z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone
w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze
środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
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PROGRAMY OCHRONY
HERBICYDOWEJ
KUKURYDZY – 2022

Program
„Czysty
start”

Program
„Zacznij
od gleby”

BBCH

NOWOŚĆ
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PROGRAM
„CZYSTY START”

PROGRAM
„ZACZNIJ OD GLEBY”

Kompleksowa ochrona kukurydzy
w terminie przedwschodowym
o działaniu nalistnym oraz
późno powschodowe zwalczanie
chwastnicy i innych chwastów
dwuliściennych.

Doglebowe zwalczanie chwastów
jednoliściennych oraz praktyczne
i niezawodne, nalistne rozwiązanie
od fazy 3 liści kukurydzy.

Połączenie innowacyjnej technologi BGT
zawartej w HALVETIC® z niezwykle skutecznym
TEZOSAR® EXTRA BOX
Uniwersalność nieselektywnego zwalczania
chwastów przed wschodami kukurydzy

Elastyczność terminu zastosowania
w uprawie kukurydzy
Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów
Skuteczność potwierdzona praktyką rolniczą

Długi termin stosowania TEZOSAR® EXTRA BOX

NOWOŚĆ

HALVETIC® [1,5 - 3,0 l/ha]
Tezosar® Extra Box –
Nikosar® 060 OD [0,7 l/ha]
Tezosar® 500 SC [1,0 l/ha]
Juzan 100 SC [1 l/ha]

Recosar® 960 EC [1,0 l/ha]
Nikosar® 060 OD [0,7 l/ha]
Juzan 100 SC [1,0 l/ha]
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CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej
segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony
roślin (AGRO) i jest ich największym polskim producentem oraz liderem
sprzedaży na rynku herbicydów (środków chwastobójczych). Przewagą
konkurencyjną spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie
instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka
chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków
ochrony roślin. Do najbardziej znanych znaków handlowych spółki należą
marki: CHWASTOX®, HALVETIC®, AGROSAR® 360 SL, AZOKSAR® 250 SC,
AKAPIT® 125 EC, TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW oraz WINDSAR 250 EC. Firma,
poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce
Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej produkty trafiają do
ponad 50 krajów całego świata.

CIECH Sarzyna S.A.
posiada certyfikaty:

ROLNIKU!
KUPUJ PRODUKTY CIECH SARZYNA
I ZBIERAJ DOŚWIADCZENIE, PLONY
ORAZ ATRAKCYJNE NAGRODY.

Więcej informacji znajduje się na stronie ciechagro.pl.
CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna
z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem
sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym
producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów
sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony
roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych.
Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad
3 tysiące osób w całej UE.
Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej
z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera
inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.
Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje
towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne
w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest
ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji,
rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.
CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością
o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global
Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa
odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Rolniku! Dołącz do programu PARTNER Sarzyna
na www.partnersarzyna.pl

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach
www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Stań się częścią społeczności skupionej na
profesjonalnym działaniu w obrębie ochrony roślin

SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI
UDZIELA:

CIECH SARZYNA SA
ul. Chemików 1
37–310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 17 24 07 111
sarzyna@ciechgroup.com

www.ciechagro.pl
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Sprzedaż
sprzedaz.sarzyna@ciechgroup.com
Marketing
marketing.sarzyna@ciechgroup.com

WSPÓŁPRACA Z WIODĄCYM
PRODUCENTEM ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN W POLSCE

DOŚWIADCZENIE,
WIEDZA, PROFESJNALIZM,
DORADZTWO
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NAGRODY PIENIĘŻNE
I ATRAKCYJNE
WYCIECZKI

DEDYKOWANE
PROMOCJE
I KONKURSY

Śledź nas na:

CIECH SARZYNA S.A.
ul. Chemików 1
37–310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 17 24 07 111
sarzyna@ciechgroup.com

www.ciechagro.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do Cieszka
przyjaznego chatbota!

PRZEJDŹ DO STRONY
WWW.CIECHAGRO.PL

