


Obecnie uprawa kukurydzy to nie tylko produkcja wysokiej jakości pasz objętościowych 
i energetycznych lecz także uprawa na ziarno do produkcji grysów w młynach kukurydzianych 
oraz kiszonki z przeznaczeniem na biogaz i bioetanol. We wszystkich kierunkach użytkowania 
najważniejsze jest uzyskiwanie wysokich plonów o najwyższej jakości.

Jednym z najważniejszych etapów agrotechnicznych w uprawie kukurydzy jest zwalczanie 
chwastów. Nieprawidłowa kontrola zachwaszczenie prowadzi do poważnych spadków plonu 
oraz obniżenia jakości ziarna i kiszonki. Dobór preparatów herbicydowych powinien uwzględniać 
skuteczność na chwasty oraz ekonomię ich zastosowania.

OCHRONA HERBICYDOWA KUKURYDZY
KOMPLEKSOWY PORADNIK: JAK ZWALCZAĆ CHWASTY W KUKURYDZY?

SKUTECZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW 
W KUKURYDZY, KROK PO KROKU

STOSOWANE W PRAKTYCE STRATEGIE ZWALCZANIA CHWASTÓW 
W KUKURYDZY
Jak skutecznie i ekonomicznie zwalczyć chwasty w kukurydzy?
Systemy stosowania herbicydów w kukurydzy 
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Doglebowo Nalistnie Zabiegi sekwencyjne

Wczesna eliminacja 
konkurencji chwastów
Optymalny rozwój kukurydzy już 
od wschodów roślin
Pełne wykorzystanie 
składników odżywczych przez 
rośliny kukurydzy
Prawidłowe nasłonecznienie 
plantacji
Brak rywalizacji z chwastami o 
wodę 
Skuteczność zabiegu 
uzależniona od wilgotności 
gleby

Optymalny termin zabiegu to 
BBCH 12-14 kukurydzy
Dobór preparatów do gatunków 
chwastów występujących 
na polu
Możliwość kontroli wtórnego 
zachwaszczenia
Eliminacja chwastów 
wieloletnich, głęboko 
korzeniących się
Skuteczne zwalczanie perzu 
właściwego
Skuteczność mniej uzależniona 
od wilgotności gleby
Niskie temperatury mogą 
mieć wpływ na obniżenie 
skuteczności

Łączą zalety zabiegów 
doglebowych i nalistnych
Najlepsze rozwiązanie przy 
kompensacji trudnych do 
zwalczania chwastów
Wprowadzenie wielu substancji 
aktywnych do technologii 
Wysoka skuteczność na wiele 
gatunków chwastów oraz 
zapobieganie powstawania 
odporności
Najskuteczniejsza metoda w 
monokulturze oraz na polach 
z nawożeniem organicznym
Konieczność wykonania 
dodatkowego wjazdu w pole
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Dobór najlepszej technologii zależy od warunków panujących na poszczególnych polach. Dla 
uzyskania najwyższych plonów przy wysokiej jakości kukurydzy, zwalczanie chwastów należy 
wykonać jak najwcześniej.

Zabiegi doglebowe
Zabiegi doglebowe wykonane przedwschodowo lub wcześnie powschodowo to zapewnienie 
kukurydzy optymalnych warunków rozwoju od początku wegetacji. Ograniczeniem przy wyborze 
tego sposobu zwalczania chwastów jest występującą na polach susza w momencie wykonywania 
zabiegów. Przesuszona gleba bardzo ogranicza aktywność substancji doglebowych, co jest 
powodem obniżenia ich skuteczności na chwasty. Drugim parametrem, który powinien mieć 
wpływ na decyzje o konieczności wykonania zabiegów nalistnych jest obecność na polach perzu 
właściwego oraz chwastów wieloletnich głęboko korzeniących się, takich jak na przykład powój 
polny czy ostrożeń polny. Trudne do zwalczania przez zabiegi przedwschodowe mogą być również 
samosiewy rzepaku. 

Zabiegi nalistne
W trakcie suszy i w przypadku występowania opisanego powyżej zachwaszczenia, najlepiej jest 
podjąć decyzję o wykonaniu zabiegów nalistnych. Daje to możliwość doboru preparatów, które 
wykazują wysoką skuteczność na wszystkie chwasty występujące na polach. Należy jednak 
pamiętać, że pomimo szerokiego okna zastosowań tych rozwiązań zgodnie z etykieta rejestracyjną, 
najczęściej pomiędzy 2 a 8 liściem (BBCH 12-18), optymalnym terminem na ich zastosowanie jest 
faza pomiędzy 2 a 4 liściem kukurydzy (BBCH 12-14). Chwasty zwalczane zbyt późno, czyli po 4 
liściu kukurydzy, będą miały już negatywny wpływ na jej rozwój. Dodatkowo ich fazy rozwojowe 
będą bardziej zaawansowane i skuteczność preparatów może być ograniczona. Zabiegi nalistne 
są mniej uzależnione od wilgotności gleby natomiast negatywny wpływ na skuteczność będzie 
miała niska temperatura w momencie ich wykonywania. 

Zabiegi sekwencyjne
Optymalnym rozwiązaniem na większość problemów jest technologia sekwencyjna, która łączy 
zalety zabiegów doglebowych jak i nalistnych. Jest to rozwiązanie bardzo często stosowane na 
polach gdzie występuje kompensacja niektórych gatunków chwastów, w monokulturze kukurydzy 
czy na polach gdzie używane są nawozy organiczne i występuje ryzyko wtórnego zachwaszczenia.

BEZPIECZEŃSTWO KUKURYDZY
Kukurydza jest wrażliwa na wszelkiego rodzaju utrudnienia, jakie ją spotykają podczas wegetacji, 
do momentu mocnego ukorzenienia. Może reagować alergicznie na wszystkie zabiegi, jakimi jest 
traktowana.

Należy zachować ostrożność przy sporządzaniu mieszanin herbicydów z nawozami, gdyż objawy 
fitotoksyczności (uszkodzeń) mogą spowodować zarówno niektóre herbicydy, jak 
i nawozy nalistne. Wybór sprawdzonych substancji, oraz przestrzeganie określonych warunków 
podczas wykonywania zabiegów (np. temperatur podczas wykonywania zabiegów czy faz 
rozwojowych kukurydzy) to kolejny sposób ochrony uprawy przed fitotoksycznością.

WYBIERAJĄC TECHNOLOGIĘ DO OCHRONY KUKURYDZY NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ

 BEZPIECZEŃSTWO  KOSZT SKUTECZNOŚĆ



NIESŁABNĄCA POPULARNOŚĆ = NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA 
I BEZPIECZEŃSTWO DLA KUKURYDZY

WYBIERZ RINCON 25 SG, HENIK 50 SG, HENIK EXTRA 040 OD OD INNVIGO! 

RINCON 25 SG
Innvigo oferuje również drugi preparat o takim samym składzie i właściwościach o nazwie RIMEL 25 SG.

INFORMACJE O PRODUKCIE DAWKOWANIE

»

»

»
»
»

Substancja aktywna: rimsulfuron, 
zawartość 25% (250g/kg)
Formulacja: SG (granule rozpuszczalne 
w wodzie)

Jednoroczne chwasty jednoliścienne: 50-60 g/ha
Chwasty dwuliścienne: 50-60 g/ha
Perz właściwy: 60 g/ha

Idealnie nadaje się do stosowania nalistnego w powschodowej ochronie kukurydzy.
 
Rimsulfuron zawarty w herbicydzie Rincon 25 SG działa systemicznie, a dzięki nowoczesnej 
formulacji SG zapewnia jeszcze szybsze przemieszczanie wewnątrz chwastów, hamując ich 
rozwój już po godzinie od zastosowania.

Na liście zwalczanych chwastów znajdują się te najgroźniejsze zarówno z grupy jedno- jak 
i dwuliściennych. Szerokie spektrum sprawia, że Rincon 25 SG staje się niezbędny w zwalczaniu 
chwastów w kukurydzy.

CHWASTY DWULIŚCIENNE WRAŻLIWE NA RIMSULFURON:

CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE WRAŻLIWE NA RIMSULFURON:

» blekot pospolity
» bodziszek drobny
» dymnica pospolita
» gorczyca polna
» gwiazdnica pospolita

» jasnota purpurowa
» jasnota różowa
» mak polny
» maruna bezwonna
» ostrożeń polny

» przytulia czepna
» rumian polny
» rumianek pospolity
» rzodkiew świrzepa
» samosiewy rzepaku

» szarłaty
» szczawie
» tasznik pospolity
» tobołki polne
» wilczomlecz obrotny

» chwastnica jednostronna
» miotła zbożowa

» owies głuchy
» perz właściwy

» włośnice
» wyczyniec polny

Niesłabnąca od lat popularność rimsulfuronu to potwierdzenie niezawodności działania. 
Najlepsze efekty po zastosowaniu herbicydu Rincon 25 SG uzyskamy stosując go na chwasty 
w najwrażliwszych fazach rozwojowych tj. do 2-4 liści chwastów jednorocznych.

Termin zastosowania środka RINCON 25 SG to fazy kukurydzy od 1 do 7 liścia.



Rincon 25 SG może być zastosowany w bardzo wielu kombinacjach 
z różnymi produktami.

RINCON 25 SG - Partnerzy do mieszanin zbiornikowych

HENIK 50 SG i HENIK EXTRA 040 OD

Henik 50 SG oraz Henik Extra 040 OD to kolejne herbicyd do zwalczania chwastów w kukurydzy 
z oferty INNVIGO.
 
Zawierają najpopularniejszą i najchętniej stosowaną w kukurydzy substancję nikosulfuron, który 
jest niezwykle selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Chwasty pobierają go głównie 
przez liście, gdzie szybko przemieszcza się do stożków wzrostu blokując podziały komórkowe, 
czego następstwem jest zamieranie wrażliwych chwastów. Nikosulfuron jest substancją do 
powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (np. 
prosowate i owies głuchy). Do listy wrażliwych na nikosulfuron należy też cała gama chwastów 
dwuliściennych.

CHWASTY DWULIŚCIENNE WRAŻLIWE NA NIKOSULFURON:

» bieluń dziędzierzawa
» fiołek polny
» gorczyca polna
» gwiazdnica pospolita
» jasnota purpurowa

» jasnota różowa
» kurzyślad polny
» ostrożeń polny
» palusznik krwawy
» poziewnik szorstki

» przytulia czepna
» psianka czarna
» rdest powojowaty
» rdest ptasi
» rzodkiew świrzepa

» szarłat szorstki
» szczaw polny
» tasznik pospolity
» tobołki polne
» żółtlica drobnokwiatowa

Nikosulfuron jest najpopularniejszą substancją wykorzystywaną do konstruowania skutecznych 
mieszanin zbiornikowych w zwalczaniu chwastów w kukurydzy.



INFORMACJE O PRODUKCIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

DAWKOWANIE I TERMIN STOSOWANIA

DAWKOWANIE I TERMIN STOSOWANIA

»

»

»

»

»
»
»
»

»

»

Substancja aktywna: nikosulfuron, 
zawartość 50% (500 g/kg)
Formulacja: SG (granule rozpuszczalne 
w wodzie)

Substancja aktywna: nikosulfuron, 
zawartość 40g/l (4,15%)
Formulacja: OD (zawiesina olejowa 
do rozcieńczania wodą)

Jednoroczne chwasty jednoliścienne: 60-80 g/ha
Chwasty dwuliścienne: 60-80 g/ha
Perz właściwy: 80 g/ha
Termin stosowania: w fazie 2-8 liści kukurydzy 
(BBCH 12-18).

Maksymalna /zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: w fazie 2-7 liści kukurydzy 
(BBCH 12-17).

Nikosulfuron - partnerzy do mieszanin zbiornikowych

Innvigo oferuje również drugi preparat o takim samym składzie i właściwościach o nazwie NIXON 50 SG.

Innvigo oferuje również drugi preparat o takim samym składzie i właściwościach o nazwie NIXON EXTRA 040 OD.



Zabieg powschodowy nalistny:

JAK OPTYMALNIE ZASTOSOWAĆ TECHNOLOGIĘ OPARTĄ 
O SUBSTANCJE RIMSULFURON I NIKOSULFURON?

Zabiegi sekwencyjne:

DZIAŁANIE ADIUWANTÓW:
Stabilizują skuteczność mieszanin 
herbicydowych
Poszerzają spektrum działania np. Rinconu 
25 SG, istotnie wpływają na przyśpieszanie
oraz wydłużanie działania
Pozwalają na wywołanie realnego efektu
synergistycznego

Ułatwiają pokonanie bariery ochronnej 
chwastów w warunkach niekorzystnych 
dla pobierania substancji aktywnych 
(przykład fiołek –w warunkach niskich 
temperatur, komosa –w warunkach suszy)

»

»

»

»

Z drugiej strony stosowanie adiuwantów może zwiększać ryzyko uszkodzenia roślin kukurydzy. 
Przyspieszając i wzmacniając działanie herbicydów, niewłaściwie zastosowane adiuwanty mogą 
mieć niekorzystny wpływ na kukurydzę.



BEZPIECZEŃSTWO

Zabiegi łącznie ze stymulatorami wzrostu 
Zabiegi łącznie z nawozami nalistnymi
Zabiegi łącznie z nawozami nalistnymi
zawierającymi fitohormony

Zabiegi łącznie ze środkami 
fosforoorganicznymi zawierającymi 
aminokwasy

W stosowaniu łącznym z produktami 
działającymi kontaktowo lub parząco 
(bromoksynil)*
W mieszaninie zbiornikowej, w której 
znajduje się mocznik lub saletra amonowa
W mieszaninie zbiornikowej, w której 
znajdują się płynne lub krystaliczne nawozy 
nalistne*

Jeżeli partnerem jest preparat płynny 
zawierający solwenty, które w połączeniu z 
herbicydami działają jak adiuwanty 
(np. florasulam+2,4 D w formulacji SE)
Jeżeli partnerem do mieszaniny jest 
regulator wzrostu: np. dikamba*

»
»
»

»

»

»

»

»

»

Pewne połączenia mogą nieść ryzyko uszkodzeń kukurydzy, lub znacznego obniżenia skuteczności 
zastosowanych produktów.

Ryzykowne mieszaniny dla wielu herbicydów, w tym tych zawierających rimsulfuron lub/i nikosulfuron:

Świadomość tych zasad i wymogów pozwala na najlepsze wykorzystanie potencjału stosowanych 
środków ochrony roślin oraz uzyskanie najlepszych efektów zwalczania chwastów i najlepszych 
plonów.

W kilku sytuacjach oznaczonych * można rozważyć obniżoną o połowę dawkę adiuwanta.

Do łącznego stosowania z herbicydami Rincon 25 SG i Henik 50 SG polecane są sprawdzone 
adiuwanty: Silitop 90 EC lub Asystent+ 90 EC w stężeniu 0,05%.

KIEDY NALEŻY ZREZYGNOWAĆ Z UŻYCIA ADIUWANTÓW

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z DORADCAMI INNVIGO

Uwaga:

Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów 

wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem finalnego zabiegu.

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 w etykiecie.


