Publikacja została zamieszczona na stronie ZSP CKU Przygodzice. Zabrania się
umieszczania poniższej publikacji w na innych stronach internetowych.
PAWEŁ JAKUBOWSKI
PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE ZAWÓD TECHNIK ROLNIK
KUKURYDZA NA ZIARNO
Gospodarstwo rolne planuje uprawę kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno, (nasiona
zaprawiono zaprawą Vitavax). Przewidywany termin siewu 3/IV, termin zbioru 1/X. Pod uprawę
przewiduje sie 3 ha pola kompleksu żytniego bardzo dobrego pH 6,1, klasy IIIb. Na podstawie
przeprowadzonej analizy gleby stwierdzono średnią zawarośc potasu i wysoką fosforu. Nawożenie
obornikiem 25 t /ha. Planuje się nawożenie dolistne w fazie 7 liści nawozem Suplo 220 w ilości 5 l/ha.
Przewidywany plon ziarna 8 t/ha. Przedplonem było pszenżyto zebrane w 1/VIII. Okres gospodarczy
trwa 249 dni (15 .III - 18 XI). Występują chwasty dwuliścienne, chwastnica jednostronna i włosnice
oraz zagrożenie ploniarką zbożówką.
Opracowac projekt realizacji prac związanych z uprawą kukurydzy na ziarno, obejmujący prace
od przygotowania pola do zbioru i dostarczenia do suszarni ziarna
Projekt realizacji prac powinien zawierac :
1.Tytuł odnoszący się do zakresu treści opracowania.
2.Założenia, czyli dane niezbędne do wykonania zadania wynikające z treści zadania i dokumentacji
3.Wykaz zabiegów uprawowych, nawożenia, pielęgnacyjnych, ochrony roslin, zbioru, oraz terminy
ich wykonania wraz z doborem sprzętu w formie tabeli
4 Dawki nawozów mineralnych w czystym składniku na jeden hektar
5.Zapotrzebowanie na nawozy organiczne, mineralne i nawozy dolistne w masie towarowej
( lub w l)- na jeden hektar i powierzchnię pola,
6.Zapotrzebowanie na ilośc materiału siewnego na ha i powierzchnie pola (kg)
7.Zapotrzebowanie na środki ochrony roślin na ha i na powierzchnię pola
Do wykonania zadania należy wykorzystac:
Dawki nawozów fosforowych i potasowych pod kukurydzę na ziarno - Załącznik 1
Dawki azotu zalecane pod kukurydzę na ziarno -Załącznik 2
Dane potrzebne do ustalenia ilosci wysianych nasion oraz potrzebny wzór - Załącznik 3
Dostępne nawozy mineralne -Załącznik 4
Zalecenia dotyczące ochrony kukurydzy - Załącznik 5
Park maszynowy – Zalącznik 6
Załącznik 1 Dawki nawozów fosforowych i potasowych pod kukurydzę na ziarno
Plon ziarna
t/ha

Dawki P2O5 w kg /ha

Dawki K2O w kg/ha

Klasa zasobnosci gleby

Klasa zasobnosci gleby

niska

średnia

wysoka

niska

średnia

wysoka

6

70

65

50

125

100

75

7

80

70

55

140

110

85

8

90

80

65

155

125

95

9

95

85

70

170

135

100

10

105

95

75
1

185

150

110

Załącznik 2 Dawki nawozów azotowych kg/ha pod kukurydzę na ziarno
Plon ziarna t/ha

6

Wartośc stanowiska
niska

średnia

wysoka

110

100

90

Plon ziarna t/ha

Wartośc stanowiska

7

125

115

105

8

140

130

120

9

155

150

135

10

175

165

150

Załącznik 3 Dostępne nawozy mineralne
Nawóz

Zawartośc składnika

Saletra amonowa z magnezem 34 % N
Mocznik

46 % N

Siarczan amonu

20 % N

Fosforan amonu

18 % N i 46 % P2O5

Sól potasowa

60% K2O

Superfosfat potrójny

46% P2O5

Załącznik 4 Dane potrzebne do ustalenia ilosci wysianych nasion oraz potrzebny wzór
Wartośc użytkowa nasion = 95%, masa tysiaca nasion=360g, obsada 6 roslin/m2, ubytki 6 %
masa tysiąca nasion x liczba roslin/m2
ilośc wysiewu (kg/ha) =

---------------------------------------------------------------------------

+ ubytki

wartośc użytkowa
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Załącznik 5 Zalecenia dotyczace ochrony kukurydzy
Zwalczanie chwastów
Zwalczane
chwasty

Preparaty

Ilośc na 1ha

Faza / Termin

Dwuliscienne +
chwastnica,
włośnice

Mustang 306 SE + Titus
25 WG + adjuwant
Olbras 88 EC

0,6 l + 30-40 g
+0,5-1,5 l

Po wschodach w fazie 3-6 liści
właściwych

Dwuliscienne +
chwastnica +
włośnice

1 zabieg Trophy 768 EC

2-2,5 l

Po siewie, przed wschodami

2 zabieg Mustang 306 SE 0,3 l

Po wschodach w fazie 3-4 liści

Zwalczane
chwasty

Preparaty

Ilośc na 1ha

Faza / Termin

właściwych
Dwuliscienne

1 zabieg Mustang 306 SE 0,3 l

Po wschodach w fazie 3-6 liści
właściwych

2 zabieg Mustang 306 SE 0,3 l
w fazie 5-6 lisci wlaściwych ( w odstępie
7-10 dni)

Ploniarkę zbożową można zwalczać zaprawiając nasiona PROMETEM 400 SC lub opryskiem w fazie 2
- 4 liści kukurydzy preparatem: Karate Zeon 050 CS w dawce 0,1 l/ha lub Karate Zeon 100 CS w dawce
0,05 l/ha.
Załącznik 6 Park maszynowy
-Ciągnik Ursus 2812 + ładowscz Tur (moc silnika 38 KM)
-Ciągnik Ursus 4514 (moc silnika 66 KM)
-Ciągnik New Holland (moc silnika 98 KM)
-Brona zębowa U 212/2 ( zapotrzebowanie mocy 30 KM)
-Kultywator U448/2 (zapotrzebowanie mocy powyżej 40 KM)
-Brona talerzowa ( zapotrzebowanie mocy 40 KM)
-Pług obracalny zawieszany Ibis M2(zapotrzebowanie mocy powyżej 60KM)
-Rozsiewacz nawozów MXL- 1200 (zapotrzebowanie na moc powyżej 60 KM)
-Rorzutnik obornika ( zapotrzebowanie mocy 60 KM)
-Włóka
-Agregat uprawowy U -617 ( zapotrzebowanie mocy minimum 45 KM)
-Opryskiwacz ciągnikowy Pilmet P-612 ( zapotrzebowanie mocy 80 KM)
-Siewnik punktowy ( zapotrzebowanie mocy 55 KM)
-Kombajn zbożowy
-Przyczepy transportowe T -040 2 szt
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