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Jak to jest z tym GMO?

Co roku jeździ pan do 
Meksyku - ojczyzny ku-
kurydzy, jakie wrażenia ze 
spotkań i lustracji tamtej-
szych plantacji i odmian?

Od 1999 roku jeżdżę w oko-
lice Puerto Vallarta, znanego 
zresztą jako kurort. Pamiętać 
trzeba, że tam – jak wykopa-
liska wskazują – kukurydza 
w formie podobnej jak dzisiaj 
uprawiana była już 7 tys. lat 
temu. Nie zajmuję się jednak 
introdukcją meksykańskiej 
kukurydzy do nas, a jedynie 
wysyłam swoje nasiona i tam 
tylko namnażam nasz mate-
riał hodowlany. Meksykańska 
„rodowita” kukurydza byłaby 
dla nas nieprzydatna, bo ma 
ona liczbę FAO na poziomie 
700-800, a więc zakwitłaby 
ona u nas przy dobrej pogo-
dzie i dużej ilości szczęścia 
w końcu października. Naj-
wcześniejsze odmiany tam 
kwitną – aż trudno uwierzyć 
– 40 dni od chwili posiania, 
czyli to tak jakby u nas ku-
kurydza posiana 20 kwiet-
nia kwitłaby ostatniego 
maja. Ważne jest też to, że 
mogę tam spotykać wielu 
amerykańskich naukowców 
zajmujących się kukurydzą, 
a jak wiadomo z USA wła-
śnie płynie strumień wiedzy 
o tej uprawie.

I z tego też kraju pły-
nie idea GMO. W Europie 
przyjmuje się ona trudno, 
a w USA rolnicy praktycz-
nie nie mają już dla niej al-
ternatywy. Czynników jest 
wiele: od odporności roślin 
po konsumentów i czyn-
niki ekologiczne. Jakie jest 
pańskie zdanie? Ekspe-
rymentować czy od razu 
wdrożyć? Jak eksperymen-
tować? Co badać?

Moja opinia jest niejedno-
znaczna, zależnie od tego czy 
mam się wypowiedzieć jako 
osoba prywatna czy osoba 
odpowiedzialna za krajowy 
program hodowli kukurydzy.

A to aż tak bardzo 
się różni?

Diametralnie. Jako od-
powiedzialny za hodowlę, 
stronę biznesową, widzę 
ogromne atuty tej biotech-
nologii. Dla rolnika jest jasne: 
jeśli obok siebie są odmiany 
GMO i nie-GMO i ta druga 
jest pożarta przez omacnicę, 
to tu już nie ma nic więcej 
do dodania. Natomiast jako 
osoba prywatna, mam oczy 
i uszy otwarte, czytam, słu-
cham i dyskutuję z różnymi 
osobami, które mają większą 
wiedzę na ten temat. Spoty-
kam co rusz różnego rodzaju 
poważne zastrzeżenia. Często 
próbuje się je dyskredytować, 
zamiast wejść z nimi w mery-
toryczną dyskusję, zwłaszcza 
że część z nich jest jak najbar-
dziej konkretna, sprawdzalna, 
powtarzalna i mierzalna.

Na przykład które?
Na przykład alergia na płat-

ki kukurydzy wytworzone 
z kukurydzy GMO. Stwier-
dzono to w Meksyku, i jest 
to konkret. Około 2-3% po-
pulacji ma na nie alergię. 
Jest to taki sam odsetek jak 
ilość diabetyków. Na tak kon-
kretny problem zwolennicy 
GMO mają jedyny argument: 
„trudno, to niech tego nie je-
dzą”. Zwolennicy tzw. wybo-
ru optują za tym, żeby była 
informacja, aby każdy wy-
brał indywidualnie. Problem 
jednak jest, w jaki sposób to 
oznaczyć? W hotelowej re-
stauracji w naczyniu w któ-
rym są płatki miałaby stanąć 
tabliczka „Uwaga! GMO”? 

Prowadziłoby to do tego, 
że na stole byłoby więcej 
ostrzeżeń niż jedzenia... 
Z drugiej strony, niektóre 

argumenty przeciwników 
są równie niecelne.

Tak jak w przypadku zna-
nego motyla monarszego, 
który w swoim cyklu rozwo-
jowym przelatuje z Meksyku 
do Kanady nad bezkresnymi 
monokulturami soi i kukury-
dzy. Faktem jest, że motylo-
wi pyłek kukurydzy GMO 
szkodził. Gdy zrobiono jed-
nak doświadczenie, oferując 
mu do wyboru również pył-
ki kwiatowe, to nie tknął on 
kukurydzianego. Nawet na 
niego nie spojrzał. Problem 
więc tkwił w monokulturach.

Patrząc na to z perspek-
tywy szkodników – gdy 
upowszechnimy gatun-
ki i odmiany, którymi one 
się nie żywią, to elimi-
nując szkodniki totalnie 
raz na zawsze stworzy-
my dziurę w ekosystemie, 

bo szkodnikami żywią się 
ptaki...

Liczba takich następstw 
wobec przyrody i ludzi jest 
duża i niemożliwa do okre-
ślenia z góry, bo ujemne na-
stępstwa upowszechnienia 
GMO mogą być rozłożone 
i w czasie i przestrzeni. Tu 
nie ma prostego przełożenia 
w stylu „zjadł i go później 
brzuch bolał”. Przy obecnej 
globalizacji, produkt żyw-
nościowy wyprodukowany 
tutaj dzisiaj, może się znaleźć 
na drugim końcu świata ju-
tro. Jednak bardziej niż tego 
elementu, wpływu produktu 
na konkretnego konsumen-
ta, boję się zaburzania eko-
systemów, tworzenia w nich 
dziur, w szczególności tam, 
gdzie tego nie widzimy gołym 
okiem, czyli poniżej ścierni-
ska. W glebie.

Chodzi o rozkładanie się 
resztek pożniwnych?

Resztki pożniwne, korze-
nie – to fragmenty tej sa-
mej rośliny. One również są 
GMO, bo zawierają ten sam 
kod genetyczny. Jak zbadać 
wpływ nowych genów na 
proces rozkładania rośliny 
przez mikroorganizmy i ich 
wpływ na nie?

A jak teoretycznie mo-
głoby to wpłynąć?

Może np. okazać się, że tak 
samo jak kukurydza Bt jest 
szkodliwa dla błonkoskrzydłych 
i naszej omacnicy w szczególno-
ści, tak samo będzie skutecznie 
truła pożyteczne mikroorga-
nizmy w glebie! To spowo-
dowałoby mocne zachwianie 
ekosystemu, np. takie, że wytru-
libyśmy mikroorganizmy, które 
zajmują się rozkładem materii 
organicznej w glebie. A może 
spowodowalibyśmy niechcący 
zmiany w ich genomach? Tego 
typu sygnały ostrzegawcze są. 
Pole jest otwarte do snucia teo-
rii, spekulacji, stawiania pytań, 
a potrzeba rzetelnych badań.

Jak więc rozwiać wątpli-
wości i uzyskać wiarygodne 
dane? Jakie badania i w jaki 
sposób należy przeprowa-
dzić, żeby zamiast teorii 
i plotek mieć twarde dowo-
dy na prawdziwość określo-
nych twierdzeń?

Przede wszystkim tych ba-
dań nie można robić na zlece-
nie prywatnych firm, nawet 
jeśli te badania są robione 
przez autorytety. Badania 
muszą być publiczne, prowa-
dzone przez państwowe insty-
tuty, nad różnymi odmianami 
naraz, nie w terminie roku 
czy dwóch lat, ale co najmniej 
pięciu. Myślę, że mimo to, 
jest to zbyt krótki horyzont 
czasowy. Wspomniane kwe-
stie zachwiań w ekosystemie 
wymagają około pokolenia 
badań, bo w tych sprawach 
zjawiska nie dzieją się szybko.

UK

O meksykańskiej i chilijskiej kukurydzy, wyzwaniach uprawowych,  
hodowlanych oraz o GMO – rozmawiamy z prof. Józefem Adamczykiem.
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„Kukurydza - słoneczne ziarno zdrowia”

„Wśród wszystkich roślin 
produkcji polowej, w uprawie 
kukurydzy dokonał się w naj-
większy postęp. Dotyczy to 
zarówno całego świata, jak 
naszego kraju. Kukurydza jest 
dziś szeroko uprawiana na te-
renie całej Polski, nie tylko na 
kiszonkę, ale także na ziarno. 
Plony kukurydzy ziarnowej 
są blisko dwukrotnie większe 
niż średnie plony zbóż. Jesz-
cze 15 lat temu ziarno kukury-
dzy wyprodukowane w Polsce 

zaspokajało 10-20% potrzeb, 
dziś produkcja w pełni pokry-
wa nasze zapotrzebowanie, 
a nawet konieczny jest eksport 
1-1,5 mln ton” – powiedział 
profesor Tadeusz Michalski, 
prezes PZPK podczas konfe-
rencji prasowej „Kukurydza 
– słoneczne ziarno zdrowia” 
zorganizowanej 26 listopada 
w Warszawie.

Dr inż. Roman Warzecha 
wtórował tym słowom pod-
kreślając, że w Polsce funk-
cjonują jedynie nieliczne 
zakłady przetwórcze. Ku-
kurydzę cukrową (potocznie 
zwaną również słodką) upra-
wia się na ok. 7 tysiącach hek-
tarów, z czego około 5,5 tys. 
ha na potrzeby przemysłu 
przetwórczego (głównie na 
ziarno konserwowane w pusz-
kach i na mrożone kolby). 
Spożycie kukurydzy cukro-
wej w naszym kraju wynosi 
niespełna 0,5 kg na miesz-
kańca, zaś w Stanach Zjed-
noczonych wartość ta wynosi 

ponad 10 kg. „Mamy jeszcze 
wiele do zrobienia w kwestii 
promocji spożycia kukury-
dzy wśród Polaków. Polski 
Związek Producentów Kuku-
rydzy rozpoczął w 2014 roku 
kampanię finansowaną ze 
środków Funduszu Promo-
cji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych, której celem jest 
edukowanie konsumentów na 
temat walorów tej rośliny i jej 
przetworów – kaszy, mąki, 
płatków, chrupków czy oleju 
kukurydzianego. W ramach 
naszych działań uczestniczy-
liśmy w wystawach i Dniach 
Kukurydzy w całym kraju, 
stworzyliśmy film i wydaw-
nictwa promocyjne dla dzieci 
i dorosłych. Mam nadzieję, że 
kukurydza – słoneczne ziarno 
zdrowia zagości szerzej nie 
tylko na naszych polach, ale 
również stołach” – zapew-
nił dr inż. Roman Warzecha, 
członek rady PZPK, który 
prawie od 25 lat prowadzi 
liczne badania nad uprawą 

i hodowlą kukurydzy.
Dietetyk Justyna Marszał-

kowska – Jakubik poinfor-
mowała, że kukurydza i jej 
przetwory powinny na stałe 
zagościć w naszej diecie. „Ku-
kurydza ziarnowa i cukro-
wa mają szereg zalet. Przede 
wszystkim należy podkreślić 
brak glutenu, który umożli-
wia spożycie tej rośliny przez 
alergików i osoby chore na 
celiakię. Ponadto roślina jest 
bogatym źródłem węglowo-
danów, błonnika, witamin 
i minerałów. Jej częste spo-
życie usprawnia trawienie, 
obniża stężenie cholesterolu 
we krwi, zwiększa odporność. 
Zawarta w kukurydzy luteina 
jest przeciwutleniaczem chro-
niącym organizm przed dzia-
łaniem wolnych rodników”.

Kampania „Kukurydza – 
słoneczne ziarno zdrowia” 
to pierwsze działania pro-
mocyjne prowadzone przez 
Polski Związek Producen-
tów Kukurydzy w ramach 

Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożo-
wych. „W 2014 roku w ramach 
tego Funduszu organizacje 
branżowe zrealizowały ponad 
20 kampanii o łącznej war-
tości ponad 3,5 miliona zło-
tych. Od powstania Funduszy 
Promocji w 2009 roku wy-
płacono ponad 207 milionów 
złotych” – powiedział Witold 
Wierzbiński, zastępca dyrek-
tora Biura Promocji Żywności 
Agencji Rynku Rolnego, która 
nadzoruje Fundusze.

W 2014 r. powierzchnia 
upraw w Polsce osiągnę-
ła 1,1 mln ha – 500 tys. ha 
to zasiewy na kiszonkę, ok. 
600 tys. ha to kukurydza na 
ziarno.

Polski Związek Producen-
tów Kukurydzy szacuje, że 
średnie plony kukurydzy 
w tym roku wyniosą ok. 
60dt/ha. Najsłabsze zbiory 
zapowiadane są na północy 
kraju. Rolników nie rozpiesz-
czają również ceny – średnio 

za kukurydzę o wilgotności 
30% otrzymuje się w skupach 
350 zł/t netto. Ta niekorzyst-
na sytuacja może wpłynąć 
na wielkość przyszłorocz-
nej produkcji, której areał 
może spaść do 10% z rokiem 
bieżącym.

Konferencja sfinansowana 
ze środków Funduszu Promo-
cji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych

UK

Kukurydza wciąż za rzadko gości na naszych stołach. Aby temu przeciwdziałać 
Polski Związek Producentów Kukurydzy przeprowadził kampanię „Kukurydza – 
słoneczne ziarno zdrowia”, finansowaną ze środków Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Żywienie kukurydzą i nie tylko

Hodowcy nie przykła-
dają pełnej uwagi do kwe-
stii rozrodu krów oraz jego 
związków z żywieniem. Po-
godziliśmy się z określonymi 

parametrami rozrodu, a na-
sza czujność została uśpiona 
przez szereg publikacji i spo-
tkań z firmami paszowymi. 
Pierwszym elementem jest 
przekonanie, że skoro inni 
mają podobne parametry, to 
nic z nimi nie da się już zro-
bić; drugim, że są one spo-
wodowane genetycznie. Bo 
gdyby jakikolwiek parametr 
był powodowany genetycznie, 
to hodowcy by już dawno tak 
dobierali osobniki do rozrodu, 
aby potomstwu nie przekazy-
wać gorszego genu – tłuma-
czy Lach. - W rzeczywistości 
jest tak, że my nie zauważamy 
rui ze względu na nacisk na 
wydajność – zakończył.

Czynników wpływających 
na dobry rozród jest szereg: 

od dobrej wentylacji w oborze 
zwłaszcza latem począwszy, po-
przez zarządzanie stadem aż po 
dobre nasienie buhaja. Pamiętać 
należy, że i ono różnić się może 
jakością z bardzo wielu różnych 
powodów, nawet tak błahych 
jak jakość transportu.

O czym zapominamy?
Czynnikiem który bardzo 

wpływa na rozród, a o którym 
najłatwiej się zapomina, jest 
żywienie.

W 2008 roku belgijscy na-
ukowcy opublikowali wyniki 
badań pokazujących związek 
jakości rozrodu z żywieniem. 
Przeżywalność zarodków 
bowiem związana jest ze 
składem płynu, w którym 

dojrzewa komórka jajowa. 
Jeśli jest tam dużo moczni-
ka i kwasu masłowego oraz 
tłuszczowych, a mało gluko-
zy, to przeżywalność zarodka 
jest znacznie mniejsza. Jeśli 
krowa produkuje dużo mle-
ka, zużywa dużo glukozy, 
więc wniosek jest oczywisty. 
Duża ilość mocznika z ko-
lei świadczy o zbyt dużej 
ilości białka w paszy, albo 
o źle dobranym białku. Gdy 
więc mamy niedoskonałości 
na stole paszowym u krowy 
w zbyt dobrej kondycji, to 
występuje niepełne spalanie 
wolnych kwasów tłuszczo-
wych i synteza ciał keto-
nowych. W związku z tym 
występuje reestryfikacja wol-
nych kwasów tłuszczowych 

do trójglicerydów i w efekcie 
otłuszczoną wątrobę. Należy 
zadbać o wątrobę krowy nie 
tylko ze względu na mleko, 
ale przede wszystkim na do-
bry rozród.

Jak żywić?
Pierwsza z substancji, którą 

warto krowie podać to wita-
mina PP czyli niacyna. Inną 
substancją, która wspomo-
że rozród, są kwasy ome-
ga-3. Ostatnią sprawą jest 
właściwa regulacja ilości biał-
ka w paszy. Warto pamiętać 
o tym, że należy podawać 
stosunkowo jak najmniej 
białka ogólnego w stosunku 
do tego białka, które trafi do 

jelita cienkiego. Fundamentem 
jest to, że pasza musi być bar-
dzo dobrze zbilansowana, do 
tego istotny jest dobry i równy 
dostęp do stołu paszowego dla 
wszystkich krów. Pamiętać też 
trzeba, że na kilogram suchej 
masy krowa pije w zależności 
od temperatury od 4 do 6 li-
trów wody, a więc dostęp do 
wody musi być dobry i musi 
być ona czysta.

Nie warto natomiast prze-
sadzać z dodatkami mineral-
no-witaminowymi. Zwróćmy 
uwagę, że już sama nazwa 
„dodatki” stawia je na końcu 
w hierarchii żywienia. To tak 
jak z pączkami: jak będzie sła-
bo wypieczony, to nawet naj-
lepszy lukier mu nie pomoże.

UK

Producenci mleka często zapominają o tym, że równie ważną sprawą jest rozród. 
Czy wydajność mleczna stanowi konkurencję dla rozrodu? Jak poprawić ten para-
metr? Podczas jednego ze spotkań polowych firmy Limagrain swoją wiedzą dzielił 
się dr Zbigniew Lach z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach.
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Kiedy stosować  
wapno pod kukurydzę

Podstawowym warun-
kiem dobrego plonowania 
kukurydzy i efektywnego 
wykorzystania składników 
pokarmowych z nawozów 
jest optymalny odczyn gle-
by. Dlatego należy na bieżąco 
kontrolować ten wskaźnik ży-
zności, by wyznaczyć opty-
malny czas wapnowania. 
Optymalne pH dla kukurydzy 
wynosi 6,5, a można uprawiać 
ją w zakresie pH 5,5-7,0.

Najlepszym terminem sto-
sowania wapnowania jest ze-
spół uprawek pożniwnych po 
sprzęcie zbóż, ze względu na 
możliwość dobrego wymie-
szania wysianego wapna 
z glebą. Jeżeli nie stosuje się 
obornika lub gnojowicy moż-
na wapnować pole w zespole 
jesiennych uprawek przed-
siewnych przed orką siewną 
lub przed orką przedzimową. 
Wyjątkowo można też zasto-
sować wapno węglanowe wio-
sną, ale w dawce nie większej 
niż 1 t CaO *ha-1. Decydu-
jąc się na ten termin aplikacji 
wapna należy wstrzymać się 
z wysiewem nasion i innych 
nawozów minimum  3 – 4 ty-
godnie, ponieważ w świeżo 
wapnowanej glebie zachodzą 
procesy blokujące przyswajal-
ność niektórych składników 
pokarmowych, głównie fosfo-
ru. W związku z tym, rośliny 
w początkowej fazie wzrostu 
mogą być niedożywione.

Magnez i wapń odgrywa-
ją ważną rolę w uprawie ku-
kurydzy. Niedobór magnezu 
powoduje zaburzenia w prze-
biegu kwitnienia i zapylania, 
co ogranicza zawiązywanie 
kolb oraz pogarsza ich zaziar-
nienie. Objawy niedoboru 
magnezu pojawiają się już 
u młodych roślin w postaci 
jasnych przebarwień wzdłuż 
nerwów liściowych. Dlate-
go na glebach o niskim 
pH i niskiej zasobności 
w przyswajalny magnez 
zaleca się część nawozu 
wapniowego zastosować 
w formie wapna magnezo-
wego. Wapń, jako składnik 
pokarmowy przeważnie wy-
stępuje w glebie w ilościach 
wystarczających dla kukury-
dzy. Gdy gleba jest intensyw-
nie nawożona mineralnym 
NPK, może wystąpić niedo-
bór wapnia, co objawia się 
sklejaniem i zwijaniem liści.

Każda gleba, ze wzglę-
du na wielkość kompleksu 

sorpcyjnego, posiada tylko 
jej właściwy zakres optymal-
nego odczynu (tab. 1), powy-
żej tego zakresu wapnowanie 
jest zabiegiem nieuzasadnio-
nym. Dawkę wapna określa 
się na podstawie ustalonych 
dla danej gleby klasy potrzeb 
wapnowania, które wynikają 
z odczynu i przynależności do 
określonej kategorii agrono-
micznej (tab. 2). Stosowanie 
nawozów wapniowych pod 
kukurydzę jest konieczne, 
jeśli pH gleby wynosi po-
niżej 5,5.

Wapnowanie zapewnia, 
nie tylko dobre zaopatrzenie 
roślin w wapń i optymalny 
zakres odczynu gleby, ale 
też chroni rośliny przed tok-
sycznym działaniem glinu, 
manganu i metali ciężkich. 
Ponadto optymalny odczyn 
gleby, utrzymuje na wysokim 

poziomie przyswajalność 
fosforu, potasu, magnezu 
i większości mikroelementów. 
Gleby regularnie wapnowane 
cechują się wyższą aktyw-
nością biologiczną. Rośliny 
uprawiane na zakwaszonych 
glebach są bardziej podatne 
na stres suszy, wymarzanie 
i porażenie przez choroby. 
Optymalny odczyn zapew-
nia wysoką efektywność na-
wożenia mineralnego i tym 
samym zwiększa opłacalność 
produkcji roślinnej.

dr inż. Piotr Ochal 
IUNG-PIB Puławy

Tabela 1. Przedziały potrzeb wapnowania 

Gleby
pHKCL dla przedziału potrzeb wapnowania

Konieczne Potrzebne Wskazane Ograniczone Zbędne

Bardzo lekkie do 4,0 4,1-5,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6

Lekkie do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1

Średnie do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6

Ciężkie do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1
(źródło: IUNG)

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha 

Gleby 
Przedział potrzeb wapnowania

Konieczne Potrzebne Wskazane Ograniczone Zbędne

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 1,0 -

Lekkie 3,5 2,5 1,5 1,5 -

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,7 1,0

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0
(źródło: IUNG)

Kukurydza należy do gatunków roślin naj-
bardziej wrażliwych na niski odczyn gleby.
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2015 - prognozy dla rynku maszyn 
rolniczych w Europie.

Przewiduje się, że sprzedaż 
w przemyśle maszyn rolni-
czych w Europie w roku 2015 r. 
spadnie o około 5-10% w po-
równaniu do roku 2014. Na 
dwóch głównych rynkach 
w Niemczech i we Francji spo-
dziewane spadki mieszczą się 
w przedziale od 7% do 10%. 
Podobne zmiany spodziewa-
ne są na innych kluczowych 
rynkach, takich jak Wielka 
Brytania (-5%) i Holandia 
(-5 do -10%). Słabsze oczeki-
wania rynkowe na 2015 r. są 

następstwem  spadku sprzeda-
ży o około 5-10% w Europie 
w 2014 (w porównaniu do roku 
2013). W regionie WNP ocze-
kuje niższej sprzedaży w wy-
niku kryzysu politycznego na 
Ukrainie i rosyjskich ograni-
czeń importowych dla kom-
bajnów i surowców rolnych.

Główne przyczyny niższej 
sprzedaży w Europie, to: 
• Czynnik cyklu ekonomiczne-

go: obecny trend spadkowy 
można częściowo wytłuma-
czyć, i musi być postrzegany 

w kontekście, niedawnego 
boomu w sprzedaży ma-
szyn rolniczych w latach 
2011 i 2013.

• Niższe ceny surowców dla 
zbóż i mleka i tym samych 
zmniejszone przychody rol-
ników w Europie, co ogra-
nicza nastroje inwestycyjne 
i  ich siłę nabywczą w kon-
tekście zakupu dla nowych 
urządzeń.

• Nowe zasady płatności do-
tacji UE w ramach Wspól-
nej Polityki Rolnej (WPR), 
które mają być wprowadzone 
w 2015 roku.

Perspektywy rynku 
2015 różnią się 
w zależności od rodzaju 
maszyn.

TRAKTORY
W 2014 roku, ilość rejestracji 

ciągników zmieniała się w całej 
Europie. We Francji i Austrii 

wystąpił poważny spadek. Na-
tomiast sprzedaż ciągników 
wzrosła w Hiszpanii, Belgii 
i Turcji. Na rynkach, takich jak 
Niemcy, Włochy, Wielka Bryta-
nia i Holandia popyt zmniejszył 
się o mniej niż 2%. Ogólnie, 
liczba rejestracji ciągników 
w Europie zmniejszyła się. 
Liczby potwierdzają również, 
że tendencja do zakupu więk-
szych ciągników w dalszym 
ciągu będzie kontynuowana. 
Niemal wszystkie rynki, oprócz 
Hiszpanii, spodziewają się nie-
co niższej rejestracji ciągników 
w 2015. To powoduje, iż w ca-
łym 2015 roku spodziewane są 
spadki sprzedaży.

KOMBAJNY
Rynek kombajnów wykazał 

znaczny spadek w 2014 roku, 
głównie z powodu spadku 
popytu w Niemczech, Fran-
cji, Turcji, Wielkiej Bryta-
nii i Włoszech. Prognozy 
na 2015 przewidują dalszy 
spadek w większości krajów 

europejskich, z wyjątkiem 
Włoch i Turcji, na którym 
spodziewane jest umiarkowane 
ożywienie.

KOSIARKI
Europejski rynek kosiarek 

był ogólnie stabilny, z niewiel-
kimi wzrostami sprzedaży 
w Wielkiej Brytanii, Wło-
szech, Holandii i Belgii, oraz 
spadkami w Hiszpanii i Francji. 
W roku 2015 przewiduje się, 
spadek popytu w Niemczech 
i Francji, oraz stabilną sytuację 
na rynkach w innych krajach 
europejskich.

SIECZKARNIE
Tylko we Włoszech i Wiel-

kiej Brytanii nastąpił niewielki 
wzrost popytu w roku 2014. Na 
wszystkich innych rynkach eu-
ropejskich, nie ma większych 
zmian w sprzedaży.  Z uwagi 
na stabilną sprzedaż w ostatnich 
kilku latach również w roku 
2015 nie przewiduje się więk-
szych zmian dotyczących sprze-
daży w tym segmencie.

PRASY
Osłabienie popytu o około 

-10%, obserwowano także w seg-
mencie pras. Mimo, że popyt był 
na stałym poziomie lub nawet 
notowano nieznaczne wzrosty 
dla Holandii, Włoch i Hisz-
panii, inne rynki odnotowały 
spadek wynikający z ogólnego 
trendu. W 2015 roku, oczekuje 
są niewielkich zmian na prawie 
wszystkich rynkach europej-
skich. We Francji, spodziewa-
ny jest nieco większy spadek.

OPRYSKIWACZE
Rynek opryskiwaczy nie-

znacznie spadł w 2014 roku. 
Spadki dotyczyły rynków 
Holandii, Belgii i Włoch. 
W Niemczech, Wielkiej Bry-
tanii i Francji zanotowano na-
tomiast niewielkie wzrosty. 
W 2015 roku w Niemczech 
spodziewa się spadku sprzeda-
ży, inne rynki pozostaną mniej 
więcej na stałym poziomie.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych 

za CEMA (cema-agri.org)

W 2015 roku oczekuje się spadku o około 5-10% łącznej sprzedaży sprzętu.

Na co szczególnie zwracać uwagę by ciągnik 
pracował bez niespodzianek

Ciągniki rolnicze to maszy-
ny, przystosowane do pracy 
w trudnych warunkach po-
lowych, a także do różnych 
prac pomocniczych w gospo-
darstwie rolnym. Służy jako 
źródło napędu innych maszyn, 
a w połączeniu z przyczepą 
stanowi podstawowy środek 
transportu płodów rolnych.

Są wyjątkowo intensywnie 
eksploatowane, dlatego też ry-
zyko wystąpienia różnego ro-
dzaju usterek i awarii jest dosyć 
spore. Aby uniknąć przykrych 
niespodzianek podczas pracy 
należy odpowiednio dbać o sil-
nik, jak również o inne pod-
zespoły pracujące w tego typu 
maszynach i poddawać okreso-
wym przeglądom technicznym.

Budowa współczesnych cią-
gników rolniczych charakte-
ryzuje się wysokim stopniem 
zaawansowania technolo-
gicznego. Posiadają różnego 
rodzaju elektroniczne systemy 

sterowania poprawiając jedno-
cześnie wydajność pracy oraz 
komfort operatora. Ze względu 
na charakter pracy ciągników, 
wiele podzespołów i różnego 
rodzaju mechanizmów ulega 
awarii i zużyciu. Awarii najczę-
ściej ulegają zespoły w ukła-
dzie hydraulicznym, jezdnym 
oraz elektrycznym. Zużycie 
natomiast spowodowane jest 
procesem tarcia, którego nie 
można całkowicie uniknąć, ale 
skutecznie wpływać na jego 
ograniczenie. Zużycie me-
chaniczne jest zasadniczym 
czynnikiem wpływającym na 
trwałość zespołów maszyn. 
Jego przyczyną są niewłaściwe 
warunki eksploatacji maszyn, 
nieprawidłowa obsługa tech-
niczna, wadliwie wykonywane 
naprawy, błędy w konstrukcji 
lub w technologii wykonania.

Aby zapobiec przykrym 
niespodziankom związanym 
z nieprawidłowym działaniem 

ciągnika, należy dokonywać 
regularnych przeglądów, 
a wszelkie usterki usuwać na 
bieżąco. Każdy posezonowy 
przegląd ciągnika powinien 
obejmować jego czyszczenie, 
przegląd konstrukcji nadwozia 
oraz podzespołów roboczych; 
tj. silnika wraz z osprzętem, 
układu jezdnego, układu hy-
draulicznego, a także prze-
kładni i akumulatora wraz 
z instalacja elektryczną.

Czyszczenie ciągnika po-
lega na usunięciu wszelkich 
zanieczyszczeń zalegających 
na konstrukcji nadwozia oraz 
na podzespołach roboczych. 
Resztki gleby oraz masy ro-
ślinnej pochłaniają wilgoć, co 
przyczynia się do powstawania 
korozji. Ponadto resztki ziar-
na zalegające w zakamarkach 
konstrukcji ciągnika stwarzają 
niebezpieczeństwo żerowania 
gryzoni, które mogą spowodo-
wać uszkodzenia w instalacji 

elektrycznej lub hydraulicz-
nej maszyny. Dlatego też, 
aby uzyskać pożądany efekt 
czyszczenia należy w pierwszej 
kolejności usunąć największe 
partie zanieczyszczeń, a na-
stępnie użyć sprężonego po-
wietrza lub bieżącej wody 
pod ciśnieniem. Korzystając 
z myjek ciśnieniowych należy 
zwrócić szczególną uwagę by 
nie zamoczyć instalacji elek-
trycznej, filtrów powietrza oraz 
kabinowego a także układu wy-
dechowego ciągnika.

Po przeprowadzeniu zabiegu 
czyszczenia należy dokonać 
przeglądu konstrukcji nad-
wozia, polegającego na oce-
nie stanu powłoki lakierniczej. 
Wszelkiego rodzaju ubytki oraz 
skorodowane elementy nadwo-
zia należy usunąć na bieżąco 
i zabezpieczyć podkładem oraz 
warstwą lakieru. W sezonie, 
gdzie ciągnik eksploatowany 
jest intensywnie i poddawany 

jest dużym obciążeniom w wy-
sokiej temperaturze warto 
profilaktycznie zajrzeć do 
jednostki napędowej. Nowo-
czesne silniki wyposażone są 
coraz częściej w turbinę i służą 
nie tylko do napędzania kół 
i wału odbioru mocy WOM, 
ale w niektórych przypadkach 
również do napędu sprężarki 
klimatyzacji powodując dodat-
kowe obciążenie. Dlatego też 
bardzo ważne jest przestrzega-
nie terminu wymiany filtrów 
(oleju i powietrza) oraz oleju 
silnikowego zgodnie z zalece-
niami producenta. Czynność 
wymiany oleju z powodzeniem 
można wykonać samodziel-
nie, poprzez odkręcenie śruby 
spustowej w misce olejowej. 
Operację wymiany należy 
dokonywać na rozgrzanym 
silniku. Po spuszczeniu oleju 
należy wymienić wkład fil-
tra i wlać świeży olej o pa-
rametrach zalecanych przez 

producenta. Samodzielnie moż-
na również ocenić stan pasków 
klinowych, i w razie ich zuży-
cia wymienić. Nieprawidło-
we ułożenie lub naciąg paska 
może prowadzić do szybkiego 
zużycia, a w konsekwencji do 
zerwania i unieruchomienia 
maszyny.

Kolejną ważną rzeczą jest 
przegląd układu jezdnego. Ze 
względu na charakter pracy cią-
gników, opony są narażone na 
wszelkiego rodzaju uszkodze-
nia mechaniczne wynikające 
z jazdy w trudnym terenie. Dla-
tego też prawidłowe użytko-
wanie ogumienia obejmuje nie 
tyko procedury konserwacyjne, 

Marcin Majchrzak 
Instytut 

Technologiczno- 
Przyrodniczy 

Oddział w Warszawie

W nowoczesnych gospodarstwach rolnych, ciągnik jest podstawową  
i wielozadaniową maszyną.
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takie jak właściwy montaż 
i utrzymanie odpowiedniego 
ciśnienia, ale także dbałość 
o odpowiednie obciążenie oraz 
stan wysokości bieżnika (fot. 1).

Ciśnienie w oponach nale-
ży sprawdzać, co najmniej raz 
w tygodniu przy umiarkowa-
nej temperaturze, a minimum 
raz dziennie w warunkach 
wysokiej temperatury otocze-
nia. Nieprawidłowe ciśnienie 
znacznie skraca żywotność 
opon. Obręcze kół powinny 
być czyste, nieuszkodzone 
i pozbawione rdzy.

Bardzo ważnym elementem 
w wyposażeniu ciągnika jest 
układ hydrauliczny. Odpowia-
da on m.in. za współpracę ma-
szyn i urządzeń napędzanych 
hydraulicznie, dlatego też na-
leży odpowiednio zadbać o ten 
element osprzętu w ciągniku 
rolniczym (fot. 2).

Przede wszystkim szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na 
częstotliwość wymiany oleju 
hydraulicznego wraz z wymia-
ną wkładów filtrowych. Na-
stępnie powierzchnie tłoczysk 

pracujących w cylindrze należy 
pokryć stałym smarem konser-
wacyjnym. Podczas dłuższego 
przechowywania ciągnika waż-
ne jest, aby przewody hydrau-
liczne pozostawić bez ciśnienia. 
Podobną konserwację należy 
przeprowadzić w skrzyniach 
przekładniowych. W tych pod-
danych dużym obciążeniom 
zaleca się wymianę oleju lub 
uzupełnienie do wymagane-
go poziomu. Szybkoobrotowe 
przekładnie łańcuchowe wy-
magają zdjęcia łańcuchów, do-
kładnie je oczyścić i usunąć 
widoczne ślady korozji, po 
czym umyć, osuszyć i zakon-
serwować smarem. W końco-
wym etapie przeglądu ciągnika 
warto zwrócić uwagę na aku-
mulator. Obsługa akumulatora 
polega na wymontowaniu go 
z pojazdu, sprawdzeniu pozio-
mu elektrolitu i ewentualnego 
uzupełnienia wodą destylowa-
ną do wymaganego poziomu. 
W przypadku trudności z uru-
chomieniem pojazdu akumu-
lator należy naładować lub 
wymienić na nowy. Szczególnie 

w okresie jesienno zimowym 
problemy z uruchomieniem cią-
gnika mogą się nasilać. Dlatego 
też wymontowany z ciągnika 
akumulator należy przechowy-
wać w suchym pomieszczeniu 
z dodatnią temperaturą. Aby 
uzyskać dobry styk klem z aku-
mulatorem, należy dokładne 
oczyścić zaciski i pokryć cienką 
warstwą wazeliny technicznej, 
co zapobiegnie tworzeniu się  na 
ich powierzchni tlenku ołowiu.

Jak widać niektóre prace 
konserwacyjne można wyko-
nać samodzielnie we własnym 
zakresie redukując tym samym 
koszty napraw, które w zależ-
ności od maszyny, w całym 
okresie użytkowania wynoszą 
od 40 do 150% jej ceny zakupu. 
Należy również zwrócić uwagę 
by podczas przeprowadzania 
powyższych czynności prze-
strzegać zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy z uwzględnie-
niem ochrony środowiska, 
szczególnie podczas wymia-
ny płynów eksploatacyjnych 
w pojeździe.

Źródło: literatura u autora

fot. 1. Ciągnik z odpowiednio przeprowadzoną 
konserwacją kół i obręczy

fot. 2. Ciągnik rolniczy wyposażony 
w hydraulicznie sterowany chwytak do balotów

Piasty talerzy Agro  
do bron talerzowych

Łożyska
Wymagania, jakie muszą speł-

niać łożyska, można zobrazować 
biorąc za przykład brony talerzo-
we. Poszczególne ruchome tale-
rze są ustawione pod niewielkim 
kątem, a każdy z nich jest zamon-
towany na oddzielnym ramieniu 
zamocowanym do ramy brony.

Gdy brona jest używana w nor-
malnej pracy, łożyska narażone są 
na duże obciążenia osiowe i pro-
mieniowe. Ponadto, podlegają 
dużym obciążeniom udarowym 
np. w sytuacji, kiedy talerz uderzy 
w kamień przy prędkości robo-
czej 15 km/godz. lub większej.

Talerze i łożyska są stale nara-
żone na duże zanieczyszczenie, 
a także substancje żrące, takie jak 
nawozy i gnojówka. Dodatkowo, 
wielu rolników regularnie czyści 
sprzęt myjkami wysokociśnie-
niowymi, co stanowi zagrożenie 
dla łożysk, a w szczególności dla 
ich uszczelek.

Uszczelki
Uszczelka stanowi centralny 

element piasty talerzy Agro. W tej 
aplikacji stosuje się specjalnie 
zaprojektowany kasetowy układ 
uszczelniający. Zapobiega on do-
stawaniu się do łożyska gliny, 
pyłu, resztek roślinnych i nawozu. 

Dodatkowo, stalowy talerz chroni 
uszczelkę i łożysko przed uszko-
dzeniem na skutek uderzenia 
o kamień. Od strony talerza pył 
i wilgoć, które mogłyby wnikać 
do łożyska, zatrzymuje o-ring.

Wytrzymała obudowa
Obudowy zespołów łożysko-

wych stosowanych w bronach 
talerzowych są odlewane ze 
staliwa. Obudowy są wyjątko-
wo wytrzymałe i charakteryzują 
się wysokim poziomem stabilno-
ści mechanicznej. Inną cechą ich 
budowy jest łatwość konserwacji. 
Tego oczekują klienci i użytkow-
nicy końcowi, ponieważ rolnicy 
muszą mieć możliwość samo-
dzielnej wymiany łożysk. Produ-
cent projektuje sposób montażu 
piasty talerzy Agro na ramionach 
podtrzymujących talerze brony 
zgodnie z życzeniem klienta. 

Smarowanie
Piasty talerzy Agro są fabrycz-

nie smarowane na cały okres 
eksploatacji. Zaletą takiego roz-
wiązania jest brak konieczności 
ponownego smarowania łożysk 
przez użytkownika końcowego. 
Pozwala to na obniżenie kosztów 
i zaoszczędzenie czasu, a szczel-
na budowa zapobiega ucieczce 

smaru z łożyska i zanieczysz-
czaniu pól.

Modułowość
Piasty talerzy Agro można 

łatwo adaptować do indywidu-
alnych potrzeb ze względu na mo-
dułowość. Dostępnych jest szereg 
wersji kołnierzy i wałów, które 
można łączyć z zespołami łoży-
skowymi. Ponadto, we współ-
pracy z producentami maszyn 
rolniczych, opracowano szeroki 
wybór zindywidualizowanych 
łożysk, dostosowanych tak, aby 
jak najlepiej spełniać specjalne 
wymagania stawiane maszynom 
rolniczym. Obejmują one różne 
rodzaje kół do wózków, łożysk 
czteropunktowych i łożysk kul-
kowych skośnych dwurzędowych. 
Opracowano także nowe koncep-
cje uszczelnień, radzących sobie 
z niekorzystnymi warunkami pra-
cy, jakie spotyka się w rolnictwie.

Źródło: Biuro prasowe NSK Polska
Jolanta Malinowska-Kłos

Zastosowanie łożysk w maszynach rolniczych

PRAWDZIWY 
MOCARZ

Zetor Forterra HD, to kolejny krok w polepszaniu parametrów 
trwałości, komfortu i możliwości wykorzystania. Ekonomiczność, 
ergonomiczne elementy sterujące i doskonała stabilność nowego 
modelu dają podstawę by nazwać go „idealnym ciągnikiem“ na 
cały dzień ciężkiej pracy bez ograniczeń. Po pracy, wieczorem, 
gdy popatrzysz na zużycie paliwa, to przekonasz się, że Forterra 
HD jest naprawdę mądrym wyborem.

Zetor Forterra HD – Inteligentny wybór dla profesjonalistów

Niestrudzony Mocarz…

NOWA 
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AEROSEM 1002
Nowa generacja siewników 

pneumatycznych AEROSEM 
1002, od podstaw stworzona 
przez firmę Pöttinger. Roz-
wiązania jak PCS Precision 
Combi Seeding i IDS inteli-
gentna głowica rozdzielacza to 
przeskok do nowej ligi siew-
ników pneumatycznych.

AEROSEM serii 1002 wy-
stępuje w szerokościach robo-
czych 3 i 4 m. Siewnik jest 
osadzony na wale maszyny 
towarzyszącej, np. na krót-
kiej kombinacji FOX, bronie 
wirnikowej LION lub na bro-
nie talerzowej TERRADISC-
-Multiline. Punkt ciężkości 
maszyny leży blisko ciągnika.

Zbiornik na ziarno ma po-
jemność 1.250 litrów. Duży 
otwór, szerokości 2,2 m za-
pewnia łatwe i szybkie na-
pełnianie, także przy pomocy 
BigBag. Dzięki mieszadłu 
pracującemu nad systemem 
dozowania możliwy jest stały, 
równomierny przepływ ziarna 
do dozowania.

Maszyna jest seryjnie wy-
posażona w hydrauliczny 
napęd dmuchawy, który jest 
napędzany przez ok. 25 litrów 
oleju przy blisko 4.000 obr/
min. W ten sposób zostało 
zminimalizowane zużycie 
oleju i dokładnie dopasowane 
do koniecznej ilości powietrza. 

Obudowa dmuchawy jest 
wykonana z mocnego, gru-
bościennego aluminium. Dmu-
chawa pracuje bardzo cicho.

System dozowania umoż-
liwia wysiew od 1,5 kg do 
340 kg – i to przy prędkości 
do 12 km/h. Koła dozowania 
można szybko i łatwo, bez 
użycia narzędzi, wymieniać 
w zależności od ilości wysie-
wu koniecznej do wysiewu 
normalnego lub nasion ma-
łych. Równie prosta jest pró-
ba kręcona. Z jednej strony 
siewnika jest zamontowany 
„wózek do próby kręconej“ 
jeżdżący po szynie.

Napęd może być, według 
wyboru, mechaniczny lub 
elektryczny. Włącznik ście-
żek technologicznych stanowi 
zawsze wyposażenie seryjne.

Niepowtarzalny, 
opatentowany system 
rozdzielający IDS

Niepowtarzalny, zupełnie 
nowy system rozdzielający 
IDS spełnia wszystkie wy-
magania praktyków. Podstawą 
nowego systemu jest elektrycz-
ny napęd dozowania, który 
jest sterowany przy pomo-
cy POWER CONTROL lub 
ISOBUS z ciągnika. Głowica 

rozdzielacza daje możliwość 
wyboru szerokości ścieżek 
technologicznych, szero-
kości śladu, uruchamiania 
ścieżek specjalnych, systemu 
podwójnych ścieżek i wyłą-
czania połowy siewnika z le-
wej lub prawej strony. Ilość 
wysiewu jest automatycznie 
redukowana przy włączaniu 
ścieżek i wyłączaniu połowy 
siewnika. Wszystkie wyloty są 
sterowane przez system BUS.

IDS to jedyny tego rodzaju 
system na świecie. Jego dzia-
łanie gwarantuje stała liczbę 
nasion w rzędzie i przy tym 
oszczędność ziarna.

System PCS – technika 
wysiewu punktowego 
zintegrowana 
w siewniku 
pneumatycznym

Pöttinger rozwijając kon-
cepcję nowego siewnika 
pneumatycznego AEROSEM 
dokonał swego rodzaju prze-
wrotu: zintegrował technikę 
siewu punktowego w stan-
dardowym siewniku pneu-
matycznym. To co najlepsze 
z dwóch światów połączono 
w jednej maszynie, która do-
skonale sprawdza się zarówno 
przy wysiewie kukurydzy jak 

i słonecznika. Maszyna posia-
da do 10 elementów dla wysie-
wu punktowego dla odstępu 
rzędów 37,5 cm względnie 
75 cm (tylko w AEROSEM 
ADD dla 12,5 cm). W siew-
niku uwzględniono również 
możliwość dostosowanego 
do potrzeb podsiewu nawo-
zu: nawóz jest rozprowadzany 
obok rzędów z pojedynczymi 
nasionami przez tradycyjny 
system dozowania po zastoso-
waniu odpowiedniej nakładki 
na głowice rozdzielacza. Takie 
rozwiązanie stwarza możli-
wość zastosowania podsiewu 
traw w kombinacji z wysie-
wem punktowym, aby chronić 
glebę przed erozją. To kolejny 
krok w przyszłość!

Szczegóły rozwiązania 
technicznego

Zbiornik na ziarno jest po-
dzielony na dwa segmenty, 
400 litrów jest przeznaczo-
nych na nasiona do wysiewu 
punktowego (nie ma pojedyn-
czych zbiorników na rząd) i ok. 
850 litrów na nawóz lub pod-
siew. Przestawienie z wysiewu 
normalnego na wysiew punk-
towy odbywa się przez wy-
chylne przegrody. Dla nasion 
jest zamontowany z obu stron 
czujnik stanu wypełnienia.

Elementy dozowania poje-
dynczych nasion są umiejsco-
wione poniżej dodatkowych 
lejków wysiewu, to znaczy, 
że możliwe jest maksymalnie 
10 rzędów (4 m szerokości ro-
boczej). Napęd elementów do-
zowania pojedynczych nasion 
jest zupełnie niezależny od 
napędu przy dozowaniu stan-
dardowym. Rozdzielenie ziar-
na jest mechaniczne i polega 
na transporcie pojedynczych 
nasion do redlicy przy pomocy 
systemu nadciśnienia układzie 
pneumatycznym. Gwarantu-
je to precyzyjne wydzielenie 
pojedynczego ziarna i przez 
to równomierne wzdłużne 
rozdzielenie nasion.

Koniecznością przy precy-
zyjnym odłożeniu ziarna są 
wielkowymiarowe podwójne 
redlice talerzowe DUAL DISC. 
Które przesuwają resztki ro-
ślinne na bok nie wciskając ich 
w glebę. W kombinacji z zin-
tegrowanym formierzem row-
ka wysiewu powstaje równy, 
czysty rowek wysiewu. Rolka 
wychwytuje nadchodzące po-
jedyncze ziarno z przewodu 
powietrznego i natychmiast 

wciska je w glebę, tak że ziar-
no nie może się stoczyć. Rów-
nomierne wschody są wiec 
pewne. Ugniecenie wtórne 
i prowadzenie na głębokości 
jest zapewnione przez spraw-
dzoną, standardową rolkę do-
ciskową. Głębokość odłożenia 
jest regulowana centralnie z le-
wej i prawej strony.

Obsługa siewnika odbywa 
się przez POWER CONTROL, 
terminal CCI lub przez ISO-
BUS z ciągnika. Można wpro-
wadzić odstęp rzędów i ilość 
nasion na hektar względnie 
odstęp wzdłużny nasion. 
Wielkość wysiewu może być 
zmieniona bez przekładania 
łańcuchów lub tym podob-
nych zabiegów. Dodatkowo 
maszyna jest wyposażona 
we wskaźnik stale pokazu-
jący średnią jakość wysiewu 
i odchylenie poprzecznego 
rozdzielenia ziarna. Kontro-
li przez optyczne czujniki są 
poddawane rzędy z wysiewem 
punktowym. Klasyczna próba 
kręcona należy już więc do 
przeszłości – komfort i pre-
cyzja w czystej postaci dla 
profesjonalisty.

Nowa generacja siewników pneumatycznych

Jeszcze bardziej uproszczona?
Uprawa pasowa, zwana 

strip-tillem, polega na tym, 
że uprawia się tylko wąski 
pas gleby – węższy niż poło-
wa szerokości międzyrzędzia. 
W tym pasie następnie zostają 
wysiane rośliny. Międzyrzę-
dzia pozostają bez uprawy roli, 
nienaruszone.

Nawet bez spulchnienia?
Bez niczego! Natomiast do-

brze jest, jeśli zostanie w nich 
dużo ściółki, poplonu, słomy, 
które będą chronić glebę 
przed działaniem czynników 
atmosferycznych.

Ale pozostawienie frag-
mentów łodyg na polu 
stanowi – w przypadku 
np. kukurydzy – świetną 
kryjówkę dla omacnicy 
prosowianki, która może 
w nich przezimować. Jak 
to rozwiązać?

Omacnicę można zwal-
czać w inny sposób: bardzo 

dokładnie rozdrabniając po-
zostawioną słomę. Gdy nie ma 
całych fragmentów łodyg, to 
omacnica nie ma gdzie zimo-
wać i do wiosny zginie. Krótko 
mówiąc: bez przeorania, ale za 
to z bardzo dokładnym roz-
drobnieniem. Rozdrobnienie 
również ułatwi pasową uprawę 
roli pod następną roślinę.

Przeoranie resztek po-
żniwnych powoduje, że do-
stają się one w głąb gleby, 
tam rozkładają i użyźniają 
glebę. Czy w sytuacji, gdy 
nie robimy tego, musimy 
więcej nawozić?

Możliwe, że w pierwszym 
– drugim roku stosowania tej 
technologii trzeba będzie nieco 
zwiększyć nawożenie azotowe. 
Później te resztki pożniwne 
i tak do gleby trafią, bo po-
winny zacząć się pokazywać 
w dużych ilościach dżdżowni-
ce, które – o czym rzadko się 

mówi – wciągają do gleby drob-
ne fragmenty ściółki i w ten 
sposób wprowadzają materię 
organiczną w glebę. Prócz tego 
zostaje w glebie cała masa ko-
rzeniowa, która również jest 
źródłem materii organicznej. 
Główne czynniki sprzyjające 
rozwojowi dżdżownic to: nie-
mieszanie gleby i zapewnienie 
dużej ilości pożywienia, ma-
terii organicznej. Wtedy same 
przyjdą.

O uprawach uproszczo-
nych mówi się, że nie są 
one dobre dla zdrowia na-
szej gleby. Ta uprawa jest 
uproszczona już do gra-
nic możliwości, w praktyce 
bardziej już się nie da. Czy 
nie wiążą się z tym jakieś 
zagrożenia?

Teoretycznie można by za-
siać zupełnie bez uprawy, czyli 
zastosować siew bezpośredni. 
Choć w praktyce, stosowany 

jest on w Polsce tylko w do-
świadczeniach, a nie na polach 
produkcyjnych. Rzeczywiście 
uproszczenia w uprawie roli 
mogą wiązać się z zagroże-
niami, które są widoczne po 
wielu latach ich stosowania. 
Należy do nich przede wszyst-
kim gromadzenie się próchnicy 
i składników pokarmowych 
tylko w najpłytszej, wierzch-
niej warstwie gleby. Przewaga 
uprawy pasowej polega na tym, 
że choć tu uprawiamy tylko 
w rzędach to jednak dość głę-
boko. Dzięki temu i korzenie 
wrastają głębiej i głębiej moż-
na aplikować nawozy, a przez 
to rozwarstwianie jest mniej 
prawdopodobne.

W uprawie pasowej, 
podobnie jak punktowo 
wysiewamy nasiona, rów-
nież punktowo aplikuje-
my nawóz?

Niekoniecznie punktowo, ale 

na pewno rzędowo. Umiesz-
czamy go w przyszłym rzędzie 
roślin, głęboko pod powierzch-
nią gleby.

Jaka jest użyteczna róż-
nica? Może można by 
nawozić całe pole, tak 
jak czyniliśmy to dotąd, 
w uprawie tradycyjnej?

Wiele zależy od warunków 
pogodowych i zasobności pola. 
Jeżeli pole zasadniczo jest za-
sobne w składniki pokarmowe, 
to znaczenie metody aplikacji 
nawozów jest mniejsze. Jeśli 
pole jest ubogie, to wówczas 
aplikacja zlokalizowana, np. 
pod rzędem za zębem agrega-
tu do strip-tillu, daje większą 
szansę na dostępność dla ro-
śliny bezpośrednio w pierw-
szym roku.

Czyli jest to poniekąd 
sposób na poradzenie sobie 
na słabszych glebach?

Może to być dobra metoda na 

słabsze gleby. W porównaniu 
z aplikacją na całą powierzch-
nię pola, unikniemy również 
gromadzenia się fosforu tylko 
w wierzchniej warstwie. Wy-
nika to z faktu, że fosfor jest 
składnikiem, który najmniej 
przemieszcza się w glebie.

Jak rolnicy podchodzą 
do tej technologii? Ilu jej 
używa? Na ilu hektarach 
w naszym kraju?

Na ilu hektarach w całym 
kraju – tego nie wie nikt. Wi-
dać jednak wzrastające zain-
teresowanie rolników i firm 
maszynowych. Znaczy to, że 
wkrótce ten sektor rynku się 
rozwinie. Rolnicy, z natury 
sceptyczni, najpierw ogląda-
ją i dużo pytają, ale wiem że 
jest już grono, które stosuje 
strip-till na setkach a może 
i na tysiącach hektarów. Nie 
ma wątpliwości, że ta metoda 
w Polsce już jest.

Uprawa pasowa czyli strip-till to uprawa jeszcze bardziej uproszczona niż to, co zazwyczaj nazywamy „uproszczoną”.  
Temat przybliża dr Tomasz Piechota z UP w Poznaniu.
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Uprawy bezorkowe a zachwaszczenie
W naszym kraju w większoś-

ci gospodarstw rolnych, za 
podstawowy sposób uprawy 
roli przyjmuje się nadal sys-
tem orkowy wykorzystujący 
pracę pługa odkładnicowego. 
Jednak w ostatnich kilku deka-
dach coraz częściej, szczególnie 
w Polsce Płn. zach. i Płn. wsch. 
oraz Płd. zach., stosowany jest 
system bezorkowy.

System ten w połączeniu 
z monokulturową uprawą 
roślin, najczęściej niesie za 
sobą korzyści ekonomiczne, ale 
i cały szereg problemów cho-
ciażby natury herbologicznej.

Up r awa  b e z o r kowa 
powoduje inne (w porówna-
niu do systemów orkowych) 
rozmieszczenie resztek pożni-
wnych, umieszczając je głównie 
w warstwach powierzchnio-
wych gleby. Ponadto poprawia 
podstawowe wskaźniki struk-
tury gleby, wodoodporność 
agregatów oraz pozytywnie 
wpływa na wilgotność gleby.

Niestety „mankamentem” 
stosowania uprawy bezorkow-
ej, szczególnie w wieloletnich 
monokulturach, może być na-
silenie występowania zach-
waszczenia łanu oraz gleby. 
Bardzo często to połączenie 
(monokultura + system bezor-
kowy) przyczynia się do powst-
awania zjawiska kompensacji, 
a tym samym do zwiększenia 
ogólnego zachwaszczenia gleby 
jak i samego łanu.

Podstawowym czynnikiem 
sprzyjającym opłacalności up-
rawy kukurydzy jest zapewnie-
nie jej optymalnych warunków 
do wzrostu i rozwoju. Kukury-
dza szczególnie w pierwszych 
kilku tygodniach wegetacji 
narażona jest na bardzo silne 
konkurencyjne oddziaływanie 
ze strony różnych gatunków 
chwastów.

Zwalczanie chwastów na 
plantacji kukurydzy powin-
no być przeprowadzone już 
w roślinie przedplonowej, 
a w przypadku stosowania up-
rawy zerowej nie wolno zapom-
nieć o zastosowaniu środków 
rekompensujących w postaci 
nieselektywnych lub selekty-
wnych herbicydów.

Herbicydy w uprawie 
kukurydzy można stosować 
zarówno przed jak i po jej 
wschodach, wybór terminu ap-
likacji zależy w dużej mierze od 
sposobu uprawy roli (np. upra-
wa zerowa czy tradycyjna) jak 
i od znajomości występującego 
na danym pola zachwaszczenia.

W przypadku uprawy ze-
rowej większość chwastów 
pojawia się znacznie wcześniej 
na polu niż rośliny kukurydzy. 
Chwasty występujące na takiej 

plantacji należą do gatunków 
bardzo uciążliwych, głównie 
wieloletnich, tj. perz właści-
wy, kłosówka miękka, mietli-
ca olbrzymia, ostrożeń polny, 
powój polny, bylica pospolita, 
mniszek pospolity, ślaz zanied-
bany, szczaw zwyczajny, łopian 
większy, nawłoć kanadyjska, 
olbrzymia, kielisznik zaroślowy 
czy skrzyp polny. Gatunki te 
wymagają od plantatora zas-
tosowania specjalnych metod 
zwalczania lub doboru specy-
ficznych substancji aktywnych 
herbicydów.

Jak już wspomniano, gatunki 
te najczęściej zaczynają weg-
etację już pod koniec marca, 
a wysiew kukurydzy roz-
poczyna się dopiero pod koniec 
kwietnia lub początek maja. 
Tę różnicę czasową pomiędzy 
początkiem wegetacji chwastów 
wieloletnich, a kukurydzą moż-
na wykorzystać stosując her-
bicydy nieselektywne. Główną 
substancją aktywną takich 
środków jest glifosat, który po-
bierany jest przez zielone części 
roślin (liście i zielone pędy), 
a następnie przemieszczany jest 
w całej roślinie, powodując za-
hamowanie wzrostu i rozwoju, 
a w końcowym etapie śmierć. 
Zabiegi herbicydami zawierają-
cymi w swoim składzie s.a. gli-
fosat najlepiej przeprowadzać 
na 3-4 tyg. przed planowanym 
siewem kukurydzy lub tuż po, 
jednak nie później jak do 3 dni 
po siewie kukurydzy.

Ograniczenie występowania 
chwastów wieloletnich za po-
mocą glifosatu, nie do końca 
rozwiązuje problem zachwaszc-
zenia plantacji kukurydzy. 
Dzieję się tak dlatego, że 
oprócz taksonów wieloletnich 
występują również gatunki 
roczne, które kiełkują albo 
tuż przed albo w trakcie lub 
tuż po wschodach kukurydzy. 
W obrębie gatunków jedno-
liściennych rocznych możemy 
spodziewać się występowania 
chwastnicy jednostronnej oraz 
włośnicy sinej lub zielonej. 
Natomiast wśród gatunków 
dwuliściennych rocznych na-
jczęściej możemy obserwować 
występowanie komosy białej, 
szarłatu szorstkiego, bodziszka 
drobnego, maruny bezwonnej, 
rumianku pospolitego, rumianu 
polnego, psianki czarnej, lulka 
czarnego, rdestu powojowate-
go, kolankowego czy zaślazu 
pospolitego.

Rozwiązanie problemu poja-
wiającego się zachwaszczenia 
gatunkami rocznymi, polega 
na zastosowaniu odpowied-
nich herbicydów nalistnych, 
które stosowane są jedynie po 
wschodach rośliny uprawnej 

lub(i) chwastów, a które posi-
adają działanie kontaktowe lub 
systemiczne.

Większość substancji akty-
wnych herbicydów ma szero-
ki zakres w którym mogą być 
stosowane i jest to przeważnie 
faza od 1 do 6 liści właściwych 
kukurydzy. W tej fazie kukury-
dzy przeciwko chwastom ty-
lko dwuliściennym możemy 
zastosować np. tritosulfuron + 
dikamba; florasulam + 2,4-D; 

MCPA + dikamba czy flurok-
sypyr. Natomiast do zwalczania 
gatunków zarówno jednoliści-
ennych jak i dwuliściennych 
rocznych, możemy wyko-
rzystać następujące substancje, 
np. sulkotrion + petoksamid; 
rimsulfuron + adiuwant; rim-
sulfuron + tifensulfuron + 
adiuwant; florasulam + 2,4-
D + rimsulfuron + adiuwant; 
petoksamid + terbutylazyna 
+ rimsulfuron + adiuwant; 

tembotrion; mezotrion; foram-
sulfuron + jodosulfuron; 
nikosulfuron + rimsulfu-
ron + dikamba + adiuwant. 
Również w późniejszej fazie 
rozwojowej kukurydzy (8 liść 
właściwy) możemy zastosować 
niektóre substancje aktywne 
herbicydów, tj. nikosulfuron + 
adiuwant; sulkotrion + nikosul-
furon; nikosulfuron + mezotri-
on + adiuwant czy bromoksynil 
+ terbutylazyna.

Wpływ plonotwórczy uprawy roli kształtuje się na poziomie nawet kilkunastu procent.

Dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - P I B w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli Wrocław
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W doświadczeniach 
PDOiR 2013 wśród 

odmian grupy 
średniopóźnej:

w plonie suchej masy ogółem

w plonie zielonej masy ogółem

1 miejsce

2 miejsce

KOSYNIER ROSOMAK KONKURENT
Na straży 
wysokiego 
plonu 
ziarna!

militarne zabezpieczenie 
wysokiego plonu

Mocny w plonie 
ziarna... i kiszonce

W doświadczeniach 
ziarnowych grupy 
wczesnej PDOiR 2013:

energetyczna 
i strawna kiszonka

w rejonie północnym

w całej Polsce

1 miejsce

2 miejsce
123,6 dt/ha* 
wzorzec 121,3 dt/ha

2 miejsce 
w dośw. ziarnowych 
PDOiR w 2013!

średni plon  
suchego ziarna 

wzorzec  115,6 dt/ha
119,3 dt/ha*

*) wyniki doświadczeń rejestrowych; grupa średniopóźna*) doświadczenia rejestrowe COBORU *) wyniki doświadczeń rejestrowych; grupa średniowczesna

FAO 250-260 FAO 230-240

FAO 220-230

FAO 260

Cudze chwalicie, a polskich odmian nie znacie!
Polecamy także odmiany:  Wilga, Cedro, Rywal, Fido, Lokata, Wiarus, Prosna, Skarb, Tonacja, Smolik, Rataj, Smolan, Dumka, Glejt, Reduta, 
Jawor, Smolitop, Buran, Bejm, Kresowiak, Narew, Opoka, Lober, San, Bułat, Blask, Wigo, Bosman, Nimba, Vitras, Deresz, Ułan, Legion

tel. +48 65 548 24 20 
www.hrsmolice.pl

R E K L A M A

Maszyny do uprawy i siewu kukurydzy

Wiosenne zabiegi uprawowe 
powinny być rozpoczynane moż-
liwie jak najszybciej, ale trzeba 
zwracać uwagę, na wilgotnościo-
we warunku glebowe. Zbyt wcze-
śnie rozpoczynając uprawę, przy 
nadmiernej wilgotności gleby, 
można doprowadzć do niszczenia 
struktury gleby i pozostawiić na 
powierzchni pola głębokie kole-
iny po kołach ciągników.

Włóki, brony zębowe 
i kultywatory

W pierwszej kolejności wyko-
rzystywane są zazwyczaj włóki 
i brony zębowe (brony odwróco-
ne zębami do góry) w celu prze-
rwania parowania i wyrównania 
powierzchni pola, przyspieszenia 
ogrzewania się gleby oraz po-
budzania nasion chwastów do 
kiełkowania. Głębsze spulch-
nianie kultywatorami na głę-
bokość 10-14 cm jest wskazane 
tylko na glebach po zastoiskach 
wodnych lub na glebach ciężkich 
i zwięzłych po długotrwałych 
deszczach wczesnowiosennych.

Agregaty uprawowe
Na większości gleb właściwe 

przygotowanie roli do siewu 
umożliwia zastosowanie bier-
nych agregatów uprawowych. 
Taki agregat powinien charak-
teryzować się konstrukcją ramo-
wą, podpartą z przodu i z tyłu 
(np. na wałach strunowych lub 
kołach i wale) co daje gwaran-
cję jednakowej głębokości pracy 
sekcji spulchniającej. Dla wy-
równywania powierzchni pola 
stosowane są włóki o regulowanej 
głębokości pracy umieszczane 
najczęściej za przednim wałem 
strunowym (w niektórych agrega-
tach jako pierwszy element robo-
czy). Zęby spulchniające powinny 
być sztywne - zakończone gę-
siostopką lub sprężyste - zakoń-
czone dwustronną redliczką. Ich 
zagęszczenie uzależnione jest od 
głębokości uprawy - im płycej, 
tym gęściej. Jeśli w narzędziu nie 
można zagęścić zębów, to warto 
na nich zamontować gęsiostopki, 
gdyż mamy gwarancję, że zosta-
nie podcięta cała powierzchnia 
pola. Uzyskujemy wówczas rów-
ne podłoże, które stwarza jedna-
kowe warunki do kiełkowania 
nasion. W przypadku uprawy 
gleb ciężkich i wykorzystywa-
nia agregatów wyposażonych 
w zęby zakończone redliczkami, 

ten warunek nie zawsze uda się 
spełnić. Może się zdarzyć, że 
nawet przy najmniejszych po-
działkach zębów na ramie, po 
przejściu agregatu podłoże będzie 
pozostawało nierówne. W takiej 
sytuacji, nasiona podczas siewu 
nie zawsze zostaną ułożone na 
glebie ze sprawnym kapilarnym 
podsiąkiem wody, co będzie mo-
gło spowodować nierównomierne 
wschody (tzw. wschody piętro-
we). Warto również zaznaczyć, 
że starannie wykonana uprawa 
przedsiewna sprzyja też skutecz-
nemu działaniu herbicydów do-
glebowych stosowanych po siewie 
kukurydzy.

Siewniki precyzyjne
Kukurydza niezależnie od kie-

runku uprawy wymaga równo-
miernego rozmieszczenia nasion 
w rzędach, tak aby każda roślina 
posiadała możliwie jednakowe 
warunki rozwoju. Maszynami 
które spełniają powyższe wy-
magania są siewniki punktowe. 
W praktyce rolniczej do siewu 
kukurydzy najczęściej są wy-
korzystywane siewniki punk-
towe pneumatyczne, których 
zaletą jest niewrażliwość na 
kształt i wielkość nasion. Me-
chaniczne siewniki punktowe 
są rzadziej wykorzystywane 
do siewu kukurydzy, pomimo 
że są tańsze i charakteryzują się 
prostszą konstrukcją, co czyni 
je łatwiej dostępnymi dla rolni-
ków uprawiających kukurydzę na 

mniejszych powierzchniach. Do 
siewnika mechanicznego należy 
starać się zakupić partię nasion 
o podobnej wielkości, a następ-
nie dobrać tarczę z odpowiednią 
wielkością łyżeczek, aby uniknąć 
podczas siewu przepustów lub 
podwójnego wysiewu nasion. 
Obecnie na rynku krajowym 
są dostępne siewniki punk-
towe wszystkich czołowych 
producentów.

Prędkość robocza siewnika 
punktowego ograniczana jest 
jakością siewu, dlatego powin-
no się tak dobierać przełożenia 
w ciągnikach, by nie siać z pręd-
kością większą niż 6-8 km/h. 
Niektóre nowe typy siewników 
wyposażane w tarcze o większej 
średnicy, mogą pracować z więk-
szymi prędkościami. Nie należy 
jednak przekraczać górnego po-
ziomu prędkości zalecanych przez 
producentów, gdyż będzie to pro-
wadziło do wyraźnie gorszego 
rozłożenia nasion w rzędzie.

Siewniki z podsiewaczami 
i aplikatorami

Konstrukcje ram obecnie pro-
dukowanych maszyn są przysto-
sowane do nabudowania na nich 
urządzeń do wysiewu nawozów 
mineralnych, jak również apli-
katorów nawozów płynnych czy 
granulatów. Nawożenie zlokali-
zowane (startowe) stosuje się już 
na coraz większą skalę, a zakup 
siewnika precyzyjnego z nabudo-
wanym rzędowym rozsiewaczem 
nawozu jest obecnie standardem.

Do startowego nawożenia mi-
neralnego na siewniku nabudo-
wuje się centralny zbiornik lub też 
zbiornik na kilka rzędów. Urzą-
dzenia dozujące nawóz mineral-
ny, najczęściej są oddzielne dla 
każdego rzędu i podają nawóz 
przewodem rurowym do redlicy. 
W niektórych typach siewników 
zbiorniki na nawóz umieszczone 
są na przednim TUZ ciągników 
i jest on transportowany do re-
dlic pneumatycznie. Nawóz po-
winien być umieszczony 5 cm 
obok i 5 cm poniżej wysiewanych 
w glebie nasion.

Część producentów oferuje 
również możliwość wyposażenia 
siewnika w przenośnik ślima-
kowy z koszem zasypowym do 
napełniania zbiornika nawozów 
mineralnych. Takie rozwiązanie 
jest przydatne przy załadunku 
ręcznym zbiornika nawozów, 
gdyż nie muszą być wtedy na 
wyposażeniu siewnika różnego 
rodzaju podesty. Załadunek na-
wozu może być wykonany w krót-
szym czasie i przy mniejszym 
wysiłku. Nowoczesne siewni-
ki do kukurydzy są coraz czę-
ściej wyposażane w centralne 
zbiorniki nawozowe o dużych 
pojemnościach, co umożliwia 
ich napełnianie z worków typu 
„big-bag”.

Uprawa, siew i nawożenie 
w jednym przejeździe

Nowym oryginalnym rozwią-
zaniem jest możliwość łączenia 

agregatów uprawowo-siewnych 
składających się z narzędzia lub 
maszyny uprawowej oraz siew-
nika uniwersalnego (rzędowego) 
pneumatycznego z siewnikiem 
punktowym do kukurydzy. W tej 
kombinacji skrzynia nasienna 
siewnika rzędowego, pełni funk-
cję zbiornika nawozu mineralne-
go. Natomiast belka redliczka 
siewnika jest demontowana 
i zastąpiona siewnikiem punk-
towym do kukurydzy, połączo-
nym trzypunktowym układem 
zawieszenia. Tego typu zestaw 
składający się z brony wirniko-
wej Zirkon 9, półzawieszanego 
siewnika pneumatycznego So-
litair 9 o pojemności zbiornika 
2300 dm3, do którego można 
załadować 2,7 t nawozu mine-
ralnego oraz 8-rzędowego siew-
nika punktowego oferuje firma 
Lemken. W takim zestawie mogą 
być wykorzystywane siewniki 
punktowe różnych producentów. 
Kombinacja ta, jest polecana dla 
bardzo dużych gospodarstw lub 
firm usługowych, które dzięki 
wydłużeniu okresu użytkowania 
sprzętu w roku, mogą obniżać 
koszty jego eksploatacji.

Przygotowanie gleby pod siew kukurdzy można wykonać różnymi narzędziami i 
maszynami, chociaż najefektywniej jest wykorzystywać agregaty uprawowe.

Dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań
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Nasiona kukurydzy do siewu w sezonie 2015
W każdym z trzech lat, od 

2012 do 2014, powierzchnia 
uprawy kukurydzy w Polsce 
utrzymywała się na powierzch-
ni ponad 1 miliona hektarów, 
z czego około 60% było prze-
znaczone do uprawy na ziarno 
i około 40% do uprawy na ki-
szonkę. W ostatnim sezonie, 
wskutek niekorzystnych wa-
runków pogodowych, głównie 
suszy, w niektórych rejonach 
kraju, plony ziarna i kiszonki 
były niskie. Także ceny zarów-
no na suche jak i mokre (prosto 
od kombajnu) ziarno były niż-
sze średnio nawet o 40%. Jak 
zatem wyglądają perspektywy 
uprawy kukurydzy w sezonie 
2015? Raczej nie należy się 
spodziewać znacznego spadku 
powierzchni. Kukurydza na 
ziarno, obok pszenicy i rze-
paku, jest jedną z najważniej-
szych roślin, która dostarcza 
gospodarstwom środków fi-
nansowych. Jest też podstawą 
żywienia kur niosek, brojlerów 
i innego ptactwa domowego 
oraz trzody chlewnej. Z powo-
dzeniem jest wykorzystywana 
w produkcji ryb. Ziarno ku-
kurydzy jest wykorzystywane 
do produkcji bioetanolu oraz 
produktów spożywczych do 
bezpośredniego żywienia czło-
wieka, między innymi: grysu, 
mąki, płatków, chrupek i oleju 
kukurydzianego o wysokiej 
zawartości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych.

Kukurydza w postaci ki-
szonki z całych roślin lub 
w postaci zakiszanego ziarna 
jest podstawową paszą w ży-
wieniu krów mlecznych, bydła 
opasowego i innych zwierząt 
przeżuwających: owiec, kóz 
i coraz powszechniej w rozwi-
jających się hodowlach zwie-
rzyny płowej. Zatem należy 
przypuszczać, że poziom pro-
dukcji w obydwu kierunkach 
zostanie utrzymany, a w przy-
padku uprawy na kiszonkę 
wzrośnie. W rejonach, gdzie 
wyprodukowano zbyt mało 
kiszonki, trzeba będzie od-
tworzyć jej zapasy. Kiszonka 
z kukurydzy to również pod-
stawowy substrat do produkcji 
biogazu.

Podstawą produkcji kuku-
rydzy na ziarno i na kiszonkę 
są nasiona odmian mieszań-
cowych F1, przystosowanych 
do warunków klimatyczno-
-glebowych Polski. Przed-
miotem uprawy mogą być 
odmiany wpisane do Kra-
jowego Rejestru (KR), lub 
też odmiany z katalogu eu-
ropejskiego (CCA), wpisane 
do rejestrów w krajach UE. 
W katalogu CCA znajduje 

się około 5,5 tysiąca odmian. 
Z tej grupy stosunkowo wąska 
grupa odmian spełnia kryte-
rium wczesności w warunkach 
Polski.

Do Krajowego Rejestru są 
wpisywane wyłącznie odmia-
ny, które wykazują korzystne 
cechy agronomiczne, wysoki 
plon w połączeniu z wysokim 
poziomem innych cech. Ba-
dania rejestrowe odmian ku-
kurydzy przed wpisaniem do 
KR prowadzi Centralny Ośro-
dek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych (COBORU), przez 
dwa lata, w seriach na ziarno 
i na kiszonkę, w reprezenta-
tywnej liczbie miejscowości. 
Wykaz odmian wpisanych do 
KR znajduje się w wydawnic-
twach i na stronie internetowej 
COBORU. COBORU razem 
z Polskim Związkiem Produ-
centów Kukurydzy (PZPK) 
prowadzi również doświad-
czenia porejestrowe i rolnicze 
(PDOiR) z odmianami wpisa-
nymi do KR oraz z wyróżniają-
cymi się odmianami z katalogu 
CCA, badanymi przez 2 lata 
w doświadczeniach rozpo-
znawczych. Firmy hodowla-
no-nasienne zgłaszają do tych 
doświadczeń swoje odmiany 
na zasadach dobrowolności. 
Wyniki doświadczeń pore-
jestrowych stanowią dobrą 
rekomendację dla odmian 
oferowanych producentom.

Według stanu na koniec 
grudnia 2014, w Krajowym 
Rejestrze znajdują się 152 od-
miany mieszańcowe (F1) ku-
kurydzy. Zgodnie z rejestracją 
96 odmian jest przeznaczonych 
do uprawy na ziarno. Jednak 
większość z nich jest przez 
hodowle rekomendowana 
również do uprawy na wy-
sokoenergetyczną kiszonkę 
z całych roślin. 46 odmian 
jest przeznaczonych do uprawy 
na kiszonkę, a zgodnie z reje-
stracją, 10 to odmiany ogólno-
użytkowe, czyli do uprawy na 
ziarno lub na kiszonkę. Odmia-
ny ziarnowe reprezentują typ 
generatywny, a typowe odmia-
ny kiszonkowe reprezentują 
typ wegetatywny; są wyższe 
i bardziej ulistnione.

Wykaz odmian w Krajowym 
Rejestrze, według liczby FAO 
i zgodnie ich przeznaczeniem 
wyszczególniono w załączonej 
tabeli. Odmiany o liczbie FAO 
do 220 włącznie, reprezentu-
ją grupę wczesną. Odmiany 
o liczbie FAO 230-250 nale-
zą do grupy średniowczesnej, 
a odmiany o liczbie FAO 260-
290 do grupy średniopóźnej. 
Odmiany o liczbie FAO powy-
żej 290 - późne, nie są zalecane 

do uprawy w naszym kraju, za 
wyjątkiem produkcji kiszonki 
do biogazowi rolniczych (np. 
odmiana P0746). Odmiany 
wczesne i średniowczesne 
(o liczbie FAO 230-240 na ki-
szonkę), są przeznaczone do 
uprawy w najmniej korzyst-
nych północnych rejonach 
kraju. Odmiany średniow-
czesne i średniopóźne (FAO 
260) można uprawiać w rejonie 
środkowym, a odmiany śred-
niopóźne są przenaczone do 
najcieplejszych rejonów kraju 
(Polska Południowo-Zachod-
nia i Południowo-Wschodnia).

W Krajowym Rejestrze 
najliczniejszą grupę stanowią 
odmiany polskie. Jest ich ogó-
łem 41, w tym  37 z Hodowli 
Roślin Smolice i 4 z Mało-
polskiej Hodowli Roślin. Re-
produkcją tych odmian poza 
wymienionymi podmiotami 
zajmuje się również firma 
Sabatu Linz Polska (dawna 
Centrala Nasienna Środa 
Śląska). W sumie nasiona 
z polskich hodowli pokrywają 

zapotrzebowanie rynku w 35-
40%, w przeważającej mierze 
w segmencie kiszonkowym. 
Wśród polskich odmian ku-
kurydzy są również bardzo 
dobre do użytkowania na 
ziarno. Najnowsze odmiany 
z Hodowli Roślin Smolice, 
wpisane do KR z przezna-
czeniem do uprawy na ziar-
no, to: Kosynier, Konkurent, 
Rosomak i Tonacja, a na ki-
szonkę to Kosmal, Legion 
i Deresz. Natomiast najnow-
sze odmiany z Małopolskiej 
Hodowli Roślin, to: Kadryl, 
KB2704 i KB1903, które 
mogą być, w zależności od 
regionu, wykorzystane z prze-
znaczeniem na kiszonkę 
i ziarno.

Bogatą ofertę odmian z Kra-
jowego Rejestru, w nadcho-
dzącym sezonie, proponują 
zagraniczne firmy hodowla-
no nasienne. W nawiasach 
podano liczbę odmian: Pio-
neer (17), KWS (19), Euralis 
(23), Limagrain (12), Syngenta 
(9), Maisadour (7), Monsanto 

(6), Saatbau Linz (7) - wszyst-
kie zarejestrowane w Polsce 
w latach 2013-2014, Dow 
AgroSciences (4), RAGT (3), 
Sempol, Cezea, Zemun Polje 
(po 1 odmianie). W 2014 roku, 
pierwszą odmianę zarejestro-
wała w Polsce firma Caussade. 
W obrocie mogą znaleźć się 
nasiona kilkunastu nowych od-
mian, które zostaną wpisane 
do rejestru w lutym 2015 roku.

Dodatkowo przez 3 kolejne 
sezony, przedmiotem sprze-
daży, w naszym kraju, mogą 
być nasiona odmian wyco-
fanych z rejestru w latach 
2012-2014, przez trzy kolejne 
sezony od daty wycofania, do 
30.06. każdego roku. Ogółem 
z KR wycofano w tym okre-
sie 55 odmian. Po wymienio-
nym okresie, wycofane z KR 
odmiany mogą być sprzeda-
wane w dalszym ciągu pod 
warunkiem, że pozostają one 
w rejestrze w jakimkolwiek 
kraju UE.

Prawie wszystkie z wymie-
nionych, zagranicznych firm 

hodowlano-nasiennych oferują 
również nasiona odmian zare-
jestrowanych w innych krajach 
UE, wpisanych do wspólnoto-
wego katalogu (CCA). Boga-
tą ofertę odmian kukurydzy 
z katalogu CCA prezentują 
również firmy: Caussade, Ose-
va, Saaten Union i Farmsaat. 
Źródłem informacji o odmia-
nach zarówno z KR jak i CCA, 
ich przeznaczenia, wynikach 
z doświadczeń, wymagań gle-
bowych i klimatycznych, są 
katalogi i strony internetowe 
poszczególnych firm oraz 
liczni doradcy i dystrybuto-
rzy nasion.

Czy tegoroczne niższe plony kukurydzy zniechęcą rolników do jej uprawy?

Dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin - Państwowy Instytut 
Badawczy Radzików

Podział odmian w KR  pod względem wczesności (liczba FAO) oraz użytkowania (stan na grudzień 2014).

FAO
Odmiany 

do uprawy na ziarno do uprawy na kiszonkę ziarno i kiszonka 

190 Wilga, KB 1903, ES Ballade    

200 Aalvito, NK Ravello, DKC2787, MAS 15P    

210 Fido, Cedro, Rywal, Laurinio, Baltis, 
Inoxx, Rogoso  

220
Lokata, Rataj, Smolik, Wiarus, Podium, 

Silvinio, ES Zizou, SY Cooky, 
DKC2971, Mosso

Pirro  

230
Bejm, Dumka, Glejt, Jawor, Kosynier, 
Prosna, Reduta, Smolan, Smolitop, 
Santurio, Laureen, ES Albatros, ES 

Cirrus, ES Kongress, ES Palazzo, Tonacja
PR39G12, Silvestre, Celux

240

Bułat, Giancarlo, Rivaldinio KWS, 
Konkurent, Tur, PR39H32, Ambrosini, 
Ricardinio, LG 22.44, ES Cockpit, ES 

Makila, SY Multitop, SY Multipass, DKC 
2960, MT Maksym, System

Buran, Kresowiak, Opoka, KOSMO 
230, PR39A98, PR39T45, Amamonte, 

Touran, LG30240, ES Anamur, ES 
Tryo, ES Vali, Inagua, Dynamite, 

Geoxx, Konsulixx, Odilo, Prestoso,

San, Amadeo, 
Eurostar, Veritis

250

Blask, Narew, Wigo, P8400, PR38B12,  
Amoroso, Alduna, Emmy, ES Carmen, ES 

Paroli, Arobase, Delitop, NK Nekta, 
Prollix, Grosso, DKC3711, ES Concord, 

ES Tolerance

Lober, Vitras, P8488, Beatus, 
Aabsolut,  LG3252, ES Convent, MAS 

27L, Sumas  
PR39R86, KWS 

5133 ECO

260
Bosman, PR39F58, Millesim, Severo, 

Lindsey, Yser, ES Astrakan, ES Chrono, 
NK Eagle, Lavena, MAS 24A, MAS 29H, 

SY Enigma

Kosmal, Nimba, Cassilas, 
LG30275, ES Fireball, 

Danubio, Deresz
PR38Y34, PR39T84, 

Ronaldinio, 

270 Rosomak, PR38R92, DKC 3420, Bora 
Zemun, P9400, Urani CS

Ułan, Clarica, LG 
3291, Kadryl, Legion  

280 PR38N86, DKC 3623, P9027 KB2704, Subito  

290   Markiza  

320   P0746  

Pogrubiona czcionka- nowości, odmiany zarejestrowane w 2013 i 2014 roku
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Nowy herbicyd  
w ochronie   
kukurydzy 
Dla uzyskania wysokich plonów kukurydzy niezbędne jest szyb-
kie i skuteczne eliminowanie chwastów na plantacji. Ten ciepło-
lubny gatunek stosunkowo łatwo i szybko się zachwaszcza, co 
jest widoczne na większości naszych pól. Późny termin siewu, 
szeroka rozstawa międzyrzędzi, powolny początkowy rozwój, 
spowolnienie wzrostu w przypadku dużych wahań termicznych 
oraz obserwowane często niedobory składników pokarmowych 
w początkowej fazie rozwoju sprawiają, że kukurydza jest silnie 
atakowana przez szeroką gamę chwastów jedno- i dwuliścien-
nych. W związku z tym stale poszukiwane są nowe, wysoce 
skuteczne, herbicydy o szerokim spektrum chwastobójczym, 
długim okresie działania, łatwe w aplikacji i możliwie wysokim 
zakresie bezpieczeństwa dla samej uprawy. 
Te kryteria w pełni spełnia nowo zarejestrowany herbicyd firmy 
Bayer – Maister Power 42,5 OD.

Herbicyd ten zawiera w swoim składzie 3 wysoce skutecz-
ne substancje aktywne: foramsulfuron, jodosulfuron i tienkar-
bazon metylu oraz nowej generacji sejfner – cyprosulfamid.  
Foramsulfuron pobierany jest przez liście i zwalcza szeroką 
gamę chwastów jednoliściennych, w tym chwastnicę jedno-
stronną, owies głuchy, perz właściwy, wiechlinę roczną, wło-
śnice, życice oraz samosiewy zbóż. Jodosulfuron jest również 
pobierany przez liście i odpowiedzialny za zwalczanie wielu 
gatunków chwastów dwuliściennych (m.in. bodziszek drob-
ny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, łoboda roz-
łożysta, mak polny, ostrożeń polny, przytulia czepna, szarłat 
szorstki, samosiewy rzepaku i słonecznika) oraz licznych ga-
tunków chwastów krzyżowych (m.in. tasznik pospolity, tobołki 
polne, gorczyca polna i rzodkiew świrzepa). Tienkarbazon me-
tylu jest pobierany zarówno przez liście, jak i poprzez system 
korzeniowy chwastów. Stabilizuje on działanie foramsulfuronu  
i jodosulfuronu oraz poszerza spektrum zwalczanych chwa-
stów o szereg gatunków uznawanych za trudne do zwalcze-
nia, w tym praktycznie wszystkie gatunki rdestów, rumiany, 
ostrożeń polny. Dodatkowo poprzez fakt, że tienkarbazon me-
tylu stosunkowo długo utrzymuje się w górnej warstwie gleby,  
Maister Power 42,5 OD blokuje kiełkowanie wielu gatunków 
chwastów także po wykonaniu samego zabiegu. Herbicyd ten,  
na tle wielu zarejestrowanych do tej pory środków nalistnych, w 
wyraźny sposób opóźnia pojawianie się zachwaszczenia wtór-
nego na plantacji. Jest to szczególnie widoczne w przypadku 
tych gatunków chwastów, które często wschodzą po kolejnych 
opadach deszczu (np. chwastnica jednostronna czy komosa 
biała).

Za wysoki stopień bezpieczeństwa samej kukurydzy odpowie-
dzialny jest nowoczesny sejfner – cyprosulfamid. Jego rolą jest 
szybki rozkład pobranych przez kukurydzę 3 substancji aktyw-
nych i ich stopniowa neutralizacja do składników nieaktywnych 
niezagrażających samej roślinie. Sejfner aktywnie chroni zarów-
no części nadziemne, jak i sam system korzeniowy kukurydzy. 

Czyste pole 
     w zasięgu ręki

P R O M O C J A
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W badaniach tych oceniano herbicyd Maister Power w zakre-
sie dawek od 1,0 do 1,5 l/ha na tle 3 najnowszych konkurencyj-
nych herbicydów nalistnych.

Badania potwierdziły wysoką aktywność chwastobójczą herbicy-
du również w stosunku do gatunków chwastów nie objętych zapi-
sem etykietowym, takich jak mak polny, czy chaber bławatek.

Maister Power w ciągu okresu wegetacji rozkłada się w gle-
bie i nie ogranicza doboru roślin w zmianowaniu. Fakt ten po-
twierdziły m.in. badania wykonane w IOR PIB w Winnej Górze. 
Herbicyd ten stosowano w kukurydzy w dawce 2-krotnie wyż-
szej niż zalecana (tj. 3 l/ha). Po zbiorze kukurydzy wykonano 
orkę i wysiewano jesienią tego samego roku pszenicę ozimą 
(odmiany Muszelka), a wiosną jęczmień jary, rzepak jary i bura-
ki cukrowe. Ten sam zestaw roślin był wysiewany na poletkach 
tuż obok, gdzie nie stosowano zabiegów herbicydowych (ku-
kurydza była tam odchwaszczana mechanicznie). Na żadnym 
z badanych obiektów, gdzie wcześniej aplikowano herbicyd  
Maister Power w dawce dwukrotnie wyższej niż zalecana, nie 
obserwowano jakichkolwiek oznak fitotoksycznego działania na 
rosnące rośliny uprawne. 

Dr Jerzy Kawczyński 
Techniczne Zarządzanie Uprawą 

 Burak/Kukurydza 
 Bayer CropScience

Doświadczenie, lokalizacja: Krowiarki 

Maister Power posiada bardzo nowoczesną formulację olejo-
wą. Dzięki niej ciecz robocza gwarantuje wysoki stopień pokry-
cia i przylegania do powierzchni blaszek liściowych chwastów. 
Utrudnione i spowolnione jest także zmywanie cieczy użytko-
wej poprzez możliwe opady deszczu po wykonaniu zabiegu.  
Z kolei system adiuwantów obecnych w formulacji pozwala na ak-
tywne rozpuszczanie powłok woskowych oraz szybką penetrację 
substancji czynnych do wnętrza blaszek liściowych chwastów. 

Maister Power został zarejestrowany do odchwaszczania kukury-
dzy w dawce 1,25-1,50 l/ha w 200-300 l wody. Zabieg należy wyko-
nać w fazie 4-6 liści kukurydzy, gdy widoczne na plantacji chwasty 
znajdują się w fazie siewek, do fazy 2-4 liści.

Maister Power skutecznie zwalcza ponad 130 gatunków chwa-
stów jakie występują w uprawie kukurydzy w wielu krajach euro-
pejskich. Na podstawie złożonej w Polsce dokumentacji, do grona 
chwastów wrażliwych zostały zakwalifikowane 23 gatunki, w tym 
perz właściwy, ostrożeń polny, rdesty, przytulia czepna, psianka 
czarna oraz włośnice.

Wysoką aktywność chwastobójczą i szerokie spektrum po-
wyższego herbicydu potwierdzają licznie przeprowadzone  
w Polsce doświadczenia. W 2013 roku oceniono ponad 20 ga-
tunków chwastów. Ważniejsze z nich zamieszczono w poniższej 
tabeli.

Procentowa ocena skuteczności działania herbicydu Maister Power 42,5 OD na tle konkurencji – wyniki firmy Bayer  
(średnia z 4 lokalizacji na terenie Polski w 2013 r.)

Wariant  
ochronny
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Maister  
Power 42,5 OD 1,00 l 100 100 99 100 100 95 100 100 98 100 91 99 99

Maister  
Power 42,5 OD 1,25 l 100 100 99 100 100 97 100 100 99 100 94 100 99

Maister  
Power 42,5 OD 1,50 l 100 100 99 100 100 99 100 100 99 100 94 100 100

Standard 1 1,25 l 100 100 99 100 97 98 91 92 77 100 96 98 99

Standard 2  
+ wspomagacz

400 g  
+ 0,1% 100 100 100 97 94 48 100 92 99 100 0 96 99

Standard 3  
+ wspomagacz

330 g  + 
0,1% 100 100 78 100 91 99 99 65 74 100 98 97 99

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl

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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

KONTROLA

Maister Power 42,5 OD 1,5 l/ha
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R E K L A M A

„Wilk syty i owca cała”
Według danych ISAAA 

(International Service for the 
Acquistition of Agri-Biotech 
Applications), międzynaro-
dowej organizacji zajmującej 
się statystyką upraw gene-
tycznie modyfikowanych, 
w 2013 roku powierzchnia 
tych upraw w Świecie zaj-
mowała 175,2 milionów 
hektarów i zwiększyła 
się w ciągu ostatnich 5 lat 
o 41,2 mln ha (23,5%). Su-
maryczna powierzchnia 
upraw roślin z modyfika-
cjami genetycznymi w la-
tach 1997-2013 przekroczyła 
1,6 miliarda hektarów. Jest 
to powierzchnia 1,5 razy 
większa niż Europa. W hi-
storii ludzkości, żadna inna 
technologia w rolnictwie, do-
tychczas nie rozwijała się tak 
szybko jak uprawa roślin ge-
netycznie modyfikowanych. 
Rozwój rolniczej biotechno-
logii określa się mianem II 
zielonej rewolucji. I zielo-
na rewolucja jest związana 
z nazwiskiem dr Normana 
Borlauga, laureata pokojowej 
Nagrody Nobla z 1970 roku, 
który w latach 60-tych XX 
wieku wyhodował krótko-
słome, odporne na groźne 
patogeny odmiany pszeni-
cy. Odmiany te udostępnione 
krajom trzeciego świata przy-
czyniły się do gwałtownego 
wzrostu zbiorów pszenicy 
w krajach Azji i Afryki i do 
ograniczenia głodu na tych 
kontynentach. Nowe wyzwa-
nie, jakie stoi przed ludzko-
ścią to prognozowany wzrost 
populacji do 9 miliardów 
w 2050 roku. Jednym z naj-
ważniejszych czynników, 
który może być odpowiedzią 
na zaspokojenie potrzeb żyw-
nościowych Świata, może być 
wzrost żywności poprzez 
rozwój upraw genetycznie 
zmodyfikowanych.

Obecnie najbardziej zmo-
dyfikowanymi roślinami są: 
soja, kukurydza, bawełna, 
rzepak. W ciągu 19 lat upraw 
roślin GM, najważniejszą mo-
dyfikacją pozostawała tole-
rancja na herbicydy (soja, 
kukurydza, rzepak, baweł-
na, burak cukrowy i lucerna). 
Następną grupę stanowiły 
rośliny GM z odpornością 
na owady, a kolejną rośli-
ny z 2 lub 3 modyfikacjami 
(tolerancja na herbicydy + 
odporność na szkodniki). 
W uprawach roślin GM 
systematycznie wzrastał 
udział genotypów z więcej 
niż z jedną modyfikacją (ang. 
stacked traits). Kukurydza 
genetycznie zmodyfikowana 

w Świecie jest uprawiana na 
powierzchni ponad 40 mln 
ha, co stanowi mniej niż 
1/3 powierzchni uprawy tej 
rośliny.

W 2013 roku rośliny GM 
były uprawiane w 27 kra-
jach (w 19 rozwijających 
się i w 8 rozwiniętych). 
Największymi producenta-
mi roślin GM spośród tych 
krajów były: USA, Brazylia, 
Argentyna, Indie, Kanada, 
Chiny, Paragwaj, Południowa 
Afryka, Urugwaj, Boliwia, 
Filipiny, Australia, Meksyk.

Obecnie około 60 krajów 
prowadzi import produktów 
z roślin GM, jako komponen-
tów do produkcji pasz i żyw-
ności, w tym wszystkie bez 
wyjątku kraje UE. W Unii 
Europejskiej (w tym również 
w Polsce), jest dopuszczone 
do importu ziarno ponad 
20 typów kukurydzy GM, 
które zawierają geny odpor-
ności na owady (omacnicę 
i sezamię) oraz odporność 
na herbicydy zawierające 
substancje aktywne glifo-
sat i glufosynat amonowy. 
Ponadto dopuszczone jest do 
importu około 10 typów soi 
GM. Kraje Unii importują 
corocznie około 35 milionów 
ton soi GM, w tym Polska 
około 2 mln ton, jako kom-
ponenty wysokobiałkowe 
do pasz. Jako konsumenci, 
spożywamy więc produkty 
wytworzone z udziałem pasz 
z roślin genetycznie zmody-
fikowanych: mięso, mleko, 
jaja i inne. W Polsce, badania 
przeprowadzone w Instytucie 
Zootechniki i w Instytucie 
Weterynarii wykazały bar-
dziej korzystny wpływ soi 
i kukurydzy GM, w porów-
naniu z ich konwencjonal-
nymi odpowiednikami, na 
jakość produktów pochodze-
nia zwierzęcego. Między in-
nymi produkty te zawierały 
mniej mikotoksyn, bardzo 
szkodliwych dla zdrowia 
zwierząt i ludzi.

W Unii Europejskiej au-
toryzowana jest uprawa 
wyłącznie kukurydza GM, 
MON 810 z genem Bt, któ-
ry determinuje odporność 
na omacnicę prosowiankę. 
Gen Bt został wprowadzo-
ny do kukurydzy z bakterii 
glebowej Bacillus thurin-
gensis. Jeszcze do niedaw-
na wyciąg z tej bakterii był 
stosowany w rolnictwie eko-
logicznym jako środek owa-
dobójczy. W Polsce omacnica 
prosowianka wyrządza co-
rocznie straty w uprawach 
kukurydzy szacowane przez 

specjalistów na około miliard 
złotych. Uszkodzenia roślin 
przez omacnicę są dodatkowo 
kolonizowane przez grzyby 
pasożytnicze głównie fu-
zaryjne, które wytwarzają 
mikotoksyny. W 2013 roku 
kukurydza MON 810 była 
uprawiana w pięciu krajach: 
Hiszpanii, Portugalii, Cze-
chach, Słowacji, i w Rumu-
nii, na ogólnej powierzchni 
148 tysięcy ha, w tym w Hisz-
panii na powierzchni 136 ty-
sięcy ha. Uprawę kukurydzy 
Bt zawiesiły między innymi 
Niemcy, Francja i Włochy, 
a od początku 2012 roku 
również Polska. Te kraje 
skorzystały z Dyrektywy 
UE 18/2001, która umożliwia 
krajom członkowskim uprawę 
roślin GM, autoryzowanych 
do uprawy, określa warunki 
tych upraw, ale jednocześnie 
daje możliwość czasowego 
zawieszenia upraw ze wzglę-
du na tzw. klauzulę bezpie-
czeństwa. Jednak żaden 
z wymienionych krajów nie 
przedstawił dotychczas do-
wodów na ujemny wpływ 
kukurydzy Bt na zdrowie 
człowieka, zwierząt oraz 
na środowisko. W opinii 
przedstawicieli organizacji 
producenckich, zrzeszonych 
w Europejskiej Konfedera-
cji Produkcji Kukurydzy 
(C.E.P.M.), w której pracach 
mam zaszczyt uczestniczyć, 
dominuje pogląd, że zawie-
szenie upraw kukurydzy Bt 
w tych krajach ma wyłącznie 
charakter polityczny. Biorąc 
pod uwagę małą skuteczność 
innych metod zwalczania 
omacnicy, producenci ku-
kurydzy są zainteresowani 
uprawą kukurydzy MON 
810. Jednakże może to się 
okazać bardzo trudne, gdyż 
w wyniku zmian w Dyrekty-
wie 2001/18, to nie Komisja 
Europejska, a poszczególne 
kraje członkowskie będą de-
cydowały o uprawie roślin 
GM, na części lub całości 
swojego terytorium. Przepro-
wadzone w Polsce sondaże 
potwierdzają fatalny i bar-
dzo negatywny stan wiedzy 
o GMO w społeczeństwie. 
Istnieje potrzeba szerokiej 
i rzetelnej, opartej o fakty 
naukowe, edukacji społecz-
nej w tym zakresie. Nie jest 
prawdą, że uprawa kukury-
dzy MON 810 stanowi zagro-
żenie dla bioróżnorodności, 
czy dla środowiska. Wykaza-
ły to badania przeprowadzone 
przez konsorcjum, w skład 
którego weszli naukowcy 
z IHAR, IOR, SGGW i UP 

we Wrocławiu. Wbrew opi-
niom głoszonym przez nie-
które gremia, jest możliwe 
współistnienie upraw ku-
kurydzy konwencjonalnej, 
ekologicznej i genetycznie 
zmodyfikowanej, co wyka-
zano w licznych badaniach 
europejskich oraz polskich. 
Opracowania dotyczące za-
sad koegzystencji tych upraw 
są powszechnie dostępne.

Uprawa kukurydzy ge-
netycznie zmodyfikowanej, 
obecnie MON 810, jest zasad-
na z ekonomicznego punktu 
widzenia, wyłącznie w rejo-
nach, gdzie szkodnik (omac-
nica prosowianka) przekracza 
próg szkodliwości. W Polsce 
dotyczy to obecnie, głównie 
województw południowych 
i częściowo centralnych. Bio-
rąc pod uwagę szeroką gamę 
herbicydów do zwalczania 
chwastów w kukurydzy, nie 
ma potrzeby wprowadzania 
w naszym kraju kukurydzy 
GM tolerancyjnej na glifosat 
(tzw. kukurydzy Roundup 
Ready), nawet w przypad-
ku jej autoryzacji do uprawy 
w UE. Należy jednak pilnie 
śledzić badania nad innymi 
cechami oferowanymi w ra-
mach biotechnologii rolniczej 
np. tolerancją na stres suszy 
czy oszczedną gospodarkę 
azotem.

Reasumując: w Europie 
i w Polsce nie ma aktualnie, 
ani w przyszłości, realnego 
zagrożenia, ani też alterna-
tywy, dla hodowli i uprawy 
odmian konwencjonalnych 
kukurydzy. W hodowli ta-
kich odmian istnieje olbrzymi 
postęp genetyczny, jednak 
nie wszystkie problemy są 
rozwiązywalne przy zasto-
sowaniu klasycznych, sto-
sowanych od dziesięcioleci 
metod. W rolnictwie, tak 
jak we wszystkich innych 
dziedzinach, konieczne 
jest generowanie i korzy-
stanie z postępu naukowe-
go. W przeciwnym razie 
nasze rolnictwo nie będzie 
konkurencyjne w stosunku 
do rolnictwa europejskiego 
i światowego.

Dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin - Państwowy Instytut 
Badawczy Radzików

Czy GM zagraża odmianom konwencjonalnym kukurydzy?
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Kukurydza – łatwa czy trudna?

Rolnicy uprawiają kukury-
dzę od dawna, ale wciąż uczą 
się jej dobrej uprawy. Przede 
wszystkim rolnicy powinni 
słuchać wskazówek wycho-
dzących od hodowców, bo to 
oni najlepiej wiedzą jakie są 
słabości poszczególnych mie-
szańców kukurydzy a jakie 
ich zalety. Ponieważ najgło-
śniej się mówi o zaletach, to 
na słabości trzeba samemu 
zwrócić uwagę. Kukurydza 
do tej pory uchodziła za taki 
gatunek, który praktycznie 
zawsze, w każdych warun-
kach da sobie radę. A jednak 
nie zawsze tak jest. Ta roślina 
niekiedy rośnie w ekstremal-
nych warunkach pogodowych, 
albo kiełkuje gdy jest zimno. 
Jednak jest wtedy słaba i bywa 
porażana przez choroby zgo-
rzelowe już w czasie wscho-
dów. Drugą kwestią są duże 
wahania wilgotności gleby. 

Wiemy, że kukurydza potrafi 
idealnie korzystać z zasobów 
gleby, jednak – do pewnych 
granic. Przy skrajnej suszy 
mamy oczywiście problem, 
a wówczas otwiera się brama 
dla chorób i szkodników.

Na ile ta presja zmienia się 
w poszczególnych latach?

Bywają lata epidemii, choć 
miniony rok nie należał do 
złych. Występują choroby takie 
jak głownia kukurydzy i głow-
nia pyląca, o której mało wiemy, 
a przede wszystkim powiązana 
z omacnicą fuzarioza kolb. Jest 
to bardzo bolesna sprawa, bo 
kukurydza stanowi materiał na 
paszę, a jeśli są w niej kolby 
porażone fuzariozą, to podtru-
wamy nasze zwierzęta.

Cóż.. .  trzeba więc ją 
chronić!

Mamy już pierwszą jaskółkę, 
fungicyd kukurydziany, któ-
ry wychodzi naprzeciw tym 

problemom. Walczy on z fu-
zariozą kolb, rdzą na liściach 
i drobną plamistością liści. 
Warto rolnikom pokazać, że 
można korzystać z całego po-
tencjału kukurydzy, który jest 
ogromny jeśli chodzi o ziarno 
i zieloną masę, ale trzeba ją so-
lidnie chronić. Ponieważ mamy 
ponad milion hektarów tej 
uprawy, to bardzo często ona 
się pojawia w płodozmianie. 
Jeśli coś często uprawiamy, 
zwłaszcza kukurydzę, którą 
wolno nam uprawiać w mo-
nokulturze, powodujemy na-
gromadzanie się agrofagów. 
A skutek jest widoczny go-
łym okiem: omacnica staje się 
problemem w tych regionach, 
gdzie dotąd jej nie było: na 
północy Polski.

Faktem też jest, że kuku-
rydza nie jest naszą rośli-
ną rodzimą. To też może 
mieć wpływ?

Owszem, bo to wykorzy-
stują szkodniki i korzystają 
z tego później grzyby choro-
botwórcze. To nie chwasty dziś 
są problemem, bo umiemy je 
zwalczać, nawet z omacnicą 
sytuacja już nie jest bezna-
dziejna, bo zaczynamy się 
uczyć jak ją skutecznie eli-
minować. Problemem teraz 
będą choroby. Chodzi o to, aby 
nie doprowadzić plantacji do 
tego, że jest dużo łodyg i liści, 
a w kolbach nie rodzi się nic 
albo są one zanieczyszczone 
mykotoksynami, bo dopadła 
ją groźna choroba.

Czy polscy rolnicy w po-
równaniu z innymi krajami, 
leżącymi na południe, a więc 
cieplejszymi, mają łatwiej czy 
trudniej?

Trudniej, ale nie wprost 
ze względu na temperaturę. 
U nich, szczególnie we Francji 
i USA, uprawiano kukurydzę 

już wcześniej, więc jest już od 
dawna wiele zarejestrowa-
nych środków do zwalczania 
grzybów. Myślę, że nasi rol-
nicy z tego zdają sobie sprawę 
i patrzą na to w perspektywie 
kilku lat.

Zdarzyło się, że widzieli-
śmy przy drodze następują-
cą sytuację: po jednej stronie 
drogi kukurydza była jak 
należy, a po przeciwnej – 
plantacja była kompletnie 
uschnięta. Trudno żeby sze-
rokość drogi - odległość kilku 
metrów – miała aż tak wiel-
kie znaczenie dla ilości wody, 
czyżby to więc było dzieło 
chorób?

Podejrzewam, że musiał być 
popełniony szereg błędów. Po 
pierwsze w doborze mieszań-
ców: odmiana mogła nie być 
dostosowana do stanowiska. Po 
drugie: sposób przygotowania 
gleby, jej uprawy i nawożenia 

we właściwym momencie. Do 
tego mógł dojść element trze-
ci – susza, a wtedy szkodniki 
z chorobami przyszły na ła-
twy łup.

Czyli ta kukurydza wcale 
nie jest taka łatwa w uprawie?

Zasadniczo nie jest naj-
trudniejsza, ale z tej sytuacji 
– wyrwanej wprost z przy-
rody – wynika, że mimo 
wszystko powinny się za 
nią brać osoby dobrze do 
tego przygotowane.

Czy kukurydza jest łatwą w uprawie rośliną? Jakie wyzwania stoją przed rolni-
kami ją uprawiającymi, a jakie przed tymi, którzy dopiero zamierzają ją upra-
wiać? O tym rozmawiamy z prof. Markiem Korbasem z IOR w Poznaniu.
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Dobre nasiona,  
Dobre plony.

Mieszańce kukurydzy
Rejestracja Polska 2014!

PIRRO (FAO 210)
Najwcześniejsza kiszonka!

• najwyższy potencjał kiszonkowy
• wczesny wigor i szybki wzrost
• wysoki plon suchej masy
• dobra zdrowotność roślin

ROGOSO (FAO 220)
Ziarnowy hit!

• polecany na lżejsze gleby
• dobrze znosi niedobory wody 
• wczesny wigor (COBORU 2012-13)
• bardzo dobra zdrowotność  
• wysoki plon ziarna przy niskiej 
  wilgotności w czasie zbioru

GIANCARLO (FAO 240)
Wszechstronny gigant!

• bardzo wysokie rośliny
• wybitny plon ziarna i suchej masy
• mocny wczesny wigor

PRESTOSO (FAO 240)
Na kiszonkę w dobrym stylu!

www.saatbau.com

W sprzedaży również pozostałe odmiany z
przeznaczeniem na ziarno, kiszonkę i biogaz.

Choroby i szkodniki kukurydzy  
– podsumowanie sezonu 2014

Rok 2014 upłynął także 
pod znakiem pojawu wie-
lu zagrożeń dla kukurydzy, 
wpływając w niektórych re-
gionach na obniżenie wyso-
kości i jakości plonów. Część 
z nich związana była z po-
godą, np. suszą jaka dotknę-
ła zwłaszcza województwo 
kujawsko-pomorskie, a część 
z oddziaływaniem organi-
zmów szkodliwych m.in. 
chwastów, chorób i szkod-
ników, które lokalnie wystą-
piły w dużym nasileniu O ile 
jeszcze kilkanaście lat temu 
takich zgłoszeń było niewie-
le, tak obecnie jest to wzrost 
kilkunastokrotny.

Rozpatrując obecność cho-
rób kukurydzy w 2014 roku 
należy wspomnieć, że na 
pojaw tej grupy agrofagów 
bardzo duży wpływ miały 
warunki meteorologiczne, 
uproszczenia agrotechnicz-
ne, zastosowane zabiegi nie-
chemicznego i chemicznego 
zwalczania chorób i szkodni-
ków,  podatność mieszańców, 
a także uszkodzenia tkanek 
spowodowane przez warunki 
pogodowe, zabiegi pielęgna-
cyjne (np. uszkodzenia her-
bicydowe) i uprawowe (np. 
uszkodzenia po przejeździe 
ciągnika) oraz szkodniki. 
Czynniki te spowodowały, 
że nasilenie występowania 
i szkodliwość sprawców 
chorób była zróżnicowana 
na obszarze kraju.

W przypadku patogenów 
porażających rośliny na 
początku wegetacji do któ-
rych należą m.in. sprawcy 
zgorzeli siewek, głowni 
kukurydzy i głowni pylą-
cej kukurydzy to liczny ich 

pojaw ograniczyło odgórne 
zaprawianie kwalifikowa-
nego materiału siewnego 
fungicydami. Nie wszędzie 
jednak zaprawy zapobiegły 
pojawowi tych chorób, na co 
duży wpływ miały m.in. in-
tensywne opady deszczu po 
siewach i stagnacja wody na 
polach, które odpowiedzial-
ne mogły być za wymycie 
warstwy ochronnej fungicy-
du z ziarna, a także uszko-
dzenia roślin powodowane 
przez szkodniki i czynniki 
pogodowe, które sprzyjały 
wnikaniu patogenów do tka-
nek. Z tego też względu na lo-
kalnych plantacjach m.in. na 
południu kraju i w pasie cen-
tralnym obserwowano wzrost 
liczby roślin porażonych 
przez głownię kukurydzy. 
W dużej mierze liczny pojaw 
tej choroby spowodowany 
był wcześniejszym, silniej-
szym uszkodzeniem roślin 
przez ploniarkę zbożówkę, 
a w późniejszym czasie m.in. 
żerowaniem mszyc i wcior-
nastków, a także uszkodze-
niem roślin m.in. przez suszę 
i grad.

Na tych zasiewach na któ-
rych pojawiła się zgorzel sie-
wek obserwowano zazwyczaj 
tylko niewielkie, placowe 
wypadanie roślin, stąd też 
choroba ta nie miała dużego 
znaczenia gospodarczego. 
Znacznie większe znaczenie 
miało natomiast porażenie 
roślin przez grzyb odpowie-
dzialny za rozwój głowni py-
lącej. Z tą chorobą zetknięto 
się m.in. na plantacjach pro-
wadzonych w monokulturze 
na południowym-wschodzie 
kraju. Pomimo, że odsetek 

porażonych roślin przez tego 
patogena był zwykle niewiel-
ki, to z powodu wysokiej 
przeżywalności zarodników 
w glebie (do 10 lat) choroba 
ta może zagrażać roślinom 
w kolejnych sezonach we-
getacyjnych, nawet pomimo 
stosowania zmianowania.

Jednym z patogenów pora-
żających rośliny na począt-
ku ich wegetacji był także 
sprawca choroby szalonych 
wiech. Z chorobą tą zetknię-
to się w 2014 roku na połu-
dniowym-zachodzie kraju, 
w okolicach Wrocławia. Po-
jaw szalonych wiech obser-
wowano na plantacjach na 
których wiosną stagnowała 
woda po intensywnych opa-
dach deszczu, dzięki czemu 
zarodniki pływkowe mogły 
zainfekować rośliny kuku-
rydzy. Choroba szalonych 
wiech opanowała nieliczne 
rośliny na niektórych tylko 
plantacjach. Najsilniej uszka-
dzane były pasy brzeżne 
zasiewów.

Najpowszechniej występu-
jącymi chorobami kukurydzy 
minionego sezonu wegeta-
cyjnego były choroby liści. 
Ich szkodliwość polegała 
głównie na ograniczaniu po-
wierzchni asymilacyjnej ku-
kurydzy, co miało wpływ na 
wysokość plonu, a także na 
pogorszenie się jego jakości. 
Najczęściej rośliny porażał 
sprawca drobnej plamisto-
ści liści. Z chorobą tą można 
było spotkać się na obszarze  
całego kraju, ale patogen sil-
niej porażał rośliny w rejo-
nach, w których w okresie 
czerwca i lipca było stosun-
kowo chłodno i deszczowo. 

Na południu kraju oraz 
w pasie środkowym na lo-
kalnych plantacjach, po-
jawiła się w większym 
nasileniu żółta plamistość 
liści kukurydzy, której roz-
wojowi sprzyjały wysokie 
temperatury. W regionach 
południowych obserwowano 
również plantacje kukurydzy, 
które silniej opanowała rdza 
kukurydzy, ale w skali kra-
ju choroba ta nie stanowiła 
większego zagrożenia.

Patrząc pod kątem szko-
dliwości, to najgroźniejszy-
mi chorobami kukurydzy 
w 2014 roku były: fuzarioza 
kolb oraz zgnilizna korzeni 
i zgorzel podstawy łodygi. 
Choroby te wywołują grzy-
by z rodzaju Fusarium, któ-
re mogą wytwarzać groźne 
mikotoksyny. Rozwojowi 
fuzarioz sprzyjały warunki 
pogodowe, a w szczegól-
ności uszkodzenia powo-
dowane przez szkodniki, 
zwłaszcza omacnicę pro-
sowiankę oraz mszyce 
i wciornastki. Najwięcej 
plantacji opanowanych 
przez fuzariozy stwierdzo-
no na południu oraz czę-
ściowo w pasie środkowym 
kraju, gdzie ciepła i wilgot-
na pogoda utrzymująca się 
od końca sierpnia sprzyjała 
rozwojowi grzybni. Na lo-
kalnych plantacjach silnie 
opanowanych przez fuza-
riozy z uwagi na potencjal-
nie duże ryzyko skażenia 
plonu mikotoksynami oraz 
wyłamywanie się gnijących 
łodyg, decydowano się na 
wcześniejszy zbiór ziarna 
pomimo wilgotności prze-
kraczającej 30%.

Wraz z rosnącą popularnością uprawy kukurydzy, co-
raz liczniej pojawiają się organizmy ją uszkadzające.

Drobna plamistość liści kuku-
rydzy (fot. P. Bereś)

Fuzarioza kolb kukurydzy (fot. 
P. Bereś)

Głownia kukurydzy (fot. 
P. Bereś)

Żółta plamistość liści kukury-
dzy (fot. P. Bereś)
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Do najważniejszych szkod-
ników kukurydzy 2014 roku 
bez wątpienia zaliczyć należy: 
ploniarkę zbożówkę, mszyce, 
wciornastki i omacnicę pro-
sowiankę, które powszechnie 
wystąpiły na obszarze całe-
go kraju. Lokalnie większą 
szkodliwością odznaczały się: 
drutowce i pędraki, śmietka 
kiełkówka, ptaki, zwierzyna le-
śna oraz urazek kukurydziany.

Z typowymi szkodnikami 
glebowymi do których za-
licza się drutowce i pędraki 
spotykano się na wielu plan-
tacjach w kraju, ale tylko na 
nielicznych stanowiły one po-
ważny problem prowadząc do 
placowego wypadania roślin. 
Uszkodzenia te nie były jednak 
w 2014 roku na tyle poważ-
ne, że zagrażały wysokości 
plonów. Od 2014 roku walka 
z tymi owadami jest jednak 
utrudniona, gdyż wycofano 
z użycia wszystkie insektycydy 
dotychczas stosowane do ogra-
niczania ich liczebności (zawie-
rające imidachlopryd), przez 
co pozostają do wykorzystania 
jedynie metody niechemiczne.

Stosunkowo niskie tem-
peratury utrzymujące się po 
siewach sprawiły, że rośliny 
kukurydzy przez pewien okres 
czasu odznaczały się ograni-
czonym wzrostem. Sytuację 
taką doskonale wykorzystały 
larwy ploniarki zbożówki, któ-
re miały dość dużo czasu, aby 
silniej uszkodzić wolno rosnące 
rośliny. Na południu kraju, na 
lokalnych plantacjach niechro-
nionych insektycydami stwier-
dzano zwykle uszkodzenie 
przez larwy do 20%, czasem 
tylko do 45% roślin. Pomimo 
korzystnych dla rozwoju plo-
niarki warunków pogodowych, 
tylko sporadycznie stwierdzano 
rośliny o uszkodzonych bądź 
całkowicie zniszczonych stoż-
kach wzrostu.

Po kilku latach niskiej szko-
dliwości, w 2014 roku odnoto-
wano lokalny wzrost znaczenia 
gospodarczego śmietki kieł-
kówki. Owad ten wystąpił 
w większej liczebności w cen-
tralnej i północnej Polsce, gdzie 
jego larwy wyjadały pęcznie-
jące ziarniaki oraz uszkadzały 
siewki kukurydzy niezaprawio-
ne insektycydem. Lokalnie ob-
serwowano uszkodzenie roślin 
na powierzchni kilkunastu hek-
tarów, co przejawiało się bądź 
to brakiem wschodów bądź 
zamieraniem już widocznych 
na powierzchni gleby siewek. 
Z uwagi na wczesnowiosenny 

termin wystąpienia szkodnika, 
na silnie uszkodzonych plan-
tacjach wykonano przesiewy 
zaprawionym materiałem siew-
nym kukurydzy, co pozwoliło 
uratować sytuację.

Bardzo ważnymi szkodnika-
mi minionego sezonu wegeta-
cyjnego były mszyce, które na 
wielu plantacjach w południo-
wej i środkowej części kraju 
wystąpiły w dużym nasile-
niu. Lokalnie na niektórych 
zasiewach na jednej tylko ro-
ślinie żerowało średnio ponad 
1500 osobników, co oznaczało 
kilkukrotne przekroczenie pro-
gu szkodliwości. Stwierdzono 
jednak dużą zmienność w ter-
minach występowania tych 
pluskwiaków. Przykładowo na 
południowym-wschodzie kraju 
mszyce osiągnęły najwyższą 
liczebność w lipcu i wówczas 
ich zwalczanie chemiczne było 
uzasadnione, z kolei na nie-
których plantacjach w części 
południowo-zachodniej i środ-
kowej kraju, masowy pojaw 
mszyc przypadał pod koniec 
okresu wegetacji. Jest to o tyle 
zła sytuacja, że wykazano, że 
mszyce z kukurydzy mogą po 
okresie jej wegetacji migrować 
na zboża ozime, gdzie muszą 
być zwalczane chemicznie jako 
potencjalne wektory wirusa 
żółtej karłowatości jęczmienia.

Obok mszyc liczną grupą 
owadów wysysających soki 
z tkanek były wciornastki. 
Z uwagi na niewielkie roz-
miary są trudne do zaobser-
wowania na roślinach, niemniej 
na plantacjach silnie przez 
nie opanowanych (zwłasz-
cza na południu kraju) moż-
na było lokalnie obserwować 
na liściach przebarwienia 
nazywane wciornastkową 
plamistością liści. Owady te 
jako takie nie powodują zwykle 
strat bezpośrednich w plonach, 
niemniej mogą ułatwiać opa-
nowanie roślin przez patogeny. 
W rozwoju wciornastków na 
kukurydzy dało się zaobser-
wować w 2014 roku jeden dość 
wyraźny szczyt liczebności, 
który przypadł w trzeciej de-
kadzie lipca.

Patrząc pod kątem strat go-
spodarczych, to najgroźniej-
szym szkodnikiem minionego 
sezonu wegetacyjnego była 
omacnica prosowianka, która 
w niektórych regionach kra-
ju odznaczała się rekordową 
szkodliwością, porównywalną 
z rokiem 2013, a czasem i wyż-
szą. Szczególnie dużą szkodli-
wość gatunku odnotowano na 

południu kraju oraz na części 
plantacji położonych w pasie 
środkowym (ale nie dotknię-
tych suszą). Na takich zasie-
wach gąsienice uszkadzały 
nawet do 60% roślin. Lokalnie 
stwierdzano także plantacje 
m.in. na Podkarpaciu, w Wiel-
kopolsce, na Lubelszczyźnie, 
gdzie uszkodzone było nawet  
80–100% roślin. Były to zwy-
kle albo plantacje kukurydzy 
cukrowej, albo obsiane bar-
dzo wczesnymi odmianami 
kukurydzy, albo prowadzone 
w wieloletniej monokultu-
rze bez ochrony chemicznej 
z podatnymi na uszkodzenie 
mieszańcami. Wzrosła tak-
że szkodliwość gatunku na 
północy kraju, gdzie w okoli-
cach Białegostoku gąsienice 
w 2014 roku uszkodziły lokal-
nie już do 18% roślin.

Gatunkiem, który często 
towarzyszył omacnicy pro-
sowiance był urazek kuku-
rydziany. Stwierdzono, że 
plantacje silnie uszkodzone 
przez gąsienice były zwykle 
również silniej zaatakowane 
przez chrząszcze urazka, gdyż 
zapach uwalniany z uszkodzo-
nych przez omacnicę roślin 
(a często już fermentujących 
i gnijących tkanek) zwabiał 
i stymulował jego żerowanie. 
Chrząszcze żerując na kolbach 
wyjadały doszczętnie wnętrza 
miękkich ziarniaków. Ich żero-
wanie przyczyniało się zwykle 
do powstania strat jakościo-
wych wskutek zwiększenia 
podatności opanowanych kolb 
na porażenie przez fuzariozę.

Dużym problemem na lo-
kalny uprawach kukurydzy 
okazały się także dziki. Ich 
główna szkodliwość polegała 
wpierw na wyjadaniu wysiane-
go ziarna i wyrywaniu siewek, 
a w pełni wegetacji na wyła-
mywaniu roślin i niszczeniu 
kolb. Szkodny powodowane 
przez te zwierzęta notowano 
w całym kraju, zwłaszcza w po-
bliżu obszarów leśnych. Jak 
pokazały jednak doświadczenia 
z 2014 roku, często zdarzało 
się, że uszkodzenia w posta-
ci silnie połamanych roślin 
powstałe wskutek żerowania 
omacnicy prosowianki były 
błędnie identyfikowane jako 
powodowane przez dziki. Przy 
szacowaniu strat konieczne 
było zatem odróżnienie uszko-
dzeń powodowanych przez 
oba gatunki. Nie jest jednak 
wykluczone, że tak jak dziki 
doskonale wyszukują pędraki 
w glebie (znajdujące się nieraz 

na bardzo dużej głębokości), 
tak potrafią wyczuć w tkankach 
kukurydzy również i gąsienice 
omacnicy prosowianki. W ta-
kiej sytuacji plantacje silnie 
opanowane przez gąsienice 
mogą być teoretycznie bar-
dziej narażone na wizytacje 
watah dzików.

Na plantacjach sąsiadujących 
z większymi obszarami drze-
wiastymi lokalnie dawały się 
we znaki również i ptaki, które 
wydziobywały posiane ziarno 
i wyrywały siewki, a w póź-
niejszym czasie wydziobywały 
ziarno z kolb. Zastosowanie za-
prawy nasiennej o repelentnym 
oddziaływaniu zwykle elimi-
nowało problem ptaków w po-
czątkowym okresie wegetacji.

Obok wyżej wymienionych 
gatunków lokalnie pojawiały 
się także m.in. rolnice, pięt-
nówki, pchełki ziemne, zmie-
niki, zwójkówki, skrzypionki 
zbożowe, przędziorek chmielo-
wiec, ślimaki, gryzonie i inne, 
niemniej nie powodowały one 
większych szkód. Pojawiała 
się także stonka kukurydzia-
na, która w 2014 roku utraciła 
status organizmu kwarantan-
nowego, a jej zwalczanie leży 
już w gestii gospodarującego.

Patrząc pod kątem ochro-
ny kukurydzy w 2015 roku, 
niezmiernie ważne jest dys-
ponowanie (w kontekście 
obowiązywania dokumentacji 
integrowanej ochrony roślin) 
informacjami na temat szko-
dliwości najważniejszych ga-
tunków w 2014 roku na danym 
polu lub w najbliższej okolicy. 
Dzięki temu możliwe będzie 
wstępne przewidzenie z jakimi 
gatunkami może być problem 
w nowym sezonie wegetacyj-
nym. Ponadto dysponowanie 
zapiskami dotyczącymi np. 
procentu roślin uszkodzo-
nych przez ploniarkę zbożówkę 
i omacnicę prosowiankę po-
zwoli ustalić czy został prze-
kroczony próg szkodliwości 
i czy zasadne będzie interwen-
cyjne zwalczanie tych szkod-
ników w 2015 roku.

Kolonia mszyc na kukurydzy 
(fot. P. Bereś)

Larwa ploniarki zbożówki (fot. 
P. Bereś)

Omacnica prosowianka na 
uszkodzonej kolbie (fot. 
P. Bereś)

Urazek kukurydziany na kolbie 
(fot. P. Bereś)

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś 
I O R – PIB 

Terenowa Stacja 
Doświadczalna w Rzeszowie
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PYROXENIA FAO 130 i nie tylko...
Co nowego przygotowa-

liście na ten sezon?
Nawiązaliśmy współpra-

cę z dwoma słowackimi ho-
dowlami, a ponieważ zawsze 
chcemy się czymś wyróżnić, 
przygotowaliśmy specyficzne 
nowości. Wygląda to podob-
nie jak z naszą kukurydzą, 
wszyscy oferują odmiany 

o liczbie FAO około 240, my 
wprowadziliśmy odmianę 
najwcześniejszą - Pyroxenię 
o liczbie FAO 130. W przy-
padku pszenic również wpro-
wadzamy coś, czego jeszcze 
w Polsce nie ma.

Na warsztat wzięliśmy 
pszenice ozime, tylko, że ost-
ki. Pierwszą naszą odmianą 

jest Viola, odmiana wcze-
sna, o wysokiej zawartości 
białka i glutenu, której naj-
ważniejszą zaletą jest to, że 
dzika zwierzyna niechętnie 
wchodzi w ościste odmiany.

Dla rolników drugą, równie 
ważną cechą jest jej odporność 
na wymarzanie. Firmy, któ-
re ją reprodukują, zamówiły 

w tym roku o 100% więcej 
materiału siewnego niż z po-
czątku planowały, więc to jest 
przesłanka, że odmiana od-
niesie sukces.

Tych nietypowych, specy-
ficznych odmian jest u was 
więcej…

Drugą nietypową pszenicą 
jest Spirella, bardzo wczesna 

odmiana, która schodzi 
z pola razem z jęczmieniem 
ozimym. Termin to jej znak 
szczególny, który ułatwia pla-
nowanie płodozmianu.

Tego typu odmian mamy 
w sumie 10, a obecnie pro-
wadzimy doświadczenia 
wdrożeniowe kolejnych, ba-
damy poszczególne odmia-
ny w praktyce. Wiadomo 
bowiem, że i w przypadku 
roślin i zwierząt jest zarów-
no genotyp, czyli potencjał, 
jak i przejaw tego genotypu, 
w praktyce, na polu. Ten drugi 
w różny sposób przejawia się 
w różnych warunkach.

Podobnie to wygląda, gdy 
chodzi o kukurydzę, choć 
Pyroxenia o liczbie FAO 
130 to już prawdę powie-
dziawszy ekstrema i chyba 
nawet w Skandynawii, by ją 
można uprawiać?

Tak, to ekstrema i rzeczywi-
ście uprawia się ją w Skandy-
nawii i Wielkiej Brytanii. Za 
czasów poprzedniego zarządu 
stosunek do nietypowych od-
mian był bardzo sceptyczny, 
ale nowy zarząd rozumie, że 
odmiany niszowe, nietypowe, 
skrajne, to dobry kierunek. 
Pyroxenia okazała się strza-
łem w dziesiątkę! Pamiętam, 
jak w pierwszym roku prawie 
wmusiliśmy znajomym po kilka 
worków tej odmiany, a obec-
nie sprzedajemy jej z roku na 
rok coraz więcej. W tej chwili 
przygotowujemy kolejną od-
mianę, równie wczesną, a może 
i w praktyce się okaże jeszcze 
wcześniejszą.

A do jakiej wysokości ona 
dorasta, skoro ma tak krótki 
okres wegetacji?

Dorasta do 2,5 metra bez 
szczególnego wspomagania, 
bo ta odmiana ma ogrom-
ny -objawiający się już od 
pierwszych dni - wigor. 

W Instytucie Włókien Na-
turalnych w Poznaniu robiono 
doświadczenia z Pyroxenią 
przeznaczaną na biomasę, 
a uprawianą jako poplon po 
rzepaku. Dawała wówczas 
bardzo ładne plony i była 
praktycznie bezkonkuren-
cyjna. Można ją równie do-
brze siać jako poplon także 
po wczesnych ziemniakach, 
wówczas ona może się udać 
nawet na ziarno.

A jak wygląda strawność 
Pyroxenii? Na jakiej wyso-
kości można ją kosić? Typo-
wo 30-40 centymetrów czy 
wyżej? A może kilkanaście 
centymetrów, tak jak tną ci, 
którzy są pewni strawności 
łodygi?

Wysokość koszenia to te-
mat - rzeka. Jest wiele róż-
nych stanowisk i poglądów. 
Są też nawet tacy, którzy 
uważają, że wyższe kosze-
nie odmiany ziarnowej da 
też dobrą kiszonkę,  choć to 
akurat nieprawda. Nie mamy 
sztywnych zaleceń jeśli cho-
dzi o wysokość cięcia, rolnik 
musi kierować się różnymi 
zaobserwowanymi parame-
trami i sam podjąć decyzję. 
Dla porównania, w tej oko-
licy jest mało ziemi a dużo 
zwierząt, a sporo rolników 
uprawia naszą odmianę 
Markiza. Doradzamy siać 
70 tys. roślin, aby była dobra 
struktura kiszonki, ale rolni-
cy sieją 90 tysięcy, pomimo 
że to za duże zagęszczenie 
łanu. Wynika to z tego, że 
oni potrzebują masę, którą 
uzupełnią sianokiszonką, 
a jeśli będzie brakowało 
energii, to zakupią ziarno. 
Podobnie jest z wysokością 
cięcia: każdy wie jakie ma 
warunki i jaki chce mieć 
efekt, więc nie chcemy na-
rzucać nic na sztywno.

O nowościach wprowadzonych na rynek nasienny rozmawiamy z prezesem OSEVA 
Polska, Wacławem Erdmannem.



1 / 2015 r. 17U P R A W A

R E K L A M A

Nowa formuła fosforu w uprawie kukurydzy
Kukurydza nie jest rośliną 

wymagającą co do przedplonu, 
dobrze również znosi uprawę 
w monokulturze. Najkorzyst-
niej jest jednak, aby ewentu-
alna uprawa w monokulturze 
nie trwała dłużej niż 3-4 lata, 
głównie ze względu na kom-
pensację szkodników oraz duże 
potrzeby pokarmowe tej rośliny 
(szczególnie istotne jest to przy 
przeznaczeniu na kiszonkę). Pa-
miętajmy, że przy takim kierunku 
użytkowania co roku  wynosi 
ona z pola większość pobranych 
składników. Kukurydza na wy-
produkowanie 1 t ziarna wraz 
z plonem ubocznym pobiera ok. 
20 kg N, 10 kg P2O5, 25 kg K2O, 
3 kg S, 7 kg MgO, 20 g B i 40 g 
Zn. W praktyce jednak roślina 
ta miejscami uprawiana jest na-
wet po 10 i więcej lat na jednym 
stanowisku i często, przy właści-
wej agrotechnice oraz nawożeniu, 
nie powoduje to drastycznego 
obniżenia plonu. Kukurydza na 
ziarno, szczególnie ta uprawiana 
na oborniku, jest z kolei świet-
nym składnikiem płodozmianów 
o dużym wysyceniu zbożami. 
Wartość nawozowa resztek po-
żniwnych z udanej kukurydzy 
zebranej na ziarno jest porów-
nywalna z połową dawki obor-
nika, więc jest bardzo dobrym 
przedplonem dla zbóż, szczegól-
nie jednak jarych, ze względu na 
późny okres schodzenia z pola 
tzw. ziarnówki.

Kukurydza jest rośliną średnio 
wymagającą w stosunku do kwa-
sowości gleby, ale bardzo mocno 
reagująca na okresowy niedobór 

wody (szczególnie przed kwit-
nieniem). Udaje się na glebach 
o pH ≥5,5. Jeżeli wartość ta jest 
niższa, zaleca się wapnowanie 
gleby wapnem magnezowym, 
najlepiej jesienią. Wiąże się to 
między innymi z dość dużymi 
potrzebami pokarmowymi tej 
rośliny jeśli chodzi o magnez. Ku-
kurydza źle reaguje na niedobór 
magnezu oraz fosforu, którego 
pobieranie i przyswajanie dra-
stycznie spada wraz z obniżaniem 
się pH gleby. Dlatego do wapno-
wania należy stosować wapna 
nawozowe zawierające magnez.

Krytycznym momentem w roz-
woju kukurydzy jest okres po 
wschodach, kiedy roślina prze-
stawia się z odżywiania z ziarnia-
ka na odżywianie przez system 
korzeniowy. Bardzo często moż-
na w tym czasie obserwować, 
szczególnie w fazie 4-6 liścia, 
problemy z pobieraniem fosforu 
objawiające się sinofioletowymi 
przebarwieniami postępujący-
mi od brzegów liści. Najczęściej 
dzieje się tak na polach o nieure-
gulowanym pH i przy chłodnej 
pogodzie, która w warunkach kli-
matycznych Polski często zdarza 
się w okolicach przełomu maja 
i czerwca, utrudniając pobieranie 
fosforu. Problemy z dostępnością 
dla roślin tego składnika już na 
początku wegetacji mogą spowo-
dować znaczny spadek potencjału 
plonowania tej rośliny, który jest 
budowany już w fazie 6 liścia.

Fosfor ze wszystkich trzech 
podstawowych pierwiastków 
NPK jest zdecydowanie najbar-
dziej narażony na uwstecznianie, 

co ogranicza jego pobieranie 
przez rośliny. Uwstecznianie 
fosforu  polega na wiązaniu się 
tego pierwiastka z jonami żela-
za i glinu w glebach kwaśnych 
w wyniku czego fosfor przecho-
dzi do form niedostępnych dla 
roślin. Z kolei w środowisku za-
sadowym łączy się on z jonami 
wapnia tworząc niedostępne dla 
roślin fosforany wapnia. Opty-
malny dla pobierania fosforu 
przedział kwasowości gleby, za-
pewniający jego najlepszą przy-
swajalność mieści się w zakresie 
pH 6,5-7. W praktyce jednak ku-
kurydza rzadko jest uprawiana 
na takich stanowiskach.

Tymczasem fosfor jest pier-
wiastkiem absolutnie niezbędnym 
w rozwoju nie tylko kukurydzy, 
ale i każdej innej rośliny upraw-
nej. Szczególnie ważna jest jego 
rola w początkowym okresie roz-
woju roślin, tuż po wschodach, 
kiedy młode rośliny przestawia-
ją się z odżywiania z substancji 
zapasowych zgromadzonych 
w bielmie ziarniaka na odży-
wianie korzeniowe. To głównie 
fosfor w połączeniu z wapniem 
i cynkiem odpowiada za szybki 
rozwój systemu korzeniowego 
kukurydzy. Problemy z dostęp-
nością tego składnika na glebach 
kwaśnych lub silnie zasadowych 
mogą stanowić poważne zagro-
żenie dla  wzrostu i rozwoju tej 
rośliny. Drugim problemem zwią-
zanym z tym pierwiastkiem jest 
szybko spadająca w czasie dostęp-
ność tego składnika w glebie po 
jego zastosowaniu. Rola fosforu 
nie kończy się bowiem na fazie 

początkowego wzrostu roślin. Jest 
to również pierwiastek absolutnie 
niezbędny w tworzeniu organów 
generatywnych, czyli tych, które 
dają nam plon ziarna. Rośliny 
potrzebują więc fosforu, który 
po pierwsze będzie maksymalnie 
dostępny niezależnie od pH gle-
by, a po drugie takiego, którego 
dostępność będzie zapewniona 
podczas całego okresu wegetacji.

Rynek rolniczy potrzebuje 
produktu, który zapewni lep-
szą i dłuższą dostępność fosforu 
dla roślin, znacznie podnosząc 
wykorzystanie tego pierwiastka 
w nawożeniu upraw rolniczych, 
którego dotychczasowa efektyw-
ność w Polsce szacowana jest na 
poziomie jedynie 20-30%.

Rozwiązanie powyższych 
problemów na polskim rynku to 
całkowicie nowa formuła fosfo-
ru. Prace nad projektem trwały 
w kilku krajach ponad 6 lat, a ich 
zwieńczeniem okazała się cał-
kowicie nowa, chroniona forma 
fosforu. Na bazie tej cząsteczki 
powstała całkowicie nowa linia 
nawozów Top-phos, zawierająca 
fosfor chroniony przed uwstecz-
nianiem zarówno w glebach kwa-
śnych jak i alkalicznych.

Top-phos jest nową cząstecz-
ką zawierającą fosfor. Jest to 
całkowicie nowy związek che-
miczny, w którym połączono 
fosfor z cząsteczką organiczną 
mostkiem wapniowym. Nie jest 
więc to tylko składnik zmieszany 
z inną substancją w celu zwięk-
szenia jego aktywności.

Zadaniem tej nowej formuły 
jest rozwiązanie wspomnianego  

problemu nawozowego, polega-
jącego na uwstecznianiu się fos-
foru podanego w nawożeniu do 
związków nierozpuszczalnych 
w wodzie, o czym wspomniano 
wcześniej. Dzięki zastosowaniu 
tej innowacyjnej formuły efek-
tywność nawożenia fosforo-
wego w stosunku do nawozów 
tradycyjnych może wzrosnąć 
nawet o kilkadziesiąt procent. 
To ogromny postęp w tej dzie-
dzinie. Do tego dochodzi także 
dłuższy czas działania w stosun-
ku do tradycyjnych form tego 
składnika. Przeprowadzone 
doświadczenia z nową formułą 
(również w Polsce) jednoznacznie 
wskazują na to, że lepsze wyko-
rzystanie fosforu w nowej tech-
nologii pomaga roślinie wydać 
wyższy plon: w zbożach o ok. 
10%, w ziemniakach o ok. 13%. 
Jeśli chodzi o kukurydzę, pu-
ławski IUNG przeprowadził 
w 2014 wielopowtórzeniowe 
doświadczenie ścisłe, w którym 
uzyskano ponad 12% przyrost 
plonu w stosunku do nawożenia 
tradycyjnego nawozem fosforo-
wym. Zwyżka plonu biomasy 
kukurydzy na kiszonkę sięgnęła 
tam prawie 5ton z ha!

Nowa linia nawozów wielo-
składnikowych zawierających 
formułę Top-phos od paździer-
nika 2014 roku. dostępna jest 
również w Polsce. W jej gamie 
znajduje się specjalistyczny 
nawóz Eurofertil Top 35 NP 
dedykowany do nawożenia zlo-
kalizowanego (podczas siewu 
nasion) w uprawie kukurydzy. 
Zawiera on startową dawkę 

azotu, szybko działający fosfor 
w technologii Top-phos, wapń, 
siarkę, magnez oraz dużą dawkę 
cynku. Wartością dodaną tego 
nawozu w stosunku do innych 
tego typu produktów dostępnych 
na rynku oprócz formuły Top-
-phos jest Physio+ czyli amino-
puryna: substancja poprawiająca 
wschody roślin i wspomagająca 
szybki rozwój systemu korzenio-
wego. Technologia nawożenia 
wymaga oczywiście wcześniej-
szego zastosowania nawozu po-
tasowego, jeśli nie występuje 
nawożenie organiczne zapew-
niające zaopatrzenie w potas 
na odpowiednim poziomie. 
Dawkę azotu możemy podzie-
lić na przedsiewną i pogłówną, 
pamiętając jednak że opóźnienie 
dawki może skutkować większą 
zawartością wody w zbieranym 
plonie.

Rośliny, które są odpowiednio 
odżywione wszystkimi niezbęd-
nymi  składnikami mają opty-
malny start, który procentuje 
właściwym rozwojem roślin 
w dalszej części okresu wege-
tacyjnego. Stała, wysoka dostęp-
ność fosforu umożliwia szybkie 
wytworzenie większej masy we-
getatywnej oraz tworzenie kolb, 
czyli organów generatywnych. 
Trzeba nadmienić, że im gorsze 
będą warunki rozwoju, szcze-
gólnie w początkowych fazach 
rozwoju roślin, tym większe 
korzyści przyniesie stosowanie 
nowoczesnych rozwiązań w na-
wożeniu. Bo tylko skutecznie 
odżywiona kukurydza wyda 
wysoki plon.

Wojciech Prokop

Kukurydza staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna.
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Kukurydza  
– tolerancja na suszę

Brak wody kukurydza za-
czyna dotkliwie odczuwać na 
ogół w czerwcu. Największe 
potrzeby wodne wykazuje 
w czasie kwitnienia – w lip-
cu i na początku sierpnia, 
a to pełnia lata – okres suszy. 
W Polsce od wielu lat obser-
wujemy stale pogłębiający się 
deficyt wody w glebie, nie-
dobór opadów oraz ich nie-
korzystny rozkład w okresie 
największego zapotrzebowa-
nia kukurydzy na wodę. Re-
zultatem takiego przebiegu 
pogody są spadki plonu.

Deficyt wody w glebie, brak 
opadów i upały nie pozwalają 
na pokrycie zapotrzebowania 
roślin. Efektem jest słabsze 
zawiązywanie się kolb i gor-
sze ich zaziarnienie, mniejsza 
masa tysiąca nasion, a także 
osłabienie żywotności pyłku, 
a co za tym idzie zauważalny 
spadek plonu. Niedobory wody 
są szczególnie niebezpieczne na 
gorszych stanowiskach. W wa-
runkach mniej korzystnych bar-
dzo ważne jest, aby kukurydza 
miała dostęp do wilgoci obecnej 
w glebie na większej głęboko-
ści. W glebach zwięzłych o złej 
strukturze korzenie kukurydzy 
nie sięgają głębszych poziomów 
i znajdującej się tam wody, co 
w skrajnych przypadkach, może 
doprowadzić do uschnięcia 
roślin.

Zasadniczo system korze-
niowy kukurydzy jest w pełni 
rozwinięty już na początku 
okresu kwitnienia. Korzenie 
jednak nie przestają rosnąć 
na etapie kwitnienia i wy-
kształcania się ziaren, cho-
ciaż proces ten jest znacznie 
wolniejszy. Małe korzenie 
i włoski korzeniowe roz-
przestrzeniają się tam, gdzie 
dostępny jest tlen i woda. Pro-
porcja powietrza do wody jest 
równie istotna dla optymal-
nego rozwoju systemu ko-
rzeniowego. Kukurydza ma 
bardzo duże zapotrzebowanie 
na dostępność tlenu.

Z uwagi na to, że zapo-
trzebowanie na wodę jest 
najwyższe w okresie kwit-
nienia i wykształcania ziaren 
ważne jest by do tego czasu 
roślina rozwinęła system ko-
rzeniowy oraz by miała możli-
wość pobierania wody z gleby 
na większej głębokości.

To, jak dobrze dana roślina 
potrafi rozwinąć system ko-
rzeniowy zależy od odmia-
ny. Niektóre potrafią znacznie 

lepiej kontynuować rozrost 
korzeni podczas fazy two-
rzenia ziaren.

Zdolność hybryd kukury-
dzy do znoszenia i radzenia 
sobie z występującymi w na-
szym kraju letnimi okresami 
suszy to największe wyzwa-
nie dla hodowców. Brakowi 
wody często towarzyszą 
wysokie temperatury. Takie 
ekstremalne warunki bez-
pośrednio wpływają na ob-
niżenie kondycji kukurydzy 
w każdej fazie rozwoju.

Program uprawy roślin to-
lerujących suszę jest jednym 
z najważniejszych globalnych 
programów hodowlanych. 
Specjaliści zajmujący się roz-
wojem nowych technologii 
wspólnie z hodowcami starają 
się zrozumieć zależności mię-
dzy systemem korzeniowym, 
ilościami dostarczanej wody 
i składników odżywczych 
a wysokością i jakością plo-
nu. Ukorzenienie jest waż-
nym kryterium doboru roślin 
do uprawy. Doświadczenia 
z kraju i zagranicy wskazują 
na korzyści płynące z silnie 
rozwiniętych i głębokich sys-
temów korzeniowych hybryd, 
co jest dużym atutem roślin 
narażonych na suszę. Znaczą-
ce sukcesy w tej dziedzinie 
osiągnęła marka Dekalb.

Program hodowli roślin 
w warunkach niedoboru wody 
jest jednym z najważniejszych 
Międzynarodowych Programów 
Hodowlanych firmy. Hodowcom 
z tej firmy udało się stworzyć 
odmiany o bardzo silnym i głę-
bokim systemie korzeniowym, 
który zapewnia roślinie dostęp 
do odpowiedniej ilości wody 
w okresie  wykształcania się 
ziarna, nawet w warunkach 
długotrwałej suszy.

Warto tu wspomnieć o wy-
soko plonującej odmianie jaką 
jest DKC 3623, która posiada 

cechę podwyższonej tolerancji 
na suszę. Ponadto ekspreso-
wo oddaje wodę w końcowej 
fazie dojrzewania. Gwaran-
tuje łatwy omłot i suszenie. 
Jej wybór zapewnia rekordo-
wo wysokie plony. W opty-
malnych warunkach uprawy 
i przy prawidłowo prowadzo-
nej agrotechnice możliwe jest 
osiągnięcie plonów nawet na 
poziomie 16 t/ha przy wilgot-
ności 15%. Charakteryzuje się 
także dobrym wigorem wio-
sennym. Innym przykładem 
odmiany, która posiada nie tyl-
ko o równie wysoką tolerancję 
na suszę, ale także i na inne 
stresy jest DKC 3939. Warto 
o niej wspomnieć, gdyż po-
siada także dużą masę tysiąca 
ziaren, a jej łodygi mają małą 
podatność na złamania. Ma 
zdolność tworzenia bardzo 
dobrze rozwiniętego systemu 
korzeniowego i jest odporna 
na fuzariozę kolb.

W uprawie kukurydzy 
właściwości systemu ko-
rzeniowego są ważnym 
kryterium selekcji. Kra-
jowe i międzynarodowe 
doświadczenia pokazują 
korzyści silnego i głębokie-
go systemu korzeniowego 
odmian Dekalb, dzięki któ-
remu rośliny o wiele lepiej 
radzą sobie w warunkach 
niedoborów wody.

We wczesnych etapach 
wzrostu wyselekcjonowane 
odmiany tej marki rozwijają 
swoje korzenie bardzo szybko 
(6 cm/dzień), tworząc dobrą 
podstawę dla wysokich plo-
nów. Czasami rozwój części 
nadziemnej wydaje się wol-
niejszy, jednak na tym etapie 
dla młodej kukurydzy naj-
ważniejszy jest rozwój oraz 
wykształcenie masy korzenio-
wej, co pozytywnie wpłynie 
na ostateczne plony.

Anna Rogowska 

Kukurydza to roślina, posiadająca bardzo głęboki, silnie 
rozwinięty system korzeniowy i potrafi dobrze znosić 
okresowe niedobory wody.

Wybór odmiany kukurydzy

Rynek kukurydzy jest coraz 
bardziej techniczny. Odmiany 
różnią się od siebie liczbą FAO 
i kierunkiem użytkowania. 
Głównym priorytetem firm 
hodowlanych jest dopasowa-
nie się do aktualnych potrzeb 
rynku. Każdego roku wzrasta 
zainteresowanie producentów 
kukurydzą przeznaczoną na 
ziarno. Jej uprawa jest najbar-
dziej rentowna. Dzięki temu 
w tym segmencie rynku postęp 
jest najszybszy.

Według specjalistów zajmu-
jących się opłacalnością upra-
wy kukurydzy na wysokość 
plonu wpływają trzy istotne 
czynniki: wybór odmiany, 
zabiegi uprawowe, głównie 
technologia odchwaszczania 
i nawożenia oraz warunki 
pogodowe. Aura jest całko-
wicie niezależna od rolnika, 
natomiast dwa pierwsze czyn-
niki zależne od podejmowa-
nych przez producenta decyzji 
determinują sukces uprawy. 
Wybór odmiany wpływa 
w ponad 30% na uzyskany 
efekt ekonomiczny. Dlatego 
tak istotne jest, by decyzję 
dotyczącą zakupu materiału 
siewnego poprzedzić analizą 
jego właściwości, potencjału 
plonotwórczego i przydatno-
ści dla wybranego kierunku 
użytkowania.

Po ustaleniu najważniej-
szych kryteriów doboru, 
przede wszystkim przezna-
czenia plonu, każdy produ-
cent powinien zapoznać się 
z dostępną ofertą pod kątem 
cech poszczególnych odmian. 
Są to przede wszystkim: plen-
ność, czyli poziom plonu ziar-
na, bądź biomasy, reakcje na 
warunki środowiskowe, czyli 
tolerancję na chłody lub nie-
dobór wilgoci, podatność na 
choroby i szkodniki oraz po-
krój roślin, co jest szczególnie 
ważne w przypadku odmian 
przeznaczonych na kiszonkę. 

Oczywiście bardzo istotnym 
czynnikiem jest cena materiału 
siewnego, jednak nie powin-
na być ona determinującym 
kryterium wyboru odmiany, 
a tylko jednym z elementów. 
Przy wyborze konkretnej od-
miany warto wziąć pod uwagę 
fakt, iż od wielu lat obserwu-
jemy stale pogłębiający się de-
ficyt wody w glebie, niedobór 
opadów oraz ich niekorzystny 
rozkład w okresie największe-
go zapotrzebowania kukury-
dzy na wodę – podczas lata, 
w okresie kwitnienia kuku-
rydzy. Rezultatem takiego 
przebiegu pogody są spadki 
plonu. Brakowi wody towa-
rzyszą w tym okresie także 
wysokie temperatury. Takie 
ekstremalne warunki bez-
pośrednio wpływają na ob-
niżenie kondycji kukurydzy 
– nie pozwalają na pokrycie 
zapotrzebowania roślin. Warto 
więc zdecydować się na wybór 
odmiany o zwiększonej tole-
rancji na suszę – z silniejszym 
i głębszym – efektywniejszym 
systemem korzeniowym.

Odmianą, która charakte-
ryzuje się najlepszym odda-
waniem wody w końcowej 
fazie dojrzewania jest DKC 
3790. Z uwagi na tę cechę na-
daje się do bardzo wczesnego 
zbioru. Szybko i łatwo podda-
je się suszeniu (niska wilgot-
ność ziarna), co gwarantuje 
oszczędność i czasu i nakładów 
na sam proces dosuszania, co 

aktualnie, przy niskich cenach 
ziarna, jest niewątpliwie jej 
ogromnym atutem. Jest po-
lecana do uprawy na terenie 
prawie całego kraju (nie reko-
menduje się jej stosowania je-
dynie na pomorzu i w górach), 
na wszystkich stanowiskach 
glebowych. Plon ziarna wynosi 
średnio 105% wzorca. Przy 
wilgotności ziarna wynoszącej 
około 15% plonuje na pozio-
mie 12,1 t/ha. Jest mieszańcem 
dwuliniowym typu SC.

Innym przykładem, wyso-
ko plonującej odmiany jest 
DKC 3623. Podobnie, jak ta 
wspomniana wyżej ekspreso-
wo oddaje wodę w końcowej 
fazie dojrzewania. Gwaran-
tuje łatwy omłot i suszenie. 
Ponadto charakteryzuje się 
wysoką tolerancją na suszę. 
Jej wybór zapewnia rekordo-
wo wysokie plony. W opty-
malnych warunkach uprawy 
i przy prawidłowo prowadzo-
nej agrotechnice możliwe jest 
osiągnięcie plonów nawet na 
poziomie 16 t/ha. Warto też 
wspomnieć, że odmiana cha-
rakteryzuje się dobrym wi-
gorem wiosennym i posiada 
wysoką tolerancję na fuzarium 
kolb i helminthosporium.

Decydując się na uprawę 
kukurydzy przeznaczonej na 
ziarno warto rozważyć zakup 
odmian charakteryzujących się 
wysoką tolerancją na suszę.

Anna Rogowskawa

W hodowli i uprawie kukurydzy, w porównaniu z innymi
uprawami, w ciągu ostatnich lat dokonał się największy postęp.
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Kukurydza bez tajemnic
Od czego rolnik powinien 

zacząć, planując uprawę 
kukurydzy?

O tym, co siać wiosną 
przyszłego roku powinniśmy 
myśleć już po tegorocznych 
żniwach. Oczywiście w tej 
chwili każdy poważny rolnik 
w poważnym gospodarstwie 
ustawia sobie z wyprzedze-
niem płodozmian, a w związ-
ku z tym to, co i którego roku 
będzie siał, przynajmniej 
w ogólnych zarysach, wie 
z kilkuletnim wyprzedzeniem.

Uzależnione to jest od tego 
jaki jest kierunek produkcji 
w gospodarstwie: czy jest ono 
nastawione na produkcję zwie-
rzęcą, na przykład mleka, czy 
na produkcję trzody chlew-
nej, czy tylko na produkcję 
roślinną bez udziału produkcji 
zwierzęcej.

Te przesłanki warunkują 
płodozmian. W skrócie moż-
na powiedzieć, że jeśli rolnik 
miał już wcześniej wybrane 
pole, zastosował nawożenie 
przedsiewne, zaorał je przed 
zimą, ewentualnie dał nawóz 
naturalny, czyli obornik, to 
gros tych najważniejszych 
spraw ma za sobą. Oczywi-
ście musi to robić w oparciu 
o to, jaka jest zasadowość tej 
gleby. W praktyce jednak 
w gospodarstwie jedno- czy 
dwuhektarowym przeprowa-
dzenie próby zasadowości mija 
się z celem, bo jest za drogie. 
Jednak w większych gospo-
darstwach, zaczyna to być już 
standard i wymóg.

Pytanie, które rolnik na 
wstępie powinien sobie zadać, 
to: czy będzie to kukurydza 
ziarnowa, na użytkowanie ki-
szonkowe czy na CCM. Trze-
ba zatem w okresie zimowym 
ze spokojem przestudiować 
odmiany, poczytać i skonsul-
tować się z przedstawicielem 
firmy nasiennej bądź hodowcą. 

W uproszczeniu mówiąc, 
najbezpieczniej siać to, co się 
zna i co jest sprawdzone, ale 
wówczas nie rozwijalibyśmy 
się, lecz stalibyśmy w miejscu. 
Postęp genetyczny niesie za 
sobą też postęp produkcyj-
ny i praktycznie każda nowa 
zarejestrowana odmiana jest 
lepsza od tych odmian które 
były wcześniej. Chodzi tu o ta-
kie parametry jak plon ziarna, 
jakość, strawność, ilość i skład 
aminokwasowy kiszonki.

Jedna ogólna rada: lepiej wy-
bierać z tych odmian, które są 
rejestrowane w naszym kraju 
niż z tych, które przyjeżdżają 
z zewnątrz. Wynika to z tego, 

że te odmiany, które są rejestro-
wane u nas, były co najmniej 
2-3 lata sprawdzane w naszych 
warunkach klimatycznych.

Pierwsza sprawa, zatem, 
to odmiana. Co dalej?

Druga rzecz, to czynności, 
które rolnik przedsięwziął na 
polu, a jakie są jeszcze przed 
nim. Trzeba mieć na uwadze, 
co było przedplonem.

Dobre zasady prakty-
ki rolniczej, tak samo jak 
w przypadku każdej rośliny, 
a kukurydzy szczególnie, 
mówią, że nie powinniśmy 
zostawiać pola po zbiorach 
na zimę nieruszonego. Nie 
ma znaczenia czy będzie to 
uprawa na ziarno czy na ki-
szonkę. Jedyny wyjątek jest 
wtedy, gdy przedplon zbiera-
my bardzo późno, w okresie 
już zimowym, bo wówczas 
niektóre zabiegi rzeczywiście 
trudno byłoby wykonać.

Jeśli zbieramy w normal-
nym jesiennym terminie, to 
powinniśmy mocno rozdrob-
nić te resztki, które zostały po 
zbiorach i głęboko je przeorać. 
Przez to, że materiał roślinny 
dostanie się głębiej w ziemię, 
lepiej będzie się rozkładał 
i fermentował. W konsekwen-
cji również część szkodników 
zostanie zniszczonych, bo 
trafi w warunki beztleno-
we. Dotyczy to nawet form 
przetrwalnikowych, których 
szeregi zostaną mocno prze-
rzedzone. Taki prosty zabieg, 
a tak dużo daje! Druga sprawa, 
to fundamentalna zasada na 
wiosnę: nie za głęboka uprawa.

W tej chwili wiemy jedy-
nie jaka była jesień, i jaka jest 
ilość wody w glebie, ale nie 
wiemy jaka do końca będzie 
zima i wiosna. Załóżmy, że 
wystąpią najgorsze warunki. 
Bardzo dobrze, że po zimie 
jest woda w ziemi i dopóki 
nie mam jej nadmiaru, to nic 
z tym nie róbmy. Jeśli jest jej 
za dużo, to pole trzeba osu-
szyć, natomiast jeśli wody nie 
jest za dużo, to od razu przy-
stępujemy do niezbyt głębokiej 
uprawy.

Uprawa przedsiewna ku-
kurydzy na głębokość siewu 
w granicach 5-7 cm byłaby 
w sam raz. Oczywiście na gle-
bach lżejszych nieco głębiej, 
a na glebach mocniejszych 
płyciej. Sam siew powinien 
być wykonany siewnikiem 
punktowym z ustawioną gę-
stością wysiewu, którą sobie 
wyliczamy z zaleceń hodowcy 
czy właściciela odmiany. Wie-
my, ile mamy zasiać i w jakiej 

rozsadzie rzędów, więc z tego 
sobie wyliczamy jaka powinna 
być obsada na metr kwadra-
towy lub na 10 metrów bie-
żących rządka, czyli jaka ma 
być gęstość siewu.

Zaleca pan siew z dozow-
nikiem nawozów?

Tak, coraz częściej to za-
lecamy, ale to w zależności 
od tego czym będziemy zbie-
rać. Zalecana rozstawa to 70-
78cm. Jeśli będzie to zbiór na 
kiszonkę i zbierać będziemy 
adapterami bezrzędowymi, 
to ta rozstawa nie ma takie-
go znaczenia. Przy bezrzędo-
wym możemy zawęzić nawet 
do 60 cm. Wówczas rozrzedza 
nam się ilość roślin w rzędzie 
i zwiększa się odległość od 
rośliny do rośliny. W efekcie 
jest większy dostęp światła 
i powietrza. Siewników jest 
cała gama, więc trzeba by się 
po prostu zastanowić. W prak-
tyce, gdy rolnik ma małą plan-
tację i nie opłaca się samemu 
kupować siewnika, to można 
skorzystać z takiej usługi.

Zawsze trzeba też przy-
pilnować szybkości siewu: 
powinna być w granicach 
6-7 km/h.

To jeśli chodzi o siew, dalej 
natomiast…?

Kwestia ochrony zależy od 
tego, jaką rolnik ma koncep-
cję. Nawożenie oczywiście 
powinno być dobrane pod 
wyniki próby zasadowości 
gleby. Krótko mówiąc: zacząć 
trzeba od pola, płodozmianu, 
potem odmiana, nawożenie, 
technologia siewu, a na ko-
niec ochrona i prowadzenie 
plantacji.

Wybór odmiany to chyba 
najważniejsza sprawa?

Jeśli chodzi o odmiany na 
ziarno, to wybór odmiany jest 
dość jasny, bo tu liczą się: ja-
kość kolby i ziarna oraz mniej-
sza osadka.

Rolnicy często jednak py-
tają jaka jest najlepsza od-
miana na kiszonkę.

Odmiany hodowane i spraw-
dzane wybitnie pod kiszon-
kę cechują się dobrą kolbą, 
której udział powinien być 
przynajmniej 50% w ma-
sie kiszonej. Ważne też jest 
„stay green”, czyli to, aby przy 
dojrzewaniu kolby utrzymy-
wała się długo zieloność ro-
śliny. W efekcie w wysokim 
stadium rozwoju kolby, przy 
dojrzałej kolbie i ziarnie rośli-
na jeszcze jest zielona, dzięki 
czemu łatwiej ją kisić. Prócz 
tego odmiany kiszonkowe 
są trochę większe, bo trochę 

balastu jest potrzebne w dawce 
pokarmowej.

Tego wszystkiego nie wy-
maga się w odmianach na ziar-
no, w których nie o wielkość 
roślin chodzi, ale o dobrze zbu-
dowaną kolbę, łatwość zbioru 
i oddawania wody.

Gdyby to czytał hodowca 
krów mlecznych, co by pan 
mu poradził?

Przede wszystkim dużą 
uwagę przy obsadzie, bo 
dzisiaj obora to praktycznie 
fabryka mleka i nie wystar-
cza już tak jak dawniej, że 
krowa zje i wypełni brzuch 
niezależnie od jakości kiszon-
ki. Zalecałbym obsadę roślin 
w granicach 100 tys. do zbioru.

W zależności od jakości 
materiału siewnego, siać na-
leżałoby w granicach 110 tys. 
Warto tu sobie samemu wyli-
czyć większą obsadę w momen-
cie siewu, bo trzeba założyć, 
że wskutek niekorzystnych 
warunków, część wysianych 
roślin nie wzejdzie. Po drugie: 
dobór odmian powinien być 
dopasowany do rejonu upra-
wy, ale to ważne i przy ziarnie 
i przy kiszonce. Nieraz przy 
kiszonce nie zwracaliśmy na 
to uwagi, nieraz się siało od-
miany późne, w warunkach, 
w których nie powinny być za-
siane, a przy sprzyjających je-
sieniach, suchych, słonecznych 
i pogodnych, to jakoś się uda-
wało. Natomiast w okresie je-
sieni mokrych i pochmurnych, 
gdzie tego słońca jest mniej, 
a temperatura jest niższa, może 
zdarzyć się tak, że na polu bę-
dzie ciągle zielono, ale będę 
miał wodę na polu i w efekcie 
jak zacznę kisić to mi z silosu 
wypłyną wszystkie najlepsze 
składniki soku. Odmianę trzeba 
po prostu dobierać do swojego 
rejonu i dlatego każda jest ozna-
czona liczbą FAO. Wskaźnik ten 
świadczy o jej wczesności. Im 
niższa liczba FAO tym odmiana 
jest wcześniejsza. Wiadomo też 
w jakim regionie jakie zakresy 
FAO należy siać.

W regionach bardziej pół-
nocnych siejemy odmiany 
wcześniejsze – czyli o niższej 
liczbie FAO – a im dalej na 
południe, liczba FAO może 
być wyższa.

Rozmawiał Roman Barszcz

Jak przygotować się do uprawy kukurydzy? O tym roz-
mawiamy ze Sławomirem Zagierskim - HR Smolice.
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Wygodniej 
być nie może

             Błyskawicznie się 
             przekonasz

Nowy herbicyd 
w uprawie kukurydzy:
skuteczny

  zwalcza 85 gatunków chwastów 
jedno- i dwuliściennych

elastyczny
  może być stosowany przed- 
i powschodowo, do momentu 
pojawienia się 2 liści kukurydzy

wygodny
  wystarczy niska dawka i jeden 
zabieg w sezonie

  działa długo po zastosowaniu

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl

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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.


