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Klimat, rynek i kukurydza. 
Jaka przyszłość?

Obecni na konferencji byli 
goście z Francji, eksperci 
Europejskiej Konfederacji 
Producentów Kukurydzy 
(CEPM) Celine Vidal i Jean 
Paul Renoux.

- Dzięki francuskim 
hodowlom, mamy u nas 
w kraju bardzo dobre od-
miany kukurydzy. Można 
by spytać, dlaczego nie 
amerykańskie, skoro to 
Ameryka jest ojczyzną tej 
rośliny. Kluczowe jednak są 
aspekty klimatyczne – kli-
mat musi być kompatybil-
ny z odmianą - mówił prof. 
Tadeusz Michalski, prezes 
Polskiego Związku Produ-
centów Kukurydzy.

Kukurydza jest rośliną 
światową, która u nas w kra-
ju na szersze wody wypły-
nęła dopiero ok. 30 lat temu. 
W skali całej Ziemi jednak 
długo była na trzecim miej-
scu pod względem poziomu 
zasiewów, a odkąd kilkana-
ście lat temu wyprzedziła 
ryż – jest już na drugim. 
- Jest to znak, że rolnictwo 
i handel światowy są oparte 
na tej roślinie – ocenił prof. 
Michalski.

Podczas konferencji Ce-
line Vidal zajęła się aspek-
tami rynku kukurydzy na 
świecie. - W tej chwili na 
świecie mamy rekordowe 
zapasy, a w USA progno-
zy produkcyjne są bardzo 
wysokie, co spowodowało 

znaczną obniżkę świa-
towych cen. Jeśli chodzi 
o Europę wielkość przewi-
dywanej produkcji można 
jednak skorygować w dół. 
Jeśli w 2017 roku w Ame-
ryce Południowej będą 
dobre zbiory ziarna, nale-
ży spodziewać się produk-
cji bardzo wysokiej, która 
powinna tak jak w 2014 roku 
przekroczyć poziom miliar-
da ton – powiedziała Vidal. 
Jak dodała, przewidywane 
są również rekordowe zapa-
sy, szacowane na 219 mln 
ton. Stany Zjednoczone 
są na pierwszym miejscu 
pod względem uprawy tej 
rośliny i w roku bieżącym 
ok. 73% produkcji z tego 
kraju ma dobre lub bardzo 
dobre parametry jakościowe. 
Przewiduje się tam również 
bardzo dobrą wydajność, na 
poziomie 10,9 t/ha suche-
go ziarna. - Pytanie jest, 
w jaki sposób zagospoda-
rowany zostanie taki przy-
rost produkcji? Podstawową 
możliwością jest większa 
różnorodność zastosowania. 
Przede wszystkim wzrośnie 
zużycie na cele paszowe i do 
produkcji etanolu, ale ame-
rykański Departament Rol-
nictwa prognozuje również 
wzrost eksport. Pomimo 
tego nastąpi wzrost zapa-
sów, w związku z czym 
amerykański rząd szuka 
dodatkowych rynków zbytu.

Dwóch pozostałych gi-
gantów produkcji i eks-
portu znajduje się również 
w Ameryce, ale Południo-
wej. W Brazylii dominowała 
w tym roku pogoda gorąca 
i sucha, która poskutkowała 
spadkiem produkcji, a co 
za tym idzie – również eks-
portu. Z tego korzystają po-
zostali wielcy eksporterzy: 
USA i Argentyna. W Ar-
gentynie warunki sprzyjały 
kukurydzy, i choć zniesio-
no w tym roku dopłaty do 
jej eksportu, to ocenia się, 
że i tak wzrośnie on o ok. 
1 milion ton. Z tych powo-
dów spekulanci giełdowi 
obstawiają dalszy spadek 
jej ceny – zauważyła Vidal. 
- W UE przewidywany jest 
spadek areału kukurydzy 
o 2-3%. Europa znajduje się 
pod presją, która wpisuje 
się w trudny kontekst mię-
dzynarodowy. Istnieje więc 
też potencjalna możliwość 
wprowadzenia ceł impor-
towych – zauważyła.

Jean Paul Renoux wygłosił 
prelekcję na temat związ-
ków ocieplenia klimatu z rol-
nictwem, ze szczególnym, 
uwzględnieniem kukurydzy. 
- Wzrost temperatury jest 
faktem, a prognozy jego 
tempa są znane – podkreślił. 
Najbardziej dla rolników wi-
docznymi tego efektami są: 
przesunięcie się daty siewu 
kukurydzy w USA o 20 dni 

wstecz w ciągu minionych 
20 lat oraz przyspieszanie 
kłoszenia się pszenicy we 
Francji co 4 lata o 1 dzień. - 
Są to oczywiste skutki wzro-
stu temperatury. Istotnym 
więc pytaniem jest, jaki 
będzie miał on wpływ na 
poziom opadów – zaznaczył. 
Według tych prognoz, któ-
re przedstawił, wzrost tem-
peratury po równo dotknie 

całą Europę. Rozkład opa-
dów będzie jednak inny: ich 
wzrost nastąpi w północnej 
jej części, a dalszy spadek 
w południowej. Na zapre-
zentowanej mapie szcze-
gólnie na to narażony był 
półwysep Iberyjski. - Przy 
tej prognozie, akurat pol-
scy rolnicy nie muszą się 
szczególnie niczego oba-
wiać. Francja natomiast 

podzielona jest na dwie 
części. Obawiamy się też, 
że rozkład opadów będzie 
bardzo nierównomierny 
w ciągu roku – podkreślił. 
Prognozuje on rozkład po-
dobny do klimatu kontynen-
talnego, a więc zdecydowaną 
większość opadów zimą, 
a lata relatywnie suche, oraz 
naprzemienne dłuższe okre-
sy suche i deszczowe.

Konferencja poświęcona szerokim zagadnieniom produkcji i rynku kukurydzy 
zorganizowana została w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Komisję 
Promocji Kukurydzy.
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•	Wysoki	udział	procentowy	ziarna	w	kolbie

•	Super	zaziarnienie	kiszonki

•	Cienka	osadka

BARDZO WYSOKA TOLERANCJA NA:
•	 okresowe	susze

•	 chłody	i	przymrozki	wiosenne
•	wysiew	przy	temperaturze	gleby	5-60C

WYMIERNE	EFEKTY	–	TAŃSZY	MATERIAŁ	SIEWNY	–	LEPSZE	PLONY

Wyniki	doswiadczeń	i	informacje	o	odmianach:
Agro	Seed	Haus,	32-080	Brzezie	ul.	Źródlana	19	

www.agroseed.pl
mail:	biuro@agroseed.pl,

tel.	+48	501	510	196,	+48	512	656	424

Wieloletnie doświadczenia, hodowla nowych 
odmian ukierunkowana na cechy przynoszące 
korzyść rolnikom w postaci ekonomicznej, oraz 
jakości wytworzonego produktu.

Nowoczesne odmiany kukurydzy firmy Hungaro 
-Seed posiadają genetyczne przystosowanie do 
zmiennych warunków uprawy, dobrze znosząc 
okresowe susze, oraz chłody i przymrozki wio-
senne. 

Zalecany wysiew 70 tys. nasion na 1 ha.

Rośliny wytwarzają większe kolby o większej 
ilości rzędów (18 do 20), oraz większą ilość na-
sion w rzędzie i większą masę tysiąca nasion.

Producent ma wymierną korzyść w postaci 
jakości zbieranego plonu, oraz korzyść ekono-
miczną. 

Kupując mniejszą ilość materiału siewnego, 
zbieramy większy plon z 1 ha.

Proponowane odmiany na rynku polskim:
• Bardzo wczesne 
  TK 175  -  FAO 165, Dorka MGT   -  FAO 175/185
  GS 180  -  FAO 180/190
• Wczesne
  GS 210 -  FAO 210, TK 202  -  FAO 220
• Średniowczesne
  Ida MGT  -  FAO 230, TK 195  -  FAO 230
• Średniopóźne
  TK 260 -  FAO 250, Sarolta  -  FA 290

Węgierska hodowla - 
polska produkcja

Nowoczesne odmia-
ny, wyhodowane przez 
węgierskich Hodowców, 
prowadzących wieloletnie 
doświadczenia i prace ho-
dowlane w wielu rejonach 
Europy. Prace hodowlane 
ukierunkowane na uzy-
skanie najlepszych cech 
na różne kierunki użytko-
wania, zakończone reje-
stracją wielu odmian: od 
typowo ziarnowych, super 
oddających wodę, bardzo 
wczesnych /TK 175, Dor-
ka MGT, GS 180/, które 
przy opóźnionym siewie, 
lub w warunkach Polski 
północnej z powodzeniem 
mogą być uprawiane na ki-
szonkę, z przeznaczeniem 
na ziarno lub kiszonkę /TK-
195, Ida MGT, GS 210, GS 
240, TK 260, Sarolta/, do 
odmiany przeznaczonej ty-
powo na biogaz lub kiszonkę 
/TK 202/.

Odmiany posiadają wyso-
ką tolerancję na stres chło-
dów wiosennych i okresowe 

susze, oraz liczbę FAO do-
stosowaną do warunków 
klimatyczno- glebowych 
Polski.

Rejestracja i doświad-
czalnictwo prowadzone w: 
Litwie, Rosji, Białorusi, 
Węgrzech, Słowacji, Ukra-
inie zakończone rejestracją 
w katalogu odmian. W Polsce 
w doświadczeniach odmiano-
wych osiągały wyniki na po-
ziomie najlepszych odmian.

Najważniejszą ich zale-
tą jest strona ekonomiczna. 
Genetycznie uwarunko-
wany zalecany wysiew do 
70 tysięcy nasion na 1ha, 
pozwala zaoszczędzić 15-
20% przy zakupie nasion do 
siewu. Atutem jest przystęp-
na cena w odniesieniu do 
jakości, wysoki plon i bar-
dzo dobra jakość produktu 
zbieranego z pola o niskiej 
wilgotności.

HR Smolice pokazała 
imponującą kolekcję

Do jednej z najbardziej 
udanych imprez kukury-
dzianych należał tegoroczny 
Dzień Kukurydzy Hodowli 
Roślin Smolice. Gospoda-
rzem terenu, na którym 
odbyła się impreza było 
Rolnicze Gospodarstwo 
Doświadczalne w Dłoni.

Tegoroczna kukurydza, 
dzięki sprzyjającym wa-
runkom atmosferycznym 
i względnemu spokojowi 
z chorobami, wszędzie wy-
glądała imponująco. Formu-
ła dnia pola była podobna 
do innych spotkań, wyróż-
niała go jednak obecność 
wszystkich najważniejszych 
naukowców zajmujących się 
kukurydzą w naszym kraju. 

Przybyłych gości powi-
tał prezes HR Smolice Wła-
dysław Poślednik. Wśród 
ważnych tematów poru-
szanych przez uczestników 
było omówienie sytuacji 
na rynku i na plantacjach, 
prezentacja odmian na 
polu, a na koniec wymiana 

doświadczeń podczas wspól-
nego grillowania.

Warto przypomnieć, że 
wyhodowane w HR Smolice 
odmiany cenione są nie tyl-
ko w kraju, ale i za granicą. 
- Polska hodowla, a szcze-
gólnie smolicka, wyszła na-
przeciw rolnikom nie tylko 
polskim, ale też austriac-
kim, czeskim i słowackich 
– mówi prezes Saatbau Pol-
ska, Zygmunt Król. - Mamy 
w Polsce specyficzny klimat. 

Odmiany sprowadzane ad 
hoc z Zachodu nie zawsze 
stabilnie plonują w naszych 
warunkach. Nasze odmiany 
eksportowane do sąsiadów 
są tam bardzo cenione – do-
daje. Jak mówi Król, istnieje 
grono rolników austriackich, 
którzy rok w rok kupują 
tylko smolickie odmiany. 
- Gdyby nie byli z nich za-
dowoleni, nie ponawialiby 
zakupów – podsumowuje.

„BIOGAZOWA KUKURYDZA” 
W ostatnią niedzielę 

sierpnia 2016 w miejsco-
wości Pienice Gm. Kra-
snosielc w gospodarstwie 
Państwa Olkowskich odbył 
się Dzień Kukurydzy pod 
nazwą Biogazowa Kuku-
rydza. Impreza pod tą na-
zwą została zorganizowana 
ostatni raz.

Spotkanie wystawców 
z rolnikami odbyło się 
pod patronatem Polskiego 
Związku Producentów Ku-
kurydzy i miało charakter 
spotkania szkoleniowo-
-towarzyskiego. Z wy-
głaszanych na spotkaniu 
wykładów każdy uczestnik, 
zainteresowany uprawą ku-
kurydzy, znalazł dla siebie 
interesujący temat.

Na przygotowanych po-
letkach demonstracyjnych 
można było zapoznać się 
z ofertą firm nasiennych 
i handlowych. Swoje pro-
pozycje odmian prezento-
wały między innymi: HR 
Smolice, OSEVA, KWS, 
Euralis, CHEMIROL, 
AGRO SEED HAUS czy 

Zieliński - Dystrybucja 
Materiału Siewnego. Bogata 
była również oferta maszyn 
rolniczych przygotowana 
przez firmy: Agrotechnik 
Stawiski czy ROL-BRAT. 
Na stoiskach wystawione 
były sieczkarnie Claasa 
i John Deera; ciągniki Val-
try i John Deera; przyczepy 
samozbierające, ładowacze 
czołowe, prasy i wiele in-
nych. Nie zabrakło również 

firm z obsługi rolnictwa jak 
chociażby Mazowieckiego 
Centrum Hodowli i Rozrodu 
Zwierząt Sp. z o.o. w Ło-
wiczu czy Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Warszawie.

Wspaniała zupa kukury-
dziana przygotowana wg 
specjalnej receptury po-
zwoliła każdemu cieszyć się 
z uczestnictwa w Biogazowej 
Kukurydzy na Mazowszu.
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W zagłębiu mlecznym o kukurydzy
Podlaski Dzień Kuku-

rydzy odbył się, jak co 
roku, w Podlaskim Ośrod-
ku Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie 11 września 
2016. Wśród atrakcji był 
pokaz 136 odmian, zbiory 
na kiszonkę i ziarno, oraz 
Wojewódzki Konkurs Orki.

W tym roku szczególną 
uwagę rolnicy zwracali na 
efektywność produkcji ku-
kurydzy uprawianej w tech-
nologii pasowej strip-till. 
Tej technologii poświęcono 
wykład inauguracyjny Dnia 
Kukurydzy, który wygło-
sił prof. Tadeusz Michalski, 
prezes Polskiego Związku 
Producentów Kukurydzy.

Omawiano także metody 
ochrony kukurydzy przed 
suszą i omacnicą prosowian-
ką. Wykład na ten temat 
przedstawił Janusz Mala-
nowski z Syngenty.

Na poletkach doświad-
czalnych można było za-
poznać się z działaniem 
różnych nawozów i środ-
ków ochrony. Najwięcej do-
świadczeń wykonanych było 
z użyciem nawozów Fer-
til, Eurofertil 35 NP, RSM 
pogłównie, w zestawieniu 
z klasycznym nawożeniem 
fosforowo-potasowym i mi-
krogranulatem. Pokazywa-
no też efektywność różnych 
herbicydów, stosowanych 
doglebowo i nalistne.

Na 2,5-hektarowym polu 
znajdującym się tuż przy 
Podlaskim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego zaprezento-
wano 136 odmian o różnej 
wczesności. Ich hodowcy 
to w sumie 23 firmy z całej 
Europy, m.in. HR Smolice, 
Małopolska Hodowla Ro-
ślin, Oseva, Pioneer, Li-
magrain, Agro Seed Haus, 

Chemirol, Maisadour, KWS, 
Osadkowski, RAGT, AGF 
Hybrids, Syngenta, Saatbau 
czy Euralis, 

Najbardziej widowisko-
wym punktem programu był 
pokaz zbioru kukurydzy na 
ziarno i kiszonkę. Goście 
mogli zapoznać się z inno-
wacyjną metodą zakiszania 
kukurydzy w balotach przy 
użyciu prasoowijarki.

Z ciekawych maszyn 

prezentowano m.in. siecz-
k a r n ię  sa mojezd ną 
FR550 marki New Holland 
z 8 rzędowym hederem do 
kukurydzy. Maszyna ta, po-
siadająca 544-konny silnik, 
pozwala na płynną regulację 
długości sieczki bez ogra-
niczeń. Parametr ten jest 
określany przez system Ac-
tivelock, który dopasowuje 
długość cięcia w zależności 
od wilgotności materiału 

i współpracuje z systemem 
napędu rolek podających 
Hydrolock. Dzięki zamon-
towaniu w niej aktywnego 
tempomatu, prędkość jazdy 
dostosowuje się do zmian 
plonu na polu. 

Jak zawsze, równolegle 
z targami odbył się Wo-
jewódzki Konkurs Orki. 
Wzięło w nim udział 7 mło-
dych rolników, którzy mie-
li za zadanie zaorać pole 

o wymiarach 24 na 50 m. 
Oceniana była głębokość 
orki, rozstęp skiby, równo-
mierność i prostolinijność, 
a także czas. Najlepszym 
oraczem i zwycięzcą zawo-
dów został Paweł Golonko 
z Hajnówki.

Również w trakcie tar-
gów rozstrzygnięto konkurs 
KRUS w Białymstoku pt. 
„Bezpieczna obsługa zwie-
rząt gospodarskich”. 
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Dolny Śląsk czyli polski Corn Belt

Już od kilku lat firma nie 
organizowała tak dużej im-
prezy w tym miejscu, ale 
mimo to frekwencja dopi-
sała. Na poletkach prezen-
towano całą technologię 
produkcji kukurydzy wraz 
z doświadczeniami herbicy-
dowymi i fungicydowymi 
oraz zbiorem.

- Takie spotkania są 
o tyle ważne, że pokazują 

jak sprawdzają się konkret-
ne odmiany w konkretnym 
regionie. Daje to rolnikom 
wiedzę, jaką odmianę warto 
posiać w przyszłym roku – 
mówi Michał Jakubowski 
z Syngenty.

Ciekawym doświadcze-
niem było poletko kuku-
rydzy obsiane w sierpniu. 
W terminie pokazu, czyli 
w połowie września, była 

ona w fazie 6-8 liścia. W do-
świadczeniu chodziło jed-
nak o pokazanie działania 
herbicydów. Spośród nich 
testowano Elumis Forte 
i Lumax.

Jaka odmiana?
Na poletkach posiane 

było 16 odmian kukurydzy 
– pełna kolekcja mieszań-
ców Syngenty – posianych 
kolejno według klasy wcze-
sności od FAO 280 do FAO 
180. Rejon Kobierzyc (dolny 
Śląsk), określany bywa mia-
nem „polskiego Corn Beltu”, 
a ze względu na najcieplej-
szy w kraju klimat predys-
ponowany jest do odmian 
późniejszych.

- Wybór odmian jest spo-
ry, a przez to rolnik często 
ma problem, którą wybrać. 
Dlatego my, pokazując od-
miany, chcemy ukierun-
kowywać rolników, jakie 

przeznaczenie ma mieć ziar-
no. Wyszczególnione jest 
np. ziarno z przeznaczeniem 
młynarskim, i w tej grupie 
w tym roku mamy nowość – 
SY Talisman. Daje ona 12,8 t 
z hektara suchego ziarna, 
tzn. mającego wilgotność 
26,3%. Jest to odmiana 
o liczbie FAO 220-230 – 
mówi Michał Jakubowski.

Inną wyróżniającą się od-
mianą jest Rotango o FAO 
240, również odmiana nowa, 
zarejestrowana w 2015 roku. 
Wtedy, w suchym roku, 
była w doświadczeniach 
COBORU numerem jeden. 
Kolejną, nieco późniejszą 
odmianą, jest Enigma (FAO 
250), kilka lat już obecna 
na naszych polach, a ce-
chująca się większą tole-
rancją na słabsze warunki 
glebowe. Wartą zauważenia 
odmianą w typie dent nato-
miast jest odmiana Feno-
men. Daje sobie ona radę 

w gorszych warunkach 
wilgotnościowych.

Szkodniki coraz 
groźniejsze

Na poletkach można było 
dojrzeć zniszczenia powo-
dowane przez omacnicę 
prosowiankę. Największe 
zainteresowanie budził jed-
nak nowy wróg, zachodnia 
korzeniowa stonka kuku-
rydziana (Diabrotica virgi-
fera). Szkodnik ten pojawił 
się w 1992 roku w Europie, 
początkowo w południowej, 
z czasem jednak dotarł i do 
nas. Jest to szkodnik szybko 
przemieszczający się. No-
towany jest w południowej 
i południowo-wschodniej 
Polsce, ale bywa także 
w Wielkopolsce południo-
wej. Na polach w Budzi-
szowie notowano nawet 
3-4 chrząszcze na roślinie. 
Nie jest to już szkodnik 

kwarantannowy, więc nie 
jest zwalczany z urzędu. 
Jego najbardziej zjadliwą 
formą są larwy, które ob-
gryzają korzenie przybyszo-
we, włośniki, niszczą system 
korzeniowy i prowadzą do 
wylegania lub zahamowa-
nia wzrostu roślin. - Na 
dzień dzisiejszy nie mamy 
chemii do jej zwalczania, 
a spodziewamy się że w naj-
bliższych latach może to być 
spory problem. Jeśli jednak 
zwalczamy omacnicę, co jest 
powszechne w tym regionie, 
trafiając w moment wylęgu 
jaj, to przy okazji niszczymy 
pierwsze dorosłe chrząszcze 
stonki. Niestety za jednym 
zabiegiem przy okazji wal-
ki z omacnicą nie jesteśmy 
w stanie zniszczyć wszyst-
kich chrząszczy – komentuje 
Jakubowski. Dodać warto, 
że monokultura zwiększa ry-
zyko szkodliwości korzenio-
wej stonki kukurydzianej.

W Budziszowie koło Kobierzyc odbyło się spotkanie polowe Syngenty.

Centralne Dni Kukurydzy 

W dniu 30 września 
2016 odbyły się kolejne 
Centralne Dni Kukury-
dzy firmy PROCAM. Już 
piąty raz Firma spotkała 
się ze swoimi Klientami 
w miejscowości Głębokie 
w Gospodarstwie Państwa 
Kujawskich k. Ostrowa Led-
nickiego. Gospodarzami 
i głównymi organizatora-
mi byli Doradcy z Regionu 
Wielkopolskiego.

Pogoda oraz frekwencja 
w trakcie spotkania auten-
tycznie dopisały. Gośćmi 
i jednocześnie wykładow-
cami byli Profesor Paweł 
Bereś (entomolog), Profesor 
Józef Adamczyk (hodowca), 
a także Profesor Kazimierz 
Adamczewski (herbolog). 
Wykład na temat szkodników 
kukurydzy, w tym omacnicy 
prosowianki, był bardzo cie-
kawy i pouczający. Ostatnim 
prezentującym tego dnia był 
Michał Grześkowiak, któ-
ry poprowadził wykład na 
temat odmian kukurydzy 

oferowanych przez PRO-
CAM. Wykład był podzie-
lony na część teoretyczną 
oraz praktyczną połączoną 
ze zwiedzaniem poletek do-
świadczalnych poszczegól-
nych odmian jak i poletek 
obsługiwanych przez firmy 

wspierające takie jak SDP, 
BIO-GEN oraz FCA. W hali 
wykładowej Klienci mogli 
skorzystać z profesjonalnej 
obsługi Eksperta Kiszonko-
wego firmy LIMAGRAIN.

Źródło: PROCAM
Opracował Roman Barszcz

PROCAM
W Skrzelewie świętują od 18 lat!

XVIII Dni Kukurydzy 
województw mazowieck-
iego i łódzkiego odbyły się 
jak co roku w Skrzelewie 
w gm. Teresin. Zgromadziły 
liczne grono plantatorów 
kukurydzy, naukowców 
zajmujących się tą rośliną 
oraz przedstawicieli firm 
oferujących materiał siewny 
i środki ochrony.

W programie był m.in. 
zbiór odmian kukurydzy 
z poletek demonstracyjnych. 
Przedstawiciele firmy Pio-
neer w praktyczny sposób 
pokazywali jaki jest plon 
ich odmian. Po przejeździe 
kombajnu przez kwaterę, 
ziarno było na bieżąco 
ważone i wyliczana była 
jego masa przypadająca 
z jednostki powierzchni. 
Taki eksperyment najlepiej 
pozwalał porównać wartość 
poszczególnych odmian.

W trakcie trwania im-
prezy wręczono pucha-
ry i wyróżnienia. Puchar 
MRiRW Krzysztofa Jur-
giela otrzymał Stanisław 

Kacperczyk, prezes Pol-
skiego Związku Produ-
centów Roślin Zbożowych. 
Puchar przyznano za 
wyróżniające osiągnięcia 
w propagowaniu nowych 
technologii w uprawie zbóż 
i kukurydzy w Polsce.

P ucha r  dy rek tor a 

Instytutu Hodowli i Ak-
limatyzacji Roślin – PIB 
prof. dr hab. Edwarda Ar-
seniuka otrzymał Tadeusz 
Szymańczak. Wyróżniono 
go za szczególne osiągnię-
cia w działalności na rzecz 
rozwoju i promocji produkcji 
zbóż i kukurydzy.

Prof. Józef Adamczyk
Prezes Stanisław Kacperczyk
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Luigi CS
strzał w 10

FAO 240-250

jedna z najchętniej uprawianych 
odmian na ziarno w grupie 
średniowczesnej

Niezawodne plonowanie
Wysoka tolerancja na stres suszowy 

Zdrowe ziarno cenione także przez przemysł
Znakomita adaptacja do gleb lekkich i mozaikowych

Hodowca Nasiona dostępne u dystrybutorów:

www.chemirol.com.plwww.flora-praszka.pl www.napena.pl
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Sposoby przechowywania 
ziarna kukurydzy

Już we wrześniu rozpo-
częły się żniwa kukurydzia-
ne odmian z grupy wczesnej. 
Podstawową metodą za-
bezpieczenia zbiorów jest 
wysuszenie ziarna. Koszty 
suszenia są zróżnicowane 
w zależności od wilgotności 
ziarna przy zbiorze. Pogoda, 
przy końcu września bardzo 
sprzyjała dosychaniu ziar-
na kukurydzy na roślinach. 
Należy pamiętać, że pierw-
sze przymrozki zatrzymują 
proces dosychania ziarna, 
gdyż jest to proces fizjolo-
giczny, który zachodzi przy 
nieprzemarzniętych liściach 
okrywowych kolb. Jeśli ten 
proces zostanie przerwany, 
to wbrew przyjętym dość 
powszechnie opiniom, po 
przymrozkach nie zachodzi 
oddawanie wody z ziarna 
i rdzeni kolb. Woda gro-
madzi się na powierzchni 
kolb i następuje ich pora-
żanie przez choroby, głów-
nie fuzaryjne. Należy więc 
bardzo szybko zebrać ziarno 
i dosuszyć je w suszarniach.

Ziarno można przecho-
wywać przy wilgotności 
15%. Unia Europejska za-
leca przechowywanie ziar-
na przy wilgotności 12%. 
Koszty suszenia ziarna sta-
nowią około 30% ogólnych 
kosztów uprawy kukurydzy, 
a przy wysokiej wilgotności 
ziarna przy zbiorze mogą 
osiągnąć nawet 40%. Postęp 
technologiczny w suszar-
nictwie stwarza możliwo-
ści obniżania tych kosztów. 

Przykładem jest zastosowa-
nie suszarni z odzyskiem 
ciepła, które umożliwiają 
mniejsze zużycie oleju opa-
łowego lub gazu na tono-
procent wilgoci. Możliwe 
jest również zastosowanie 
jako nośnika energii cieplnej 
biomasy.

Niższa o jeden procent 
wilgotność ziarna przy zbio-
rze stanowi ekwiwalent 1,5-
2,0 dt ziarna. Warto więc 
uprawiać odmiany wczesne, 
nawet gdy osiągają one niż-
sze plony ziarna.

„Wąskim gardłem” 
w technologii zbioru ku-
kurydzy na ziarno jest 
wydajność suszarni. Ilość 
zebranego ziarna musi być 
zsynchronizowana z moż-
liwością jego dosuszenia 
do wilgotności wymaga-
nej przy przechowywa-
niu. Ziarno kukurydzy, 
zanieczyszczone plewami 
i częściami rdzeni i roślin, 
na ogół o wyższej wilgotno-
ści, bardzo łatwo się zagrze-
wa i ulega zepsuciu. Proces 
ten następuje szybciej przy 
wyższych temperaturach po-
wietrza wskutek działania 
drobnoustrojów - bakterii 
i grzybów. Przyjmuje się 
generalnie, że kukurydza 
musi być suszona najlepiej 
bezpośrednio, a nie później 
niż 12 godzin po zbiorze. 
Niedostatecznie dosu-
szona kukurydza źle się 

przechowuje. Na ziarnie 
pojawiają się grzyby fuza-
ryjne, które są źródłem mi-
kotoksyn wytwarzanych 
w procesie przechowywa-
nia. Ziarna kukurydzy zbyt 
uszkodzone w czasie zbioru 
podlegają jełczeniu, gdyż za-
rodki kukurydzy zawierają 
duże ilości tłuszczu.

W trakcie suszenia na-
stępuje odparowanie wielu 
ton wody. Generalnie przyj-
muje się, że dla uzyskania 
jednostki ziarna suchego, 
w zależności od wilgotności 
ziarna przy zbiorze, która 
może wynosić od 18-40%, 
trzeba poddać suszeniu 
1,2-1,4 jednostki ziarna 
mokrego.

Suche ziarno kukurydzy 
może być przechowywane 
w magazynach płaskich. 
Przy dłuższym przecho-
wywaniu wymaga ono me-
chanicznego przewietrzania. 
Bardziej powszechnym spo-
sobem jest przechowywanie 
ziarna w silosach. Obecnie 
szereg firm produkuje silo-
sy z aktywną wentylacją. 
W przypadku niektórych 
firm znajdują zastosowanie 
opatentowane mechanizmy 
do aktywnej wentylacji 
przechowywanego ziarna.

Jeśli zależy nam na wyko-
rzystania ziarna kukurydzy 
we własnym gospodarstwie, 
do żywienia zwierząt, lub 
jako surowca do produkcji 

bio-etanolu, bardziej ce-
lowe jest konserwowanie 
ziarna kukurydzy na mo-
kro. Ziarno można maga-
zynować w beztlenowych 
silosach wieżowych (co 
nie jest powszechne w na-
szym kraju), nie wymaga 
ono wówczas rozdrobnienia 
lub zgniecenia. Całe ziarno 
można konserwować rów-
nież w szczelnych rękawach 
foliowych, zapewniających 
warunki beztlenowe. Kon-
serwantem jest wydzielający 
się w procesie oddychania 
ziarna dwutlenek węgla 
oraz kwasy powstające na 
powierzchni ziarna. Proces 
samokonserwacji ziarna nosi 
nazwę inertacji.

Na ogół mokre rozdrob-
nione ziarno konserwuje się 
w silosach przejazdowych. 
Trzeba zapewnić bieżące 
rozdrabnianie ziarna ze 
zbioru i jego składowanie 
w silosie. Proces zakisza-
nia przebiega w warunkach 
beztlenowych, a za fermen-
tację odpowiadają bakterie 
kwasu mlekowego. Dodaje 
się również inokulanty za-
wierające szczepy jednego 
lub kilku gatunków bakterii. 
W szczególności w procesie 
fermentacji bardzo ważne 
jest zahamowanie rozwoju 
drożdży i pleśni. Zapew-
niają to kultury bakterii 
Lactobacillus buchnerii, 
które są odpowiedzialne za 

produkcję kwasu propiono-
wego i octowego. Kiszone 
ziarno stosuje się, jako paszę 
dla zwierząt gospodarskich, 
jak również do produkcji 
bio-etanolu, w okresach, 
kiedy surowiec nie jest do-
stępny bezpośrednio z pola.

Konserwacja ziarna 
na mokro jest coraz po-
wszechniej stosowana 
w naszym rolnictwie. Jest 
to relatywnie tani sposób 
przechowywania ziarna 
w porównaniu do kosztów 
suszenia. 

Około 70% całkowitej powierzchni uprawy kukurydzy w Polsce zajmuje uprawa 
na ziarno.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
-Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików
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Silos silosowi nierówny
Aleja si losów na 

AgroShow w Bednarach 
zawsze jest najwyższym 
punktem w okolicy, a po-
kazywane są tam urządze-
nia największe. I wśród 
nich, pod największym 
rozmawiamy z prezesem 
Agremo Brzeg Tomaszem 
Przyłuckim.

Zbiornik ten ma 6 m 
średnicy, 11,5 m wysoko-
ści i 150 ton pojemności. 
Jego cechą charaktery-
styczną jest to, że posiada 
lej zsypowy, który bardzo 
ułatwia opróżnianie. A więc 
inaczej niż w zbiornikach 
płaskodennych, gdzie trzeba 
wykorzystywać dodatkowe 
urządzenia do wybierania 
ziarna, tutaj po otwarciu 
zasuwy zbiornik opróżnia 
się sam.

Zwłaszcza, że te „dodat-
kowe urządzenia” to naj-
częściej miotła i łopata...

Dokładnie tak - w zbior-
nikach płaskodennych 
mniejszych pojemności. 
W większych zbiornikach 
płaskodennych stosowane 
są dodatkowe wybieraki, 
które potrafią w ponad 

90% opróżnić zbiornik aż 
do dna. Są wybieraki me-
chaniczne, np. przenośnik 
ślimakowy krążący, a pod 
podłogą przenośnik łańcu-
chowy albo ślimakowy.

Kwestia temperatury, jej 
monitoringu i przewietrza-
nia są bardzo istotnymi pa-
rametrami silosu. Jak to 
jest rozwiązane w waszych 
urządzeniach?

Praktycznie w każdym 
naszym silosie jest możli-
wość zainstalowania ukła-
du pomiaru i monitoringu 
temperatury oraz przewie-
trzania. Wszystko zależy 
od tego jaka jest wysokość 
zbiornika. W większych pła-
skodennych instaluje się kil-
ka sond pomiarowych, aby 
odczyt był dokładniejszy. 
W zbiornikach lejowych do 
6 m stosuje się jedną linię 
pomiarową.

Przewietrzanie silosów 
płaskodennych jest proste, 
bo wystarczy wdmuchnąć 
powietrze pod podłogę 
z blachy perforowanej. Jak 
to się robi w lejowych, aby 
efekt był równie dobry?

W lejowych montowany 
jest kolektor nadmuchowy, 
do którego podłącza się wen-
tylator. Działa to na bardzo 
podobnej zasadzie.

A jak wygląda zauto-
matyzowanie tego pro-
cesu? Czy da się zrobić 
tak, aby komputer sam 
to obsługiwał?

Jeśli chodzi o samo 
przedmuchiwanie, to nie. 
Jest to po prostu włącznik 

na wentylatorze. Można zau-
tomatyzować cały obiekt: 
kilka-kilkanaście zbior-
ników, suszarnie, czysz-
czalnie, przenośniki itp. 
Sterowanie taką całością 
może być komputerowe 
i zautomatyzowane.

A jeśli chcemy posta-
wić baterię silosów, jak 
w większych gospodar-
stwach czy firmach han-
dlowych, czy każdy silos 

z każdym można łączyć? 
Jaką taktykę przyjąć?

Wszystko zależy od in-
westora, który przy naszej 
pomocy wie jaką konfi-
gurację jakich pojemno-
ści zbiorników chce mieć. 
Łączyć można praktycznie 
każdy z każdym, od kilku 
do kilku tysięcy ton. Możli-
wości jest multum, a zależą 
od przeznaczenia. Przykła-
dowo w mieszalniach pasz 

montuje się zbiorniki bufo-
rowe o mniejszej pojemno-
ści, które służą bieżącemu 
przeładunkowi z dużych, 
mających np. po kilka ty-
sięcy ton.

I na koniec, jaki jest naj-
mniejszy a jaki najwięk-
szy produkowany przez 
was silos?

Najmniejszy – 10 ton, 
a największy – 5 tys. ton.
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ZETOR i zmodernizowana 
linia modelowa PROXIMA

Kalisz, Brno, 26 paździer-
nika 2016 – Zmodernizowa-
ne silniki i nowocześniejszy 
design, to wszystko przynosi 
rodzina zmodernizowanych 
ciągników linii modelowej 
PROXIMA. Światowa pre-
miera maszyn miała miejsce 
w Polsce przy okazji uroczy-
stego przedstawienia nowej 
siedziby.

Maszyny marki ZETOR 
o mocy od 80 do 120 koni 
oferuje linia modelowa 
PROXIMA. Ta linia mode-
lowa została poddana moder-
nizacji, dzięki czemu klienci 
mogą wybierać spośród ulep-
szonych maszyn. Do dyspo-
zycji są trzy nowe modele. 
Nowa PROXIMA CL ofe-
ruje moc od 80 do 100 koni 
i podstawową mechaniczną 
rewersyjną skrzynię biegów 
12+12. W ofercie znajduje 
się również wersja z biegami 
pełzającymi 20+4 lub pod-
stawowa skrzynia biegów 
10+2. W przypadku PROXI-
MY GP klient uzyskuje moc 
od 80 do 110 koni oraz me-
chaniczną rewersyjną skrzy-
nię biegów z dwustopniowym 
wzmacniaczem momentu. 
Model PROXIMA HS oferuje 
moce od 80 do 120 koni oraz 
skrzynię biegów z trzykrot-
nym wzmacniaczem momen-
tu i hydraulicznym rewersem. 

Najważniejszą nowością, 
którą klientom oferują nowe 
ciągniki PROXIMA, są silni-
ki spełniające normy emisji 
STAGE IV. Silniki te klienci 
znajdą w maszynach o mocy 
od 90 koni. PROXIMY 
z oznaczeniem 80 spełniają 
wymagania emisyjne STA-
GE IIIB. Czterocylindrowy 

silnik ZETOR nadal zapew-
nia klientom to, do czego są 
przyzwyczajeni, i co sobie 
w nim cenią – proste roz-
wiązania, niskie wymaga-
nia dotyczące obsługi, oraz 
niskie koszty eksploatacji. 
Rozwiązanie zapewniające 
spełnienie normy emisyjnej 
STAGE IV jest identyczne 
z systemem przedstawionym 
w linii modelowej FORTER-
RA. Chodzi o kombinację 
technologii katalizatora DOC 
(dieslowy katalizator oksy-
dacyjny), aktywnego filtra 
DPF (filtr cząstek stałych) 
i systemu SCR (selektywna 
redukcja katalityczna). Zaletą 
silników ZETOR jest również 
to, że w porównaniu z konku-
rencją mają prostą konstruk-
cję bez zbędnej elektroniki.

„Efektywność jest jednym 
z podstawowych filarów 
marki ZETOR. W ramach 
rozwoju kładziemy duży na-
cisk na to, abyśmy oferowali 
klientom zawsze najefektyw-
niejsze rozwiązanie, które 
pomoże zaoszczędzić im czas 
i pieniądze. Według niezależ-
nych testów ten typ silnika 
zapewnia oszczędność paliwa 
rzędu 15–20 %,“ mówi Ro-
bert Todt, dyrektor Działu 
Sprzedaży i Marketingu.

Przewyższenie momentu 
obrotowego w nowych cią-
gnikach PROXIMA sięga aż 
43 %. Zbiornik na mocznik 
ma pojemność 28 l. Zbiorniki 
paliwowe ciągników PROXI-
MA CL i GP mają pojemność 
150 l, PROXIMY HS 180 l.

W ramach modernizacji 
kładziono nacisk również 
na ergonomię i wygodę 
użytkowników maszyn. 

Kabina jest nadal prze-
stronna, obsługa maszyny 
ma do dyspozycji nową ta-
blicę przyrządów, doszło 
do zmiany rozmieszczenia 
reflektorów w celu zopty-
malizowania oświetlonej 
powierzchni podczas pracy 
w nocy. Maszyny posiadają 
większe lusterka wsteczne, 
co umożliwi obsłudze lep-
szą orientację w sytuacji 
wokół maszyny. Produkcja 
linii modelowej PROXIMA 
zostanie uruchomiona na 
przełomie bieżącego i przy-
szłego roku. Klienci mogą 
zamawiać zmodernizowane 
maszyny u autoryzowanych 
sprzedawców marki ZETOR 
już teraz. Pierwsze maszyny 
będą dostarczane klientom 
na początku 2017 roku. Wię-
cej informacji o ciągnikach 
PROXIMA można znaleźć 
na stronach internetowych, 
lub u najbliższego autoryzo-
wanego sprzedawcy.

Wprowadzenie na ry-
nek nowej linii modelowej 
PROXIMA miało miejsce 
w Polsce przy okazji otwarcia 
nowej siedziby firmy ZETOR 
POLSKA Sp. z o.o. Dla go-
ści był przygotowany bogaty 
program towarzyszący, który 
przedstawił 70-letnią histo-
rię marki ZETOR i wskazał 
aktualny kierunek rozwoju 
i przyszłość firmy.

„Głównym motywem 
podjęcia decyzji o budo-
wie siedziby była poprawa 
jakości i komfortu usług 

oferowanych klientom i part-
nerom. Prezentacja maszyn, 
możliwość ich wypróbowania 
na miejscu podczas pracy, za-
plecze serwisowe, magazyn 
części zamiennych, magazyn 
ciągników, ale również po-
wierzchnia wystawowa, to 
wszystko w jednym miejscu 
umożliwia nam zajmowanie 
się klientami i partnerami na 
100 %, przedstawianie im 
marki ZETOR pod wszyst-
kimi kątami i dokładnie tak, 
jak tego oczekują,“ mówi 
Arkadiusz Fułek, dyrektor 
ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

Na powierzchni 3 ha znaj-
duje się magazyn nowych 
ciągników, wybudowano też 
powierzchnię wystawową, 
gdzie klient może się zapo-
znać z historią marki, jak 
również ze współczesnymi 
i historycznymi ciągnika-
mi. Do dyspozycji jest też 
zewnętrzny tor oraz teren 
do testowania i wypróbowy-
wania konkretnych maszyn. 
Jest tu kilka sal konferencyj-
nych do prowadzenia spo-
tkań i rozmów handlowych, 
zaplecze serwisowe i maga-
zyn części zamiennych, sklep 
z częściami zamiennymi, 
przedmiotami reklamowymi 
i gadżetami z portfela marki 
ZETOR. Goście i pracow-
nicy firmy mogą wygodnie 
parkować przed budynkiem, 
gdzie jest wystarczająca ilość 
miejsc parkingowych. 

O firmie ZETOR POL-
SKA Sp. z o.o.

Firma ZETOR POLSKA 
Sp. z. o.o. działa na polskim 
rynku od 1995 roku. Jest 
to spółka zależna ZETOR 
TRACTORS a.s., której 
głównym zadaniem jest pro-
wadzenie sprzedaży produk-
tów marki ZETOR, rozwój 
sieci dystrybucji na terenie 
Polski i zapewnienie usług 
w zakresie serwisu i dostaw 
części zamiennych. W swo-
jej historii firma sprzedała 
dziesiątki tysięcy maszyn 
i od dawna znajduje się 
w czołówce dystrybutorów 
ciągników w Polsce. Polscy 
rolnicy doceniają urządzenia 
za ich moc, wytrzymałość 
i wydajność.

O spółce ZETOR TRAC-
TORS a.s.

Spółka ZETOR TRAC-
TORS a.s. jest producen-
tem ciągników ZETOR. 
Właścicielem spółki jest 
od 2002 roku słowacka fir-
ma HTC holding a.s. Zdol-
ność produkcyjna skupia się 
w Brno-Líšeň a obecnie firma 
zatrudnia ponad 700 osób. Za 
granicą ZETOR reprezentuje 
pięć spółek zależnych (filie) 
w Wielkiej Brytanii, Francji, 
Niemczech, Polsce i Ameryce 
Północnej. Z całkowitej pro-
dukcji 85 % stanowi eksport. 
Poza RC i SK do tradycyj-
nych rynków należy Polska, 
Litwa, Irlandia, Niemcy, 
Wielka Brytania, Francja, 
USA, Bułgaria i inne.

W tym roku marka ZETOR 
obchodzi 70 lat od czasu jej 

powstania. W czasie swoje-
go istnienia sprzedała po-
nad 1,3 miliona ciągników 
w 136 krajach. Klientom ofe-
ruje idealną kombinację ja-
kości i ceny towarów. Dzięki 
własnej produkcji i centrum 
rozwoju w Brnie ciągniki są 
stale modernizowane, zapew-
niając klientom najlepsze po-
łączenie siły i mocy silnika, 
proste skuteczne projektowa-
nie i doskonała wydajność 
operacyjną. Portfel marki 
ZETOR obecnie obejmuje 
cztery serie modelów ciągni-
ków (MAJOR, PROXIMA, 
FORTERRA i CRYSTAL), 
planowane jest poszerzenie 
produkcji do sześciu serii 
modelowych. W 2015 roku 
ZETOR TRACTORS a.s. 
wprowadził designową kon-
cepcję ZETOR by Pininfari-
na, która stopniowo zostanie 
zastosowana na wszystkie 
serie. Oprócz ciągników, 
firma produkuje i sprzedaje 
poszczególne silniki i części 
ciągnika. Są to, m. in. dwa 
rzędy ładowaczy czołowych 
ZETOR SYSTEM oraz ory-
ginalne oleje ZETOR. ZE-
TOR zapewnia również 
serwis oraz sprzedaż części 
zamiennych i jest w stanie 
zapewnić zapotrzebowanie 
na części z całego świata.

Szczegółowe informacje 
na temat marki ZETOR i jej 
produktów można znaleźć 
na stronie:

http://www.zetor.pl

Arkadiusz Fułek dyrektor ZETOR POLSKA
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Zbiór kukurydzy kombajnem 
New Holland

Podczas spotkania odbyły 
się jazdy testowe dla dzien-
nikarzy oraz prezentacja 
kombajnu i rozwiązań dedyko-
wanych dla zbioru kukurydzy. 
Pokaz dla mediów stanowił 
część cyklu pokazowego doty-
czącego zbioru kukurydzy, bo 
w miejscowości Stróża miał 
miejsce pokaz dla rolników, 
zorganizowany przez auto-
ryzowanego dealera marki, 
firmę AGROS WROŃSCY. 
Podczas spotkania goście 
mogli zobaczyć nowoczesne 
maszyny rolnicze: kombajn 
CX6080 sześciorzędowym 
hederem do zbioru kukurydzy 
oraz ciągniki rolnicze T5, T6 
i T7 marki New Holland, 
a także agregaty podoryw-
kowe oraz uprawowo-siewne. 
Zaprezentowane zostały nowe 
rozwiązania technologiczne, 
cechy i osiągi maszyn. Po po-
kazie polowym, rolnicy mogli 
przetestować zaprezentowany 

sprzęt rolniczy.
Kombajn CX6080 należy 

do serii CX6000 Elevation. 
Maszyny charakteryzują się 
wysoką wydajnością i bardzo 
dobrymi osiągami. Sprawdza-
ją się w gospodarstwach ho-
dowlanych oraz uprawowych 
– także podczas zbioru kuku-
rydzy. Maszyny te sprawdzają 
się we wszystkich warunkach: 
na płaskich polach, na łagod-
nych lub stromych zboczach 
oraz przy zbiorach wszystkich 
roślin na ziarno.

Kombajny z tej serii wypo-
sażone są w system czyszczą-
cy Triple-Clean. Na środku 
podsiewacza umiejscowiono 
dodatkową kaskadę. Wspo-
magający strumień powietrza 
usuwa duże ilości plew i krót-
kiej słomy, zanim rozpocznie 
się czyszczenie końcowe na 
sitach głównych. Efektem za-
stosowania nowego rozwią-
zania jest niemal całkowite 

oczyszczenie ziarna na odcin-
ku pierwszych 50 cm systemu 
czyszczącego.

Zastosowanie w serii Eleva-
tion większych zbiorników 
na paliwo (670 litrów) oraz 
większych zbiorników na 
ziarno (8300 w przypadku 
modeli z 5 wytrząsaczami 
słomy i 9300 litrów w przy-
padku modeli z 6 wytrząsa-
czami słomy), niż w seriach 
standardowych, pozowliło 
na zwiększenie czasu pracy 
maszyny w polu.

Kombajny te mają do-
skonałe osiągi, m.in. dzięki 
zastosowaniu funkcji automa-
tycznych, takich jak system 
Cruise Control, przywracają-
cy ustawioną prędkość jazdy 
po polu po naciśnięciu przyci-
sku na dźwigni wielofunkcyj-
nej CommandGrip™. Należy 
wspomnieć także monitor 
IntelliView IV z kolorowym 
ekranem dotykowym.

System OptiFan™ - dosto-
sowuje prędkość obrotową 
wentylatora do zmian na-
chylenia terenu, zapewniając 
automatycznie niezmiennie 
wysoką jakość próbki ziarna 
i stałą wydajność czyszczenia.

System AutoFloat™ II - 
automatycznie dostosowuje 
ciśnienie układu podnoszą-
cego zespół żniwny, dzięki 
czemu nacisk hedera na grunt 
pozostaje stały, niezależnie od 
tego, czy kombajn porusza się 

po płaskim terenie, jedzie pod 
górkę, czy też z górki.

W modelach tej serii za-
stosowano wysokiej jakości 
system zarządzania pozo-
stałościami dostosowany do 
potrzeb wymagających go-
spodarstw hodowlanych 
oraz rolników dążących do 
ograniczenia zakresu prac 
uprawnych. Maszyny po-
siadają funkcję regulacji 
rozrzutu plew i optymaliza-
cji szerokości rozrzutu przez 
rozdrabniacze.

Dla modeli CX6000 Eleva-
tion dostępne są szersze opony 
o niższym nacisku i więk-
szym ugięciu, ułatwiające 
kierowanie i zwiększające 
siłę uciągu, a równocześnie 
zmniejszające ubijanie gleby.

New Holland oferuje hedery 
do każdego rodzaju plonów: 
zbóż, rzepaku, kukurydzy, 
soi, lnu, roślin strączkowych, 
traw, koniczyny, prosa, a na-
wet ryżu, a także wielu innych 
tradycyjnych i nowych roślin.

Krótsze dzioby lepiej dopa-
sowują się do kształtu podłoża 
i zapobiegają gubieniu kolb. 
Wloty przekierowują zgubio-
ne ziarna ponownie do hedera. 
Wszystkie dzioby odchylają 
się dzięki zastosowaniu sa-
monośnych amortyzatorów 
gazowych ułatwiających 
czyszczenie. Osłony boczne 
są podtrzymywane spręży-
nami gazowymi, co podnosi 
komfort dostępu. Na bezpie-
czeństwo obsługi korzystnie 
wpłynęło wyposażenie osłon 
w zatrzaski blokujące je we 

właściwym położeniu.
Wbudowane mechanizmy 

regulacji szczeliny umożli-
wiają użytkownikowi wybór 
optymalnego ustawienia ro-
boczego. Płozy zamontowane 
pod zespołami obrywający-
mi skutecznie zabezpieczają 
przed uszkodzeniami.

Bezpieczeństwo ma pierw-
szorzędne znaczenie podczas 
transportu drogowego z du-
żymi prędkościami. Z tego 
względu opracowano nowe 
zatrzaski blokujące dzioby 
w pozycji pionowej i unie-
możliwiające ich opadanie. 
Niezawodność zatrzasków 
została gruntownie przete-
stowana na najbardziej wy-
boistych drogach.

Profil przedniej części zo-
stał przekonstruowany w celu 
odsłonięcia zbierających łań-
cuchów. To rozwiązanie do-
skonale sprawdza się przy 
pracy z wyległą kukurydzą, 
ponieważ łodygi zazębiają 
się z hederem, co gwarantuje 
skuteczność pracy i podnosi 
jej tempo.

Niezależnie od wielkości, 
hedery do zbioru kukury-
dzy zapewniają najwyższą 
wydajność pracy w każdych 
warunkach roboczych. Wał-
ki wciągające do łodyg wy-
posażono w cztery noże do 
szybkiego zgniatania łodyg 
dowolnej grubości, a położe-
nie płyt obrywających moż-
na elektronicznie regulować 
z kabiny dostosowując je do 
grubości łodyg i rozmiarów 
kolb kukurydzy.

Pokrywy zespołów obry-
wających i rozdzielacze 
wyprodukowano w całości 
z tworzyw sztucznych z wy-
korzystaniem zaawansowa-
nych technik formowania 
rotacyjnego. Oznacza to, 
że mogą przyjąć uderzenie 
i powrócić do pierwotnego 
kształtu. Polietylen, z którego 
zostały wykonane, absorbuje 
wstrząsy, dlatego kolby nie są 
wyrzucane z hedera. Skutkuje 
to mniejszymi stratami plonu 
i wyższą wydajnością.

Osłony hedera zostały 
całkowicie zmienione, aby 
zwiększyć wydajność pra-
cy. Obrotowy rozdzielacz 
został przeniesiony powyżej 
zewnętrznej osłony, co wpły-
wa na zmniejszenie liczby 
straconych kolb stojącej ku-
kurydzy. Łodygi kukurydzy 
są bezpiecznie zbierane do 
wnętrza hedera i nie wypadają 
poza krawędzie. Nawet jeżeli 
nie korzystasz z napędzanego 
rozdzielacza, wklęsły kształt 
osłon sprawia, że zatrzymują 
się one wewnątrz hedera.

Hedery do zbioru kuku-
rydzy można wyposażyć 
w funkcję automatycznego 
prowadzenia po uprawie rzę-
dowej, aby stale utrzymywać 
odpowiedni tor jazdy kombaj-
nu. Dwa czujniki w sposób 
ciągły monitorują położenie 
zboża wchodzącego do hedera 
i automatycznie naprowadzają 
kombajn na tor zapewniają-
cy zachowanie kąta prostego 
między materiałem a hede-
rem, nawet w warunkach 
słabej widoczności lub przy 
wysokiej prędkości. Układ 
można również podłączyć 
do systemu pozycjonowania 
GPS, który może rozróżniać 
skoszone i nienaruszone rzędy 
uprawy. Pozwoli to usprawnić 
zbiór prowadzony nocą oraz 
zaawansowane prace, takie 
jak pomijanie określonych 
rzędów przy zbiorach.

Źródło: Agencja Pełka360
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Wpaździerniku odbył się pokaz zbioru kukurydzy z wykorzystaniem kombajnu 
New Holland CX6080 z hederem.
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Wpływ sposobu uprawy na 
występowanie chwastów wieloletnich

Za podstawową oraz naj-
częściej stosowaną metodę 
uprawy roli (przynajmniej 
w Europie w przeciwieństwie 
do Ameryki Płn.) uważa się 
uprawę wykorzystującą pra-
cę pługa odkładnicowego. 
Jednak coraz częściej wiel-
koobszarowe gospodarstwa 
rolne zaczynają wdrażać sys-
temy bezorkowe, nazywane 
również uprawami konser-
wującymi czy uproszczony-
mi. Należy jednak pamiętać, 
że określenie uprawa bez-
orkowa jest pojęciem bar-
dzo szerokim przez co mało 
precyzyjnym. Przykładem 
może być rodzaj uprawy 
bezorkowej, wykorzystu-
jącej pracę kilku różnych 
narzędzi, np. kultywatora 
ścierniskowego, grubera czy 
brony talerzowej. Natomiast 
ekstremalnym (maksymal-
nie uproszczonym) rodzajem 
uprawy bezorkowej, jest siew 
bezpośredni w nie uprawioną 
glebę, ograniczający się je-
dynie do spulchnienia bruzd-
ki siewnej, w której na dnie 
rowka siewnego umieszczane 
są nasiona rośliny uprawnej 
(np. kukurydzy). 

Niewątpliwie istotnym 
czynnikiem, który bardzo 
silnie kształtuje agrofito-
cenozę są uproszczenia 
uprawowe (w szczególno-
ści całkowite zaniechanie 
uprawy), gdyż powodują naj-
częściej zmianę warunków 
fizycznych, chemicznych czy 
biologicznych, co w konse-
kwencji przekłada się później 
na wzrost i rozwój rośliny 
uprawnej ale również i sa-
mych chwastów. Szczegól-
nie stosowanie uproszczeń 
uprawowych w następstwie 
roślin może stwarzać warun-
ki do masowego pojawiania 
się (np. miotły zbożowej czy 
chabra bławatka) lub czaso-
wego zanikania niektórych 
gatunków chwastów (np. 
stokłosy żytniej czy psian-
ki czarnej). W warunkach 
uproszczonych systemów 

uprawy roli, płodozmian jest 
bardzo ważnym czynnikiem 
regulującym zachwaszcze-
nie. Prawidłowo prowadzone 
zmianowanie roślin w połą-
czeniu ze zróżnicowanymi 
zabiegami uprawowymi, 
sprzyja utrzymaniu za-
chwaszczenia na odpowied-
nim (do przyjęcia z punktu 
plantatora) poziomie. Do-
minującymi gatunkami są 
głównie chwasty roczne 
zimujące czy jare, np. mio-
tła zbożowa, włośnice, mak 
polny, gwiazdnica pospolita, 
chaber bławatek, niezapomi-
najka polna, szarłat szorstki, 
komosa biała czy dymnica 
pospolita. Ponadto wprowa-
dzenie w zmianowaniu roślin 
ozimych i jarych jak rów-
nież gatunków o zmiennych 
terminach zbioru, czy tzw. 
roślin międzyplonowych, za-
pobiega powstawaniu zjawi-
ska nagminnego pojawiania 
się kilku dominujących ga-
tunków, a niejako przy oka-
zji intensywnie ogranicza 
występowanie niektórych 
gatunków chwastów wielo-
letnich np. perzu właściwego, 
ostrożenia polnego, skrzypu 
polnego, ślazu zaniedbanego, 
bylicy pospolitej czy nawłoci 
późnej.

Niestety nagminne stoso-
wanie uprawy bezorkowej, 
a w dodatku w połączeniu 
z uprawą roślin w mono-
kulturze (w szczególności 
wieloletniej), może dopro-
wadzić nie tylko do zmia-
ny ilościowej ale również 
jakościowe zbiorowisk 
chwastów w agrofitoceno-
zie. Na miejsce zbiorowisk 
w których występuje duża 
różnorodność (kilkanaście 
czy nawet kilkadziesiąt ga-
tunków), pojawiają się bar-
dzo uproszczone zbiorowiska 
chwastów, składające się za-
ledwie z 2-3 gatunków do-
minujących. W warunkach 
uprawy bezpłużnej czy sie-
wu bezpośredniego, następu-
je szybsze rozprzestrzenianie 

się gatunków wieloletnich 
zarówno jedno jak i dwuli-
ściennych, przy jednocze-
snym ograniczaniu gatunków 
rocznych krótkotrwałych. 
Szkodliwość takich zbioro-
wisk, bardzo często jest dużo 
większa niż zbiorowiska 
złożonego z kilkunastu lub 
z kilkudziesięciu gatunków 
chwastów. W tym przypadku 
o szkodliwości decyduje nie 
liczba gatunków, lecz łączna 
liczebność i całkowita bio-
masa chwastów występują-
cych w łanie np. kukurydzy. 
Wieloletnia monokultura 
zintegrowana z siewem 
bezpośrednim powoduje po-
wstawanie bardzo dobrych 
warunków do występowa-
nia gatunków chwastów 
najlepiej przystosowanych 
do takiego siedliska, co 
w konsekwencji bardzo czę-
sto prowadzi do powstania 
zjawiska tzw. „kompensacji 
uprawowej” (przeciwień-
stwo zjawiska „kompensacji 
herbicydowej”).

Zjawisko „kompensacji 
uprawowej” chwastów, po-
lega na masowym pojawie-
niu się 1 lub maksymalnie 
2-3 gatunków chwastów 
w łanie rośliny uprawnej (np. 
kukurydzy) oraz nielicznej 
grupy 3-5 gatunków tzw. to-
warzyszących, których nasi-
lenie nie przekracza 1 szt./
m2. Bezpośrednia szkodli-
wość takiego zbiorowiska 
(a właściwie 1-3 gatunków 
dominujących) może polegać 
na intensywnym pobieraniu 
jednego z makroelementów 
np. azotu (np. ślaz zaniedba-
ny, barszcz Sosnowskiego) 
lub na wydzielaniu do śro-
dowiska toksycznych związ-
ków fitochemicznych, tj. 
terpenoidów, laktonów (np. 
bylica pospolita) czy triter-
penów, saponin (np. nawłoć 
późna, kanadyjska), które 
mogą działać hamująco na 
wzrost i rozwój kukurydzy. 
Ponadto szkodliwość takich 
dominantów może objawiać 

się jeszcze tym, że oprócz 
istotnego obniżenia plono-
wania, powodują jeszcze 
utrudnienia w mechanicz-
nym zbiorze kukurydzy.

Samo zjawisko „kompen-
sacji uprawowej” chwastów 
powstaje najczęściej w wy-
niku działania bardzo wie-
le czynników. Jednak tylko 
kilka z nich, a właściwie ich 
współdziałanie decyduje 
o nasileniu tego zjawiska. 
Dwoma głównymi czynni-
kami decydującymi o wy-
stąpieniu tego zjawiska są: 
uproszczenia w zmianowaniu 
roślin (a właściwie mono-
kultura) oraz uproszczenie 
lub całkowite zaniecha-
nie uprawy roli (np. siew 
bezpośredni). 

Najlepszym przykładem 
obrazującym, jakie mogą 
zajść zmiany w składzie 
gatunkowym i ilościowym 
chwastów jest plantacja 
kukurydzy, prowadzona 
w monokulturze z siewu 
bezpośredniego. Każdy plan-
tator uprawiający kukurydzę 
wie, że jest ona rośliną, która 
w szczególności w początko-
wym okresie wzrostu, bar-
dzo źle znosi konkurencję 
ze strony chwastów. Najczę-
ściej plantacja kukurydzy 

jest zachwaszczana przez 
różne gatunki chwastów 
zarówno jednoliścienne jak 
i dwuliścienne. Jednak coraz 
częstszym problemem wyni-
kającym ze sposobu uprawy 
roli braku zmianowania oraz 
jednostronnego stosowania 
herbicydów, stają się gatunki 
chwastów wieloletnich tzw. 
ruderalnych, tj. ślaz zanie-
dbany, nawłoć późna, bylica 
pospolita, kielisznik zaroślo-
wy, trędownik bulwiasty czy 
nawet pokrzywa zwyczajna 
i barszcz Sosnowskiego. Ga-
tunki te przez plantatorów 
kukurydzy kojarzone do nie-
dawna były raczej z polami 
ale odłogowanymi rzadziej 
z miedzami, przydrożami 
czy terenami przejściowymi 
na styku pola i lasu lub pola 
i terenów zurbanizowanych. 

W przypadku wielolet-
niej monokultury i siewu 
bezpośredniego, większość 
chwastów pojawia się rów-
nocześnie z rośliną upraw-
ną, a nierzadko występuje 
na polu, znacznie wcze-
śniej niż rośliny kukurydzy. 
W szczególności dotyczy 
to gatunków wieloletnich, 
które posiadają głęboki 
system korzeniowy oraz 
silnie rozbudowane organy 

wegetatywne, tj. rozłogi pod-
ziemne i nadziemne, kłącza, 
korzenie spichrzowe, bulwy 
i cebulki, które pozwalają 
im przetrwać niekorzyst-
ne warunki środowiskowe. 
Przykładem mogą być nastę-
pujące gatunki wieloletnie: 
mietlica olbrzymia, trzcin-
nik piaskowy, perz właściwy, 
ostrożeń polny, skrzyp po-
lny, powój polny, trędownik 
bulwiasty, nawłoć późna czy 
mniszek pospolity. 

Konkurencyjny wpływ 
tych gatunków chwastów 
rozpoczyna się już w fa-
zie wschodów kukurydzy, 
stąd ich bardzo duża szko-
dliwość dla rośliny upraw-
nej. Strategia polegająca na 
przystosowaniu się do ryt-
mu rozwojowego kukurydzy, 
uprawianej w długotrwałej 
monokulturze w systemie 
bezpłużnym czy siewie 
bezpośrednim, sprzyja 
przetrwaniu tych gatunków 
chwastów, a często pozwala 
im na masowe opanowanie 
w kolejnych latach uprawy 
kukurydzy. Dlatego dobra 
znajomość rytmu życiowego 
tych uciążliwych gatunków 
chwastów może uchronić 
plantatora przed dużymi stra-
tami i pozwoli zastosować 
odpowiednie metody czy 
środki zaradcze w postaci 
np. herbicydów selektyw-
nych czy nieselektywnych,  
które szybko i bezpiecznie 
dla rośliny uprawnej ogra-
niczą ich występowanie na 
plantacji kukurydzy.

Uprawa roli stanowi integralną część agrotechniki, a jej bezpośredni wpływ na 
agrofitocenozę oraz plonowanie rośliny uprawnej jest nie do przecenienia. 

Dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG – PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli 

Wrocław

fot. 1. bylica pospolita-fot. T. 
Sekutowski

fot. 2. slaz zaniedbany-fot. T. 
Sekutowski

fot. 3. barszcz Sosnowskiego-
fot. T. Sekutowski

fot. 4. nawloc pozna-fot. T. 
Sekutowski
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R E K L A M A

Chwasty trujące i szkodliwe. 
Lulek czarny

Lulek czarny (Hyoscy-
amus niger) w nazewnictwie 
ludowym zwany: okiem dia-
bła, jowiszową fasolą, lulką, 
lulkiem jadowitym, szalejem 
czarnym, blekotem czarnym 
czy żabim barszczem.

Jego nazwa rodzajowa - 
hyoskyamos wywodzi się 
prawdopodobnie z greki 
i oznacza świńską fasolę. 
W warunkach naszego kra-
ju gatunek ten jest rośliną 
roczną, jarą, ciepło i światło-
lubną, owadopylną (zapyla-
ną głównie przez trzmiele), 
należącą do rodziny psian-
kowatych (Solanaceae).

W Polsce gatunek ten 
przeważnie osiąga wysokość 
20-80 cm, czasami zdarzają 
się osobniki przekraczają-
ce nawet 120 cm. Łodyga 
zwykle jest jasnozielona, 
wzniesiona, słabo rozgałę-
ziona, owłosiona i zwykle 
w dotyku lepka. Liście są 
zatokowo-pierzasto-wrębne, 
długości do 15-20 cm i sze-
rokości około 5-6 cm. Kwia-
ty są koloru brudnożółtego 
z fioletowym prążkowaniem, 
długości od 2 do 4 cm. Roz-
tarta roślina odznacza się 
intensywną specyficzną wo-
nią, przypominającą nieco 
swoim zapachem roztartą 
łodygę pomidora lub surfinii.

Lulek czarny jest typową 
rośliną występującą głównie 
na przydrożach, miedzach, 
wysypiskach, ogrodach oraz 
coraz częściej na polach 
uprawnych, gdzie zachwasz-
cza głównie ziemniaki 
i kukurydzę. Najbardziej 
preferuje gleby żyzne, wil-
gotne, dobrze napowietrzone 
o odczynie obojętnym lub 
nawet zasadowym, zasobne 
w azot i związki próchnicz-
ne. Wschody lulka czarnego 
pojawiają się na początku 
maja i trwają aż do końca 
czerwca. Natomiast kwitnie-
nie przypada na okres końca 
czerwca i może trwać aż do 
końca września. Owocem 
jest sucha rozdęta torebka 
zakończona u góry otwie-
rającym się wieczkiem. 
Lulek czarny rozmnaża się 
za pomocą nasion, które są 
kształtu lekko nerkowatego, 

w zarysie owalne, silnie 
spłaszczone, koloru ja-
snobrązowego, matowe, 
z wyraźnie zaznaczonym 
siateczkowaniem. Nasiona są 
długości 1,2-1,6 mm, szero-
kości 1-1,4 mm oraz grubości 
około 0,5 mm. Jedna roślina 
potrafi w ciągu sezonu we-
getacyjnego wytworzyć od 
1000 do 10000 nasion, a ich 
zdolność kiełkowania może 
utrzymywać się w glebie 
przez okres kolejnych 12 lat.

Szkodliwość tego gatunku 
polega na konkurencyjnym 
względem rośliny uprawnej 
pobieraniu z gleby głównie 
makroskładników (azotu, 
fosforu i potasu), wody oraz 
na wydzielaniu do gleby 
substancji biochemicznych 
wpływających negatywnie 
na roślinę uprawną (tzw. al-
lelopatia ujemna). Ekono-
miczny próg szkodliwości 
dla tego gatunku nie jest ja-
sno określony, jednak z ob-
serwacji polowych wynika, 
że zwykle 2-3 szt./m2 mogą 
powodować utrudnienia 
w mechanicznym zbiorze 
np. kukurydzy oraz spo-
wodować obniżenie plonu 
ziarna na poziomie 10-20%. 
Do ograniczania lulka czar-
nego (ale jedynie w fazie 
BBCH 00-14) plantatorzy 
mają do dyspozycji tylko 
kilka substancji czynnych 
herbicydów. W kukurydzy, 
praktycy stosują następujące 
s.cz. herbicydów: linuron, 
petoksamid + terbutylazy-
na, tienkarbazon metylu + 
izoksaflutol, terbutylazyna 
+ mezotrion + metolachlor, 
tembotrion, bromoksynil czy 
foramsulfuron + jodosulfu-
ron metylosodowy + tien-
karbazon metylu, natomiast 
w ziemniakach: linuron, 
bentazon lub flurochloridon.

Ponadto szkodliwość lul-
ka czarnego polega rów-
nież na tym, że wszystkie 
części rośliny są trujące 
i halucynogenne, najbar-
dziej korzeń, a z części 
nadziemnych nasiona. Na 
zatrucie lulkiem czarnym 
wrażliwe są wszystkie zwie-
rzęta gospodarskie i domo-
we, również ptactwo oraz 

ludzie (a w szczególności 
małe dzieci!). 

Uwaga: w razie spożycia 
przez dzieci nasion lulka 
czarnego, należy niezwłocz-
nie zgłosić się do najbliższe-
go lekarza!!!

Dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG – PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli 

Wrocław

fot. - lulek czarny-pełnia kwitnienia-T. Sekutowski
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Jakie szkodniki w tym sezonie

Warto jednak zaznaczyć 
już na samym wstępie, że 
w wielu regionach kraju 
o poziomie szkodliwości 
organizmów szkodliwych 
decydowały głównie wa-
runki pogodowe, w tym ob-
serwowana susza, lokalne 
gradobicia itp., na których 
wystąpienie człowiek nie ma 
wpływu. Nie bez znaczenia 
był także system uprawy 
kukurydzy, zastosowane 
uproszczenia agrotechniczne, 
podatność wysianych odmian 
na choroby i szkodniki, a tak-
że wykonane metody ochrony 
roślin, zarówno prewencyj-
ne, jak i interwencyjnego 
zwalczania.

Bezpośrednio na początku 
wegetacji kukurydzy lokal-
nie pojawiały się szkodniki 
glebowe tj. drutowce i pędra-
ki. W ostatnich kilku latach 
szkodniki te zaczynają coraz 
częściej występować na po-
lach kukurydzy, zwłaszcza 
prowadzonych w kilkulet-
niej monokulturze, czy też 
założonych po uprawach 
wieloletnich bądź nieużyt-
kach. Ich rozwojowi sprzyjają 
uproszczenia agrotechniczne 
w uprawie gleby. Nie bez zna-
czenia jest także całkowity 
brak od 2013 roku prepara-
tów chemicznych do ich zwal-
czania, co sprzyja wzrostowi 
populacji. Najwięcej sygna-
łów o pojawie szkodników 

glebowych w 2016 roku po-
chodziło z północnej i czę-
ściowo środkowej części 
kraju, gdzie na lokalnych po-
lach owady te uszkodziły do 
5% roślin na plantacjach. Ich 
pojaw nie był zatem masowy 
na całej uprawie, lecz zwy-
kle ograniczał się do pew-
nych miejsc w łanie, gdzie 
skumulowana była większa 
liczba larw. Drutowce (pę-
draki zwykle pojawiały się 
pojedynczo) odpowiedzialne 
były zarówno za wyjadanie 
kiełkujących ziarniaków, jak 
również podgryzanie korzeni 
młodych roślin kukurydzy, co 
prowadziło do powstawania 
pustych placów w uprawie. 
Ich szkodliwości sprzyjała 
pogoda – chłodna wiosna 
utrzymująca się do połowy 
maja ograniczała kiełko-
wanie ziarna i intensywny 
wzrost roślin, przez co owady 
mogły je silniej uszkodzić. 
Analizując sytuację związa-
ną z obecnością drutowców 
i pędraków w bieżącym roku, 
w tym uwzględniając zabiegi 
mechanicznej uprawy gleby 
jakie były lub będą wykona-
ne, a także biorąc pod uwagę 
fakt, że szkodniki glebowe 
mają kilkuletni cykl rozwo-
jowy w glebie, można wstęp-
nie przewidzieć, czy również 
w 2017 roku będą stanowiły 
zagrożenie dla kukurydzy. 
Na plantacjach silniej przez 

nie uszkadzanych warto 
rozważyć albo zastosowa-
nie zmianowania, albo zin-
tensyfikowanie zabiegów 
mechanicznych gleby, albo 
zwiększenie normy wysie-
wu ziarna celem utrzymania 
obsady roślin.

Na lokalnych uprawach 
zaraz po siewach kukury-
dzy zagrożeniem były ptaki 
oraz dziki, które wybierały 
z gleby pęczniejące ziarniaki 
bądź wyrywały młode rośli-
ny. Szkodniki te niszczyły 
niekiedy uprawy na obszarze 
kilku hektarów, zwłaszcza 
jeśli nie zastosowano żadnych 
metod ochronnych. Użycie 
zaprawy o repelentnym od-
działywaniu ograniczało 
szkodliwość tych organi-
zmów, niemniej nie zawsze 
pozwalało całkowicie wyeli-
minować problem. Mając na 
uwadze kolejny rok warto 
obok metody chemicznej sto-
sować także różnego rodza-
ju odstraszacze akustyczne, 
świetlne, zapachowe, a także 
budować ogrodzenia, czy też 
pozostawiać miejsca ostojowe 
dla zwierzyny łownej.

Chłodna wiosna obserwo-
wana na obszarze całego kra-
ju miała także wpływ na inne 
wczesnowiosenne szkodniki 
m.in. na śmietkę kiełkówkę 
oraz ploniarkę zbożówkę. 
Pierwszy z wymienionych ga-
tunków od kilku lat zaczyna 

w coraz większym stopniu 
uszkadzać plantacje kuku-
rydzy, a sprzyja mu głównie 
sąsiedztwo pól kukurydzy 
obok zbóż ozimych na któ-
rych owad zimuje, brak za-
rejestrowanych preparatów 
chemicznych, uprawa kuku-
rydzy w monokulturze, nawo-
żenie obornikiem oraz brak 
starannego rozdrabniania 
i głębokiego przyorywania 
resztek pożniwnych jeszcze 
przed nastaniem zimy. Sa-
mice śmietki kiełkówki do 
składania jaj na danym polu 
przywabia zapach unoszący 
się z rozkładającej się materii 
organicznej. Przypuszcza się, 
że obserwowany od pewnego 
czasu wzrost szkodliwości 
śmietki to efekt coraz więk-
szej liczby pól prowadzonych 
w monokulturze i systemach 
bezorkowych oraz wycofania 
zapraw owadobójczych za-
wierających imidachlopryd, 
a które pośrednio ogranicza-
ły żerowanie tego gatunku. 
W 2016 roku najwięcej sy-
gnałów o szkodliwości larw 
śmietki napływało z central-
nej części kraju. Zwykle owad 
ten uszkadzał pojedyncze 
rośliny nie stanowiąc żad-
nego zagrożenia, niemniej 
lokalnie pojawiał się brak 
wschodów lub zamieranie 
roślin na obszarze od kilku 
metrów do nawet 8 hekta-
rów. Spowodowane było to 

tym, że larwy śmietki wy-
jadały kiełkujące ziarniaki 
bądź żerowały w szyjkach 
korzeniowych wschodzących 
roślin, co powodowało ich 
wypadanie. Na polach silnie 
uszkodzonych przez śmietkę 
udało się szybko rozpoznać 
sprawcę spadku obsady ro-
ślin, stąd szybkie wykonanie 
przesiewu pozwoliło zniwe-
lować wpływ szkodnika na 
plon. Niestety w kolejnych 
latach najprawdopodobniej 
szkodliwość śmietki będzie 
wzrastać, stąd mając do-
świadczenia z bieżącego roku 
warto zapobiegać intensyw-
niejszym nalotom samic na 
pola poprzez poprawną agro-
technikę, gdyż przesiewy to 
zawsze poważne utrudnienie 
dla gospodarstw, nie zawsze 
kończące się pozytywnym 
skutkiem. Drugim ze szko-
dników, któremu wyjątkowo 
sprzyjała chłodna wiosna była 
ploniarka zbożówka. Samice 
tego gatunku preferowały do 
składania jaj rośliny będące 
w fazie od szpilkowania do 
2-3 liści, stąd im dłużej ku-
kurydza pozostawała na sku-
tek chłodów w tych fazach, 
tym była bardziej narażona 
na zasiedlenie przez larwy. 
Ponadto wolno rosnące na 
skutek niskich temperatur 
rośliny kukurydzy były sil-
niej uszkadzane przez larwy, 
które żerując w ich tkankach 

docierały do zawiązków liści 
i stożka wzrostu. W 2016 roku 
spotykano lokalne plantacje 
niechronione chemicznie (za-
prawą bądź insektycydem na-
listnym), na których larwy 
ploniarki zbożówki uszko-
dziły nawet do 60% roślin, 
co należy uznać, za zna-
czący wzrost szkodliwości 
gatunku w porównaniu do 
lat ubiegłych. Takie uprawy 
zlokalizowane były głównie 
na północy kraju. Zwykle 
jednak ploniarka uszkadzała 
maksymalnie do 10-25% ro-
ślin. Z uwagi na to, że ostat-
nimi laty wiosny nie zawsze 
sprzyjają intensywnemu roz-
wojowi kukurydzy, stąd też 
chcąc obniżyć szkodliwość 
ploniarki w kolejnym roku 
obok zaprawiania ziarna in-
sektycydem warto dobierać 
do uprawy odmiany o szyb-
kim wzroście początkowym, 
w tym zastosować izolację 
pól kukurydzy od miejsc 
zimowania gatunku tj. zbóż 
ozimych i traw wieloletnich.

Gdy kukurydza rozwijała 
pierwszych kilka liści wła-
ściwych można było obser-
wować pojedyncze rośliny 
uszkodzone przez gąsie-
nice zwójkówek. Owady 
te zasiedlały głównie pasy 
brzeżne upraw. Zwójkówki 
wyjadały dziury w blaszkach 
liściowych, co ograniczało ich 
powierzchnię asymilacyjną, 

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. IOR-PIB 

Instytut Ochrony Roślin – PIB 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie

Sezon wegetacyjny kukurydzy dobiegł końca, i można go już 
podsumować pod kątem zagrożeń ze strony agrofagów z jakimi 
musiała się zmierzyć.

Drutowiec (P. Bereś) Helotropha leucostigma (P. Bereś) Mszyce (P. Bereś) Omacnica prosowianka (P. Bereś) Ploniarka zbożówka (P. Bereś)
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wystąpiły na kukurydzy
a dodatkowo splatały liście 
przędzą, co utrudniało ich 
rozwieranie się. Szkodniki 
te nie powodowały jednak 
strat w plonach, aczkolwiek 
ich obecność mogła przyczy-
niać się do wzrostu podatno-
ści roślin na choroby.

W okresie wiosennym na 
lokalnych plantacjach za-
obserwowano także pojaw 
rolnic, głównie rolnicy zbo-
żówki, niemniej nie zanoto-
wano większych szkód przez 
nie powodowanych. Szkodni-
ki te pojawiły się także w póź-
niejszym czasie na kolbach, 
gdzie razem z piętnówka-
mi i słonecznicą orężówką 
wyjadały miękkie ziarniaki 
z pojedynczych kolb. Nasi-
lenie rolnic i piętnówek na 
kolbach nie było duże, stąd 
też nie miały wpływu na plo-
nowanie roślin. Z kolei sło-
necznica orężówka była dość 
często spotykana w okresie 
sierpnia. Choć owad ten 
nie występuje naturalnie 
w Polsce, to w lata upalne 
może nalatywać z południa 
kontynentu i rozwijać jedno 
niepełne pokolenie, które nie 
jest w stanie w warunkach 
polowych przetrwać zimy. 
Ostatnie lata z upalnym latem 
sprzyjają pojawowi tego szko-
dnika, stąd warto go włączyć 
do corocznie obserwowanych 
na wypadek, gdyby zmiana 
klimatu umożliwiła mu udane 
przezimowanie. Gąsienicom 
żerującym na kolbach czę-
sto towarzyszyły chrząszcze 
urazka kukurydzianego, któ-
re zwabiał zapach unoszący 
się z uszkodzonych tkanek. 
Nasilenie pojawu chrząszczy 
na plantacjach było bardzo 
zróżnicowane od ułamka do 

nawet 30 chrząszczy na kol-
bie. Zwykle urazek uszkadzał 
pojedyncze kolby, ale zetknię-
to się z kilkoma plantacjami 
na których uszkodzone było 
do 50% tych organów. Za-
zwyczaj ubytek ziarniaków 
w kolbie powstały wskutek 
żerowania urazka nie prze-
kraczał 5%, ale zdarzały się 
wyjątki – nawet do 30%.

Coraz częściej spotykanym 
gatunkiem na kukurydzy 
w okresie wiosennym jest 
Helotropha leucostigma. 
Pierwsze pojedyncze rośliny 
uszkodzone przez gąsienice 
tego motyla zanotowano kil-
ka lat temu na Podkarpaciu, 
niemniej obecnie można już 
je spotkać na polach w innych 
częściach kraju. Gąsienice 
tego gatunku w warunkach 
naturalnych występują w te-
renach o podwyższonej wil-
gotności, gdzie żerują m.in. 
na kosaćcach, tataraku, iry-
sach itp. Najprawdopodobniej 
zasmakowały także w kuku-
rydzy skoro coraz częściej 
można je spotkać. Owad ten 
żeruje na szyjce korzeniowej 
albo w łodydze młodej ku-
kurydzy rozwijającej pierw-
szych kilka liści i powoduje 
wizualne uszkodzenia iden-
tyczne z tymi, jakie powstają 
wskutek żerowania szkodni-
ków glebowych. Zaatakowa-
na roślina więdnie, żółknie 
i zasycha, niekiedy uprzed-
nio łamiąc się. Na tę chwilę 
Helotropha leucostigma nie 
ma żadnego znaczenia go-
spodarczego i traktowana jest 
głównie jako ciekawostka, 
ale nie można wykluczyć, że 
wraz z dominacją kukury-
dzy w strukturze zasiewów 
wielu gospodarstw oraz 

zmieniającymi się warun-
kami klimatycznymi może 
dojść z czasem do wzrostu jej 
populacji. Byłoby to wówczas 
groźne zjawisko, stąd warto 
ten gatunek monitorować pod 
kątem pojawu w okresie maja 
i czerwca.

Od wiosny rośliny były 
stopniowo opanowywane 
przez szkodniki o kłująco-
-ssącym aparacie gębowym 
tj. mszyce i wciornastki. 
W rozwoju mszyc obserwo-
wano w zależności od regionu 
kraju 1–3 szczyty liczebno-
ści, natomiast u wciornastków 
1 szczyt. U mszyc gatunkiem 
dominującym była mszyca 
czeremchowo-zbożowa, 
która najprawdopodobniej 
wskutek suszy masowo po-
jawiła się dopiero pod koniec 
okresu wegetacji kukurydzy, 
gdy zwalczanie nie jest już 
prowadzone. Tak późny po-
jaw mszyc jest problemem, 
gdyż opuszczając kukurydzę 
pluskwiaki migrują m.in. na 
zboża, gdzie są traktowane 
jako wektory wirusa żółtej 
karłowatości jęczmienia. 
U wciornastków z kolei licz-
ny szczyt wystąpił w lipcu. 
Ich liczne żerowanie często 
prowadziło do przebarwień 
niżej położonych blaszek 
liściowych.

Bez wątpienia najgroź-
niejszym szkodnikiem ku-
kurydzy w 2016 roku była 
omacnica prosowianka, która 
pojawiła się w całej Polsce. 
Nie wszędzie jednak szko-
dliwość gatunku była po-
równywalna. Z wykonanych 
obserwacji wynika, że na jed-
nych polach szkodliwość ga-
tunku znacząco wzrosła, a na 
innych zmalała w porównaniu 

do 2015 roku bez względu na 
region kraju, na co wpływ 
miały przede wszystkim duże 
skoki temperatur pomiędzy 
dniem a nocą w okresie lip-
ca, lokalny pojaw nawałnic, 
a także susza jaka dotknęła 
niektóre regiony. Szczególnie 
wysoką szkodliwość gąsie-
nic stwierdzono na południu 
Polski i miejscowo w pasie 
centralnym m.in. w okolicach 
Poznania, Gorzowa Wlkp. 
i Warszawy, na plantacjach, 
które nie były chronione 
przed szkodnikiem. Lokal-
nie owad uszkadzał tu nawet 
do 60-90% roślin, przy czym 
na pozostałych plantacjach 
zwykle nie było to więcej 
niż 30-40%. Niepokojący 
niestety jest trend wzro-
stu szkodliwości omacnicy 
prosowianki w pasie pół-
nocnym. W bieżącym roku 
w okolicach Białegostoku 
odnotowano uszkadzanie 
do 30% roślin, a w okolicach 
Malborka już około 20%, co 
oznacza przekroczenie progu 
ekonomicznej szkodliwości 
i uzasadnia już interwencyjne 
zwalczanie szkodnika. O ile 
pierwotnie zapowiadało się, 
że w 2016 roku nie będzie 
większego problemu ze zło-
mami łodyg powstającymi 
wskutek żerowania omacni-
cy, tak niestety pogorszenie 
pogody w październiku i po-
jaw silnych wiatrów i opa-
dów deszczu spowodowały, 
że lokalnie na południu kraju 
nawet do 25% łodyg na po-
lach uległo złamaniu poniżej 
kolby, co poważnie utrudniło 
zbiory. Dodatkowo żerowa-
nie omacnicy zwiększyło 
problem pojawu fuzariozy 
kolb i łodyg, a więc wzrosło 

ryzyko obecności w plonach 
mikotoksyn. Mając na uwa-
dze nowy sezon wegetacyjny 
bardzo ważne jest tegoroczne, 
dokładne rozdrobnienie resz-
tek pożniwnych na sieczkę 
w celu mechanicznego znisz-
czenia zimującej omacnicy. 
Ponadto już w okresie zi-
mowym należy dobrać do 
wysiewu takie odmiany ku-
kurydzy, które będą mniej 
podatne na szkodnika. Trze-
ba także zastanowić się, czy 
na polach na których owad 
uszkodził w 2016 roku ponad 
15-20% roślin nie trzeba bę-
dzie zastosować zmianowania 
oraz metod jego interwencyj-
nego zwalczania.

Coraz bardziej zauważal-
nym problemem na planta-
cjach kukurydzy zaczyna być 
stonka kukurydziana, którą 
można już bez najmniejszego 
problemu spotkać na rośli-
nach bez użycia jakichkol-
wiek pułapek chwytnych. 
W 2016 roku najwięcej 
chrząszczy zanotowano 
w południowej części kra-
ju, przy czym owad był także 
stwierdzany w pasie środko-
wym. Dało się już w okresie 
sierpnia lokalnie zobaczyć 
wizualne objawy żerowa-
nia chrząszczy na roślinach 
w postaci poprzegryzanych 
znamion kolb lub uszko-
dzonych liści. Pojawiły się 
także sygnały o sporadycz-
nych przypadkach wylegania 
w okresie czerwca i lipca po-
jedynczych roślin wskutek że-
rowania larw na wieloletnich 
monokulturach kukurydzy. 
Jest to niepokojąca informa-
cja tym bardziej, że od wielu 
lat nie ma możliwości che-
micznego zwalczania larw, 

a monokultury kukurydzy 
stają się coraz powszechniej-
sze, a tylko na takich można 
zetknąć się ze stadium larwal-
nym gatunku. Z uwagi na to, 
że jest coraz więcej sygnałów 
o licznym pojawie chrząsz-
czy stonki, stąd też należy 
wziąć pod uwagę rezygnacją 
czasową z monokultury, na 
której szkodnik się namnaża, 
ewentualnie wdrożenie zabie-
gów chemicznego ich zwal-
czania z użyciem preparatów 
nalistnych aplikowanych od 
końca lipca do połowy sierp-
nia. Płodozmian wyeliminu-
je także problem larw, przy 
czym trzeba pamiętać żeby 
po kukurydzy nie wysiewać 
soi na której także mogą się 
one rozwijać.

W okresie sierpnia w wa-
runkach wysokich temperatur 
lokalnie dało się zaobserwo-
wać (zwłaszcza w pasach 
brzeżnych uprawy) zamie-
ranie blaszek liściowych na 
skutek żerowania na nich 
przędziorka chmielowca. Pa-
jęczakowi temu sprzyjał brak 
deszczu i wysokie temperatu-
ry, przy czym nie wystąpił tak 
licznie jak w 2015 roku, gdy 
w tamtym czasie lokalnie za-
siedlał nawet 100% roślin na 
polu. Przędziorek od pewne-
go czasu zaczyna coraz czę-
ściej pojawiać się w uprawach 
kukurydzy, niemniej poza 
profilaktyką nie ma możli-
wości jego bezpośredniego 
zwalczania.

Obok wymienionych ga-
tunków szkodników na plan-
tacjach kukurydzy można 
było spotkać wiele innych, 
niemniej nie stanowiły one 
poważnego zagrożenia dla 
plonów.

Przędziorek chmielowiec (P. Bereś) Słonecznica orężówka (P. Bereś) Stonka kukurydziana (P. Bereś) Urazek kukurydziany (P. Bereś) Zwójkówka (P. Bereś)
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Nawożenie kukurydzy w przyszłym sezonie

Do wytworzenia 1 tony 
ziarna z odpowiednią ilo-
ścią słomy, lub 2 ton suchej 
masy kiszonki, potrzebne 
jest około: 23 kg N, 11 kg 
P2O5, 28 kg K2O, 6 kg 
MgO, 4 kg SO3. Zapewnie-
nie potrzeb pokarmowych 
kukurydzy, przy plonie 
ziarna 8 ton z hektara, lub 
plonie kiszonki 16 ton su-
chej masy z hektara, wy-
maga dostarczenia do gleby 
na 1 hektar pierwiastków 
w ilości: 185 kg N, 85 kg 
P2O5, 225 kg K2O i 55 kg 
MgO. W zależności od za-
sobności gleby w wymie-
nione składniki pokarmowe 
(średnia lub wysoka), do-
konuje się odpowiedniej 
korekty nawożenia. Dal-
sza korekta jest możliwa 
w przypadku stosowania 
nawozów organicznych, co 
jest zwykle praktykowane 
przy produkcji kukurydzy 
na kiszonkę, powiązanej 
z chowem bydła mleczne-
go lub mięsnego, a niekie-
dy również przy produkcji 
kukurydzy na ziarno. Wów-
czas nawożenie mineralne 
ma charakter uzupełniający 
i może być zredukowane. 
Obornik bydlęcy zawiera 
dużo potasu, a obornik od 
trzody chlewnej dużo fos-
foru. Słoma kukurydziana 
pozostała po zbiorach ku-
kurydzy na ziarno ma około 
40% wartości nawozowej 
obornika i zawiera duże 
ilości potasu. Nawozy or-
ganiczne są bogate również 
w mikroskładniki.

A zot ,  najba rd z ie j 

plonotwórczy spośród ma-
kroskładników, pobierany 
jest przez kukurydzę przez 
cały okres wegetacji, przy 
czym najintensywniej 
w okresie od początku 
kwitnienia do dojrzałości 
mlecznej. Nawożenie nawo-
zami azotowymi powinno 
być zastosowane na około 
10 dni przed siewem, gdyż 
zastosowane bezpośrednio 
przed siewem może dzia-
łać toksycznie na kiełkujące 
nasiona kukurydzy. Sto-
sowanie azotu pogłównie, 
w szczególności w formie 
saletry amonowej lub sale-
try wapniowej powinno być 
wykonane w fazie 5-7 liści 
kukurydzy, aby nawozy nie 
gromadziły się w „lejkach” 
roślin, gdyż może nastąpić 
poparzenie roślin.

Na polskim rynku jest do-
stępnych szereg nawozów 
azotowych, które znajdują 
zastosowanie w nawożeniu 
kukurydzy. Występują w po-
staci stałej lub płynnej.

Mocz n i k  zaw ie r a 
46% azotu całkowitego 
w formie amidowej. Jest to 
nawóz o dłutrwałym działa-
niu, stosowany przedsiew-
nie. Nawóz o szczególnej 
przydatności w uprawie 
kukurydzy. Wymaga wy-
mieszania z glebą. W glebie 
ulega powolnemu rozkła-
dowi do formy amonowej, 
a następnie do formy azota-
nowej, dostarczając rośli-
nom azotu, przez cały okres 
wegetacji, a w szczególności 
w okresach największego 
zapotrzebowania na ten 

makroskładnik. Mocznik 
może być stosowany do-
listnego dokarmiania ro-
ślin, jednak jego dawka nie 
może przekraczać 20 kg na 
100 l wody. Nie można go 
mieszać z innymi nawozami 
azotowymi. Przed siewem 
może być mieszany z solą 
potasową i siarczanem 
amonu. Pulgran (Zakłady 
Azotowe Puławy) – mocz-
nik o większych granulach 
w stosunku do tradycyjnej 
formy. Zawartość azotu 
w formie amidowej 46%. 
Większe granule umożli-
wiają rozrzut na większe 
odległości.

Siarczan amonu. Nawóz 
azotowy z siarką. Zawartość 
azotu w formie amonowej 
nie mniejsza niż 20,8%. Ty-
powy nawóz przedsiewny – 
długotrwałe źródło azotu dla 
roślin. Może być mieszany 
z innymi stałymi nawozami 
azotowymi.

RSM. Roztwór saletrza-
no-mocznikowy. Produkcja 
obejmuje 3 typy tego nawo-
zu: o zawartości 28% N, 
30 % N i 32% N. Zawiera 
3 formy azotu: azotanową, 
amonową i amidową. Wyka-
zuje szybkie i długotrwałe 
działanie. Stosowany do 
nawożenia przedsiewne-
go i pogłównego w formie 
oprysku lub rozlewu na 
glebę. RSM (S). Roztwór 
saletrzano mocznikowy 
z dodatkiem siarki. Nawóz 
doglebowy, a nie dolistny.

Pulaska (Zakłady Azo-
towe Puławy). Roztwór 
mocznika i siarczanu 

amonu. Zawiera 2 formy 
azotu, amonową i ami-
dową. Oprysk lub rozlew 
umożliwia równomierne 
rozprowadzenie nawozu 
na powierzchni pola.

Saletra amonowa. Che-
miczna nazwa – azotan 
amonu. Zawiera azot w for-
mie amonowej.. Przy sto-
sowaniu pogłównym, przy 
braku możliwości wymie-
szania glebą, nawóz należy 
stosować na wilgotna gle-
bę lub przed spodziewanym 
deszczem. Można mieszać 
saletrzakiem i siarczanem 
amonu, a bezpośrednio 
przed siewem z Polidapem, 
Polifoskami, Polifagiem 
(S) oraz z sola potasową. 
Produkowana w różnych 
zakładach: Saletra 32 (Za-
kłady Azotowe Tarnów), 
Saletra amonowa 34% N 
(Anvil Włocławek), ZAK-
san (Kędzierzyńska saletra 
amonowa).

Saletrzak. Połączenie 
azotanu amonu z drob-
no mielonym dolomitem 
(wapń i magnez). Zawiera 
2 formy azotu: azotanową 
i amonową. Do stosowania 
przedsiewnego i pogłówne-
go. Produkowany w różnych 
zakładach chemicznych: Sa-
letrzak 27 (Zakłady Azo-
towe Tarnów). Zawiera 
azot w formie saletrzanej 
(13,5%) i amonowej (13,5%), 
a ponadto wapń i magnez,. 
Produkowany również z do-
datkiem boru (Saletrzak 
27 z borem). Canvil z ma-
gnezem (Anvil Włocławek). 
Zawiera 27% azotu (N) 

i 4% magnezu (MgO), około 
6,5% wapna (CaO). Canvil S 
z siarką (Anvil Włocławek). 
Zawiera 27% N, 4,8% siarki 
(S) oraz około 7,5% wapnia 
CaO. Salmag – mieszanina 
azotanu amonu (27,5% N) 
z węglanem wapnia (3,%%) 
i węglanem magnezu.

Fosfor i potas w formie 
superfosfatu zwyczajnego 
(15-19% P2O5), lub potrój-
nego (46% P2O5) i soli 
potasowej (chlorek potasu 
– 60% K2O), można sto-
sować jesienią przed orką 
zimową. W nowoczesnej 
technologii uprawy kukury-
dzy, gdy potas jest stosowa-
ny jesienią, fosfor wysiewa 
się „pod korzeń”, równo-
cześnie z siewem nasion. 
Można wówczas dawkę 
obniżyć o 1/3 w stosunku 
do tradycyjnej formy wysie-
wu. Stosuje się najczęściej 
fosforan amonu, amofoski, 
nitrofoski. W przypadku 
wysiewu fosforu i potasu 
stosuje się nawozy wielo-
składnikowe. Bardzo dobre 
proporcje składników dla 
kukurydzy mają: Polifoska 
„6” (Grupa Azoty Police) 
- NPK 6-20-30 lub Yara-
Mila corn (Yara) - NPK  
7-20-28 + SO3 ( oraz mi-
kroskładniki: Fe, Zn, B, 
Mn), Lubofos corn –MP-
K(S) 5-10-21 (18,5) z borem, 
i cynkiem, Amofoska Corn 
(Fosfory Gdańsk) - NPK 
4-10-22 oraz CaO (4%), 
SO3 (10%), MgO (2,5%), 
a ponadto cynk i bor. War-
to zapoznać się z ofertami 
różnych firm nawozowych, 

gdyż dysponują one nawo-
zami wieloskładnikowymi, 
o nowoczesnych formula-
cjach, lub nawozami star-
towymi dla kukurydzy 
i oferują kompleksowe 
programy nawożenia ku-
kurydzy. Nawozy wielo-
składnikowe są również 
przeznaczone do przed-
siewnego (1-2 tygodni 
przed siewem), Poza fos-
forem i potasem zapewnia-
ją one dostępność azotu, 
w początkowym okresie 
wegetacji, w ilościach 
niezbędnych do budowy 
części nadziemnej rośliny 
i systemu korzeniowego. 
Do tych nawozów należy 
również Polidap i Fosfo-
ran amonu, o składzie , 
18% N w formie amonowej 
i 46% fosforu P2O5, jako 
nawozy przydatne do wy-
siewu w podsiewaczu siew-
nika, oraz Super FOS DAR 
40, superfosfat wzbogacony 
o wysokiej koncentracji fos-
foru (40% P205 i 10% CaO).

Przedstawiony wykaz, nie 
wyczerpuje asortymentu na-
wozów przydatnych do od-
żywiania kukurydzy.

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR - PIB 

w Radzikowie

Kukurydza ma bardzo wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe.
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Jesteśmy dumni, że kreda pro-
dukowana przez naszą fi rmę sta-
ła się wzorem jakości nawozów 
wapniowych i cieszy się rosnącą 
popularnością. Niemniej w związ-
ku z pochodzącymi od Państwa 
informacjami o fi rmach sprzeda-
jących różnego rodzaju nawozy 
wapniowe pod nazwą „kreda”, 
jako najlepszy sposób rozwiązania 
problemu uznaliśmy zaprezento-
wanie w tym artykule fragmentów 
aktualnych ustaw i rozporządzeń 
pomagających właściwie ocenić 
rodzaj nawozu wapniowego oraz 
poinformowanie Państwa, że nasi 
dystrybutorzy na prośbę fi rmy 
Omya będą wydawać nasze pro-
dukty z oryginalnymi dokumenta-
mi przewozowymi - tzw. WZ, aby 
nie mieli Państwo wątpliwości co 
do ich oryginalnego pochodzenia.

Zarówno Polska, jak również 
Parlament Europejski opracowały 
zespół norm, w formie legislacji 
prawnych, zawartych w ustawie 
i rozporządzeniach, które precy-
zyjnie opisują podział nawozów 
wapniowych i wapniowo-magne-
zowych oraz wymagań dotyczą-
cych sposobu pakowania nawozów 

oraz umieszczania informacji 
o składnikach nawozowych na 
tych opakowaniach.

Wprowadzenie tych aktów 
prawnych z całą pewnością spo-
wodowało uporządkowanie rynku 
nawozowego, a ich znajomość po-
zwala na uniknięcie błędów przy 
wyborze odpowiedniego nawozu. 
Prosimy zwracać szczególną uwagę 
na opis produktu, znajdujący się 
na etykiecie lub dokumencie dołą-
czonym (w przypadku sprzedaży 
wapna luzem) i skonfrontować 
go z zapisami prawnymi. Każdy 
producent musi w pełnym stopniu 
akceptować prawo i zamieszczać 
w etykiecie prawdziwe informacje.

USTAWA 
z dnia 10 lipca 2007 r. 

o nawozach i nawożeniu.
Art. 9.
Pkt. 1. Konfekcjonowanie 

może odbywać się wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej zgody 
producenta nawozu albo środka 
wspomagającego uprawę roślin 
i po uzgodnieniu z tym produ-
centem rodzaju opakowań sto-
sowanych do konfekcjonowania.

Pkt. 2. Na opakowaniu lub 
etykiecie dołączonej do nawo-
zu wprowadzanego do obrotu, 
a w przypadku nawozu luzem – 
w dokumentach, w które się go za-
opatruje, umieszcza się wyłącznie:

1. Informacje umożliwiające 
identyfi kację nawozu, obejmujące:

a) napis o treści: nawóz powsta-
ły ze zmieszania typów nawozów 
oznaczonych znakiem „NAWÓZ 
WE”, z wyszczególnieniem tych 
typów – w przypadku nawozów, 
o których mowa w art. 3 ust. 
1 pkt. 1,

b) określenie typu wapna na-
wozowego, o którym mowa w art. 
3 ust. 1 pkt. 2,

c) numer pozwolenia – dla na-
wozów, o których mowa w art. 
3 ust. 2,

d) dane o deklarowanej zawar-
tości składników pokarmowych,

e) dane dotyczące formy lub 
rozpuszczalności składników 
pokarmowych,

f) nazwę handlową nawozu, 
jeżeli została nadana,

g) imię i nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania i adres albo nazwę 
oraz siedzibę i adres:

– producenta – dla nawozu wy-
produkowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

– importera – dla nawozu przy-
wiezionego z terytorium państw 
trzecich,

– producenta lub innego pod-
miotu wprowadzającego nawóz 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

– dla nawozu wyprodukowane-
go lub wprowadzonego do obrotu 
na terytorium innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej;

2. Informacje o:
a) masie netto nawozu,
b) okresie przydatności nawozu 

do stosowania;
3. Instrukcję stosowania i prze-

chowywania nawozu.
4. Informacje, o których mowa 

w ust. 2 i 3, sporządza się w języku 
polskim oraz umieszcza w widocznym 
miejscu, w sposób trwały i zapewniają-
cy ich czytelność, z tym, że informacje 
określone w ust. 2 pkt. 1 lit. f i g oraz 
w ust. 3 pkt. 1 lit. c i d, a także in-
strukcję stosowania i przechowywania 
nawozu albo środka poprawiającego 
właściwości gleby albo stymulatora 
wzrostu, podaje się oddzielnie od in-
nych informacji wymienionych w ust. 
2 lub 3.

5. Etykiety dołączone do nawozu 
i środka wspomagającego uprawę roślin 
mocuje się w taki sposób, aby pozostały 
one tam, gdzie zostały zamocowane 
niezależnie od zastosowanego systemu 
zamknięcia opakowania, a jeżeli do 
zamknięcia opakowania użyto plomby, 
podaje się na niej informacje okre-
ślone w ust. 2 pkt. 1 lit. g lub w ust. 
3 pkt. 1 lit. d.

6. W przypadku nawozów i środków 
wspomagających uprawę roślin luzem 
jeden egzemplarz dokumentów, w które 
się je zaopatruje, zawierający informa-
cje określone w ust. 2 lub 3, dołącza 
się do nawozu albo środka wspoma-
gającego uprawę roślin w sposób za-
pewniający dostęp do tych informacji.

Nie wszystko kreda, co kredà zwà
Na rynku spotykamy wiele nawozów wapniowych o ró˝nym
sk∏adzie i w∏aÊciwoÊciach. Sprzedajàcy przeÊcigajà si´ w
ofertach, a rolnikom coraz trudniej przebrnàç przez gàszcz
informacji.

Nie od dziÊ wiadomo, ˝e ró˝nice mi´dzy nawozami
wapniowymi mogà byç znaczàce, a efekty widoczne cz´sto
dopiero za kilka lub kilkanaÊcie lat, o ile w ogóle si´ poka˝à.

Najbardziej poszukiwane, ze wzgl´du na nieinwazyjne
dzia∏anie, sà produkty w´glanowe. W obr´bie tej grupy
spotykamy zarówno twarde ska∏y, jak te˝ formy mi´kkie,
dajàce szybki efekt na polu. Do najbardziej mi´kkich, bo
najm∏odszych form w´glanu wapnia, zdecydowanie nale˝y
kreda. Nazwa ta okreÊla zarówno okres, w którym powsta∏o
z∏o˝e, jak równie˝ informuje o strukturze budowy czàsteczek
wapnia. Wapieƒ powsta∏y w okresie Kredy ma budow´
amorficznà, okreÊlanà cz´sto jako porowatà i w∏aÊnie budowa
jest wyró˝nikiem Êwiadczàcym o jakoÊci nawozu, szybkoÊci
dzia∏ania a tym samym i efektów ekonomicznych odkwaszania
gleb. OkreÊlenie „kreda” sta∏o si´ synonimem jakoÊci nawozu
ze wzgl´du na jej wr´cz lecznicze dzia∏ania na gleb´.
Przypisanie tak wielu pozytywnych cech zaowocowa∏o tym, i˝
na rynku znalaz∏o si´ wiele produktów nazywanych „Kredà”,
nie majàcych wspólnego pochodzenia naturalnego, a na
pewno nie charakteryzujàcych si´ amorficznà budowà
czàsteczek. Informacja ta jest o tyle istotna, ˝e budowa
porowata daje nieporównywalnie wi´kszà powierzchni´ styku
wapnia z roztworem glebowym, a tym samym przyspieszone
dzia∏anie w stosunku do silnie zmineralizowanej ska∏y
wapiennej. Rolnik widzàc kredy: pastewne, techniczne,
rolnicze, jurajskie i inne wymyÊlone nazwy, nie potrafi oceniç
przydatnoÊci nawozu do szybkiego, a zarazem bezpiecznego
regulowania odczynu gleby. Z pomocà w tej sytuacji
przychodzi ustawodawca, Rozporzàdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 8 wrzeÊnia 2010r. jednoznacznie pokazuje,
które odmiany nawozów wapniowych pochodzà z przerobu
ska∏ wapiennych, a które sà pochodzenia naturalnego –
kopaliny.

Producent ma obowiàzek podaç typ wapna nawozowego 
i jego odmian´, a tym samym odkryç tajemnic´, z jakiego
êród∏a pochodzi nawóz. Informacja ta musi byç umieszczona
w sposób czytelny na opakowaniu i w dokumentach.

Na podstawie odmiany dowiemy si´ czy jest to nawóz 
z przerobu ska∏ wapiennych (odmiana 04, 05) – twardych,
mielonych, nie porowatych, czy tak poszukiwana przez
rolników kreda suszona (06a, 07a), okreÊlona w ustawie
jako „wapno kredowe” - amorficzna, porowata, mi´kka 
i naj∏atwiej rozpuszczalna struktura (kopalina pochodzenia
naturalnego). Jak widaç, wystarczy przeczytaç typ i numer
odmiany, by otrzymaç istotne z rolniczego punktu widzenia
informacje.

Podobnà odpowiedê daje Rozporzàdzenie Uni Europejskiej
2003/2003, wg którego kreda jest okreÊlona jak nast´puje:
„G. Ârodki wapnujàce, G1. Wapieƒ naturalny, 5a) Kreda
standardowa lub 5b) Kreda rozdrobniona”.

Przy okazji warto zwróciç uwag´, czego nale˝y wymagaç od
dystrybutora lub producenta nawozu, aby byç pewnym, ˝e
decydujemy sie na zakup dok∏adnie tego nawozu, na którym
nam zale˝y:

- wszelkie mo˝liwe badania i atesty z akredytowanych
laboratoriów (np. SChR, IUNG),

- badania powinny zawieraç zawartoÊç CaO lub CaO+Mgo
(dolomity) w masie nawozu,

- reaktywnoÊç. I tu uwaga: kreda ma reaktywnoÊç bliskà
100% lub 100% w kwasie cytrynowym. ReaktywnoÊç 
w s∏abym kwasie cytrynowym odzwierciedla prawdziwà
rekatywnoÊç nawozu wapniowego w glebie. Je˝eli
reaktywnoÊç nawozu jest ni˝sza, oznacza to, ˝e b´dzie on
reaktywny na ni˝szym poziomie, a zatem mniej skuteczny.

- oraz wy˝ej wspomniane: typ i odmian´ nawozu na
dokumentach i opakowaniach

Dla rolnika podejrzane powinny byç niepe∏ne informacje 
w materia∏ach reklamowych np. „reaktywnoÊç 90%” – ta
informacja nie ma wi´kszej wartoÊci, je˝eli nie jest podana
metoda badania, czyli okreÊlenie w jakim kwasie by∏a
badana reaktywnoÊç - czy w silnym kwasie solnym, czy 
w s∏abym kwasie cytrynowym, który dobrze imituje
Êrodowisko glebowe. A jest to podstawowa informacja,
która mówi nam o skutecznoÊci nawozu w glebie!

Przy zakupie granulatów warto zwróciç uwag´ na
wilgotnoÊç nawozu, ma to istotne znaczenie ze wzgl´du na
cen´ /p∏aç za nawóz a nie za wod´/, ale te˝ na mo˝liwoÊç
wysiewu, zawieszanie si´ w skrzyni nawozowej lub
zatykanie aparatu wysiewajàcego i brak mo˝liwoÊci
magazynowania zimà (zamarzni´te granule rozpadajà si´)

Budowa amorficzna, porowata czàsteczki kredy odmiany
06a, 07a. Ârednia wielkoÊç czàsteczek kredy „prawdziwej”
mieÊci si´ poni˝ej 3 mikronów, a 100% jest mniejsze ni˝ 53
mikrony .

Powierzchnia styku z roztworem glebowym w za-
le˝noÊci od wielkoÊci czàsteczek nawozu:

Rolniku przeczytaj
Zanim kupisz wapno nawozowe lub środek wapnujący przeczytaj!

Wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Tabela 1. Typy wapna nawozowego niezawierającego magnezu.

Lp. Typ Odmiana Składniki podstawowe
i sposób otrzymywania

Minimalna zawartość 
składników nawozo-

wych CaO %
Inne wymagania

1 2 3 4 5 6

10 Pochodzenia 
naturalnego 
- kopalina

06a Węglan wapnia, 
wapno kredowe suche 35 Zawartość wody, 

%, najwyżej 10;

11 07a Węglan wapnia,
Wapno kredowe podsuszane 30 Zawartość wody, 

%, najwyżej 30; 

Źródło: Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 8 września 2010 roku (fragment)

Wg. Rozporządzenia Komisji Uni Europejskiej
G. Środki wapnujące
Po określeniu „NAWÓZ WE” należy dodać określenie „ŚRODEK WAPNUJĄCY”
Wszystkie właściwości wymienione w tabelach w sekcjach G.1 do G.5 odnoszą się do postaci 
handlowej produktu, chyba, że ustalono inaczej.
Granulowane środki wapnujące produkowane w drodze łączenia mniejszych cząstek pod-
stawowych muszą po rozmieszaniu w wodzie ulec rozkładowi na cząsteczki o rozdrobnieniu 
określonym w opisach typu i zmierzonym metodą 14.9 „Oznaczenie rozkładu granulek”.
G.1. Wapień naturalny

Nr Nazwa
typu

Informacje
dotyczące metody 

produkcji oraz 
składniki główne 

Minimalna zawartość składni-
ków pokarmowych % (m/m)

Informacje dotyczące sposobu 
wyrażania zawartości 

składników pokarmowych. 
Inne wymagania

Pozostałe 
informacje 
dotyczące 

oznaczania typu

Deklarowane składniki 
pokarmowe, ich formy i 

rozpuszczalności.
Inne deklarowane 

kryteria

1 2 3 4 5 6

5a Kreda standardowa

Produkt zawierają-
cy węglan wapnia 

jako główny 
składnik, 

uzyskiwany przez 
rozdrabnianie 
(kruszenie, 
mielenie) 

naturalnych 
złóż kredy

Reaktywność frakcji 1-2 mm 
(uzyskanych za pomocą 

przesiewania na sucho), co 
najmniej 40% w kwasie 

cytrynowym. Minimalna liczba 
zobojętnienia 42.

Uziarnienie oznaczane za 
pomocą przesiewania 

na mokro:
- co najmniej 97% przechodzi 

przez sito o wymiarze 
boku oczek 
25 mm oraz

- co najmniej 30% przechodzi 
przez sito o wymiarze 

boku oczek 
2 mm

Można dodać 
powszechnie 

przyjęte nazwy 
handlowe lub 

nazwy 
alternatywne

Wapń całkowity

Magnez całkowity
(nieobowiązkowo)

Reaktywność i metoda 
oznaczania 

(nieobowiązkowo)

Wilgotność
(nieobowiązkowo)

Uziarnienie oznaczane za 
pomocą przesiewania 

na mokro
(nieobowiązkowo)

Wyniki inkubacji gleby
(nieobowiązkowo) 5b Kreda rozpuszczalna

Reaktywność frakcji 
1 – 2 mm (uzyskanych za 
pomocą przesiewania na 

sucho) co najmniej 
65% w kwasie cytrynowym.

Minimalna liczba zobojęt-
nienia 48

Uziarnienie oznaczane za 
pomocą przesiewania 

na mokro:
- co najmniej 97% przechodzi 

przez sito o wymiarze 
boku oczek 

25 mm
- co najmniej 30% przechodzi 

przez sito o wymiarze 
boku oczek 

2 mm

Można dodać 
powszechnie 

przyjęte nazwy 
handlowe lub 

nazwy 
alternatywne

Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) NR 463/2013 z dnia 17 maja 2013 zmieniające rozpo-
rządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu 
dostosowania jego załączników I, II i IV do postępu technicznego

Rolniku przeczytaj
Zanim kupisz wapno nawozowe lub środek wapnujący przeczytaj!
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