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Konferencja Prasowa Polskiego Związku 
Producentów Roślin Zbożowych

Podsu mowan ie  za 
2018 rok miało miej-
sce w dniu 12 grudnia 
w Warszawie. Konferen-
cja zgromadziła licznych 
dziennikarzy prasy rolni-
czej. Wśród zaproszonych 
gości byli Marian Sikora 
– Przewodniczący Federa-
cji Branżowych Związków 
Producentów Rolnych, peł-
niący obecnie funkcję wice 
prezydenta Copa Cogeca. 
Ministerstwo Rolnictwa re-
prezentował Marian Borek, 
z-ca Dyrektora Departamen-
tu Rynków Rolnych.

Referat sprawozdawczy 
wygłosił Prezes PZPRZ, Sta-
nisław Kacperczyk. Scha-
rakteryzował on przebieg 
warunków pogodowych 
i ich wpływ na zbiory ro-
ślin zbożowych w 2018 roku. 
Nadmierne opady jesienią 

2017 roku spowodowały 
wydłużenie żniw kukury-
dzianych do stycznia i lutego 
2018 roku. Wiosenne nie-
dobory opadów, połączone 
z ekstremalnie wysokimi 
temperaturami, w kwietniu, 
maju i czerwcu, spowodowa-
ły skrócenie wegetacji oraz 
przyśpieszenia dojrzewania 
zbóż ozimych i jarych, szcze-
gólnie na glebach słabszych. 
W wielu rejonach kraju, ro-
śliny były słabo wyrośnię-
te, a kłosy niedostaczenie 
wykształcone i wypełnio-
ne. Według szacunków GUS 
(szacunek przedwynikowy 
(z dnia 28.09.2018), plony 
zbóż ozimych wyniosły 
35,8 dt/ha i były niższe 
o około 18%, a jarych o oko-
ło 21% w porównaniu do 
zbiorów z 2017 roku. Zbiory 
zbóż oceniono na 26,7 mln 

ton, czyli o 16% mniej niż 
w przednim roku. Biorąc pod 
uwagę zmiany klimatycz-
ne, konieczne jest podjęcie 
działań niwelujących skutki 
tych zmian. PZPRZ widzi 
konieczność prowadzenia 
racjonalnej gospodarki wodą 
poprzez melioracje, zastaw-
ki na rowach, zbiorniki re-
tencyjne. Od bardzo wielu 
lat nie prowadzi się działań 
melioracyjnych, a istniejąca 
infrastruktura jest zdekapi-
talizowana. Istnieje pilna po-
trzeba wsparcia tych działań 
ze strony rządu, dofinanso-
wania z PROW spółek wod-
nych i nawadniania. Także 
rolnicy mogą mieć bezpo-
średni wpływ na retencję 
wody poprzez zwiększenie 
zawartości  próchnicy w gle-
bie. Źródłem zwiększenia 
materii organicznej w glebie 

są przedplony i międzyplony. 
Istnieje potrzeba doskona-
lenia systemu monitoringu 
suszy, który nie do końca 
się sprawdził. Pozostaje do 
rozwiązania problem ubez-
pieczeń, który wymaga do-
pracowania. Ubezpieczenia 
upraw (w tym od suszy)  po-
winny być gwarancją stabi-
lizacji dochodów rolniczych.

Pomoc suszową dla rol-
ników została podjęta przez 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Prezes Kac-
perczyk złożył podzięko-
wania dla tysięcy członków 
Komisji suszowych, którzy 
swoją pracę często wykony-
wali społecznie.

Prezes Kacperczyk 
stwierdził, że konieczna jest 
hodowla nowych odmian 
dostosowanych do zmian 
klimatycznych. Celem ho-
dowli nie może być tylko 
plon, ale również odporność 
na warunki stresowe. Nie 
można zapominać o roli 
nasion. Materiał siewny 
to najlepsza droga trans-
feru wiedzy do rolnictwa. 
W przypadku zbóż, wy-
miana materiału siewnego 
wynosi 17%. Konieczny 
jest przepływ informacji do 
rolnictwa, organizowanie 
szkoleń. Może należałoby 
też zwiększyć dopłaty do 
materiału siewnego.

Według referującego, 
ceny zbóż są na poziomie 
wyższym niż zwykle: śred-
nio ponad 800 zł/t pszenicy 
i 680 zł/t żyta, ale to ma 

miejsce od około 3 miesię-
cy, czyli zbyt późno. Jed-
nak przy niższych plonach 
i wyższych cenach rosną 
koszty produkcji. Min. ceny 
nawozów wzrosły o 200-
400 zł/t. Ponadto wzrosły 
koszty eksploatacji maszyn 
rolniczych. Wpływ na do-
chód rolniczy mają również 
nośniki energii, paliwo, gaz 
i energia elektryczna.

Prezes PZPRZ stwier-
dził, że bezpośrednie 
sąsiedztwo z wielkimi 
eksporterami ziarna zbóż 
stwarza poważne zagroże-
nie dla rodzimej produkcji. 
W szczególności dotyczy to 
nie w pełni kontrolowane-
go importu taniego ziarna 
zbóż i kukurydzy z Ukra-
iny na teren Unii, którego 
duża część pozostaje w Pol-
sce. Powinno mieć miejsce 
uszczelnienie granic przed 
importem poprzez bardziej 
szczegółowe kontrole. Zwią-
zek od początku członko-
stwa Polski w UE walczy 
o odpowiednią ochronę 
naszego rynku, zarówno 
na szczeblu krajowym jak 
i unijnym (w ramach Copa 
Cogeca). Przedstawiciele 
Związku uczestniczą bez-
pośrednio w tworzeniu po-
zytywnego lobby dla działań 
wspomagających polskich 
producentów w sytuacjach 
kryzysowych. Tak było w la-
tach poprzednich w związku 
z masowym wymarznięciem 
ozimin po zimie 2012 jak 
i w 2018 roku, w związku 

z wystąpieniem suszy.
W latach o normalnym 

przebiegu warunków po-
godowych występują nad-
wyżki zbóż i kukurydzy 
w wysokości kilku milio-
nów ton. Zdaniem Związku 
celowe byłoby stworzenie 
odpowiedniej infrastruk-
tury portowej (Agroportu) 
do eksportu tych nadwy-
żek. Taka infrastruktura 
powinna być zarządzane 
przez producentów zbóż.

Ważnym przedsięwzię-
ciem w działaniach Związku 
była współpraca z Uniwer-
sytetem Rolniczym w Tek-
sas. Przy współpracy z CDR 
w Brwinowie, ma miejsce 
coroczna wymiana młodych 
rolników. Młodzi rolnicy 
z Polski odbywają staże 
u farmerów w stanie Tek-
sas, a rolnicy amerykańscy 
mają możliwość zapoznania 
się z polskim rolnictwem. 
Dotychczas w ramach pro-
gramu wymiany uczestni-
czyło 120 młodych rolników 
z obydwu krajów. Mają też 
miejsce wyjazdy studyjne 
polskich rolników i przed-
siębiorców do Teksasu. Ta 
współpraca będzie konty-
nuowana w 2019 roku.

Końcowym akcentem 
Konferencji był referat Wie-
sława Łopaciuku z Zakładu 
Badań Rynkowych IERiGŻ 
pt. „Rynek zbóż w sezonie 
2018/2019”.

dr inż. Roman Warzecha
IHAR – PIB

Radzików

Tradycyjnie pod koniec każdego roku Polski Związek Producentów Roślin 
Zbożowych podsumowuje sezon.
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Diament Forbesa 
dla Mlekpolu. 

Mlekpol znalazł się na 
wysokim 4 miejscu na li-
ście regionalnej rankingu 
Forbesa i został najwyżej 
sklasyfikowaną spółdzielnią 
mleczarską w Polsce w sek-
torze rolno-spożywczym. 
Spółdzielnia Mleczarska 
z Grajewa zajęła 123 miej-
sce na ogólnopolskiej liście 
przedsiębiorstw osiągają-
cych przychody powyżej 
250 milionów złotych. 

M l e k p o l ,  k t ó r y 
w 2018 roku osiągnął przy-
chód powyżej 4 miliardów 
złotych i skupił rekordową 
ilość mleka w Polsce wy-
łącznie od własnych do-
stawców, rozwija się bardzo 

dynamicznie. Niezależni 
Eksperci Forbesa, tworzący 
prestiżowy raport, wysoko 
ocenili intensywny wzrost 
Spółdzielni Mleczarskiej 
z Grajewa. 

- Nasze inwestycje, po-
większanie wolumenu sprze-
daży i eksportu produktów, 
to zasługa przede wszystkim 
Spółdzielców i ich zaufania 
do konsekwentnie realizo-
wanej polityki ekspansji. 
Eksperci Forbesa w swoim 
rankingu obliczyli, że wzrost 
ten wyniósł  22,5%  w ba-
danym okresie. – komentuje 
Edmund Borawski, prezes 
Mlekpolu – Ten sukces budu-
ją właśnie nasi Spółdzielcy 
oraz Pracownicy, odpowie-
dzialni za marki doceniane 
od lat w Polsce, w Europie 
i coraz bardziej na Świecie. 

To już 12 edycja ran-
kingu najdynamiczniej 

rozwijających się firm 
w Polsce przygotowana dla 
największego polskiego 
miesięcznika ekonomicz-
nego Forbes przez Bisnode 
Polska. Do zestawienia tra-
fiają podmioty, które składa-
ją sprawozdania finansowe 
do KRS, z wyjątkiem tych 
w upadłości lub likwidacji. 
Wywiadownia Bisnode Pol-
ska uwzględniła firmy, które 
w latach 2013-17 raporty do 
KRS składały w terminie, 
z wysoką płynnością bieżącą 
i nie zalegające kontrahentom 
z płatnościami. O kolejności 
w rankingu decyduje tempo 
wzrostu w ostatnich trzech 
latach. Mlekpol znalazł się 
na liście dużych przedsię-
biorstw o wysokości przy-
chodów powyżej 250 mln. 

Bartosz Grochal
Rzecznik Prasowy

SM MLEKPOL
Opracował: Roman Barszcz

Spółdzielnia z Grajewa najwyżej 
ocenioną firmą z branży.

Płatności wsparcia do 
krów po 2020 roku

W odpowiedzi na postula-
ty Małopolskiej Izby Rolni-
czej dotyczące zmniejszenia 
limitów w zakresie płatno-
ści wsparcia do krów po 
2020 roku, resort rolnictwa 
poinformował, że wsparcie 
do produkcji zwierzęcej 
ramach systemu płatności 
bezpośrednich realizowa-
ne jest w formie płatności 
związanej z produkcją.

Zgodnie z przepisami 
unijnymi może być ono 
przyznawane jedynie tym 
sektorom lub regionom 
państwa członkowskiego, 
w których określone typy 
rolnicze lub określone sek-
tory rolnictwa, które mają 
szczególne znaczenie ze 
względów gospodarczych, 
społecznych lub środowisko-
wych, znajdują się w trud-
nej sytuacji. Co do zasady 
płatności te mają stanowić 
jedynie zachętę do utrzyma-
nia aktualnych poziomów 
produkcji i nie powinny 
prowadzić do jej wzrostu.

MRiRW przekazało, że 
przeprowadzone analizy 
wykazały, że mimo ogól-
nego wzrostu pogłowia 
w całym sektorze krów, 
w stadach liczących do 
20 szt. utrzymywała się ten-
dencja spadkowa. W związ-
ku z tym grupa ta została 
zidentyfikowana jako część 
sektora, która doświadcza 
trudności. Dlatego też na 
takim poziomie ustalono 
maksymalny limit licz-
by zwierząt w gospodar-
stwie, które mogą być objęte 
płatnością. Zapewniło to 

ukierunkowanie wsparcia 
wyłącznie do tych gospo-
darstw, w których ryzyko 
zaniechania lub spadku pro-
dukcji jest największe, co 
jest zgodne z wymaganiami 
unijnymi.

W odniesieniu do kwe-
stii wsparcia do krów po 
roku 2020, przekazano, że 
przepisy projektowanego 
rozporządzenia w sprawie 
Wspólnej Polityki Rol-
nej po 2020 r. przewidują 
możliwość ustanowienia 
wsparcia dochodów zwią-
zanego z wielkością produk-
cji w sektorach rolnictwa 
istotnych ze względów 
gospodarczych, społecz-
nych lub środowiskowych 
i znajdujących się w trudnej 
sytuacji. W art. 30 projektu 
rozporządzenia wymieniono 
sektory i rodzaje produkcji, 
w których będzie możliwe 
stosowanie wsparcia zwią-
zanego z produkcją. Wśród 
nich znalazły się wołowina 
i cielęcina oraz mleko i prze-
twory mleczne.

Poinformowano, że obec-
ny kształt projektu przewi-
duje, że w przypadku Polski 
możliwe będzie przeznacze-
nie na wsparcie związane 
z produkcją do 10% roczne-
go pułapu krajowego. Do-
datkowo, podana wielkość 
procentowa będzie mogła 
zostać zwiększona o nie 
więcej niż dwa punkty pro-
centowe (maksymalnie do 
12%), o ile to zwiększenie 
zostanie przeznaczone na 
wsparcie upraw roślin wy-
sokobiałkowych. Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
postuluje na forum Unii 
Europejskiej zwiększenie 
dopuszczalnego odsetka ko-
perty krajowej na wsparcie 
związane z produkcją co 
najmniej do 15% (13% + 
2% na wsparcie upraw roślin 
wysokobiałkowych), tj. co 
najmniej do poziomu, który 
stosowany jest w obecnej 
perspektywie finansowej.

Podkreślono więc, że 
wsparcie związane z pro-
dukcją, będące odstępstwem 
od generalnej zasady oddzie-
lania płatności od produkcji 
(decoupling), będzie można 
przyznawać, podobnie jak 
obecnie, pod określonymi 
warunkami (trudna sytu-
acja sektora, duże znacze-
nie gospodarcze, społeczne 
i środowiskowe).

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przekazał, 
że dostrzegając szczególne 
trudności, których doświad-
czają rolnicy w niektórych 
sektorach i rodzajach pro-
dukcji o szczególnym 
znaczeniu ze względów 
gospodarczych, społecz-
nych lub środowiskowych, 
planuje stosowanie płat-
ności związanych z pro-
dukcją również po 2020 r. 
Wprowadzenie konkretnych 
rodzajów płatności będzie 
poprzedzała analiza sytuacji 
poszczególnych sektorów 
pod kątem zasadności stoso-
wania wsparcia związanego 
z produkcją.

Źródło: KRIR
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Coragen® 200 SC 

Producenci kukurydzy 
w Polsce zyskali nowe moż-
liwości walki z omacnicą pro-
sowianką. Decyzją MRiRW 
nr R-197/2018d z dnia 10 maja 
2018 roku insektycyd Cora-
gen® 200 SC można stosować 
do zwalczania tego najgroź-
niejszego szkodnika w upra-
wach kukurydzy.

Coragen® 200 SC to znany 
środek owadobójczy, z któ-
rego od lat korzystają pro-
ducenci jabłek, ziemniaków 
i kapusty głowiastej białej. 
Preparat występuje w formie 
koncentratu w postaci stężo-
nej zawiesiny do rozcieńcza-
nia wodą. Coragen® 200 SC 
zawiera chlorantraniliprol, 
należący do grupy antranilo-
wych diamidów. Substancja 
czynna, zastrzeżona pod na-
zwą handlową Rynaxypyr®, 
charakteryzuje się innym niż 
większość zarejestrowanych 
w Polsce insektycydów me-
chanizmem działania. Zakłó-
ca pracę włókien mięśniowych 
szkodników i blokuje tzw. re-
ceptory RyR odpowiedzial-
ne za gospodarkę wapniem 
w ich komórkach. Efektem 
jest niekontrolowane uwalnia-
nie wapnia, będące przyczy-
ną paraliżu mięśni. Gąsienice 
po bezpośrednim kontakcie 
z preparatem zaprzestają że-
rowania, natomiast giną po 
upływie 24-72 godzin od za-
stosowania środka. 

Ten innowacyjny mecha-
nizm działania zostanie te-
raz wykorzystany do walki 
z omacnicą prosowianką 
(Ostrinia nubilalis Hbn.) - naj-
groźniejszym szkodnikiem 
kukurydzy w Polsce. Obec-
nie szkodnik ten występuje 
już na terenie całego kraju, 
nie tylko w jego części po-
łudniowej i centralnej. Gą-
sienice żerując uszkadzają 
kolby, łodygi i liście oraz 
roznoszą patogeny grzybo-
we na plantacji, zwłaszcza  
z rodzaju Fusarium (F. gra-
minearum, F. culmorum, F. 
moniliforme, F. prolifera-
tum), które mogą wytwarzać 
i kumulować w ziarnie i ki-
szonkach szkodliwe dla ludzi 
oraz zwierząt mykotoksyny.  
Żerowanie szkodnika jest 
przyczyną znacznych strat 
w plonach. W skali kraju 
omacnica prosowianka może 

powodować deficyt w plonie 
kukurydzy kiszonkowej rzę-
du 10%, natomiast ziarnowej 
 – w wysokości 20%. Na od-
mianach bardzo podatnych 
na szkodnika, w rejonach 
jego licznego występowa-
nia, może dochodzić lokal-
nie do spadku plonowania 
ziarna wysokości nawet  
do 1-2 ton z hektara*. Spada 
także jakość plonu finalne-
go lub surowca do dalszego 
przetwórstwa.

Na plantacji kukurydzy Co-
ragen® 200 SC należy stoso-
wać w dawce 125 ml/ha od 
fazy widocznego wierzchołka 
wiechy do końca kwitnienia, 
gdy znamiona i szyjki słup-
ków będą suche, obumarłe 
(BBCH 53-69). W sezonie 
wegetacyjnym można wyko-
nać 1 zabieg. Do sporządzenia 
roztworu należy wykorzystać 
od 300 do 400 l wody/ha. Ka-
rencja wynosi tylko 7 dni.  

Coragen® 200 SC działa 
lokalnie systemicznie (ukła-
dowo). Oznacza to, że po na-
niesieniu na liście wnika do 
ich wnętrza i przemieszcza się 
w nieopryskane obszary. Już 
po 3 godzinach od oprysku 
środek ulega związaniu z wo-
skami na powierzchni liści, 
dzięki temu jest odporny na 
zmywanie przez deszcz. Pre-
parat działa od 15 do 21 dni 
w szerokim zakresie tempe-
ratury (5-25°C).

Rozszerzona też zosta-
ła rejestracja środka Cora-
gen® 200 SC o możliwość 
zastosowania w uprawach 
sadowniczych (o ochronę 
gruszy, śliwy i winorośli) 

oraz warzywniczych (ochro-
na upraw kapusty głowiastej 
czerwonej, włoskiej, kalafio-
ra, brokułu, cykorii i kuku-
rydzy cukrowej – ostatniego  
z wymienionych gatun-
ków także przed omacnicą 
prosowianką). 

Informacje o firmie FMC
FMC specjalizuje się w pro-

dukcji rozwiązań dla rolnic-
twa i ogrodnictwa, w tym 
środków ochrony zwalcza-
jących szerokie spektrum 
szkodników, chwastów i cho-
rób. W 2014 r. FMC nabyła 
spółkę Cheminova. W 2017 r. 
nastąpiło przejęcie przez FMC 
części środków ochrony roślin 
DuPont. Nowa spółka FMC 
dostarcza rozwiązania do 
ochrony upraw zbóż, rzepaku, 
buraków, kukurydzy, ziem-
niaków, owoców i warzyw.

* Źródło: www.omacni-
caprosowianka.pl

Materiały: FMC
Opracował: Roman Barszcz

Do walki z omacnicą prosowianką

Gąsienice uszkadzając znamiona kolb wpływają na spadek 
zaziarnienia tych organów (P. Bereś)

Gąsienice wyjadając ziarniaki 
zmniejszają plon, ale także 
pogarszają zdrowotność 
roślin (P. Bereś)

Odmiany kukurydzy, 
które warto wykorzystać

Na ziarno polecamy od-
miany kukurydzy z kolbą 
typu „flex”, do rozrzedzo-
nego siewu, z obsadą na 
poziomie 70 tysięcy roślin 
na 1 hektar. Firma Agro 
Seed Sp. z o.o. proponuje 
państwu do siewu spraw-
dzone odmiany kukurydzy, 
przetestowane w Stacjach 
Doświadczalnych i gospo-
darstwach produkcyjnych.

Odmiany zarejestrowane 
przez Węgierskich Hodow-
ców, prowadzących wielo-
letnie doświadczenia i prace 
hodowlane w wielu rejonach 
Świata. Prace hodowlane 
ukierunkowane na uzyska-
nie najlepszych cech, na róż-
ne kierunki użytkowania, 
zakończone rejestracją wielu 
odmian o przeznaczeniu od 
typowo ziarnowych, super 
oddających wodę, bardzo 
wczesnych (TK 175, Dorka 
MGT, GS 180), które przy 

opóźnionym siewie, lub 
w warunkach Polski pół-
nocnej z powodzeniem mogą 
być uprawiane na kiszon-
kę, czy 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, co zostało 
potwierdzone w warunkach 
trudnej wiosny 2017 roku po-
przez bardzo dobre wscho-
dy i wigor, oraz widoczny 
brak blokowania funkcji ży-
ciowych rozwijających się 
roślin - rośliny zielone, o do-
brym wigorze i wzroście.

Wykazują również wy-
soką tolerancję na okre-
sowe susze, co pokazały 
w 2018 roku , plonując na 
poziomie  od 8 do 16 ton. 

Liczba FAO i wczesność do-
stosowana jest do warunków 
klimatycznych i pogodo-
wych Polski. Przeznaczo-
ne są do uprawy na glebach 
średnich i słabszych , dobrze 
znosząc słabsze stanowiska, 
reagując jednocześnie zwyż-
ką plonów, przy dobrych 
glebach i intensywnej tech-
nologii. Warunek  - siew do 
75 tysięcy na 1 hektar.

Doświadczenia rejestrowe 
odmian, prowadzone w wie-
lu krajach - Litwa, Rosja, 
Białoruś, Węgry, Słowacja, 
Ukraina, zakończone zosta-
ły efektem rejestracji ofi-
cjalnej w katalogu odmian.

W Polsce w doświadcze-
niach odmianowych osią-
gały wyniki na poziomie 
najlepszych odmian.

Najważniejszą cechą jest 
strona ekonomiczna - ge-
netycznie uwarunkowany 
zalecany wysiew do 70 - 
75 tysięcy nasion na 1 hektar 
przy uprawie na ziarno i do 
75 - 78 tysięcy przy upra-
wie na kiszonkę, pozwala 
zaoszczędzić 15 - 20% przy 
zakupie nasion do siewu.

Przystępna cena w odnie-
sieniu do jakości, wysoki 
plon i bardzo dobra jakość 
produktu zbieranego z pola, 
o niskiej wilgotności, to do-
datkowe walory ekonomicz-
ne naszych odmian.

Materiały:
Jerzy Malec

Agro Seed Sp. z o.o.
ul. Źródlana 19
32-080 Brzezie

biuro@agroseed.pl ,
www.agroseed.pl

tel. +48 501 510 196

Od lewej: Agata Przeździecka,  Jerzy Malec i Irena Maksymiuk

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y
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Zakup maszyny rolniczej

Zakup kombajnu lub 
sieczkarni samojezdnej to 
inwestycja na lata, a rolni-
cy do decyzji przygotowują 
się nawet przez kilkanaście 
miesięcy. Inwestycja w nową 
maszynę to jedno z ważniej-
szych wydarzeń dla każdego 
gospodarstwa bez względu 
na wielkość prowadzonej 
działalności. Przede wszyst-
kim, taki zakup wymaga 
dokładnie zaplanowanego 
finansowania, a użytkow-
nik nowej maszyny musi 
mieć absolutną pewność, 
że inwestycja się sprawdzi 
w kluczowym momencie, 
czyli w trakcie żniw. 

   Wielomiesięczna anali-
za oparta jest najczęściej na 
opiniach innych użytkow-
ników maszyn, pokazach 
i testach zarówno podczas 
branżowych targów jak i na 
własnym polu lub publika-
cjach w mediach rolniczych 
bądź wynikach badań nieza-
leżnych instytucji. Ciekawą 
alternatywą pomocną przy 
podjęciu decyzji jest wizyta 
najpierw u dealera, który 
rozwieje wszelkie wątpli-
wości, a także w fabryce, 
gdzie przed kupnem, z bli-
ska można zobaczyć, jak 
krok po kroku powstaje 
kombajn czy sieczkarnia. 
Dlaczego warto skorzystać 
z takiej możliwości?

Po pierwsze: Fabryka 
czy montownia?

Odpowiedź na to py-
tanie może być kluczowa 
dla wyboru danego modelu 
konkretnego producenta ma-
szyny. Warto dowiedzieć się, 
czy podzespoły do kombaj-
nów i sieczkarni, jak: układy 
hydrauliczne, przekładnie, 

mechanizm omłotu, kabiny, 
silniki, rozdrabniacze, sita, 
przekładnie, zbiorniki ziar-
na są produkowane przez 
tego samego producenta, czy 
maszyna jest jedynie monto-
wana z części i podzespołów 
w większości dostarcza-
nych przez  zewnętrznych 
dostawców, których proce-
dury utrzymania wysokiej 
jakości produkcji mogą się 
zdecydowanie różnić od fi-
nalnego producenta maszy-
ny. To daje pewność co do 
jakości tych komponentów.

Po drugie: Jakie warun-
ki pracy?

Przebywając w fabryce 
warto zwrócić uwagę, w ja-
kich warunkach prowadzona 
jest praca.

- W przypadku fabryki 
John Deere, w której miałem 
okazję gościć, praca  prze-
biegała  w pełnym skupieniu 
i spokoju, bez presji czasu. 
Zwróciłbym uwagę również 
na dbałość pracowników 
o detale i dotyczy to nie 
tylko procesu produkcyj-
nego, lecz też transportu. 
Kombajny i sieczkarnie, 
wyjeżdżając z fabryki są 
pokryte specjalną powło-
ką zabezpieczającą przez 
szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych 
np. soli zimą – mówi Arka-
diusz z powiatu rawickiego, 
który przebywał w fabryce 
John Deere w Zweibruecken  
w listopadzie.

Po trzecie: Jakie kontro-
le jakości?

Po ukończeniu prac, 
zanim maszyny trafią do 
klientów, powinny być 
szczegółowo sprawdzane. 
W przypadku John Deere 

testy trwają 45 min. na spe-
cjalnym torze przy fabryce. 

- Co więcej, maszyny są 
sprawdzane przy użyciu no-
woczesnych technologii, np. 
zastosowanie specjalnego 
dodatku do płynu hydrau-
licznego i umieszczenie po-
jazdu w specjalnej komorze 
pozwala sprawdzić, czy nie 
występują nieszczelności 
w układzie – dodaje Ma-
teusz Janicki z John Deere 
Polska.

Po czwarte: Możliwość 
konfrontacji opinii

Wyjazd do fabryki jest 
też okazją do spotkania 
się z osobami, które w tym 
samym czasie stoją przed 
podobną decyzją zakupową. 
– To było dla mnie ważne, 
gdyż mogłem podzielić się 
swoimi spostrzeżeniami 
z innymi, poznać inny punkt 
widzenia, a przy okazji za-
czerpnąć wiedzy od bardziej 
doświadczonych osób, które 
już na przykład wcześniej 
dokonały zakupu – dodaje 
rolnik.

Po piąte: 
Staranność pracy

Wizyta w fabryce pozwa-
la też uzyskać informację, 
czy dana linia produkcyjna 
jest dedykowana pod jedną 
serię maszyn lub kraj. Dla-
czego to tak istotne? Otóż 
praca nad różnymi modela-
mi maszyn dedykowanych 
na różne rynki na jednej linii 
montażowej będzie świad-
czyć o większej staranności 
i skupieniu pracowników 
przy konkretnym zadaniu, 
a co za tym idzie wyższej 
jakości maszyny.

Materiały: John Deere
Opracował:  Roman Barszcz

Dlaczego warto odwiedzić fabrykę?
Projekt GridCON

John Deere opracował cią-
gnik z napędem elektrycz-
nym o mocy do 400 KM. 
Projekt badawczy i ciągnik 
GridCON, będące efektem 
nieustających wysiłków fir-
my w zakresie elektryfikacji 
maszyn rolniczych, otwie-
rają nowe możliwości dla 
gospodarstw w wykorzy-
staniu energii.

John Deere swój pierw-
szy w pełni elektryczny 
ciągnik SESAM zaprezen-
tował już w 2016 r. Nowy 
projekt, ciągnik GridCON 
znacznie różni się od po-
przednika – nie jest wypo-
sażony w kabinę operatora 
czy zestaw akumulatorów. 
Jest to pierwszy pojazd 
w pełni elektryczny, trwale 
zasilany za pomocą przewo-
du elektrycznego i zdolny 
do w pełni autonomicznej 
pracy w terenie.

GridCON jest zasilany  
przewodem elektrycznym 
prowadzonym od granicy 
pola do ciągnika. Przewód 
przekazuje do maszyny 

w sposób ciągły prąd o mocy 
300 kW. Zasięg kabla to oko-
ło 1000 m, ale w razie po-
trzeby można go wydłużyć. 
W trakcie pracy w terenie 
przewód jest automatycz-
nie wysuwany i zwijany, 
co wyklucza przejechanie 
pojazdem po kablu i unie-
możliwia jego uszkodzenie.

W trakcie pracy zautoma-
tyzowana maszyna porusza 
się w prędkościach robo-
czych do 20 km/h. Opcja 
zdalnego sterowania przez 
operatora jest szczególnie 
ważna przy manewrowaniu 
ciągnikiem przed rozpoczę-
ciem pracy.

Maszyna wymaga zasila-
nia o napięciu 2,5 kV, zaś 
do efektywnego rozdziału 
energii elektrycznej wyko-
rzystano szynę 700 V DC. 
GridCON został wyposa-
żony w system chłodniczy 
dla osprzętu elektrycznego, 
a ogólna wydajność ukła-
du napędowego wynosi 
ok. 85%.

Całkowita masa własna 

ciągnika, łącznie z bębnem 
i ramieniem robota to oko-
ło 8,5 tony, czyli tyle samo 
co tradycyjny ciągnik John 
Deere 6195R, przy dwa razy 
wyższej mocy. Inżynierowie 
są gotowi zmniejszyć wagę 
o jedną tonę.

Oprócz korzystnego sto-
sunku mocy do masy, kon-
cepcja GridCON zapewnia 
cichą pracę bez emisji spa-
lin. W porównaniu z cią-
gnikami akumulatorowymi, 
koszty eksploatacji GridCO-
Na są mniejsze o 50 procent.

Uwaga:
Projekt GridCON jest fi-

nansowany przez Federalne 
Ministerstwo Spraw Gospo-
darczych i Energii i zarzą-
dzany przez Niemieckie 
Centrum Aeronautyczne 
eV (DLR) w Kolonii. Jest to 
wspólny projekt John Deere, 
Uniwersytetu Kaiserslautern 
i BAUM Consult GmbH.

Mannheim, 21 grudnia 2018 r. 
Materiały: John Deere

Opracował: Roman Barszcz

Ciągnik elektryczny zasilany przewodem
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Medale SIMA dla JOHN DEERE

Zdalna diagnostyka
Machine Dashboard (Pul-

pit Zarządzania Maszyną) to 
najnowsze zdalne narzędzie 
diagnostyczne opracowane 
przez John Deere. To narzę-
dzie jest częścią inicjatywy 
Connected Support (Połączo-
ne Wsparcie ) firmy John De-
ere, zaprojektowanej w celu 
umożliwienia aktywnego 
podejścia do usług dealer-
skich i możliwość zapewnie-
nia łączności maszynowej 
i zaawansowanej analizy 
danych. Narzędzie pozwala 
zredukować czas ewentualnej 
diagnostyki i minimalizu-
je przestoje w pracy, czego 
efektem są: wyższy poziom 
dostępności maszyny, lep-
sze osiągi maszyny i niższe 
koszty eksploatacji.

Nowa usługa daje moż-
liwość zdalnego monitoro-
wania maszyny i wysłania 
powiadomienia za pośrednic-
twem systemu telematycz-
nego JDLink do dealerów 
John Deere. Na podstawie 
zgody klienta dane telema-
tyczne maszyny JDLink są 
automatycznie analizowa-
ne dzięki opatentowanemu 
algorytmowi. Wyniki są 
przedstawiane dealerowi 
John Deere w czasie rze-
czywistym. Umożliwia to 
łatwą i szybką identyfika-
cję maszyny wymagającej 
natychmiastowej obsługę 
serwisową, aby zminima-
lizować ryzyko niespodzie-
wanego przestoju maszyny.

Co więcej, Machine Da-
shboard w pełni integruje 

i wykorzystuje możliwości 
narzędzia Expert Alerts 
(Alarm Eksperta). Dzięki 
temu narzędziu dealer jest 
informowany o potencjal-
nym ryzyku  zużycia ele-
mentów  maszyny, z jasnymi 
instrukcjami, jak rozwiązać 
rozpoznane problemy. To 
z kolei klientom i dealerom 
pozwoli obniżyć koszty 
usług i poprawić wydaj-
ność operacyjną, a tym 
samym wykonać pracę na 
czas przy mniejszej liczbie 
przerw w  pracy.

Narzędzia John Deere 
Connected Support, w tym  
Alarm Eksperta i pulpit 
nawigacyjny maszyny, 
są fabrycznie instalowa-
ne w nowych  maszynach 
samobieżnych John Deere 
i mogą być oferowane przez 
dealerów w najnowszych 
modelach, w tym ciągnikach 
serii od 6M do 9R, opry-
skiwaczach samojezdnych, 
kombajnach i sieczkarniach.

Prawie 100 europejskich 
dealerów John Deere do-
starcza usługi w oparciu 
o Connected Support. Te 
innowacyjne nowe narzę-
dzia serwisowe będą dostęp-
ne we wszystkich krajach 
UE-28, a także w większości 
krajów WNP.

Monitorowanie bilansu 
azotowego

Dzięki narzędziu „Live 
Nbalance”, marki Airbus 

i John Deere są w stanie 
zaoferować po raz pierw-
szy monitorowanie na żywo 
bilansu azotowego w glebie. 
Ten unikalny projekt opiera 
się na połączeniu obrazów 
satelitarnych i danych z ma-
szyn, które stale obserwu-
ją pobieranie azotu przez 
rośliny uprawne w każdej 
części pola. Z kolei w se-
zonie wegetacyjnym usługa 
umożliwia rolnikowi podej-
mowanie bardziej świado-
mych decyzji w sprawie  
dozowania nawozów.

Rolnicy obecnie nie są 
w stanie uzyskać dokład-
nych, specyficznych  infor-
macji na temat zużytego 
azotu na swoich polach 
w każdym miejscu w trakcie 
sezonu.  Muszą podejmować 
decyzje dotyczące zarządza-
nia dozowaniem nawozami 
w oparciu o własne doświad-
czenia i dokumentowane 
bilanse. Ponadto nie mają 
oni możliwości dokładnego 
sprawdzenia skuteczności  
zastosowania konkretnego 
nawozu. Dlatego John De-
ere i Airbus połączyły siły, 
wykorzystały swoje techno-
logie  łącząc zalety zarówno 
maszyn, jak i wykorzystania 
obrazów satelitarnych.

System umożliwia rol-
nikom także dostęp do in-
formacji o zawartości azotu 
na początku sezonu wegeta-
cyjnego na polu. Zawartość 

azotu i NH4-N w nawozach 
organicznych można do-
kładnie zmierzyć za pomocą 
systemu John Deere  do ana-
lizy składu obornika  przy 
użyciu HarvestLab 3000 na 
wozie asenizacyjnym. Live 
NBalance uwzględnia rów-
nież całkowite zaopatrzenie 
w azot organiczny i mi-
neralny w miarę upływu 
czasu, wykorzystując do-
stępne dane.

Podczas sezonu wegeta-
cyjnego, bardzo dokładne 
obrazy satelitarne dostar-
czają informacje o całkowi-
tym poborze azotu w danych 
okresach. Wykorzystanie 
rozwiązania pozwala także 
zidentyfikować wskaźniki 
wchłaniania i opóźnienia 
wzrostu roślin, dzięki cze-
mu rolnik jest w stanie 
dostosować ilość stosowa-
nego nawozu w terenie oraz 
sprawnie ocenić skutecz-
ność aplikacji.

Podczas żniw czujnik 
HarvestLab 3000 mierzy 
zawartość azotu w plonie, 
a suma azotu zastosowa-
nego i usuniętego jest pod-
sumowana jako gotowa do 
użytku. Dzięki temu rolnicy 
otrzymują bardziej wiary-
godne informacje zwrotne 
na temat wydajności swoich 
zastosowanych nawozów. 
Mogą również odtworzyć bi-
lans sezonu, aby przedstawić 
swoje codzienne operacje 

rolnicze wraz z ostatecz-
nymi rezultatami i tym sa-
mym dostosować, jeśli to 
konieczne, długoterminową 
strategię.

Gromadzenie danych 
NBalance odbywa się  
w chmurze i jest łatwo 
dostępne dla użytkowni-
ków, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu wysokich 
standardów ochrony pry-
watności danych. Interak-
tywny pulpit nawigacyjny 
zapewnia doskonały prze-
gląd i umożliwia rolnikom 
dokładne wykrycie wszel-
kich odchyleń od norm.

Pierwsza wersja Live 
NBalance, która wkrótce 
zostanie udostępniona, jest 
przeznaczona do pracy w ca-
łości sezonu. Kolejny krok to 
możliwość monitorowania 
całkowitego płodozmianu, 
co umożliwi użytkownikom 
bardziej wszechstronną oce-
nę ogólnych wyników swojej 
strategii nawożenia azotem.

O Airbusie
„Airbus Defence and Spa-

ce” jest spółką zależną firmy 
Airbus. Dział ten opracowu-
je innowacyjną technologię, 
która zapewnia klientom in-
formacje oparte na danych 
geoprzestrzennych i pomaga 
rolnikom w osiągnięciu bar-
dziej efektywnej i zrówno-
ważonej produkcji roślinnej.

Materiały: John Deere
Opracował: Roman Barszcz

John Deere został nagrodzony dwoma srebrnymi medalami na targach SIMA 
2019, które odbędą się w Paryżu w dniach 24-28 lutego 2019 roku.
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Na co zwrócić uwagę przy 
ocenie kiszonki z kukurydzy

Informacje te umożliwia-
ją poprawne ułożenie daw-
ki pokarmowej i uzyskanie 
zamierzonych efektów pro-
dukcyjnych. Poniżej podane 
są wartości, jakimi powinna 
charakteryzować się kiszon-
ka z całych roślin kukurydzy.

Zawartość suchej masy 
w roślinach kukurydzy 
systematycznie wzrasta 
w czasie wegetacji. W chwi-
li zbioru kukurydzy na ki-
szonkę (faza dojrzałości 
woskowej ziarna) powinna 
ona wynosić od 30 do 35%. 
Jeżeli jest niższa, świadczy 
to o zbyt szybkim zbiorze 
roślin kukurydzy. Powoduje 
to, że kolba nie jest w peł-
ni wypełniona ziarnem, co 
ma wpływ na niższą war-
tość energetyczną kiszon-
ki sporządzonej z takich 
roślin. Przy wyższej ilo-
ści suchej masy zakiszany 
materiał jest sprężysty, co 
utrudnia dokładne jego ubi-
cie i stworzenie warunków 
beztlenowych, niezbędnych 
do rozwoju bakterii kwasu 
mlekowego. Pozostające 
powietrze sprzyja rozwojo-
wi pleśni i grzybów, które 
mając wystarczającą ilość 
składników pokarmowych, 
produkują toksyny wpływa-
jące negatywnie na zdrowie 
i rozród krów. Zazwyczaj 
kiszonka wyprodukowana 
ze zbyt suchego surowca jest 
niskiej jakości i niechętnie 
pobierana przez krowy.

Skrobia to wielocukier, 
gromadzony w ziarnie ku-
kurydzy pod koniec wegeta-
cji tej rośliny. Decyduje ona 
o wartości energetycznej tej 
paszy, dlatego sucha masa 
kiszonki powinna zawierać 
powyżej 30% skrobi. Jeże-
li jej zawartość jest niższa, 
świadczy to o zbyt szyb-
kim zbiorze kukurydzy na 
kiszonkę.

Standardowo w kiszonce 
oznacza się zawartość włók-
na surowego, w skład któ-
rego wchodzą węglowodany 
strukturalne zawarte w ki-
szonce. Jednak nowoczesne 
systemy żywienia bydła za-
lecają oznaczać jego frakcje 

– NDF (neutralne włókno de-
tergentowe) i ADF (kwaśne 
włókno detergentowe).

W skład NDF wchodzą: 
hemiceluloza, celuloza, ligni-
na, krzemionka. Neutralne 
włókno detergentowe jest 
źródłem energii dla mikro-
organizmów żwacza, a po-
nadto nadaje paszy strukturę 
i stanowi balast wypełniający 
żwacz. Jego poziom decydu-
je o pobraniu paszy przez 
zwierzę. Dlatego im wyższa 
będzie ilość NDF w kiszonce 
tym mniej jej zwierzę zje.

Kwaśne włókno deter-
gentowe obejmuje najmniej 
strawne składniki pasz, 
w tym część celulozy oraz 
ligninę i krzemionkę. Zatem, 
im wyższa będzie zawartość 
ADF w kiszonce, tym niższa 
będzie jej strawność, a tym 
samym koncentracja w niej 
energii.

W suchej masie kiszonki 
z kukurydzy nie powinno 
być więcej niż 45% neutral-
nego włókna detergentowe-
go i 25% kwaśnego włókna 
detergentowego. Wysoka 
ilość obu frakcji włókna 
w kiszonce z kukurydzy 
świadczy o braku ziarna 
w zakiszanym materiale, 
co obserwowane jest przy 
zbyt szybkim zbiorze.

Wartość pH jest jednym 
z podstawowych parame-
trów określających przebieg 
procesu fermentacji, a opty-
malna kwasowość kiszonki 
z kukurydzy powinna wy-
nosić od 3,7 do 4,2. Wyższe 
od optymalnego pH kiszonki 
obserwujemy, gdy w czasie 
fermentacji powstało zbyt 
mało kwasów. Kiszonki 
takie charakteryzują się ni-
ską jakością i są niechętnie 
pobierane przez zwierzęta. 
Dodatkowo w czasie wybie-
rania, kiszonki te są niesta-
bilne tlenowo.

W czasie fermentacji 
cukier zamieniany jest na 
kwasy. Kiszonka powinna 
zawierać dużą ilość kwasu 
mlekowego, średnią kwasu 
octowego, a kwasu masłowe-
go nie powinno być wcale. 
Kwas mlekowy konserwuje 

kiszonkę, a jego ilość w ki-
szonce z kukurydzy powin-
na wahać się od 4 do 7%. 
Kwasu octowego powinno 
być powyżej 1,5%, gdyż ma 
on właściwości hamujące 
rozwój drożdży i pleśni. Jed-
nak jego ilość nie powinna 
przekraczać 3%, gdyż wyż-
sze stężenia tego kwasu mają 
wpływ na walory smako-
we kiszonki, co obniża jej 
pobranie przez zwierzęta. 
Wysoka ilość kwasu octowe-
go obserwowana jest w ki-
szonkach wyprodukowanych 
ze zbyt szybko zbieranego 
materiału, charakteryzują-
cego się niską zawartością 
suchej masy. Obecność kwa-
su masłowego w kiszonce 
świadczy o niewłaściwym 
przebiegu fermentacji. Na-
wet niewielkie ilości tego 
kwasu w kiszonce bardzo 
mocno ograniczają jej wy-
jadanie przez przeżuwacze. 
Wykrycie kwasu masłowego 
sugeruje niewystarczające 
ubicie zakiszanego materiału 
lub jego niewłaściwe okry-
cie – przez co nie osiągnięto 
warunków beztlenowych, 
koniecznych do prawidło-
wego przebiegu procesu 
fermentacji.

Zawartość amoniaku 
określanego w stosunku 
do całkowitego azotu w ki-
szonce, mówi nam o tempie 
przebiegu procesu zakisza-
nia. Im mniej amoniaku jest 
w kiszonce, tym zakiszanie 
przebiegło szybciej. Zbyt 
duża zawartość amoniaku, 
może skutkować zachwia-
niem gospodarki mocznika 
w organizmie zwierzęcia, 
Zawartość amoniaku w sto-
sunku do całkowitego azotu, 
powinna się wahać w grani-
cach 5 -7 proc.

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy

Każdy hodowca powinien regularnie kontrolować 
skład chemiczny i jakość pasz, które skarmia.

Wybierz dobrą kukurydzę

Jak dokonać wyboru od-
miany i ją zamówić. Jakie 
odmiany Osevy cieszą się 
największą popularnością? 
Jakie odmiany trzeba za-
mawiać dużo wcześniej, 
bo chętnych jest więcej 
niż nasion? O tym rozma-
wiamy z dr. inż. Michałem 
Waranicą.

W roku 2018, po doświad-
czeniach z lat minionych, 
gdy były problemy ze zbio-
rem, rolnicy zaczęli sięgać 
po wcześniejsze odmiany, 
o mniejszej liczbie FAO. 
Dlatego tym odmianom 
należy się przyjrzeć bacz-
niej i zarezerwować sobie 
wcześniej nasiona, bo to 
do nich właśnie będzie się 
ustawiała kolejka.

Były takie dwa lata, gdy 
przesunęliśmy się o jedną 
a nawet dwie strefy kli-
matyczne latem, mówię 
o owych latach posusznych. 
Wówczas dyskutowano 

czy przypadkiem nie po-
winniśmy przerzucić się 
na odmiany o większej 
liczbie FAO, typowe dla 
Czech, Słowacji, lub na-
wet Węgier, bo skoro tak 
ciepło, to może warto sko-
rzystać na ich potencjale 
plonotwórczym. Wówczas 
mądre głowy ostrzegały 
przed takim działaniem 
i – jak się okazało – mia-
ły rację!

Sezon wegetacyjny 
2017 zweryfiko  wał wszel-
kie tego typu pomysły. Tak 
jak wcześniej była tenden-
cja do późniejszych odmian, 
o większej liczbie FAO, któ-
re lepiej plonują, tak mokry 
i zimniejszy rok pokazał, 
że tak nie można planować. 
Polska leży w strefie klima-
tu umiarkowanego i trzeba 
brać pod uwagę, że obok lat 
bardzo ciepłych, będą ta-
kie lata jak 2017. Nie daj-
my się ponieść emocjom, 

nie sięgajmy po później-
sze odmiany, zwłaszcza na 
północy kraju, gdzie sezon 
wegetacyjny jest krótszy. 
Siejmy odmiany o trady-
cyjnym dla nas FAO, tzn. 
230-240, maksymalnie 250.

Czy nasze przygody 
z pogodą, opóźnionymi 
zbiorami, suszą i inny-
mi takimi zjawiskami 
wpływają na jakość i ilość 
materiału siewnego ofero-
wanego przez Osevę?

Nie. Nasze nasiona nie 
są produkowane w Polsce, 
ale w krajach cieplejszych 
– głównie w Czechach i Sło-
wacji. Ciekawostką jest to, 
że gdy w Polsce były zbyt 
mokre lata, tam była susza! 
Nie możemy więc brać za 
odnośnik naszych warun-
ków pogodowych. Faktem 
jednak jest, że ze względu 
na przebieg pogody nasion 
niektórych odmian może 
być mniej, więc żeby każ-
dy rolnik miał tę odmianę, 
którą chce, radziłbym jak 
najwcześniej rezerwować 
sobie nasiona.

Z kukurydzą każdy ko-
jarzy waszą firmę, ale już 
nie każdy wie, że oferuje-
cie również bardzo dobre 
nasiona traw.

Mieszanki traw to pro-
dukt dostępny w naszym 
portfolio od kilku lat. Sam 
o niego walczyłem w firmie, 
bo reprezentuję ją na wscho-
dzie kraju – w mlecznym 
zagłębiu. Więc skoro rol-
nicy, z którymi kooperuję, 
produkują mleko, to potrze-
bują nie tylko kukurydzę, 
ale również i trawy. Przy 
doborze składników naszych 
mieszanek położyliśmy, 
więc bardzo duży nacisk 
na zimotrwałość i mrozo-
odporność, bo wschodnia 
Polska już potrafi mieć ostre 
zimy. W roku poprzednim 
w styczniu i lutym mieliśmy 
przecież duże mrozy mrozy, 
więc do tych parametrów 
trzeba przywiązywać dużą 
rolę. W końcu użytek zielo-
ny zakładamy minimum na 
4-5 lat, więc musimy mieć 
takie trawy, którym nawet 
duże mrozy nie zaszkodzą.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Oseva to hodowla znana przede wszystkim z odmian 
kukurydzy. 
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SZCZEGÓŁY NA STRONIE: WWW.OSEVA.PL

™

Na sezon 2019 polecamy
 KUKURYDZIANE NOWOŚCI:

SILICIA FAO 140 – NOWOŚĆ - najwydajniejsza w swojej klasie, ponad 60% s.m. kolb w plonie s.m. 
ELAMIA  FAO 210 – NOWOŚĆ -  mocna GRACZKA na rynku
CEFOX FAO 230  - NOWOŚĆ - z maksymalną koncentracją energii
PROPHET FAO 240-  NOWOŚĆ  -  106% wzorca w plonie świeżej masy w PZPK
SCHELEM FAO 250-260  - NOWOŚĆ – 107% wzorca w doświadczeniach PZPK w 2017 r. 
OP MAURRA FAO 240 - 250 - NOWOŚĆ - w rejestracji 2018 r.
OPCJA FAO 240 - wysoki plon na słabszych glebach

TRAWY-MIESZANKI:

PL-1  - EKSPRESOWY wiosenny plon 
PL-2 – pasza z TURBO-doładowaniem
PL-3 – WYSOKOBIAŁKOWA karma przez wiele lat
PL-4 – UNIWERSALNE źródło paszy 
PL-5 – dopasowana na ŁĄKI i PASTWISKA 
PL-6 – wieloletnie PASTWISKO również  na słabszej glebie 
PL-11 – WYDAJNA ŁĄKA na DŁUŻSZY CZAS 
Pl-12 – JEDYNA TAKA na stanowiska WILGOTNE i ZALEWOWE  

OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel./faks: 61/868 46 79
tel. +48 602 248 167
e-mail: oseva@oseva.pl
www.oseva.pl

Polska Wschodnia:
Michał Waranica
tel. +48 660 699 571
michal.waranica@oseva.pl

Polska Zachodnia:
Wacław Erdmann
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl
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Kukurydza – obsada a plonowanie

Obecnie coraz bardziej 
oczywiste staje się, iż sta-
ranna agrotechnika może 
mieć równie istotny wpływ 
na końcowy wynik produk-
cyjny, jak wybór samej od-
miany. Poprawiając zatem 
jakość wykonywanych za-
biegów uprawowych oraz 
dokonując lepszych decy-
zji w tym zakresie można 
zwiększyć poziom plonowa-
nia dotychczas wybieranych 
odmian.

W przypadku kukurydzy 
jednym z najważniejszych 
czynników technologii 
produkcji decydującym 
o wysokości plonowania 
jest właściwie dobrana 
ilość wysiewu nasion oraz 
związana z nią optymal-
na obsada roślin. Niestety, 

wielu rolników nie przykła-
da należytej uwagi do tego 
aspektu agrotechniki. A jest 
to bardzo ważne, ponieważ 
przy nieodpowiednim za-
gęszczeniu roślin nawet naj-
lepsza odmiana nie ujawni 
pełni swoich możliwości. 
Nie ma niestety jednej uni-
wersalnej obsady roślin 
kukurydzy gwarantującej 
uzyskanie maksymalnie 
wysokiego plonu w każ-
dych warunkach, a zasto-
sowanie niewłaściwej ilości 
wysiewu może spowodować 
pogorszenie kondycji roślin 
i istotne obniżenie wysoko-
ści plonu.

Przy zbyt niskiej obsa-
dzie roślin, czyli w wa-
runkach braku lub niskiej 
konkurencji o światło, wodę 

i składniki pokarmowe, ku-
kurydza wykształca kolby 
o dużych rozmiarach, lecz 
w związku z ograniczoną 
ich liczbą na jednostce po-
wierzchni plon zwykle nie 
jest wysoki. Rośliny nie 
osiągają dużych rozmiarów 
i często wytwarzają po dwie 
kolby. Warunki fitosanitarne 
w łanie są najczęściej dobre, 
co ma bezpośredni związek 
z dobrym jego przewietrze-
niem. Wraz ze wzrostem za-
gęszczenia roślin obserwuje 
się redukcję liczby rzędów 
w kolbie, redukcję liczby 
ziaren w rzędzie oraz ob-
niżenie masy tysiąca zia-
ren. Większa ilość roślin 
na tej samej powierzchni 
oznacza większy poziom 
stresu dla roślin, jednakże 
różne odmiany mogą reago-
wać na warunki stresowe 
w różny sposób – niektóre 
tolerują je lepiej, inne go-
rzej. W stosunku do zbyt 
niskiej obsady, zwiększa się 
poziom plonowania. Zmia-
nie ulegają również niektóre 
cechy morfologiczne i ja-
kościowe kukurydzy, takie 
jak wysokość roślin i wyso-
kość osadzenia kolby, efekt 
Stay-Green i inne. Przy zbyt 
wysokiej obsadzie roślin 
obserwuje się załamanie 
krzywej plonowania i jego 
widoczny spadek. Kolby są 
mniejsze i słabiej zaziarnio-
ne. Wprawdzie liczba kolb 

na jednostce powierzchni 
jest wysoka, ale nie rekom-
pensuje to mniejszego ich 
rozmiaru i słabszego zaziar-
nienia. Z reguły pojawiają 
się też problemy niezau-
ważalne przy mniejszym 
zagęszczeniu roślin, takie 
jak zwiększone wyleganie 
łodygowe i korzeniowe. 
Często następuje również 
pogorszenie warunków fito-
sanitarnych w łanie i zwięk-
szone porażenie patogenami 
wywołującymi choroby 
grzybowe. Poziom stresu 
dla roślin jest wówczas zbyt 
wysoki.

Optymalna obsada roślin 
kukurydzy, przy której uzy-
skują one maksymalny po-
ziom plonowania zależy od 
wielu różnych czynników. 
Jednym z nich jest zróżni-
cowanie odmianowe. Każda 
odmiana jest na swój spo-
sób inna i niepowtarzal-
na. Mieszańce różniące 
się wczesnością, budową 
morfologiczną i kierunkiem 
użytkowania często różnią 
się także tolerancją na za-
gęszczenie roślin. Odmia-
ny wczesne, które z reguły 
posiadają mniejszą bioma-
sę niż odmiany późniejsze, 
uzyskują najwyższe plony 
ziarna przy wysokich obsa-
dach (około 90 tys. roślin/
ha), podczas gdy mieszań-
ce późniejsze osiągają naj-
wyższe wydajności już 
przy 80-85 tys. roślin/ha. 
Odmiany o kolbach typu flex 
utrzymują wysoki poziom 
plonowania w dosyć szero-
kim zakresie zagęszczenia 
roślin (±10-20% w stosun-
ku do optymalnej obsady). 
Charakteryzują się one 
znacznymi zdolnościami 
kompensacyjnymi, co ozna-
cza iż w razie wystąpienia 
niekorzystnych warunków 
uprawowych mieszańce te 
odpowiednio „dostosują” 
rozmiar kolby do danej 
sytuacji i mimo wszystko 
uzyskają wysoki, jak na te 
warunki plon. Przykładem 
takiej właśnie odmiany jest 

przeznaczony do uprawy na 
ziarno średniopóźny mie-
szaniec DKC3787 (FAO 
270) o rekordowo wysokim 
poziomie i znakomitej sta-
bilności plonowania na róż-
nych typach gleb. Natomiast 
odmiany o kolbach typu fix 
są jakby „zaprogramowane” 
na względnie stały rozmiar 
niezależnie od warunków. 
Oznacza to, iż w ich przy-
padku obsada musi być do-
brze dobrana. W sytuacji 
istotnie obniżonej liczby 
roślin osiągają one nieco 
niższe plony niż byłoby to 
możliwe w warunkach opty-
malnych. Z drugiej jednak 
strony w warunkach uprawy 
na dobrych stanowiskach 
można zwiększyć ich ilość 
wysiewu i przez to uzyskać 
większy plon.

Kolejnym ważnym czyn-
nikiem decydującym o za-
lecanej ilości wysiewanych 
nasion jest kierunek użytko-
wania kukurydzy. Odmiany 
przeznaczone do zbioru na 
ziarno wysiewa się w mniej-
szym zagęszczeniu niż od-
miany wykorzystywane do 
produkcji kiszonki. Dąży 
się w ten sposób do jak 
największego udziału kolb 
i ziarna w plonie całkowi-
tym, plon świeżej masy jest 
nieistotny. Chodzi również 
o wczesne kwitnienie i doj-
rzewanie oraz niską wilgot-
ność ziarna w czasie zbioru. 
Z kolei w przypadku odmian 
przeznaczonych do zbioru 
na kiszonkę najważniejszy 
jest plon ogólny świeżej 
masy. Wysoką produkcję 
biomasy uzyskuje się po-
przez zwiększenie ilości 
wysiewu nasion oraz póź-
niejszy termin siewu.

Jeszcze innym czyn-
nikiem wpływającym na 
optymalną obsadę roślin 
kukurydzy jest zasobność 
gleby w składniki pokar-
mowe i wodę. Uprawiając 
daną odmianę na glebie ży-
znej o wysokiej zawarto-
ści próchnicy, składników 
pokarmowych i wysokiej 

pojemności wodnej mo-
żemy zastosować wyższe 
zagęszczenie roślin niż na 
glebie lekkiej, przepuszczal-
nej, mniej zasobnej i prze-
suszonej. Wynika to z faktu 
istotnie różnego potencjału 
plonotwórczego wspomnia-
nych stanowisk. Na glebach 
słabszych nie ma sensu nad-
miernie zagęszczać roślin, 
ponieważ ograniczone za-
soby wody i składników 
pokarmowych nie będą 
wystarczające do uzyska-
nia wysokiego plonu przez 
zwiększoną liczbę roślin 
na jednostce powierzchni. 
W tym przypadku obniżamy 
nieco gęstość (np. hodowca 
odmiany DKC3972 w tych 
warunkach zaleca dla niej 
75 tys. roślin/ha). Nato-
miast na glebach lepszych 
zwiększenie obsady roślin 
prowadzi do bardziej ra-
cjonalnego wykorzystania 
zasobów naturalnych, czy-
li do maksymalizacji plo-
nu, dlatego w tej sytuacji 
zwiększamy zagęszczenie. 
Aby więc w pełni wykorzy-
stać potencjał plonotwór-
czy nowoczesnych odmian 
mieszańcowych należy 
przestrzegać optymalnych 
zaleceń agrotechnicznych 
opracowywanych przez ho-
dowców i przedstawicieli 
firm nasiennych.

Najważniejszym zabie-
giem uprawowym w ku-
kurydzy jest siew nasion. 
Staranność ich rozmiesz-
czenia w glebie i właściwa 
odsada roślin w dużym stop-
niu decydują o potencjale 
plonowania uprawy. Opty-
malne zagęszczenie zależy 
od wielu różnych czynników 
i dlatego nie zawsze podej-
mowane decyzje są trafione. 
Warto zaufać szczegółowym 
zaleceniom uprawowym po-
chodzącym od firm nasien-
nych i wybierać do uprawy 
te odmiany, które hodowcy 
testują w doświadczeniach 
agrotechnicznych.

Marcin Liszewski

Wysokość i jakość uzyskiwanych plonów zależy zarówno od warunków 
glebowo-klimatycznych, w których prowadzona jest produkcja rolna, jak i 
wszelkich działań podejmowanych przez rolnika.
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RGT TELEXX
FAO 220-230 (ziarno)

NORICO
FAO 240 (ziarno)

NK FALKONE
FAO 230-240 (ziarno)

SM HETMAN
FAO 240 (ziarno)

RGT OXXGOOD
FAO 190-200 (ziarno, kiszonka)

DKC 3380
FAO 240 (ziarno)

SY GLORIUS
FAO 240-250 (ziarno)

EVGENI CS
FAO 230-240 (ziarno)

DKC 3730
FAO 250-260 (ziarno)

ES ASTEROID
FAO 240 (ziarno)

NIKITA
FAO 250-260 (kiszonka)

NOWOŚCI

R E K L A M A

Kukurydza nie lubi chwastów

Na stanowiskach za-
niedbanych, gdzie chwa-
sty pojawiają się masowo 
i nie zostaną w porę wy-
eliminowane, może nawet 
dojść do zagłuszenia rośliny 
uprawnej i całkowitej utra-
ty plonu. Okres krytyczny, 
w którym obecność chwa-
stów jest najbardziej niepo-
żądana, trwa na ogół przez 
pierwszych kilka tygodni po 
wschodach, dopóki kuku-
rydza nie wytworzy około 
8-10 liści, które zaczynają 
wówczas zakrywać mię-
dzyrzędzia. Zachwaszcze-
nie wtórne, pojawiające się 
w późniejszym terminie, 
nie ma już tak istotnego 
wpływu na poziom plo-
nowania. W sytuacji, gdy 
niechemiczne metody walki 
z chwastami nie są w peł-
ni skuteczne, plantator ma 
do dyspozycji prawdziwy 
„arsenał” herbicydów, które 
może wykorzystać w bardzo 
szerokim przedziale czasu. 
W dalszej części artykułu 
przedstawione zostały wy-
brane substancje czynne 
oraz przykładowe produk-
ty handlowe, przeznaczone 
do eliminowania chwastów 
na plantacjach kukurydzy. 
Pełna lista zarejestrowanych 
środków oraz ich etykiety 
dostępne są na stronie in-
ternetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(www.gov.pl/web/rolnictwo/
ochrona-roslin).

Plantacja „czysta” od 
wschodów

Do ochrony przedwscho-
dowej dostępnych jest kil-
ka związków chemicznych, 

które mogą skutecznie za-
bezpieczyć plantację przed 
chwastami jednoroczny-
mi. Popularną substancją 
czynną wykorzystywaną 
w tym terminie jest S-me-
tolachlor, dostępny solo (np. 
Dual Gold 960 EC), w du-
ecie z mezotrionem (Camix 
560 SE) lub terbutyloazyną 
(np. Gardo Gold 500 SE), 
a także jako trójskładni-
kowy produkt zawierają-
cy zarówno mezotrion, jak 
i terbutyloazynę (Lumax 
537,5 SE). Ze względu na 
to, że S-metolachlor zwalcza 
głównie gatunki z rodziny 
traw, w praktyce bardziej 
przydatne są wspomnia-
ne kombinacje o znacznie 
szerszym spektrum chwa-
stobójczym. Cenionymi 
substancjami działającymi 
na wybrane jednoliścienne 
i szereg chwastów dwuli-
ściennych są pendimeta-
lina (np. Stomp 400 SC) 
i petoksamid (np. Succes-
sor 600 EC). Pendimetali-
na dostępna jest również 
w połączeniu z dimete-
namidem-P (np. Wing P 
462,5 EC), a petoksamid 
z terbutyloazyną (np. Suc-
cessor Tx 487,5 SE). Kolejna 
substancja to izoksaflutol, 
który można zastosować 
w fabrycznej mieszaninie 
z tienkarbazonem metylu 
(Adengo 315 SC). Duet ten 
eliminuje wiele pospolitych 
1 i 2 liściennych gatunków. 
Natomiast dla kombinacji 
izoksaflutol + flufenacet 
(Boreal 58 WG) skończył 
się już termin ważności ze-
zwolenia, jednak zakupiony 

wcześniej produkt rolnicy 
mogą wykorzystać jesz-
cze w tym sezonie (do 
5 września).

Istotnym warunkiem 
dla działania herbicydów 
przedwschodowych jest od-
powiednia wilgotność gleby. 
W warunkach suszy sub-
stancja czynna jest bardzo 
silnie wiązana, co znacząco 
ogranicza jej dostępność dla 
chwastów. Warto podkre-
ślić, że większość wymie-
nionych powyżej produktów 
można wykorzystać także 
we wczesnych terminach 
powschodowych. Pozwa-
la to rolnikowi na prze-
sunięcie zabiegu niekiedy 
nawet o kilka tygodni np. 
w razie wystąpienia nie-
sprzyjających warunków 
pogodowych.

Chwasty są, a kukury-
dzy brak

W specyficznej sytuacji, 
gdy chwasty wzejdą wcze-
śniej niż roślina uprawna, 
można wykorzystać glifo-
sat. Aktualnie dostępnych 
jest kilkadziesiąt produktów 
zawierających tę substancję, 
część z nich zarejestrowana 
jest do stosowania w kuku-
rydzy. Ze względu na to, że 
glifosat jest herbicydem nie-
selektywnym, nie można do-
puścić aby wszedł w kontakt 
z rośliną uprawną. Zabieg 
należy wykonać nie później 
niż 3 dni przed wschodami 
kukurydzy.

Rozpoznaj siewki, a po-
tem pryskaj

Herbicydowe zabiegi 
nalistne można wykonać 
w bardzo szerokim terminie, 
niektóre preparaty można 
aplikować nawet w stadium 
9 liści kukurydzy. Zbytnie 
zwlekanie z opryskiem nie 
jest jednak korzystne. Na 
plantacjach zachwaszczo-
nych w stopniu masowym 
nawet stosunkowo krótki 
okres konkurencji może 
wiązać się z istotną stratą 
plonu. W jednym z badań 
IUNG-PIB pozostawienie 
chwastów tylko przez 2 ty-
godnie po wschodach za-
owocowało 9% ubytkiem 
plonu kukurydzy.

„Kukurydziany” pro-
gram nalistnego zwalczania 

chwastów jest mocno roz-
budowany. Bazuje na ponad 
dwudziestu substancjach 
czynnych, które wchodzą 
w skład bardzo wielu pro-
duktów handlowych. Naj-
popularniejszą substancją 
pod względem ilości zare-
jestrowanych produktów 
jest nikosulfuron, obecny 
w kilkudziesięciu prepara-
tach (np. Nikosar 060 OD). 
Nikosulfuron jest przydat-
ny do niszczenia szeregu 
pospolitych w kukurydzy 
chwastów, w tym  proble-
matycznego perzu (jednak 
w niektórych etykietach 
perz nie został uwzględ-
niony, w części określany 
jest jako chwast wrażliwy, 
a w innych jako średnio 
wrażliwy). W podobnym 
zakresie wykorzystywany 
jest także rimsulfuron (np. 
Titus 25 WG) oraz duet fo-
ramsulfuron + jodosulfuron 
metylosodowy (np. Maister 
310 WG).

W skład wielu nalistnych 
herbicydów wchodzą rów-
nież 2,4-D (np. Dicopur 
600 SL) i dikamba (np. Di-
cash), związki chemiczne 
z grupy tzw. regulatorów 
wzrostu, przeznaczone do 
eliminowania wybranych 
gatunków dwuliściennych. 
Zazwyczaj są dostępne 
w mieszaninach fabrycznych 
z innymi substancjami. Tam 
gdzie pojawiają się głów-
nie chwasty dwuliścienne, 
można także wykorzystać 
np. działający kontaktowo 
bromoksynil (np. Bromotril 
250 SC).

Grupę substancji, które 
w ostatnich latach coraz 
silniej zaznaczają swoją 
obecność na rynku, two-
rzą trójketony: mezotrion 
(np. Madoka 100 SC), tem-
botrion (np. Laudis 44 OD) 
i sulkotrion (np. Shado 
300 SC). Związki te dzia-
łają na niektóre chwasty 
jednoliścienne oraz szereg 
dwuliściennych. Trójketo-
ny dostępne są solo oraz 
w fabrycznych połącze-
niach z innymi substancjami 
czynnymi.

mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Kukurydza jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie.
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W porę zapobiec chorobom
Choroby grzybowe kuku-

rydzy to coraz ważniejsza 
grupa organizmów szko-
dliwych. Szacuje się, że ich 
liczny pojaw w połączeniu 
z wystąpieniem szkodników 
może przyczyniać się do po-
wstania bezpośrednich strat 
w plonach ziarna kukurydzy 
wynoszących w skali kraju 
około 20-30%. Na poszcze-
gólnych plantacjach straty 
mogą być mniejsze, ale 
równie dobrze mogą być 
i znacznie wyższe, nawet 
połączone z całkowitą utra-
tą plonu. Takie sytuacje się 
zdarzają, zwłaszcza po epi-
demicznym pojawie głowni 
guzowatej, a w szczegól-
ności chorób fuzaryjnych, 
gdy plon ziarna zawierający 
duże ilości mikotoksyn nie 
może zostać sprzedany.

Patogeny wywołują-
ce choroby u kukurydzy 
są wszędobylskie, jednak 

są pewne czynniki, które 
wpływają na ich większy 
pojaw na plantacjach. Bez 
wątpienia jednym z najważ-
niejszych jest wydłużająca 
się w czasie monokultura. 
Nie jest to zaskoczenie, 
gdyż wiadomo od daw-
na, że większość grzybów 
chorobotwórczych zimuje 
w postaci zarodników prze-
trwalnikowych w resztkach 
pożniwnych i glebie, w tym 
zachowuje żywotność od 
roku do nawet kilku lat, 
z pewnymi wyjątkami 
w postaci głowni pylącej 
kukurydzy, której zarodniki 
mogą przetrwać żywe nawet 
przez okres 10 lat. Im zatem 
dłużej trwa monokultura, 
tym zwiększa się zasobność 
patogenów na stanowisku. 
Dodatkowym czynnikiem 
zwiększającym przeżywal-
ność patogenów jest słabe 
rozdrabnianie słomy po 

zbiorach (co wpływa także 
na wolniejszą mineralizację 
materii organicznej), w tym 
brak lub płytkie ich przyora-
nie – to powoduje, że przy 
monokulturze zarodniki 
łatwiej mogą zainfekować 
nowe rośliny, gdyż są na lub 
tuż pod powierzchnią gleby, 
skąd z wiatrem lub kroplami 
wody łatwiej migrują. Jak 
pokazuje jednak praktyka, 
nie zawsze na stanowiskach 
zasobnych w materiał in-
fekcyjny grzybów dochodzi 
do silnego rozwoju chorób, 
gdyż tutaj do gry wchodzi 
kolejny istotny czynnik 
jakim jest pogoda. To ona 
w dużej mierze odpowiada 
za to, czy grzyb znajdzie 
odpowiednie warunki do in-
fekcji czy też nie. Nie można 
także zapominać o zróżnico-
wanej podatności odmian na 
choroby, zastosowane nawo-
żenie, a także inne zabiegi 

pielęgnacyjne wpływające 
na kondycję roślin, włącznie 
z ochroną przed chwastami 
i szkodnikami.

Grzyby chorobotwórcze 
towarzyszą roślinom od mo-
mentu wysiania ziarna do 
gleby aż do zbioru plonu, 
w tym niektóre obecne są 
w trakcie jego przechowy-
wania (choroby przechowal-
nicze). Z uwagi na rosnące 
znaczenie gospodarcze są 
coraz częściej obiektem 
zwalczania z wykorzysta-
niem zaleceń integrowanej 
ochrony roślin. Bez wzglę-
du na gatunek uprawianej 
rośliny wiadomym jest, że 
lepiej jest zapobiegać niż 
zwalczać sprawców cho-
rób, zwłaszcza, gdy doko-
nały już nieodwracalnych 
uszkodzeń tkanek. Tak samo 
jest i w kukurydzy.

W odróżnieniu choć-
by od zbóż, w uprawach 

kukurydzy łatwo jest 
sporządzić harmonogram 
ochrony roślin przed cho-
robami, niemniej musi się 
on opierać na solidnych 
podstawach. Pierwszą i naj-
ważniejszą jest na bieżąco 
wykonywany monitoring 
pojawu pierwszych objawów 
chorobowych – dotyczy to 
zwłaszcza chorób liści oraz 
fuzariozy kolb. Jest on pro-
sty w przeprowadzeniu, 
gdyż polega na systema-
tycznej obserwacji roślin od 
czerwca na obecność cha-
rakterystycznych dla danej 
choroby objawów na liściach 
i kolbach – te należy oczy-
wiście umieć odróżniać. 
W przypadku chorób po-
jawiających się bezpośred-
nio na początku wegetacji 
wskazane jest sięgnięcie do 
zapisków z poprzedniego 
sezonu wegetacyjnego pod 
kątem nasilenia ich wystę-
powania. Jest to kluczowe 
do zaplanowania zabiegów 
przedsiewnego zaprawiania 
materiału siewnego. Dodat-
kowo całość planowania 
zabiegów ochrony roślin 
musi być podparta znajo-
mością terminów w których 
dochodzi do infekcji roślin 
i pojawiania się pierwszych 
objawów chorobowych. 
W tabeli 1 podano orien-
tacyjne terminy w których 
dochodzi do porażenia roślin 
i w których mogą pojawić 
się pierwsze widoczne ob-
jawy chorobowe. Terminy 
te mogą nieco się zmieniać 
w zależności od terminu sie-
wu kukurydzy, wczesności 
odmiany, a w szczególności 
oddziaływania warunków 
pogodowych, które przy-
śpieszają bądź wstrzymują 
rozwój patogenów.

Na podstawie powyższej 
tabeli wiadomym jest, że 
w ramach działania pro-
filaktycznego pierwsze 
działania zapobiegające 
pojawom zgorzeli siewek, 
głowni guzowatej i głowni 
pylącej kukurydzy należy 
podjąć już na etapie zakupu 
ziarna siewnego, gdyż tylko 
wówczas można je zapra-
wić odpowiednią zaprawą 
fungicydową – zaprawa 

ta ma działanie profilak-
tyczne, gdyż w momencie 
jej zastosowania patogeny 
jeszcze nie porażają roślin. 
Nie ma bowiem zarejestro-
wanych żadnych preparatów 
do zwalczania tych chorób 
w późniejszym okresie 
wegetacji.

Jak można również za-
uważyć, w przypadku cho-
rób liści tj. drobnej i żółtej 
plamistości liści bądź rdzy 
kukurydzy zabiegi ograni-
czania ich pojawu przypa-
dają od końca czerwca, 
lecz z praktyki wiadomo, 
że najczęściej uaktywnia-
ją się w lipcu.  Z tego tak-
że powodu bardzo często 
praktykuje się, że zabiegi 
na liście łączy się z zabie-
giem przeciwko omacnicy 
prosowiance. Jest to uzasad-
nione ekonomicznie, gdyż 
ogranicza ilość przejazdów, 
a z racji dopiero pojawia-
nia się pierwszych objawów 
chorobowych jest szansa na 
wstrzymanie dalszego roz-
woju patogenów. Gdy już 
dojdzie bowiem do poważ-
nego uszkodzenia tkanki li-
ścia zabieg fungicydowy nie 
ma większego sensu – nie 
odbuduje już utraconej tkan-
ki. Przy okazji zwalczania 
omacnicy prosowianki moż-
na zabieg także połączyć ze 
zwalczaniem fuzariozy kolb. 
W przypadku fuzariozy ło-
dyg, która często rozwija się 
w następstwie żerowania gą-
sienic omacnicy już samo jej 
zwalczenie jest działaniem 
poprawiającym zdrowotność 
łanu. Jest to o tyle ważne, że 
przeciwko fuzariozie łodyg 
nie ma zarejestrowanego 
obecnie żadnego preparatu.

W tabelach 2 i 3  podano 

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. nadzw. 

IOR – PIB, 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie 
Polski Związek Producentów 

Kukurydzy w Poznaniu

Jak sporządzić harmonogram ochrony plantacji kukurydzy przed patogenami?

Tabela 1.

Choroba Termin infekcji roślin
Orientacyjny termin pojawu 

pierwszych objawów 
chorobowych

Wygląd pierwszych objawów chorobowych

Zgorzel siewek kwiecień lub maj kwiecień lub maj

brak wschodów roślin (zwykle placowy), bądź też 
żółknięcie, więdnięcie, przewracanie się i zamieranie 
siewek lub młodych roślin rozwijających pierwszych 

kilka liści,

Głownia guzowata

od kwietnia lub maja (pierwsza 
generacja choroby), od lipca 

(druga generacja) oraz od 
sierpnia (trzecia generacja)

maj lub czerwiec (pierwsza 
generacja), lipiec i sierpień 
(druga i trzecia generacja)

pierwsza generacja uwidacznia się zwykle już od 
4-5 liścia kukurydzy w postaci niewielkich zgrubień 

(narośli) na blaszkach liściowych lub na łodyżkach bądź 
na stożku wzrostu,

Głownia pyląca od kwietnia lub maja od końca czerwca lub lipca

porażone rośliny są niższe od zdrowych i zwykle 
jasnozielone, dopiero potem wiechy i kolby całkowicie 

lub częściowo przekształcają się w ciemnobrunatną lub 
czarną masę grzybni i zarodników

Drobna plamistość liści od czerwca lub lipca od końca czerwca

zwykle pojawiają się na liściach dolnych, niemniej 
choroba może od razu opanować najwyżej położone 

organy wegetatywne. Objawy to drobne, żółtawe, 
średnicy ok. 1–4 mm, chlorotyczne i dobrze widoczne 
pod światło plamki na liściach. Z czasem pojawiają się 

także na pochwach liściowych i liściach 
okrywowych kolb,

Żółta plamistość liści od lipca od końca czerwca lub od lipca

zmiany chorobowe widoczne są na dolnych liściach, 
a później stopniowo przesuwają się ku górze rośliny aż 

do liści okrywowych kolb. Mają postać szarobrunatnych 
plam otoczonych czerwonobrunatną obwódką. 

Przebarwienia są owalne, wydłużone, o nieregularnych 
kształtach, najczęściej układające się wzdłuż 

nerwów liści,

Rdza kukurydzy od czerwca lub lipca od końca czerwca lub od lipca

na liściach tworzą się rdzawe, wydłużone, 
poduszeczkowate brodawki wielkości od 0,2 do 2 mm. 

Są one rozproszone po całej powierzchni blaszek 
liściowych po obu stronach,

Fuzarioza łodyg od lipca (lub od kwietnia/maja 
– rozwój ze zgorzeli siewek)

od lipca, zwykle jednak od 
września

liście zainfekowanych roślin zaczynają stopniowo 
więdnąć, żółknąć i zasychać od dołu ku górze. Cała 

roślina staje się chlorotyczna i osłabiona we wzroście.

Fuzarioza kolb od lipca od lipca
na znamionach lub liściach okrywowych w okresie 

mlecznej i woskowej dojrzałości ziarna pojawia się biała, 
różowa lub czerwona grzybnia.
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Tabela 2. Zaprawy fungicydowe zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami 

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka 

Zgorzel siewek 
Głownia guzowata kukurydzy

Głownia pyląca kukurydzy
Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna

Zgorzel siewek Flowsan FS tiuram 300 ml/100 kg ziarna

Zgorzel siewek
Głownia guzowata kukurydzy Maxim XL 034,7 FS fludioksonil + metalaksyl-M 100 ml/100 kg ziarna

Zgorzel siewek Sarox T 500 FS karboksyna + tiuram 375 ml/100 kg ziarna

Zgorzel siewek
Głownia kukurydzy Vitavax 200 FS karboksyna + tiuram 300 ml/100 kg

Zgorzel siewek
Głownia pyląca kukurydzy Vibrance 500 FS sedaksan  2,5 ml/50 tys. ziarna

Tabela 3. Fungicydy nalistne zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka na ha Termin stosowania

Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści Quilt Xcel 263,8 SE azoksystrobina + 

propikonazol 1,0 l
opryskiwać 1 raz od fazy 

wydłużania pędu do końca fazy 
kwitnienia

Drobna plamistość liści 
Rdza kukurydzy

Żółta plamistość liści Retengo piraklostrobina 0,7–1,0 l
opryskiwać 1 raz od początku 

wzrostu źdźbła do pełni kwitnienia 
kukurydzy

Fuzariozy
Rdza kukurydzy

Żółta plamistość liści
Retengo Plus 183 SE piraklostrobina + 

epoksykonazol 1,0–1,5 l

opryskiwać 1 raz od fazy 
trzeciego kolanka do pełni fazy 

kwitnienia

Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści

Propulse 250 SE fluopyram + 
protiokonazol 1,0 l

opryskiwać po wystąpieniu 
pierwszych objawów choroby, od 
fazy początku wzrostu źdźbła do 

końca fazy kwitnienia

Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści

Agristar 250 SC; Azbany 
250 SC; AzoGuard;

Azoksystrobi 250 SC; 
Azoscan 250 SC;

Aztek 250 SC; Azyl 250 SC; 
Demeter 250 SC;

Erazer; Korazzo 250 SC; 
Ksystro 250 SC;

Rezat 250 SC; Tascom 
250 SC; Tazer 250 SC;

Tiger 250 SC; Zetar 250 SC.

azoksystrobina 1,0 l

opryskiwać 1–2 razy od początku 
fazy 9. kolanek do końca fazy 

dojrzałości fizjologicznej 
ziarniaków

Głownia pyląca kukurydzy (P. Bereś)

Pierwsza generacja głowni guzowatej na stożku wzrostu 
(P. Bereś)

Początek rozwoju fuzariozy kolb na ziarniakach (P. Bereś)Rdza kukurydzy (P. Bereś)

wykaz aktualnie zareje-
strowanych fungicydów do 
ochrony kukurydzy przed 
chorobami. Zaprawy na-
sienne są zwykle odgórnie 
stosowane. Każda z dostęp-
nych zapraw wymienionych 
w tabeli chroni rośliny przed 
zgorzelą siewek, ale tylko 
niektóre zabezpieczają je 
choćby przed głownią py-
lącą, czy też głownią guzo-
watą. Mając zatem problem 
z głowniami należy odpo-
wiednio wcześnie złożyć 
zamówienie na zaprawianie 
ziarna konkretną zaprawą, 
która je ograniczy. Zawsze 

istnieje także możliwość 
niezależnego przekazania 
ziarna siewnego do firm 
zajmujących się usługo-
wym zaprawianiem mate-
riału siewnego.

Uzupełnieniem użycia za-
praw nasiennych w ochronie 
kukurydzy przed chorobami 
grzybowymi jest zastosowa-
nie fungicydów nalistnych 
wymienionych w tabeli 
3. W zależności od prepa-
ratu, ale także i zwalczanych 
chorób zaleca się wykonać 
1 lub 2 zabiegi opryskiwa-
nia roślin.

Fuzarioza łodyg - objawy grzyba na zewnątrz łodygi w postaci 
grzybni (P. Bereś)

Pierwsze objawy drobnej plamistości liści w postaci pojedyn-
czych plamek (P. Bereś)

Zgorzel siewek (P. Bereś)
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