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Sytuacja na rynku zbóż i kukurydzy

W dniu 9 grudnia 
2019 roku w Warszawie 
odbyła się wspólna kon-
ferencja prasowa PZPK 
i PZPRZ. Poświęcona była 
podsumowaniu sytuacji na 
rynku zbóż i kukurydzy 
w sezonie 2019. Specjalnym 
tematem konferencji było 
podsumowanie kampanii 
promocyjnej „Złote ziarno 
kukurydzy w zdrowej pol-
skiej diecie” prowadzonej 
przez PZPK, w ramach Fun-
duszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych. 
Konferencja zgromadziła 
dziennikarzy prasy rolniczej 
oraz ekspertów z dziedziny 
rolnictwa.

Prof. Tadeusz Michalski, 
Prezes PZPK, odniósł się do 
sytuacji na rynku kukury-
dzy. Głównym problemem 
była susza glebowa i atmos-
feryczna, która spowodo-
wała znaczącą redukcję 
plonów. Susza objęła dużą 

część kraju, w szczególno-
ści woj. wielkopolskie, ku-
jawsko pomorskie, lubuskie, 
zachodniopomorskie, opol-
skie, częściowo woj. łódzkie, 
dolnośląskie i mazowieckie. 
Punktowo susza wystąpiła 
też na terenie innych woje-
wództw. Redukcja plonów 
ziarna była większa niż 
w „suchym” 2018 roku, 
które GUS szacował na 
59,9 dt/ha. Szacunkowa 
powierzchnia kukurydzy 
na ziarno wyniosła około 
670 tys. ha. Część tej po-
wierzchni została zebrana na 
kiszonkę. Także plony zielo-
nej masy do zakiszania były 
mniejsze niż w poprzednim 
sezonie. W 2018 roku GUS 
szacował je na 426 dt/ha. 
Według PZPK plony ziar-
na w 2019 roku wyniosły 
5,2 -5,6 ton/ha.

Prof. Michalski podkre-
ślił zalety kukurydzy, jako 
rośliny polowej. Wśród nich 

najważniejsze to: bardzo 
wydajny tropikalny typ 
fotosyntezy C4, relatywnie 
małe pobieranie wody i azo-
tu na jednostkę masy, dobra 
przydatność do zakiszania, 
dobre wykorzystywanie 
nawożenia organicznego, 
podstawowy produkt spo-
żywczy w wielu rejonach 
Świata. To również roślina 
o olbrzymich możliwościach 
plonotwórczych, wynikają-
cych z postępu w hodowli 
nowych odmian. W prze-
prowadzonych w USA, 
w 2018 roku, konkursach 
polowych uzyskano rekor-
dowe plony: uprawa polowa 
tradycyjna deszczowana - 
30 ton ziarna/ha, uprawa 
tradycyjna niedeszczowana 
-24,4 ton ziarna/ha.

W porównaniu do lat 
1971-1990, gdzie udział 
postępu biologicznego we 
wzroście plonów, w porów-
naniu do innych czynników 

agrotechnicznych, wynosił 
52%, w latach 2000 udział 
tego czynnika kształtuje się 
na poziomie 75%. Według 
COBORU w liczba odmian 
kukurydzy w Krajowym Re-
jestrze w grudniu 2019 wy-
nosiła 213, a w rejestrze 
CCA (UE) aż 5546. Część 
odmian z katalogu unijnego 
jest przedmiotem uprawy 
w Polsce.

W kontekście ocieplenia 
klimatu, zalety kukurydzy, 
to największy potencjał 
produkcyjny, możliwość 
uprawy późniejszych od-
mian o większym poten-
cjale produkcyjnym, małe 
potrzeby wodne.

Anna Kołakowska z Fran-
cuskiej Federacji Producen-
tów Nasion Kukurydzy 
i Sorga (FNPSMS) przed-
stawiła aktualny stan i pro-
gnozy uprawy kukurydzy 
oraz bilans ziarna w UE na 
tle produkcji światowej. Pro-
jektowana produkcja ziar-
na kukurydzy w sezonie 
2019/2020 w Świecie wy-
niesie 1102 mln ton, spo-
życie 1126 mln ton, spadek 
zapasów do 279 mln ton.

W 2019 roku, w Europie 
(UE +Rosja, Ukraina + 
Białoruś) nastąpił wzrost 
powierzchni zasiewów 
o 4% i wyniósł 27,3 mln 
ha. Szereg krajów z powo-
du suszy (źródło: biuletyn 
Mars październik 2019), 
zanotowało spadek plonów 
w stosunku do średniej wie-
loletniej. Wśród tych krajów 
były min.: Francja (8,3 t/ha), 
Niemcy (8,7 t/ha), Hiszpania 
(10,7 t/ha), Włochy

(9,0 t/ha), Polska (5,2 t/

ha). Jedynie wzrost plonów 
zanotowały Rumunia (6,3 t/
ha), Bułgaria (7,0 t/ha), Wę-
gry (7,9 t/ha). Bilans ziarna 
w bieżącym sezonie w UE 
przedstawia się następują-
co: produkcja 67 mln ton, 
zapasy 25 mln ton, import 
17 mln ton (import w sezo-
nie 2018/19 aż 24,1 mln ton). 
Zużycie: pasza dla zwierząt 
65 mln ton, przemysłowe 
i konsumpcja przez ludzi 
17 mln ton, zapasy 22 mln 
ton, eksport 4 mln ton, inne 
1 mln ton.

Z tych danych wynika, że 
Unia stała się największym 
światowym importerem 
ziarna kukurydzy, wyprze-
dzając Japonię i Meksyk.

Według Anny Kołakow-
skiej na niski poziom cen 
ziarna ma wpływ olbrzymia 
presja kukurydzy ukraiń-
skiej. Produkcja rośnie 
z roku na rok i jest aktualnie 
oceniana na 35-36 mln ton, 
co wpływa na intensywny 
eksport. Także wysoka 
produkcja ziarna pszeni-
cy, przekraczająca w UE 
200 mln ton, wpływa na 
spadek cen ziarna kuku-
rydzy. Ziarno pszenicy jest 
wykorzystywane w pierw-
szej kolejności do produk-
cji mieszanek paszowych. 
Wpływ na spadek notowań 
kukurydzy ma duży eksport 
kukurydzy południowo-
-amerykańskiej, szczególnie 
brazylijskiej. Eksport kuku-
rydzy z USA jest na niskim 
poziomie, z uwagi na spoży-
cie wewnętrzne, w szczegól-
ności ze względu na spadek 
zapasów bioetanolu.

Prognozy dla Polski za 

2019 rok, plony kukury-
dzy na poziomie 5,2 t/ha, 
produkcja około 3,3 mln 
ton. Ceny na kukurydzę su-
chą około 600zł, na mokrą 
około 400 zł. W kontekście 
kolejnego sezonu potrzeba 
odbudowania bazy paszo-
wej, zwiększenia zasiewów 
kukurydzy na kiszonkę.

Podsumowania kampanii 
promocyjnej „Złote ziarno 
kukurydzy” w zdrowej pol-
skiej diecie dokonał dr inż. 
Roman Warzecha, członek 
Rady PZPK. W swojej pre-
zentacji przedstawił zało-
żenia kampanii, wskazując 
grupy społeczne, do których 
ona jest adresowana, czyli 
do konsumentów, dzieci, 
osób dorosłych i starszych, 
rolników producentów 
ziarna kukurydzy, oraz do 
dziennikarzy i innych osób 
opiniotwórczych. Wskazał 
na produkty spożywcze 
otrzymywane z kukury-
dzy min. skrobię, kasze, 
mąkę syrop, płatki, chrupki, 
olej oraz na konsumpcyjną 
kukurydzę cukrową. Wła-
ściwości spożywcze pro-
duktów z kukurydzy są 

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików

Konferencja prasowa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy i Polskiego 
Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Prezes PZPK Tadeusz Michalski i Prezes PZPRZ Stanisław Kacperczyk
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wszechstronne. Zawierają 
one wysokoenergetyczne 
cukry proste, błonnik regu-
lujący działanie przewodu 
pokarmowego, ważne makro 
i mikroelementy, witaminy. 
Są one ważnym składnikiem 
diety bezglutenowej, anty-
nowotworowej ora źródłem 
silnych antyoksydantów.

W ramach kampanii 
zrealizowano stoiska pro-
mocyjne na imprezach 
polowych, w ZDOO COBO-
RU w Kawęczynie (pole 
w Radzikowie), w PODR 
w Boguchwale, W PODR 
w Szepietowie, podczas 
Dni Woj. Mazowieckiego 
i Łódzkiego w Skrzelewie. 
Specjalnym wydarzeniem 
było stoisko w Spale podczas 
dożynek prezydenckich, 
które wizytował Pan pre-
zydent Andrzej Duda wraz 
z małżonką. Zorganizowano 
także warsztaty kulinarne 
dla dzieci w Zwierzyńcu 
i dla młodzieży w Zespole 
Szkół Przemysłu Spożyw-
czego w Poznaniu.

W prasie rolniczej ukazało 

się 5 tematycznych artyku-
łów dotyczących wykorzy-
stania kukurydzy dla celów 
spożywczych.

Stanisław Kacperczyk – 
Prezes Polskiego Związku 
Producentów Roślin Zbożo-
wych, w swoim wystąpieniu 
odniósł się do najważniej-
szych problemów branży 
zbożowej. Anomalie pogo-
dowe w 2019 spowodowa-
ły, że w jego gospodarstwie 
w ciągu 2 tygodni, wskutek 
suszy i wysokich tempera-
tur „zniknęło” 30% plonu 
zbóż do poziomu poniżej 
5 t/ha, a jeszcze w czerw-
cu potencjał plonowania był 
oceniany na 8-9 ton. Według 
opinii Prezesa zbiory zbóż 
z kukurydzą, szacowane 
przez GUS na poziomie 
28,9 mln ton, są zawyżone. 
Zebrano niecałe 28 mln ton. 
Ceny zbóż nie korespondują 
z opłacalnością produkcji. 
Wzrosły koszty produkcji. 
Ceny środków produkcji, 
ciągników, kombajnów i in-
nych maszyn są dla rolników 
„niewyobrażalne”. Za tonę 

ziarna pszenicy rok temu 
płacono 833 zł, a obecnie 
około 700 zł (-18%). Nie do 
przyjęcia jest nawożenie 
azotem ozimin od 1 mar-
ca. Jest to termin zbyt póź-
ny; występują straty azotu 
i wody. Biorąc pod uwagę 
ocieplenie klimatu i wcze-
śniejszą wegetację należy 
powrócić do stosowania 
nawożenia azotem od po-
łowy lutego.

Według opinii Prezesa, 
napływ ziarna kukurydzy 
z Ukrainy, powinien być 
poddany kontroli jako-
ściowej. Między innymi na 
Ukrainie do ochrony kuku-
rydzy są stosowane substan-
cje aktywne niedopuszczone 
w UE. W tej kwestii należy 
wspierać działania Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
który podejmuje stosowne 
działania w KE.

Innym problemem jest 
wycofywanie środków 
ochrony roślin. W 2018 roku 
wycofano 18 substancji ak-
tywnych, a zarejestrowano 
tylko jedną. Większa liczba 
substancji aktywnych daje 
możliwość ich dywersyfika-
cji i skuteczniejszej ochrony 
roślin.

Konieczne jest włącze-
nie roślin bobowatych do 

zazielenienia i dopuszcze-
nie do stosowania w tych 
uprawach, chociaż jed-
nego zabiegu herbicydo-
wego. Obecnie ta grupa 
roślin przegrywa walkę 
z chwastami.

Prezes Kacperczyk pod-
sumował wymianę młodych 
rolników prowadzonych 
przez Związek ze stanem 
Texas. W ciągu 7 lat tej wy-
miany wyjechało 70 osób 
i tyle samo przyjechało ze 
stanu Texas. Promotorem 
tej wymiany ze strony ame-
rykańskiej jest naukowiec 
polskiego pochodzenia, 
Prof. Jim Mazurkiewicz, 

a koordynatorem ze stro-
ny polskiej Katarzyna Bo-
czek, vice dyrektor CDR 
w Brwinowie.

Marian Borek, z-ca dyrek-
tora Departamentu Rynków 
Rolnych MRiRW, podkre-
ślił znaczenie kukurydzy 
dla polskiego rolnictwa, 
jako przykład olbrzymie-
go sukcesu. Z rośliny ni-
szowej kukurydza stała 
się rośliną powszechnie 
uprawianą. Polska, z im-
portera ziarna kukurydzy, 
stała się jego eksporterem. 
Polska kukurydza i pszenica 
są cenione na rynkach za-
granicznych. Biogospodarka 
stwarza nowe możliwości 
zagospodarowania ziarna 
kukurydzy. Istnieją duże 
potencjalne możliwości za-
gospodarowania kukurydzy 
na cele energetyczne. Rosja 
i Ukraina to światowi eks-
porterzy zbóż i kukurydzy.

Dyrektor Borek zapo-
wiedział, że od 1 marca 

2021 będzie uruchomiona 
platforma sprzedażowa, 
jako nowy instrument, 
przy giełdzie papierów 
wartościowych.

W aspekcie problemów 
pogodowych, zachodzi py-
tanie jak nimi zarządzać?. 
Podstawowe zagadnienie 
to poprawienie retencji 
gleby, poprzez zwiększe-
nie zawartości substancji 
organicznej w glebie. We-
dług opinii dyrektora Bor-
ka należy zwiększyć areał 
zbóż ozimych kosztem zbóż 
jarych, których plonowanie 
jest w większym stopniu 
uzależnione od warunków 
pogodowych.

W końcowej części kon-
ferencji dr Wiesław Łopa-
ciuk, z Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, przedstawił 
obszerny wykład na temat 
„Rynek zbóż w sezonie 
2019/20”.
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Zainteresowanie Standardem PIM „Bez GMO” stale wzrasta

Zainteresowanie Standar-
dem Certyfikacji Systemów 
Zarzadzania Jakością i Bez-
pieczeństwem Żywności 
„Bez GMO” opracowanym 
przez Polską Izbę Mleka sta-
le wzrasta. Dzieje się tak, 
ponieważ produkty ozna-
czone znakiem PIM „Bez 
GMO” pozwalają stwierdzić, 

iż dany produkt w 100% nie 
zawiera GMO i jest wysokiej 
jakości. Ponadto oznaczenie 
produktu znakiem PIM „Bez 
GMO” wskazuje, że na każ-
dym etapie produkcji wyklu-
czono wykorzystanie GMO. 

Standard PIM „Bez GMO” 
jest pierwszym tak komplek-
sowym, krajowym zbiorem 

zasad określającym wyma-
gania w obszarze znakowa-
nia produktów wolnych od 
GMO, definiującym również 
wymagania dla zakładu mle-
czarskiego czy gospodar-
stwa. Standard uwzględnia 
cały zakres wymagań dla 
wielu poziomów łańcucha 
żywnościowego i paszowego 

(produkcja, handel, trans-
port, magazynowanie). 
Standard bierze pod uwa-
gę krajowe oraz branżowe 
wymagania, co powoduje, 
że jest podzielony na mo-
duły, które są dopasowane 
do specyfiki działalności 
danego uczestnika. Jego 
przewagę stanowi to, że 

wraz z kolejnymi katalogami 
wymagań standard obejmie 
cały łańcuch wytwarzania 
produktów mleczarskich. 
Ponadto Standard PIM „Bez 
GMO” ma na celu zapewnić 
należytą staranność w obo-
wiązku spełniania wyma-
gań ustawy o znakowaniu 
„bez GMO”.

Należy pamiętać, iż 
producenci mają obowią-
zek zamieszczać informa-
cje jeśli produkt zawiera 
przynajmniej 0,9% skład-
ników zmodyfikowanych 
genetycznie. Oznakowa-
nie produktów „Bez GMO”, 
które znacznie różnią się 
od ich konwencjonalnych 
odpowiedników, pomaga 
ostrzegać konsumentów 
o różnicach w zakresie 
ich alergenności, wartości 
odżywczej i toksyczności. 
Takie podejście do ozna-
kowania odpowiada na 
podstawowe obawy więk-
szości konsumentów, a tym 
samym chroni zdrowie pu-
bliczne przed potencjalnym 
ryzykiem.

Wszystkie firmy zainte-
resowane uzyskaniem cer-
tyfikatu PIM „Bez GMO” 
zapraszamy do kontaktu 
z biurem Polskiej Izby Mle-
ka: nongmo@izbamleka.pl

Źródło: Polska Izba Mleka
Opracowanie redakcyjne: 

Roman Barszcz
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Kukurydza od Syngenty

Karol  Koz łowsk i: 
Pierwszą odmianą, którą 
polecam, jest Talisman, 
nasza f lagowa odmia-
na, numer 2 w badaniach 
rozpoznawczych COBO-
RU w 2015, a numer 1 - 
w 2016. Wówczas plonowała 
na poziomie 111% wzorca. 
Jest to odmiana praktycz-
nie bez wad, nie wyle-
ga, kolba jest w typie fix, 

a stabilnie plonuje w każdej 
lokalizacji i warunkach 
agrometeorologicznych.

Michał Paulus: Kolejną 
odmianą, którą w minionym 
roku prezentowaliśmy na po-
kazach polowych, jest Pan-
doras. Jest nowa, a wyróżnia 
ją wybitna zdrowotność. 
Minione lata były bardzo 
trudne pod względem za-
wartości mykotoksyn, więc 

odporność na grzyby z ro-
dzaju Fusarium jest na wagę 
złota. Ma FAO 240 i tym 
samym jest ona o 20 póź-
niejsza od Talismana. Będzie 
w sprzedaży od wiosny 2018.

KK: Również warta po-
lecenia jest nowość SY 
Kardona o FAO 250, któ-
ra jest odmianą typowo 
kiszonkową. W naszych 
wewnętrznych badaniach 
w rozmaitych lokalizacjach 
w całym kraju uzysk plonu 
suchej masy był na poziomie 
22t/ha. Pod tym względem 
jest liderem, co widać rów-
nież w badaniach COBORU. 
Co najważniejsze: kiszon-
ka z niej cechuje się bardzo 
dobrą strawnością i dużą 
energią. Jest to więc idealna 
odmiana dla producentów 
mleka, posiadających wyso-
kowydajne krowy. Również 
dobrze spisuje się w uprawie 

na ziarno, kolby są duże 
i odporne na fusarium.

MP: Ostatnią odmianę, 
którą chcielibyśmy wspo-
mnieć to Impuls o liczbie 
FAO 260. Jest w ostatniej 
fazie badań, a co warte pod-
kreślenia - należy do grupy 
odmian Artesian – wysoce 
odpornych na stres tempera-
tury i niedoboru wody. Z tej 
samej grupy jest Fenomen, 
który w badaniach COBO-
RU był numerem jeden ex 
aequo z Talismanem. Poten-
cjał plonowania Impulsa jest 
dużo większy niż Fenome-
na, bo wyraźnie widoczna 
jest większa kolba, z ładnie 
wykształconymi ziarniaka-
mi o charakterystycznym 
czerwonawym zabarwieniu.

Raport Rolny: Które od-
miany wypadają najlepiej, 
jeśli chodzi o kolbę i jakość 
ziarna?

KK: Najlepiej wypadają 
odmiany, które mają nową 
genetykę: zarówno Tali-
sman, Pandoras jak i Im-
puls. Rynek kukurydzy jest 
coraz bardziej wymagają-
cy, a mierzona przez firmy 
skupowe zawartość myko-
toksyn i deoksyniwalenolu 

(DON) dyskwalifikuje ziarno. 
Wprawdzie dysponujemy fun-
gicydami zarejestrowanymi 
w kukurydzy, ale odporność 
odmianowa jest rzeczą naj-
istotniejszą, bo daje roślinie 
naturalną zdrowotność, czego 
fungicydami nie osiągniemy.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Jakie odmiany kukurydzy z portfolio Syngenty warto wziąć pod uwagę na 2018 
rok? Pytamy Karola Kozłowskiego i Michała Paulusa.

Dlaczego ONYX jest nowym wyzwaniem  
dla rolników uprawiających kukurydzę ?

Ale nie tylko przedwscho-
dowe stosowanie her-
bicydów jest jedynym 
rozwiązaniem. Wiele firm, 
uwzględniając specyfikę wa-
runków pogodowych zaleca 
dodatkowo, aby produkty 
typowo przedwschodowe 
aplikować również do fazy 
2-4 liścia kukurydzy.

Powodów, dla których 
co raz więcej rolników 
decyduje się na zabieg od-
chwaszczający krótko po 
jej wschodach, to przede 
wszystkim większa pewność 
sprzyjających warunków 
pogodowych dla oprysku 
kukurydzy oraz możliwość 
najlepszego doboru herbicy-
dów do występujących na 
polu chwastów.

Zabieg taki sprzyja 

włączeniu do oprysku np. 
cynku lub fosforu w formie 
nalistnej, który w tej fazie 
kukurydzy jest niezwykle 
potrzebny.

Trzy produkty: Osor-
no, Daichi i Onyx speł-
niają wymagania każdego 
rolnika ponieważ są to 
produkty wzajemnie uzu-
pełniające się w zwalcza-
niu chwastów:

Osorno (mezotrion) dzia-
ła głównie nalistnie i czę-
ściowo doglebowo i jest 
idealny do zastosowania 
tam, gdzie kukurydza upra-
wiana jest:
• w monokulturze,
• nawożona gnojowicą,
• gdzie zaczyna się ob-

serwować odporność 
chwastów,

Daichi w formulacji OD 
(nikosulfuron z dodatkiem 
specjalnego adiuwantu) – 
działa głównie poprzez li-
ście, nieco mniej doglebowo 
(znakomicie uzupełnia się 
z OSORNO)
• Zwalcza komosę białą 

przy odmiennym mecha-
nizmie działania, zapo-
biegającym uodpornieniu 
chwastu,

• Wzmacia działanie na 
szarłat szorstki, wspól-
nie z mezotrionem,

• Doskonały dodatek z me-
zotrionem po wschodach 
kukurydzy,
ONYX – efekt dodat-

kowego UDERZENIA 
(pirydat – to nowocze-
sna formulacja o działa-
niu kontaktowym, która 

zawiera adiuwant)
• Efekt dodatkowego UDE-

RZENIA; żaden produkt 
stosowany do odchwasz-
czania kukurydzy w po-
łączeniu z mezotrionem 
i nikosulfuronem nie po-
woduje tak niezwykłego 
efektu niszczenia chwa-
stów z ONYX-em, który 
można na polu obserwo-
wać już po 4-5 dniach 
(w zależności od prze-
biegu pogody), 

• wyjątkowy i niespotykany 
efekt produktu zwalczają-
cego chwasty 2-liścienne, 
który „dobija” chwastnicę 
jednostronną w mieszance 
z Osorno i Daichi, 

• w mieszance z Osorno 
i Daichi stanowi doskonałe 
rozwiązanie w zwalczaniu 

chwastów z grupy bodzisz-
kowatych; należy brać pod 
uwagę zwalczanie tych 
chwastów w rotacji, które 
stanowią co raz większe za-
grożenie w uprawie rzepaku, 

• zwalczanie samosiewów 
rzepaku.
Trzy preparaty w takich 

samych trzech dawkach po 
0,5 l/ha (z wyjątkiem, gdy 
pojawi się perz dawkę ni-
kosulfuronu należy pod-
nieść do 0,75 l/ha) o różnych 
mechanizmach działania, 
które pozwalają zapobiegać 
uodpornianiu się chwastów 
w uprawie kukurydzy.

Mieszanina trzech pro-
duktów nie wymaga dodat-
ku adiuwantów.

To naturalna oszczędność 
kosztów.

Kukurydza nie toleruje konkurencji ze strony chwastów,  
gdyż to one najbardziej wpływają na spadek plonu. 

P R O M O C J A
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Kontrola kombajnu po żniwach

Rolnicy skończyli zbiór 
kukurydzy i kombajny ga-
rażują przez kolejne miesią-
ce, aż do żniw 2020 roku. 
Zdarza się, że maszyna po 
żniwach pozostaje bez dia-
gnostyki i konserwacji do 
kolejnego zbioru. Wyjeżdża-
jąc do pracy przed kolejny-
mi żniwami, mogą ujawnić 
się niespodziewane uster-
ki wynikające ze zużycia 
lub błędnego garażowania 
maszyny. Dlatego kluczo-
wi producenci kombajnów 
lub sieczkarni oferują m.in. 

kontrolę pożniwną, która 
pozwala wykluczyć ryzy-
ko awarii i nieplanowane 
przerwy w funkcjonowaniu 
maszyny podczas kolejnych 
żniw. Przerwy w pracy są 
szczególnie dotkliwe, kiedy 
pogoda nie jest przychylna 
do zbioru oraz gdy rolnik 
planuje wykorzystanie kom-
bajnu do usług.

Rolnicy każdego roku 
stają przed różnego typu 
wyzwaniami, często trud-
nymi do przewidzenia, jak 
np. warunki pogodowe 

i zmieniający się klimat. 
Co roku aura zabiera 
znaczną część plonów – 
według Instytutu Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznaw-
stwa – susza w 2019 roku 
dotknęła wszystkie moni-
torowane uprawy, a w naj-
większym stopniu zboża 
jare. Na roślinach odbijają 
się przede wszystkim wy-
sokie temperatury. O tym, 
jak wielka jest skala szkód 
w uprawach ze względu 
na zjawiska pogodowe ta-
kie jak susza, grad, deszcz 
nawalny czy przymrozki, 
świadczy wypłacona rol-
nikom kwota z tego tytułu. 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
tylko do 31 października 
2019 roku wypłaciła rol-
nikom zaliczki o wartości 
4,5 mld zł. To jednak nie 
jedyny problem, z którym 
borykają się rolnicy.

W związku z coraz więk-
szym zaawansowaniem 
technologicznym maszyn 
rolniczych brakuje do-
świadczonych operatorów 
poprawnie obsługujących 
sprzęt. Dlatego dla niektó-
rych z nich problematyczne 
jest określenie stopnia zu-
życia elementów roboczych, 
co może sprawić niemiłą 
niespodziankę w okresie 
kolejnych żniw. Rolnicy 
zwracają również uwagę na 
uzależnienie cen płodów od 
ich jakości – dlatego zbiory 
powinny odbywać się pre-
cyzyjnie przygotowanym 
kombajnem w optymalnym 
terminie. Te wszystkie czyn-
niki sprawiają, że z roku na 
rok rosną koszty związane 
z produkcją rolną.

Jak ograniczyć ryzyko 
wystąpienia awarii? Kon-
trola pożniwna

Eksperci zalecają wcze-
śniejsze przygotowanie 
maszyny, co pozwoli ogra-
niczyć koszty, zwiększyć 
wydajność i ograniczyć 
czas przerwy z powodu 
awarii. Kontrola kombaj-
nu po zakończeniu żniw 
powinna w szczególności 
zainteresować tych rolni-
ków, którzy każdego roku 

zbierają kukurydzę. Żniwa 
kukurydziane zdecydowanie 
bardziej obciążają maszy-
nę niż w tradycyjne żniwa 
zbożowe.

– Ograniczenie ryzyka 
awarii to podstawowe zada-
nie dla właściciela maszyny. 
W przypadku naszej marki 
kontrola pożniwna polega na 
sprawdzeniu aż 200 punk-
tów kombajnu, dokonaniu 
wywiadu z operatorem na 
temat pracy maszyny oraz 
precyzyjnej diagnostyce, 
podczas której jesteśmy 
w stanie znaleźć i wyelimi-
nować większość usterek, 
które pojawią się w najbliż-
szych żniwach – wyjaśnia 
Krzysztof Burdziuk, Kie-
rownik Serwisu CLAAS 
Polska. Jak dodaje, pod-
czas pomiarów kontrolnych 
ocenia się zużycie części, 
kwalifikując je do dalszego 
użytku bądź wymiany. To 
właściciel kombajnu decy-
duje, które części wymienić. 
Ma możliwość ich zamó-
wienia z dużym wyprzedze-
niem, uzyskując wówczas 
atrakcyjne warunki cenowe. 
Co więcej, systematycznie 
przeprowadzane kontrole 
ograniczają, niemal do mi-
nimum, kosztowne naprawy 
czy remonty podzespołów. 
Koszty ewentualnej wymia-
ny części można również 
ograniczyć, korzystając 
z oferty części eksploata-
cyjnych SILVER LINE, 
którą CLAAS przygotował 
do starszych modeli kom-
bajnów np.: DOMINATOR, 
MEGA czy MEDION. Ofer-
ta dotyczy przede wszyst-
kim pasów napędowych.

Kontrola pożniwna umoż-
liwia również aktualizację 
oprogramowania oraz ka-
librację i optymalizację 
kombajnu lub sieczkarni 
pod określony rodzaj prac. 
– W przypadku ekspertów 
serwisowych dealerów 
CLAAS, priorytetowo zwra-
camy uwagę na te punkty 
kombajnu, które decydują 
o bezpieczeństwie pracy. Za-
lecamy zamówienie części 
z dużym wyprzedzeniem, 
co znacznie ogranicza kosz-
ty – dodaje przedstawiciel 

CLAAS Polska. Proces 
kontroli związany jest 
także z czyszczeniem oraz 
konserwacją określonych 
podzespołów, m.in. sita, 
zbiornika ziarna czy prze-
nośników. Na te elementy 
należy zwrócić szczególną 
uwagę w przypadku omłotu 
kukurydzy. Wyczyszczona 
i zakonserwowana maszy-
na jest przygotowana do 
garażowania.

Zalety skorzystania z kon-
troli pożniwnej docenia Pan 
Grzegorz Czupryniak, po-
siadający gospodarstwo ro-
dzinne, na którym pracuje 
wykorzystując aż pięć ma-
szyn CLAAS. – Wybraliśmy 
maszyny CLAAS ze wzglę-
du na serwis, bardzo dobre 
walory techniczne maszyn 
oraz niskie zużycie paliwa, 
które jest istotne w dłuższej 
perspektywie czasu - mówi 
Pan Grzegorz. – Kontrola 
pożniwna przeprowadzana 
jest u nas co roku. Dzięki 
szybkiej i precyzyjnej we-
ryfikacji nasze maszyny 
doskonale sprawdzają się 
w okresie żniwnym. Ser-
wis weryfikuje dokładnie 
maszynę i kieruje się suge-
stiami już wcześniej odno-
towanymi przez operatora 

w czasie żniw. Kontrola 
wykonywana jest bezpłat-
nie, pokrywany jest jedynie 
zakup części czy materiałów 
eksploatacyjnych, które są 
niezbędne do przeprowa-
dzenia naprawy – dodaje.

Według ekspertów sys-
tematyczne i precyzyjne 
przeprowadzanie kontroli 
pozwoli utrzymać wyso-
ką sprawność techniczną 
kombajnu i jego wysoką 
wartość na rynku maszyn 
używanych. – Dobry stan 
systematycznie kontrolowa-
nej, czyszczonej i konser-
wowanej maszyny oznacza 
wysoką jej cenę na rynku 
wtórnym. W naszym Cen-
trum Maszyn Używanych 
CLAAS Polska przepro-
wadzamy profesjonalne 
inspekcje, które stanowią 
podstawę do wyceny kom-
bajnu. Maszyny, w których 
przeprowadzano kontrole 
pożniwne, są poszukiwa-
ne i bardzo szybko znaj-
dują nabywców w naszym 
Centrum. – podsumowuje 
Dariusz Pietluszenko, Dy-
rektor Centrum Maszyn 
Używanych CLAAS Polska.

Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dlaczego jest tak istotna dla użytkowania maszyny?
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Metody uprawy roli pod kukurydzę

W przypadku kukurydzy, 
uprawa roli powinna służyć 
szybkiemu ogrzewaniu się 
wierzchniej warstwy pola, 
co będzie sprzyjało wyrów-
nanym wschodom roślin.

Uprawa z wykorzysta-
niem pługa

Po zbiorze zbóż oraz 
mieszanek zbożowo-strącz-
kowych najczęściej wykony-
wana jest uprawa pożniwna, 
a następnie bronowanie lub 
kolejna uprawa agregatem 
ścierniskowym w celu znisz-
czenia chwastów oraz orka 
przedzimowa. Po roślinach 
okopowych, zbieranych 
w okresie jesiennym, z re-
guły realizowana jest tyl-
ko orka głęboka. Natomiast 
po roślinach motylkowych 
i trawach wykonywana jest 
zazwyczaj uprawa pożniwna 
lub talerzowanie, a potem 
orka przedzimowa.

Wiosną jak najwcześniej, 
kiedy tylko warunki wilgot-
nościowe na to pozwolą na-
leży wykonać włókowanie 
lub bronowanie. Stosowanie 
brony zębowej zamiast włó-
ki, ze względu na głębsze 
działanie narzędzia sprzyja 
ucieczce wody oraz pogar-
sza strukturę. Wykorzystu-
jąc w tym okresie brony, 
należy je odwrócić zębami 
do góry, by ich działanie 
było płytsze i zbliżone do 
włóki. Oszczędności z ty-
tułu rezygnacji z włóko-
wania są pozorne, bowiem 
koszt zabiegu wynosi około 
40-50 zł/ha, a dużo więk-
sze są straty z powodu 
przesuszenia roli. W celu 
uniknięcia głębokich kolein 
po kołach ciągników, nie na-
leży tych prac wykonywać 
za wcześnie. Powyższe za-
biegi uprawowe mają na celu 
wyrównanie powierzchni 
pola oraz zabezpieczenie 
rezerw wody zgromadzo-
nej w okresie zimy. Po-
nadto przyczyniają się też 
do szybszego ogrzewania 
się gleby oraz zniszczenia 
chwastów w przypadku 
wcześniejszego wykona-
nia orki głębokiej.

W praktyce przyjęło się 

uważać, że staranna uprawa 
przedsiewna powinna być 
wykonana przede wszyst-
kim pod buraki cukrowe. 
Tymczasem inne rośliny, 
w tym także kukurydza, 
powinny również mieć sta-
rannie przygotowaną rolę 
do siewu. Przemawia za 
tym punktowy siew nasion 
kukurydzy, który stwarza 
wysokie wymagania w tym 
zakresie. Dla szybkich i rów-
nomiernych wschodów waż-
na jest jednakowa głębokość 
uprawy, taka przy której 
elementy robocze maszyn 
i narzędzi nie pracują głębiej 
niż zaplanowana głębokość 
siewu. Wówczas uzyskuje 
się bardzo dobre warunki 
dla wschodów, ponieważ 
nasiona są wysiewane na 
zleżałym podłożu z dobrym 
dostępem do wilgoci. Ponad-
to przygotowanie roli do sie-
wu powinno nastąpić w jak 
najmniejszej liczbie prze-
jazdów roboczych, a jeżeli 
jest to możliwe, to najlepiej 
w jednym.

Na glebach lekkich, upra-
wę przedsiewną można 
ograniczyć do dwukrotnego 
bronowania broną zębową 
o nacisku 11-13 lub 16-18 N/
ząb (1 kG  10 N). Na gle-
bach średnich wskazane 
jest użycie brony średniej 
lub też ciężkiej o nacisku 
24-30 N/ząb. W ofercie ryn-
kowej są dostępne również 
brony bardzo ciężkie o na-
cisku 39-54 N/ząb. Dobrym 
rozwiązaniem będzie rów-
nież zastosowanie agregatu 
złożonego z bron zębowych 
połączonych z wałem stru-
nowym. Dla gleb lekkich 
szczególnie ważne jest za-
chowanie jak największych 
zapasów wody, będących 
podstawowym czynnikiem 
decydującym o plonach. 
Z tego też względu stoso-
wanie narzędzi bądź maszyn 
intensywnie spulchniających 
glebę nie jest wskazane.

Na pozostałych gle-
bach, typowo kukurydzia-
nych, dobre efekty pracy 
przy uprawie gleby pod 
kukurydzę zapewniają 

agregaty uprawowe. Agre-
gaty uprawowe do uprawy 
przedsiewnej powinny być 
wyposażone w wały z przo-
du i z tyłu, co zapewnia 
jednakową głębokość pra-
cy sekcji spulchniającej. 
Zęby spulchniające powinny 
być sztywne, zakończone 
gęsiostopką lub sprężyste, 
z prostą częścią roboczą, 
zakończoną dwustronną 
redliczką. W przypadku 
zębów sprężystych ko-
nieczne jest ich gęste roz-
mieszczenie tak, aby odstęp 
między ich śladami wynosił 
ok. 60-80 mm, co zapew-
nia dobre spulchnienie roli 
oraz skuteczne rozbicie brył. 
Takie rozstawienie zębów 
gwarantuje również uzy-
skanie w miarę równego 
podłoża do siewu. Pręd-
kości robocze agregatów 
powinny być dostosowane 
do warunków panujących 
na polu. Zazwyczaj wyno-
szą powyżej 8 km/h (8 - 
12 km/h), ponieważ poniżej 
tej wartości pogorszeniu ule-
ga jakość pracy. Stosowanie 
większych prędkości może 
prowadzić z kolei do nad-
miernego zniszczenia struk-
tury oraz rozpylenia gleby.

Aktywne maszyny 
uprawowe można stoso-
wać przede wszystkim 
tam, gdzie istnieją cięższe 
warunki glebowe. Wyko-
rzystanie takich maszyn 
powinno zapewnić przy-
gotowanie gleby do siewu 
w jednym przejeździe ro-
boczym. W tym przypadku 
każdorazowo w zależności 
od warunków panujących na 
polu należy tak dobrać pręd-
kość obrotową elementów 
roboczych maszyny oraz 
prędkość roboczą agrega-
tu, by nie doprowadzić do 
rozpylenia gleby.

Po wykonaniu uprawy 
przedsiewnej na powierzch-
ni pola winna zostać wytwo-
rzona warstwa luźnej gleby, 
o gruzełkowatej strukturze, 
przez którą może następo-
wać wymiana powietrza 
i ciepła niezbędnego do 
kiełkowania nasion. Tak 

wykonana uprawa gleby za-
pewni szybkie jej nagrzanie 
się do temperatury 8-10oC, 
niezbędnej do dobrego kieł-
kowania nasion kukurydzy.

Uproszczenia i uprawa 
bezpłużna

Kukurydza jest rośliną do-
brze tolerującą uproszczenia 
w uprawie roli, co daje moż-
liwości szukania oszczęd-
ności w ponoszonych 
nakładach. W pierwszej 
kolejności takie postępo-
wanie można stosować na 
glebach będących w dobrej 
kulturze. Modyfikacje te 
mogą dotyczyć spłycenia 
orki, upraszczania upra-
wy poprzez rezygnację 
z niektórych zabiegów 
czy stosowania agregatów 
uprawowych. Równolegle 
z tymi działaniami, coraz 
częściej tradycyjną uprawę 
płużną zastępuje się uprawą 
bezpłużną w różnych wa-
riantach wykonania. Pod-
stawową zasadą uprawy 
bezpłużnej jest utrzymy-
wanie przez okres jesienno-
-zimowy pola chronionego 
roślinami lub resztkami 
pożniwnymi. W technolo-
gii bezpłużnej siew kuku-
rydzy może być wykonany 
bezpośrednio w przemarz-
nięty międzyplon np. face-
lia błękitna, gorczyca biała 
czy rzodkiew oleista. Taki 
międzyplon zapewnia do-
brą ochronę gleby w okre-
sie jesienno-zimowym, zaś 
wiosną szybko się rozkłada 
i nie zacienia nadmiernie 
powierzchni pola oraz nie 
utrudnia wschodów i rozwo-
ju kukurydzy. W przypad-
ku międzyplonów ozimych 
(żyto, rzepak) sytuacja jest 
nieco trudniejsza. W takim 
przypadku, najlepiej jest 
wczesną wiosną wykonać 
desykację lub oprysk herbi-
cydem totalnym (zawierają-
cym glifosat). Powierzchnia 
pola pozostaje wtedy pokry-
ta zniszczonymi roślinami, 
które zdążyły już rozwinąć 
silny system korzeniowy, 
w związku z czym w okresie 
wiosennym wierzchnia war-
stwa roli będzie ogrzewała 

się wolniej. Skutkuje to niż-
szą temperaturą gleby pod-
czas siewu kukurydzy, co 
wpływa na gorsze wscho-
dy i wolniejszy jej rozwój 
w początkowym okresie 
wegetacji. Powyższe nieko-
rzystne efekty będą bardziej 
widoczne w latach o chłod-
nej wiośnie.

W drugim wariancie, siew 
można wykonać w mulcz 
po płytkim wymieszaniu 
międzyplonu z rolą. Drugi 
wariant według części opi-
nii jest korzystniejszy, gdyż 
sprzyja lepszemu i szybsze-
mu ogrzaniu się roli, co za-
pewnia lepsze warunki do 
wyrównanych wschodów 
nasion kukurydzy. Siew 
bezpośredni można zastoso-
wać w sytuacji, gdy warun-
ki pogodowe uniemożliwią 
wykonanie uprawy roli. 
Wówczas wiosną również 
niszczy się samosiewy ro-
ślin i chwastów herbicydem 
totalnym zawierającym 
glyfosat, wysiewa nawo-
zy mineralne i wykonuje 
siew siewnikiem do siewu 
bezpośredniego.

Uprawa pasowa
Uprawa pasowa polega na 

głębokim spulchnianiu wą-
skich pasów na powierzch-
ni pola (do głębokości 
30 – 35 cm), w których będą 
wysiewane nasiona oraz na-
wozy mineralne. Uprawia-
ne pasy powinny być silnie 
spulchnione i rozluźnione 
w celu stworzenia roślinom 
korzystnej przestrzeni do 
rozwoju systemu korzenio-
wego. Pomiędzy spulchnio-
nymi pasami pozostawiane 
są nieuprawiane między-
rzędzia gdzie znajduje się 
ściernisko i resztki pożniw-
ne. Uprawa pasowa może 
być wykonana w dwojaki 
sposób. Technologia może 
się składać z dwóch za-
biegów agrotechnicznych 
wykonywanych niezależnie 
od siebie w odstępach cza-
sowych. W pierwszej ko-
lejności wykonywana jest 
uprawa pasów roli. W dru-
gim zabiegu w tak przygo-
towane pole na uprawionych 

pasach wysiewane są nasio-
na. W przypadku uprawy 
kukurydzy, która jest wy-
siewana w szerokiej rozsta-
wie rzędów, nie będą raczej 
występowały problemy z do-
kładnym prowadzeniem 
agregatów maszynowych 
i nie jest też wymagane 
korzystanie z nawigacji 
satelitarnej.

Drugi wariant, to wy-
konanie wszystkich zabie-
gów w jednym przejeździe. 
Obecnie produkowane 
maszyny dają możliwość 
podczas jednego przejaz-
du uprawić pasy roli, wpro-
wadzić do gleby nawozy 
mineralne, wysiać nasiona 
oraz rozprowadzić w strefie 
rzędów granulaty pestycy-
dów lub nawozów. Wyko-
nane wszystkich zabiegów 
w jednym przejeździe 
agregatu przekłada się na 
oszczędności paliwa i cza-
su. Zalety widoczne są też 
w przypadku niekorzyst-
nych warunków glebowych 
i pogodowych, takich ja 
mozaikowatość gleb oraz 
susza. Pozostający na nie-
uprawionych pasach pola 
mulcz ogranicza parowanie 
wody oraz erozję wietrzną. 
W przypadku intensywnych 
opadów deszczu woda opa-
dowa lepiej wsiąka w glebę 
co ogranicza jej powierzch-
niowe spływanie.

Należy pamiętać przede 
wszystkim o tym, że uprawa 
roli powinna być dostosowa-
na do warunków panujących 
na danym polu, staranna 
i terminowa. Celem uprawy 
powinno być też zatrzyma-
nie jak największych ilości 
wilgoci, co będzie wpływa-
ło na możliwość uzyskania 
korzystnych plonów.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań

Przygotowanie pola do siewu jest jednym z ważniejszych zabiegów 
agrotechnicznych w uprawie kukurydzy.
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Jak nawadniać kukurydzę i inne uprawy ?

Po dwóch latach suszy 
chcielibyśmy odetchnąć 
nieco od tego problemu, ale 
niestety nic nie wskazuje 
na poprawę sytuacji. Jak 
radzić sobie z tym proble-
mem, o ile to w ogóle moż-
liwe? Rozwiązaniem może 
być instalacja nawadniająca, 
choć trzeba pamiętać o rac-
jonalnym jej wykorzystaniu. 

Pytanie najważniejsze: 
kiedy i ile deszczować? 
Robić to na oślep - czy to 
jest racjonalne? A może 
nawadnianie kropelkowe?

Nawadnianie musi 
być precyzyjne. Jeśli już 
mamy sprzęt do nawadni-
ania i występuje problem 
kiedy i ile, to powinniśmy 
wiedzieć kilka rzeczy. Po 
pierwsze: ile i kiedy rośli-
na potrzebuje, a kiedy jej 
woda jest zbędna. Po drugie: 

ile gleba może pomieścić 
w strefie systemu korze-
niowego i w jakim tempie 
potrafi ją roślinie oddawać. 
Po trzecie i najważniejsze, 
musimy pilnować, by za-
wartość wody nie spadła 
poniżej krzywej hamowania 
wzrostu. Jest taka graniczna 
wilgotność gleby, różna dla 
każdej rośliny i jej stadium, 
od której roślina zaczyna 
oszczędzać wodę, czyli za-
hamowuje wzrost. Każdy 
dzień, poniżej tej granicy, 
jest dniem straconym, bo 
oznacza, że nie zmierzamy 
w kierunku maksymalne-
go potencjalnego plonu. 
Oczywiście wszystkie inne 
składniki potrzebne do foto-
syntezy muszą również być 
dostarczone w optymalnych 
ilościach, od nawozów 
począwszy, przez dwutlenek 

węgla, aż po światło. Żeby 
określić optymalną ilość 
wody, kierujemy się stac-
ją pogodową. Mamy spec-
jalne oprogramowanie dla 
niej, które oblicza bieżące 
zużycie wody  przez roślinę, 
uwzględnia opady i prze-
bieg pogody, a w efek-
cie daje informację dla 
nawadniania: kiedy i ile 
wody należy zastosować. 
Program zna parametry gle-
by, gatunków roślin i fazy 
ich wzrostu, więc potrafi 
dać jasny i prosty komu-
nikat typu: „jutro nawadniaj 
taką a taką dawką, chyba 
że w nocy spadnie deszcz”. 
Program korzysta z modułu 
prognozowania pogody, ale 
wszyscy wiemy, że  prog-
nozy pogody mają się różnie 
do rzeczywistości.

Taka stacja pogodowa 
potrafi – prosta sprawa 
– zmierzyć ile deszczu 
spadło, ale czy umie 
również zmierzyć, ile 
wody wyparowało, a ile 
przesiąkło?

Znając glebę, jej charak-
terystykę itd., na podst-
awie ponad 100-letnich 
obserwacji, jesteśmy w st-
anie określić i transpirac-
ję i ewaporację, jeśli tylko 
znamy 4 parametry: tem-
peraturę, nasłonecznienie, 

wilgotność powietrza i pręd-
kość wiatru. To wystarczy, 
by - wpisawszy współczyn-
nik znany dla konkretnej 
gleby oraz dla konkretnego 
gatunku roślin - wiedzieć 
ile odparowało, ale ile prz-
esiąkło wgłąb. Ważna jest 
też faza wzrostu, bo choćby 
taki ziemniak przez pier-
wszy miesiąc wcale nie 
potrzebuje wody, a jeśli jej 
dostaje wtedy za dużo, to nie 
rozwija systemu korzenio-
wego; ale później gwałtown-
ie zapotrzebowanie na nią 
rośnie. Stacja nie oblicza nic 
do przodu, ale podaje stan na 
chwilę bieżącą, przykładowo 
„wczoraj odparowało 5 mm 
wody”. Czyli 50 metrów 
sześciennych wody z hek-
tara poszło w powietrze. 
Podobnie na drugi dzień 
i na trzeci, a wtedy okaże 
się że dawka polewowa, 
która normalnie starczała 
na tydzień, wyparowała już 
po paru dniach. Co gorsza, 
na lżejszych glebach i tak 
nie można dać dużej daw-
ki polewowej, bo szybciej 
przesiąknie do wód grun-
towych i korzenie w ogóle 
z niej nie skorzystają. Przy 
okazji odniesie to jeszcze 
skutek przeciwny do zam-
ierzonego, bo taka woda 
wymyje nam nawozy...

Co jest dla rośliny 
lepsze - za mało czy za 
dużo wody?

Nawadnianie zbyt dużymi 
dawkami jest złe, a za 
małymi – jeszcze gorsze, 
bo zbyt mała dawka zatrzy-
ma się w wierzchniej warst-
wie, gdzie jeszcze nie ma 
korzeni, odparuje, a roślina 
nawet nie zauważy, że ktoś 
ją nawadniał.

Jest w tym wszyst-
kim jeszcze pytanie eko-
nomiczne. Mieliśmy 2 lata 
suszy, gdzie rolnicy mieli 
ogromne straty, a gospo-
darstwa towarowe, czyli 
jedyne, które byłoby stać 
na nawadnianie, mają 
poważne problemy fi-
nansowe, z racji kredytów 
sprzed paru lat. Więc ter-
az, by ratować się przed 
nawracającą suszą, będą 
musiały znów wziąć 
kredyt. Ale czy ostatni? 
Czy nie zaczęliśmy zjadać 
własnego ogona?

Po siedmiu latach 
suchych przyjdzie siedem 
lat mokrych i będą to suche 
lata, ale dla Łukometu. 
W ciągu 30 lat jak prow-
adzimy własne badania, 
tylko dwukrotnie, w os-
tatnich 2 latach mieliśmy 
sumę opadów mniejszą 
od średniej. Nawet w tych 

latach, gdy były susze, 
to suma była zbliżona do 
przeciętnej. Problem jest 
taki, że opady są, ale nie 
wtedy, gdy ich potrzeba. 
Niektórych rolników wios-
ną ubiegłego roku przecież 
potopiło! Wody na świecie 
nie jest mniej, topnieją 
lodowce, więc dostępnej 
wody w obiegu jest coraz 
więcej, tyle że niektórym 
regionom zagraża zatopie-
nie. Co innego, gdybyśmy 
byli w okresie zlodowace-
nia, czyli woda by trafiała do 
lodowców i przestawałaby 
być dostępna na tysiące lat. 
Woda z Ziemi ani nie ucieka 
w kosmos, ani nie wsiąka do 
jądra planety. Nie płaczmy 
więc, że wody jest mniej, bo 
to nieprawda. Czym więcej 
będziemy uprawiać roślin, 
tym więcej będziemy mieli 
wody nad ziemią. Co prawda 
ona może spaść lub spłynąć 
do morza i stać się słona, ale 
tu jest właśnie wyzwanie! 
Ratujmy tę wodę, która spa-
da. Gdybyśmy odzyskiwa-
li choćby niewielką część 
wody, która nam ucieka do 
Bałtyku, to moglibyśmy bez 
większego wysiłku nawad-
niać wszystkie wymagające 
uprawy w kraju.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Rozmawiamy z mgr inż. Krzysztofem Łuszczykiem, właścicielem Łukometu.

Ostatni dzwonek na wybór odmian

Kukurydza odmiany Ce-
long to absolutna nowość, 
którą można było jesienią 

zobaczyć na poletkach poka-
zowych firmy Oseva. O tym 
co siać, by susza nie była 

górą, rozmawiamy z Wa-
cławem Erdmannem z firmy 
Oseva Polska.

Co to za odmiana?
Celong to odmiana abso-

lutnie nowa, zarejestrowana 
w 2017 roku w Republice 
Czeskiej, typowo ziarnowa, 
roślina w typie generatyw-
nym: niezbyt wysoka, ale 
dobrze ulistniona. Cała jej 
siła i energia idzie w kie-
runku wyprodukowania jak 
największej kolby. Jest ona 
równocześnie typu 

stay-green, a spośród 
naszych odmian najdłużej 
utrzymuje ona zieleń. Ziarno 
ma w typie dent, 

szybko oddaje wodę, ła-
two się omłaca, a potencjał 
plonowania ma bardzo wy-
soki. Liczymy więc, że bę-
dzie to nasz koń pociągowy 
w odmianach ziarnowych. 
Od ubiegłego roku przy-
wiązujemy większą wagę 
do typowych mieszańców 
w typie ziarnowym. Dotąd 
popularny był przykładowo 
nasz ziarnowo-kiszonkowy 
Pleven, ale wielu rolników 
uprawiających na ziarno nie 
chce już przy zbiorze prze-
rzucać dużej masy roślin 
przez kombajn i preferuje 
rośliny o skromniejszym 
pokroju.

W ubiegłym roku susza 
w Wielkopolsce była taka, 
że w kukurydzy zająca 
było widać, a w pozosta-
łych regionach, choć było 
różnie, również wody za-
brakło. Jak wasze odmiany 
sobie radziły w poszcze-
gólnych regionach?

W Wielkopolsce było dra-
matycznie, ale na Podlasiu 
było całkiem znośnie. Tam 
nasi rolnicy byli zadowoleni 
i ze stanu plantacji i z ki-
szonki. Ale pamiętam czasy, 
że bywało odwrotnie.

Czy jest jakiś sposób na 
suszę, oprócz zaklinania 
deszczu?

Jednym ze sposobów jest 
dobór odmiany o szczegól-
nym FAO. W ubiegłym roku 
na wiosnę, gdy już susza 
była wiadoma, sprzedaliśmy 
bardzo dużo bardzo wcze-
snej kukurydzy Silicia. Ho-
dowcy tak się ratowali przed 
suszą, bo dzięki krótkiemu 
okresowi wegetacji wyko-
rzystała ona resztki wody 
z zimy, a plantatorzy zbie-
rali ją na kiszonkę w lipcu. 
I ci rolnicy zabezpieczyli 
sobie bazę paszową na tyle, 
że nie musieli redukować 
liczby krów.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

CELONG nowość w ofercie OSEVA
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RGT TELEXX
FAO 220-230 (ziarno)

NORICO
FAO 240 (ziarno)

RGT OXXGOOD
FAO 190-200 (ziarno, kiszonka)

DKC 3380
FAO 240 (ziarno)

SY GLORIUS
FAO 240 (ziarno)

EVGENI CS
FAO 230-240 (ziarno)

DKC 3730
FAO 250-260 (ziarno)

ES ASTEROID
FAO 240 (ziarno)

PREMIERA

DKC 3796
FAO 250-260 (ziarno)

ES PALLADIUM
FAO 240 (kiszonka, ziarno)

RGT HALIFAXX
FAO 230 (ziarno)

MISTERI CS
FAO 260 (kiszonka)

Kukurydza suszę wytrzyma, jeśli...

Jednak w 2019 roku nie 
były to okresowe niedobory 
lecz permanentne, a opa-
dów potrafiło nie być ca-
łymi miesiącami. Odmian 
całkowicie odpornych na 
brak wody wyhodować 
się raczej nie da, ale jest 
światełko w tunelu – roz-
mawiamy z prof. Józe-
fem Adamczykiem z HR 
Smolice.

Lubię używać określenia 
„tolerancja na okresowe nie-
dobory wody”, ale rzeczywi-
ście w tym roku było to już 
coś więcej. Nazwalibyśmy 
to raczej „długim i trwałym 
niedoborem wody”. Jednak 
patrząc na nasze poletka de-
monstracyjne, widać, że od-
miany HR Smolice potrafiły 
to przetrzymać. Podkreślić 
tu trzeba to, co mówi nasz 
agronom. Odmiana to nie 
wszystko, bardzo ważna 
jest agrotechnika (technika 
i technologia uprawy gleby) 
jak i zawartość próchnicy. 
Jeśli te dwie sprawy dołą-
czymy do odmiany tole-
rancyjnej, to uzyskujemy 
widoczny gołym okiem 
efekt. Jak wynika z badań 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu odpowiednia 
zawartość próchnicy w gle-
bie może poprawić kompleks 
sorpcyjny na tyle, że woda 
nawet ze znikomego, okazjo-
nalnego deszczu nie ucieka 
w głąb profilu, lecz pozostaje 
jak w gąbce - w warstwie, 
do której rośliny mają do-
stęp. Pierwsza więc spra-
wa to uprawa. Gleby, jakie 

mamy tu, w Wielkopolsce, 
nie są najgorsze, ale nie są 
też najlepsze. Są to klasy 
III, IVa i b, ale jeśli są one 
utrzymane w dobrej kultu-
rze, to potrafią się odpłacić 
wynikami produkcyjnymi 
porównywalnymi z klasami 
I i II. W naszych warunkach 
jednak zapomnieć trzeba 
o uprawie bezorkowej. Ow-
szem, ta technologia potrafi 
dać świetne efekty, ale na 
glebach głubczyckich, na 
amerykańskich preriach, 
ukraińskich czarnoziemach. 
Nasze wielkopolskie gleby, 
jak zauważyli już nasi przod-
kowie, ojcowie agrotechniki, 
potrzebują dobrze wykona-
nej orki jesienno-zimowej 
i wiosennych uprawek kon-
serwujących tę wodę w gle-
bie. Bielejące grzbiety skib 
i termin „gdy tylko da się 
wjechać” znamy wszyscy 
z tradycyjnych podręczni-
ków i jest to taktyka słuszna. 
Chodzi o to, by przerwać 
parowanie i spowodować, 
by gleba zaczęła szybciej 
się ogrzewać. Jest to waż-
ne zwłaszcza przy kuku-
rydzy, bo często bywa, że 
temperatura powietrza jest 
już odpowiednia, objawy 
fenologiczne już też są, ale 
gleba jest zimna, bo nie zdą-
żyła się nagrzać.

Wtedy kukurydza nie 
będzie ładnie kiełkowała, 
lecz będzie infekowana...

Wtedy będą nierówne 
wschody, przepusty i można 
zapomnieć o dobrym plonie. 
Dobry start to najważniejsza 

sprawa. Nie warto być ner-
wowym i siać za szybko, bo 
szczególnie na cięższych 
glebach z wierzchu wy-
gląda, że warunki są dobre 
do siewu, ale głębiej gleba 
jest nieogrzana. Przy wio-
sennym przejeździe, warto 
po kilkudziesięciu metrach 
się zatrzymać i wziąć glebę 
w garść. Jeśli po ściśnięciu 
robi się klucha, to znaczy 
że trzeba jeszcze nieco od-
czekać. Gleba nie powinna 
się całkowicie kruszyć, bo 
oznaczałoby to, że jest już 
za sucha, ale lekko powin-
na uciekać spomiędzy pal-
ców. Powinny być widoczne 
gruzełki, ale nie plastelina 
– mówiąc obrazowo. Cza-
sem potrzebne jest zaledwie 
pół dnia więcej, żeby można 
już było wjeżdżać w pole. 
Przy glebach cięższych, 
minutowych, okienka te są 
dość krótkie. I oczywiście 
jeśli rolnik ma kilka ha, jest 
mu łatwiej się w nie wpaso-
wać, a w przypadku setek ha 
stanowi to spore wyzwanie. 
Nie ma jednej prostej recep-
ty, zwłaszcza, że warunki 
co roku są inne, a my nie 
znamy przyszłości. Rolnik 
musi być czujny jak zając 
pod miedzą.

Jednak czujność na nic, 
jeśli w sezonie opadów nie 
będzie, wilgoć odparuje 
wskutek wysokich tem-
peratur, a poziom wód 
gruntowych spadnie na 
tyle, że jakikolwiek pod-
siąk do warstwy, do której 
rośliny sięgają korzeniami, 
będzie niemożliwy. Czy 
rośliny są w stanie jeszcze 
sięgnąć tam korzeniami, 
jeśli cała woda w glebie 
przesuwa się o ponad pół 
metra w dół?

To już będzie zależało nie 
od cech odmianowych, ale 
osobniczych. Sam pamię-
tam doświadczenie, bywa 
że podobne są robione w ce-
lach edukacyjnych, że zro-
biony był na polu wykop 
ukazujący profil glebowy, 
zabezpieczony plexi, gdzie 

można obejrzeć sobie m.in. 
jak głęboko sięga system 
korzeniowy. W widzianym 
przeze mnie doświadcze-
niu rosły różne odmiany 
kukurydzy, a wśród nich 
można było doszukać się 
egzemplarzy korzeniami 
dochodzących do 85-90 cm. 
A więc te osobniki, które 
potrafią korzeniem pójść 
niżej od innych, wygrają 
konkurencję.

Może dałoby się wy-
odrębnić geny tych 
osobników?

Być może da się je zi-
dentyfikować, ale do tego 
są potrzebne badania o cha-
rakterze podstawowym. Na 
razie zakończyliśmy budowę 
laboratorium służącego ho-
dowli, wkrótce będziemy bu-
dowali nowoczesną szklarnię 
na miarę XXI wieku. Wów-
czas będziemy mogli rozpo-
cząć hodowlę markerową, 
czyli taką, gdzie wiemy cze-
go szukamy, a potrzebujemy 
to „jedynie” zidentyfikować. 
Potencjalnych źródeł cechy 
są tysiące, choć może ono 
być w jednym miejscu, tyle 
że trzeba przebadać te ty-
siące, by znaleźć to jedno.

W ubiegłym sezonie 
i dwa lata temu, stojąc na 
polu w tym samym miejscu 
co teraz, powiedział pan że 
przenieśliśmy się w lipcu 
o jedną a w sierpniu nawet 
dwie strefy klimatyczne na 
południe. W 2019 było jesz-
cze goręcej i suszej, więc 
o ile stref się tym razem 
przenieśliśmy?

Nie doszukiwałbym się 
przesunięcia o więcej niż 
2 strefy, choć coś jest na rze-
czy. Nie wiem na ile trwała 
to tendencja. Ja nie jestem 
skory, by wyciągać z tego 
pochopne wnioski, podno-
sić larum i winić człowieka 
za to. Są określone globalne 
cykle klimatyczne, ale znów: 
nie znamy przyszłości, więc 
nie wiemy dokąd one dążą. 
Choć oczywiście o środowi-
sko trzeba dbać.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Dotąd używaliśmy określenia „okresowe niedobory 
wody” i hodowla twórcza koncentrowała się m.in. na 
tolerancji odmian na ten czynnik.
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Odmiana kukurydzy

FAO 220-230

Odmiana polecana na:

Doskonała w każdym calu 

  plony ziarna bardzo wysokie 
(nr 1 w doświadczeniach CCA COBORU 2019)

  silny wczesny wigor
  bardzo dobre oddawanie wody w końcowej 
fazie wegetacji

www.syngenta.pl
ZIARNO

Calo reklama 122x310.indd   1 10/01/2020   16:24

„Syngenta idzie w denta…”

Jak by pan ocenił ten  
pokaz i prezentowane tam 
odmiany?

Poaz oceniam bardzo do-
brze i uważam go za udany, 
bo pola odwiedziła ponad 
setka rolników i była to 
niepowtarzalna okazja, aby 
w warunkach produkcyj-
nych zobaczyć 14 odmian 
mieszańcowych kukurydzy 
Syngenty z różnych grup 
wczesności. Prezentowa-
ne były zarówno odmiany 
wczesne, średniowczesne 
jak i średniopóźne; oraz 
różne typy użytkowania. 
Wierzę, że po tym spotka-
niu rolnicy, którzy tam byli, 
mogli sobie wyrobić zda-
nie, które z prezentowanych 
na polu odmian, mogą być 
przydatne do uprawy w ich 
gospodarstwach.

Które odmiany na ziar-
no, a które na kiszonkę?

My mamy i były tam takie 
i takie, a wspomnieć tu trze-
ba o tych odmianach które 
już dziś są szeroko stoso-
wane w uprawie. Jest to SY 
Talisman, odmiana która 
3 lata z rzędu uzyskuje naj-
lepsze wyniki plonowania 
w grupie wczesnej, a według 

niezależnych danych rynko-
wych jest to odmiana numer 
jeden w uprawie na terenie 
Polski. Wyniki, które uzy-
skiwała ona w doświadcze-
niach, zostały dostrzeżone, 
a co najważniejsze – powtó-
rzone przez szeroką prakty-
kę rolniczą. Inna odmiana 
ziarnowa to SY Pandoras, 
o plonach zbliżonych do 
SY Talisman, która wy-
kazuje dużą przydatność 
do produkcji spirytusu, bo 
zawiera duże ilości skrobi 
szklistej. Zarówno Talisman 
jak i Pandoras są odmianami 
ziarnowymi z możliwością 
uprawy na kiszonkę. Pre-
zentowaliśmy też odmiany 
kiszonkowe z możliwością 
uprawy na ziarno, jak SY 
Kardona 

A jakie nowości Państwo 
tam  prezentowaliście?

W Polanowicach pokaza-
liśmy m.in. zarejestrowaną 
w 2019 roku SY Glorius, od-
mianę do uprawy na ziarno. 
Natomiast z odmian o typie 
użytkowania głównie ki-
szonkowym pokazywaliśmy 
SY Colosseum o bardzo wy-
sokich plonach zielonej i su-
chej masy. Odmiana ta na 
pewno będzie szeroko upra-
wiana i spotka się z dużym 
zainteresowaniem producen-
tów bydła. Ciekawe były no-
wości odmianowe o ziarnie 
typu dent, tzn. SY Marim-
ba o pięknej, beczułkowatej 
kolbie i SY Fregat z grupy 
średnio-późnych (FAO 260). 

Co ważne, odmiany te do-
brze sobie radzą w sytuacji 
niedoboru wody. Na zakoń-
czenie wspomnieć trzeba 
jeszcze jedną nowość SY 
Scorpius (FAO 280), która 
szczególnie dobre i duże wy-
niki uzyskuje w Polsce po-
łudniowo-wschodniej. Jest 
to nieoficjalny rekordzista 
w doświadczeniach COBO-
RU, bo w 2018 roku dał on 
w Skołoszowie plon 19.2 t/
ha przy 14% wilgotności.

Odnośnie odmian typu 
dent, rzucił pan na polu ha-
sło „Syngenta idzie w den-
ta”, i rzeczywiście trudniej 
było znaleźć odmiany o ziar-
nie typu flint.

Mamy wiele odmian flin-
tów, ale tutaj chcieliśmy ce-
lowo pokazać wiele bardzo 
ciekawych nowości o ziarnie 
typu dent. Są to wspomnia-
ne SY Marimba, SY Fregat 
i SY Scorpius.

Co wasza firma propo-
nuje rolnikom na obec-
ny sezon?

Nie sposób powiedzieć 
o wszystkich odmianach, ale 
jeśli chodzi o sezon 2020, na 
pewno SY Talisman będzie 
naszym sztandarowym pro-
duktem i hitem na rynku 
w segmencie ziarnowym. 
W segmencie ogólnym 
numerem jeden będzie SY 
Pandora, a w segmencie ki-
szonkowym – SY Kardona. 
Szerzej wchodzić też będzie-
my z odmianami typu dent.

Rozmawiał Roman Barszcz.

W ubiegłym roku we wrześniu w kujawskich 
Polanowicach Syngenta zaprezentowała swoje 
odmiany kukurydzy. Na ten temat rozmawialiśmy z 
Jerzym Grześkiem.
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Wykład nt. „Proces kiszenia kukurydzy”
 /sala wykładowa PODR/
- dr hab. Zbigniew Podkówka prof. UTP w  Bydgoszczy 

Prezentacja 84 odmian kukurydzy
 na poletkach demonstracyjnych

Prezentacja odmian kukurydzy

 na poletkach demonstracyjnych

zapraszamy
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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
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83-422 Nowy Barkoczyn
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Prezentacja odmian kukurydzy

 na poletkach demonstracyjnych

Wykłady
  

ZAPRASZAMY FIRMY DO UDZIAŁU 
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- dr Marcin Gołębiewski, SGGW 
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DZIEŃ ZIEMNIAKA

Prezentacja odmian ziemniaków

 na poletkach demonstracyjnych

Prezentacja ofert  firm

Odmiany kukurydzy do uprawy w nowym sezonie

Najważniejsze cechy od-
miany do uprawy na ziarno 
to wysoki plon ziarna w wa-
runkach umożliwiających 
tę produkcję,  odpowiednia 
wczesność do danego rejo-
nu uprawy, a także zdolność 
do rozwoju w niższych tem-
peraturach w okresie siewu 
(cecha wczesny wigor) i moż-
liwość aktywnego dosycha-
nia ziarna w polu w okresie 
dojrzewania, generatywny 
typ roślin (niezbyt wysoka 
łodyga, brak skłonności do 
krzewienia, powinna wy-
twarzać nie więcej niż jedną 
łodygę, o jednej dorodnej 
kolbie, dobrze zaziarnionej 
do samego czubka), odpor-
ność na wyleganie, nawet 
w przypadku opóźnionego 
zbioru, odporność na choro-
by, szkodniki i inne czynniki 
stresowe.

Miarą wczesności odmian 
kukurydzy jest wilgotność 
ziarna przy zbiorze, tj. po 
osiągnięciu przez odmiany 

dojrzałości fizjologicznej. 
Odmiany akumulujące wię-
cej suchej masy w ziarnie, 
czyli o mniejszej wilgotności 
są wcześniejsze. Zwraca się 
ponadto uwagę na wymła-
calność kolb, łatwość dosu-
szania ziarna, oraz szybkość 
wysychanie ziarna w polu 
przed zbiorem. Bardzo 
ważnym kryterium oce-
ny odmian do uprawy na 
ziarno jest ich odporność 
na wyleganie. Wyleganie 
odmian następuje przy słabo 
rozwiniętym systemie ko-
rzeniowym, w warunkach 
rozmiękczenia gleby, przy 
intensywnych opadach, któ-
rym towarzyszą wiatry. Jest 
to tzw. wyleganie korzenio-
we. Powszechniej wystę-
puje wyleganie fuzaryjne, 
w przypadku rozkładu łodyg 
przez grzyby fuzaryjne. Na-
stępują złomy łodyg pod lub 
nad kolbą, które prowadzą 
do opadania łodyg oraz kolb 
na ziemię i straty w plonie.

Do najważniejszych cech 
odmian do uprawy na ki-
szonkę należą: całkowity 
plon suchej masy łodyg, 
liści i kolb, udział suchej 
masy kolb w całkowitym 
plonie suchej masy (ko-
rzystny powyżej 50%), za-
wartość suchej masy przy 
zbiorze w całych roślinach 
w przy zbiorze (najbardziej 
korzystny około 32%), 
wysoka strawność masy 
kiszonkowej.

Duże znaczenie mają 
również wczesny wigor 
i cecha „stay green”, po-
legająca na wydłużonym 
utrzymywaniu się zielono-
ści liści i łodyg w okresie 
dojrzewania. Wpływa ona 
korzystnie na akumulację 
suchej masy w końcowym 
okresie wegetacji, jak i na 
wydłużenie terminu zbioru. 
Ważnym kryterium oceny 
odmian kiszonkowych jest 
ich strawność. O strawno-
ści kiszonki decyduje udział 

kolb, a zwłaszcza ziarna, 
w masie kiszonkowej. Ziarno 
jest trawione w ponad 90%. 
W nowoczesnych progra-
mach hodowlanych zwraca 
się uwagę na podniesienie 
poziomu strawności wege-
tatywnych części roślin.

Odmiany są zróżnicowane 
pod względem tolerancji na 
jakość gleby; niektóre toleru-
ją gleby słabsze, inne wyma-
gają gleb lepszych. Nowsze 
odmiany mają wyższy po-
tencjał plonowania. Poza 
plennością wnoszą więk-
szą odporność na czynniki 
stresowe i inne ważne cechy 
agrotechniczne i użytkowe. 
Dlatego przy wyborze od-
miany należy zwracać uwa-
gę na rok jej wpisania do 
Krajowego Rejestru. Na-
siona odmian nowszych 
są na ogół droższe. Rol-
nicy wybierają do uprawy 
również odmiany starsze, 
tańsze i już sprawdzone 
w konkretnych warunkach 
środowiskowych.

Zarówno w uprawie ku-
kurydzy na ziarno jak i na 
kiszonkę, odmiany muszą 
wykazywać tolerancję na 
najważniejsze choroby - 
głownię guzowatą, fuzariozy 
kolb i szkodniki, a w szcze-
gólności na omacnicę pro-
sowiankę. Najgroźniejszymi 
chorobami kukurydzy są 
fuzariozy kolb powodowa-
ne głównie przez grzyby 
fuzaryjne. Te pasożytnicze 
grzyby wytwarzają groźne 
dla zdrowia zwierząt i czło-
wieka mikotoksyny. Głow-
nia kukurydzy jest chorobą 
występującą niezbyt często, 
nie wytwarza mikotoksyn, 
ale w większym nasile-
niu ogranicza plon ziarna 
i kiszonki.

Podstawą doboru odmian 
do uprawy jest Krajowy Re-
jestr (KR) odmian kukury-
dzy. Aktualnie obejmuje on 
203 odmiany mieszańcowe 
(F1). Odmiany te reprezen-
tują zarówno różne typy 
użytkowe, rożne poziomy 
wczesności, jak również róż-
ne typy hodowlane. Wśród 
wpisanych do KR odmian 
na ziarno i na kiszonkę, 
53 jest w grupie wczesnej 
(FAO do 220), 93 w grupie 

średniowczesnej (FAO 
230-250) i 44 w grupie 
średniopóźnej (FAO 260-
290) . 8 odmian reprezentuje 
wczesność na pograniczu 
grup wczesnej i średniow-
czesnej, a 5 na pograniczu 
grupy średniowczesnej 
i średniopóźnej. Wśród od-
mian kukurydzy, dwa głów-
ne typy hodowlane stanowią 
mieszańce pojedyncze, czyli 
dwuliniowe (SC), oraz mie-
szańce trójliniowe (TC). 
W KR jest obecnie około 
60% mieszańców pojedyn-
czych i około 40% mieszań-
ców trójliniowych. Zaletą 
mieszańców pojedynczych 
jest większe wyrównanie 
morfologiczne i na ogół 
wyższe plonowanie, niż 
trójliniowych, w bardziej 
intensywnych warunkach 
produkcji. Mieszańce trój-
liniowe są natomiast lepiej 
dostosowane do gorszych 
warunków uprawy.

Ze względu na typy 
użytkowe, w KR może-
my wyróżnić: 121 odmian 
przeznaczonych do uprawy 
na ziarno (Z), 54 odmiany 
typowo kiszonkowych (K) 
i 28 odmian o ogólnym typie 
użytkowym (ZK) - na ziarno 
i na kiszonkę. Do produk-
cji wysokoenergetycznej 
kiszonki są też rekomen-
dowane najlepsze odmia-
ny ziarnowe. Umożliwiają 
one wytworzenie kiszonki 
o wyższym udziale suchej 
masy kolb i ziarna w całko-
witym plonie suchej masy, 
a tym samym gwarantują 
wyższą strawność kiszonki 
i lepsze wyniki produkcyjne.

Spośród odmian wpisa-
nych do KR, 152 odmiany 
pochodzi z hodowli zagra-
nicznych, a 51 czyli około 
1/4, z krajowych hodowli, 
z Hodowli Roślin Smolice 
(47 odmian), oraz z Ma-
łopolskiej Hodowli Ro-
ślin, Oddział Kobierzyce 
(4 odmiany). Udział pol-
skich odmian kukurydzy 
w krajowym rynku nasion, 
z Hodowli Roślin Smolice, 
wynosi niezmiennie od kilku 
lat około 35%. Znaczącą rolę 
na naszym rynku nasiennym 
odgrywają odmiany pocho-
dzące z firm zagranicznych: 

KWS, Euralis, Saatbau Pol-
ska, Syngenta, Pioneer (Cor-
teva), Monsanto, Maisadour, 
RAGT, Farmsaat. W Krajo-
wym Rejestrze są też od-
miany zarejestrowane przez 
inne firmy: Oseva, Saaten 
Union, Dow AgroSciences, 
Caussade, AIC Seeds, IGP 
Polska.

Ponad połowa odmian 
kukurydzy została wpisa-
na do Krajowego Rejestru 
w ostatnich 5 latach (2015-
2019). Kolejne odmiany zo-
staną wpisane już w lutym 
bieżącego roku. Będą one 
dostępne do uprawy już 
w nadchodzącym sezonie.

Na polskim rynku jest też 
duża grupa odmian z tzw. 
katalogu europejskiego 
(CCA), zarejestrowanych 
w innych krajach Unii 
Europejskiej. Informacja 
o wartości użytkowej tych 
odmian pochodzi z do-
świadczeń własnych firm, 
a w przypadku niektórych 
odmian z doświadczeń roz-
poznawczych i porejestro-
wych, prowadzonych przez 
COBORU.

COBORU wraz z PZPK 
prowadzi Porejestrowe Do-
świadczenia Odmianowe 
(PDO) z nowszymi odmia-
nami kukurydzy wpisany-
mi do Krajowego Rejestru. 
Wyniki tych doświadczeń, 
z wielu miejscowości w Pol-
sce, są bardzo przydatne 
w podejmowaniu decyzji do-
tyczących wyboru odmian 
do produkcji kukurydzy na 
ziarno i na kiszonkę.

Materiały źródłowe:
- Lista odmian rolniczych 

wpisanych do krajowego rejestru 
w Polsce, COBORU,
Słupia Wielka, 2019

- Lista opisowa odmian roślin 
rolniczych. Rośliny zbożowe, 

COBORU Słupia Wielka, 2019

Błędy popełnione przy wyborze odmiany i w agrotechnice powodują obniżenie plonu.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików
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Kukurydza – wyniki PDO 2019

Zgodnie z aktualnym zapo-
trzebowaniem praktyki więk-
szość jest przydatna do uprawy 
na ziarno. Około 25% to od-
miany typowo kiszonkowe. 
Oczywiście znaczna część 
odmian ziarnowych ma zasto-
sowanie bardziej uniwersalne, 
także do uprawy na kiszon-
kę. Dobre odmiany ziarnowe, 
z racji korzystnej struktury 
plonu (dużego udziału kolb 
w plonie ogólnym), są z reguły 
bardziej predestynowane do 
wszechstronnego użytkowa-
nia. Natomiast odmiany zade-
klarowane jako kiszonkowe 

(większa masa wegetatywna, 
dobra strawność łodyg z li-
śćmi), przeważnie są mniej 
odpowiednie do uprawy na 
ziarno. Wszystkie odmia-
ny, niezależnie od kierunku 
użytkowania, powinna także 
cechować możliwie mała po-
datność na choroby, szkodniki, 
mała wrażliwość na herbicydy 
i tolerancja na chłody. Trud-
no jednak w jednej odmianie 
połączyć wszystkie pożądane 
właściwości, a przede wszyst-
kim cechy na ogół ujemnie 
skorelowane, jak plenność 
i wczesność.

Obiektywnym sposobem 
sprawdzenia wartości gospo-
darczej przynajmniej części 
zarejestrowanych odmian jest 
ich porównanie w doświadcze-
niach porejestrowych (PDO) 
zlokalizowanych w różnych 
warunkach siedliskowych na 
terenie kraju. Obiektem badań 
są te odmiany wpisane do Kra-
jowego Rejestru, które znajdu-
ją się w ofercie handlowej firm 
nasiennych bądź będą dostępne 
w nadchodzących latach. In-
formacja o tych odmianach 
może pomóc plantatorom ku-
kurydzy w dokonaniu trafnego 

wyboru przy zakupie nasion.
Wybierając odmiany do 

uprawy warto kierować się 
wynikami badań odmiano-
wych przeprowadzonych 
przez COBORU. Odmiany 
sprawdzone i zarejestrowane 
w naszych warunkach klima-
tycznych dają większą gwa-
rancję powodzenia uprawy, niż 
pochodzące ze wspólnotowego 
katalogu odmian (CCA), wy-
hodowane w innych warun-
kach środowiskowych. Katalog 
wspólnotowy obejmuje ponad 
5500 odmian. Charakterystyki 

Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 210 
odmian kukurydzy.

Tabela 1. Doświadczenia PDO na kiszonkę. 2019

Lp. Odmiany Firma nasienna

Plon ogólny 
świeżej masy

Plon suchej masy 
- ogólny

Zawartość 
suchej masy

% wzorca %

GRUPA WCZESNA

Wzorzec, dt z ha, % 482 167,1 34,8

1 Astardo Saatbau Linz 100 100 -0,3

2 KWS Salamandra KWS 96 100 1,4

3 Ligato Saatbau Linz 101 100 -0,4

4 RGT Oxxford RAGT 102 100 -0,8

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

Wzorzec, dt z ha, % 522 179,8 34,7

5 ES Skywalker* Euralis 104 106 0,7

6 ES Bond Euralis 102 105 0,6

7 Brigado Saatbau Linz 112 102 -2,8

8 Farmagic* Farm Saat 97 102 1,6

9 ES Joker Euralis 103 101 -0,9

10 Farmplus* Farm Saat 98] 101 1,0

11 Farmfire* Farm Saat 100 100 0,0

12 SM Boryna HR Smolice 107 100 -2,4

13 Chicago Saatbau Linz 98 100 0,7

14 Bilizi Syngenta 97 98 0,3

15 Agro Janus KWS 92 98 1,9

16 SY Kardona Syngenta 98 98 0,1

17 SM Podole HR Smolice 102 96 -1,9

18 MAS 20S Maisadour 91 93 0,9

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

Wzorzec, dt z ha, % 532 179,1 34,0

19 P0725* Pioneer 117 105 -3,6

20 SM Piast HR Smolice 109 104 -1,5

21 Hardware Freiherr von Moreau 97 101 1,2

22 Dublino Saatbau Linz 92 98 1,8

23 Codizouk Caussade Semences 95 98 0,8

24 Walterinio KWS KWS 93 97 1,6

25 MAS 28A* Maisadour 97 97 -0,2

Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach
Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-4, średniowczesnej Lp.5-18, średniopóźnej Lp. 19-25

R E K L A M A

c.d. art. na str. 12
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Tabela 2. Doświadczenia PDO na ziarno. 2019

Lp. Odmiana Firma nasienna
Plon ziarna

 przy 14% wilgotności 
Wilgotność

ziarna

% wzorca

1 2 3 4
GRUPA WCZESNA

Wzorzec, dt z ha, %, 106,9 24,7
1 ES Yakari Euralis 105 -0,9
2 Amavit KWS 105 -0,6
3 RGT Multiplexx  * RAGT 103 0,6
4 KWS Salamandra KWS 103 0,1
5 RGT Metropolixx RAGT 103 0,7
6 MAS 11K Maisadour 102 -0,6
7 SM Pomerania HR Smolice 102 -1,0
8 KWS Kampinos KWS 101 0,4
9 Obbelisc KWS 101 -0,9
10 Farmplus* Farm Saat 101 -0,3
11 RGT Irenoxx RAGT 101 2,2
12 Agro Fides Agro Mais (KWS) 101 -0,5
13 KWS Krogulec KWS 101 -0,5
14 Ligato Saatabu Linz 100 1,7
15 Rianni CS* Caussade 100 -0,3
16 DKC3050* Monsanto 98 -0,2
17 KWS Stefano KWS 98 0,0
18 RGT Chromixx RAGT 98 1,4
19 RGT Colectixx RAGT 98 0,7
20 Keops KWS 94 -0,5
21 MAS 15P Maisadour 92 -1,5
22 Astardo Saatabu Linz 91 -0,1

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA
Wzorzec, dt z ha, %, 110,7 24,3

23 Plantus BayWa Agro (Farm Saat) 108 1,9

24 Kidemos KWS 106 0,2
25 ES Inventive Euralis 104 -0,8
26 P8329 Pioneer 103 -0,5
27 SY Pandoras Syngenta 103 0,0
28 SY Glorius Syngenta 102 0,7
29 Casandro Saatabu Linz 102 -0,9

30 Milosz BayWa Agro (Farm Saat) 101 0,5

31 Farmezzo Farm Saat 101 0,5
32

3233 ES Perspective Euralis 100 -1,9

33 Farmagic* Farm Saat 100 -0,7
34 Henley Limagrain 100 -0,8

35 Agro Janus Agro Mais (KWS) 100 -0,4

36 Farmfire* Farm Saat 100 1,1
37 LG31250 Limagrain 100 0,5
38 Janero Syngenta 99 -0,5
39 ES Hemingway Euralis 99 0,2
40 Vitalico KWS 99 0,3
41 Brigado Saatabu Linz 98 1,5
42 Chicago Saatabu Linz 96 -0,7
43 Sativo Saatabu Linz 94 0,8
44 Norico Saatabu Linz 93 -1,0
45 Perrero Saatabu Linz 93 0,0

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA
Wzorzec, dt z ha, %, 111,7 25,1

46 DKC3969* Monsanto 102 -0,8
47 ES Faraday Euralis 102 0,3
48 Hardware Farm Saat 100 0,2
49 RGT Himalayaxx RAGT 99 1,6
50 Talentro Saatabu Linz 99 -0,3
51 Chamberi CS* Caussade 98 -0,9

Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach
Kol. 4, 5: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-22, średniowczesnej Lp.23-45, średniopóźnej 

Lp. 46-51

odmian nie sprawdzonych 
w Polsce podawane przez 
dystrybutorów odmian zwy-
kle nie uwzględniają naszych 
warunków środowiskowych 
np. częstych wiosennych przy-
mrozków, niedoborów wody 
w okresie wegetacji czy wy-
stępowania patogenów.

Poznanie aktualnej wartości 
gospodarczej odmian zareje-
strowanych możliwe jest dzięki 
doświadczeniom prowadzonym 
w ramach Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowe-
go (PDO). Z ich pomocą można 
dokładnie przeanalizować za-
chowanie się odmian w kolej-
nych sezonach wegetacyjnych, 
w różnych rejonach uprawy, 
a także porównać między sobą 
odmiany wysiewane w danym 
roku. Ocenę przydatności ku-
kurydzy na kiszonkę i ziarno 
prowadzi się w trzech seriach. 
Pojedynczą serię stanowi gru-
pa wczesności (wczesna, śre-
dniowczesna, średniopóźna). 
Zestaw odmian do badań usta-
lany jest wiosną każdego roku 
w wyniku uzgodnień pomiędzy 
związkiem producentów kuku-
rydzy (PZPK), właścicielami 
odmian i COBORU. Badaniom 
podlegają odmiany wpisane 
do Krajowego rejestru oraz te 
z katalogu unijnego (CCA), któ-
re dały bardzo dobre wyniki 
w prowadzonych wcześniej 
doświadczeniach rozpo-
znawczych. W roku 2019 we 
współpracy z PZPK założo-
no 22 takie doświadczenia 
z 25 odmianami kiszonkowy-
mi. Liczba odmian w poszcze-
gólnych grupach wczesności 
to: 4 odmiany badane w grupie 
wczesnej, 14 odmian w grupie 
średniowczesnej oraz 7 odmian 
w średniopóźnej.

W przypadku kukurydzy 
na ziarno założono 28 do-
świadczeń z 43 odmianami 
ziarnowymi. Grupę wczesną 
stanowiły 22 doświadczenia 
(badane były 22 odmiany), 
średniowczesną 23 doświad-
czenia (badano 23 odmiany), 
a średniopóźną – 20 lokalizacji 
(6 odmian).

Kwietniowy przebieg po-
gody umożliwił terminowe 
siewy doświadczeń z ku-
kurydzą (średnio w trzeciej 
dekadzie kwietnia). Cały 
przebieg wegetacji sprawił iż 
plonowanie w poszczególnych 
częściach Polski jest bardzo 
zróżnicowane.

Większa część Polski 
borykała się z wysokimi 

temperaturami oraz brakiem 
opadów. Odczuwalne było to 
zwłaszcza w newralgicznym 
dla rozwoju kukurydzy okresie 
jakim jest wiechowanie oraz 
zawiązywanie kolb. Spowo-
dowało to, iż na wielu plan-
tacjach odnotowywano kolby 
nie w pełni zaziarnione lub ich 
brak. Przebieg pogody spra-
wił, iż kukurydza dość szyb-
ko osiągnęła dojrzałość. Zbiór 
wszystkich grup wczesności 
nastąpił średnio o 2 tygodnie 
wcześniej niż w roku 2017, a ty-
dzień później niż w roku 2018.

W doświadczeniach na 
kiszonkę plon ogólny świe-
żej masy w grupie wczesnej 
wyniósł 482 dt z ha i był 
o 92 dt z ha mniejszy od plo-
nów z roku 2018, a plon ogól-
ny suchej masy w tej grupie 
wyniósł 167 dt z ha (niższy od 
roku 2018 o 34 dt z ha). Plon 
ogólny świeżej masy w gru-
pie średniowczesnej wyniósł 
522 dt z ha (o 51 dt z ha niższy 
w porównaniu z 2018 rokiem), 
a plon ogólny suchej masy był 
niższy o roku 2018 o 22 dt/ha 
i wyniósł 180 dt z ha. Grupa 
późna osiągnęła plon świe-
żej masy na poziomie 532 dt/
ha (niższy o ubiegłego roku 
o 42 dt/ha), a plon suchej masy 
180 dt z ha (niższy o 27 dt/ha).

W związku z przebiegiem 
pogody, średnia zwartość su-
chej masy była nieco niższa 
niż w roku 2018 i wynio-
sła 34,8% dla grupy wcze-
snej, 34,7% średniowczesnej 
i 34,0% w grupie średniopóźnej.

Tegoroczne plony kukury-
dzy ziarnowej były niższe niż 
w 2018 roku. Średni plon ziar-
na w grupie wczesnej wyniósł 
106,9 dt z ha i był o 8,9 dt z ha 
niższy niż w roku ubiegłym. 
Wilgotność ziarna wyniosła 
24,7%. Plon ziarna w grupie 
średniowczesnej – 110,7 dt z ha 
(niższy od roku 2018 o 9,3 dt 
z ha) przy średniej wilgotności 
w czasie zbioru wynoszącej 
24,3%. Średni plon ziarna od-
mian średniopóźnych wyniósł 
111,7 dt z ha przy wilgotno-
ści 25,1%.

Wyniki odmian wpisanych 
do Krajowego rejestru i nie-
których z katalogu unijnego 
(CCA-*), uczestniczących 
w doświadczeniach, zamiesz-
czono w tabeli wg malejącego 
plonu ogólnego suchej masy 
lub plonu ziarna.

Karolina Piecuch
COBORU Słupia Wielka

c.d. art. ze str. 11
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„Lepiej zapobiegać niż leczyć”
Choroby i szkodniki towa-

rzyszą kukurydzy od momentu 
siewu ziarna aż po zbiór plonu. 
Współdziałając mogą poważ-
nie obniżyć wysokość i jakość 
plonu. Z uwagi na to, że bezpo-
średnie zwalczanie większości 
chorób, ale i najgroźniejszych 
szkodników tej rośliny przypa-
da w pełni okresu wegetacji, co 
wymaga użycia specjalistycz-
nego sprzętu, stąd też w ku-
kurydzy najlepiej sprawdza 
się zasada „lepiej zapobiegać 
niż leczyć”. Jest to co prawda 
trudne także w realizacji, nie-
mniej często pozostaje jedynym 
sposobem ograniczania strat. 
Nie jest bowiem żadną tajem-
nicą, że na większości plantacji 
kukurydzy cała ochrona roślin 
kończy się z chwilą zwalczania 
chwastów, bo do tej czynności 

jeszcze można użyć standardo-
we opryskiwacze. Jest to też po 
części powód tego, że na takich 
niechronionych w żaden inny 
sposób plantacjach namnażają 
się niektóre choroby i szkodniki, 
zwłaszcza jeżeli są to uprawy 
wprowadzone w wieloletnich 
monokulturach.

Na kukurydzy notuje się 
obecność kilkunastu chorób, 
jednak obecnie największe zna-
czenie mają patogeny grzybowe. 
Są one odpowiedzialne za pojaw 
dwóch najgroźniejszych chorób 
kukurydzy jakimi są fuzarioza 
kolb i fuzarioza łodyg, których 
sprawcy mogą wytwarzać groź-
ne mykotoksyny. W niektóre 
lata w dużym nasileniu pojawia 
się także głownia guzowata, 
a w niektórych regionach rów-
nież i choroby liści, zwłaszcza 

drobna plamistość, rdza kukury-
dzy, a rzadziej żółta plamistość 
liści. Do innych chorób jakie 
lokalnie się pojawiają zalicza 
się zgorzel siewek oraz głownię 
pylącą, a bardzo rzadko uak-
tywnia się choroba szalonych 
wiech, która jest ściśle związana 
z zalaniem pól kukurydzy przez 
wody opadowe.

W ostatnich latach rosnącą 
na znaczeniu grupą agrofagów 
kukurydzy są także szkodniki. 
O ile w latach 50. XX wieku 
zidentyfikowano 32 gatunki ro-
ślinożerców, w latach 90. było 
ich około 50., tak obecnie jest 
niemal 100 gatunków. Jest to 
duża liczba, lecz na chwilę 
obecną jedynie kilka z nich 
stanowi zagrożenie. Na pierw-
szym miejscu stoi omacnica 
prosowianka, tuż za nią jest 

ploniarka zbożówka oraz ston-
ka kukurydziana. Na kolejnych 
miejscach szkodliwości zna-
leźć można choćby szkodniki 
glebowe (drutowce, pędraki, 
rolnice), ptaki, zwierzynę leśną, 
mszyce, wciornastki, urazka 
kukurydzianego, czy też śmiet-
kę kiełkówkę. Inne gatunki jak 
się licznie pojawią to dotyczy 
to lokalnych upraw.

W celu ograniczania strat po-
wodowanych przez szkodniki 
warto łącznie zastosować przy-
najmniej 2-3 metody ochrony 
roślin. Podstawowe znaczenie 
ma metoda agrotechniczna 
i hodowlana, natomiast me-
todę biologiczną i chemiczną 
stosuje się w razie poważnego 
zagrożenia.

Poprawna agrotechnika
Plantatorzy interesujący się 

problematyką ochrony roślin za-
pewne obserwują to co się dzie-
je w przepisach prawnych, a to 
z kolei wpływa na dostępność 
na rynku określonych substan-
cji czynnych. Jak już wiadomo 
z zaleceń chemicznej ochrony 
kukurydzy zostały wykreślone 
następujące substancje czynne: 
tiuram (zaprawa grzybobójcza), 
propikonazol (nalistny preparat 
grzybobójczy) oraz metiokarb 
(repelent + insektycyd). Nieste-
ty, ale w kolejce do wykreślenia 
stoją kolejne substancje czyn-
ne, zatem w kolejnych latach 
ochrona kukurydzy przed or-
ganizmami szkodliwymi może 
być znacznie trudniejsza niż 
obecnie.

W profilaktyce ograniczają-
cej występowanie niektórych 
chorób i szkodników stosuje 
się kilka metod, wśród których 
najważniejsze miejsce zajmuje 
płodozmian. Warto go wdra-
żać, gdyż jest to najskutecz-
niejszy sposób walki choćby 
ze stonką kukurydzianą, której 
larwy powodują szkody tylko 
na monokulturach. Poza tym 
płodozmian ogranicza pojaw 
omacnicy prosowianki, szko-
dników glebowych, urazka ku-
kurydzianego, a także chorób 
kukurydzy, które jak wiadomo 
zimują w glebie i na resztkach 
pożniwnych kukurydzy. Często 
już wystarczająca jest 2-3-letnia 
przerwa w uprawie kukurydzy 
na tym samym stanowisku, aby 
znacząco ograniczyć pojaw 
najgroźniejszych gatunków. 
W tych jednak gospodarstwach, 
w których uprawia się tylko ku-
kurydzę po sobie należy wdro-
żyć inne metody ograniczające 
agrofagi.

Na plantacjach silnie zagro-
żonych pojawem szkodników 
glebowych, ale także i cho-
rób grzybowych zalecane są 
zabiegi uprawowe gleby tak, 
aby w sposób mechaniczny 
mogły przynajmniej częściowo 
obniżyć populacje niektórych 
gatunków oraz utrudnić im wy-
dostanie się na powierzchnię 
w kolejnym roku, zwłaszcza na 
monokulturach. Z uwagi na to, 
że nie ma już w rejestrze zapraw 
owadobójczych na kukurydzę, 
stąd zabiegi mechaniczne stają 
się najważniejszym zabiegiem 
ograniczającym ich pojaw.

Bardzo ważnym czynnikiem 
wpływającym na kondycję ro-
ślin jest termin siewu. Zalecane 
są wczesne siewy, ale w glebę 
ogrzaną. Dzięki temu roślina 
może wzmocnić się przed po-
jawem niektórych gatunków, 
zwłaszcza ploniarki zbożówki, 
larw stonki kukurydzianej, czy 
też choćby głowni guzowatej 
kukurydzy.

Uprawiając kukurydzę nale-
ży dążyć do tego, aby nawoże-
nie było zbilansowane i oparte 
na tym co jest w glebie, ale 
także czego wymaga roślina. 
Szczególną uwagę należy zwró-
cić na azot, którego nadmiar 
może wpłynąć na kruchość 
tkanek, a tym samym większą 
szkodliwość choćby omacnicy 
prosowianki i fuzarioz, ale tak-
że i mszyce chętniej zasiedlają 
takie rośliny. Warto też pamię-
tać o mikroskładnikach.

Jeżeli w okresie sierpnia 
zaobserwuje się silny pojaw 
omacnicy prosowianki, silne 
wyleganie skutek pojawu rolnic 
lub larw stonki kukurydzianej, 
a zwłaszcza obecność fuzario-
zy kolb i łodyg to nie ma co 
czekać ze zbiorem. Należy go 
przeprowadzić w pierwszym 
najlepszym terminie. Zwleka-
nie i liczenie na to, że ziarno 
straci jeszcze tych kilka procent 
wilgotności już w praktyce po-
kazało, że cofnięto je ze skupu 
z powodu przekroczenia my-
kotoksyn. Czasem nie warto 
ryzykować, ale za to trzeba 
bacznie obserwować rośliny, 
aby uniknąć takich sytuacji. 
To samo tyczy się kukurydzy 
kiszonkowej – każdy wie jak 
mykotoksyny oddziałują na 
zwierzęta. Ich obecność w pa-
szy to zawsze same problemy.

Po zbiorze plonu warto 

Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami.

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

IOR – PIB, 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie 
Polski Związek Producentów 

Kukurydzy w Poznaniu

Tabela 1. Biopreparaty do zwalczania jaj omacnicy prosowianki dostępne w Polsce (nie wymagające rejestracji)

Biopreparat Sposób wykładania Gatunek 
kruszynka Liczba introdukcji Dawka Ilość błonkówek  

na hektar

Trichocap zawieszki na liście T. brassicae 1–2 25 zawieszek/ha ok. 250 tys.

TrichoLet agrolotniczo: dron, 
wiatrakowiec

T. evanescens 
i T. brassicae 1–2 postać sypka 150 – 250 tys.

Trichosafe 
zawieszki zawieszki na liście T. brassicae 1 (2) 30-50 zawieszek/ha 220 tys.

Trichosafe kulki
kulki na glebę: 

aplikacja ręczna, 
rozrzutnikiem 
bądź dronem

T. brassicae 1 (2) 100 kulek/ha 220 tys.

Źródło: Opracowanie na podstawie informacji prasowych

Tabela 2. Preparaty zawierające bakterie Bacillus i wyciągi traw do ograniczania omacnicy prosowianki na kukurydzy dostępne 
w Polsce (nie wymagające rejestracji)

Preparat Czynnik zwalczający Postać 
biopreparatu Sposób aplikacji Liczba zabiegów Dawka 

na hektar
Ilość 

wody na ha

Ostrinia Stop

QQbakcter

wyselekcjonowane 
bakterie z grupy Bacillus 
i wyciągi z traw polnych

proszek do 
sporządzania 

zawiesiny wodnej

opryskiwanie roślin
(drobno lub 

grubokropliste)

1 (lub więcej 
w zależności od 

zaleceń 
producenta)

100 g 200-400 l

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji prasowych

Tabela 3. Zaprawy fungicydowe zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami w 2020 roku

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka 

Zgorzel siewek 
Głownia guzowata kukurydzy

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

Zgorzel siewek
Głownia guzowata kukurydzy Maxim XL 034,7 FS fludioksonil + 

metalaksyl-M 100 ml/100 kg ziarna

Zgorzel siewek
Głownia pyląca kukurydzy Vibrance 500 FS sedaksan 

2,5 ml/50 tys. nasion

Zgorzel siewek Redigo M 120 FS metalaksyl + 
protiokonazol 15 ml/50 tys. nasion

Źródło: Rejestr MRiRW z dnia 16.01.2020
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dokładnie rozdrobnić resztki 
pożniwne, co pozwala ogra-
niczyć te patogeny, które zi-
mują na słomie kukurydzianej, 
a także można w istotny sposób 
obniżyć zagrożenie ze strony 
omacnicy prosowianki – nawet 
o 70%. Warto jednak działać 
w kooperatywie z sąsiadami 
tak, aby proces rozdrabniania 
wykonywać na jak największym 
obszarze. Tylko wówczas można 
osiągnąć dobre efekty ograni-
czania niektórych agrofagów. 
Obecnie coraz powszechniejsze 
jest stosowanie na rozdrobnioną 
słomę nawozów (wapna, azotu) 
oraz biopreparatów mikrobio-
logicznych, które przyspieszają 
rozkład słomy. W słomie kry-
je się omacnica prosowianka, 
ale także i patogeny w posta-
ci zarodników przetrwalni-
kowych stąd też im szybciej 
nastąpi rozpad tkanek, tym 

większa możliwość obniżenia 
ich populacji.

Metoda hodowlana
Specjaliści zajmujący się ho-

dowlą odmian kukurydzy jasno 
wskazują, że już przez sam do-
bór odpowiedniej odmiany do 
siewu można w 30% wpłynąć 
na wzrost plonów i powodzenie 
produkcji. Warto jednak dobie-
rać do siewu odmiany łączące 
w sobie cechę wysokiej plenno-
ści z lepszą tolerancją na cho-
roby i szkodniki, zwłaszcza na 
głownię guzowatą, fuzariozy, 
choroby liści, ale także na 
omacnicę prosowiankę. Od-
miany cechujące się dobrze 
rozbudowanym systemem 
korzeniowym będą przydatne 
na plantacjach opanowanych 
przez larwy stonki kukury-
dzianej oraz inne szkodniki 
glebowe, o ile te nie występują 
masowo. W celu ograniczenia 

szkodliwości ploniarki zbo-
żówki oraz larw stonki ku-
kurydzianej warto dobierać 
do siewu odmiany o szybkim 
wzroście początkowym. Wy-
kazano także, że odmiany 
bardzo wczesne lepiej sobie 
radzą z ploniarką, ale omacnica 
je chętniej uszkadza. U póź-
niejszych odmian sytuacja jest 
odwrotna, chociaż nie jest to 
regułą, gdyż w poszczególnych 
klasach wczesności są odmia-
ny mniej lub bardziej podatne. 
Wszystkie odmiany ziarnowe 
wpisywane do Krajowego Re-
jestru Odmian przez COBORU 
przechodzą procedurę oceny ich 
podatności na najważniejsze 
choroby oraz omacnicę pro-
sowiankę. Rejestrowane są te, 
które cechują się jak najmniej-
szą podatnością na agrofagi. 
Informacje o podatności takich 
odmian można znaleźć m.in. na 

stronie internetowej COBORU, 
w Listach Opisowych Odmian, 
ale także i w katalogach po-
szczególnych firm hodowlanych 
oraz dystrybucyjnych. Szcze-
gólne warte polecenia jest tak-
że wizytowanie regionalnych 
doświadczeń odmianowych 
(w tym prowadzonych w ramach 
PDO), podczas których można 
zobaczyć jak odmiany reagują 
nie tylko na aktualne warun-
ki pogodowe, co zwłaszcza na 
szkodniki i choroby charaktery-
styczne dla danych warunków 
glebowo-klimatycznych.

Metoda biologiczna
W uprawach kukurydzy 

do ograniczania szkodliwości 
omacnicy prosowianki stosuje 
się również metodę biologicz-
ną. Polega ona albo na zastoso-
waniu pasożyta jaj omacnicy, 
którym jest kruszynek albo 
preparatów zawierających 

bakterie Bacillus spp. z dodat-
kiem wyciągów z traw. Biopre-
paraty z kruszynkiem służą do 
zwalczania jaj omacnicy. Mają 
postać albo kartoników do za-
wieszania na liściach, kulek 
aplikowanych na glebę, albo 
sypką. Biologiczną walkę z uży-
ciem kruszynka rozpoczyna 
się z chwilą wykrycia nalotu 
pierwszych motyli omacnicy 
prosowianki. W zależności od 
zaleceń producenta wykonuje 
się 1 lub 2 introdukcje kruszyn-
ka. Pierwszą należy wykonać 
natychmiast po pojawieniu się 
pierwszych jaj szkodnika na 

roślinach, co przypada zwy-
kle w drugiej oraz w trzeciej 
dekadzie czerwca na połu-
dniu kraju i częściowo w pa-
sie środkowym lub pod koniec 
czerwca i w pierwszych dniach 
lipca w rejonach środkowych 
i północnych. Drugą introduk-
cję przeprowadza się 7–10 dni 
później. Gdy do monitorowania 
omacnicy prosowianki stosuje 
się pułapki świetlne i feromono-
we to pierwsze wyłożenie bio-
preparatu wykonuje się zwykle 
po 5–10 dniach od stwierdzenia 
pierwszego motyla w pułapce, 
co zwykle przypada w drugiej 

U P R A W A

Tabela 4. Fungicydy nalistne zarejestrowane do zwalczania chorób kukurydzy w 2020 roku

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka na ha Termin stosowania

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

Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250

Strobin 250-I
Strobin 250-II

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

Źródło: Rejestr MriRW z dnia 16.01.2020

Drobna plamistość liści (P. Bereś)

Fuzarioza kolb (P. Bereś) Fuzarioza łodyg (P. Bereś)

Głownia guzowata (P. Bereś)

Mszyce (P. Bereś)
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połowie czerwca lub pierw-
szych dniach lipca. Druga 
introdukcja wykonywana jest 
po 7–10 dniach od pierwszej. 

Istnieje także możliwość zakupu 
biopreparatu wraz z komplek-
sową usługą jego zastosowania 
i oceny skuteczności. W tabeli 

1 zaprezentowano wykaz do-
stępnych na rynku bioprepara-
tów zawierających kruszynka.

Do biologicznego zwalczania 

gąsienic omacnicy prosowian-
ki na kukurydzy stosuje się 
w praktyce rolniczej także 
środki oparte na bakteriach 

z rodzaju Bacillus. W kuku-
rydzy cukrowej zarejestrowa-
ny jest preparat Lepinox Plus 
oparty na bakteriach Bacillus 
thuringiensis spp. kurstaki. Na 
rynku są także dostępne środki 
zawierające bakterie Bacillus 
i wyciągi traw, które nie pod-
legają rejestracji. Preparaty 
te aplikuje się na kukurydzę 
nalistnie, w okresie rozwija-
nia przez rośliny od 6-9 liści 
(BBCH 16-19) do fazy 2 ko-
lanka (BBCH 32), co przypada 
(w zależności od tempa wzrostu 
roślin, terminu siewu itd.) od 
początku do końca czerwca, 
a niekiedy do początku lipca. 
Preparaty te stosuje się w go-
dzinach późno popołudniowych 
i wieczornych, najlepiej po opa-
dach deszczu (tabela 2).

Do ochrony przed wczesno-
wiosennymi chorobami stosu-
je się zaprawy nasienne, które 
wymieniono w tabeli 3. Są one 
zarejestrowane przeciwko zgo-
rzeli siewek, głowni guzowatej 
kukurydzy oraz głowni pylą-
cej. W większości przypadków 
kwalifikowany materiał siewny 

dostępny w sprzedaży jest już 
odgórnie zaprawiony jednym 
z wymienionych preparatów.

Do ograniczania szkodliwo-
ści chorób pojawiających się 
w późniejszym okresie wyko-
rzystuje się fungicydy nalist-
ne (tabela 4). Zarejestrowane 
w kukurydzy preparaty są 
przeznaczone do ograniczania 
pojawu drobnej i żółtej plami-
stości liści, a niektóre dodatko-
wo przeciwko rdzy kukurydzy 
i fuzariozie. W praktyce two-
rzy się mieszaniny fungicy-
dowo-insektycydowe, aby za 
jednym przejazdem opryski-
wacza zwalczyć albo omac-
nicę prosowiankę lub stonkę 
kukurydzianą, a przy okazji 
także ograniczyć pojaw chorób.

Wykaz aktualnie zarejestro-
wanych preparatów chemicz-
nych przeciwko szkodnikom 
prezentuje tabela 5. Są one 
skierowane do ograniczania 
szkód powodowanych przez 
ptaki, ploniarkę zbożówkę, 
mszyce, omacnicę proso-
wiankę i stonkę kukurydzianą 
(chrząszcze).

Tabela 5. Zoocydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami w 2020 roku 

Szkodnik Preparat Substancja czynna Dawka Termin zabiegu – sprawdzać 
w etykiecie

Mszyce

Arkan 050 CS 
Judo 050 CS

Karate Zeon 050 CS 
Kusti 050 CS

LambdaCE 050 CS 
Ninja 050 CS

Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna 0,1 l/ha

zabieg wykonać w okresie 
szczytu liczebności mszyc 

po przekroczeniu progu 
szkodliwości 300 mszyc/

roślinę

Omacnica 
prosowianka

Arkan 050 CS
Judo 050 CS*

Karate Zeon 050 CS* 
Kusti 050 CS*

LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS* 

Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna 0,2 l/ha zabieg wykonać, gdy 
w poprzednim roku szkodnik 

uszkodził 15% roślin 
w uprawie na ziarno lub 
30-40 na kiszonkę, bądź 
gdy stwierdzi się 6-8 złóż 

jaj/100 roślinach

pierwszy zabieg 
przeprowadzić na początku 
licznych wylęgów gąsienic 

(koniec pierwszej lub 
początek drugiej dekady 

lipca). Podstawowy termin 
zwalczania masowo 

wylęgających się gąsienic 
(najważniejszy) przypada 
pod koniec drugiej lub na 

początku trzeciej 
dekady lipca

Lamdex Extra 2,5 WG* lambda-cyhalotryna 0,20 – 0,40 kg/ha

Sparviero
Sparrow
Kidrate

lambda-cyhalotryna 0,125 l/ha

Portos 110 OD
Proteus 110 OD*

Ptolemeusz 110 OD*
tiachlopryd + 
deltametryna 0,5 l/ha

Steward 30 WG*
Rumo 30 WG*
Sakarb 30 WG

indoksakarb 0,125 – 0,15 kg/ha

Avaunt 150 EC
Explicit 150 EC indoksakarb 0,25 l/ha

Runner 240 SC metoksyfenozyd 0,6 l/ha
Coragen 200 SC*

Klortranil* chlorantraniliprol 125 ml/ha

Ploniarka 
zbożówka

Portos 110 OD
Proteus 110 OD

Ptolemeusz 110 OD
tiachlopryd + 
deltametryna 0,5 l/ha

zabieg należy wykonać 
w fazie 2-3 liści właściwych, 

gdy w poprzednim roku 
szkodnik uszkodził 

15% roślin 

Ptaki Korit 420 FS ziram 0,6 l/100 kg ziarna zaprawiać ziarno 
przed siewem

Stonka 
kukurydziana
(chrząszcze)

Portos 110 OD
Proteus 110 OD

Ptolemeusz 110 OD
tiachlopryd + 
deltametryna 0,75 l/ha pierwsze opryskiwanie 

roślin należy wykonać 
w okresie od drugiej połowy 

lipca do połowy sierpnia, 
natomiast drugie (przy 

licznym pojawie owadów) 
wykonuje się 7–14 dni 

później

Steward 30 WG*
Rumo 30 WG*
Sakarb 30 WG

indoksakarb 0,125 – 0,15 kg/ha

Ślimaki

Lima Oro 3 GB
Medal 3 GB
Siga 3 GB

Slugicol 3 GB
Slugix 3 GB
Sneg 3GB

metaldehyd 7 kg/ha

w zależności od preparatu, 
przed lub po siewach do 

fazy 5 liści lub do zbiorów 

Ironmax Pro
Sluxx HP fosforan żelaza 7 kg/ha

Lima Oro 5 GB
Limagol 5 GB
Metkol 5 GB

Molufries 5 GB
Push 5 GB

Sharmet 5 GB
Soltex Niezawodny 

Snailmax 05GB trutka na 
ślimaki w granulacie

metaldehyd 4 kg/ha

Slug-Off* metaldehyd 5 kg/ha

Źródło: Rejestr MRiRW z dnia 16.01.2020

Omacnica prosowianka (P. Bereś)

Ploniarka zbożówka (P. Bereś)

Pomrowik plamisty (P. Bereś)

Stonka kukurydziana (P. Bereś)
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Na wiosnę 

2020 
polecamy NOWOŚCI

W NOWYM SEZONIE ŻYCZYMY WYSOKICH PLONÓW
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 Erdman
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl

IS AVENTIS
plon powyżej 10 t/ha;

CEBIR 
plon suchej masy - 120% wzorca, 
plon suchej masy kolb - 108,5% wzorca, 
plon świeżej masy - 120% wzorca;

CELONG 
plon ziarna 112,4 dt5/ha - 104% wzorca, 
w sezonie 2019 106,7 dt/ha ziarna;

OP MAURRA
plon świeżej masy 105,2 % wzorca, 
plon suchej masy kolb - 103,7% wzorca. 

owies jary
zółtonasienny

FAO 240
kiszonka

FAO 250
ziarno 

FAO 240/250
kiszonka, ziarno

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.OSEVA.PL
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