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Od Redakcji
Po raz kolejny przekazujemy naszym czytelnikom wyniki doświadczeń odmianowych z kukurydzą za 2019 r. prowadzonych wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin
Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Warto przy tej okazji przypomnieć kilka informacji
dotyczących funkcjonowania doboru odmian kukurydzy na rynku krajowym.
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odobnie jak w innych krajach tak i w Polsce istnieje Krajowy rejestr odmian roślin
rolniczych do którego wpisywane są odmiany,
które zostały zgłoszone do badań i uzyskały
korzystne wyniki w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. W przypadku kukurydzy,
aktualnie w Rejestrze zapisanych jest 213 odmian
kukurydzy mieszańcowej; z tego 162 odmiany
hodowli zagranicznej oraz 51 – hodowli krajowej.
W wyniku prowadzonych badań corocznie do
tego Rejestru trafiają kolejne odmiany, które po
dwóch kolejnych latach udanych badań wykazały
się najlepszymi rezultatami (głównie pod względem poziomu plonowania). Odmiany te ze względu na wyższą wartość gospodarczą sukcesywnie
wypierają odmiany starsze. W dzisiejszych
czasach z uwagi na dynamicznie rozwijający się
postęp biologiczny przeciętna żywotność odmian
w Rejestrze nie przekracza 10 lat. Wynika stąd
praktyczny wniosek dla rolnika, że każda nowa
odmiana wpisana do Rejestru odmian niesie ze
sobą korzystniejsze cechy w stosunku do odmian
wpisanych wcześniej.
Sytuacja w zakresie obrotu odmian kukurydzy
na polskim rynku wymaga pewnego przypomnienia i wyjaśnienia. Od czasu członkostwa w UE do
obrotu na krajowym rynku trafiają również odmiany kukurydzy, które są zapisane w Katalogu
unijnym, a swój cykl badań przeszły w jednym
z państw członkowskich, często różniącym się
bardzo warunkami glebowo-klimatycznymi od
warunków Polski. Odmiany takie mogą rolnicy

spotkać i spotykają w ofercie zagranicznych firm
hodowlanych bądź dystrybucyjnych. Warto przypomnieć, że w katalogu UE jest zapisanych prawie
6 tys. odmian kukurydzy, które teoretycznie mogą
trafić do sprzedaży na rynek polski. Wymaga to
szczególnej uwagi rolnika przy wyborze odmiany,
tym bardziej, że kukurydza bardziej aniżeli inne
rośliny wymaga wielkiej staranności i wiedzy
przy doborze ze względu na klasę wczesności
oraz kierunek wykorzystania. Aby uniknąć takich
błędów PZPK prowadzi wspólnie z COBORU
doświadczenia z odmianami kukurydzy w ramach tzw. Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego, w którym biorą udział odmiany
z Krajowego rejestru jak i odmiany zarejestrowane w katalogu UE (CCA) zgłoszone do badań
przez firmy hodowlane. Wyniki tych doświadczeń
są dostępne w informacjach Związku i COBORU
jak i firm hodowlanych (właścicieli odmian).
Konkludując, rolnik podejmując decyzję
o uprawie kukurydzy winien kierować się zasadą:
Wybieram do uprawy tylko taką odmianę, której
wartość gospodarcza została sprawdzona w polskich warunkach klimatyczno-glebowych, zwracając zwłaszcza uwagę na odmiany wpisane do
Krajowego rejestru odmian roślin rolniczych. Dla
zobrazowania różnic w wartości nowych odmian
kukurydzy poniżej, w zestawieniu za ostatnie
cztery lata, pokazano średnie plony całych roślin
jak i plon ziarna.
Eugeniusz Piątek
Dyr. Biura PZPK

2016

2017

2018

2019

plon ogólny świeżej masy

607

596

573

512

% s.m. w roślinach

35,7

34,0

35,9

34,5

Plon ziarna

127,3

118,0

119,3

109,7

Wilgotność ziarna , %

24,5

29,5

19,6

24,7

Wyszczególnienie

Kiszonkowe:

Ziarnowe:
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Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą
w 2019 roku
W 2019 roku utrzymano poziom ilościowy doświadczeń z poprzednich lat. Założono w serii
ziarnowej 22 doświadczenia z odmianami wczesnymi, 23 z odmianami średnio wczesnymi i 20
doświadczeń z odmianami średnio późnymi. W serii kiszonkowej założono po 22 doświadczenia
w każdej grupie wczesności.
W doświadczeniach do zbioru na ziarno badano 51 odmian. O 5 mniej niż w rekordowym pod
tym względem 2018 roku. Głównie w badaniach
zmalała ilość odmian średnio późnych. Hodowcy
wybrali do badań tylko 6 odmian o najdłuższym
okresie wegetacji. W doświadczeniach na kiszonkę badano 4 odmiany wczesne, 14 średnio
wczesnych i 7 odmian średnio późnych. Razem
25 odmian. Tylko o jedną mniej niż w poprzednim roku.
Kontynuowano dotychczasowy sposób finansowania doświadczeń porejestrowych. Centralny
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
finansował część doświadczeń ze środków
budżetowych, a Polski Związek Producentów

Kukurydzy korzystając ze wsparcia firm hodowlanych i nasiennych pokrywał koszty pozostałych
doświadczeń PDO. Szczegółowe informacje
przedstawiono na rysunku nr 1, zawierającym
mapkę Polski z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych doświadczeń, sposobu ich finansowania,
poziomu plonowania oraz zakresu dyskwalifikacji
wyników. Wykorzystano mapkę opracowaną
w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin
Uprawnych w Słupi Wielkiej.
Warunki pogodowe
ysokość opadów w stacjach oceny
odmian w latach 2014-2019 pokazano
na rysunku nr 2 sporządzonym na podstawie
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Rys. 1. Kukurydza. Rozmieszczenie porejestrowych doświadczeń odmianowych w 2019 roku (oprac. COBORU)
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danych COBORU. Na tym wykresie do nazwy
miejscowości dodano nazwę województwa,
a same miejscowości zgrupowano województwami. Taki układ pozwala zaobserwować obszary
kraju o podobnej wysokości opadów. Opady w każdym z 30 punktów pomiarowych przedstawiono w
postaci trzech słupków: średnia wysokość opadów
w latach 2014-2018 i wysokość opadów w 2018
oraz w 2019 roku. Ponadto dodano słupki przedstawiające wartości średnie ze wszystkich trzydziestu analizowanych punktów pomiarowych.
Średnio we wszystkich punktach pomiarowych
w latach 2014-2018 wysokość opadów w okresie
od maja do września wyniosła 335,8 mm (litrów
na 1 m2). W 2019 roku opady były znacznie niższe
od tej średniej, ale nieco wyższe niż w poprzednim roku (285,3 mm) i wyniosły 301,3 mm. Warto
jednak zauważyć, co wyraźnie pokazuje wykres,
że wartości powyżej średniej ze wszystkich miejscowości wykazuje mniej niż połowa lokalizacji.
Na przykład: powyżej średniej w pięcioleciu
2014-2018 średnie opady (w tym samym okresie)
wystąpiły tylko w 11 miejscowościach na 30
analizowanych. Zatem w większości punktów
doświadczalnych opady były niższe od średniej,
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choć tylko niewiele. Natomiast w niewielkiej
liczbie punktów charakteryzujących się opadami
powyżej średniej ta różnica na ogół była znacznie
większa. Stąd wydaje się, że lepszą oceną jest mediana, która dzieli poszczególne miejscowości na
równoliczne grupy. Mediana dotycząca wysokości
opadów wynosi odpowiednio dla analizowanego
pięciolecia 323,9 mm, dla 2018 roku – 269,0 mm
i dla roku 2019 – 281,0 mm. Można więc uznać
taką wysokość opadów za reprezentatywną dla
punktów doświadczalnych w omawianym okresie. Trzeba przyznać, że jest to niski i niestety
malejący poziom (pomimo gorszych warunków
w 2018 roku).
W 2019 roku relatywnie wyższe były opady
głównie w punktach doświadczalnych w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim,
mazowieckim, podkarpackim, małopolskim,
opolskim i zachodniopomorskim. W pozostałych
rejonach kraju w analizowanych miejscowościach
opady w 2019 były niższe niż w wieloleciu, na
ogół i tak będącym na niskim poziomie. Wysokie (400 i więcej mm) opady występują tylko
w Węgrzcach (małopolskie), Słupi (świętokrzyskie) i Rarwinie (zachodniopomorskie). W przy-
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padku punktów doświadczalnych wykazujących
wyższy poziom opadów niekoniecznie związane
jest to z wysokim poziomem plonów. Niekorzystny rozkład opadów często nie pozwala na wykorzystanie przez rośliny potencjału plonowania.
W niektórych punktach w 2019 roku były to
opady na poziomie 200 mm, a nawet niższym.
Generalnie, pod względem wysokości opadów,
warunki wzrostu roślin kukurydzy były w większości punktów niekorzystne lub zdecydowanie
niekorzystne. W Masłowicach (woj. łódzkie)
i w Kościelnej Wsi (wielkopolskie) opady w czasie wegetacji w 2019 roku nie osiągnęły nawet
poziomu 200 mm. Tylko, pokazana na wykresie
wysokość opadów i ich zróżnicowanie w miejscowościach oraz nieuwzględniony tu ich rozkład,
skutkować muszą ogromnym zróżnicowaniem
plonów. Zobaczymy to analizując poziom i zmienność plonowania w miejscowościach.
Terminy siewu i zbioru doświadczeń
rzedstawione w tabeli oznaczonej jako rys.
3 i sporządzonej na podstawie danych COBORU, średnie terminy siewu doświadczeń były
dość wczesne i porównywalne z dobrym pod tym
względem rokiem 2018. Średnie terminy zbiorów
doświadczeń podano – ze względu na oddzielny
zbiór grup wczesności – oddzielnie dla każdej
grupy. W 2019 roku doświadczenia zbierano
umiarkowanie wcześnie.
Doświadczenia na kiszonkę praktycznie zebrano na początku września. Średnie terminy zbioru

P

były od 10 dni do około 2 tygodni (w zależności
od grupy wczesności) późniejsze niż w bardzo
wczesnym roku 2018 i około 2 tygodnie wcześniejsze niż w roku 2017. Można uznać, że zbiory
doświadczeń kiszonkowych przeprowadzono
w najbardziej typowym okresie (pierwsza połowa
września), niemal dokładnie w środku przedziału
pomiędzy terminami w latach 2017 i 2018.
Doświadczenia na ziarno również zebrano
w najczęściej występujących w historii doświadczeń terminach. Średnie terminy zbioru poszczególnych grup wczesności mieściły się pomiędzy 6
a 17 października. Były to terminy od 11 do 16 dni
późniejsze niż w 2018 roku charakteryzującym się
ekstremalnie suchym i wcześnie dojrzałym (zasuszonym?) ziarnem. Jednocześnie – w porównaniu
do roku 2017 – zbiory doświadczeń ziarnowych
nastąpiły o 5 do 10 dni wcześniej.
Zakres dyskwalifikacji doświadczeń
rzeciętne opady – jak powyżej opisano
– były w 2019 roku nieco wyższe niż
w 2018. To jednak ich rozkład i wysokość w
poszczególnych punktach doświadczalnych były
na tyle różne, że plony były niższe, a niektóre
doświadczenia trzeba było zdyskwalifikować.
W doświadczeniach na ziarno ostatecznie nie
włączono do syntezy wyników z miejscowości
Lućmierz (wszystkie grupy wczesności), Rarwino, Masłowice i Tomaszów Bolesławiecki (po
dwie grupy wczesności) i Zybiszów (jedna grupa
wczesności). W doświadczeniach na kiszonkę nie

P

Średnia data zbioru
Rodzaj
doświadczeń

Doświadczenia
na ziarno

Doświadczenia
na kiszonkę

Rok

Średnia
data
siewu

2019

odmiany
wczesne

odmiany
średniowczesne

odmiany
średniopóźne

25.04

06.10

13.10

17.10

2018

26.04

25.09

29.09

01.10

2017

29.04

16.10

18.10

23.10

2019

25.04

01.09

05.09

10.09

2018

26.04

21.08

24.08

28.08

2017

29.04

13.09

19.09

25.09

Rys. 3. Terminy siewu i zbioru doświadczeń PDO z kukurydzą na ziarno i kiszonkę.
Lata 2017-2019. Wartości średnie z wszystkich doświadczeń (dane COBORU)
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włączono wyników Tomaszowa Bolesławieckiego
(całość doświadczeń) oraz dwu grup wczesności
w Kawęczynie i Rarwinie.
Można by stwierdzić, że zakres dyskwalifikacji w 2019 roku, pomimo okresowego niedoboru
wody w krytycznych okresach w wielu doświadczeniach, jest niewielki. Należy jednak mocno
podkreślić, że do syntezy włączono doświadczenia ze średnimi plonami ziarna poniżej 7 dt/ha,
a najmniejsza istotna różnica (NIR) przekraczała
nawet (w skrajnych przypadkach) 16%. W syntezie doświadczeń na kiszonkę znajdziemy średnie
rezultaty na poziomie 10 dt/ha suchej masy całych
roślin i NIR na poziomie 15% takiego plonu. Taki
to był rok i takie wyniki trzeba analizować, pamiętając przy wyciąganiu wniosków, o niższym
niż zazwyczaj poziomie wiarygodności.
Poziom plonowania w 2019 roku na tle lat
poprzednich
tabeli L1 oraz na wykresach L1 i L2
przedstawiono poziom plonowania i stopień dojrzałości kukurydzy w doświadczeniach na
ziarno i na kiszonkę na przestrzeni lat 2001-2019.
W bieżącym wydaniu zostały zestawione w tabeli
średnie z lat 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015 oraz
jednoroczne wyniki z lat 2016, 2017, 2018 i 2019.
Pozwoliło to na porównanie wyników uzyskanych
w roku 2019 ze średnimi z poprzednich okresów,

W

w tym ze średnią z ostatnich trzech lat. W tabeli
analizie poddano plony ziarna i zawartości wody
w ziarnie w czasie zbioru. Z liczb zawartych
w tabeli wynika, że plony ziarna w 2019 roku
w drugiej i trzeciej grupie wczesności (odmiany
średnio wczesne i średnio późne) były zbliżone
do siebie i porównywalne ze średnią z lat 20112015, ale znacznie niższe od plonów w każdym
z następnych trzech lat. Natomiast plony
w pierwszej grupie wczesności (odmiany wczesne)
były jeszcze niższe i w związku tym odbiegały
od wszystkich wyników w omawianych średnich
oraz w poszczególnych latach.
Zawartość wody w ziarnie w czasie zbioru była
zbliżona we wszystkich grupach wczesności, co
świadczy o właściwym wyborze terminów zbioru
jak i doboru odmian do poszczególnych grup.
Ogólnie zawartość wody w ziarnie była wyższa
niż w rekordowym pod tym względem roku 2018
i była podobna do stanu osiągniętego w 2016
roku. Na wykresie L1 widać bardzo wyraźnie
jak, począwszy od 2016 roku w miarę malejących
z roku na rok plonów, ulega zmniejszeniu różnica
w poziomie plonowania grup wczesności. W 2019
roku już tylko najwcześniejsze odmiany plonowały niżej niż pozostałe. Uzyskany w analizowanym
roku obraz jest zbliżony do rezultatów z lat 20012015, kiedy to późniejsze odmiany nie osiągały
pełnego potencjału plonowania.

Tabela L 1. Plony ziarna i poziom dojrzałości w doświadczeniach porejestrowych w 2019 r. na tle wszystkich
doświadczeń począwszy od roku 2001
L a t a

Wyszczególnienie

Plon
ziarna
przy 14%
wody

Zawartość
wody
w ziarnie
w czasie
zbioru

8

2001-2005

2006-2010

2011-2015

2016

2017

2018

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

2019
%
%
średniej średniej
20112016-2015
-2018

odmiany
wczesne

97,0

101,2

111,9

121,6

115,6

115,9

106,9

95,5

90,8

odmiany
średniowczesne

97,1

101,4

110,3

128,4

119,5

119,9

110,8

100,5

90,4

odmiany
średniopóźne

98,2

105,7

112,2

131,9

128,8

121,9

111,7

99,5

87,6

odmiany
wczesne

28,4

30,1

27,3

23,8

29,5

20,0

24,7

90,6

101,1

odmiany
średniowczesne

26,9

28,4

25,0

24,2

29,2

19,9

24,3

97,4

99,5

odmiany
średniopóźne

28,0

29,7

25,6

25,4

29,8

19,1

25,1

98,0

101,3
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Ogólnie, w ostatnich latach poziom plonowania
w doświadczeniach na ziarno ulega stałemu obniżaniu przy występowaniu różnokierunkowych
zmian w zawartości wody w ziarnie w czasie
zbioru. Występujące coraz częściej ekstremalne
zjawiska pogodowe nie pozwalają dostrzegać na
przykład okresowej suszy decydującej o poziomie plonowania na podstawie analizy wysokości
opadów w sezonie wegetacyjnym. Zachodzi
potrzeba dokładnej analizy przebiegu pogody
dla uzyskania możliwości prognozowania. Próby określenia wpływu wysokości sumy opadów
w sezonie nie doprowadziły do jednoznacznych
wniosków. I tak, przykładowo współczynnik
korelacji wysokości opadów i plonów ziarna
w 2019 roku wyniósł tylko 0,416. Tymczasem
wydaje się, że – skali kraju – najkorzystniejsze

1(56) 20

wyniki uzyskano w 2018 roku. Wtedy kukurydza
wydała wysokie plony ziarna przy bardzo niskiej
zawartości wody. Natomiast analiza geograficzna
pozwala przyjmować, że powstają regiony, w których uprawa kukurydzy może być zawodna oraz
równocześnie regiony o stabilnym, jak na razie,
bezpiecznie wysokim plonowaniu.
Tabela L2 i wykresy L3 i L4 pokazują plony
i zawartości suchej masy w roślinach w doświadczeniach na kiszonkę na przestrzeni lat badań. Obraz jest podobny do wykresów przedstawiających
doświadczenia ziarnowe. Najwyższe plonowanie
w 2016 roku, spadek poziomu w 2017 i niewielki
wzrost w 2018. W 2019 roku bardzo silny spadek
w porównaniu do 2018 roku. W grupie odmian
wczesnych to aż o 34,4 dt/ha. Podobnie wygląda
zawartość suchej masy w całych roślinach w ostat-
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nich trzech latach. Należy tylko zwrócić uwagę na
odwrotne oznaczenie wczesności, to jest na to, że
w doświadczeniach na ziarno podano zawartość
wody, a w doświadczeniach na kiszonkę zawartość suchej masy.
Poziom plonowania w miejscowościach
w 2019 roku
tabelach zawierających wyniki doświadczeń podajemy ocenę odmian
w postaci średnich ze wszystkich zakwalifikowanych do syntezy doświadczeń. W celu uzyskania
pełniejszego obrazu przedstawiamy rozpiętość
wyników w miejscowościach. Ze względu na
przyjętą metodykę i dyskwalifikacje wyników
niektórych grup wczesności nie obliczamy już
średnich ogólnych z miejscowości do takich porównań. Podajemy więc tylko wielkość zróżnicowania plonów w miejscowościach jako informacje
o najwyższych i najniższych średnich dla grup
wczesności.
W doświadczeniach na ziarno najwyższe
plony w grupie odmian wczesnych uzyskano
w miejscowości Smolice – 142,8 dt/ha, w grupie
odmian średnio wczesnych (podobnie jak w 2018
roku) w miejscowości Skołoszów – 157,9 dt/ha
i w grupie odmian średnio późnych również (podobnie jak przed rokiem) w Skołoszowie – 164,6
dt/ha. Najniższe plony uzyskano: w grupie odmian

W

wczesnych w miejscowości Kościelna Wieś –
64,0 dt/ha, w grupie odmian średnio wczesnych
także w miejscowości Zybiszów – 63,4 dt/ha
i w grupie odmian średnio późnych w po raz
kolejny w miejscowości Głębokie – 62,3 dt/ha.
Najniższe plony były niższe niż analogiczne
w 2018 roku. W grupie odmian wczesnych najniższy plon stanowi 45% najwyższego plonu,
w grupie odmian średnio wczesnych odpowiednio
40%, w grupie odmian średnio późnych – 38%.
W 2018 roku porównywalne wartości wyniosły
odpowiednio: 53%, 50% i 47%. Zatem zróżnicowanie plonów pomiędzy miejscowościami było
w 2019 roku większe, głównie za sprawą bardzo
niskich najniższych plonów. Opady w 2019 roku
były nieco wyższe niż w 2018, ale, jak się wydaje,
niedobór wody był mniej sprawiedliwie rozłożony.
W doświadczeniach na kiszonkę najwyższe
plony ogólne suchej masy uzyskano w grupie
odmian wczesnych w Krzyżewie – 219,1 dt/ha,
w grupie odmian średnio wczesnych także w
Krzyżewie – 243,9 dt/ha i w grupie odmian
średnio późnych w miejscowości Wrócikowo –
228,5 dt/ha. Natomiast najniższe plony uzyskano
w grupie odmian wczesnych w miejscowości
Kościelna Wieś – 101,0 dt/ha, w grupie odmian
średnio wczesnych w Masłowicach – 124,9 dt/ha
oraz w grupie odmian średnio późnych w miejscowości Cicibór – 126,3 dt/ha. Najwyższe i naj-

Tabela L 2. Plony i poziom dojrzałości w doświadczeniach porejestrowych na kiszonkę w 2019 r. na tle wszystkich
doświadczeń począwszy od roku 2001
L a t a
20012005

20062010

20112015

2016

2017

2018

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

%
średniej
20112015

%
średniej
20162018

odmiany
wczesne

174,5

181,4

197,8

208,2

198,5

201,5

167,1

84,5

82,4

odmiany
średniowczesne

180,1

190,3

203,1

214,9

201,2

202,8

179,8

88,5

87,2

odmiany
średniopóźne

182,5

191,4

204,9

223,3

204,3

206,9

179,1

87,4

84,7

odmiany
wczesne

35,4

32,7

34,6

34,7

34,1

35,5

34,9

100,8

100,4

odmiany
średniowczesne

35,4

32,6

35,4

36,6

34,5

35,9

34,7

98,1

97,3

odmiany
średniopóźne

34,0

32,2

34,9

36,0

33,4

36,5

34,0

97,4

96,3

Wyszczególnienie

Plon
suchej
masy
całych
roślin
Zawartość
suchej
masy
w całych
roślinach
w czasie
zbioru
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niższe plony ogólne suchej masy we wszystkich
grupach wczesności były niższe niż w 2018 roku.
W grupie odmian wczesnych najniższy plon stanowi 46% najwyższego plonu, w grupie odmian
średnio wczesnych odpowiednio 55%, w grupie
odmian średnio późnych – 55%. W 2018 roku
porównywalne wartości wyniosły odpowiednio:
50%, 53% i 60%. Zatem w doświadczeniach na
kiszonkę zróżnicowanie plonów pomiędzy miejscowościami w dwu grupach wczesności było
w 2019 roku większe, choć nie tak bardzo jak
w doświadczeniach ziarnowych.
1(56) 20

Wyniki doświadczeń do zbioru na ziarno
tabelach 1A, 1B i 1C oraz na wykresach
1, 2, i 3 są zawarte wyniki uzyskane
w doświadczeniach serii ziarnowej. Konsekwentnie dotychczasową tabelę nr 1 podzielono na 3 części (A, B, C) z których każda zawiera jedną grupę
wczesności. W takiej postaci wyniki powinny być
bardziej czytelne w wydaniu internetowym. Dla
każdej z badanych odmian przedstawiono średnie
plony ziarna z 17-19 doświadczeń (co zaznaczono
w tabelach) przeliczone na 14% zawartości wody
i te same plony w procentach wzorca, czyli śred-

W
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Tabela 1A. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2019.
Plon ziarna przy 14% wody [dt/ha] i wilgotność ziarna w czasie zbioru [%]
ODMIANY WCZESNE
Plon ziarna
przy 14% wody
Wyszczególnienie
dt/ha

w%
średniej
grupy

Wilgotność ziarna
w czasie zbioru
%

odchylenia
od średniej grupy

lokata

średnie z 19 doświadczeń (nie włączono do syntezy: Lućmierz, Rarwino, Masłowice)
średnia grupy odmian wczesnych
Lp.

hodowcy

106,9

100

24,7

0,0

odmiany

1

Euralis Semences

ES Yakari

112,4

105

23,8

-0,9

3

2

KWS Saat SE

Amavit

111,7

105

24,1

-0,6

5

3

RAGT 2en

RGT Multiplexx*

110,4

103

25,3

0,6

17

4

KWS Saat SE

KWS Salamandra

109,9

103

24,9

0,2

15

5

RAGT 2en

RGT Metropolixx

109,8

103

25,4

0,7

18

6

Maisadour Semences

MAS 11K

109,4

102

24,1

-0,6

6

7

HR Smolice

SM Pomerania

108,7

102

23,7

-1,0

2

8

KWS Saat SE

Obbelisc

108,1

101

23,8

-0,9

4

9

KWS Saat SE

KWS Kampinos

108,1

101

25,1

0,4

16

10

Freiherr von Moreau Saat

Farmplus*

108,0

101

24,4

-0,3

10

11

RAGT 2en

RGT Irenoxx

108,0

101

26,9

2,2

22

12

KWS Saat SE

Agro Fides

107,7

101

24,2

-0,5

7

13

KWS Saat SE

KWS Krogulec

107,5

101

24,2

-0,5

8

14

Saatbau Linz eGen

Ligato

107,1

100

26,4

1,7

21

15

Caussade Semences

Rianni CS*

106,6

100

24,4

-0,3

11

16

Monsanto Technology

DKC3050*

105,2

98

24,5

-0,2

12

17

KWS Saat SE

KWS Stefano

105,1

98

24,7

0,0

14

18

RAGT 2en

RGT Chromixx

105,1

98

26,1

1,4

20

19

RAGT 2en

RGT Colectixx

104,7

98

25,4

0,7

19

20

KWS Saat SE

Keops

100,7

94

24,2

-0,5

9

21

Maisadour Semences

MAS 15P

98,8

92

23,2

-1,5

1

22

Saatbau Linz eGen

Astardo

97,8

92

24,6

-0,1

13

4,4

1,03

NRI

4,67

Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności
* odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej – np. od najniższej wilgotności)
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Tabela 1B. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2019.
Plon ziarna przy 14% wody [dt/ha] i wilgotność ziarna w czasie zbioru [%]
ODMIANY ŚREDNIOWCZESNE
Plon ziarna
przy 14% wody
Wyszczególnienie
dt/ha

w%
średniej
grupy

Wilgotność ziarna
w czasie zbioru
%

odchylenia
od średniej
grupy

lokata

średnie z 19 doświadczeń (nie włączono do syntezy: Lućmierz, Tomaszów Bol., Rarwino, Masłowice)
średnia grupy odmian średniowczesnych
Lp.

hodowcy

110,8

100

24,3

0,0

odmiany

1

Freiherr von Moreau Saat.

Plantus

120,1

108

26,2

1,9

23

2

KWS Saat SE

Kidemos

117,4

106

24,5

0,2

14

3

Euralis Semences

ES Inventive

115,5

104

23,5

-0,8

5

4

Pioneer Overseas Corp.

P8329

113,9

103

23,7

-0,6

8

5

Syngenta Crop Prot.

SY Pandoras

113,5

102

24,3

0,0

12

6

Syngenta Crop Prot.

SY Glorius

113,3

102

24,9

0,6

19

7

Saatbau Linz eGen

Casandro

112,6

102

23,4

-0,9

3

8

Freiherr von Moreau Saat.

Milosz

111,7

101

24,7

0,4

16

9

Freiherr von Moreau Saat.

Farmezzo

111,4

101

24,8

0,5

17

10

Euralis Semences

ES Perspective

111,2

100

22,4

-1,9

1

11

Freiherr von Moreau Saat.

Farmagic *

111,1

100

23,6

-0,7

7

12

Limagrain Europe

Henley

110,9

100

23,4

-0,9

4

13

KWS Saat SE

Agro Janus

110,8

100

23,9

-0,4

10

14

Freiherr von Moreau Saat.

Farmfire*

110,7

100

25,4

1,1

21

15

Limagrain Europe

LG31250

110,3

100

24,8

0,5

18

16

Syngenta Crop Prot.

Janero

109,5

99

23,8

-0,5

9

17

Euralis Semences

ES Hemingway

109,4

99

24,4

0,1

13

18

KWS Saat SE

Vitalico

109,1

99

24,5

0,2

15

19

Saatbau Linz eGen

Brigado

108,6

98

25,8

1,5

22

20

Saatbau Linz eGen

Chicago

106,6

96

23,6

-0,7

6

21

Saatbau Linz eGen

Sativo

103,6

94

25,1

0,8

20

22

Saatbau Linz eGen

Norico

103,4

93

23,3

-1,0

2

23

Saatbau Linz eGen

Perrero

102,7

93

24,3

0,0

11

4,43

4,0

0,87

NRI

Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności
* odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej – np. od najniższej wilgotności)

1(56) 20
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Tabela 1C. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2019.
Plon ziarna przy 14% wody [dt/ha] i wilgotność ziarna w czasie zbioru [%]
ODMIANY ŚREDNIOPÓŹNE
Plon ziarna
przy 14% wody
Wyszczególnienie
dt/ha

w%
średniej
grupy

Wilgotność ziarna
w czasie zbioru
%

odchylenia
od średniej
grupy

lokata

średnie z 17 doświadczeń (nie włączono do syntezy: Lućmierz, Tomaszów Bol., Zybiszów)
średnia grupy odmian średniopóźnych
Lp.

hodowcy

111,7

100

25,1

0,0

odmiany

1

Monsanto Technology

DKC3969 *

114,5

102

24,3

-0,8

2

2

Euralis Semences

ES Faraday

113,9

102

25,4

0,3

5

3

Freiherr von Moreau Saat.

Hardware

111,6

100

25,3

0,2

4

4

RAGT 2en

RGT Himalayaxx

110,9

99

26,7

1,6

6

5

Saatbau Linz eGen

Talentro

110,2

99

24,8

-0,3

3

6

Caussade Semences

Chamberi CS *

109,3

98

24,2

-0,9

1

4,77

3,9

0,57

NRI

Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności
* odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej – np. od najniższej wilgotności)

niej grupy wczesności. Odmiany są porównywane
do średniej ze swojej grupy. Średnie dla grupy
zostały wyliczone z wyników wszystkich odmian badanych w grupie. Oznacza to, że średnie
uwzględniają zarówno wyniki odmian wpisanych
do krajowego rejestru odmian, jak i wpisanych
do katalogu UE (oznaczonych gwiazdką *)
i wstępnie już ocenianych w Polsce. Dzięki takiemu zestawieniu rezultatów uzyskujemy porównanie odmian, których nasiona są już dostępne na
krajowym rynku z takimi, które wkrótce mogą się
na nim znaleźć. Mieszańce zostały uszeregowane w kolejności od najwyższego do najniższego
plonu w grupie wczesności. W ostatniej kolumnie
tabeli podano lokatę, jaką poszczególne odmiany
zajmują w swojej grupie wczesności w kolejności
od najniższej do najwyższej zawartości wody
w ziarnie. Oznacza to porządek od najwcześniejszych do najpóźniejszych odmian.
W 2019 roku średnie plony ziarna poszczególnych grup wczesności odmian zawierały się
w przedziale od 106,9 do 111,7 dt/ha. Najwyższe
14

zanotowano dla grupy odmian średnio późnych,
a najniższe w grupie odmian wczesnych. Zatem
zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z istniejącej zależności wysokości plonu od długości
okresu wegetacji. Poziom dojrzałości w czasie
zbioru był minimalnie zróżnicowany (rozpiętość
średnich grupowych wyniosła 0,8 punktów procentowych). Najniższą zawartość wody w ziarnie
zanotowano w grupie odmian średnio wczesnych.
Zależności plonowania i wczesności poszczególnych odmian przedstawiamy na wykresach
korelacyjnych (wykresy 1, 2, 3). W związku
z określaniem zawartości wody w ziarnie odwrócono oś X. Wartości najniższe umieszczone są
po prawej stronie osi. Dzięki takiemu zabiegowi
interpretacja wyników na wykresach pozostaje
niezmieniona od czasu pierwszej publikacji wyników w czasopiśmie „Kukurydza”. Odmiany
najplenniejsze i najwcześniejsze znajdują się
w górnej, prawej ćwiartce wykresu. Odwrotnie –
odmiany, które w omawianych doświadczeniach
uzyskały najniższy plon i najwyższą zawartość
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wody znalazły się w dolnej, lewej ćwiartce wykresu.
Współczynniki korelacji plonu i wczesności
w 2019 roku były bardzo niskie, nawet najwyższy
wykazany w grupie odmian średnio wczesnych
przyjął wartość zaledwie -0,099. W pozostałych
grupach wczesności współczynniki korelacji są
jeszcze niższe, a odmiany rozrzucone po całym
polu wykresu. Brak istotnej korelacji plonu i wczesności wśród odmian w obrębie grupy wczesności
jak i minimalne różnice w poziomie plonowania
pomiędzy grupami wczesności (niewielkie różnice w zawartości wody w ziarnie zapewne w dużej
mierze wynikają z doboru terminu zbioru) świadczą o zróżnicowanych reakcjach poszczególnych
odmian na zmieniające się dynamicznie w czasie
i przestrzeni warunki środowiskowe. Warto
jednak zauważyć, że w dość ekstremalnych warunkach pogodowych 2019 roku, w dwu grupach
wczesności znalazły się pojedyncze odmiany
wyróżniające się korzystnie połączeniem plonu
z wczesnością. Te wysoko plonujące i zarazem
wczesne w swojej grupie odmiany to wśród odmian wczesnych ES Yakari, a w grupie odmian
średnio późnych – DKC3969*. Warto w najbliższych latach przyjrzeć się tym odmianom, aby
zobaczyć czy powtórzą swoje zachowanie.
1(56) 20

Wyniki doświadczeń do zbioru na kiszonkę
z całych roślin
tabelach 2A i 2B przedstawiono wyniki
z 19 do 21 doświadczeń na kiszonkę.
W pierwszej tabeli zawarto dane dotyczące plonu
ogólnego suchej masy i zawartości suchej masy
w plonie ogólnym. Odmiany uszeregowano
według malejącego ogólnego plonu suchej masy
w ramach grupy wczesności. Zamieszczono także
kolumnę ze wskazaniem lokaty, jaką zajęły odmiany pod względem wczesności. W drugiej tabeli (2B) zamieszczono plony zielonej masy całych
roślin. Odmiany uszeregowano wg malejącego
plonu. W ostatniej kolumnie umieszczono lokaty
zajmowane przez odmiany według plonu ogólnej
suchej masy. Taki układ tabel powinien ułatwić
analizę wyników w wydaniu internetowym.
Wyniki doświadczeń kiszonkowych z 2019 roku
konsekwentnie nie zawierają danych dotyczących
plonu kolb i wynikających z nich kolejnych analiz
oraz wyliczanych cech. Takie rozwiązanie, opisane w ubiegłorocznym opracowaniu wyników
PDO, pozostanie na stałe. Wartość energetyczna
odmian będzie oceniana na podstawie badań
laboratoryjnych.
Na wykresach 4, 5 i 6 przedstawiono zależność
plonu ogólnego suchej masy i zawartości suchej
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Tabela 2A. Kukurydza na kiszonkę z całych roślin. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2019.
Plon ogólny suchej masy w dt /ha oraz zawartość suchej masy w całych roślinach w %
Plon ogólny
suchej masy
Firmy i odmiany
dt/ha

Zawartość suchej masy
w całych roślinach

%
średniej
grupy

%

odchylenie
od średniej grupy

lokata

Odmiany wczesne – średnie z 19 doświadczeń
(nie włączono do syntezy: Kawęczyn, Rarwino, Tomaszów Bol.)
Lp
1
2
3
4

średnia grupy wczesności
hodowcy
odmiany
Saatbau Linz eGen
Ligato
KWS Saat AG
KWS Salamandra
RAGT 2en
Saatbau Linz eGen

RGT Oxxford
Astardo
NRI

167,1

100

34,9

0,0

167,2
167,2

100
100

34,5
36,3

-0,4
1,4

3
1

167,0
166,9
7,80

100
100
4,7

34,1
34,6

-0,8
-0,3

4
2

Odmiany średniowczesne – średnie z 19 doświadczeń
(nie włączono do syntezy: Kawęczyn, Rarwino, Tomaszów Bol.)
średnia grupy wczesności

179,8

100

34,7

0,0

Lp
1
2

hodowcy
Euralis Semences
Euralis Semences

odmiany
ES Skywalker*
ES Bond

190,7
188,1

106
105

35,4
35,3

0,7
0,6

6
7

3
4
5

Saatbau Linz eGen
Freiherr von Moreau Saat.
Euralis Semences

Brigado
Farmagic*
ES Joker

183,8
182,7
181,8

102
102
101

31,8
36,3
33,8

-2,9
1,6
-0,9

14
2
11

6
7
8

Freiherr von Moreau Saat.
Freiherr von Moreau Saat.
HR Smolice

Farmplus*
Farmfire*
SM Boryna

181,5
180,4
179,8

109
100
100

35,7
34,7
32,3

1,0
0,0
-2,4

3
10
13

9
10
11
12
13
14

Saatbau Linz eGen
Syngenta Crop Prot.
KWS Saat AG
Syngenta Crop Prot.
HR Smolice
Maisadour Semences

Chicago
Bilizi
Agro Janus
SY Kardona
SM Podole
MAS 20S
NRI

179,6
176,5
176,0
175,6
172,4
167,7
7,70

100
98
98
98
96
93
4,3

35,4
35,0
36,6
34,8
32,7
35,6

0,7
0,3
1,9
0,1
-2,0
0,9

5
8
1
9
12
4

Odmiany średniopóźne – średnie z 21 doświadczeń
(nie włączono do syntezy: Tomaszów Bol.)

Lp
1

średnia grupy wczesności
hodowcy
odmiany
Pioneer Overseas Corp.
P0725*

2
3
4
5
6
7

HR Smolice
Freiherr von Moreau Saat.
Saatbau Linz eGen
Caussade Semences
KWS Saat AG
Maisadour Semences

SM Piast
Hardware
Dublino
Codizouk
Walterinio KWS
MAS 28A*
NRI

179,1

100

34,0

0,0

187,7

105

30,4

-3,6

7

186,7
181,0
176,0
175,4
173,8
173,3
10,10

104
101
98
98
97
97
5,6

32,5
35,2
35,8
34,8
35,6
33,8

-1,5
1,2
1,8
0,8
1,6
-0,2

6
3
1
4
2
5

Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności
* odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej – np. od najniższej wilgotności)

18

KUKURYDZA

1(56) 20

Tabela 2B. Kukurydza na kiszonkę z całych roślin. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2019.
Plon świeżej masy całych roślinach w %
Plon świeżej
masy
Firmy i odmiany
dt/ha

%
średniej
grupy

Lokata
wg
plonu suchej
masy

Odmiany wczesne – średnie z 19 doświadczeń
(nie włączono do syntezy: Kawęczyn, Rarwino, Tomaszów Bol.)
Lp
1
2
3
4

średnia grupy wczesności
hodowcy
odmiany
RAGT 2en
RGT Oxxford

482

100

491

102

3

Ligato
Astardo
KWS Salamandra
NRI

488
484
463
14,5

101
100
96
3,0

1
4
2

Saatbau Linz eGen
Saatbau Linz eGen
KWS Saat AG

Odmiany średniowczesne – średnie z 19 doświadczeń

(nie włączono do syntezy: Kawęczyn, Rarwino, Tomaszów Bol.)
średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
odmiany
Brigado
1 Saatbau Linz eGen
SM Boryna
2 HR Smolice
ES Skywalker*
3 Euralis Semences
4 Euralis Semences
ES Joker
ES Bond
5 Euralis Semences
SM Podole
6 HR Smolice
7
8
9
10
11
12
13
14

522

100

585
558
541

112
107
104

3
8
1

539
535
530

103
102
102

5
2
13

Freiherr von Moreau Saat.
Freiherr von Moreau Saat.
Syngenta Crop Prot.

Farmfire*
Farmplus*
SY Kardona

523
511
509

100
98
98

7
6
12

Saatbau Linz eGen
Syngenta Crop Prot.
Freiherr von Moreau Saat.
KWS Saat AG
Maisadour Semences

Chicago
Bilizi
Farmagic*
Agro Janus
MAS 20S
NRI

509
509
508
482
474
16,3

97
97
97
92
91
3,8

9
10
4
11
14

Odmiany średniopóźne – średnie z 21 doświadczeń
(nie włączono do syntezy: Tomaszów Bol.)

średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
odmiany
P0725*
1 Pioneer Overseas Corp.
SM Piast
2 HR Smolice
3 Maisadour Semences
MAS 28A*
Hardware
4 Freiherr von Moreau Saat.
Codizouk
5 Caussade Semences
6 KWS Saat AG
Walterinio KWS
Dublino
7 Saatbau Linz eGen
NRI

532

100

622
578
519
515
508
493
492
27,0

117
109
97
97
95
93
92
5,1

1
2
7
3
5
6
4

Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności
* odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej – np. od najniższej wilgotności)
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masy w całych roślinach, czyli korelację plonu
i wczesności odmian. Zasady prezentacji są takie
same, jak to opisano w omówieniu wykresów
z wynikami doświadczeń zbieranych na ziarno.
W doświadczeniach kiszonkowych korelacja
plonu i wczesności jest silnie zróżnicowana pomiędzy grupami wczesności odmian. Najwyższy (i wysoki) współczynnik korelacji (-0,784)
zanotowano w grupie odmian średnio późnych.
Wykres nr 6 to potwierdza – linia trendu ma dość
stromy przebieg. W grupie odmian wczesnych
współczynnik korelacji wyniósł 0,542 i to pomimo małej liczebności odmian w grupie. Natomiast
w grupie odmian średnio wczesnych nie sposób
mówić o korelacji – współczynnik osiągnął zaledwie wartość 0,006. Niemniej znalazły się tu
dwie odmiany wykazujące wyraźny, korzystny
związek pomiędzy plonem i zawartością suchej
masy w całych roślinach. Wykres nr 5 pokazuje
te odmiany. Są to ES Skywalker* i ES Bond
jako łamacze korelacji – wysoki plon i wysoka
zawartość suchej masy. Na wykresie nr 4 jedna
odmiana łączy wyższy plon z wyższą zawartością
suchej masy. Jest to KWS Salamandra. Z kolei na
wykresie nr 6 wyróżniają się odmiany Hardware
i SM Piast.
Ocena stabilności odmian
odobnie jak w poprzednich latach w niniejszej analizie przedstawiane są uśrednione
wyniki uzyskane przez poszczególne odmiany.
Jest to więc ogólna prezentacja oceny wartości
gospodarczej badanych odmian. Przedstawiane
materiały wystarczają do określenia potencjalnych
możliwości plonowania w rejonie uprawy, jakim
w tym przypadku jest kraj oraz prawdopodobnej
średniej krajowej wydajności odmiany. Nie wystarczają jednak do oceny indywidualnej reakcji
konkretnej odmiany w danym konkretnym środowisku. Aby temu przynajmniej częściowo zaradzić autor próbuje oszacować interakcję odmian
i środowiska w uproszczony sposób poprzez analizę zmienności. Pozwala ona określić względną
i porównywalną z pozostałymi odmianami wielkość odchyleń od średniej w różnych warunkach
środowiskowych występujących w poszczególnych punktach doświadczalnych. Przyjmuje się,
że im mniejszy współczynnik zmienności, tym
większą stabilność wykazuje odmiana. Według
definicji stabilna odmiana ma szeroką zdolność
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adaptacyjną i zachowuje się podobnie w większości środowisk. Obliczony dla niej średni plon nieźle oddaje jej potencjał plonowania. Jeśli to plon
wysoki, to ocena odmiany rośnie. Jest to ważne
w warunkach szybko zmieniającego się klimatu
i często pojawiających się ekstremalnych zjawisk
pogodowych. Odmiany o wysokim współczynniku zmienności, a więc potencjalnie mało stabilne
lub niestabilne charakteryzują się wysoką interakcją ze środowiskiem, czyli zachowują się w sposób
zróżnicowany w poszczególnych lokalizacjach.
W niektórych środowiskach mogą one przynosić
wysokie, a nawet najwyższe plony. Szczególnie
duże prawdopodobieństwo takich rezultatów
występuje w przypadku wysokiej średniej ogólnej
plonu.
Obliczenia wykonano dla wszystkich typów
doświadczeń. Wyniki przedstawiono na dwóch
wykresach (S1 i S2). Poszczególne wykresy przedstawiają rezultaty odmian badanych na ziarno
i na kiszonkę. Wpływ (niewielkich w 2019 roku)
różnic w poziomie plonowania powodowanych
wczesnością odmian wyeliminowano w drodze
określenia plonu w postaci procentu średniej grupy wczesności, w której odmiana została badana.
Na osi Y umieszczono rosnąco plony, a na osi X
malejąco (oś odwrócona) współczynniki zmienności. Współczynniki zmienności – ze względu na
zróżnicowanie pomiędzy grupami wczesności –
zostały podane w postaci procentu średniej grupy
właściwej dla danej odmiany. Tak skonstruowane
wykresy pozwalają wybrać – bez wdawania się
w szczegóły z pojedynczych doświadczeń – ogólnie najlepsze odmiany. Te najbardziej stabilne
i wysoko plonujące znajdują się w górnej prawej
ćwiartce każdego wykresu. Nasz wybór zyska na
trafności, jeśli analizę uzupełnimy informacjami
z wykresów korelacji plonu i wczesności.
Wykres S1 pokazuje nieliczną grupę odmian
charakteryzujących się dość wysokim plonem
ziarna przy średnim poziomie zmienności. Są
to odmiany, które powinny generalnie wydawać
wysokie plony, ale w niektórych warunkach mogą
zawieść. W prawej górnej ćwiartce wykresu (poza
odmianą Kidemos) odmiany ulokowały się dość
blisko osi X, co oznacza dość wysoką stabilność
plonowania, ale na nieco tylko ponad przeciętnym poziomie. Na wykresie S2 – doświadczenia
na kiszonkę – obraz podobny jak w przypadku
doświadczeń na ziarno. Dwie odmiany (ES Bond
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i SM Piast) wysoko ulokowane pod względem
plonu i średnio pod względem stabilności. Poza
tym cztery dość stabilne odmiany plonujące na
średnim poziomie.
Wnioski
ożna sądzić, że aktualnie problem niedoboru wody może być podstawowym
czynnikiem wpływającym na stabilność plonowania w latach. Wspomniana wyżej analiza (bardzo
uproszczona) pokazuje, że nie tylko wpływ na
stabilność plonowania ma wysokość opadów
w okresie wegetacji, ale także szereg innych
czynników. Sądzić należy, że dużą rolę odgrywać
może rozkład opadów, wielkość jednorazowego
opadu, pojemność wodna gleby. Analiza wyników
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doświadczeń uzyskanych w 2019 roku pokazuje,
że plony kukurydzy były nie tylko niskie, ale
bardziej niż w przeszłości zróżnicowane pomiędzy miejscowościami. Prognozowanie wymaga
przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz.
Wydaje się, że wyodrębniają się rejony powtarzalnego plonowania – zarówno na wysokim,
jak i na niskim poziomie. Dobrym materiałem
do analizowania, przynajmniej na wstępie, mogą
być szczegółowe wyniki doświadczeń PDO
z ostatnich kilku lat łącznie z tymi, które zostały
zdyskwalifikowane. Prognozy, choćby krótkoterminowe, pozwoliłyby podejmować obarczone
mniejszym ryzykiem decyzje dotyczące miejsc
i zakresu uprawy kukurydzy. Kukurydza jest
i będzie w dającej się przewidzieć przyszłości
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jedną z najważniejszych roślin uprawnych w Polsce. Musimy jednak brać pod uwagę, że lokalnie
mogą występować znaczne redukcje plonów, więc
dobrze byłoby podejmować racjonalne decyzje.
Autor – jak zwykle – wykorzystał do tworzenia
tabel i wykresów bazowe wyniki doświadczeń,
przygotowane przez zespół pracowników Cen-

tralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Jednocześnie autor dziękuje za udostępnienie przez Ośrodek i pozwolenie na
wykorzystanie mapki z lokalizacją doświadczeń,
a także udostępnienie tabel zawierających terminy
siewu, zbioru doświadczeń i zestawienia opadów
mierzonych w stacjach Ośrodka.
Zbigniew Kurczych
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Ochrona kukurydzy przed chorobami grzybowymi
w sezonie 2020
Kukurydza jest rośliną tropikalną, całkowicie odmienną od naszej rodzimej flory. Ta odmienność wynika nie tylko z faktu, że lubi wyższe temperatury, ale zwłaszcza, że potrafi przeprowadzać
proces fotosyntezy bardzo wydajnym torem C4, podczas, gdy rośliny rodzime robią to torem C3.
Nie na darmo nazywa się plantacje kukurydzy fabrykami biomasy i prawdą jest, że kukurydza
„rośnie w oczach” – to wszystko zasługa tego niesamowitego mechanizmu dodatkowego wiązania CO2 z atmosfery. Trzeba jednak wiedzieć, że „włączenie” toru C4 następuje wówczas, gdy
temperatury są powyżej 25oC.

A

by kukurydza mogła poprawnie asymilować dwutlenek węgla, a tym samym
prawidłowo rosnąć, obok zapewnienia jej optymalnego stanowiska i pielęgnacji musi być także
wolna od dużej liczebności agrofagów (chwastów, chorób i szkodników). Bardzo często się
zdarza w praktyce, że kukurydza jest uważana
za roślinę, której choroby się nie imają. Być może
tak było kilkadziesiąt lat temu, ale obecnie bardzo trudno (a nawet niemożliwe) jest spotkanie
plantacji, która byłaby w 100% wolna od jakiegokolwiek śladu obecności na roślinach patogenów.
Trzeba jednak przyznać, że z uwagi na swoje
rozmiary wpływ chorób na plon jest mniejszy niż
choćby u pozostałych zbóż, ale to jednak zależy
od roku. Są takie sezony wegetacyjne, że patogeny opanowują nawet do 100% roślin, chociaż
akurat liczba roślin z objawami chorobowymi
nie zwykle większego znaczenia (poza kilkoma chorobami), bo najważniejszy jest stopień
w jakim patogeny uszkodziły rośliny, a ten może
być różny. Pojedyncze plamki chorobowe praktycznie nie mając znaczenia, a co innego, gdy
choroba niszczy ponad 50% powierzchni blaszki
liściowej, czy też ziarniaków w kolbie – tu już
straty w plonach mogą być znaczne. Szacuje się,
że w skali kraju same tylko choroby grzybowe
mogą powodować bezpośrednie straty w plonach
ziarna rzędu 10%. Do wielkości tych trzeba
jednak doliczyć straty pośrednie wynikające ze
spadku jakości plonu, w tym ewentualnego jego
skażenia przez mikotoksyny produkowane m.in.
przez grzyby z rodzaju Fusarium.
Aktualnie w Polsce obserwuje się kilkanaście
chorób kukurydzy, wśród których dominują te
powodowane przez grzyby. W okresie wiosennym może pojawić się zgorzel siewek, w późniejszym czasie głownia guzowata, głownia pyląca,
choroby liści (drobna i żółta plamistość oraz
26

rdza), a następnie fuzarioza kolb i łodyg. Czasami, w niektóre lata lokalnie się może uaktywnić
choroba szalonych wiech związana z zalaniem
plantacji przez wezbrane wody cieków wodnych.
Dla potrzeb ograniczenia strat w plonach
powstających w następstwie pojawu chorób konieczne jest łączne zastosowanie wielu metod zapobiegających licznemu pojawowi organizmów
szkodliwych, a gdy okaże się to niewystarczające
należy podjąć bezpośrednie ich zwalczanie.
Metoda agrotechniczna
decydowana większość patogenów zimuje w postaci zarodników przetrwalnikowych w glebie lub na resztkach pożniwnych.
Cześć z nich jest polifagami czyli może bytować
zarówno na kukurydzy, jak i na innych roślinach,
zwłaszcza zbożowych. To właśnie z tego powodu zaleca się, aby w metodach nie chemicznej
ochrony kukurydzy przed chorobami stosować
płodozmian. Jak się nie da wdrożyć go od razu
to warto dochodzić do niego stopniowo poprzez
przerywanie monokultury przynajmniej na rok
inną uprawą (najlepiej nie zbożową). Jeżeli jednak gospodarstwo jest wyłącznie nastawione na
monokulturę to trzeba wdrażać inne sposoby
ograniczania patogenów.
Obok wdrożenia płodozmianu niezmiernie
ważne jest, aby plantacje zakładać na takich stanowiskach, które będą sprzyjały intensywnemu
rozwojowi roślin. Należy ograniczać zachwaszczenie, stosować zbilansowane nawożenie, ale
także przeciwdziałać pojawowi szkodników,
których uszkodzenia tkanek ułatwiają porażanie
roślin przez patogeny.
W miarę możliwości nie należy zapominać
o terminowym zbiorze plonu, zwłaszcza jeżeli
obserwuje się silny pojaw chorób fuzaryjnych.

Z
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Po zbiorze plonu należy dokładnie rozdrobnić
resztki pożniwne i wymieszać je z glebą, co
pozwala ograniczyć te patogeny, które zimują
na słomie kukurydzianej. Coraz powszechniej
wdraża się w praktyce także stosowanie biopreparatów przyśpieszających rozkład słomy.

W tabeli 1 podano wykaz najważniejszych,
niechemicznych sposobów ograniczania zagrożenia ze strony niektórych sprawców chorób.

Tabela 1. Niechemiczne metody ochrony kukurydzy przed chorobami grzybowymi
Choroba

Sposoby ograniczania szkodliwości

Drobna plamistość liści
kukurydzy

stosować płodozmian, zakupić kwalifikowany materiał siewny, przeprowadzić
wczesny siew, stosować zbilansowane nawożenie, zwalczać zachwaszczenie
i szkodniki (głównie mszyce), dokładnie rozdrabniać i głęboko przyorać resztki
pożniwne.

Fuzarioza kolb kukurydzy

stosować płodozmian, zastosować izolację przestrzenną od ubiegłorocznych pól
pokukurydzianych i innych zbóż, zakupić kwalifikowany materiał siewny, dobierać odmiany mniej podatne na porażenie, przeprowadzić wczesny siew, stosować zbilansowane nawożenie, zwalczać zachwaszczenie i szkodniki (głównie
omacnicę prosowiankę i rolnice), terminowo zebrać plon, dokładnie rozdrabniać
i głęboko przyorać resztki pożniwne.

Głownia guzowata kukurydzy

stosować płodozmian, zastosować izolację przestrzenną od ubiegłorocznych pól
pokukurydzianych, zakupić kwalifikowany materiał siewny, dobierać odmiany
mniej podatne na porażenie, przeprowadzić wczesny siew, stosować zbilansowane nawożenie, zwalczać zachwaszczenie i szkodniki (głównie ploniarkę zbożówkę i mszyce), usuwać porażone rośliny i je niszczyć poza plantacją, dokładnie
rozdrabniać i głęboko przyorać resztki pożniwne.

Głownia pyląca kukurydzy

stosować płodozmian, zastosować izolację przestrzenną od ubiegłorocznych pól
pokukurydzianych, zakupić kwalifikowany materiał siewny, dobierać odmiany
mniej podatne na porażenie, przeprowadzić wczesny siew, stosować zbilansowane nawożenie, zwalczać zachwaszczenie i szkodniki (głównie ploniarkę zbożówkę i mszyce), usuwać porażone rośliny i je niszczyć poza plantacją, dokładnie
rozdrabniać i głęboko przyorać resztki pożniwne.

Żółta plamistość liści kukurydzy

stosować płodozmian, zastosować izolację przestrzenną od ubiegłorocznych pól
pokukurydzianych, zakupić kwalifikowany materiał siewny, przeprowadzić wczesny siew, stosować zbilansowane nawożenie, zwalczać zachwaszczenie i szkodniki (mszyce i wciornastki), dokładnie rozdrabniać i głęboko przyorać resztki pożniwne.

Rdza kukurydzy

stosować płodozmian, zastosować izolację przestrzenną od ubiegłorocznych pól
pokukurydzianych, zakupić kwalifikowany materiał siewny, przeprowadzić wczesny siew, stosować zbilansowane nawożenie, zwalczać zachwaszczenie (zwłaszcza szczawika żółtego) i szkodniki (mszyce i wciornastki), dokładnie rozdrabniać i
głęboko przyorać resztki pożniwne.

Zgnilizna korzeni i
zgorzel podstawy łodygi tzw.
fuzarioza łodyg

stosować płodozmian, zastosować izolację przestrzenną od ubiegłorocznych pól
pokukurydzianych i innych zbóż, zakupić kwalifikowany materiał siewny, dobierać odmiany mniej podatne na porażenie, przeprowadzić wczesny siew, stosować zbilansowane nawożenie, zwalczać zachwaszczenie i szkodniki (głównie
omacnicę prosowiankę i rolnice), terminowo zebrać plon, dokładnie rozdrabniać
i głęboko przyorać resztki pożniwne.

Zgorzel siewek

stosować płodozmian, zastosować izolację przestrzenną od ubiegłorocznych pól
pokukurydzianych i innych zbóż, zakupić kwalifikowany materiał siewny, przeprowadzić wczesny siew, stosować zbilansowane nawożenie, zwalczać zachwaszczenie, dokładnie rozdrabniać i głęboko przyorać resztki pożniwne.

Źródło: Bereś P.K., Strażyński P., Mrówczyński M. (red.). 2019. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców. Instytut Ochrony
Roślin – PIB, Poznań, 295 ss.
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Tabela 2. 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 04.01.2020

Tabela 3. Fungicydy nalistne zarejestrowane do zwalczania chorób kukurydzy w 2020 roku
Choroba

Preparat

Drobna plamistość liści
Rdza kukurydzy
Żółta plamistość liści

Retengo

Fuzariozy
Rdza kukurydzy
Żółta plamistość liści

Retengo Plus 183 SE

Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści

Propulse 250 SE

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

Substancja
czynna

Dawka
na ha

Termin
stosowania

piraklostrobina

0,7-1,0 l

opryskiwać 1 raz od początku wzrostu źdźbła do pełni
kwitnienia kukurydzy

piraklostrobina +
epoksykonazol

1,0-1,5 l

opryskiwać 1 raz od fazy
trzeciego kolanka do pełni
fazy kwitnienia

1,0 l

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

1,0 l

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

fluopyram +
protiokonazol

azoksystrobina

Źródło: Rejestr MRiRW z dnia 04.01.2020
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Metoda hodowlana
etoda ta polega na wysiewaniu odmian, które w swoim opisie (na podstawie badań) mają udowodnione, że są mniej
podatne na choroby na tle innych z tej samej
grupy wczesności. Taka podatność zwykle
dotyczy reakcji rośliny na głownię guzowatą,
choroby liści oraz fuzariozy. Warto zatem szukać
w materiałach COBORU, ale także i w katalogach firm sprzedających materiał siewnych
nie tylko informacji o plonowaniu, co także
o podatności, bo na rynku jest sporo odmian
łączących obie cechy acz muszą być dostosowane
do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych
i oczywiście kierunku prowadzonej produkcji.

M

Metoda chemiczna
chrona chemiczna kukurydzy przed
wczesnowiosennymi chorobami oparta
jest na zastosowaniu zapraw nasiennych, które
wymieniono w tabeli 2. Zaprawy są stosowane
odgórnie. Choroby liści oraz kolb ogranicza się
zabiegami nalistnymi, które często są łączone
ze zwalczaniem szkodników (tabela 3). Od 2020
roku nie można już stosować w ochronie kukurydzy tiuramu oraz propikonazolu

O

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. IOR-PIB1,
mgr Łukasz Siekaniec1, mgr Ewelina Mazur1
mgr Łukasz Kontowski2
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie
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w Poznaniu
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Ochrona kukurydzy przed szkodnikami
w sezonie 2020
Sięgając do historii uprawy kukurydzy w Polsce należy wskazać, że fitofagi czyli roślinożercy
zagrażały tej roślinie już w latach 50. minionego wieku. Mało tego, w tamtym czasie prof. Czesław
Kania z Wyższej szkoły Rolniczej we Wrocławiu zidentyfikował aż 32 gatunki szkodliwe. Trzeba
zatem przyznać, że jak na nową wówczas uprawę o ograniczonym areale głównie do obecnego
województwa Dolnośląskiego cieszyła się ona dużym „zainteresowaniem” ze strony gatunków
szkodliwych. Zapewne, gdyby sięgnąć mocniej do historii uprawy kukurydzy w Polsce to był
taki moment, że roślina ta była wolna od szkodników. Zazwyczaj tak się dzieje, gdy zaczyna się
siew/sadzenie nowego gatunku rośliny na nowym obszarze. Dopiero z czasem pojawiają się różne
organizmy szkodliwe próbujące uszkadzać tkanki. Przykładów w praktyce takiego zjawiska jest
wiele, choćby soja, czy też sorgo – początkowo były niemal wolne od chorób i szkodników (chwasty
pojawiają się zwykle w każdej uprawie), lecz z czasem zaczęły być uszkadzane.

O

becnie, na podstawie badań Instytutu
Ochrony Roślin stwierdza się w uprawach kukurydzy obecność około 100 gatunków
fitofagów, wśród których kilkanaście można
uznać za typowe szkodniki. Gatunki te są takie same dla kukurydzy zwyczajnej, cukrowej,
pękającej i pozostałych form. Bez wątpienia
najgroźniejsze są: drutowce i pędraki (kilka
gatunków), śmietka kiełkówka, ploniarka zbożówka, mszyce (kilka gatunków), wciornastki
(kilka gatunków), omacnica prosowianka, stonka kukurydziana, rolnice (głównie 1-2 gatunki),
urazek kukurydziany, ptaki, zwierzyna leśna.
Lokalnie mogą pojawić się inne zagrożenia.
Skład gatunkowy roślinożerców występujących na plantacjach kukurydzy jest duży jeżeli
się go przyrówna do innych upraw rolniczych,
gdzie występuje zwykle 30-50 gatunków,
niemniej jest to po części konsekwencja popularności kukurydzy. Jest ona uprawiana na
ponad milionie hektarów i w zdecydowanej
większości przypadków pozostaje bez jakiejkolwiek ochrony przed szkodnikami, głównie
z powodu braku sprzętu opryskującego wysoki
łan. To zwiększa przeżywalność wielu z nich.
Dominacja kukurydzy w strukturze uprawy
wielu gospodarstw, a zarazem coraz mniejsze zróżnicowanie gatunków roślin na polach
upraw nasilają także procesy migracji typowych
szkodników zbóż na kukurydzę, która sama jest
zbożem. Przykładem są oczywiście mszyce,
ale także i skrzypionki, które przechodzą już
cały cykl rozwojowy na kukurydzy i które
choćby w 2019 roku masowo się pojawiły na
30

niektórych plantacjach (z powodu przedwczesnego zaschnięcia zbóż wskutek suszy). Obok
nich bez problemu można już spotkać choćby
lednicę zbożową, czy też żółwinka zbożowego.
Ciekawym zjawiskiem jest dostosowywanie się
gatunków dotychczas najczęściej spotykanych
na roślinach dzikorosnących do żerowania na
kukurydzy. Tu przykładem jest choćby pienik
ślinianka, wieczernica szczawiówka, włócznica
białożyłka, Helotropha leucostigma, czy też
znamionówka tarniówka. Co kilka lat pojawiają
się także nowe gatunki, w ostatnich latach są to
m.in. plusknia jagodziak, wtyk straszyk, czy też
ostatnio skoczek kukurydziany.
Skład gatunkowy fitofagów kukurydzy jest
bogaty, ale w praktyce jedynie kilka gatunków
powoduje duże szkody. Poważnym problemem
z jakim zaczynają się mierzyć producenci
kukurydzy jest jednak brak środków ochrony
roślin przeciwko niektórym gatunkom. Przykładowo, coraz częściej w kraju pojawia się
śmietka kiełkówka – gdy się pojawi nie da się
jej zwalczyć metodami bezpośredniego zwalczania np. w postaci zapraw nasiennych, czy
też preparatów aplikowanych w inny sposób.
To samo z drutowcami, pędrakami, larwami
stonki kukurydzianej, rolnicami, piętnówkami,
słonecznicą oreżówką czy też choćby urazkiem
kukurydzianym. Dlaczego nie da się ich bezpośrednio zwalczać? Powód banalnie prosty
– brak zarejestrowanych środków przeciwko
tym gatunkom. Sytuacja jeszcze bardziej się
komplikuje z powodu wycofywania z użycia
niektórych substancji czynnych. Już wiadomo,
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że rok 2020 to ostatni rok obecności na rynku
metiokarbu, który wchodził w skład preparatu
Mesurol 500 FS – zaprawy nasiennej o repelentnym oddziaływaniu na ptaki, ale także i owadobójczym przeciwko larwom ploniarki zbożówki.
W planach jest także wycofanie tiachloprydu,
ale także KE przygląda się niektórym pyretroidom.
Dla potrzeb ograniczenia strat w plonach powstających w następstwie pojawu szkodników
konieczne jest łączne zastosowanie wielu metod
zapobiegających licznemu ich pojawowi, a gdy
okaże się to niewystarczające należy podjąć bezpośrednie ich zwalczanie za pomocą preparatów
chemicznych lub biopreparatów o ile takowe są
dopuszczone do stosowania w kukurydzy.
Metoda agrotechniczna
rejonach poważnie zagrożonych obecnością omacnicy prosowianki oraz
larw stonki kukurydzianej bardzo ważne jest
stosowanie płodozmianu obejmującego przerwę
w uprawie roślin na tym samym stanowisku.
Jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn organizacji
gospodarstwa to można wdrożyć uproszczony
płodozmian w postaci 3-4 lat monokultury
kukurydzy oraz przynajmniej rocznym jej przełamaniem inną uprawą. Obok wdrożenia płodozmianu niezmiernie ważne jest, aby plantacje
zakładać na takich stanowiskach, które będą
sprzyjały intensywnemu rozwojowi roślin. Jest
to szczególnie ważne w lata charakteryzujące
się niezbyt korzystnym przebiegiem warunków
pogodowych. Im rośliny będą narażone na mniej
stresów biotycznych i abiotycznych, tym lepsza
będzie ich kondycja, a tym samym zdrowotność.
W metodzie agrotechnicznej, przeprowadzając nawożenie należy dostosować je do zasobności stanowiska w makro i mikroskładniki
oraz zapotrzebowania roślin. Z kolei, zwalczając
chwasty ogranicza się miejsca zimowania dla
omacnicy prosowianki oraz wstępnego rozwoju
np. dla mszyc, wciornastków, rolnic, zmienników oraz stonki kukurydzianej.
W związku z wycofaniem od 2013 roku
zapraw nasiennych przeciwko szkodnikom
glebowym pojawiającym się na plantacjach
kukurydzy, jedynym sposobem ograniczania ich
liczebności i szkodliwości obok wspomnianego

W
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już płodozmianu jest wdrożenie typowej walki
mechanicznej polegającej na wykonaniu większej ilości zabiegów uprawowych gleby. Jest to
nieco problematyczne w dobie pogłębiającej się
suszy, gdyż każdy zabieg wykonywany przed
siewem kukurydzy może jeszcze bardziej przesuszać glebę, a to jest niekorzystne zjawisko.
W miarę możliwości nie należy zapominać
o terminowym zbiorze plonu, zwłaszcza w dobie
nieprzewidywalnej pogody, która może bardzo
skomplikować ten proces. Terminowe zebranie
ziarna ma kluczowe znaczenie, aby nie pogłębiały się ilościowe i jakościowe straty w plonach
jakie łącznie powodują szkodniki późnojesienne
czy też choroby fuzaryjne. Wspomnieć należy
w tym miejscu, że jeżeli w okresie września
będzie się obserwowało duże nasilenie pojawu
omacnicy prosowianki czy też fuzariozy kolb
lub łodyg, to jest to już sygnał, że nie wolno
zwlekać ze zbiorami. Po zbiorze plonu należy
dokładnie rozdrobnić resztki pożniwne, co pozwala ograniczyć te szkodniki i patogeny, które
zimują na słomie kukurydzianej. Dotyczy to
zarówno kukurydzy zbieranej na kiszonkę jak
i ziarnowej. W ten sposób, przy użyciu wydajnego mulczera można na polu uprawnym zniszczyć
mechanicznie nawet do 70% zimujących gąsienic omacnicy prosowianki. Dobrym rozwiązaniem jest także zastosowanie po rozdrabnianiu
resztek preparatów przyśpieszających rozkład
słomy, dzięki czemu przez okres zimy ulega
rozpadowi twarda tkanka np. okolicy szyjki
korzeniowej chroniąca gąsienice jakie przeżyły
mulczowanie, a które wiosną częściowo może
zniszczyć np. brona talerzowa. W tabeli 1 podano wykaz najważniejszych, niechemicznych
sposobów ograniczania zagrożenia ze strony
niektórych fitofagów.
Metoda hodowlana
ak podają specjaliści zajmujący się hodowlą roślin, już sam wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy ma 30% wpływ na powodzenie uprawy i uzyskiwaną efektywność w postaci
wysokiego plonowania. Kolejnym kluczowym
czynnikiem są zabiegi uprawowe wpływające
w 40% na plonowanie. Kiedy zatem człowiek nie
ma wpływu na to co dzieje się z pogodą, którą
warunkują obserwowane zmiany klimatyczne,
stąd należy poprzez odpowiednie odmiany

J
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Tabela 1. Niechemiczne metody ochrony kukurydzy przed niektórymi fitofagami
Fitofag

Sposoby ograniczania szkodliwości

Drutowce i pędraki

poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, bronowanie, dobór
odmian o rozbudowanym systemie korzeniowym i szybkim wzroście początkowym,
wczesny siew, zwiększona norma wysiewu, spulchnianie gleby, zwalczanie chwastów,
izolacja przestrzenna (od nieużytków, łąk, pastwisk i lasów), rozdrabnianie resztek
pożniwnych, orka jesienna

Mszyce

poprawna agrotechnika, zbilansowane nawożenie (głównie azotem), izolacja przestrzenna (od roślin żywicielskich m.in. od kukurydzy, zbóż, czeremchy, dzikich i ogrodowych róż, wiązu, łąk, pastwisk, nieużytków), wczesny siew ziarna, zwalczanie
chwastów, ochrona owadów pożytecznych

Omacnica prosowianka

poprawna agrotechnika, płodozmian, dobór odmian mniej podatnych na szkodnika,
podorywki, talerzowanie, zbilansowane nawożenie (zwłaszcza azotem), izolacja przestrzenna (od innych pól kukurydzy, resztek pożniwnych kukurydzy oraz pozostałych
roślin żywicielskich m.in. chmielu, prosa), stosowanie biopreparatów, wczesny zbiór
plonu, rozdrabnianie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych bezpośrednio po
zbiorze, stosowanie preparatów przyśpieszających rozkład słomy

Piętnówki i rolnice

poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, izolacja przestrzenna
(od warzyw kapustowatych, rzepaku, nieużytków, zbóż, terenów podmokłych), zbilansowane nawożenie, dobór odmian o rozbudowanym systemie korzeniowym,
wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, zwalczanie chwastów, rozdrabnianie
resztek pożniwnych, orka jesienna

Ploniarka zbożówka

poprawna agrotechnika, podorywki, wczesny siew, zwalczanie chwastów, uprawa
odmian mniej podatnych, w rejonach wysoce zagrożonych uprawa odmian o szybkim
wzroście początkowym, izolacja przestrzenna (od zbóż ozimych, łąk, pastwisk)

Przędziorek chmielowiec

poprawna agrotechnika, płodozmian, zwalczanie chwastów

Ptaki

wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, izolacja przestrzenna (od większych
drzewostanów), stosowanie odstraszaczy akustycznych i świetlnych

Skrzypionki

poprawna agrotechnika, wczesny siew, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych),
zrównoważone nawożenie

Skoczek sześciorek
Skoczek kukurydziany

poprawna agrotechnika, wczesny siew, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych),
zrównoważone nawożenie

Słonecznica orężówka

poprawna agrotechnika, płodozmian, zwalczanie chwastów, rozdrabnianie resztek
pożniwnych, głęboka orka jesienna

Stonka kukurydziana

poprawna agrotechnika, płodozmian, dobór odmian o rozbudowanym systemie korzeniowym, izolacja przestrzenna (od pól kukurydzy prowadzonych w monokulturze),
wczesny siew, zwalczanie chwastów, rozdrabnianie resztek pożniwnych, głęboka
orka jesienna

Ślimaki

poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, staranna uprawa roli,
izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych, rzepaku i warzyw kapustnych), wczesny i
głębszy siew ziarna, zwiększenie normy wysiewu, zwalczanie chwastów, wykaszanie
traw wokół plantacji, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka jesienna

Śmietka kiełkówka

poprawna agrotechnika, płodozmian, dobór odmian o szybkim wzroście początkowym, wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu ziarna, zwalczanie chwastów, dokładne przyorywanie obornika, rozdrabnianie resztek pożniwnych i ich przyorywanie

Urazek kukurydziany

poprawna agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od sadów i upraw warzywnych), terminowy zbiór plonu, rozdrabnianie resztek pożniwnych, orka jesienna
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cd. tabeli 1. Niechemiczne metody ochrony kukurydzy przed niektórymi fitofagami
Fitofag

Sposoby ograniczania szkodliwości

Wciornastki

poprawna agrotechnika, wczesny siew, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych,
nieużytków oraz łąk), zbilansowane nawożenie, zwalczanie chwastów, orka jesienna

Wieczernica szczawiówka

poprawna agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od łąk, lasów, zadrzewień śródpolnych i terenów podmokłych), zwalczanie chwastów

Zmieniki

poprawna agrotechnika, płodozmian, zbilansowane nawożenie, izolacja przestrzenna
(od łąk, pastwisk i nieużytków), uprawa odmian o zwartych liściach okrywowych kolb,
zwalczanie chwastów, wczesny zbiór plonu

Zwierzęta łowne

wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu, izolacja przestrzenna (od większych
drzewostanów), stosowanie odstraszaczy akustycznych, świetlnych i repelentów,
budowa trwałych ogrodzeń

Zwójki

poprawna agrotechnika, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych), zbilansowane
nawożenie (zwłaszcza azotem), zwalczanie chwastów

Pozostałe gatunki

poprawna agrotechnika, płodozmian, zabiegi pielęgnacyjne roślin

Źródło: Bereś P.K., Strażyński P., Mrówczyński M. (red.). 2019. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców. Instytut Ochrony
Roślin – PIB, Poznań, 295 ss.

kukurydzy i odpowiednie technologie uprawy
wpływać na uzyskiwane efekty produkcyjne.
Dobra odmiana kukurydzy to odmiana, która
łączy w sobie cechy wysokiego plonowania z jak
najwyższą tolerancją na choroby i szkodniki.
Nie ma w Polsce odmian w 100% odpornych na
patogeny lub fitofagi, ale są takie, które są mniej
chętnie przez nie uszkadzane w porównaniu do
innych. Dotyczy to wszystkich klas wczesności jakie wyodrębniono w Polsce (tzw. liczba
FAO). O ile jeszcze kilkanaście lat temu nie
zwracano większej uwagi na podatność odmian
kukurydzy na choroby i szkodniki, tak obecnie
jest to bardzo ważny element brany pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji o zakupie odmian
w tych regionach, gdzie agrofagi stanowią duży
problem. Informacje z tego zakresu można znaleźć w materiałach informacyjnych wydawanych
przez COBORU, w katalogach firm nasiennych,
a także u dystrybutorów materiału siewnego.
Równie ważne jest, aby każda z wysianych odmian była dostosowana do lokalnych warunków
glebowo-klimatycznych. W rejonach silnie zagrożonych przez omacnicę prosowiankę trzeba
obserwować zwłaszcza odmiany wczesne, które
szkodnik preferuje. Ploniarka zbożówka chętnie
zasiedla odmiany o spowolnionym wzroście
początkowym, natomiast stonka kukurydziana wpierw licznie zasiedla odmiany wczesne,
1(56) 20

ale potem migruje na odmiany późne, w tym
z cechą „stay green” na których najdłużej żeruje. Ponadto na plantacjach zagrożonych przez
szkodniki glebowe (drutowce, pędraki, rolnice,
larwy stonki kukurydzianej) lepiej wysiewać
odmiany tworzące dobrze rozbudowany system
korzeniowy.
Metoda biologiczna
naczna część szkodników kukurydzy ma
swoich wrogów naturalnych, niemniej
nie zawsze są one w stanie utrzymać populację
gatunku na niskim poziomie stąd też człowiek
musi interweniować za pomocą innych metod.
W integrowanej ochronie roślin trzeba jednak
dbać o to, aby organizmów pożytecznych było
jak najwięcej w agrocenozach. Troska o gatunki
naturalnie występujące w przyrodzie jest bez
wątpienia formą walki biologicznej. Inną formą
tej walki jest celowe wprowadzanie niektórych
gatunków pożytecznych przeciwko szkodnikom na pola uprawne. Kukurydza jest jedną
z nielicznych roślin rolniczych, gdzie to się dzieje
w praktyce i to na dużą dość skalę (mówi się
już o około 6-8 tys. ha). Podejmowane działania
walki biologicznej skierowane są przeciwko
najgroźniejszemu szkodnikowi tej rośliny jakim
jest omacnica prosowianka, ale mogą pośrednie
wpływać na inne szkodliwe gatunki z rządu

Z

KUKURYDZA

33

motyli. Wykorzystuje się tu zarówno mikro jak
i makroorganizmy. W celu ograniczenia liczby
jaj szkodnika, a tym samym wylęgających się
gąsienic wykłada się biopreparaty zawierające
kruszynka (Trichogramma spp.), który jest
pasożytem jaj omacnicy prosowianki, a także innych szkodliwych gatunków motyli np.
słonecznicy orężówki, rolnic, piętnówek itp.
W Polsce wykorzystuje się biopreparaty zawierające głównie larwy i poczwarki Trichogramma brassicae, które mają postać albo kartoników
do zawieszania na liściach, albo kulek aplikowanych na glebę, albo sypką do zastosowania
agrolotniczego. W tabeli 2 zaprezentowano
wykaz dostępnych na rynku biopreparatów
zawierających kruszynka.
Biologiczną walkę z omacnicą prosowianką rozpoczyna się z chwilą wykrycia nalotu
pierwszych motyli omacnicy prosowianki.
W zależności od zaleceń producenta wykonuje
się 1 lub 2 introdukcje kruszynka (w kukurydzy

cukrowej niekiedy 3). Pierwszą należy wykonać
natychmiast po pojawieniu się pierwszych jaj
szkodnika na roślinach, co przypada pod koniec
drugiej oraz w trzeciej dekadzie czerwca na południu kraju i częściowo w pasie środkowym lub
pod koniec czerwca i w pierwszych dniach lipca
w rejonach środkowych i północnych. Drugą
introdukcję przeprowadza się 7-10 dni później.
Gdy do monitorowania omacnicy prosowianki
stosuje się pułapki świetlne i feromonowe to
pierwsze wyłożenie biopreparatu wykonuje się
zwykle po 5-10 dniach od stwierdzenia pierwszego motyla w pułapce, co zwykle przypada
w drugiej połowie czerwca lub pierwszych
dniach lipca. Druga introdukcja wykonywana
jest po 7-10 dniach od pierwszej. Istnieje także
możliwość zakupu biopreparatu wraz z kompleksową usługą jego zastosowania i oceny
skuteczności.
W uprawach kukurydzy cukrowej w okresie
obecności na roślinach kukurydzy młodziutkich

Tabela 2. Biopreparaty do zwalczania jaj omacnicy prosowianki dostępne w Polsce (nie wymagające rejestracji)
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

T. evanescens
i T. brassicae

1–2

postać sypka

150-250 tys.

zawieszki
na liście

T. brassicae

1 (2)

30-50 zawieszek/ha

220 tys.

kulki na glebę

T. brassicae

1 (2)

100 kulek/ha

220 tys.

Biopreparat

Trichosafe zawieszki
Trichosafe kulki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji prasowych

Tabela 3. Biopreparaty zawierające bakterie Bacillus thuringiensis zarejestrowane do zwalczania omacnicy
prosowianki na kukurydzy cukrowej dostępne w Polsce
Biopreparat

BioBit
DiPel DF

Lepinox Plus

Czynnik
zwalczający

Postać
biopreparatu

Sposób
aplikacji

Liczba
zabiegów

Dawka na
hektar

Ilość wody
na ha

Bacillus
thuringiensis
var. kurstaki

proszek do
sporządzania
zawiesiny
wodnej

opryskiwanie
roślin

1-3

1 kg

400-1000 l

Bacillus
thuringiensis
var. kurstaki

proszek do
sporządzania
zawiesiny
wodnej

opryskiwanie
roślin

1-3

1 kg

300-1000 l

Źródło: Rejestr MRiRW z dnia 03.01.2020
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gąsienic omacnicy prosowianki w stadium rozwojowym L1-L2 można zastosować biopreparaty
zawierające bakterie Bacillus thuringiensis
szczep kurstaki. Bardzo ważne jest, aby opryskiwaczem dokładnie nanieść ciecz roboczą na
liście – im dokładniej tym większa skuteczność
zabiegu. Gąsienice zjadając opryskaną tkankę
liści pobiorą białko bakteryjne do swojego
przewodu pokarmowego, gdzie zaczną pojawiać się perforacje w jego ścianach. Gąsienice
zaprzestają żerowania i po kilku dniach giną.
Z uwagi na to, że kukurydza szybko rośnie,
zatem jeden zabieg może być niewystarczający,
gdyż należy pokryć biopreparatem nowo rozwinięte liście – biopreparat nie działa systemicznie.
W tabeli 3 podano biopreparaty zawierające
B. thuringiensis oficjalnie zarejestrowane
w Polsce jako środki ochrony roślin.
Obok wyżej wymienionych biopreparatów do
ochrony kukurydzy cukrowej są na rynku dostępne preparaty (nie będące środkami ochrony
roślin stąd niepodlegające rejestracji) oparte na
bakteriach z rodzaju Bacillus oraz wyciągach
traw. Preparaty te aplikuje się na kukurydzę
nalistnie, w okresie rozwijania przez rośliny od
6-9 liści do fazy 2 kolanka, co przypada (w zależności od tempa wzrostu roślin, terminu siewu
itd.) od początku do końca czerwca, a niekiedy
do początku lipca. Preparaty oparte na wyselekcjonowanych bakteriach Bacillus (w połączeniu
z wyciągami z traw polnych) mają zdaniem
producentów za zadanie po wylocie omacnicy
prosowianki stworzyć jej niekorzystne warunki
do zasiedlania i żerowania na roślinach. Wytwarzane przez bakterie metabolity mają indukować
naturalne systemy ochronne przed uszkodzeniami powodowanymi przez owady. Dodatkowa
zawartość wyciągów roślinnych ma odpowiadać

za zmianę środowiska zewnętrznego rośliny (na
liściach, łodygach, kolbach) tworząc niekorzystne warunki do zasiedlania kukurydzy przez
szkodnika. Preparaty te stosuje się w godzinach
późno popołudniowych i wieczornych, najlepiej
po opadach deszczu (tabela 4).
Ponieważ makrofagi nie wymagają w myśl
prawa rejestracji, stąd też zapewne od 2020 roku
na polskim rynku będą już dostępne pierwsze
biopreparaty zawierające nicienie przeznaczone
do zwalczania larw stonki kukurydzianej na
monokulturach kukurydzy. Na rynku europejskim jest kilka takich biopreparatów, które
aplikuje się zwykle w trakcie siewu kukurydzy.
Warunkiem koniecznym, aby zaaplikowane do
gleby nicienie zaczęły działać i aktywnie niszczyć wylęgające się larwy stonki jest wilgoć.
W praktyce biopreparaty przeciwko stonce kukurydzianej bazują zwykle na kilku gatunkach
nicieni m.in.: Heterorhabditis bacteriophora
oraz Steinernema feltiae.
Metoda chemiczna
chrona chemiczna staje się coraz trudniejsza, co wynika z wycofywania kolejnych substancji czynnych z użycia. Kolejnym
problemem jest technika, a dokładnie ograniczony dostęp do opryskiwaczy szczudłowych, które
pozwalają walczyć z chorobami bądź szkodnikami pojawiającymi się w pełni okresu wegetacji.
Trzeba także wziąć pod uwagę, że oddzielne preparaty stosuje się na tzw. kukurydzę zwyczajną
i oddzielne na kukurydzę cukrową, którą zalicza
się do warzyw. W etykietach poszczególnych
preparatów należy sprawdzać czy dany środek
posiada rejestrację w kukurydzy cukrowej, co
ma duże znaczenie, aby w plonie nie było później
pozostałości środków ochrony roślin.

O

Tabela 4. Biopreparaty zawierające bakterie Bacillus i wyciągi traw do ograniczania omacnicy prosowianki na
kukurydzy dostępne w Polsce (nie wymagające rejestracji)
Biopreparat

Ostrinia Stop
QQbakcter

Czynnik
zwalczający

Postać
biopreparatu

Sposób
aplikacji

Liczba
zabiegów

Dawka na
hektar

Ilość wody
na ha

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
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Nie można także zapominać o rotowaniu substancji czynnych z różnych grup chemicznych
w celu oddalania w czasie ryzyka uodparniania
się agrofagów na środki ochrony roślin. Jest to
coraz trudniejsze z uwagi na, ale póki można
to jeszcze robić to warto. Są już pierwsze niepokojące badania Instytutu Ochrony Roślin
wskazujące, że na Podkarpaciu chrząszcze
stonki kukurydzianej są już mniej wrażliwe na
niektóre substancje czynne. To są już oznaki,

że zaczyna się w kukurydzy pojawiać taki sam
problem jak choćby w rzepaku, czy też ziemniaku, czyli rosnąca odporność.
W przypadku zwalczania omacnicy prosowianki czy też chrząszczy stonki kukurydzianej warto rozważyć możliwość stworzenia
mieszaniny insektycydowo-fungicydowej jeżeli
dodatkowo pojawia się problem z niektórymi
chorobami kukurydzy (głównie liści). W badaniach IOR-PIB takie mieszaniny bardzo dobrze

Tabela
Tabela5.5.Zoocydy
Zoocydyzarejestrowane
zarejestrowanedodoochrony
ochronykukurydzy
kukurydzyprzed
przedszkodnikami
szkodnikamiww2020
2020roku
roku
Szkodnik

Ploniarka
zbożówka

Stonka
kukurydziana
(chrząszcze)

Mszyce
Szkodnik

Omacnica
prosowianka

Ptaki

1(56) 20

Preparat

Portos 110 OD
Proteus 110 OD
Ptolemeusz 110 OD
Portos 110 OD
Proteus 110 OD
Ptolemeusz 110 OD
Steward 30 WG*
Rumo 30 WG*
Sakarb 30 WG
Arkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
LambdaCE 050 CS
Ninja 050 CS
Preparat
Wojownik 050 CS
Arkan 050 CS
Judo 050 CS*
Karate Zeon 050 CS*
Kusti 050 CS*
LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS*
Wojownik 050 CS
Lamdex Extra 2,5 WG*
Sparviero
Sparrow
Kidrate
Portos 110 OD
Proteus 110 OD*
Ptolemeusz 110 OD*
Steward 30 WG*
Rumo 30 WG*
Sakarb 30 WG
Avaunt 150 EC
Explicit 150 EC
Runner 240 SC
Coragen 200 SC*
Klortranil*
Korit 420 FS
Lima Oro 3 GB
Medal 3 GB
Siga 3 GB

Substancja
czynna

Dawka

Termin zabiegu –
sprawdzać w etykiecie

tiachlopryd +
deltametryna

0,5 l/ha

zabieg należy wykonać w fazie
2-3 liści właściwych, gdy w
poprzednim roku szkodnik
uszkodził 15% roślin

tiachlopryd +
deltametryna

0,75 l/ha

indoksakarb

0,125-0,15
kg/ha

lambda-cyhalotryna

0,1 l/ha

Substancja
czynna

Dawka

lambda-cyhalotryna

0,2 l/ha

lambda-cyhalotryna

0,20-0,40 kg/ha

lambda-cyhalotryna

0,125 l/ha

tiachlopryd +
deltametryna

0,5 l/ha

indoksakarb

0,125-0,15
kg/ha

indoksakarb

0,25 l/ha

metoksyfenozyd

0,6 l/ha

chlorantraniliprol

125 ml/ha

ziram

0,6 l/100 kg
ziarna

KUKURYDZA
metaldehyd

7 kg/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

zabieg wykonać w okresie
szczytu liczebności mszyc po
przekroczeniu progu szkodliwości 300 mszyc/roślinę
Termin zabiegu –
sprawdzać w etykiecie

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.

zaprawiać ziarno przed siewem

37

indoksakarb
Rumo 30 WG*
kg/ha
gąsienic (najważniejszy) przySakarb 30 WG
pada pod koniec drugiej lub na
Avaunt 150 EC
początku trzeciej dekady lipca.
indoksakarb
0,25 l/ha
Explicit 150 EC
cd. tabeli 5. Zoocydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami w 2020 roku
metoksyfenozyd
0,6 l/ha
Runner 240 SC
Coragen 200 SC*
Substancja
Termin zabiegu –
Szkodnik
Dawka
Preparat
chlorantraniliprol
125
ml/ha
czynna
sprawdzać w etykiecie
Klortranil*
0,6 l/100 kg
zaprawiać ziarno przed sieArkan 050 CS
Ptaki
ziram
Korit 420 FS
ziarna
wem
Judo 050 CS*
Lima Oro
3 GB
Karate
Zeon
050 CS*
Medal050
3 GB
lambda-cyhalotryna
0,2 l/ha
Kusti
CS*
Zabieg wykonać, gdy w poSiga
3
GB
LambdaCe 050 CS
metaldehyd
7 kg/ha
przednim
roku
szkodnik
Slugicol
3 GB
Ninja
050
CS*
uszkodził
15%
roślin
w upraSlugix 3 GB050 CS
Wojownik
Sneg 3GBExtra 2,5 WG* lambda-cyhalotryna 0,20-0,40 kg/ha wie na ziarno lub 30-40 na
Lamdex
kiszonkę, bądź gdy stwierdzi
Ironmax Pro
Sparviero
fosforan żelaza
7 kg/ha
się
złóż jaj/100
w 6-8
zależności
od roślinach.
preparatu,
Sluxx HP
lambda-cyhalotryna
0,125 l/ha
Sparrow
przed lub po siewach do fazy
Lima Oro 5 GB
Kidrate
Omacnica
Pierwszy
przeprowadzić
Ślimaki
5 liści lubzabieg
do zbiorów
Limagol110
5 GB
prosowianka
Portos
OD
na początku licznych wylęgów
tiachlopryd +
Metkol 5110
GB OD*
gąsienic (koniec pierwszej lub
0,5 l/ha
Proteus
deltametryna
Molufries 5 GB
początek drugiej dekady lipca).
Ptolemeusz
110 OD*
metaldehyd
4
kg/ha
Podstawowy termin zwalczaPush
5
GB
Steward 30 WG*
0,125-0,15
nia masowo wylęgających się
Sharmet
5
GB
indoksakarb
Rumo 30 WG*
kg/ha
gąsienic (najważniejszy) przySoltex Niezawodny
Sakarb
30 WG
pada pod koniec drugiej lub na
Snailmax 05GB trutka
Avaunt 150 EC
początku trzeciej dekady lipca.
na ślimaki w granulacie
indoksakarb
0,25 l/ha
Explicit 150 EC
Slug-Off*
metaldehyd
5 kg/ha
metoksyfenozyd
0,6 l/ha
Runner 240 SC
Źródło: Rejestr MRiRW z dnia 03.01.2020; *preparat posiadający rejestrację w kukurydzy cukrowej
Coragen 200 SC*
chlorantraniliprol
125 ml/ha
Klortranil*
0,6 l/100 kg
zaprawiać ziarno przed siePtaki
ziram
Korit 420sam
FS insektycyd poprzez
działały,
a dodatkowo
żąco. Własny
ziarna monitoring
wem warto skonfrontować
redukcję szkodników
tkanki
z zewnętrznymi komunikatami sygnalizacyjnyLima Orouszkadzających
3 GB
3 GB
także poprawiałMedal
zdrowotność
uprawy.
mi podawanymi np. na Platformie Sygnalizacji
Siga 3 GB
Wykaz aktualnie
zarejestrowanych prepaIOR-PIB, na stronie „www.omacmetaldehyd Agrofagów
7 kg/ha
Slugicol
3
GB
ratów chemicznych przeciwko szkodnikom
nicaprosowianka.pl”, czy też w komunikatach
Slugix 3 GB
prezentuje tabela 5. Są one skierowane do
sygnalizacyjnych firm komercyjnych obsługuSneg 3GB
ograniczania szkód powodowanych przez
jących rolnictwo.
Ironmax Pro
fosforan żelaza
7 kg/ha
ptaki, ślimaki, ploniarkę zbożówkę, mszyce,
w zależności od preparatu,
Sluxx HP
przed
lub po prof.
siewach
do fazy1,
omacnicę prosowiankę i stonkę kukurydzianą
dr hab. inż. Paweł
K. Bereś,
IOR-PIB
Lima Oro 5 GB
Ślimaki
5
liści
lub
do
zbiorów
1
(chrząszcze). Limagol 5 GB
mgr Łukasz Siekaniec , mgr Ewelina Mazur1
Wszystkie fungicydy
Metkol 5 GB i zoocydy zarejemgr Łukasz Kontowski2
strowane w kukurydzy
być stosowane
1
Molufries 5muszą
GB
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja
metaldehyd
4 kg/ha w Rzeszowie
w oparciu o monitoring
Push 5 GB ich pojawu na plantaDoświadczalna
2
Sharmet być
5 GBprowadzony na biecjach, który powinien
Doktorant Instytutu Ochrony Roślin – PIB
Soltex Niezawodny
w Poznaniu
Snailmax 05GB trutka
na ślimaki w granulacie
Slug-Off*
metaldehyd
5 kg/ha
Źródło: Rejestr MRiRW z dnia 03.01.2020; *preparat posiadający rejestrację w kukurydzy cukrowej
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Przed siewami kukurydzy
Dobór odpowiedniego stanowiska oraz terminowa i dobrze wykonana wiosenna uprawa roli
to czynniki które w dużym stopniu decydują o dobrych efektach i ostatecznym sukcesie produkcji
kukurydzy. Różnice widoczne są już często w czasie wschodów - ich terminie i wyrównaniu, ale
dopiero w okresie wytwarzania kolb i kwitnienia zaczynają objawiać się wszelkie niedostatki
w doborze stanowiska i uprawie. Wtedy bowiem kukurydza ma największe potrzeby i rośnie
najszybciej. W efekcie tego widać często ogromne różnice. Dobrze zasiana kukurydza może rozwijać się szybciej, a kolby stanowić będą 50-60% plonu, zaś na sąsiedniej plantacji tylko 30-40%.
Warto podkreślić, że w kukurydzy kiszonkowej kolby stanowią ok. 70% wartości całej rośliny,
zaś zbiór ziarna czy CCM uzależniony jest całkowicie od plonu kolb.
Stanowisko pod kukurydzę
ukurydzę najlepiej uprawiać w zmianowaniu, gdzie stanowić może 25, a nawet
33% areału zasiewów. W takim przypadku spełnia ona rolę rośliny okopowej i bardzo korzystnie wpływa na plonowanie pozostałych roślin,
tym bardziej, kiedy stosujemy pod nią obornik.
Dla jakości stanowiska aplikacja obornika Jest
to szczególnie ważna w przypadku kukurydzy
zbieranej na kiszonkę, a mniej konieczna pod
kukurydzę ziarnową, gdzie masa resztek pożniwnych odpowiadająca ok. ½ dawki obornika,
zapewnia poprawę żyzności zmianowania.
Kukurydza należy do roślin dobrze znoszących uprawę po sobie przez szereg lat. Ale
tylko w krótkotrwałej monokulturze (2-4 lata)
kukurydza nie obniża plonu, natomiast przy
dłuższych okresach należy się liczyć ze spad-
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kiem plonu rzędu 5-10%. Dlatego, jeśli jest to
możliwe, okres uprawy po sobie nie powinien
przekraczać trzech lat. Znane są wprawdzie
przypadki uprawy kukurydzy dwadzieścia
i więcej lat na tym samym polu, ale dotyczy
to specyficznych przypadków. Dotyczy to np.
pól przyfermowych, gdzie z organizacyjnego
punktu widzenia takie rozwiązanie może być
najlepsze (wywóz gnojowicy, mała odległość
dowożenia kukurydzy do silosów),.
Kukurydza uprawiana przez dłuższy czas
w monokulturze, dość jednostronnie wyczerpuje
glebę z niektórych składników (np. bor, cynk)
oraz łatwiej ulega presji chwastów, chorób
i szkodników. Dlatego należy ją częściej nawozić
obornikiem lub gnojowicą, często wapnować,
stosować nawożenie mikroelementowe oraz
skutecznie chronić przed chwastami, chorobami

Fot. 1. Widok kombinowanego zestawu: maszyna do uprawy strip-till + siewnik do kukurydzy

1(56) 20

KUKURYDZA

39

i szkodnikami. Problemem monokulturowej
kukurydzy mogą być chwasty wieloletnie
jak: ostrożeń, powój polny, bylica pospolita,
a spośród chorób: głownia i fuzarioza kukurydzy. Często – mimo zwiększonych nakładów
na ochronę, zachwaszczenie obniża plony
i pogarsza jakość paszy, a masowe wystąpienie
fuzariozy może nawet paszę zdyskwalifikować.
W monokulturze konieczne staje się zwalczanie
omacnicy prosowianki, szkodnika którego występowanie w Polsce nasila się. Larwy powodują
łamanie się pędów i niszczą kolby – na skutek
bezpośredniego żerowania czy też psucia się na
skutek kontaktu z glebą.
Kukurydza bardzo dobrze reaguje na nawożenie organiczne. Wskazane jest ono zwłaszcza
na glebach lżejszych, gdzie w okresie letnim
częściej występują braki wody. Efektem braku
wody jest mały udział kolb, skutkiem czego
wartość pokarmowa kukurydzy może obniżyć
się nawet o 1/3. Plonowaniu na glebach słabszych sprzyja też siew kukurydzy po roślinach
liściowych – np. ziemniakach, burakach lub
strączkowych. W rejonach o większym udziale
kukurydzy w strukturze zasiewów, jako dobre
rozwiązanie można uznać uprawę kukurydzy
2x po sobie. W pierwszym roku uprawiana
jest wtedy kukurydza na ziarno, a w drugim
kukurydza kiszonkowa. W takim układzie
łatwiej uporać się z problemem, jaki stwarza
słoma pozostawiona po zbiorze na ziarno. Pod
zasiew kukurydzy kiszonkowej wystarcza wtedy uproszczona uprawa np. dwukrotnie ciężka
talerzówka (agregat podorywkowy) lub można
ewentualnie zastosować metodę siewu bezpośredniego.
Uprawa roli
iosenna uprawa gleby może mieć
duży wpływ na wschody i rozwój
roślin kukurydzy. Podstawowym celem wiosennych zabiegów uprawowych jest zatrzymanie
jak największej części wody nagromadzonej
w okresie zimowym, przyspieszenie ogrzania
się roli oraz stworzenie gruzełkowatej struktury w powierzchniowej warstwie. Dla szybkich
i równomiernych wschodów ważna jest też odpowiednia głębokość uprawy, tak by elementy
robocze maszyn nie pracowały głębiej niż planowana głębokość siewu.

W
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W tradycyjnym systemie uprawy roli, ważnym zabiegiem poprawiającym warunki siewu
roślin jarych, jest orka przedzimowa. Zwiększa
ona wodną pojemność gleby, wyrównuje rozkład
pionowy składników pokarmowych i poprawia
strukturę, a tym samym stwarza dobre warunki
do uprawy wiosennej i wczesnego siewu.
Wiosną pierwszym zabiegiem powinno być
włókowanie, które zapobiega stratom wilgoci
i wstępnie przygotowuje pole. Zabieg ten należy
przeprowadzić jak najwcześniej, jak tylko idzie
wjechać w pole. Stosowanie brony zamiast włóki, ze względu na głębsze działanie narzędzia
sprzyja ucieczce wody oraz pogarsza strukturę.
Wykorzystując w tym okresie brony, należy je
odwrócić (zębami do góry), by ich działanie
było płytsze – podobne do włóki. Oszczędności
z tytułu rezygnacji z włókowania są pozorne,
bowiem koszt zabiegu nie przekracza 50 zł/ha,
a straty z powodu przesuszenia roli mogą być
dużo większe. Miejsca gdzie długo stała woda,
warto najpierw delikatnie przebronować (nawet
przeciągając bronę linami), a następnie wykorzystać ciężkie grubery i spulchnić glebę na
głębokość 12-15 cm.
Wzruszenie włóką i osuszenie wierzchniej
warstwy gleby pozwala bez problemów rozsiać nawozy wieloskładnikowe czy azotowe.
Dla uniknięcia nadmiernego ugniatania gleby
powinno się to wykonać w jak najmniejszej
liczbie przejazdów – najlepiej w jednym przejeździe roboczym. Z tego względu podstawowe
nawożenie fosforowo-potasowe lepiej wykonać
jesienią, przed orką. Jeśli planujemy nawożenie
przedsiewne (startowe), to w pierwszej kolejności tym sposobem należy zaspokoić nawożenie
fosforem. Wtedy jesienią dajemy tylko potas.
z małą dawka azotu p
Uprawa przedsiewna nie powinna być głębsza niż 5-7 cm, tak by wysiane nasiona trafiły
na granicę dwóch faz: spulchnionej (ciepłej)
i zlegniętej – zimniejszej ale za to wilgotnej.
Bezpośrednie przygotowanie roli do siewu można wykonać tradycyjnie bronami, albo dobrze
dobranym do warunków polowych agregatem
uprawowym. Polecałbym bronowanie, które
jest zabiegiem stosunkowo wydajnym i tanim.
Brony są najtańszym narzędziem uprawowym,
a koszt dwukrotnego bronowania (koniecznie
na skos) nie przekracza 50 zł/ha. Na glebach
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lżejszych wystarczy brona średnia o nacisku
16-18 N/ząb (1 kG ≅ 10 Newtonów); niekiedy
wystarczy nawet lekka (11-13 N/ząb). Na glebach
średnich wskazane jest użycie brony średniej,
a niekiedy ciężkiej o nacisku 24-30 N/ząb.
W ofercie rynkowej są dostępne również brony
bardzo ciężkie (o nacisku 39-54 N/ząb), ale ich
zastosowanie ograniczyć należy tylko do gleb
ciężkich. Agregaty przedsiewne wprawdzie
lepiej nieco przygotowują rolę, ale są mniej
wydajne i często rozpylają glebę. Nagminne
jest ich zbyt głębokie prowadzenie (10-12 cm).
Właściwe przygotowanie roli do siewu ma
ogromne znaczenie w warunkach suchej wiosny.
Obserwacje ostatnich 20 lat wskazują, że praktycznie co druga wiosna w regionie środkowej
i zachodniej Polski jest sucha. W takich warunkach błędy popełnione w uprawie wiosennej (np.
późne rozpoczęcie prac, brak włókowania, zbyt
głęboka uprawa) powodują, że nasiona długo
gromadzą wodę oraz kiełkują późno i nierównomiernie. W warunkach posusznych jednym
z najbardziej przydatnych zabiegów wiosennych
jest wałowanie. Jest ono szczególnie wskazane

w przypadku siewu kukurydzy w plonie wtórym np. po zbiorze żyta na kiszonkę i orce
siewnej. Warto je jednak zastosować w innych
przypadkach – przy silnym przesuszeniu gleby,
w warunkach suszy, albo zbyt głębokiej i późnej
uprawy wiosennej. W agregatach uprawowych,
różne typy wałów są często wymiennym elementem wyposażenia. Od oceny warunków
polowych zależy więc ich wybór i zastosowanie.
Bardzo istotnym i przydatnym dla właściwej
głębokości pracy jest podparcie agregatu na
dwóch wałach np. pierwszym rurowym, a na
końcu wałem strunowym.
Coraz częściej spotyka się też rolników
stosujących daleko idącą uprawę uproszczoną, aż do uprawy zerowej (siew bezpośredni).
W metodzie siewu bezpośredniego sieje się kukurydzę bezpośrednio w ściernisko (ściernisko
ze słomą), pozostałe po przedplonie. Negatywnym objawem rezygnacji z uprawy jest wzrost
zwięzłości gleby i zmniejszenie jej porowatości,
dłuższe nagrzewanie gleby oraz gorsze wschody
i zwiększone zachwaszczenie. Z tego względu
nie polecam siewu bezpośredniego kukurydzy

Fot. 2. Wyrównana plantacja kukurydzy w czerwcu
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w ściernisko, a raczej siew po 1-2-krotnej powierzchniowej obróbce pola: późną jesienią lub
wczesną wiosną oraz krótko przed siewem.

Kukurydza będzie wschodzić wolno i nierówno,
będzie się zachwaszczać i da niższy plon.
Kiedy resztek roślinnych na powierzchni
pola jest dużo, dobrym rozwiązaniem może być
rezygnacja z uprawy i zastosowanie siewnika
do siewu bezpośredniego. Konieczne wtedy jest
maksymalne wykorzystanie jego możliwości
jako siewnika do nawozu i zastosowanie np.
400 kg Polifoski 6.
Jeśli poplon był typu zimotrwałego (żyto,
rzepak, rajgras), to trzeba zdecydować się na
jeden z trzech wariantów uprawy:
1. wczesna orka z wałem wgłębnym i uprawa
przedsiewna
2. rosnące rośliny poplonu ozimego można
pod koniec marca zniszczyć dwukrotnym
zabiegiem cięższym agregatem uprawowym;
3. jeśli chcemy, aby rośliny z międzyplonu podrosły – możliwa jest desykacja roślin, ale nie
później niż 5-10 kwietnia. Jeśli pozwolimy
ozimym roślinom poplonowym rosnąć dłużej, to wprawdzie wzrośnie przyorana masa,
ale z każdym dniem będzie mniej wody dla
kukurydzy. W wysychające resztki roślinne
można wsiać kukurydzę, siewnikiem z redlicami talerzowymi.
4. Najlepszym rozwiązaniem będzie desykacja
+ zasiew metodą strip-till. Siewnik z urządzeniem do rzędowej uprawy wzrusza glebę

Wiosenna uprawa pod kukurydzę po międzyplonach chroniących glebę
ostatnich latach coraz częściej występuje sytuacja, kiedy pole pod kukurydzę pokryte jest rośliną poplonową, traktowaną
jako źródło materii organicznej i sposób ochrony
gleby przed erozją w okresie zimy. Wg przepisów, międzyplony muszą pokrywać pole do
końca lutego. Siejąc kukurydzę można bardzo
dobrze wykorzystać takie stanowisko, bowiem
sieje się ją stosunkowo późno, a wczesnowiosenna obróbka pola nie wpływa na obniżenie plonu
i jego jakości. Przy tradycyjnym systemie uprawy płużnej, najlepiej płytko zaorać taki poplon,
nie później jednak niż do 20 marca. Późniejsza
orka wpływa zdecydowanie negatywnie na
możliwości rozwojowe kukurydzy i skutkuje
obniżeniem plonu. Jeśli poplonem były rośliny
jare – gorczyca, facelia itp., a gleba jest w dobrej
strukturze to lepiej zrezygnować z orki i zastosować agregat uprawowy na początku kwietnia
i drugi raz przed samym siewem. Im później
uprawiamy, tym uprawa powinna być płytsza.
Kukurydza na to pozwala, a obróbka gleby
agregatem uprawowym będzie zdecydowanie
szybsze i tańsze. Głębokość i intensywność
działania zależeć musi
od stanu strukturalnego gleby i biomasy międzyplonu. Pole pokryte
resztkami międzyplonowej gorczycy, zwłaszcza
jeśli nie było stagnującej wody, można uprawić na przełomie marca
i kwietnia kultywatorem
ścierniskowym (tzw. zrywaczem ścierni) na głębokość 6-10 cm. Nie należy
czekać z uprawą pola do
ostatniego tygodnia przed
siewem (np. 15 kwietnia),
bowiem gleba nie zdąży
sie nagrzać, nie nastąpi
Fot. 3. Powój polny i rdestówka powojowata – groźne chwasty w monokulturze
kukurydzy
też pobudzenie chwastów.
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w okolicy rządka siewnego na głębokość 1518 cm i szerokość do 30 cm, co znakomicie
poprawia warunki kiełkowania ciepłolubnej
kukurydzy.
Termin siewu zależy od wymagań roślin
i przygotowania pola
ukurydza i soja są zaliczane do roślin
średnio późnego siewu, którego termin
przypada 15-30 kwietnia, zaś sorgo i fasola –
późnego siewu. W przypadku tych dwu ostatnich roślin siewu nie warto się spieszyć – należy
wykonać w takim terminie, by gleba była dobrze
ogrzana (12oC) i nie groziły już przymrozki –
a więc nie wcześniej niż 10-20 maja. Dla siewu
kukurydzy ww. terminy przypadają więc 15-20
dni później niż zbóż jarych czy bobowatych, zaś
dla sorga aż 30-45 dni później. W przeciwieństwie więc do siewu zbóż jarych mamy wystarczającą ilość czasu by dobrze doprawić pole
i przygotować je do siewu. Często spotykane
w praktyce ograniczenie wiosennych zabiegów
uprawowych do minimum, stwarza zdecydo-
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wanie gorsze warunki rozwojowe niż pole na
którym wykonano w miarę pełny i właściwy
dla danych warunków zespół uprawek.
Kukurydza ma duże wymagania, co do terminu siewu i warunków panujących na polu.
Zasiana w terminie kwietniowym, wschodzi
wolniej, ale zyskuje na długości wegetacji i daje
duży plon o wysokiej jakości. Siana w końcu
kwietnia/początku maja – szybko wschodzi
i często daje również dobre plony. Przy późniejszym terminie siewu (15-28 maja) kukurydza na
oko wygląda nieźle, ale bliższa analiza wykazuje, że rośliny mają gorszą strukturę (mniej kolb
i gorsze ich zaziarnienie. Są też bardziej wilgotne i zawierają mniej substancji odżywczych,
w tym zwłaszcza skrobi. Dlatego też w zasadzie
niemożliwy jest jej zbiór na ziarno czy CCM,
a kiszonka z całych roślin kisi się gorzej, a straty
są większe. Jak wykazały ostatnie badania na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zasiew kukurydzy w I dekadzie czerwca jest już
całkowicie nieopłacalny: plony ziarna – mimo
zasiewu najwcześniejszych dostępnych odmian
są o połowę niższe, podobnie też spadają plony zielonki. Podobnie ocenić należy zasiew
w II połowie czerwca czy lipcu. Lepiej wtedy zasiać mieszankę zbożowo-strączkową
lub kapustę pastewną. Jeśli mimo wszystko
chcemy posiać kukurydzę, to trzeba to zrobić
w tzw. technologii zielonkowej tzn. 20-30
szt./m 2 (200-300 tys. szt./ha). Do takiego
siewu nie warto stosować wtedy profesjonalnych, drogich nasion, a wykorzystać dobrze
oczyszczone i posortowane ziarno towarowe.
Siejąc późno trzeba pamiętać, że im późniejszy siew tym mniejsze są zapasy wody
w polu i kukurydza polegać może tylko
i wyłącznie na opadach. Wobec powtarzających się susz, ryzyko uprawy niepomiernie
wiec wzrasta.
Czy warto uprawiać kukurydzę po
poplonie ozimym zebranym na paszę?
ukurydzy jest rośliną o długim okresie wegetacji, stąd uprawiana na ziarno i CCM powinna być uprawiana wyłącznie
w plonie głównym. W typowym plonie wtórym kukurydza przypada po zbiorze żyta zielonkowego, które na kiszonkę zbierane może
być dopiero po wykłoszeniu (15-20 maja),
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Fot. 4. Bylicę pospolitą, która znajduje dobre warunki w
monokulturowej uprawie kukurydzy, trudno zwalczyć chemicznie
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a dodatkowo należy je podsuszyć na pokosach.
Mieszanki strączkowo-trawiaste (swojecka, poznańska czy gorzowska) właściwą dojrzałość do
kiszenia uzyskują dopiero w początku czerwca.
W takim przypadku, bez żądnego ryzyka można
jedynie uprawiać kukurydzę na zielonkę – do
bezpośredniego skarmiania. Siew kukurydzy
z przeznaczeniem na kiszonkę po zbiorze żyta
ozimego (żyta z wyką) jest możliwy, ale wymaga doskonałej organizacji pracy. Przy ścięciu
żyta 16-20 maja potrzebne są jeszcze 3-4 dni: na
podsuszenie zielonki, jej zbiór i szybką uprawę
pod zasiew kukurydzy. A zasiać ją należałoby
ok. 20 maja; nie później niż 26-28 maja. Stąd
taka forma uprawy na kiszonkę możliwa jest
tylko w południowej i środkowo-zachodniej
Polsce, najlepiej przy wykorzystaniu wcześniejszych odmian kukurydzy.
War to wiedzieć, że siejąc kukur ydzę
w ogniwie zmianowania poplon ozimy-plon
wtóry możemy uzyskać dość duże łączne plony
zielonki – ze zbioru międzyplonu i kukurydzy,
które jednak nie są najlepszej jakość. W przeliczeniu na sucha masę czy jednostki energetyczne zbiór dwu plonów nie zawsze rekompensuje niższą jakość (udział kolb mniejszy o 1/3)
i większa wilgotność – a w efekcie większe
straty kiszonkowe. Poplon zwykle trzeba zebrać
wcześniej na granicy przydatności kiszonkowej;
również kukurydza jest mniej dojrzała, i zawiera
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mniej składników pokarmowych. W efekcie
tego do koryta trafia często mniej jednostek
pokarmowych, niż z dobrej uprawy kukurydzy
w plonie głównym. Mniejszą efektywność widać też, kiedy przeprowadzimy szczegółowy
rachunek ekonomiczny i uwzględnimy koszty
dodatkowych zabiegów (siew, zbiór) oraz nasion
i nawozów.
Siana po poplonie ozimym kukurydza często
ma też kłopoty ze wschodami – ze względu na
susze panujące w tym okresie. W takim przypadku – co dowiodło ostatnich kilku lat – jej
plantacje będą bardzo słabe i znacznie poniżej
oczekiwań.
Siew kukurydzy na kiszonkę w plonie wtórym najlepsze warunki znajduje, gdy rośliną
poplonu ozimego był rzepak lub rzepikopodobne rośliny paszowe. Międzyplon ten może być
zebrany na paszę dość wcześnie – już od końca
kwietnia i początku maja – poprzez wypas, zbiór
do koryta czy kiszenie po przekwitnięciu. Pozwala to przy sprzyjającej pogodzie, na wysiew
kukurydzy na kiszonkę w okresie 5-15 maja,
a więc z niewielkim tylko opóźnieniem. Taka
forma uprawy na kiszonkę możliwa jest prawie
w całej Polsce, w tym również rejonie intensywnej produkcji bydła – Wschodnie Mazowsze,
Podlasie. Pamiętać trzeba o zaopatrzeniu się
w możliwie wczesną odmianę kukurydzy.
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Głębokość siewu ziarna kukurydzy a ryzyko
uszkodzenia korzeni przez herbicydy
Za nami kolejny trudny z powodu suszy i upałów sezon. Jednak oprócz warunków pogodowych
było kilka innych przyczyn, na które mamy wpływ, a przez które kukurydza miała utrudniony rozwój i w efekcie uzyskano niskie plony lub rośliny wylegały. Pragnę się tu skupić po raz
kolejny na rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy, gdyż zwykle naszą uwagę kierujemy ku
nadziemnej części rośliny i nie mamy czasu, ani powodu robić odkrywki glebowe i oglądać korzenie kukurydzy.
Uszkodzenia korzeni i wyleganie
sezonach 2018 i 2019 na wielu plantacjach, gdzie wystąpiło wyleganie
korzeniowe w sierpniu i we wrześniu, stwierdzaliśmy poważne uszkodzenia korzeni kukurydzy. W wyjątkowych sytuacjach był to skutek
lipcowo-sierpniowego żerowania larw rolnic
lub komarnic lub wcześniejsze żerowanie larw
stonki kukurydzianej. W większości przypadków
ograniczenia wzrostu lub deformacje korzeni
były spowodowane szkodliwym oddziaływaniem
typowych herbicydów używanych w kukurydzy,
które trafiły bezpośrednio na zawiązki korzeni lub
zostały w nadmiernej ilości pobrane przez rośliny
kukurydzy. Na tak dużą skalę tego zjawiska nie
spotykaliśmy nigdy wcześniej. Występowało to
na znanych od lat odmianach, które były opryskiwane tymi „co zwykle i w takich samych
dawkach” herbicydami lub ich mieszaninami.
Ponieważ uszkodzenia/skutki tego były widoczne
2-3 miesiące po wykonaniu zabiegu herbicydem
mało kto kojarzył te dwa fakty.
W poniższym artykule wyjaśnię jakie były
tego przyczyny i na co należy zwrócić uwagę
w kolejnych sezonach. I chcę tu podkreślić, że
porady te sprawdzą się w każdym sezonie i nie

W

wymagają od plantatorów dodatkowych nakładów finansowych, a jedynie zwrócenia uwagi
na kilka ważnych szczegółów. Niektórzy mogą
pomyśleć, że na ich plantacjach te problemy nigdy
nie wystąpiły, ale i tu zalecałbym zastosować się
do poniższych porad, gdyż w przypadkach, gdzie
rolnicy sami spostrzegli problemy ich nasilenie
było bardzo silne i przez to łatwo zauważalne. Nieznana jest skala zjawiska, jeśli uszkodzenia były
mniej nasilone i przez to trudne do zauważenia,
ale zawsze miały one wpływ na obniżenie plonów.
Głębokość siewu ziarna kukurydzy
roponuję zacząć od pytania: na jaką głębokość siać ziarno kukurydzy? Jest to troszkę
„pytanie-pułapka”, gdyż plantatorzy i doradcy
głębokość siewu uzależniają bardzo często
od wilgotności i temperatury gleby. Tak też
jest napisane w większości poradników uprawy
kukurydzy: wraz ze wzrostem wilgotności gleby
maleje głębokość siewu. W przypadku, gdy ziarno
trafi do gleby na głębokość pomiędzy 5 a 8 cm
to jest to słuszne założenie. Jeśli jednak dochodzi
do drastycznego celowego spłycenia siewu np.
z powodu zbyt wilgotnej gleby to jest to może być
bardzo groźny w skutkach błąd (czy wystąpi to
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Fot. 1, 2, 3. Uszkodzone korzenie kukurydzy i wyleganie korzeniowe przed zbiorem na ziarno
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zależy głównie od przebiegu pogody i fazy, kiedy
będziemy wykonywali zabieg herbicydowy – im
mniejsze rośliny tym jest mniejsze ryzyko uszkodzeń korzeni z tego powodu).
Oczywiście wydaje się na pierwszy rzut oka, że
spłycanie głębokości siewu w warunkach wilgotnej gleby jest właściwe – dlatego też jest powielane
we wszelkich publikacjach i dopiero po takich
sezonach jak 2018 i 2019 zostajemy zmuszeni
do refleksji co mogło być przyczyną tak silnych
uszkodzeń korzeni, spadku plonów i wylegania.
I podkreślam tu, że problemy te wystąpiły na wielu plantacjach, w całej Polsce, również w rejonach
o wystarczającej ilości opadów, gdzie osiągano na
innych polach rekordowo wysokie plony.
Dlaczego dopiero po suchym i gorącym
sezonie mówimy o uszkodzeniach korzeni
przez herbicydy?
apewne ktoś może powiedzieć, że zawsze
siał płytko i miał wysokie plony i nie
było problemów z rozwojem roślin, a gdy posiał
zbyt głęboko w mokrą glebę to były problemy ze
wschodami – tak też mogło się zdarzyć, ale to była
raczej wina zbyt zimnej gleby lub tego, że wschody się przedłużały i deszcz „zaklepał” glebę.
W ostatnich dwóch sezonach skutki zbyt płytkiego siewu i następujące później uszkodzenia
korzeni zostały spotęgowane poprzez silne nasłonecznienie i tropikalne temperatury w czerwcu (zaraz po zabiegu herbicydowym) i latem,
a objawy uszkodzeń szczególnie silnie wystąpiły
na plantacjach opryskanych jako pierwsze po
zimnym maju i na najbardziej wtedy rozwiniętych
roślinach, gdyż występowała obawa, że duże rośliny kukurydzy przerosną fazę 5-6 (lub więcej)
liści, która jest górną granicą dla stosowania wielu
herbicydów w kukurydzy. W tym pośpiechu często nie zastosowano się do zalecenia na większości
etykiet herbicydów, że rośliny kukurydzy muszą
się zregenerować po okresie chłodów (maj był
wyjątkowo zimny!) a jednocześnie w niektórych
regionach zmieniła się gwałtownie (z dnia na
dzień) temperatura powietrza i rozpoczęły się
tropikalne upały w czerwcu. Brak nalotu woskowego po zimnym maju i gwałtowny wzrost
temperatur sprawiły, że opryskane herbicydami
rośliny kukurydzy wyjątkowo dotkliwie odczuły
skutki zabiegów herbicydami. Jednak objawów
tego nie było od razu widać po zabiegu. Ta reakcja
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wystąpiła również na plantacjach posianych na
prawidłową głębokość, ale tam, gdzie był dodatkowo zbyt płytki siew to skutki były opłakane
– rośliny kukurydzy często nie doczekały nawet
zbiorów na kiszonkę i wyległy.
Uszkodzenia korzeni w poprzednich
sezonach – problem marginalny
rzez wiele sezonów aż do lat 2018
i 2019, kiedy to zjawisko stało się na tyle
powszechne, że postanowiłem o tym napisać,
uszkodzenia korzeni najczęściej stwierdzałem
w miejscach braku obsady tam, gdzie brakowało
roślin w sąsiednim rzędzie lub w miejscach, gdzie
usunięto rośliny, aby postawić ogrodzenie elektryczne. Wewnątrz łanu, poza placami z mniejszą
obsadą spowodowanymi choćby przez szkodniki
glebowe lub placowe spalenia nierównomiernie
rozrzuconym pomiotem kurzym, nie było widać
uszkodzeń korzeni i spowodowanego tym wylegania korzeniowego. Były to sporadyczne przypadki
i nie były nagłaśniane ze względu na małą skalę
problemu. Jednak zimny maj, a następnie susza
i upały pokazały, że każdy błąd agrotechniczny
zostaje zwielokrotniony w skutkach w porównaniu do sezonów o umiarkowanym przebiegu
pogody. Ponadto jest to problem, którego rozwiązanie jest dość trudne do ustalenia, gdy wystąpi
np. na jednym polu w gospodarstwie. Często
jest wtedy powiązany przez rolników z tym, że
na danym polu rośnie dana odmiana kukurydzy
i występują nieuzasadnione podejrzenia o jej
„nadwrażliwość”.

P

„Idealna” głębokość siewu
atem wracając do głębokości siewu trzeba powiedzieć, że nie ma idealnej jednej
głębokości, ale jest to zakres pomiędzy 5 a 8 cm
i zawsze zalecam, aby w warunkach dobrego
uwilgotnienia gleby siać na 5-6 cm a na glebach
przesuszonych i lekkich na ok. 8 cm. Stanowczo
nie zalecam siać kukurydzy płycej niż 4 cm
ani głębiej niż 9 cm! Na pytanie, dlaczego nie
siać zbyt głęboko każdy zna odpowiedź, gdyż
jest oczywista: proces kiełkowania wydłuża się
w czasie (im głębiej tym ziemia wiosną jest zimniejsza), a ziarno i siewki są bardziej narażone na
atak patogenów grzybowych, zdarza się, że kukurydza nie wschodzi a kiełki kończą wzrost 2-3 cm
poniżej powierzchni gleby. W przypadkach nawet
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lekkiego zaskorupienia gleby takie wyczerpane
z energii siewki zawijają się, bo nie mają siły, żeby
ją przebić. Jednak nie są to zbyt częste przypadki
i raczej nazwałbym je „trudnymi do wyjaśnienia
wypadkami przy pracy”, a nie jakimś zamierzonym działaniem.
Nigdy nie siejmy kukurydzy płycej niż
na 4 cm
eśli gleba jest bardzo wilgotna i zimna to nie
wolno spłycać głębokości siewu, ale biorąc
pod uwagę prognozy pogody, rodzaj gleby i inne
czynniki – po prostu opóźnić siewy do czasu aż
gleba się ogrzeje i obeschnie. Łatwo to powiedzieć, ale w sytuacji korzystania z usługowego
siewu lub dużych areałów do obsiania, trudniej
zrobić, gdyż „siewnik jest już umówiony” a gleba
ciągle wilgotna i zimna. Oczywiście nie należy
wtedy rozpoczynać siewu, ale zalecenia sobie
a życie sobie… Czasem zmuszeni przez okoliczności podejmujemy takie ryzyko. Również siejąc
pola hodowlane czy też doświadczenia łanowe
z powodu napiętych terminów ziarno kukurydzy
nie zawsze trafia w optymalnie ogrzaną i wilgotną
glebę. Jednak należy pamiętać, że mimo wszystko
nie należy nigdy siać płycej niż na 4 cm, a znając
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praktykę (zbyt szybka jazda z powodu pośpiechu,
czy też tępe redlice) nie należy ustawiać głębokości siewu ziarna na mniej niż 5 cm. I to niezależnie
od przebiegu pogody, typu gleby, jej wilgotności
czy odmiany.
Zbyt płytkie siewy to w praktyce przyczyna większości niepowodzeń w uprawie
kukurydzy
ostaram się wyjaśnić, dlaczego nie należy
siać kukurydzy płycej niż na 5 cm, gdyż
bardzo płytkie siewy to prawdziwa plaga i jest to
w efekcie przyczyna 99% wszelkich reklamacji
wschodów lub późniejszych problemów z kukurydzą, nie tylko tych związanych z tytułowymi
uszkodzeniami przez herbicydy. Nie warto przez
takie niedopatrzenie, jak brak kontroli głębokości siewu, tracić plonów. Wielu rolników może
powiedzieć: „przecież ja co roku sieję na 3 cm
i mam równe wschody...” To fakt, jeśli będzie
wilgotna gleba to ziarno skiełkuje, ale nam zależy
na prawidłowym rozwoju systemu korzeniowego
kukurydzy i maksymalizacji plonów. Na wielu
plantacjach wykonuje się bardzo wcześnie zabieg
herbicydowy i to jest kolejna przyczyna, że nie
występują wtedy uszkodzenia korzeni, ale to jest
tzw. szczęśliwy zbieg okoliczności.
A co zrobić gdyby ziarno zostało
zasiane płytko a z powodu przebiegu pogody, jak w roku 2019,
nie można było wcześnie opryskać
większości plantacji kukurydzy
w Polsce?

P

Kiełkowanie i rozwój zawiązków
korzeni
aksymalnie upraszczając
to zagadnienie można
powiedzieć, że po pobraniu wody
z otaczającej ziarno gleby i napęcznieniu do ok. 45% wilgotności
w warunkach minimum +6°C temperatury gleby na głębokości siewu
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Fot. 4. Wpływ głębokości siewu (od 2
do 8 cm) na architekturę korzeni – nie
wykonano tu zabiegu herbicydem.
W przypadku siewu na 2 cm korzenie
przybyszowe wyrastają na powierzchni
gleby.
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ziarna dla odmian flint-dent rozpoczyna się proces
kiełkowania: z ziarna wyrasta korzeń zarodkowy,
a w górę rośnie mezokotyl. Na wysokości ok. 2 cm
powyżej ziarna (jeśli ziarno trafiło na głębokość
ok. 5-6 cm) wyrastają z niego w 5-6 okółkach
korzenie przybyszowe. Te 5-6 okółków korzeni
to będzie główny system korzeniowy kukurydzy.
Korzenie, gdy wyrastają z mezokotylu zajmują na
nim odcinek minimum 2 cm lub dłuższy.
Zbyt płytko posiane ziarno to jednocześnie
ogromne ryzyko, że część wyżej położonych
korzeni będzie wyrastała nad powierzchnią
gleby, a my w tym okresie wykonamy zabieg
herbicydem. I dla wyjaśnienia chcę tu dodać,
że nie chodzi tu o korzenie podporowe, które
wyrastają z 7-ego i kolejnych kolanek i spełniają
funkcję stabilizacji roślin kukurydzy w pionie.
Zatem minimalna głębokość siewu to 5 cm, aby
mieć pewność, że najwyższe okółki korzeni przykryte będą przynajmniej cienką warstwa gleby.
Możliwe konsekwencje zbyt płytkiego
siewu
o zatem się stanie, gdy ziarno trafi do gleby na 2-3 cm? W warunkach suchej gleby
zawsze będą nierówne wschody, ale nie chcę tu
rozwijać tego tematu, gdyż jest znany.
Chciałbym się skupić na rozwoju korzeni, gdyż
w przypadku bardzo płytkiego siewu nawet kilka
okółków korzeni wyrasta z mezokotylu ponad
powierzchnią gleby. Tego trzeba unikać! Nawet
jeśli korzenie nie będą później uszkodzone przez
herbicydy to nie spełniają one swojej roli w 100%,
a ich zadanie to jak wiadomo pobieranie wody

i składników oraz umocowanie roślin w glebie. Im
roślina jest „zakotwiczona” w glebie na niższym
okółku korzeni, tym jest bardziej wrażliwa na
złamanie, gdyż łodyga w tym miejscu skąd wyrastają korzenie bardzo mocno zwęża się w dół.
Pomijając ryzyko późniejszego złamania i/lub
wylegania ma to oczywiście negatywny wpływ na
rozwój roślin, a powinniśmy zrobić wszystko, aby
korzenie kukurydzy rosły wiosną bez przeszkód
(choćby po to używamy nawożenie startowe czy
preferujemy formę amonową azotu). A na wielu
plantacjach ziarno bywa po prostu zasiane zbyt
płytko! W efekcie może wystąpić strata plonu,
jeśli przebieg pogody (głównie susza) ograniczy
możliwości pobierania składników pokarmowych
z gleby. A ponieważ większość plantacji kukurydzy jest opryskiwane herbicydami w wariancie
doglebowo-nalistnym (po wschodach) lub powschodowym w późniejszych fazach to prawie
zawsze substancje aktywne herbicydów trafiają
na zawiązki korzeni i mogą je uszkodzić.
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Fot. 5, 6, 7. Przykład złamanych w glebie roślin na skutek zbyt płytkiego siewu (ubita gleba po śladzie traktora) i deformacji korzeni po zabiegu herbicydem. Łodygi pękły nad 3 okółkiem korzeni przybyszowych po silniejszym wietrze
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Sprawdzenie głębokości siewu ziarna
i nawozu to podstawa
odczas siewu kukurydzy trzeba sprawdzić
na każdym polu głębokość siewu ziarna i
nawozu rzędowego, dlatego że gleby są bardzo
różne z powodu składu mechanicznego czy
też sposobu uprawy przedsiewnej. Najbardziej
wrażliwe na spłycenie głębokości siewu są rzędy
wysiewane za kołami traktora. Doradzam zawsze
używanie spulchniaczy śladów, ale w praktyce nie
widzę ich na siewnikach. Uważam, że nie trzeba
rozwijać tego zagadnienia, gdyż jest to zagadnienie znane plantatorom kukurydzy, ale i tak rzadko
to jest realizowane w praktyce.
Należy zwrócić uwagę na stan redlic oraz
prędkość jazdy podczas siewu, gdyż szybsza
jazda to zwykle spłycenie siewu, a na glebach
z kamieniami to często dłuższe odcinki w rzędach, gdzie ziarno jest ledwo przykryte glebą.
Podbita na kamieniu redlica siewnika jadącego
z dużą prędkością pokona dłuższy odcinek, niż
siewnika jadącego wolno, zanim osiągnie ponownie zadaną głębokość siewu.

P

Złego siewu nie można poprawić
eśli się tak wydarzy, że ziarno kukurydzy
zostało posiane zbyt płytko i jest duże ryzyko, że zawiązki korzeni będą widoczne nad
powierzchnią gleby to jedyne co można w tej
sytuacji zrobić (jest to praktykowane w różnych
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Fot. 8. Po lewej roślina kukurydzy, której korzenie
zostały spalone z jednej strony przez nadmiar nawozu
rzędowego. Plantacja ta wyległa w całości przed zbiorem na kiszonkę. Po prawo dla porównania normalny
system korzeniowy kukurydzy dla porównania
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krajach, ale jeszcze nigdy nie widziałem w Polsce)
to delikatne obsypanie rzędów glebą obsypnikiem, aby choć cienka warstwa gleby trafiła na
zawiązki korzeni i będzie mniejsze ryzyko uszkodzeń. Niestety jest to trudne do zrealizowania
w praktyce, więc tym bardziej zachęcam do kontroli głębokości siewu ziarna.
Mniej nawozu startowego podczas siewu
imo, że to zagadnienie nie jest związane
z uszkodzeniami herbicydowymi korzeni
to pozwolę sobie, aby o tym napisać, gdyż jest to temat, który szerzej poruszam na wszystkich szkoleniach od dwóch lat. Rozsądne nawożenie startowe
ma za zadanie głównie ułatwienie (umożliwienie
mimo niskiej temperatury gleby) pobierania przez
siewki kukurydzy fosforu. Odradzam stosowanie
wraz z siewem wysokich dawek nawozów wieloskładnikowych, mocznika (!) czy też różnych
blendingów w dużych ilościach. Oczywiście nie
zalecam obniżania nawożenia w całości, ale tylko
mała część nawozu powinna trafić w pobliże ziarna
podczas siewu, a większość zostać wysiana dużo
wcześniej przed siewem i wymieszana z glebą.
Zbyt duże dawki nawozów w pobliżu ziarna,
na małej głębokości to często problemy podczas
wschodów, spalenia ziarna lub korzeni.
I złudzenie, że rośliny w warunkach suszy
wykorzystają ten nawóz, gdyż gleba na głębokości 10-15 cm w warunkach suszy jest praktycznie sucha przez większość sezonu i nawóz nie
rozpuszcza się, a co dopiero mówić o tym, aby
rośliny kukurydzy pobrały go wraz z roztworem
glebowym. Nierozpuszczony (!) częściowo nawóz
rzędowy znajdowałem w glebie w rejonach silnej
suszy latem i jesienią 2018 i 2019. Zachęcam do
analiz zawartości składników pokarmowych
w glebie (szczególnie warto po suchych sezonach,
gdy plony były niskie) oraz azotu mineralnego
wczesną wiosną i na podstawie tego bilansowanie
nawożenia. W praktyce do nawożenia startowego
radzę używać 70-100 kg masy nawozu/ha a resztę
składników wysiać jesienią lub wiosną, aby mieć
możliwość wymieszania ich z glebą.
Wszystkim plantatorom kukurydzy życzę
udanych siewów, sprzyjającej pogody i wysokich
plonów.
dr Adam Majewski
KWS Polska Sp. z o.o.
Agroservice Kukurydza
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Uprawa przedsiewna pod kukurydzę
i oferta krajowych agregatów uprawowych
Kukurydza jest rośliną, która jest uprawiana w szerokiej rozstawie rzędów przy małej obsadzie
roślin na jednym hektarze, a jej nasiona są wysiewane punktowo. W związku z tym, dokładność wykonana przedsiewnej uprawy roli będzie miała bezpośredni wpływ na równomierność
wschodów.
Dbać o rolę
odczas wykonywania zabiegów uprawy
nasion kukurydzy. Wiosną zabiegi uprawowe
roli pod kukurydzę należy starać się
powinny być rozpoczynane bardzo wcześnie,
ograniczać ugniatanie roli. Przede wszystkim
jak tylko jest możliwość wjechania w pole.
należy unikać przejazdów po zbyt wilgotnym
W pierwszej kolejności zalecane jest włókopolu. Powszechnie stosowanym sposobem
wanie lub bronowanie (bronami odwróconymi
podczas wykonywania zabiegów doprawiania
zębami do góry). Przerywane jest wtedy bezproroli jest wyposażanie ciągników w koła bliźduktywne parowanie wody i wyrównywana jest
niacze. Można również zmniejszyć ciśnienie
powierzchnia pola, szczególnie wtedy, gdy orka
w oponach kół, ale będzie to uzależnione od
została wykonana niezbyt starannie. Włókowarodzaju opon, które zostały zamontowane na
nie przyczynia się również do przyspieszenia
felgach ciągnika. Jest to ważne
ponieważ kukurydza posiada
wiązkowy system korzeniowy,
który niekorzystnie reaguje na
nadmierne zagęszczenie gleby.
W sprzyjających warunkach
korzenie przerastają glebę do głębokości 2 m, przy czym pierwsze
skupisko korzeni rozwija się pod
powierzchnią pola, a drugie na
głębokości około 70 cm. Przy
zbyt mocno zagęszczonej roli,
rośliny kukurydzy będą miały
utr udniony dostęp do wody
i składników pokarmowych. TaFot. 1. Włókowanie pola – możliwie jak najwcześniej
kie warunki będą niekorzystnie
wpływały na rozwój kukurydzy,
a w konsekwencji na wielkość i
jakość plonu.

P

Po orce przedzimowej
elem uprawy przedsiewnej jest wytworzenie na
powierzchni pola luźnej warstwy
roli o gruzełkowatej strukturze,
przez którą może następować
wymiana ciepłego powietrza.
Tak wykonana uprawa zapewni
szybkie ogrzewanie się roli do
temperatury 8-10oC, co jest niezbędne do dobrego skiełkowania
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Fot. 2. Przygotowanie pola agregatem uprawowym
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ogrzewania roli i jednocześnie pobudza nasiona
chwastów do kiełkowania. Wykonanie głębszego spulchniania z wykorzystaniem kultywatora
na głębokość 10-14 cm wskazane jest tylko
w miejscach po zastoiskach wodnych. Jednak
zbyt wczesne rozpoczynanie prac uprawowych,
przy nadmiernej wilgotności gleby będzie prowadziło do tworzenia na powierzchni pola głębokich kolein po kołach ciągników i niszczona
będzie jej struktura.
Na glebach lekkich uprawę przedsiewną pod
kukurydzę można z powodzeniem ograniczyć
do dwukrotnego bronowania broną zębową
ciężką. Stosowane mogą być też proste agregaty uprawowe bierne będące np. zestawem bron
zębowych połączonych z wałem strunowym.
Na glebach średnich typowo kukurydzianych,
dobre efekty pracy pozwalają uzyskać bierne
agregaty uprawowe, które zbudowane są z kilku
narzędzi rolniczych trwale połączonych ze sobą.
W tego typu agregatach bardzo często elementami roboczymi są zęby sprężynowe współpracujące z jednym lub dwoma wałami strunowymi.
Rozstaw zębów zakończonych redliczkami na
belkach ramy agregatu uprawowego podczas
uprawy pod kukurydzę powinien wynosić od
8 do 10 cm, co zapewnia dobre spulchnianie
roli oraz skuteczne rozbicie brył. Bardzo dobre
efekty pracy w przedsiewnym przygotowaniu
roli uzyskuje się poprzez stosowanie agregatów

wyposażonych w sztywne zęby zakończone
gęsiostopkami, które podcinają na żądaną
głębokość całą powierzchnię pola. Dokładne
utrzymywanie jednakowej głębokości pracy
w agregatach uprawowych jest zapewnione
poprzez oparcie na dwóch wałach – przednim
i tylnym. Prędkości robocze agregatów powinny
być dostosowane do warunków panujących na
polu i zazwyczaj wynoszą powyżej 8 km/h.
Uprawa ze zbyt dużą prędkością roboczą będzie
skutkowała nadmiernym rozdrobnieniem struktury oraz może doprowadzić do rozpylenia roli.
Aktywne maszyny uprawowe napędzane
od wałka odbioru mocy ciągnika powinny być
wykorzystywane przede wszystkim na glebach
ciężkich. Stosowanie takich maszyn pozwala
na przygotowanie roli do siewu najczęściej
w jednym przejeździe roboczym. Dlatego też
każdorazowo w zależności od warunków panujących na danym polu należy dobierać prędkość
obrotową elementów roboczych maszyny oraz
prędkość roboczą agregatu, by nie doprowadzić
do rozpylenia gleby.
Po orce wiosennej
a glebach lekkich, które charakteryzują
się nietrwałą strukturą, zaoranie pola
na wiosnę również daje zazwyczaj dobre efekty. Jeśli nie wykonano orki głębokiej jesienią,
a warunki na to pozwalają, można zaorać pole
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Fot. 3. Orka wiosenna powinna być wykonana możliwie jak najwcześniej

1(56) 20

KUKURYDZA

53

w okresie zimowym lub na przedwiośniu. Orka
wiosenna powinna być wykonana najpóźniej
na 3-4 tygodnie przed planowanym siewem.
Ponadto powinna być płytsza – około 20-22
cm i uzupełniona wałem Campbella, który
działa wgłębnie. W przypadku jego braku,
można zastosować bronę kolczatkę. Jeżeli na
polu pozostało ściernisko po zbiorze zbóż lub
z rozdrobnioną słomą np. po zbożach czy kukurydzy ziarnowej, to w pierwszej kolejności
należy wykonać uprawę agregatem ścierniskowym, a następnie orkę. Zastosowanie takiego
układu zabiegów agrotechnicznych pozwoli dokładnie wymieszać duże ilości słomy
z wierzchnią warstwą roli i tym samym uniknąć
warstwowego przyorania resztek pożniwnych.
Na polach czystych i niezachwaszczonych np.
po burakach, ziemniakach lub poplonie ścierniskowym pozostawiającym delikatne i kruche
resztki roślinne (np. gorczyca), orkę można
pominąć. Wówczas uprawę najlepiej będzie
wykonać wczesną wiosną agregatem, w którym
sekcją spulchniającą jest brona talerzowa lub
kompaktowa brona talerzowa.
Do bardziej znanych producentów oferujących agregaty do uprawy przedsiewnej na
krajowym rynku maszyn rolniczych możemy
zaliczyć:
UNIA Group
a znana krajowa firma oferuje szeroką
gamę agregatów uprawowych z dużą
możliwością modyfikacji ich wyposażenia
w różne narzędzia i elementy robocze. W związku z tym możliwe jest dopasowanie rozwiązania
technicznego do warunków danego gospodarstwa. W ofercie znajdują się lekkie agregaty
KOMBI przygotowujące rolę pod siew, które
są przeznaczone do pracy na wszystkich typach
gleb z wyjątkiem zakamienionych. Dostępne
w pięciu szerokościach roboczych: 3,0; 3,7; 4,2;
5,1 i 5,6. W bardzo szerokiej gamie szerokości
roboczych są też produkowane agregaty zębowe
ATLAS, CERES, MAX i VIKING. Na wyposażeniu agregatów mogą być różne rodzaje wałów
pojedynczych lub podwójnych. Dostępne są też
różne rodzaje zębów i to w ramach jednego modelu agregatu. Firma produkuje wiele rodzajów
zębów np: SU – sprężyste do uprawy przed-
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siewnej pod wysiew zbóż, SK – sprężyste na
gleby lekkie i średnie z gęsiostopką o szerokości
100 mm do uprawy pod wysiew kukurydzy,
SV – z wąską redlicą dwustronną, SX – sprężynowe z dodatkową sprężyną wzmacniającą,
SZ – pracujące na sztywno z zabezpieczeniem
śrubowym. Oferowane są również agregaty talerzowe ARES występujące w różnych wersjach
konstrukcyjnych. Mogą być one wyposażone
w uzębione talerze o różnych średnicach typu
CLASSIC i AGRESSIVE zabezpieczone trójkątnymi amortyzatorami gumowymi.
AKPIL
irma Akpil z Pilzna w swojej ofercie
posiada dwa agregaty do uprawy przedsiewnej z zębowymi sekcjami spulchniającymi:
RYLEC o szerokościach roboczych 2,1; 2,5; 2,8
i 3,0 m. Agregat jest wyposażony w przedni płaskownikowy wał strunowy, 4 rzędy zębów typu
„S” ze wzmocnieniem oczkowym zakończonych
redliczką oraz podwójny tylny wał strunowy
z regulacją docisku. Wyposażenie opcjonalne
obejmuje przednią listwę wyrównującą, wały
o większej średnicy (350 mm), spulchniacze
śladów z regulacją głębokości, gęsiostopki
w zamian za redliczki oraz oświetlenie LED.
RYLEC XL, to agregaty składane hydraulicznie o szerokościach roboczych od 3,5 do 6,0 m
z szeregiem zmiany szerokości co 0,5 m.
W ofercie firmy jest też szeroka gama agregatów
uprawowych: TIGRE, BISON, BISON XL, GEPARD z talerzową sekcją spulchniającą. Mogą
być też wykorzystywane do uprawy przedsiewnej, szczególnie na glebach bardziej zwięzłych.
Są to agregaty bardzo dobrze wyposażone
w wersjach standardowych oraz z równie szerokim wyborem wyposażenia opcjonalnego.

F

EXPOM
ofercie firmy z Krośniewic są cztery
typy agregatów do przedsiewnej uprawy roli o nazwach Lech, Wicher, Gryf i Wektor.
Skutecznie spulchniają wierzchnią warstwę roli,
rozbijają i kruszą bryły, likwidują zaskorupiałą
powierzchnie pola oraz ugniatają podłoże, co
zapewnia dobre podsiąkanie wód gruntowych.
Agregaty pozostawiają wyrównaną powierzchnię pola, co jest ważne przy punktowym siewie
nasion. Przy odpowiednim skonfigurowaniu
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uwzględnieniu warunków polowych, agregaty
przedsiewne umożliwiają przygotowanie pola do
siewu po jednym przejeździe. Są produkowane
w wielu wersjach szerokości roboczych od 2,5
do 8,0 m.
AGRO-TOM
GRO-TOM Tomasz Kaniewski z siedzibą w miejscowości Błonie w Wielkopolsce jest producentem szerokiej gamy maszyn
rolniczych. W ofercie dotyczącej agregatów
uprawowych znajdują się rozwiązania, które
do spulchniania roli wykorzystują różnego typu
zęby oraz talerze o średnicach 510, 560 lub 620
mm.
Agregaty talerzowe są przeznaczone do
wykonywania podorywek pól po zbiorach płodów rolnych oraz do uprawy i doprawiania roli
– wszystkich typów gleb. Agregaty spełniają
swoją rolę przy podstawowej uprawie gleby
i uprawach przedsiewnych. Sprawdzają się na
glebach lekkich i średniozwięzłych pod wysiew zbóż. Agregaty talerzowe są produkowane
w kilku wersjach: KMT, AT RS, ATS XL
i AT XL. Tego typu narzędzia są przeznaczone
do przedsiewnej uprawy roli po orce, do podorywek oraz mieszania resztek pozostałych na
polu takich jak ściernisko, poplony lub obornik.
Mogą być też agregowane z siewnikiem w celu
wykonania jednoczesnej uprawy z siewem.
Agregaty sprawdzają się na wszystkich typach
gleb od lekkich gleb piaszczystych do zwięzłych
gleb gliniastych. Mogą być wyposażone w różne
wały doprawiające takie jak: rurowy, płaskownikowy, packer, crosskill, gumowy, pierścieniowy oraz daszkowy. Agregaty występują
w szerokościach roboczych od 2,2 m do 4 m.
W wyposażeniu standardowym agregatów
znajdują się boczne ekrany, regulowane skrajne
talerze oraz belka do szybkiego zaczepiania.
Agregaty uprawowe z zębową sekcją spulchniającą są przeznaczone do przedsiewnej uprawy roli głównie po orce i zaleca się ich wykorzystywanie pod rośliny wymagające dokładnej
obróbki gleby takie jak: burak cukrowy, rzepak
czy kukurydza. Większość agregatów w wersji
podstawowej posiada następujące elementy
robocze: włókę wyrównującą ze zmienną wysokością pracy i regulowanym kątem natarcia,
wał płaskownikowy o średnicy 370 mm, dwa
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lub trzy rzędy redlic z gęsiostopkami, drugi
wał płaskownikowy o średnicy 370 mm, drugą
włókę wyrównującą i wał crosskill. Konstrukcja
agregatów podczas pracy opiera się na wałach
płaskownikowych, co zapewnia dokładne
utrzymywanie nastawionej głębokości pracy.
Agregaty występują w wersjach zawieszanej lub
półzawieszanej o szerokościach roboczych od
2,5 do 6,0 m. Agregaty sprawdzają się zwłaszcza
na glebach lekkich i średniozwięzłych i wykonane są z wysokogatunkowej stali o bardzo dużej
wytrzymałości.
AGRO-MASZ
rzedsiębiorstwo AGRO-MASZ Paweł
Nowak z siedzibą w Strzelcach Małych
w województwie łódzkim jest producentem
szerokiej gamy nowoczesnych i wytrzymałych
maszyn rolniczych. W ofercie znajdują się agregaty uprawowe i uprawowo-siewne oznaczone
symbolami: AS, AT, AU, AUC, ATO. Kompaktowy agregat AS wyposażony w sprężyste zęby
spulchniające jest produkowany w wersjach o
następujących szerokościach roboczych: 2,5; 2,7;
3,0 i 4,0 m. Agregat talerzowy AT o szerokościach roboczych od 2,5 do 4,0 m charakteryzuje
się zwartą budową i może być wyposażony
w talerze o średnicy 510 lub 560 typu „P”
lub „C”. Agregaty uprawowe AU o szerokościach roboczych 3,6; 4,0; 5,0 i 5,6 m zostały
wyposażone w cztery sekcje zębów ze stali
sprężynującej, które skutecznie kruszą bryły
ziemi. Zęby zakończone są redliczkami z dwustronnym ostrzem i zapewniają dobre efekty
pracy zarówno w warunkach gleb lekkich jak
i ciężkich. Agregat uprawowy ciężki AUC
został wyposażony w trzy sekcje włók wyrównujących, dwie sekcje zębów oraz trzy wały
doprawiające. Urządzenie o szerokości roboczej
3,0 m jest w wersji zawieszanej, a o szerokości 4,0 m może być opcjonalnie wyposażone
w układ transportowy składający się dyszla
i osi z kołami. Agregat talerzowy półzawieszany ATO o szerokości 3,0 m charakteryzuje się
małym zapotrzebowaniem mocy wynoszącym
100 KM. Wyposażony został w regulowany
hydraulicznie wał oponowy, który służy do
zagęszczania spulchnionej gleby, co gwarantuje
równomierne wschody oraz spełnia również
funkcję transportową agregatu.
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a krajowym rynku maszyn rolniczych
jest też wiele firm, które produkują różne konstrukcje agregatów uprawowych i uprawowo-siewnych. Agregaty do uprawy przedsiewnej są produkowane między innymi przez:
AGROFART Marcin Różycki z miejscowości
Dąblin, AMJ AGRO z Józefina, AWEMAK
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
z Przedbóża, GRANO-SYSTEM z miejscowości Jabłonna, BOMET Spółkę z o.o. Spółkę
Komandytową z Węgrowa, Fabrykę Maszyn
Rolniczych HENRYK BATYRA z Lublina,
POM BRODNICA LTD Sp. z o.o., P.P.H.U ROL/
EX Maszyny Rolnicze z Przedbórza, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe
Dziekan z miejscowości Zielonki, Sp. z o.o.
MANDAM z Gliwic, Producenta Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych P.P.H.U „EKIW”
Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Brzostek,
Producenta Maszyn Rolniczych i Części firmę

SKOTAREK z Góry, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TAD-LEN T. Świtała z Wydawy, czy ROLMAKO z miejscowości
Psary Małe k. Wrześni.
Oferta rynkowa agregatów uprawowych jest
bardzo bogata i zróżnicowana pod względem
parametrów technicznych, wyposażenia i cen.
W związku z tym każdy zainteresowany zakupem powinien dokładnie zapoznać się z
propozycjami producentów na ich stronach internetowych lub u przedstawicieli handlowych.
Wówczas będzie mógł zdecydować się na najlepszy w jego ocenie produkt, wybrać wyposażenie opcjonalne czy uwzględnić indywidualne
wymagania, które w konkretnych warunkach
użytkowania będą spełniały jego oczekiwania.
dr hab. inż. Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Informacje
PZPK
Rok 2019 to kolejny sezon, w którym praktycznie
wszystkie uprawy dotknięte zostały w większym lub mniejszym stopniu
skutkami panującej suszy. Brak opadów
w okresie wegetacji skutkował obniżeniem
wielkości zbiorów wszystkich upraw rolniczych jak i ogrodniczych. Susza równie
ujemnie wpłynęła na rozwój kukurydzy tak
w uprawie na kiszonkę jak i na ziarno. Skutkiem braku opadów, a tym samym zmniejszonego rozwoju roślin kukurydzy, stało się
56

przeznaczenie na kiszonkę około 50 tys. ha
kukurydzy zasianej wiosną z przeznaczeniem
na zbiór ziarna. Rozpiętość plonów ziarna,
którą uzyskali rolnicy ze swoich plantacji
wahała się od 3 do 10 ton z ha. W skrajnych
przypadkach, na glebach lekkich, kukurydza
nie wiązała kolb, a koszty zbioru przekraczały
koszt uzyskanego plonu.
W roku 2019 średnia wysokość plonu ziarna kukurydzy sięgała 5,2 tony z ha, a łączny
zbiór w kraju wyniósł ok. 3,3 mln. ton.
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Nietypowy w ostatnim sezonie dla zbioru
kukurydzy na ziarno był fakt, że pomimo znaczącej suszy, zbiory odbywały się przy dużej
wilgotności ziarna sięgającej 30%, gdy w roku
2018 – równie suchym – zbierano ziarno przy
zawartości wody ok. 20%.
Kolejnym, niekorzystnym zjawiskiem dla
producentów ziarna kukurydzy są niskie ceny
skupu, które pomimo suszy i zapowiedzi niższych zbiorów zostały dodatkowo obniżone.
Przyczynę tego stanu rzeczy należy upatrywać
w spadku zapotrzebowania na ziarno do mieszanek dla trzody chlewnej w efekcie zmniejszonego pogłowia wywołanego wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń (ASF), a przede
wszystkim – dużą podażą taniego ziarna z zagranicy (głównie z Ukrainy) konkurencyjnego
cenowo do ziarna z krajowych plantacji.
Dzięki podjętym przez Związek staraniom,
do szacowania strat spowodowanych suszą tak
plantacji na kiszonkę jak i na ziarno zostały
zakwalifikowane również plantacje kukurydzy
uprawiane na gruntach gleb lekkich.
Również na interwencję Związku została podwyższona maksymalna kwota ubezpieczeniowa
dla kukurydzy, której poziom na 2020 r. sięga
8.470 zł na 1 ha, i jest wyższy od pierwotnie
zakładanego w zarządzeniu Ministra Rolnictwa
o około 3 tys. zł.
W drugim półroczu ubiegłego roku realizowany był program promujący kukurydzę
w żywieniu człowieka pod hasłem „Złote ziarno kukurydzy w zdrowej polskiej diecie”.
Program finansowany był z funduszu Promocji
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych za pośrednictwem KOWR-u. W ramach tego programu prowadzone były warsztaty kulinarne,
pokazy produktów kukurydzianych podczas
imprez plenerowych oraz opublikowano materiały informacyjne o wartości pokarmowej
ziarna kukurydzy. Całość kampanii promocyjnej
podsumowano na zorganizowanej późną jesienią
konferencji prasowej. W celu kontynuacji promocji ziarna kukurydzy w żywieniu człowieka
został złożony do KOWR-u wniosek o kolejne
dofinansowanie na rok 2020.
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W programie działań Związku na 2020 r.
przewidziana jest kontynuacja prowadzonych
badań z odmianami kukurydzy w systemie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego
(PDO). W ramach tych doświadczeń w 2019 r.
przebadanych zostało 138 odmian na zbiór ziarna
oraz 64 odmiany kukurydzy zbieranych na kiszonkę. Wyniki tych badań są ogólnie dostępne
dla producentów kukurydzy.
W ramach członkostwa Związku w Europejskim stowarzyszeniu producentów kukurydzy
i sorga CEPM w dniu 26 maja 2020 r. obradować będzie w Poznaniu kongres kukurydziany
państw członkowskich tej organizacji. Program
kongresu przewiduje omówienie aktualnych
problemów producentów kukurydzy z uwzględnieniem zmian powodowanych wycofaniem
ze stosowania wielu substancji aktywnych
w ochronie roślin, w tym kukurydzy.
Na bieżący rok planowana jest organizacja
dwóch spotkań z rolnikami w ramach Krajowych
Dni Kukurydzy, i tak:
w dniu 11 września Dzień Kukurydzy poprzedzony zostanie zorganizowaną w
przeddzień (10 września) konferencją poświęconą problemom uprawy kukurydzy
w zmieniających się warunkach klimatycznych i środowiskowych. Konferencja
odbędzie się w IUNG-PIB Puławy, a spotkanie polowe w Zakładzie Doświadczalnym
IUNG-PIB Osiny.
w dniu 13 września po raz osiemnasty Dzień
Kukurydzy odbędzie się w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Szepietowo.
Rada Związku na dzień 24 marca 2020 r.
zwołała Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na które serdecznie zaprasza członków Związku. Obrady odbędą się w siedzibie
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250B.
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