
Czasopismo wydawane przez

Polski Związek Producentów Kukurydzy

2(57) 2020

ISSN 1231-9635

Zbiór i wykorzystanie
w cieniu coronavirusa





W NUMERZE:

4

11

24

27

32

33

40

46

Nowe odmiany kukurydzy – 2020 r.  ...............................

Zakłócenia wschodów i wczesnego rozwoju kukurydzy 
– wiosna 2020 r. .....................................................................

Choroby występujące w uprawie kukurydzy ..................

Czy walka biologiczna zastąpi całkowicie ochronę 
chemiczną przed szkodnikami w kukurydzy? ...............

Kiedy zbierać kukurydzę na kiszonkę ..............................

Zbiór kukurydzy na ziarno suszone i do rękawa ....................

Automatyczne systemy kontrolno-sterujące stosowane 
w samojezdnych sieczkarniach do zbioru kukurydzy  
na kiszonkę.................................................................................

Informacje PZPK .................................................................

Redakcja zastrzega sobie prawo 
dokonywania zmian i skrótów 
w tekstach. Redakcja nie zwra-
ca materiałów nie zamówionych 
i nie odpowiada za treść ogłoszeń. 
Przedruk bez uzgodnień w całości 
lub we fragmentach zabroniony. 

KUKURYDZA
Nr 2  jesień-zima  2020 r.

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU
PRODUCENTÓW KUKURYDZY
W POZNANIU

Ukazuje się dwa razy w roku

Redaguje zespół:
Eugeniusz PIĄTEK
Teresa NOWACKA
Zbigniew PODKÓWKA
Hubert WALIGÓRA
redaktor naczelny

Adres redakcji:
60-837 Poznań
ul. Mickiewicza 33
tel./fax 61 662 74 20
e-mail: pzpk@poczta.onet.pl
            pzpk@kukurydza.info.pl
            www.kukurydza.info.pl

Skład:
A.R. Promocja Józef Pluto
tel. 602 330 439
e-mail: jp_promocja@wp.pl

ISSN 1231-9635



4 KUKURYDZA 2(57) 20

Florino (Saatbau Linz)
Odmiana dwuliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni . Wigor roślin w począt-

kowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg i fuzariozę kolb mniejsza, na głownię łodyg i kolb mniejsza; na omacnicę proso-
wiankę – średnia. 

Pumori (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220.
Plon ziarna  duży. Udział ziarna w masie kolby większy. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
kolb – średnia, na fuzariozę łodyg dość duża, na głownie łodyg i kolb – średnia; na omacnicę proso-
wiankę średnia. 

RGT Alyxx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg i kolb średnia, na głownię łodyg dość duża, na głownię kolb  średnia; na omacnicę 
prosowiankę – średnia. 

Każdego roku zgłaszane są do badań urzędowych nowe odmiany kukurydzy z zamiarem 
wpisania ich do Krajowego rejestru. Okres prowadzenia badań przed zarejestrowaniem odmia-
ny standardowo trwa dwa lata. Zdarza się jednak wydłużenie tego okresu do trzech lat, jeżeli 
dwuletnie wyniki badań wartości gospodarczej (WGO) są niejednoznaczne lub nierozstrzygnięte 
są wyniki badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT).

Obecnie Krajowy rejestr liczy 210 
odmian kukurydzy (51 krajowych  

i 159 zagranicznych). Wobec ponad 5 tysięcy 
odmian tego gatunku w CCA, nasza lista nie 
jest zbyt długa. Warto zaznaczyć, że każdego 
roku z Krajowego rejestru ubywają odmiany 
z powodu upłynięcia ich 10 letniego i nie 
przedłużonego wpisu, lub utraty znaczenia 
gospodarczego i wycofania z rejestru przez 
samych właścicieli odmian. Pożądany jest więc 
coroczny dopływ nowych odmian.

W doświadczeniach odmianowych lat 
2018-2019 wystarczającą plenność i wczesność 
uzasadniającą zarejestrowanie wykazało  
28 nowych odmian. Wśród nich 18 to odmiany 
ziarnowe, 10 kiszonkowych. 

Poniżej zamieszczono charakterystyki 
nowych odmian. Uszeregowano je alfabetycz-
nie według kierunków użytkowania i grup 
wczesności, w których były oceniane przed 
zarejestrowaniem. Litery SC i TC oznaczają 
odmiany mieszańcowe odpowiednio dwuli-
niowe (pojedyncze) i trójliniowe, natomiast 
DC - czteroliniowe.

Obok nazw odmian podano skrótowe 
nazwy firm hodowlano-nasiennych lub 
przedstawicieli hodowców. Charakteryzu-
jąc odmiany, porównywano je z wzorcami 
odpowiednich grup wczesności, którymi 
były zestawy odmian zarejestrowanych  
w poprzednich latach oraz odmiany z CCA 
(które zostały włączone do doświadczeń 
PDO), oceniane w danej grupie.

Nowe odmiany kukurydzy –  2020 r.

UŻYTKOWANIE NA ZIARNO 
Grupa wczesna
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RGT Bernaxx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg i kolb dość duża, na głownię  kolb i łodyg – dość duża; na omacnicę prosowiankę 
– średnia. 

RGT Halifaxx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby większy. Wigor roślin w początko-

wej fazie wegetacji średni. Rośliny niższe, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
łodyg i kolb średnia, na  głownię łodyg i głownię kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

Selista (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210.    
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg  
i kolb – średnia, na głownię łodyg i kolb – dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

SM Polonia (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 200.

Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość 
dobry. Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb 
średnia, na fuzariozę łodyg większa, na głownie łodyg i kolb – średnia, na omacnicę prosowiankę – 
średnia. 

SM Vistula (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji dość dobry. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg i głownię kolb średnia, na fuzariozę kolb mniejsza, na głownię łodyg – większa, 
na omacnicę prosowiankę – średnia. 

Grupa średniowczesna

ES Runway (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240.
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy 
średnia, na głownię łodyg większa, na głownię kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

Grigri CS (Caussade)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg średnia, na fuzariozę kolb większa, na głownię łodyg dość duża, głownię  kolb – 
średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 
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Kwarrado (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do  uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny niższe o większej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy 
– średnia, na głownie – większa; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

KWS Iconico (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do  uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji większy. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg i kolb –średnia, na głownie kukurydzy – większa; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

LG31272 (Limagrain)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240.
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb 
średnia, na fuzariozę łodyg większa, na głownie– średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

Magento (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny niższe, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
łodyg i kolb średnia, na głownię kolb i łodyg – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

Grupa średniopóźna

ES Bigday (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do  uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji dość dobry. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozy oraz głownie – średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

ES Hattrick (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260.
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg 
i kolb oraz głownie średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia.

Farmurphy (FarmSaat)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolb mniejszy. Wigor roślin w począt-

kowej fazie wegetacji większy. Rośliny niższe, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg i kolb oraz głownie średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

Sibelio (Saatbau Linz)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260-270.
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolb mniejszy. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg 
i kolb oraz głownię kolb średnia, na głownie łodyg – większa; na omacnicę prosowiankę – średnia.
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Tabela 1. Doświadczenia na ziarno. Odmiany wpisane do Krajowego rejestru w roku 2020 
                (wyniki doświadczeń rejestrowych 2018-2019) 
 

Lp. Odmiany Hodowca/ 
Pełnomocnik hodowcy 

Liczba  
FAO 

Plon ziarna 
przy 

14% wody 
(dt z ha) 

Wilgotność 
ziarna  

w czasie 
zbioru 

(%) 

Wysokość 
roślin  
(cm) 

% wzorca odchylenia od wzorca 

Wzorzec – grupa wczesna 115,2 21,7 261 
1 RGT Halifaxx RAGT 230 105 0,4 -12 

2 RGT Alyxx RAGT 230 104 0,7 -6 
3 RGT Bernaxx RAGT 230 104 1,4 -8 
4 Florino Saatbau Linz 230 104 0,4 11 
5 SM Vistula HR Smolice 210 104 -1,4 -9 
6 Selista KWS 210 103 -1,1 12 
7 Pumori RAGT 220 102 -0,4 -4 
8 SM Polonia HR Smolice 200 102 -1,5 4 

Wzorzec – grupa średniowczesna 115,9 21,1 259 
9 KWS Iconico KWS 240 106 0,1 -1 

10 Kwarrado KWS 240 104 -1,1 -16 

11 Magento KWS 240 104 -0,2 -18 
12 Grigri CS Caussade 250 104 1,3 -9 
13 LG31272 Limagrain 240 102 0,7 4 

14 ES Runway Euralis 240 101 -1,3 2 

Wzorzec – grupa średniopóźna 118,0 22,0 268 
15 ES Bigday Euralis 260 105 0,0 14 
16 Farmurphy FarmSaat 260 105 0,6 -17 
17 ES Hattrick Euralis 260 103 -0,5 -6 
18 Sibelio Saatbau Linz 260-270 102 0,9 6 

 

UŻYTKOWANIE NA KISZONKĘ 

Grupa wczesna

Gaetano (Saatbau Linz)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. 
Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Strawność średnia. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownie kukurydzy na kolbach większa, 
na łodygach  – średnia. 

SM Grot (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 220.
Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy średni. Strawność średnia. Wigor roślin w po-

czątkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy na 
kolbach większa, na łodygach – średnia.
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Tipico (Saatbau Linz)
Odmiana czteroliniowa (DC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. 
Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy bardzo duży. Strawność dobra. Wigor roślin w po-

czątkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownie kukurydzy na kolbach 
średnia, na łodygach  – mniejsza. 

Grupa średniowczesna

Assunto (Saatbau Linz)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna badana w grupie 

średniowczesnej, FAO 260. 
Plon ogólny suchej masy oraz  plon świeżej masy bardzo duży. Strawność dobra. Wigor roślin  

w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownie kukurydzy 
średnia. 

Delici CS (Caussade)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. 
Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Strawność dobra do bardzo dobrej. 

Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach i łodygach większa.

ES Palladium (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. 
Plon ogólny suchej masy duży do bardzo dużego, plon świeżej masy duży. Strawność dobra do 

bardzo dobrej. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Od-
porność na głownię kukurydzy na kolbach średnia, na głownię łodyg większa.

Grupa średniopóźna

Clementeen (Limagrain)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260. 
Plon ogólny suchej masy duży do bardzo dużego, plon świeżej masy duży. Strawność dobra. Wigor 

roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy 
na kolbach większa, a na łodygach średnia.

Kentos (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 270. 
Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Strawność średnia. Wigor roślin 

w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie Odporność na głownię kukurydzy na 
kolbach średnia, na głownię łodyg mniejsza.

Motivi CS (Caussade)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 280. 
Plon ogólny suchej masy bardzo duży do bardzo dużego, plon świeżej masy bardzo duży. Strawność 

średnia. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny niższe. Odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach i łodygach średnia.
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Tabela 2. Doświadczenia na kiszonkę. Odmiany wpisane do Krajowego rejestru w roku 2020  
                 (wyniki doświadczeń rejestrowych 2018-2019) 
 

Lp. Odmiany 
Hodowca/ 

Pełnomocnik 
hodowcy 

Liczba  
FAO 

Plon ogólny 
suchej masy 

(dt z ha) 

Zawartość 
suchej masy  

w całych 
roślinach 

(%) 

Plon  
ogólny 

świeżej masy 
(dt z ha) 

Wysokość 
roślin  
(cm) 

% wzorca odchylenia 
od wzorca % wzorca odchylenia 

od wzorca 

Wzorzec – grupa wczesna 171,0 35,4 485 258 

1 Tipico Saatbau Linz 230 109 -0,4 110 17 

2 SM Grot HR Smolice 220 101 0,3 100 -6 

3 Gaetano Saatbau Linz 230 101 -1,4 105 13 

Wzorzec – grupa średniowczesna 177,1 35,3 506 259 

4 Assunto Saatbau Linz 260 105 -2,6 114 6 

5 ES Palladium Euralis 240 104 0,6 102 3 

6 Delici CS Caussade 240 102 -0,1 103 -3 

Wzorzec – grupa średniopóźna 175,7 36,3 487 261 

7 Physiker Euralis 260 105 1,1 101 3 

8 Clementeen Limagrain 260 104 -0,5 105 10 

9 Motivi CS Caussade 280 104 -1,5 108 -15 

10 Kentos KWS 270 103 -0,8 105 10 
 

Physiker (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260.
Plon ogólny suchej masy bardzo duży, plon świeżej masy duży. Strawność średnia. Wigor roślin 

w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy 
na kolbach i łodygach większa.

mgr inż. Karolina Piecuch
Centralny Ośrodek Badania  
Odmian Roślin Uprawnych 

 Słupia Wielka
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Zakłócenia wschodów i wczesnego rozwoju kukurydzy – 
– wiosna 2020 r.

Historia lubi się powtarzać co kilka lat, ale i tak na niektórych polach plantatorzy kukurydzy 
byli zaskoczeni brakiem wschodów, wschodami nierównymi (piętrowymi), spaleniem ziarna na-
wozem rzędowym, bardzo dużą różnicą w wigorze wzrostu początkowego pomiędzy odmianami 
flint-dent a odmianami w typie dent. Pojawiły się na większą i widoczną na plantacjach szkodniki 
oraz miały szansę na rozwój glebowe patogeny grzybowe. Wzdłuż i wszerz regionów centralnego 
i północnego dla uprawy kukurydzy mnożą się zgłoszenia o słabszym rozwoju odmian o ziarnie 
dent, ale trzeba to konkretnie powiedzieć, że te sygnały pochodzą głównie z plantacji wysianych 
na glebach cięższych lub zimniejszych z różnych powodów. Te same odmiany posiane na glebach 
lżejszych (cieplejszych wiosną) rozwijają się bez zastrzeżeń.

Przebieg pogody w maju, który był wyjąt-
kowo zimny opóźnił rozwój kukurydzy  

w zimniejszych regionach o 2-3 tygodnie. Obyśmy 
nie mieli powtórki z roku 2004, kiedy w rejonach 
północnych ziarno było trudne do wymłócenia  
z powodu niskiej sumy temperatur efektywnych. 
Nie uprzedzając jednak faktów, chciałbym się 
odnieść do konkretnych sytuacji, które wystąpiły 
i zaproponować jak można uniknąć niektórych 
problemów. Pominę tu sytuacje, gdy na pola spadł 
śnieg po wschodach kukurydzy, a skupię się na 
tzw. błędach agrotechnicznych i pochopnie po-
dejmowanych decyzjach. Na to każdy ma choćby 
ograniczony wpływ.

Rolnik wiosną jest bardzo często poddany pre-
sji terminu siewu, szczególnie wtedy, gdy korzy-
sta z siewu usługowego. A to niestety wymusza 
termin siewu narzucony przez usługodawcę. Nie 
zawsze to jest dobre rozwiązanie. 

Zbyt wczesny termin siewu dla odmiany  
w typie dent

Wyobraźmy sobie typowe gospodarstwo 
z produkcją bydła i trzody. Kukurydza 

na kiszonkę i na kiszone w rękawach ziarno. 
Pola dobrze wynawożone obornikiem, gleba  
o uregulowanym odczynie pH. Od wielu lat sieje 
kukurydzę. Po gorących ostatnich latach zmiana 
w doborze odmian na ziarno – w tym roku po raz 
pierwszy będzie zasiany dent. Siewnik zamówio-
ny. Przecież „od zawsze” siali kukurydzę po 20 
kwietnia i było dobrze.

W ramach szkoleń zawsze podkreślamy 
wymóg minimalnej temperatury gleby (+5°C 
dla rozpoczęcia siewu odmian w typie flint/dent 
i minimum +10-12°C dla odmian w typie dent) 
na głębokości siewu

Porady i wymagania cieplne kukurydzy sobie, 
a praktyka rolnicza często to modyfikuje. 

„Korzystamy z usługi siewu i usługodawca 
nie przyjedzie do nas jeszcze raz, aby siać od-

Fot. 1. Przed siewami kukurydzy trzeba sprawdzać rano temperaturę gleby na głębokości 6 cm
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miany dent później, kiedy gleba się wygrzeje.” 
Tak często słyszę i to jest zrozumiałe, że nikt nie 
będzie dwa razy przystępował do siewów, gdy 
korzystamy z usług, ale może zrobić odwrotnie  
i opóźnić siew odmiany flint-dent, aby nie narażać 
na uszkodzenia chłodami odmiany w typie dent? 
Nic to nie kosztuje, tylko należy zmienić termin 
siewu. Odmiana flint-dent też skorzysta na tym, 
gdy będzie zasiana w ciepłą glebę.

Zdarza się czasem, że po 4 tygodniach od sie-
wu trafiamy do takiego gospodarstwa z powodu 
reklamacji wschodów odmiany dent posianej na 

tym samym polu w jeden dzień wraz z sąsiadującą 
odmianą flint-dent, która rośnie bez zastrzeżeń  
i cieszy oczy, natomiast odmiana dent ma braki 
obsady, rośliny są żółtawe, wyraźnie mniejsze. 
Rolnicy często wtedy zapominają, że zimną 
wiosną to właśnie temperatury minimalne są 
tym najważniejszym czynnikiem regulującym 
obok dostępności wody wzrostem i rozwojem 
kukurydzy.

Po krótkiej rozmowie znamy już sedno pro-
blemu: pośpiech i obawa, że późniejsze siewy 
będą w suchą glebę. I tu trzeba oddać rolnikowi 

Fot. 3. Ta sama odmiana dent na glebie ciężkiej (zimnej wiosną) – około 60% wschodów.  
Pola oddalone od siebie o 1 km. Siew w ten sam dzień w 2 dekadzie kwietnia na Pomorzu

Fot. 2. Na zdjęciu odmiana dent na lekkiej glebie (95% wschodów)
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rację, przynajmniej w części tej decyzji, ale to nie 
zmienia faktu, że ziarno w typie dent ma wyższe 
wymagania cieplne. I siewy w zimną i wolno 
ogrzewającą się glebę to duże ryzyko, a prawie 
zawsze brak pełnej obsady. Czy warto tak ryzyko-
wać? Każdy niech sobie odpowie sam, ale będąc 
na takich polach zasianych zbyt wcześnie wygląd 
takich plantacji nikogo nie cieszy i nawet fakt, że 
w przypadku braku roślin w rzędzie rośliny obok 
mogą wytworzyć po dwie kolby nie zrekompen-
suje w całości straty plonu wynikającej z braku 
założonej obsady.

Co ryzykujemy, gdy siejemy w zimną glebę 
oprócz przedłużenia się wschodów do 4-5 
tygodni?

W zimnej glebie zamiast dwóch tygodni, 
ziarno leży napęczniałe i nie kiełkuje 

przez 3-4 tygodnie! Patogeny glebowe wywołu-
jące zgorzele siewek mają więcej czasu na infek-
cję. Również szkodniki ziarna takie jak śmietka 
kiełkówka wyrządza większe szkody niż wtedy, 
gdy wschody są szybsze. 

Standardowe zaprawy fungicydowe skutecznie 
zapobiegają infekcjom przez większość waż-
niejszych patogenów grzybowych, ale działanie 
ochronne zapraw jest ograniczone w czasie, co 
niestety widać wyraźnie na polach w tym roku. 
Największą winą należy jednak obarczyć w tym 
przypadku przebieg pogody w maju i chyba nie 

ma takiego doradcy, który byłby w stanie to prze-
widzieć w czasie późno kwietniowych siewów 
kukurydzy z jakim przebiegiem pogody będziemy 
mieli do czynienia w maju.

Zbyt szybka jazda siewnikiem i nierówna 
głębokość siewu

Niezależnie od terminu siewu, rodzaju gle-
by, ilości kamieni, zbrylenia lub rozpyle-

nia gleby staramy się jeździć szybko siewnikiem. 

Fot. 4. Ziarno uszkodzone przez larwę  
śmietki kiełkówki

Fot. 5. Na tym polu (ciężka gleba) koło Gniezna siano z prędkością 5,5-6 km/ha. Na równą głębokość 6 cm. Efektem 
są idealnie wyrównane wschody kukurydzy, brak przepustów. Cytując rolnika: „Nie warto się śpieszyć, gdyż redlice 

podskakują, a złego siewu nie można poprawić i trzeba cały rok na to patrzeć…”
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To duży błąd, który skutkuje nierówną głęboko-
ścią siewu ziarna i nawozu rzędowego. Będąc na 
polu w okolicach Gniezna byłem zaskoczony tym, 
że rolnik jeździ dość wolno siewnikiem. Myślę, że 
ja nawet jeździłbym szybciej. Jego argument był 
jednak bardzo logiczny: sieje się tylko raz i tego 
nie można poprawić. A poza tym gleba była po-
zostawiona zbrylona, aby uniknąć zaskorupienia, 
gdyby wystąpiły nadmierne opady deszczu. Siał 
kukurydzę na równe 6 cm a wschody były ide-

alnie równe. Pozostawienie brył na powierzchni 
w obecnej sytuacji, gdy dokuczają nam nawalne 
deszcze, było najlepszym rozwiązaniem, jakie 
można było zrobić. To się nazywa nauka na wła-
snych błędach – kilka lat temu deszcz tak zaklepał 
tę glebę, że trzeba było ponownie siać kukurydzę, 
gdyż kiełki pozakręcały się pod twardą skorupą.

Na zdjęciu poniżej również ciężka zbrylona 
gleba na Pomorzu Zachodnim.

Fot. 6. Zdjęcie tego nie pokazuje, ale tu siano z prędkością 11-12 km/h. Wschody są niewyrównane, brakuje obsady, 
ziaren w glebie. Rolnik nie jest zadowolony z jakości usługi. „Rok temu było lepiej. Teraz nowszy siewnik, a nie mam 

pełnej obsady, a kukurydze są nierówne”

Fot. 7. Szybka jazda to nierówna głębokość siewu i nierówne wschody. W tym przypadku jest to „tylko” 1 cm różnicy  
a jedna roślina na 2 liście a druga (płycej zasiana) zaczyna kiełkować
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Wracając do szybkiej jazdy podczas siewu. 
Mimo bardzo nowoczesnych siewników i teore-
tycznej możliwości szybszej jazdy, ryzykujemy 
tym, że podskakujące na kamieniach, bryłach 
redlice nie trzymają ustalonej głębokości siewu  
i część ziarna trafia zbyt płytko. Nie tylko ziarno 
jest wysiewane płycej, ale też nawóz rzędowy, 
który w takich przypadkach uszkadza ziarno lub 
zatruwa siewki. 

Niestety jest to najbardziej powszechny pro-
blem z jakim mamy do czynienia od wielu lat 
zajmując się agrotechniką kukurydzy. Błąd ba-
gatelizowany przez usługodawców, którzy chcą 
jak najwięcej pól obsiać w krótkim czasie oraz 
samych rolników, którzy dość rzadko z powodu 
zbyt szybkiej jazdy reagują. Problem zwykle wi-
dać po kilku tygodniach od siewu i niczym nie 
można tego poprawić. Winą za nierówne wschody 
lub ich brak w pierwszej kolejności obarczane są 
firmy dostarczające nasiona.

Pozorne usprawnienie prac polowych – na-
wóz rzędowy „na maxa” to niepotrzebne 
ryzyko i brak efektywności nawożenia

Około 20-25 lat w Polsce trzeba było nama-
wiać rolników, aby używali nawozów star-

towych podczas siewu kukurydzy. W międzyczasie 
siewniki bez podajników nawozu zostały zastąpio-
ne przez nowe, które w większości mają możliwość 
podania wraz z siewem różnych ilości nawozu oraz 
mikrogranulatu w strefę ziarna. Przez ostatnie lata 
doradzamy, aby ograniczyć ilość nawozów poda-
wanych rzędowo podczas siewu. Oczywiście nie 
namawiamy nikogo do ograniczania nawożenia, 
ale do tego, aby większą część nawozów podać 
przed siewem, kiedy jest możliwość wymieszania 
ich z glebą a w „rządek” podać do 100 kg masy 
nawozu/ha. Nie będę tu pisał o rodzajach nawozu, 
ale proszę, aby absolutnie nie używać do nawoże-
nia rzędowego mocznika! Każdego dnia odbieram 
telefony z różnych części Polski, gdzie ktoś „spalił” 
ziarno lub zatruł mocznikiem siewki (a właściwie 
– amoniakiem, formą amonową pobraną w nad-
miarze w czasie niskich temperatur) – rośliny są 
wtedy żółtawe i nie rosną. Nic z tym nie można 
zrobić, musi nastąpić samoregulacja w roślinach, 
a to wymaga czasu i ciepła. Niestety każdego dnia 
zahamowania wzrostu tracimy część plonu.

Podane w dużych ilościach (np. 250 kg/ha lub 
więcej) nawozy rzędowo to częsta przyczyna na-

szych wizyt na polach związanych z reklamacjami 
wschodów – myślę, że potwierdzą to przedstawi-
ciele wszystkich firm zajmujących się kukurydzą. 
W takich sytuacjach nawet niewielkie zbliżenie 
nawozu do ziarna kończy się zabiciem zdolności 
kiełkowania ziarna, a jeśli nawet roślina skiełku-
je to ma tzw. leniwe korzenie i bardzo źle znosi 
suszę, jeśli takowa wystąpi. Ponadto, gdy zaczy-
na brakować wody w glebie to skoncentrowany  
w tak dużej ilości nawóz na małej głębokości sta-
nowi barierę nie do pokonania i roślina nie może 
pobierać składników pokarmowych, które jej 
podaliśmy. Rozwiązanie jest dość proste: nawozy 
PK podajemy w większości przed siewem wiosną 
lub jesienią, a część nawożenia NP podajemy  
w formie trójfosforanu amonu podczas siewu. 
Zalecenia dotyczące nawożenia azotem będzie 
trzeba zweryfikować biorąc pod uwagę nowe 
regulacje, więc teraz nie będę o tym pisał.

Głębokość siewu – nigdy nie siejemy płycej 
niż na 4 cm, ale gdzie jest limit bezpiecznej 
głębokości na glebach zimnych?

Zwracając uwagę na to, aby nie siać kukury-
dzy płycej niż na 4 cm mam na względzie 

równe wschody oraz mniejsze ryzyko uszko-
dzenia korzeni przybyszowych przez herbicydy. 
W tym roku wysiałem na ciężkiej glebie ziarno 
odmian flint-dent i dent na głębokości od 2 do 12 
cm, aby sprawdzić w praktyce jak w warunkach 
tej zimnej wiosny poradzi one sobie ze wschoda-
mi. Odmian flint-dent absolutnie nie wolno siać 
na glebie ciężkiej, zimnej nie głębiej niż na 6 cm, 
a odmiany o ziarnie dent najlepiej posiać na około 
4-5 cm i kiedy gleba jest dobrze ogrzana! Podkre-
ślam, że zalecenia te dotyczą gleb ciężkich wolno 
ogrzewających się wiosną. Na glebach lekkich  
i suchych zalecam siać głębiej – i tak odmiany 
flint-dent na 7-8 cm, a o ziarnie dent – na 6-7 cm. 
Jest to ważne, gdyż każdy 1 cm różnicy głębokości 
to inna dostępność wody i inna temperatura gleby. 
Temat ten jest dość obszerny i zapewne wrócimy 
do niego bliżej kolejnych siewów w 2021 r.

Szkodniki glebowe – głównie śmietka kieł-
kówka, lokalnie drutowce i pędraki

Jak mówi przysłowie „na pochyłe drzewo 
wszystkie kozy skaczą”, tak trochę podobnie 

dzieje się, gdy przedłużają się wschody kukury-
dzy. To kolejny sezon, gdy larwy śmietki prze-
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rzedzają wschody kukurydzy w Polsce. Larwy są 
dość małe i zdarza się, że sprawdzamy miejsca, 
gdzie brakuje wschodów i nie znajdujemy już 
larw śmietki, a tylko zbutwiałe, nadgnite ziarno. 
Czasem ziarno rozpoczęło kiełkowanie i zamarło 
podgryzione przez larwy. Jest to szkodnik, który 
dość chaotycznie wybiera rośliny na polu nie trud-
no się tu dopatrzyć placowych wypadów roślin. 

Piszę tu o tym, gdyż jest możliwość zaprawia-
nia ziarna kukurydzy zaprawą insektycydową. 
Decyzją MRiRW nr R-73/2020d z dnia 3 lutego 
2020 roku, poszerzono zakres stosowania zapra-

Fot. 8. Ziarno wyjedzone przez szkodnika. Nie ozna-
czono gatunku, widoczna poczwarka

Fot. 9. Zaschnięty środkowy liść i widoczne wżery  
u podstawy łodygi – uszkodzenia po żerowaniu 

 drutowców

Fot. 10. Warto wykopać takie rośliny i często  
znajdziemy żółte „pancerne” larwy

wy Force 20 CS o kukurydzę do zwalczania larw 
stonki kukurydzianej i drutowców. 

Tu ważna informacja – aby skutecznie chronić 
siewki kukurydzy zaprawą Force 20 CS przed 
drutowcami, które uszkadzają bardzo często 
mezokotyl nie należy siać głębiej ziarna niż na 
3 cm. Ta zaprawa to w tej chwili jedyne legalne 
rozwiązanie przeciwko szkodnikom glebowym 
w kukurydzy.  
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Fot. 11. Kilka słabszych roślin w rzędzie – po wykopaniu z gleby na każdej z nich widać ślady żerowania drutowców

Fot. 12. Czasem zeschnięty środkowy liść to wynik żerowania pędraka – larwy chrabąszcza
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Fałszywy alarm – leń ogrodowy w kuku-
rydzy

Około połowy maja ze wszystkich stron 
Polski otrzymywaliśmy sygnały, że plo-

niarka zbożowa pojawiła się w kukurydzy i czym 
z nią walczyć. Było to bardzo dziwne, gdyż to 
bardzo mała mucha i trudna do zauważenia.

 Okazało się, że jedna z firm pokazała na 
swoim profilu Facebook dorosłe osobniki lenia 

Fot. 13. W tej roślinie (suchy środkowy liść) pędrak wygryzł środek łodygi a nie uszkodził korzeni kukurydzy

Fot. 14. Dorosłe osobniki lenia ogrodowego na kukurydzy

ogrodowego jako ploniarkę zbożową. Wpis został 
usunięty, ale telefony dzwoniły dalej. Reasumując 
dorosłe osobniki leni nie robią szkód w kukurydzy 
a ich larwy żyją w glebie i nie stwierdzono, aby 
uszkadzały kukurydzę. Być może kiedyś to się 
zmieni, ale na to co wiemy w tej chwili to poza 
groźnym wyglądem i masowymi pojawami, które 
wywołują duże zaniepokojenie plantatorów, nie 
szkodzą zasiewom kukurydzy.





20 KUKURYDZA 2(57) 20

Ploniarka zbożowa i ploniarka gnijka

Dla uproszczenia zwykle używa się tylko 
nazwy ploniarka zbożowa, mimo, że na 

plantacjach w Polsce stwierdzamy występowanie 
obu gatunków. Muchówki nalatują na małe rośliny 
kukurydzy w kwietniu i maju, a objawy ich że-
rowania zwykle spostrzegamy w fazie około 5-6 
liści, gdy oceniamy stan zachwaszczenia plantacji. 

Ploniarka zbożówka jest mniej szkodliwa, gdyż 
widzimy rośliny z podziurawionymi lub postrzę-
pionymi liśćmi, a straty plonu ziarna z powodu jej 
żerowania zależą głównie od przebiegu pogody 
wiosną i im wolniej rośnie kukurydza tym są one 
zwykle wyższe. Ten maj był bardzo sprzyjający 
dla powstania dużych uszkodzeń z powodu żero-
wania larw ploniarek. 

Fot. 15. Widoczne otwory w 6 i 7 liściu kukurydzy – efekt żerowania ploniarki zbożówki

Fot. 16. Charakterystyczne „dzidowatego” kształtu rośliny kukurydzy. Najprawdopodobniej uszkodzone przez larwy 
ploniarki gnijki
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Larwa ploniarki gnijki powoduje większe 
straty, rośliny ostatecznie mogą gnić u podstawy, 
wyłamywać się nad ziemią i rosną tylko odro-
sty wegetatywne. Z takich roślin nie zbieramy 
ziarna. Na szczęście ploniarka gnijka jest mniej 
powszechna od zbożowej w Polsce. Kolejne 
pokolenia ploniarek nie powodują istotnych dla 
plonów uszkodzeń.

Można by pisać jak monitorować ich nalot za 
pomocą żółtych naczyń, ale wiem, że w praktyce 
i tak nikt na to nie ma czasu, więc to pominę,  
a zainteresowanych zachęcam do kontaktu bez-
pośredniego. 

Drutowce i pędraki – to problem na kilka lat

Wydawałoby się, że wraz z rozwojem 
techniki, monitoringu i znajomości 

szkodników takie szkodniki jak drutowce lub 
pędraki będą stanowiły problem marginalny, ale 
niestety co roku jestem na plantacjach kukurydzy 
wysianych po zlikwidowanych sadach, łąkach, 
nieużytkach, polowych użytkach zielonych, lucer-
nikach, gdzie stwierdzam poważne uszkodzenia 
roślin przez larwy sprężyków lub pędraki (nie 
będę tu rozgraniczał ich rodzajów i gatunków, 
gdyż nie ma to większego znaczenia w kukurydzy 
– większość z nich to groźne szkodniki). 

Co można zrobić w tym temacie? Najgorsze to 
nie robić nic, czyli po takiej wieloletniej uprawie 

posiać kukurydzę. Warto jesienią zakopać pocięte 
ziemniaki i gdy będziemy wiedzieli, że są dru-
towce to będzie można kupić ziarno zaprawione 
insektycydem. W przeszłości można było zasto-
sować insektycyd doglebowy i wymieszać go  
z glebą tuż przed siewem kukurydzy. Obecnie nie 
ma takiej możliwości, gdyż nie ma insektycydu 
doglebowego zarejestrowanego w kukurydzy.

Czasem problem występuje na drugi rok po 
trwałej uprawie, gdyż w pierwszym roku drutow-
ce były bardzo małe i nie wyrządzały widocznych 
szkód, ale to nie znaczy, że nie szkodzą. Każda 
plantacja kukurydzy, która została zasiana bez-
pośrednio po jakiejkolwiek trwałej uprawie lub 
1-4 lata po niej jest potencjalnie narażona na 
występowanie drutowców i pędraków. Nie zawsze 
problem jest tak nasilony, że go zauważymy i dla-
tego warto skorzystać ze sprawdzonego sposobu  
i zakopać ziemniaki jesienią lub wiosną. Jest duża 
szansa, że nie przeoczymy drutowców. Nie mam 
takiego sposobu co do monitoringu obecności  
w glebie pędraków.

Żurawie i inne ptaki, które przerzedzają 
zasiewy kukurydzy

W tym temacie, dopóki nie pojawią się 
nowe repelenty, to w praktyce jesteśmy 

zmuszeni do zakupu ziarna zaprawionego repe-
lentem KORIT 420 FS. Mam nadzieję, że plan-

Fot. 17. Siewka kukurydzy wyrwana przez żurawia

Fot. 18. Żurawie to bardzo płochliwe ptaki, czasem 
na plantacje nalatuje i żeruje wiele osobników. Po-

trafią w krótkim czasie zniszczyć duże powierzchnie 
zasiewów. Jedyny legalny i na dłużej skuteczny oraz 
najmniej pracochłonny sposób walki z nimi to zapra-

wianie ziarna repelentem.
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tatorzy kukurydzy będą mieli nieograniczoną 
możliwość zakupu ziarna już zaprawionego lub 
doprawienia go w firmach do tego uprawnionych. 
W ostatnim sezonie były z tym problemy, więc 
warto zainteresować się wcześniej.

Widząc co się działo w tym sezonie, to moż-
na powiedzieć, że problem szkód wyrządzany 
przez ptaki nasila się i nic nie wskazuje na to, 
aby był mniejszy za rok, więc zachęcam, aby  
o tym pomyśleć już zimą, aby w okolicach, gdzie 
ptaki wyrządzają szkody, nie wysiewać ziarna 
bez repelentu. W tym roku znam wiele plantacji, 
które musiały zostać powtórnie zasiane, gdyż 
ptaki wybrały ziarno lub siewki kukurydzy.

Wybieranie ziarna przez dziki

Tu jest sprawa jeszcze trudniejsza niż  
z ptakami. Zapewne lokalnie plantatorzy 

mają jakieś swoje sprawdzone sposoby, aby znie-
chęcić dziki do wybierania ziarna, ale ja mogę 
polecić tylko to co mamy sprawdzone na swoich 

polach: siarka elementarna z bentonitem wysiana 
tuż przed siewem kukurydzy, bez mieszania z 
glebą w ilości minimum 25 kg/ha w większości 
przypadków „kieruje” dziki na inne pola. Pod 
wpływem wilgoci wytwarza się siarkowodór, 
który dziki doskonale wyczuwają. Oczywiście 
nie ma tu gwarancji skuteczności, ale my to uży-
wamy na wszystkich doświadczeniach ścisłych 
w Polsce, Niemczech i w Czechach od kilku lat 
z dobrym skutkiem. Przy okazji uzupełniamy 
powszechne niedobory siarki w glebie.

Śnieg na kukurydzy i żółta kukurydza, 
przymrozki

Gdyby kukurydza potrafiła śpiewać to 
pewnie zanuciłaby za Maanamem:

„Dzień za dniem pada deszcz  
Słońce śpi, nie ma Cię  
Jest mi bardzo, bardzo źle  
Zimny kraj, zimny maj…”

Fot. 19. W tym sezonie mieliśmy ekstremalnie zły przebieg pogody podczas pęcznienia ziarna, kiełkowania  
i po wschodach. W maju widzieliśmy głównie rośliny kukurydzy w różnych odcieniach bladożółtych  

zamiast zielonego koloru
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Pewnie mogą być gorsze warunki dla począt-
kowego wzrostu kukurydzy, ale biorąc pod uwagę 
to co widzieliśmy na polach 12 maja to trudno je 
sobie wyobrazić.

Fot. 20. Śnieg na plantacji kukurydzy rano 12 maja na polu u naszego kolegi pod Białymstokiem.  
Kukurydza przeżyła bez uszkodzeń. Dziś (26.06.2020) był ostatni moment, kiedy można było w nią wjechać  

aby zasilić dolistnie borem

Wszystkim plantatorom kukurydzy życzę 
dobrego przebiegu pogody i wysokich plonów.

dr Adam Majewski
Agroservice Kukurydza 

KWS Polska Sp. z o.o.

(fot. autor)
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Choroby występujące w uprawie kukurydzy
Niezależnie od uprawianej powierzchni każdemu rolnikowi zależy na utrzymaniu plantacji 

kukurydzy wolnej od chorób. Areał kukurydzy w Polsce to ponad 1 mln hektarów. Prowadzi 
to do zwiększonego nasilenia występowania wielu groźnych chorób w jej uprawie, powodując 
niekiedy znaczący spadek plonu. Aby tego uniknąć lub obniżyć zagrożenie do minimalnego po-
ziomu powinniśmy w pierwszej kolejności zastosować się do podstawowych zasad uprawowych. 
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na prawidłowy płodozmian i zmianowanie, które-
mu sprzyjają nowe rozporządzenia zmierzające do ograniczenia uprawy, nie tylko kukurydzy 
w monokulturze. Im rzadziej, a przynajmniej z 3-4 letnimi przerwami ponownie zasiejemy 
kukurydzę na tym samym polu, tym możemy spodziewać się niższego zagrożenia chorobowego.

Zbyt częsta uprawa kukurydzy na tym sa-
mym polu oraz duże ograniczenia w upra-

wie (które są już normą), powodują, że rozkład 
materii organicznej i pozostałości jest wolniejszy, 
a to w nich często upatruje się źródło patogenów. 
Rośliny kukurydzy, a w zasadzie w pierwszej 
kolejności zaraz po umieszczeniu ziarna w glebie 
aż do zbioru, narażone są na wiele chorób, które 
występują w okresie jej wzrostu i rozwoju. 

Wczesne siewy nie zawsze przynoszą dobre 
efekty, gdyż w połączeniu z chłodną pogodą  
i przy dużej wilgotności w momencie kiełkowania 
ziarniaków powodują opóźnienie we wzroście, co 
sprzyja porażeniu młodych roślin przez grzyby 
zgorzelowe (Pythium). Zarażone rośliny są w ten 
sposób osłabiane, rozwijają się wolniej i wraz  
z polepszeniem się warunków pogodowych (wzrost 
temperatury powietrza i gleby) porażane są przez 
kolejną grupę grzybów występujących w glebie  
z rodzaju Fusarium. W tej sytuacji znajdujący się 
w glebie ziarniak wykształcając pierwsze korzenie 
i kiełek zostaje silnie porażony, co niekiedy pro-
wadzi do jego zamierania. Pierwsze, najbardziej 
widoczne objawy pojawiają się na korzeniach  
i podstawie łodyg, przybierając ciemno-brunatne 
smugi. To najczęściej prowadzi do uszkodzenia 
szyjki korzeniowej i postępująca zgorzel siewek 
doprowadza młode rośliny do zamierania. Kon-
sekwencją tego są wypadnięcia roślin (obniżona 
obsada), a tym samym niższy plon.

Inną bardzo ważną chorobą, gdzie głównym 
źródłem zakażenia są najczęściej zarodniki 
znajdujące się w glebie, jest zgnilizna korzeni 
i zgorzel podstawy łodygi. Pierwsze i zarazem 
najłatwiej rozpoznawalne objawy widoczne są 
na liściach z początkiem lipca, w konsekwencji 
czego liście te zamierają. W kolejnym miesiącu 
zarażone rośliny bieleją, obumierają i zasycha-
ją, a wykształcone kolby (jeśli się wykształcą) 

obłamują się i zwisają. We wrześniu choroba ta, 
szczególnie gdy jest cieplejsza pogoda, rozwija się 
intensywnie i następuje dalszy rozkład tkanek w 
łodydze prowadząc do jej gnicia. Tak porażona 
roślina łatwo się łamie i wylega, a kolb leżących 
na ziemi praktycznie nie udaje się zebrać, co po-
woduje znaczne obniżenie plonu. Średnio, różne 
źródła podają, że straty polonu powodowane przez 
tę chorobę mogą kształtować się na poziomie ok. 
10-15%, a przy dużym porażeniu mogą sięgać 
nawet 35%. 

Chorobą, która występuje w każdych warun-
kach klimatyczno-glebowych naszego kraju, jest 
drobna plamistość liści kukurydzy. Silnie mogą 
być porażane liście, pochwy oraz liście okry-
wające kolbę. Chłodna i wilgotna pogoda oraz 
uszkodzenia roślin powodowane są najczęściej 
przez mszyce, gdyż sprzyjają rozprzestrzenianiu 
się tej choroby. Zimujące na resztkach pożniwnych 
zarodniki grzyba są źródłem infekcji prowadzą-
cej do spadku plonu i pogorszenia się jakości 
kiszonki przygotowywanej z zarażonych roślin. 
Już w czerwcu lub z początkiem lipca mogą być 
widoczne na liściach drobne, jasne punkciki, 
które w późniejszym okresie stają się oleistymi 
plamami z brunatnym zabarwieniem. Duża ilość 
plamek w bliskiej odległości od siebie łączy się, 
zajmując coraz to większą powierzchnię zaatako-
wanych organów. Przy dużym nasileniu choroby, 
praktycznie w sierpniu może dojść do zamierania 
całej rośliny i przedwczesnego jej dojrzewania.  

Takim samym źródłem infekcji, jak we wcze-
śniej opisywanej chorobie, są grzyby zimujące  
w resztkach pożniwnych oraz na ziarnie siewnym, 
powodując żółtą plamistość liści kukurydzy. 
Łatwość przenoszenia się zarodników przy silnym 
wietrze na rośliny oraz duża wilgotność powie-
trza sprzyjają rozwojowi tej choroby, szczególnie  
w południowych rejonach uprawy kukurydzy 
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w naszym kraju. Choroba postępuje i atakuje  
w pierwszej kolejności dolne liście, później 
środkowe oraz liście okrywowe kolb. Pojawia-
jące się na liściach plamy najpierw przybierają 
szarozieloną barwę, z czasem ciemnieją mając 
czerwono-fioletową obwódkę. Plamy te znacząco 
ograniczają powierzchnie asymilacyjną liści, pro-
wadząc w końcowym efekcie do ich zasychania 
i obumierania, co wpływa na jakość i wielkość 
plonu, obniżając go średnio o 3-6%.

Na polach, gdzie uprawiana jest kukurydza 
możemy spotkać bakteryjną chorobę, jaką jest 
plamistość pochew liści kukurydzy. Wystę-
powaniu tej choroby sprzyja żerowanie wielu 
szkodników, które powszechnie występują na 
plantacjach kukurydzy (mszyce, przylżeńce, 
omacnica prosowianka), a uszkadzają one we-
wnętrzną pochewkę liści oraz ciepła i wilgotna 
pogoda w okresie wegetacji. Na początku lipca 
mogą wystąpić już pierwsze objawy w postaci 
jasnoniebieskich plam na wewnętrznej powierzch-
ni pochew. Z czasem plamy te, powiększają się 
i przybierają barwę czerwono-pomarańczową  
z lepkim śluzem na ich powierzchni. Intensywnie 
porażone miejsca ciemnieją przechodząc w barwę 
brunatną, a poprzez przerost kolonii bakterii przez 
całą pochewkę liści, tym samym podobnej barwy 
plamy, pojawiają się na zewnętrznej stronie liści. 
Dalszy rozwój choroby prowadzi do rozkładu 
tkanek pochew liści i gnicie, szczególnie przy 
dużej wilgotności. To doprowadza do obumierania 
i zasychania całych liści, a nawet całych roślin, 
czego efektem jest spadek plonu spowodowany 
zdrobnieniem ziarna. 

Głównie na południu naszego kraju, gdzie znaj-
dują się najcieplejsze rejony do uprawy kukurydzy, 
można spotkać na polach rośliny na których wy-
stępuje rdza. Źródłem infekcji rdzy kukurydzy 
są zarodniki zimujące w resztkach pożniwnych, 
które porażają wiosną żywiciela pośredniego 
jakim jest szczawik, a z niego wiatr przenosi 
zarodniki na zdrowe rośliny kukurydzy. Już z 
końcem czerwca, a głównie na przełomie lipca i 
sierpnia, można zaobserwować pierwsze ogniska 
chorobowe na dolnych liściach. Wykształcające się 
pęcherzyki wielkości ok. 1 mm pękają i wydosta-
jące się z nich zarodniki w postaci szarobrunat-
nego proszku przenoszone są przez wiatr i wodę 
na rośliny powodując zakażenie. To powoduje, 
że porażone liście zasychają i zwijają się, a przy 

dużym nasileniu atakowane są wszystkie organy 
kukurydzy. Sporadyczne występowanie tej cho-
roby na części liści rośliny nie powoduje dużych 
strat w plonie. Jednak w sytuacji, gdy porażeniu 
ulegnie większość liści, a w konsekwencji całe 
rośliny, to następuje przyspieszenie dojrzewania 
średnio o ok. 2 tygodnie i spadek plonu ziarna 
nawet o 10-12%, jak i gorsze zakiszanie.

Duże porażenie głownią guzowatą mogli-
śmy obserwować w kraju w latach 2004-2006, 
i powodowały one znaczne straty w plonach, 
nierzadko sięgające nawet 40-60%. W ostatnich 
latach, choć głownia guzowata kukurydzy wy-
stępuje na terenie całego kraju, to jednak tylko 
lokalnie niekiedy powoduje duże uszkodzenia. 
W intensywniejszym porażaniu przez głownię 
guzowatą jej sprzymierzeńcami są dość często 
występujące szkodniki kukurydzy: ploniarka 
zbożówka, mszyce i przylżeńce, które poprzez 
uszkadzanie roślin w znaczny sposób ułatwia-
ją wnikanie zarodników  do tkanki roślinnej. 
Zarodniki grzyba zimują w glebie na resztkach 
pożniwnych, co jest ich źródłem infekcji. W okre-
sie wegetacji kukurydzy możemy wyróżnić  trzy 
etapy, w których głownia guzowata opanowuje 
rośliny. Pierwszym okresem jest  wczesna faza 
rozwojowa przypadająca od rozwoju czwartego 
do siódmego liścia. Silnie zaatakowane rośliny 
mogą zamierać, a przy mniejszym nasileniu ku-
kurydza rośnie wolno, rozkrzewia się i nie zawią-
zuje kolb. Drugim okresem jest czas, w którym 
kukurydza zostaje uszkodzona przez szkodniki 
lub grad, a dotyczy to łodyg oraz wiech i kolb  
w fazie wyrzucania wiech i pylenia. Wykształca-
jąca się narośl na roślinie w okolicy kolby powodu-
je, że nie wykształcają się ziarniaki. Trzeci okres, 
najmniej szkodliwy, przypada na ostatnią fazę 
dojrzewania ziarna w stadium dojrzałości mlecz-
nej i nie powodując on znaczącego spadku plonu. 
W ostatnich 2-3 sezonach można było zauważyć, 
że straty powodowane przez głownię guzowatą w 
uprawie kukurydzy były niskie i kształtowały się 
na poziomie 1-3%, niekiedy obserwowano pola ze 
stratami dochodzącymi do 10%.

Trochę zapomnianą chorobą kukurydzy stała 
się głownia pyląca kukurydzy, którą z począt-
kiem lat 2000 zaobserwowano w województwie 
opolskim. Zarodniki głowni pylącej charak-
teryzują się długim okresem przeżywalności  
w glebie i jeśli tylko wystąpią sprzyjające warunki 



do jej rozwoju, to nic nie stoi na przeszkodzie 
aby w najbliższych latach, przy ciągle zwięk-
szającym się areale kukurydzy, stała się jedną  
z najważniejszych chorób kukurydzy w Polsce. 
U obu chorób (głownie) występuje to samo 
źródło infekcji, gdzie zarodniki zimują w glebie  
w resztkach pożniwnych

Aby w pełni zapobiegać chorobom w uprawie 
kukurydzy należy również ograniczać wystę-
powanie wielu szkodników, które mogą być 
wektorami przenoszącymi patogeny. Wcześniej 
wspomniano o przestrzeganiu odpowiedniego 
zmianowania, jak i optymalizowaniu zabiegów 
agrotechnicznych, które w znaczący sposób 
mogą ograniczyć porażanie roślin kukurydzy. 
Należy także pamiętać, aby wszystkie zabiegi 
były wykonywanie terminowo i starannie, co 
zagwarantuje dobre warunki do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju kukurydzy. Bezwzględnym 
zabiegiem staje się również zaprawianie materiału 
siewnego zaprawami.  

Ponadto powinniśmy racjonalnie podejmować 
decyzję związaną z wyborem odmiany, którą 

chcemy wysiać. Starajmy się wybierać odmiany 
o niższej podatności na choroby i szkodniki, a już 
na wstępie ograniczymy ich negatywny wpływ 
na roślinę uprawną. Jak ważnym czynnikiem 
jest ograniczanie zachwaszczenia nikogo nie 
musimy przekonywać, tym bardziej, że niektóre 
gatunki szkodników najpierw mogą rozwijać się 
na chwastach, by w odpowiednim dla siebie czasie 
zaatakować zdrowe rośliny kukurydzy. 

Po wykonaniu wszystkich zaleceń i zabiegów 
może okazać się, że są one niewystarczające 
w danym sezonie i stąd zaleca się na bieżąco 
kontrolować pola, tak aby ewentualnie przy 
większym nasileniu chorobowym szybko re-
agować i skutecznie ograniczyć ich rozwój  
w późniejszych fazach rozwojowych. W prak-
tyce rolnicy spotykają się z różnymi sytuacjami  
i lepiej być przygotowanym na nieprzewidziane, 
negatywne działanie chorób, które coraz częściej 
spotykamy na naszych polach.

prof. dr hab. Hubert Waligóra
Katedra Agronomii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Czy walka biologiczna zastąpi całkowicie ochronę 
chemiczną przed szkodnikami w kukurydzy?

Kukurydza to jedna z najważniejszych roślin rolniczych w Polsce, której uprawa cieszy się 
dużą i stabilną popularnością. Jest to także druga (po ziemniaku) roślina, w której od kilkuna-
stu lat stosowane są środki biologiczne do ograniczania pojawu niektórych szkodników. Jest to 
o tyle interesujące, że wiadomo od dawna, że w uprawach pod przysłowiową chmurką trudno 
jest cokolwiek kontrolować, a zwłaszcza uwalniane czynniki biologiczne. Są one niemal w pełni 
zdane na łaskę bądź niełaskę środowiska, a głównie pogody, która zmienną jest. Problem ten jest 
znacznie mniejszy w uprawach pod osłonami, w których walka z użyciem biopreparatów jest 
popularna, ale zarazem możliwa do kontrolowania np. przez nadzór nad temperaturą, wilgot-
nością, promieniowaniem słonecznym itd. Tego nie da się zrobić na dużych polach uprawnych.

Rosnący areał uprawy kukurydzy  
i narastająca w latach presja ze strony 

szkodników sprawia, że coraz większa liczba 
gospodarstw musi wdrażać metody ogranicza-
nia ich liczebności. W jednych gospodarstwach 
jest to łatwiejsze, a w innych pojawia się sporo 
problemów, głównie natury technicznej. Nie da 
się ukryć, ale zdecydowana większość plantacji 
kukurydzy w Polsce nie jest chroniona przed 
szkodnikami pojawiającymi się w pełni okresu 
wegetacji metodami interwencyjnymi, nawet 
jeżeli powodują straty w plonach. Z upływem 
czasu szkodliwość zatem niektórych gatunków 
może wzrastać, jeżeli na danym obszarze walka 
z nimi jest mocno ograniczona. 

W integrowanej ochronie kukurydzy duży 
nacisk kładzie się na metody niechemiczne,  
a ochrona chemiczna stosowana jest jako ostatnia 
deska ratunku. W nadchodzących latach zapew-
ne te pierwsze sposoby będą coraz bardziej się 
rozwijać, zwłaszcza gdy ziszczą się zapowiadane 
przez Komisję Europejską plany w ramach stra-
tegii „Od pola do stołu”, w których wyznaczono 
jeden z celów w postaci zmniejszenia stosowa-
nia chemicznych środków ochrony roślin o 50 
procent do 2030 roku. Choć nie jest to jeszcze 
pewnik jak sytuacja się rozwinie i czy faktycznie 
Parlament Europejski zgodzi się na tak drastycz-
ną redukcję metody chemicznej, to widać już jak 
systematycznie z rynku UE znikają kolejne sub-
stancje czynne środków ochrony roślin, w tym 
niektóre rośliny tracą już całkowicie możliwość 
bycia chronionymi przed niektórymi organi-
zmami. Uzupełnieniem, a niekiedy pustkę w tej 
materii zaczynają powolutku uzupełniać różnego 
rodzaju preparaty biologiczne, choć trzeba jasno 
wskazać w tym miejscu, że walka biologiczna 

nie jest przeznaczona dla każdej uprawy i dla 
każdego organizmu szkodliwego i trudno liczyć 
na to, że w najbliższych latach uda się każdy 
preparat chemiczny zastąpić odpowiednikiem 
biologicznym. Byłoby to oczywiście wspaniałe 
rozwiązanie, ale trzeba być realistą. 

Nie można jednak nie wspomnieć, że w Polsce 
od kilku lat walka biologiczna stale się rozwija. 
Pomijając uprawy pod osłonami, czy też sady 
owocowe to właśnie plantacje kukurydzy są 
tymi miejscami, gdzie ostatnio wiele się dzieje 
w tej materii. Głównym impulsem do rozwoju 
metody biologicznej była i jest nadal omacnica 
prosowianka. Gdy uświadomi sobie człowiek, 
że w sprzyjających warunkach, na odmianie 
podatnej na uszkodzenie owad ten jest w sta-
nie na czysto zabrać z pola nawet ponad 2,5 
tony ziarna z hektara, w tym przyczynić się do 
spadku jakości tego co pozostanie (oraz skażenia 
mykotoksynami), to pojawia się impuls do tego, 
aby jednak zatrzymać niszczenie plonu przez 
szkodnika. 

Walka biologiczna w kukurydzy prowadzona 
była w Polsce już od lat 90. minionego wieku 
przeciwko omacnicy prosowiance. W tym czasie 
na rynku zaczęły pojawiać się pierwsze zagra-
niczne biopreparaty zawierające kruszynka (Tri-
chogramma spp.), głównie w postaci zawieszek 
na liście, który miał za zadanie niszczyć jaja 
szkodnika, niemniej dopiero po 2000 roku za-
częto poważniej myśleć o próbie stosowania tego 
pasożyta na szerszą skalę na polach uprawnych. 
Początkowo nie było łatwo, gdyż biopreparaty 
były stosunkowo drogie, system ich transportu 
z zagranicy nie do końca dobrze funkcjonujący 
(a nie można było ich przechowywać dłużej niż 
2-4 dni), w tym praktycznie system monitoringu 
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omacnicy nie działał. Z upływem czasu doszło 
do sytuacji, że areał chroniony biologicznie  
z kilkudziesięciu wzrósł do kilkuset hektarów 
w skali kraju, jednak dopiero po 2014 roku na-
stąpił znaczący wzrost zainteresowania ochroną 
biologiczną. Głównym motorem zmian był areał 
uprawy kukurydzy (ponad milion hektarów) 
oraz rosnąca presja ze strony omacnicy. Nie da 
się również pominąć faktu, że pojawiły się na 
rynku nowe firmy dystrybuujące kruszynka 
(w Polsce nie ma produkcji takich bioprepara-
tów) oraz nowe metody aplikacji entomofaga, 
w tym rozpoczęto akcję informacyjną o walce 
biologicznej. Na efekty trzeba było czekać kilka 
lat i doszło do przełomu, gdy okazało się, że 
walka biologiczna trafiła do wielkoobszarowych 
gospodarstw i areał na której była stosowana 
przekroczył 5 tysięcy hektarów. Obok ręcznej 
aplikacji pojawiły się aplikatory pneumatyczne 
mocowane do ciągników, a także drony oraz 
wiatrakowce pozwalające na obsługę agrolot-
niczą. Na rynku obecne stały się kompleksowe 
usługi walki biologicznej z omacnicą połączone  
z monitoringiem omacnicy, aplikacją kruszynka i 
oceną jego skuteczności przez firmy zewnętrzne. 

To właśnie kruszynek przetarł szlak walki 
biologicznej w kukurydzy w Polsce, ale trzeba 
pamiętać, że nie on jedyny ma zastosowanie  
w praktyce. Podstawowym czynnikiem biolo-
gicznym stosowanym w tej uprawie do zwalcza-
nia omacnicy prosowianki na świecie była bak-
teria glebowa Bacillus thuringiensis, a dokładnie 
białkowe kryształy owadobójcze (tzw. białka 
Cry) jakie z niej się pozyskuje. Zasada działania 
takich kryształów jest zwykle podobna – owad 
je pobiera z pokarmem, te niszczą jego przewód 
pokarmowy, a następnie szkodnik stopniowo 
traci siły i zamiera. Nie dzieje się to natychmiast 
jak przy środkach ochrony roślin, ale wymaga 
zwykle kilku dni. Wszystko zależy od tego, ile 
pokarmu roślinnego z toksyną pobrał szkodnik 
i w jakim stadium rozwojowym był. 

Ogromną cegiełkę do wykorzystania bakterii 
Bacillus thuringiensis w rolnictwie i ogrodnic-
twie dołożył Polak, prof. Edward Kurstak (były 
pracownik Instytutu Ochrony Roślin), który 
odkrył podgatunek tej bakterii nazwany od 
jego nazwiska „kurstaki”, który to podgatunek 
jest podstawowym czynnikiem zwalczania 
gąsienic szkodliwych motyli, w tym omacnicy 

prosowianki. Obok podgatunku kurstaki są  
i inne dedykowane do zwalczania np. chrząszczy 
(tenebrionis) czy też muchówek (israelensis).

Na bazie bakterii B. thuringiensis powstawały 
biopreparaty do nalistnej aplikacji i takie też były 
stosowane w kukurydzy już kilkadziesiąt lat 
temu, tak w Europie, jak i w USA. Problemem 
okazała się jednak kłopotliwa ich aplikacja na 
tamte czasy (ograniczony dostęp do opryskiwa-
czy), brak działania systemicznego, niestabilność 
kryształów białkowych na promienie UV, czy 
też konieczność powtarzania zabiegów wraz ze 
wzrostem roślin, aby nowopowstałe tkanki też 
ochronić. Amerykanie widząc te problemy poszli 
o krok dalej i widząc mankamenty zewnętrz-
nego stosowania biopreparatów bakteryjnych 
na omacnicę wpadli na pomysł, aby to roślina 
sama wytwarzała toksyczne dla szkodnika biał-
ko, które będzie obecne w każdej komórce. Tak 
powolutku zrodziła się inżynieria genetyczna  
i tak powstały pierwsze odmiany kukurydzy od-
porne na omacnicę prosowiankę (GMO). Potem 
dołączyły do nich odmiany oparte na podgatun-
ku tenebrionis i powstała kukurydza odporna 
na larwy stonki kukurydzianej. A dalej idą 
powstały odmiany łączące w sobie kilka odpor-
ności. Kukurydza GMO odporna na omacnicę 
była w Polsce legalnie wysiewana do 2013 roku, 
niemniej zmiany legislacyjne zakazały uprawy 
takich roślin, co obowiązuje po dziś dzień. 

Historia lubi zataczać koło, dlatego też od 
kilku lat w Polsce istnieje możliwość stosowania 
typowych biopreparatów zawierających bakterie 
Bacillus thuringiensis przeznaczonych choćby do 
opryskiwania roślin. Także w kukurydzy takie 
biopreparaty są zarejestrowane i stosowane,  
w tym pojawiły się na rynku środki oparte na 
bakteriach Bacillus połączone z różnymi wycią-
gami traw (niepodlegające rejestracji). 

Kukurydza zyskała zatem kolejny sposób 
walki z omacnicą prosowianką, ale to jeszcze nie 
wszystko, gdyż patrząc na inne kraje to jeszcze 
wiele jest do zrobienia, gdyż tam ilość bioprepara-
tów na rynku jest znacznie większa niż w Polsce. 
Pisząc o omacnicy prosowiance warto również 
wskazać, że część biopreparatów zawierających 
kruszynka czy też bakterie B. thuringiensis może 
w sposób pośredni oddziaływać na inne szkodli-
we gatunki jakie będą w uprawie na liściach np. 
rolnice, piętnówki, słonecznicę orężówkę. 
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W uprawach kukurydzy od 2020 roku moż-
liwe jest również biologiczne zwalczanie stonki 
kukurydzianej, a dokładnie jej larw żerujących 
w glebie. Pojawiły się bowiem na rynku bio-
preparaty oparte na nicieniach owadobójczych,  
a w szczególności nicieniu Heterorhabditis bac-
teriophora. Takie biopreparaty aplikuje się na 
wilgotną glebę podczas siewu kukurydzy i jeżeli 
ta wilgoć się utrzyma to larwy infekcyjne nicieni 
poszukują w glebie larw szkodnika i wnikają do 
jego ciała przez otwory ciała. Gdy przedostaną 
się do wnętrza szkodnika, uwalniają ze swojego 
przewodu pokarmowego bakterie symbiotyczne 
z rodzaju Photorhabdus. To one obok nicienia są 
naturalnym preparatem owadobójczym. Bakterie 
te są bardzo ważne, gdyż szybko się namnażają 
i w ciągu kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu 
godzin zabijają szkodnika. W między czasie 
larwy nicienia odżywiają się ciałem szkodni-
ka, namnażają się w nim i ostatecznie po jego 
śmierci opuszczają jego resztki. Część nicieni 
ponownie szuka kolejnego żywiciela, a niektó-
re mogą wchodzić w stadium przetrwalnikowe  
i oczekują na pojaw ofiary.

O ile jest już możliwość zwalczania larw 
stonki w glebie na monokulturach kukurydzy 
za pomocą biopreparatu, tak praktyka rolnicza 
czeka na inne zwalczające m.in. problematyczne 
drutowce czy też pędraki. W ogrodnictwie choć-
by są dostępne preparaty oparte na nicieniach 
do zwalczania pędraków w glebie. Czy pojawią 
się z czasem dla roślin rolniczych? Jaka będzie 
ich cena i skuteczność? Na te pytania trudno 
teraz odpowiedzieć, gdyż wymaga to przepro-
wadzenia badań, ale widać, że rynek środków 
biologicznych się rozwija i być może i tu pojawią 
się pewne rozwiązania. 

Osoby interesujące się sadownictwem zapew-
ne słyszały o takim zjawisku jak „dezorientacja 
samców” choćby owocówki jabłkóweczki. Ta 
dezorientacja to nic innego jak oddziaływanie na 
samce sztucznie wyprodukowanymi feromonami 
płciowymi, których zadaniem jest uniemożliwie-
nie samcom znalezienie i zapłodnienie samic. To 
się sprawdza w sadach, ale warto wiedzieć, że 
taka metoda jest już wdrażana w uprawach kuku-
rydzy w niektórych krajach do dezorientowania 
samców (chrząszczy) stonki kukurydzianej. Bez 
zagłębiania się w szczegóły techniczne, można 
wskazać, że feromon płciowy samic jest umiesz-

czany wewnątrz struktury przestrzennej skały 
wulkanicznej i w postaci proszku rozsypywany 
na polach kukurydzy w momencie, gdy zaczyna 
się wylot chrząszczy z poczwarek. Unoszący się 
w łanie zapach sprawia, że samce nie podejmu-
ją aktywnej kopulacji z samicami, przez co te 
składają mniej zapłodnionych jaj, a więc z tych 
niezapłodnionych jaj nie rozwiną się w kolejnym 
roku larwy jeżeli będzie to uprawa w monokul-
turze. Taka metoda w innych krajach zaczyna 
zyskiwać wielu zwolenników, bo pozwala ekolo-
gicznie obniżać w dłuższej perspektywie czasu 
populację szkodnika, ale trzeba jasno wskazać, 
że stosowanie metody dezorientacji samców nie 
powoduje śmiertelności chrząszczy. To nie jest 
metoda bezpośredniego zwalczania, dlatego też 
wymaga nieco zmiany myślenia niż w tradycyj-
nym podejściu do ochrony roślin, gdy człowiek 
jedzie opryskiwaczem w łanie, a za nim „trup 
owadzi się ścieli”. To zupełnie nowy, innowa-
cyjny sposób walki ekologicznej, który wymaga 
zrozumienia zasady jego działania. Jest to o tyle 
ważne, że być może wkrótce takie biopreparaty 
będą dostępne na krajowym rynku, więc warto 
poznać zasadę ich działania. Nie zawsze gatunek 
musi ginąć, aby zmniejszeniu uległa jego popu-
lacja w kolejnych sezonach. Taka metoda uczy 
cierpliwości, ale także trzeba też jasno wskazać, 
musi być stosowana na jak największym obszarze, 
aby naloty szkodnika z upraw niechronionych nie 
niweczyły trudu wkładanego w ochronę roślin na 
sąsiednich plantacjach. To zresztą dotyczy wielu 
innych metod stosowanych w kukurydzy. Mało 
tego czasami jest to wręcz czynnik zniechęcający 
do podejmowania działań zwalczających szkod-
niki, które aktywnie migrują. Z wielu rozmów  
z producentami kukurydzy wysuwa się wniosek 
taki, że „po co ja będę zwalczał, tracił pieniądze” 
skoro sąsiad nic nie robi i szkodniki od niego 
do mnie przylecą”. Przy takich gatunkach jak 
omacnica czy chrząszcze stonki jest to prawda, 
gdyż ich postacie dorosłe potrafią przemieszczać 
się na duże odległości, ale np. przy szkodnikach 
glebowych nie ma już takiego ryzyka, bowiem 
nie migrują na duże odległości w glebie. Nie ma 
zatem takiego zjawiska jak np. długodystansowa 
migracja pędraków, drutowców, czy też larw 
stonki kukurydzianej z pola na pole. 

Rozpatrując przyszłość w biologicznej ochro-
nie kukurydzy zapewne pojawi się na rynku 
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wiele nowości. Może zostaną zarejestrowanej  
w tej uprawie środki oparte na grzybach owa-
dobójczych np. Beauveria bassiana np. do 
zwalczania omacnicy. Być może pojawią się 
nowe biopreparaty bakteryjne, nematologiczne 
lub oparte na różnych substancjach pochodzenia 
naturalnego. Czas pokaże. Trzeba jednak od razu 
wskazać patrząc na obecną sytuację, że jest mało 
prawdopodobne, aby w przeciągu najbliższych 
kilkunastu lat walka biologiczna zastąpiła che-
miczną. O ile w przypadku szkodników są tu 
pewne pola manewru i metoda biologiczna uzu-
pełnia program ochrony, tak jeszcze pozostają 
choćby chwasty czy też choroby. Rozsądnym 
rozwiązaniem jest tak jak teraz możliwość wybo-
ru metody zwalczania w zależności od kierunku 
jakie obrało gospodarstwo, byle nie brakowało 
rozwiązań w postaci dostępnych na rynku sub-
stancji czynnych czy też środków biologicznych. 
Wydaje się, że wzorem niektórych innych krajów 
UE dobrym rozwiązaniem jest dotowanie czy też 
stosowanie różnych ulg dla tych gospodarstw, 
które zdecydują się wdrażać metody biologiczne. 
Jest to o tyle ważne, że czynniki biologiczne 
stosowane w uprawach, w dużej mierze są uza-
leżnione od przebiegu pogody, na którą nikt nie 
ma wpływu, zatem choć wpływają one także  
i na skuteczność walki chemicznej, to jednak  
w przypadku biopreparatów ten wpływ pogody 
jest znacznie większy. Przykładowo susza gle-
bowa, bez wdrożonego nawadniania wpłynie 
na słabszą skuteczność nicieni owadobójczych. 

Skoki temperatur, chłody, silne opady deszczu 
mogą ograniczyć aktywność jajobójczą kruszyn-
ka, a silne promieniowanie słoneczne, wysokie 
temperatury, susza może negatywnie wpłynąć 
na biopreparaty bakteryjne aplikowane na liście. 
Pogoda to główny czynnik, który wpływa na 
powodzenie walki biologicznej – może jej bardzo 
sprzyjać, ale może i ją ograniczać.

Z uwagi na liczne zapytania producentów 
kukurydzy, którzy do tej pory nie stosowali me-
tody biologicznej czy wdrażać ją np. przeciwko 
omacnicy czy stonce (jej larwom), czy pozostać 
przy chemii (lub braku jakiejkolwiek ochrony) 
wskazać należy, że nie trzeba od razu chronić 
całości areału biologicznie, gdy się nie miało  
z metodą tą do czynienia. Można wpierw zrobić 
własne, niezależne testy na fragmencie uprawy 
i zobaczyć, jak to wychodzi w konkretnych 
warunkach pogodowych. Wiele gospodarstw, 
które kilka lat temu zaczęły stosować choćby 
kruszynka do tej pory to robi, gdyż nie jest 
tak, że wystarczy raz zastosować daną metodę  
i problem szkodnika znika definitywnie. Co roku 
problem szkodników się pojawia, choć może 
on przybierać różną skalę, dlatego tak ważne 
jest obserwowanie liczebności i szkodliwości 
najważniejszych gatunków i na tej podstawie 
podejmowanie decyzji np. co do liczby wyko-
nanych wyłożeń kruszynka, czy też oprysków 
biopreparatami. 

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. IOR-PIB  
Instytut Ochrony Roślin – PIB,  

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
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Kiedy zbierać kukurydzę na kiszonkę
Termin zbioru roślin przeznaczonych do zakiszenia ma ogromny wpływ na przydatność ży-

wieniową sporządzonej kiszonki. Wybierając go, musimy mieć na uwadze z jednej strony wysoką 
wartość pokarmową paszy, a z drugiej jak najwyższy plon. Nie dotyczy to kukurydzy, gdyż jest 
to jedyna roślina której wartość paszowa rośnie wraz z postępującą wegetacją. Wynika to ze 
zmiany udziału w roślinie części wegetatywnych (łodygi i liści) i części generatywnych (kolby  
z ziarnem). W drugiej połowie wegetacji kukurydza wykształca ziarno i powoli wypełnia je skro-
bią, co powoduje systematyczny wzrost jej wartości energetycznej. Liczne badania wykazały, że 
kukurydza na kiszonkę z całych roślin powinna być zbierana w fazie dojrzałości woskowej lub 
woskowo-szklistej, gdy zawartość suchej masy wynosi 30-35%.

Najprostszym sposobem wyznaczenia 
optymalnego terminu zbioru jest ob-

serwacja linii mlecznej, która oddziela skrobię 
szklistą od skrobi mączystej, w ziarniaku. W tym 
celu należy przełamać kolbę w połowie i uważnie 
przyjrzeć się położeniu tej linii. Gdy znajdziemy 
ją w połowie ziarniaka to zawartość suchej masy 
w całej roślinie kukurydzy wynosi około 28%. 
Natomiast, gdy będzie ona w 1/3 od podstawy 
ziarniaka to sucha masa będzie na poziomie 35%. 

Więcej zachodu jest gdy do określenia ilości 
suchej masy w całej roślinie chcemy wyko-
rzystać kuchenkę mikrofalową. W tym celu na 
polu należy ściąć kilka roślin (na wysokości na 
jakiej będzie umieszczony heder sieczkarni)  
i starannie rozdrobnić. Jest to o tyle ważne, że do 
kuchenki wkładamy tylko 100 g zielonki i musi 
to być reprezentatywna próbka. W przeciwnym 
razie oznaczenie będzie obarczone błędem. 
Samo oznaczenie suchej masy w kuchence jest 
już proste. Próbkę umieszczamy w naczynku 
żaroodpornym i wkładamy do mikrofali na  
2 minuty. Po tym czasie wyjmujemy i waży-
my. Kolejne cykle są już jednominutowe, a do 
kuchenki należy wstawić naczynie z wodą, co 
pozwoli zabezpieczyć suszoną próbę przed zapa-
leniem. Powtarzamy tak długo, aż wynik dwóch 
kolejnych ważeń będzie podobny i będzie on 
wskazywał zawartość suchej masy w zielonce. 

Znając zawartość suchej masy możemy po-
kusić się o wyznaczenie terminu rozpoczęcia 
zbioru kukurydzy. Przy planowaniu tej daty 
należy uwzględnić prognozy pogody, gdyż  
w normalnych warunkach pogodowych zawar-
tość suchej masy zwiększa się dziennie o 0,5%, 
a przy słonecznej aurze o 0,75%. Należy również 
pamiętać o parku maszynowym jaki znajduje 
się w gospodarstwie. Gdy nie jest on doskonały 
zaleca się wcześniejszy zbiór kukurydzy na ki-
szonkę (dojrzałość mleczna ziarna), gdyż łatwiej 
wówczas rozdrobnić ziarniaka. 

Wyznaczenie właściwego terminu zbioru 
kukurydzy na kiszonkę ma ogromny wpływ 
na jej przydatność żywieniową. Jeżeli zbiór 
zaczniemy zbyt szybko to ziarno nie będzie  
w pełni wypełnione skrobią, a tym samym 
wartość energetyczna kiszonki będzie niższa. 
Ograniczy to możliwość stosowania jej w ży-
wieniu wysoko wydajnych krów mlecznych oraz 
szybko rosnącego bydła opasowego. Natomiast, 
gdy zbioru dokonujemy zbyt późno (sucha 
masa powyżej 40%) to będziemy mieli problem  
z prawidłowym rozdrobnieniem surowca, gdyż 
materiał będzie suchy i twardy. Źle rozdrobniony 
surowiec trudno dokładnie ubić na pryzmie czy 
w silosie, a tym samym stworzyć warunki bez-
tlenowe, konieczne do prawidłowego przebiegu 
procesu fermentacji. Pozostawione w zakisza-
nym materiale powietrze sprzyja rozwojowi 
pleśni i grzybów, które produkują toksyny ne-
gatywnie wpływające na zdrowie i rozród krów. 
Przy wybieraniu takiej kiszonki powietrze łatwo 
wnika w głąb stosu kiszonkowego, powodując 
jego zagrzewanie się. Kiszonka wyprodukowana 
ze zbyt suchego surowca jest najczęściej niskiej 
jakości, przez co jest niechętnie pobierana przez 
zwierzęta.

W ostatnich latach, w wielu rejonach naszego 
kraju, w okresie letnim występuje susza, która 
powoduje przedwczesne zasychanie roślin kuku-
rydzy. W takim przypadku należy bezzwłocznie 
przystąpić do zbioru i zakiszania, nie patrząc na 
stadium dojrzałości ziarniaka. Lepiej wyprodu-
kować dobrą kiszonkę o niższej wartości ener-
getycznej niż złą kiszonkę o wyższej wartości 
energetycznej, ale bardzo niechętnie pobieranej 
przez zwierzęta.

dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy
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Zbiór kukurydzy na ziarno suszone i do rękawa
Od ok. 20 lat kukurydza ziarnowa stała się w Polsce uprawą o dużym znaczeniu gospodar-

czym. Po raz pierwszy znaczącą powierzchnię osiągnęła w roku 2002, kiedy jej zasiewy wyniosły 
ponad 300 tys. ha, a rekordowym rokiem w tym okresie był 2004 – kiedy obsiano 411 tys. ha. 
Niskie ceny i niekorzystne warunki pogodowe w następnych latach spowodowały jednak pewien 
regres i powierzchnia jej zasiewów nie przekraczała 300 tys. ha.

Począwszy od roku 2012 obserwujemy 
zwiększone zainteresowanie uprawą ku-

kurydzy na ziarno. Dzięki dobrym plonom ziarna  
i niezłym cenom na rynku powierzchnia uprawy 
na ziarno ustabilizowała się na poziomie 550-650 
tys. ha dając możliwość zbiorów suchego ziarna 
na poziomie 4 mln ton. Skup ziarna kukurydzy 
stanowi coraz większą pozycję na krajowym 
rynku zbóż. Dziesięć lat temu skupiono 650 tys. 
ton ziarna kukurydzy, co stanowiło niecałe 7% 
skupu. W ostatnich latach w obrocie handlowym 
było już ponad 2.6 mln ton ziarna kukurydzy, 
a więc blisko 25% krajowego wolumenu skupu 
zbóż (tab. 1).

GUS podaje, że w roku 2019 kukurydzę ziar-
nową zebrano z 665 tys. ha. W roku 2020 wg 
oceny PZPK zasiano kukurydzę na 1 250 tys.
ha, z czego ok. 650 tys. ha będzie zebrane na 
ziarno. Przy stosunkowo dobrych dla kukurydzy 
warunkach pogodowych jakie zapanowały w II 
połowie czerwca i lipcu można oczekiwać, że 
średnie plony ziarna przekroczą 65 dt/ha, więc 

zbiory wyniosą ponad 4,2 mln ton. Pokryje to w 
pełni zapotrzebowanie krajowe i zapewne będzie 
można wyeksportować 1,5-2 mln ton. Aktualnie 
trzeba tylko zadbać, by cały wytworzony plon 
zebrać i dobrze zakonserwować oraz zabezpie-
czyć przed stratami w okresie przechowywania. 

Najczęściej stosowaną metodą zbioru kukury-
dzy jest omłot ziarna kombajnem i jego suszenie 
w suszarkach. Jednakże kukurydzę uprawianą 
w technologii ziarnowej można zebrać na kilka 
innych sposobów w zależności od planowanego 
kierunku użytkowania. Uzyskane ziarno czy 
kolby można też inaczej zabezpieczyć – czy to 
metodą konserwacji w stanie wilgotnym jako 
kiszonki lub ziarna inwertowanego w silosach 
gazoszczelnych.

Kiedy zbierać ziarno 

Kukurydza w polskich warunkach klima-
tycznych dojrzewa stosunkowo późno. 

Oddawanie wody z ziarna w jesiennych wa-
runkach zachodzi powoli, ale przy sprzyjającej 

Tabela 1. Skup ziarna zbóż w ostatnich latach w tys. ton i rosnący udział kukurydzy (dane GUS) 
 

Wyszczególnienie 2010 2015 2017 2018 2019 

Zboża ogółem  tys. ton 9383 12005 12927 11271 10669 

Pszenica   tys. ton  5602 6785 7769 6042 5426 

Kukurydza   tys. ton  650 2099 2416 2623 2624 
Pszenżyto  tys. ton  777 1277 833 911 907 

Żyto    tys. ton  941 890 922 811 863 

Jęczmień  tys. ton  854 877 851 729 730 

Pozostałe zboża  tys. ton  103 117 115 135 102 

 Zboża ogółem  % 100 100 100 100   100 

Pszenica  % 59,7 56,5 60,1 53,6 50,9 

Kukurydza  % 6,9 17,5 18,7 23,3 24,6 
Pszenżyto  % 8,3 10,6 6,4 8,1 8,5 

Żyto    % 10,0 7,4 7,1 7,2 8,1 

Jęczmień  % 9,1 7,3 6,6 6,5 6,8 

Pozostałe zboża  % 1,1 1,0 0,9 1,2 1,0 
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pogodzie i wczesnych odmianach wilgotność 
może obniżyć się z 40% do 26-28%, a nawet do 
20%. Dojrzałość fizjologiczna ziarno w naszych 
warunkach uzyskuje zwykle przy wilgotności 
36-40%. Objawem uzyskania pełnej dojrzałości 
fizjologicznej jest u licznych odmian tzw. czarna 
plamka (black layer), widoczna u nasady wyłuska-
nego z kolby ziarniaka. Teoretycznie można już 
omłacać kukurydzę, ale spora część ziarniaków 
a niekiedy i kolb nie jest jeszcze przydatna do 
omłotu. Dlatego z omłotem należy odczekać przy-
najmniej 8-10 dni. Każdy dzień opóźnienia zbioru 
sprzyja wysychaniu i obniża końcową wilgotność 
ziarna. Jak wynika z ryciny, opóźnienie terminu 
zbioru na ziarno od dziesiątego do dwudzieste-
go piątego dnia od dojrzałości fizjologicznej, 
zmniejsza zawartość wody o 4-5%. W trakcie 
następnych 15 dni można liczyć n a spadek ilości 
wody o kolejne 2-3%. Jak wykazały badania, 
równolegle do spadku wilgotności oczekiwać 
można też niewielkiego przyrostu plonu ziarna.  
Z wykresu wynika, że przyrost plonu występował 
przede wszystkim w okresie pierwszych 10-30 
dni po uzyskaniu dojrzałości pełnej, ale niekiedy 
(np. rok 2002) przeciąga się to dalej. Jak wynika  
z powyższych danych, a także innych badań 
prowadzonych w Katedrze Agronomii UP w Po-
znaniu, optymalne warunki do zbioru przypadają 
15-30 dni po stadium czarnej plamki. Później 
oczekiwać już można tylko obniżki plonów z ty-
tułu wzrostu strat polowych powodowanych przez 
wyleganie roślin, zwisanie kolb, wyjadanie przez 
ptaki itp. Opóźnienie zbioru bardzo korzystnie 
wpływa na zmniejszenie wilgotności ziarna, ale 
później warunki do wysychania ziarna ustają.  
W ujęciu kalendarzowym, zbiór należałoby za-
kończyć około połowy listopada, bowiem później 
trudno już oczekiwać znaczącej obniżki wilgot-
ności, a zaczynają znacząco rosnąć straty ziarna. 

Większość kombajnów zbożowych jest fa-
brycznie przystosowane do omłotu kukurydzy 
– po zastąpieniu zespołu żniwnego przez adapter 
obrywający kolby oraz dokonaniu regulacji i za-
miany niektórych elementów w zespole młócącym 
i czyszczącym. Teoretycznie kombajny zbożowe 
mogą omłacać kukurydzę już o wilgotności 38%, 
ale większość z nich prawidłowo pracuje dopiero 
przy wilgotności poniżej 35%, a i wtedy jakość 
ich pracy w pewnych warunkach może być nie 
całkiem zadowalająca. W szczególności doty-

czy to starszych modeli kombajnów o mniejszej 
wydajności, które mają trudności z omłotem  
i prawidłowym oczyszczeniem ziarna 

Przy wilgotnościach powyżej 32% problemem 
jest niedomłacanie lub uszkadzanie ziarna. U od-
mian o gorszej wymłacalności kolb i w gorszych 
warunkach pogodowych odsetek uszkodzonych 
lub pokruszonych ziaren może być dość znacz-
ny. W specjalistycznych kombajnach z osiowym 
(często dwubębnowym) zespołem młócącym, 
oddzielanie ziarna z kolb następuje przez wy-
cierające działanie bębna, co zapewnia mniejsze 
uszkodzenia ziarna. W większości jednak typów 
kombajnów zbożowych wytrącanie ziarna nastę-
puje sposobem udarowym cepami młócącymi 
dlatego niższa wilgotność odgrywa tak dużą rolę. 
Przy większych wilgotnościach dość duże straty 
powstają na skutek utrącenia zarodka lub zarodka 
z częścią bielma, które pozostają na rdzeniu od-
rzucanym na pole. Dlatego też kukurydzę, której 
ziarno niezbyt dobrze doschło, najlepiej przezna-
czyć do innego systemu zbioru: na CCM lub LKS.

O jakości pracy kombajnu w dużym stopniu 
decyduje przystawka zbierająca. Zadaniem jej, 
oprócz dokładnego zrywania kolb jest także dobre 
rozdrobnienie pozostających na polu liści i łodyg 
oraz ich rozrzucenie po polu. Pod przystawką 
montowane są rozdrabniacze bijakowe o poziomej 
osi obrotu lub nożowe o pionowej osi obrotu. Za 
jedne z lepszych rozwiązań uważa się adaptery 
firmy Geringhoff, w których do rozdrabniania sło-
my użyte są tarcze tnące, obracające się odwrotnie 
do kierunku przepływu masy słomy. Zniszczenie 
ścierniska i rozdrobnienie łodyg tuż przy gruncie; 
aby zniszczyć zimujące w dolnych międzywęź-
lach larwy omacnicy jest szczególnie ważne  
w warunkach masowego występowania omacnicy 
prosowianki (np. południowa Polska). Dobrym, 
choć droższym rozwiązaniem jest np. podwójny 
zespół rozdrabniający, w którym nisko pracujący 
nóż obrotowy rozbija ściernisko tuż przy ziemi, 

Nowoczesny adapter pozwa la na szybki zbiór 
oraz dobre roz drobnienie i dokładne rozrzucenie 
słomy. Daje to możliwość szybszego przygotowa-
nia pola, bez stosowania dodatkowych zabiegów, 
co w przypadku późnego zbioru kukurydzy na 
ziarno decyduje o możliwości dotrzymania ter-
minów agrotechnicznych pod uprawy następcze.  
W celu szybszego rozkładu resztek warto wyko-
rzystać rozdrabniacz słomy; który choćby częścio-



352(57) 20 KUKURYDZA

wo potnie liście i rdzenie (tzw. osadki) wyrzucane 
z wytrząsacza. Zaleca się zdemontować co drugi 
nóż na bębnie rozdrabniacza i pod mniejszym 
kątem ustawić listwę przeciwnoży.

Konserwacja ziarna

W jesiennych warunkach wilgotność ziar-
na kukurydzy rzadko spada poniżej 22-

25%. Masa poomłotowa charakteryzuje się więc 
nadmierną wilgotnością i zanieczyszczona jest 
wilgotnymi resztkami liści okrywowych, plewami 
i rozkruszonymi elementami rdzenia. Przy zbyt 
długim „leżakowaniu” występują straty jakościo-
we, niestety w początkowej fazie niewidoczne 
gołym okiem. Z tego powodu omłócone ziarno 
kukurydzy szybko zagrzewa się i psuje. Ziarno 
przeznaczone do wysuszenia należy jak najszyb-
ciej wstępnie doczyścić i rozpocząć suszenie. Nie 
powinno ono czekać „w kolejce” do suszarni dłu-
żej niż 24 godziny, a przy ciepłej pogodzie lepiej 
nie przekraczać 12 godzin. Szczególną uwagę 
trzeba na to zwrócić, jeśli ziarno przeznaczone jest 
do sprzedaży na cele spożywcze lub przemysłowe. 

Suszenie ziarna jest procesem drogim i  
w dużym stopniu rzutującym na koszty produk-
cji. Koszt suszenia zależy od wilgotności ziarna, 
plonu, technologii suszenia oraz parametrów 
technicznych suszarni. Można przyjąć, że ob-
niżenie wilgotności 1 tony ziarna o 1% (czyli  
1 tonoprocent) wymaga zużycia ok. 2 litrów oleju 
opałowego, nie licząc kosztów energii elektrycz-
nej i włożonej pracy. Na tej bazie można wyliczyć 
jakie będzie zużycie oleju opałowego na 1 ha oraz 

oszacować koszty suszenia plonu z 1 ha czy 1 tony 
ziarna w zależności od wilgotności i plonu z 1 ha 
(tab. 2). Na podstawie wyliczeń w tabeli można 
zauważyć, że:
• koszt suszenia 1 tony ziarna różni się cztero-

krotnie w zależności od wilgotności w czasie 
omłotu. W przypadku bardzo mokrego ziarna 
(38%) koszt suszenia 1 tony mokrego ziarna 
wyniesie ok. 200 zł, zaś przy ziarnie suchym 
(o ok. 20% wody) – tylko 50 zł 

• wysuszenie 9 ton mokrego ziarna z 38% do 
14%, wymaga odparowania 216 tonoprocent, 
czyli zużycia ok. 430 l oleju opałowego; wysu-
szenie zaś z 26% do 14% wymaga odparowania 
108 t/%, czyli zużycia 216 l oleju

• w przypadku większego plonu kukurydzy (13 
ton), suszenie będzie kosztować odpowiednio 
więcej – od 655 zł do 2621 zł/ha – w zależności 
od wilgotności ziarna.
Tak więc nakłady bezpośrednie na energię 

(olej opałowy + energia elektryczna) przy stan-
dardowej wilgotności 30-32% wyniosą od 1,3 
do 2,0 tys. złotych na hektar (nie licząc kosztów 
pracy, kosztów pośrednich i zysku suszarni).  
W praktyce w nowoczesnych suszarniach koszt 
suszenia może zejść do 6-8 zł na tonoprocent, ale 
zamawiając usługę liczyć się trzeba ze znacznie 
większymi kosztami suszenia: od 12 nawet do 20 
zł/t/%. Oprócz oleju, zostanie także zużyta spora 
ilość energii elektrycznej.

Gwoli ścisłości dodać trzeba, że dla uprosz-
czenia założono, że suszymy do 14%. Wiadomo 
jednak, że spadek wilgotności między 16-17%  

 Tabela 2. Szacunkowe koszty suszenia ziarna w zależności od plonu i jego wilgotności  
 

Plon  
mokrego ziarna 

t/ha 

Wilgotność 
pozbio-

rowa 

Konieczny 
ubytek  
wody % 

Tono-
procenty 

Zużycie 
oleju  

opałowego 

Cena oleju 
opałowego 

Koszt  
suszenia 

ziarna  
z 1 ha 

Koszt  
suszenia  
1 tony 

9 ton 

38 24 216 432 4,20 1814 202 

32 18 162 324 4,20 1361 151 

26 12 108 216 4,20 907 101 

20 6 54 108 4,20 454 50 
 

13 ton 

38 24 312 624 4,20 2621 202 

32 18 234 468 4,20 1966 151 

26 12 156 312 4,20 1310 101 

20 6 78 156 4,20 655 50 
 

Źródło: wyliczenia własne 
 
 
  



36 KUKURYDZA 2(57) 20

a 12-13% można zrealizować metodą aktywnego 
wietrzenia, bez zużycia energii cieplnej. Trzeba 
tu przypomnieć, że po zmianach przepisów UE, 
wilgotność ziarna kukurydzy w obrocie powinna 
wynosić 12%. 

Biorąc pod uwagę wysokie nakłady na susze-
nie, dążyć należy by dojrzewające ziarno miało 
wilgotność poniżej 26%. Jest to możliwe przy 
uprawie odmian wczesnych, właściwej agro-
technice i dobrym przebiegu pogody. U odmian 
wcześnie dojrzewających oddawanie wody jest 
szybsze, w efekcie czego dość łatwo osiągają po-
ziom wilgotności poniżej 30% H2O. Wprawdzie 
plony tych odmian są nieco niższe niż grup póź-
niejszych, ale w ostatecznym rachunku uprawa 
ich jest opłacalna, ze względu na niższe koszty 
suszenia (ramka). Uprawa wczesnych odmian ma 
również inne zalety: mniejsze ryzyko uprawy, 
korzystniejsza pogoda w czasie zbioru, łatwiejsza 
organizacja prac oraz lepsza jakość ziarna. 

Ile ziarna zostaje po wysuszeniu? 

Najprościej masę mokrego ziarna przeli-
czyć można na plon ziarna wysuszone-

go dzieląc uzyskany plon przez współczynnik 
ubytku masy. W Europie dla wilgotności poniżej 
30% przyjmuje się wskaźnik ubytku 1,2-1,3; dla 
wilgotności 30-36% – 1,30–1,35; zaś dla wilgot-
ności wyższych: 1,4. Ma on swoje uzasadnienie 
nie tylko w ilości odparowanej wody, ale także 
w czystości ziarna. Im większa wilgotność, tym 
więcej zanieczyszczeń, kurzu, rozkruszonych 
ziarniaków separuje się w trakcie suszenia, przez 
co mamy do czynienia ze znacznie zwiększonym 
ubytkiem masy (od teoretycznego wyliczenia 
wzorem zamieszczonym poniżej) – stąd współ-
czynniki rosną.

Nieco dokładniej ubytek wody można wyli-
czyć posiłkując się wzorem:

Plon ziarna wysuszonego =  Y · 
2100
1100

x
x

−
−

gdzie:
Y = plon ziarna mokrego, 
x1 = wilgotność początkowa w %,
x2 = wilgotność końcowa w %.

Odnosząc do rzeczywistego końcowego plo-
nu, wzór ten daje również przybliżone wyniki, 
ponieważ przy dokładnych obliczeniach należy 
uwzględnić zanieczyszczenia i ubytki ziarna, 
które rosną wraz z wilgotnością. 

Ziarno kiszone

W przypadku ziarna niehandlowego, 
zużywanego w gospodarstwie wła-

snym, najtańszą i najbardziej zalecaną metodą 
konserwacji jest zakiszanie ziarna. Metoda ta 
nie do końca ogranicza możliwość handlowa-
nia, a w Polsce powoli rozwija się także rynek 
mokrego zakonserwowanego ziarna. Ziarno 
przeznaczone na paszę najlepiej rozdrobnić  
i zakisić w rękawach foliowych. Zakiszanie  
w rękawach foliowych zapewnia uzyskanie 
dobrej kiszonki, niezależnie zawartości suchej 
masy a nawet stopnia rozdrobnienia. Jest to wy-
nikiem szczelności okrycia i wysokiego stopnia 

zagęszczenia materiału w rękawie. Ziarno ku-
kurydzy, po jego ześrutowaniu lub zgnieceniu, 
kisi się w rękawach foliowych bez najmniejszych 
problemów. Dobre ugniecenie ześrutowanego 
ziarna i szczelność rękawa foliowego powodują, 
że straty w czasie kiszenia będą bardzo niskie 
(4-7%). Są one porównywalne z ubytkami jakie 
następują w trakcie suszenia stosunkowo mokre-
go ziarna – o wilgotności powyżej 35%. 

Mokre ziarno kisi się doskonale, byle było 
zgniecione lub rozdrobnione i odcięto dostęp 
powietrza. Kisić możemy więc w silosach ko-
morowych, przejazdowych, big-bagach, a nawet 
zwykłych workach foliowych. Przy dobrym 
okryciu i uszczelnieniu, powstaje odpowiednia 
ilość kwasu mlekowego, doskonale konserwując 
paszę. Metoda ta jest łatwa w stosowaniu, ale 
w przypadku przygotowywania paszy dla świń 
wymaga zastosowania wydajnych młynów, tak 
by na bieżąco odbierać ziarno z kombajnu, roz-
drabniać i składować w silosie. Stosując bardziej 
wydajną metodę gniecenia można znacznie taniej 
je zakonserwować. Ziarno takie może być bezpo-
średnio stosowane w żywieniu bydła, natomiast 
dla trzody chlewnej trzeba je przed skarmianiem 
odpowiednio rozdrobnić. 

wilgotność przy zbiorze mniejsza o 1 % = równoważy plon mniejszy o 1-2 dt/ha
(w zależności od przedziału wilgotności i jednostkowych kosztów suszenia)
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Możliwe jest także przechowywanie wil-
gotnego ziarna w stanie nie rozdrobnionym. 
Wymagania są jednak większe – konieczne jest 
zapewnienie warunków beztlenowych Jeśli wa-
runki są hermetyczne, zachodzi wówczas proces 
tzw. samokonserwacji (inaczej inertacji). Aktyw-
ność oddechowa ziarna i mikroflory powoduje, 
że w przeciągu 10-14 godzin zużyty zostaje cały 
tlen i zastąpiony dwutlenkiem węgla. W takich 
warunkach ustają procesy życiowe ziarna, na-
tomiast jeszcze przez jakiś czas pracują bakterie 
kiszonkowe, a wytworzony kwas mlekowy do-
datkowo konserwuje ziarno. Dzięki uniknięciu 
czaso- i energochłonnego rozdrabniania, jest 
to niewątpliwie najszybsza i najtańsza metoda 
konserwacji ziarna. Zaleca się, by do tej metody 
przeznaczać ziarno bardziej suche, o wilgotności 
mniejszej niż 30%.

Dobre wyniki inertacji uzyskuje się w dobrze 
ułożonych i chronionych rękawach foliowych. 
Przy dużych zwykle pojemnościach rękawów, 
problematyczne jest jednak zabezpieczenie przed 
dostępem powietrza po otwarciu. Istotne jest to 
zwłaszcza w okresie ciepłym, kiedy najlepiej 
opróżniać cały zbiornik, lub przynajmniej dużymi 
partiami, tak by nie dopuścić do zepsucia ziarna. 
Dlatego metoda ta sprawdza się w gorzelniach czy 
dużych farmach. Natomiast dla mniejszych gospo-
darstw bardziej przydatne są big-bagi – najlepiej 
z możliwością zamknięcia po pobraniu pewnej 

partii ziarna, czy też rzadko jeszcze spotykane  
w Polsce specjalne silosy gumowe. 

Przy przechowywaniu całego ziarna proble-
mem może być jego wybieranie. Całe ziarno 
przeznaczone dla bydła, a zwłaszcza dla świń, 
rozdrabnia się tuż przed spasaniem.

Mokre ziarno może być konserwowane kwa-
sem propionowym. Jeżeli kukurydza po zbiorze 
ma ok. 30% wilgotności, typowa dawka preparatu 
wynosi 17 kg na tonę, jeśli więcej – 22 kg. Jeśli 
kukurydza nie jest zbyt wilgotna (do 30%) dawka 
kwasu w ilości 8 litrów na tonę wystarczy na za-
konserwowanie ziarna na około, zaś 12 litrów na  
6 miesięcy. Po tym okresie, ziarno można wysu-
szyć albo zużyć bezpośrednio na paszę.

A może LKS?

Jeśli ziarno kukurydzy ma być stosowane 
jako dodatek energetyczny w żywieniu 

bydła warto rozważyć jego zbiór w postaci 
LKS – sieczki z kolb z liśćmi okrywowymi.  
W żywieniu świń LKS nadaje się tylko dla macior 
prośnych, ma bowiem ze względu na dużą za-
wartość włókna mniejsze wartości odżywcze niż 
samo ziarno kukurydzy. Metoda zbioru na LKS 
ma szereg zalet. Po pierwsze pozwala uzyskać 
o 20-25% wyższe plony paszy (w przeliczeniu 
na suchą masę); a po drugie uniezależnia nas od 
przebiegu pogody jesienią – zbiór przeprowadza 
się o ok. 2 tygodnie wcześniej niż zbiór ziarna 
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młóconego, przy wilgotności ziarna 35-40%. Taka 
metoda zbioru pomocna może być w przypadkach 
uprawy na ziarno w rejonach mniej korzystnych 
– w województwach północnych, na terenach 
wyżej położonych. Także w przypadku zasiewu 
odmiany zbyt późnej w danym rejonie, czekanie 
na zbiór na ziarno młócone może być ryzykow-
ne. Ważne jest też to że zbiór silosokombajnem 
z zamontowana przystawka do zbioru kolb jest 
szybki i stosunkowo tani – jeśli uwzględnić że 
uzyskujemy od razu gotowy materiał do kiszenia 
w silosie. Przy dobrym rozdrobnieniu produkt ten 
kisi się bez problemu przy spełnieniu podstawo-
wych warunków dobrej fermentacji. 

Zbiór nieodkoszulkowanych kolb uniezależnia 
w dużym stopniu od kaprysów pogody, bowiem 
można zbierać nawet kolby w dojrzałości mlecznej 
czy mleczno-woskowej. W starych podręcznikach 
zalecano nawet taki termin zbioru, ze względu 
na dużą smakowitość i możliwość skarmiania 
nawet nierozdrobnionych kolb. Pozostało to 
często do dziś w świadomości rolników, ale jak 
przekonują dane w tabeli 3 wiąże się ze strata-
mi w suchej masy paszy, a zwłaszcza stratami  
z tytułu nierozwiniętego i niedojrzałego ziarna 
rzędu 40%. Zbierać na LKS należy kiedy ziarno 

 Tabela 3. Wpływ terminu zbioru na plony kolb z liśćmi okrywowymi (LKS)  
 

Wyszczególnienie  
 

Jednostka 
Dojrzałość roślin  

mleczno- 
-woskowa  woskowa  początek  

pełnej  

Zawartość suchej masy  
w kolbach 

    % 
       przyrost 

40,7 
              0 

47,5 
           6,8 

54,2 
13,5 

Plon świeżej masy kolb   dt/ha 
                 % 

193,6 
         100 

209,7 
          108 

204,7 
106 

Plon suchej masy kolb   dt/ha 
                 % 

78,7 
        100 

99,5 
          126 

110,8 
141 

Plon ziarna uzyskanego z kolb 
(przeliczony na 14% H2O) 

  dt/ha 
                 % 

63,7 
         100 

79,3 
           124 

90,2 
142 

 

Dane autora  
 
 

zbliża się do dojrzałości fizjologicznej tj. osiąga 
wilgotność niższą od 45%, najlepiej nieco poniżej 
40%. Zawartość suchej masy w rozdrobnionych 
kolbach powinna wtedy wynosić 50-58% (tab. 3). 
Zbierając kolby wcześniej, w typowej dojrzałości 
na kiszonkę z całych roślin (dojrzałość ciastowato-
-woskowa) tracimy jeszcze 15-20% plonu ziarna. 
W przypadku uprawy odmian typu stay-green, 
gdzie zaleca się zbiór na kiszonkę przy prawie 
dojrzałym ziarnie, zbiór na LKS powinien być 
dokonany w zbliżonym terminie. 

Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt 
późnego terminu zbioru. Żywiąc dojrzałym ziar-
nem odmian typu flint, zapewniamy zmniejszenie 
trawienia skrobi w żwaczu i przesunięcie go do 
jelita cienkiego, co daje efekt mlekopędny. Chcąc 
więc wykorzystać to (tzw. efekt by-pass) w ży-
wieniu wysokoprodukcyjnego bydła mlecznego, 
trzeba stosować LKS o ziarnie w dojrzałości 
zbliżonej do pełnej. Oczywiście każde ziarno musi 
być uszkodzone, by podlegać trawieniu.

prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prezes Rady PZPK
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Automatyczne systemy kontrolno-sterujące stosowane  
w samojezdnych sieczkarniach do zbioru kukurydzy  

na kiszonkę
Zwiększający się z roku na rok potencjał plonotwórczy kukurydzy kiszonkowej, który obecnie 

przekracza 50 ton świeżej masy na hektar stawia wysokie wymagania producentom nowoczesnych 
sieczkarni samobieżnych. Poza osiąganiem wysokich przepustowości kluczową rolę odgrywa 
również uzyskiwanie surowca kiszonkarskiego o jak najwyższych parametrach jakościowych 
tj. równomierna długość sieczki, dokładne rozdrobnienie twardego ziarna oraz dostosowanie 
długości sieczki do zawartości suchej masy w zbieranych roślinach. Od wysokiej jakości kiszonki 
z kukurydzy zależą bowiem wyniki produkcyjne bydła mlecznego oraz opasowego.

W celu osiągania wysokiej wydajności 
masowej, wynoszącej w największych 

maszynach około 300 t/h przy jednoczesnym za-
chowaniu wysokiej jakości zbieranego surowca 
kiszonkarskiego, czołowi producenci sieczkar-
ni samobieżnych tj. Claas, John Deere, Fendt, 
Krone oraz New Holland wprowadzają syste-
matycznie do produkowanych maszyn coraz 
więcej nowoczesnych rozwiązań technicznych. 
Należą do nich m.in. system mapowania plonów, 
automatyczna regulacja długości sieczki, auto-
matyczny załadunek środków transportowych, 
system automatycznego prowadzenia maszyny 
oraz szereg systemów kontrolujących parametry 
maszyny podczas pracy. 

Automatyczne prowadzenie sieczkarni

Stosowanie bezrzędowych przystawek  
o szerokości powyżej 6 m powoduje trud-

ności w równoległym prowadzeniu maszyny  
w łanie kukurydzy. W celu odciążenia operatora 
oraz wykorzystywania całkowitej szerokości 
roboczej przyrządu zbierającego zaczęto sto-
sować systemy automatycznego prowadzenia 
sieczkarni. Najbardziej popularnym ze względu 
na zastosowanie prostego rozwiązania technicz-
nego i jednocześnie najtańszym systemem jest 
automatyczne prowadzenie maszyny wzdłuż 
rzędów. Przystawka wyposażona jest w czuj-
nik z dwoma kabłąkami, które określają jego 
odległość od dwóch sąsiadujących rzędów. Tor 
jazdy jest obierany w ten sposób aby odległość 

Fot. 1. Przystawka bezrzędowa wyposażona w czujnik prowadzenia maszyny wzdłuż rzędów



412(57) 20 KUKURYDZA

od czujnika do prawego i lewego rzędu była jak 
najbardziej zbliżona. W terminalu sieczkarni 
można również ustawić czułość i szybkość re-
akcji. Wadą tego rozwiązania jest to, że system 
ten działa poprawnie tylko w międzyrzędziach 
o rozstawie 70-75 cm. Problem z prowadze-
niem maszyny pojawia się również wtedy, gdy 
w rzędach po których prowadzone się kabłąki 
czujnika brakuje roślin. 

Bardziej zaawansowanym systemem automa-
tycznego prowadzenia, pracującym z dużą do-
kładnością niezależnie od warunków jest system 
korzystający z sygnału GPS. Podczas zbioru ku-
kurydzy sieczkarnią samojezdną wystarczająca 
jest dokładność +/- 30 cm w związku z tym uży-
wany jest darmowy sygnał EGNOS bez koniecz-
ności korzystania z sygnału korekcyjnego RTK. 
Na początku pracy operator wytycza ślad wzdłuż 
którego sieczkarnia przemieszcza się równolegle 
w następnych przejazdach. Możliwe jest wyty-
czenie linii prostej albo krzywej w zależności 
od uwarunkowań na danym polu. Ze względów 
bezpieczeństwa każdy ruch kierownicy podczas 
prowadzenia automatycznego wyłącza system. 
Dodatkowo ślady przemieszczania maszyny są 
rejestrowane i wykorzystywane do liczenia ze-
branej powierzchni w hektarach. Pozwala to na 
dokładny pomiar skoszonej powierzchni.

Mapowanie plonu

Sygnał GPS w sieczkarniach samobieżnych 
może być również wykorzystywany do 

mapowania plonów. W tym celu maszyna jest do-
datkowo wyposażona w czujniki zamontowane 
w kanale wciągająco-prasującym, które mierzą 
objętość transportowanego materiału. System 
rejestruje w czasie rzeczywistym wartość plonu 
przypisując każdemu pomiarowi współrzędne 
geograficzne. Dane są zapisywane na karcie 
pamięci albo za pomocą systemu telemetrycz-
nego wysyłane bezpośrednio na serwer. Na ich 
podstawie tworzona jest mapa plonów, która 
służyć może do analizy wyników produkcyjnych 
i pozwala wykonać plany nawożenia. Aby system 
działał prawidłowo i przeliczał objętość na masę 
niezbędne jest przeprowadzenie kalibracji, czyli 
wykonanie tzw. ważenia kontrolnego. Należy to 
zrobić na początku pracy i przy każdej zmianie 
zawartości suchej masy oraz udziału kolb w całej 
masie roślin. W trakcie kalibracji napełnia się 
jedną przyczepę objętościową a następnie waży 
masę sieczki, która się na niej znajduje. Uzy-
skany wynik wpisuje się w terminalu po czym 
system przelicza ją na masę właściwą. 

Poza przesyłaniem danych mapowania 
plonów telemetria służy również do rejestro-
wania i zapisywania na serwerze parametrów 

Fot. 2. Wszystkie parametry systemu automatycznego prowadzenia sieczkarni ustawia się w terminalu sieczkarni
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eksploatacyjnych tj. zużycie paliwa, wydajność 
powierzchniowa, czas pracy i lokalizacja oraz 
wszystkie kody błędów generowane przez ma-
szynę. Informacje te można odczytać w aplikacji 
mobilnej albo przeglądarce internetowej i mogą 
służyć do zdalnej kontroli pracy sieczkarni. 
Dodatkowo po skończonym sezonie można stwo-
rzyć analizy podsumowujące parametry pracy. 

Regulacja przepływu masy i długości 
sieczki

W celu uzyskania wysokiej wydajności 
i jak najlepszego wykorzystania siecz-

karni wprowadzony został system automatycz-
nej regulacji prędkości jazdy. Rozwiązanie 
to wyposażone jest w trzy tryby jazdy: praca 
z maksymalnym obciążeniem silnika, utrzy-
manie przepustowości na stałym poziomie 
albo praca z zadaną prędkością. Pierwszy tryb 
dostosowuje prędkość jazdy tak aby obciążenie 
silnika było bliskie 100%. Pozwala to osiągnąć 
najwyższą wydajność powierzchniową jak 
i masową. Drugi tryb dostosowuje prędkość 
jazdy do zadanej przepustowości. Ma to na celu 
odciążenie operatora oraz utrzymywanie stałej 
przepustowości bez jego ingerencji nawet w nie-
równomiernym łanie. W tym układzie wykorzy-
stywane są te same czujniki pomiaru przepusto-
wości co do określenia wysokości plonu. Trzeci 

tryb pozwala na jazdę ze stałą prędkością bez 
konieczności pilnowania jej przez operatora. Jest 
to pomocne w dostosowaniu prędkości środków 
transportowych do sieczkarni. 

Nowoczesne sieczkarnie samobieżne z sil-
nikami o dużej mocy przekraczającej 350 kW 
mogą być dodatkowo wyposażone w system 
dopasowujący moc silnika do zmieniającego 
się obciążenia. W oprogramowaniu maszyny 
zapisanych jest kilka różnych charakterystyk 
pracy silnika. Jeśli w danym momencie zespół 
rozdrabniający jest mniej obciążony, system 
automatycznie zmienia charakterystykę pracy. 
Tym samym, moc silnika ulega zmianie i jest 
dostosowywana do aktualnego obciążenia ma-
szyny. Takie rozwiązanie ma na celu zmniejsze-
nie zużycia paliwa. 

Jednym z podstawowych warunków uzy-
skania kiszonki o wysokiej jakości jest dobór 
właściwej długości sieczki do aktualnych para-
metrów zbieranych roślin – głównie zawartości 
w nich suchej masy. Pomiar zawartości suchej 
masy w zbieranych roślinach był wykonywany 
za pomocą czujnika wilgotności umieszczonego 
w kanale wyrzutowym i połączono z systemem 
automatycznie regulującym długość cięcia. 
Obecnie w nowych samobieżnych sieczkarniach 
oferowanych na rynku polskim stosowane są 
dwa typy systemów. W pierwszym stosuje się 

Fot. 3. Właściwa długość sieczki i dokładne rozdrobnienie ziarna stanowi podstawę uzyskania kiszonki 
o wysokiej jakości
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czujnik bezpośredni, który poprzez pomiar 
przewodnictwa masy przemieszczanej w kanale 
wyrzutowym określa jej wilgotność. System ten 
jest tańszy ale cechuje się mniejszą dokładnością. 
Wadą tego rozwiązania jest też konieczność 
regularnego czyszczenia czujnika w celu uzy-
skiwania miarodajnych pomiarów. Drugi system 
stosowany do pomiaru wilgotności zbieranych 
roślin kukurydzy, wykorzystuje zaawansowaną 
technologię spektroskopii NIR. W kanale wy-
rzutowym zamontowany jest czujnik bliskiej 
podczerwieni, który wykorzystuje promienio-
wanie w zakresie 14300-4000 cm-1 (700-2500 
nm). Istotą działania tej metody jest absorpcja 
promieniowania podczerwonego przez badany 
materiał w tym przypadku jest to przepływająca 
sieczka z roślin kukurydzy. Na podstawie dłu-
gości fal system określa zawartość suchej masy  
w materiale. Dzięki wysokiej częstotliwości – 20 
próbek na sekundę, rozwiązanie to cechuje się 
bardzo wysoką dokładnością. Firmy John Deere 
i New Holland dodatkowo wykorzystują system 
NIR do pomiaru zawartości składników pokar-
mowych takich jak skrobia i białko. Informacje te 
pozwalają określić wartość pokarmową surowca  
kiszonkarskiego. 

Automatyczny załadunek sieczki

Podczas zbioru kukurydzy sieczkarnia-
mi samobieżnymi o przepustowości 

przekraczającej 150 t/h napełnienie przyczepy 
objętościowej o pojemności 40 m3 trwa około 
7 minut. Aby w najwyższym stopniu wykorzy-
stać wydajność maszyny oraz zminimalizować 
straty, dobór środków transportowych o dużej 
pojemności jest zatem konieczny. Załadunek 
sieczki na środki transportowe odbywa się pod-
czas jazdy i wymaga bardzo dużego skupienia  
i doświadczenia operatora. Aby odciążyć w tym 
zakresie pracę operatora, producenci wprowa-
dzili do wyposażenia sieczkarni systemy wspo-
magające napełnianie przyczep objętościowych. 
Najprostszym rozwiązaniem stosowanym w celu 
usprawnienia napełniania przyczep jest kamera 
zamontowana na kanale wyrzutowym. W kabi-
nie operatora znajduje się monitor, na którym 
wyświetlany jest obraz przedstawiający cały 
obszar załadunku. Kamera z monitorem ułatwia 
napełnianie przyczep, ale odciąża operatora 
tylko w pewnym stopniu. Bardziej zaawanso-
wanym rozwiązaniem jest system automatycznie 
sterujący kanałem wyrzutowym. Wykorzystuje 
on technologię cyfrowej analizy obrazu. Kiedy 
w obrębie kamery znajduje się przyczepa, system 
wyznacza jej krawędzie i w ich obrębie steruje 

Fot. 4. Obraz z kamer zamontowanych na maszynie wyświetlany jest na monitorze w kabinie
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kierownica kanału wyrzutowego. Dodatkowo 
rozpoznaje stopień napełnienia i sygnalizuje 
kiedy przyczepa jest napełniona. Operator 
ustawia stopień napełnienia przyczepy, obszar 
bezpieczeństwa od przedniej oraz tylnej ściany 
i kontroluje cały proces na monitorze w kabinie. 
Aby system działał efektywnie konieczne jest 
stosowanie dużych przyczep objętościowych. 

Automatyczne ostrzenie noży i regulacja 
stalnicy

Bardzo ważnym czynnikiem podczas 
zbioru kukurydzy na kiszonkę jest równa 

długość cięcia roślin. W celu osiągnięcia zadowa-
lających efektów należy regularnie ostrzyć noże 
i następnie regulować ich odległość do stalnicy. 
Nowoczesne sieczkarnie samojezdne wyposażo-
ne są w system automatycznego ostrzenia noży 
i ich regulacji od stalnicy. Proces ten odbywa 
się w pełni automatycznie. Operator ustawia  
w terminalu tylko liczbę cykli i wielkość szcze-
liny pomiędzy krawędzią stalnicy a nożami.  
Dzięki zastosowanym czujnikom stukowym 
odległość ta może wynosić nawet 0,1 mm co 
zapewnia bardzo dobrą jakość cięcia. Czujni-
ki te stanowią również zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem stalnicy w przypadku pękniętego 
noża lub innego kontaktu z bębnem nożowym. 
Dodatkowo zespół rozdrabniający jest zabezpie-

czony przez detektor metalu, który po wykryciu 
metalowego ciała obcego w kanale wciągającym 
zatrzymuje natychmiast zespół podający.

Aplikatory dodatków ułatwiających zaki-
szanie 

Podczas zbioru kukurydzy o zawartości 
suchej masy powyżej 35% mogą pojawić 

się problemy z zakiszaniem [3, 6]. W takim 
przypadku korzystne jest stosowanie środ-
ków zakiszających. Nowoczesne sieczkarnie 
samojezdne mogą być wyposażone w system 
dozująco-aplikujący. Ciekłe dodatki ułatwiające 
zakiszanie pasz. Rozpylacze mogą być umiesz-
czone zarówno w kanale wyrzutowym, na wy-
locie rozdrabniacza ziarna jak również w kanale 
wciągającym. Układ ten może być wyposażony 
w dwa zbiorniki: do rozwodnionej substancji i do 
środka skondensowanego. Miejsce aplikacji oraz 
dawka zależy od rodzaju zastosowanego środka 
zakiszającego. Jeżeli sieczkarnia posiada sys-
tem określania wilgotności to dawka może być 
ustalana na podstawie zawartości suchej masy 
i na bieżąco automatycznie dostosowywana do 
aktualnych parametrów zbioru.  Precyzyjne daw-
kowanie pozwala ograniczyć zużycie preparatu 
i uzyskać kiszonkę o wysokich parametrach. Po 
stosowaniu środków zakiszających konieczne 
jest dokładne umycie zespołów roboczych ma-

Fot. 5. Wykorzystywanie środków transportowych o dużej pojemności do odbioru rozdrobnionych roślin  
od sieczkarni samobieżnych o dużej wydajność sprzyja ograniczaniu strat podczas zbioru kukurydzy na kiszonkę
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szyny, gdyż przyspiesza on korozję elementów 
metalowych. 

Dzięki wymienionym systemom automa-
tycznym możliwe jest osiąganie większych 
wydajności przez samobieżne sieczkarnie  przy 
jednoczesnym ograniczeniu strat podczas zbioru. 
Lepsze wykorzystanie potencjału maszyny po-
zwala też zmniejszyć jednostkowe koszty eksplo-
atacji. Systemy kontrolno-sterujące odciążające 
operatora takie jak: system automatycznego 
sterowania maszyną, system automatycznego 

Fot. 6.  Zespół rozdrabniający z systemem automatycznego ostrzenia wraz z automatyczną regulacją stalnicy

załadunku sieczki oraz system automatycznej 
regulacji prędkości jazdy w znacznym stopniu 
ułatwiają pracę sieczkarnią samobieżną. Bieżą-
ce regulacje większości parametrów roboczych 
operator może wykonać z kabiny za pomocą 
wielofunkcyjnego podłokietnika. Podczas zbio-
ru kukurydzy nowoczesnymi sieczkarniami 
mogą być tworzone mapy plonów oraz rejestr 
parametrów roboczych maszyny co umożli-
wia wykonanie późniejszych analiz i ułatwia 
podejmowanie decyzji w następnych sezonach 
agrotechnicznych.

mgr inż. Krzysztof Krzyżaniak
dr hab. inż. Ireneusz Kowalik

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

(fot. autor)
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Informacje PZPK
Wiosna br. – po bezśnieżnej i stosunkowo ciepłej zimie – nie 

była najłaskawsza dla uprawy kukurydzy. Wielu rolników obserwując 
przebieg pogody, aby zabezpieczyć się przed kolejną suszą i skorzystać  

z zapasów wody zimowej rozpoczęło siewy kukurydzy w pierwszych dniach 
kwietnia. Tegoroczna wiosna okazała się jednak stosunkowo chłodna oraz 

sucha, co nie sprzyjało wschodom ziarna kukurydzy, które do prawidłowego 
rozwoju wymagają temperatury gleby 8-10 stopni. Szczególnie wrażliwe na niskie temperatury 
gleby podczas kiełkowania są odmiany ziarna typu dent.

Taka sytuacja spowodowała wydłużenie 
okresu wschodów a w konsekwencji 

opóźnienie w rozwoju roślin kukurydzy, które to 
obserwujemy jeszcze w miesiącu czerwcu. Jest 
jednak nadzieja, że opady na przełomie maja  
i czerwca, choć punktowe, korzystnie wpłyną na 
rozwój kukurydzy i spowodują przyspieszenie 
jej wzrostu. Rolnicy liczą, że po dwóch minio-
nych latach o niskich plonach zarówno całych 
roślin jak i ziarna, obecny rok zrekompensuje 
poniesione straty i pozwoli uzupełnić zapasy, 
zwłaszcza kiszonki. Paradoksalnie przedsta-
wiają się też ceny ziarna kukurydzy, które po-
mimo niskich zbiorów są na niskim poziomie  
i w wielu przypadkach nie pokrywają nakładów 
poniesionych na uprawę kukurydzy. Przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest wiele, a najważniejsze 
z nich to zmniejszenie zapotrzebowania rynku 
wewnętrznego na ziarno kukurydzy na pasze 
oraz przetwórstwo. Drugim powodem niskich 
cen na suche ziarno kukurydzy jest jego import  
z Ukrainy, gdzie niskie koszty produkcji pozwa-
lają na tani eksport. Aby ten często nadmierny 
import ograniczyć, z prośbą o interwencję zwra-
caliśmy się do resortu rolnictwa. 

W minionym roku zakończyliśmy kolejną 
edycję programu finansowanego z Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych 
realizowanego pod hasłem „Złote ziarno ku-
kurydzy w zdrowej polskiej diecie”. Celem tej 
promocji było i jest wprowadzenie do żywienia 
na szerszą niż dotychczas skalę przetworów 
produkowanych w oparciu o ziarno kukurydzy, 
podkreślając jej walory smakowe jak i odżyw-
cze. Promocja ta prowadzona była na imprezach 
organizowanych przez PZPK, na warsztatach 
kulinarnych, wystawach jak również poprzez ar-

tykuły zamieszczone w prasie, a całość promocji 
podsumowana została na konferencji prasowej.

Na kolejny rok nowy projekt programu 
kontynuujący promocję produktów z udziałem 
kukurydzy w żywieniu człowieka został złożo-
ny do KOWR-u (Krajowy Ośrodek Wspierania 
Rolnictwa. 

Na 2020 rok wspólnie z COBORU (Central-
ny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw-
nych) w ramach prowadzonego Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego założono na 
terenie kraju doświadczenia ze 133 odmianami 
na zbiór ziarna oraz 71 odmianami zbierany-
mi na kiszonkę. Ze względu na różne klasy 
wczesności, występujące w obrębie odmian 
kukurydzy, porównanie odmian pod względem 
plonowania jak i dojrzewania prowadzone jest 
w trzech klasach wczesności: wczesne FAO do 
230, średniowczesne FAO 230-260 oraz śred-
nio późne FAO powyżej 260. Do doświadczeń 
firmy hodowlane zgłaszają odmiany które są 
już zarejestrowane w katalogu polskim oraz 
odmiany zarejestrowane w jednym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, a także nie 
są odmianami GMO. Wyniki tych doświadczeń 
są dostępne po zbiorach po ich opracowaniu na 
stronach informacyjnych PZPK oraz COBORU 
jak i licznych artykułach publikowanych na 
łamach prasy rolniczej. Wypada w tym miejscu 
zachęcić wszystkich rolników uprawiających 
kukurydzę do korzystania z wyników naszych 
doświadczeń przed podjęciem decyzji o wybo-
rze najodpowiedniejszej odmiany dla danego 
rejonu i kierunku użytkowania. 

Na bieżący rok przygotowujemy dwa spotka-
nia z rolnikami znane od lat pod hasłem dnia 
kukurydzy. 
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Przypominamy, że na naszej stronie internetowej www.kukurydza.info.pl  
w zakładce „Kontakt” umieszczona jest DEKLARACJA przystąpienia do PZPK. 

Do wyboru są dwie wersje deklaracji: tradycyjna – do wydrukowania, wypeł-
nienia ręcznego i odesłania pocztą oraz elektroniczna, on-line, gdzie podająć 
swoje dane można bezpośrednio zgłosić akces do Związku.

   Serdecznie zapraszamy do członkowstwa w PZPK
      Rada Związku

Spotkania te planowane są w Zakładzie Do-
świadczalnym IUNG Osiny k/Puław woj. lubel-
skie w terminie 11 września oraz w Podlaskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego Szepietowo  
w dniu 13 września. 

Do prezentacji swoich odmian kukurydzy  
w Zakładzie Doświadczalnym IUNG Osiny 
zgłosiło się 11 firm oraz trzy firmy które posze-
rzyły swoją ofertę o odmiany soi. W Podlaskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego Szepietowo 
do prezentacji zgłosiło się 21 firm hodowlano-
-nasiennych. 

Z uwagi na epidemię koronawirusa i ograni-
czenia w organizacji imprez masowych wpro-
wadzone przez władze państwowe, na dzień 
dzisiejszy organizacja planowanych spotkań 
na polach demonstracyjnych stoi pod znakiem 
zapytania. 

Informacje na ten temat podamy w terminie 
poprzedzającym spotkanie, za pośrednictwem 
internetu. Jednak aby nie pozbawić rolników 
oceny tegorocznej sytuacji w produkcji kukury-
dzy oraz dostępu do informacji na temat przy-
gotowanej oferty odmianowej na rok przyszły, 
planowane jest na poletkach przygotowanych pod 
tegoroczne pokazy nakręcić film z wypowiedzią 
właściciela odmiany i zamieszczenie jego na 
stronie Związku oraz gospodarza imprezy.

Na rok bieżący przypada jak co roku obowią-
zek przeprowadzenia Walnego Zebrania PZPK, 
tym razem w formie sprawozdawczo-wyborczej 
kończącej aktualną kadencję Rady Związku  
i Komisji Rewizyjnej. Zebranie takie zaplano-
wane było na 21 marca br. jednak z uwagi na 
ogłoszony stan epidemii w kraju zostało odwo-
łane. Nowy termin Walnego Zebrania Związku 
planowany jest na miesiąc listopad br. i będzie 
połączony ze spotkaniem z firmami hodowlano-
-nasiennymi podsumowującym doroczną pracę 
Związku.

***

Związek poparł inicjatywę Zespołu Badaw-
czego Uczelni, Instytutów Badawczych i Bran-
żowych, Producentów środków biologicznych, 
Usługodawców zabiegów ochrony biologicznej 
oraz Polskich Organizacji Producentów Ro-
ślin wsparcia stosowania metod biologicznych  
w walce przeciwko szkodnikom i chorobom 
roślin (treść petycji umieszczono na kolejnych  
4 stronach czasopisma). 

Eugeniusz Piątek
Dyr. Biura PZPK
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Lublin, 20 lipca 2020 r. 
W imieniu  
Zespołu Badawczego Uczelni 
Instytutów Badawczych i Branżowych,  
Usługodawców zabiegów ochrony biologicznej  
Producentów środków biologicznych 
Polskich Organizacji Producentów roślin rolniczych i ogrodniczych: 

Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz 
Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  
ul. Głęboka 28; 20-612 Lublin 
e-mail: malgorzata.bzowska@up.lublin.pl 
tel. kom. 693 353 172 

 
Pan  
Jan Krzysztof Ardanowski  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
Szanowny Panie Ministrze, 
 zwracamy się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia skali 
stosowania biologicznej ochrony upraw w Polsce. W obliczu przygotowań nowego modelu 
Wspólnej Polityki Rolnej UE i konieczności wdrożenia strategii „Europejski Zielony Ład” 
„od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, wspieranie ochrony 
biologicznej jest szczególnie uzasadnione, ponieważ pozwala zmniejszyć zużycie 
chemicznych środków ochrony roślin i zagrożenia z nimi związane, powiększyć areał upraw 
ekologicznych i chronić różnorodność biologiczną. Zgodnie z wytycznymi komunikatu 
Komisji do Parlamentu Europejskiego z dnia 20.05.2020 r. (strategia „od pola do stołu”) UE 
będzie dążyć do sojuszy ekologicznych i współpracy międzynarodowej w zakresie 
agroekologii i różnorodności biologicznej i w swój projekt planu działania (załącznik 
komunikatu) wpisuje: „zmianę odpowiednich rozporządzeń wykonawczych objętych ramami 
dotyczącymi środków ochrony roślin w celu ułatwienia wprowadzenia do obrotu środków 
ochrony roślin zawierających biologiczne substancje czynne”. Zachęca także obywateli do 
szerokiej debaty na temat zrównoważonej polityki żywnościowej.  

Również Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem 
środków ochrony roślin (2018-2022) promuje niechemiczne metody ochrony roślin, w tym 
metody biologiczne. 

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom składamy petycję zmierzającą do poprawy obecnej 
sytuacji w zakresie wykorzystania biologicznych (wirusy, mikro- i makroorganizmy) oraz 
biotechnicznych (produkty procesów mikrobiologicznych, wyciągi z roślin, feromony) 
środków ochrony roślin w Polsce.  

Nasze wieloletnie doświadczenie, jako zespołu naukowców i przedsiębiorców 
zaangażowanych w rozwój metod i rynku usług biologicznej ochrony roślin, zmusza nas do 
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zabrania głosu w tej pilnej sprawie wsparcia wdrażania na większą skalę biologicznej ochrony 
roślin.  

Uzasadnienie  

1. Pomimo dostępności środków ochrony biologicznej o potwierdzonej skuteczności 
i nowoczesnych technologii ich stosowania zarówno w uprawach pod osłonami, jak 
również w sadach, polowych uprawach warzyw, oraz rolniczych uprawach 
wielkoobszarowych, obecnie w Polsce metody biologiczne wykorzystywane są na 
stosunkowo niewielką skalę. 

Sytuację tę można dobrze zilustrować na przykładzie zwalczania omacnicy prosowianki 
(Ostrinia nubilalis) – szkodnika upraw kukurydzy, malin, chmielu i innych 
grubołodygowych roślin. Szkodnik ten występuje masowo w Europie – w tym na całym 
obszarze Polski. Straty w uprawie kukurydzy (rzędu 70- 100% plonu) spowodowane 
żerowaniem gąsienic tego szkodnika to nie tylko bezpośrednie zmniejszenie zbiorów, ale 
i ich skażenie mykotoksynami. Pomimo wysokiej skuteczności dostępnych metod 
biologicznych przeciwko omacnicy prosowiance (65-96%) i kosztów zabiegów 
porównywalnych z kosztem użycia środków chemicznych, skala stosowania tej formy nie 
zwiększa się znacząco od 2013 roku. Obecnie w Polsce ochronę biologiczną 
(z wykorzystaniem np. kruszynka Trichogramma sp.) stosuje się zaledwie na 5 tys. ha – 
przy uprawach kukurydzy obejmujących ponad 1 mln ha [1300 tys. ha w 2020].  

Obecnie na Polskim rynku znajduje się wiele biologicznych środków ochrony roślin 
zawierających bakterie, wirusy, grzyby i nicienie owadobójcze, o skuteczności 
porównywalnej z chemicznymi pestycydami, które są stosowane w różnych uprawach do 
zwalczania szkodliwych gąsienic, larw chrząszczy, mszyc, przędziorków i wielu innych 
agrofagów. Ponadto wśród zarejestrowanych pestycydów można odnaleźć szereg 
biologicznych fungicydów. Środki te stanowią jednak tylko 2% wśród wszystkich 
zarejestrowanych środków ochrony roślin, podczas gdy na świecie stanowią już 4% 
rynku pestycydów.  

2. Producenci preparatów biologicznych i przedsiębiorstwa świadczące usługi ochrony 
upraw metodami biologicznymi, pomimo stosowania wyspecjalizowanych i skutecznych 
technologii nie są w stanie konkurować w skali promocji z koncernami produkującymi 
chemiczne środki ochrony roślin.  

3. Wiedza rolników w kwestii ochrony biologicznej upraw jest wciąż mała, a propagowanie 
metod biologicznych niedostateczne. Upowszechnianie informacji w postaci 
sporadycznych artykułów w prasie rolniczej nie prowadzi do pożądanych skutków. 
Rolnicy często nie mają świadomości konieczności zachowania równowagi biologicznej 
w uprawach i stosując chemiczne środki ochrony ulegają presji rzekomo większej ich 
skuteczności.  

4. Podsumowując, walory ochrony biologicznej upraw to: 
 nieinwazyjne i ekologicznie akceptowane preparaty biologiczne zastępujące 

środki ochrony chemicznej, 
 eliminacja obciążeń środowiska i niszczenia organizmów pożytecznych, 
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 brak pozostałości pestycydów w plonach, 
 ograniczenie zjawisk uodporniania się szkodników i patogenów na środki 

ochrony,  
 zwiększenie możliwość spełnienia założeń rolnictwa ekologicznego, 
 umożliwienie zachowania i/lub zwiększenia bioróżnorodności w uprawach, 
 wysokie bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska. 

Zdaniem Zespołu jedyną skuteczną zachętą dla rolników do stosowania zabiegów 
ochrony biologicznej będzie stworzenie krajowego programu wspierania zabiegów 
biologicznych – w formie dofinansowania – podobnego do programów wprowadzonych 
w innych krajach UE (jak np. w Czechach, Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji czy Belgii) 
a także poza Unią (jak np. w Szwajcarii). 

Wspieranie stosowania metod biologicznych przeciwko szkodnikom i chorobom 
roślin powinno obejmować dofinansowanie rolnikom zabiegów ochrony biologicznej.  

W imieniu grupy instytucji i podmiotów od lat zaangażowanych w badania nad 
skutecznością metod biologicznej ochrony roślin, ulepszaniem ich oraz monitoro-
waniem i rozwojem rynku ochrony biologicznej roślin 

Z wyrazami szacunku 

…………………………… 
Małgorzata Bzowska- Bakalarz 

Zespół Instytutów Badawczych i Branżowych, Usługodawców zabiegów ochrony biologicznej, Producentów 
biologicznych środków ochrony, Polskich Organizacji Producentów roślin rolniczych i ogrodniczych: 
(25 instytucji i 37 osób) 

Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz 
malgorzata.bzowsk@up.lublin.pl 
Katedra Maszyn Rolniczych Leśnych i Transportowych 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek 
Dyrektor 
wo@iung.pulawy.pl 
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I 
GLEBOZNAWSTWA-PIB 

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński  
Dyrektor 
m.mrowczynski@iorpib.poznan.pl 
 
Prof. dr hab. Danuta Sosnowska  
D.Sosnowska@iorpib.poznan.pl 
 
Prof. dr hab. Marek Tomalak  
M.Tomalak@iorpib.poznan.pl 
 
Dr hab. Paweł Bereś 
P.Beres@iorpib.poznan.pl 
 
Dr hab. Jolanta Kowalska 
J.Kowalska@iorpib.poznan.pl 
 
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PIB POZNAŃ 

Prof. dr hab. Cezary Sławiński  
Dyrektor 
c.slawinski@ipan.lublin.pl 

INSTYTUT AGROFIZYKI PAN W LUBLINIE 
 

Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus - przewodniczący 
dariusz.grzebelus@urk.edu.pl 
KOMITET NAUK AGRONOMICZNYCH 
PAN 
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii UR 
Kraków 
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Prof. dr hab. Cezary Tkaczuk 
cezary.tkaczuk@uph.edu.pl 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa  
 UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-
HUMANISTYCZNY 
 ul. B. Prusa 14,08-110 SIEDLCE 

Prof.dr hab. Michał Hurej 
michal.hurej@upwr.edu.pl 
Prof. dr hab. Stanisław Pietr 
stanislaw.pietr@up.wroc.pl 
Katedra Ochrony Roślin 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE 
WROCŁAWIU 

prof. dr hab. Joanna Puławska  
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