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W lutym 2016 zostały one zarejestrowane. 
Wśród nich 12 to odmiany ziarnowe, 

14 kiszonkowe i 1 przydatna na oba kierunki 
użytkowania. 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. W roku 2015 wycofano 21 takich od-
mian. Cały zestaw liczy obecnie 179 pozycji (48 
odmian krajowych i 131 zagranicznych).

Niżej zamieszczone zostały opisy nowych 
odmian. Litery SC i TC oznaczają odmiany 
mieszańcowe odpowiednio dwuliniowe (poje-
dyncze) i trójliniowe. Obok nazw odmian podano 
skrótowe nazwy firm hodowlano-nasiennych. 
Charakteryzując odmiany, porównywano je 
z wzorcami odpowiednich grup wczesności. 
Wzorzec zbiorowy tworzyły wszystkie odmiany 
wpisane do Krajowego rejestru oraz odmiany 
z Wspólnotowego katalogu (CCA), oceniane  
danej grupie.

Nowe odmiany kukurydzy –  2016 r.
Każdego roku firmy hodowlano-nasienne zgłaszają do badań urzędowych liczne nowe odmiany 

kukurydzy z zamiarem wpisania ich do Krajowego rejestru. Spośród  odmian zgłoszonych do 
badań urzędowych przed dwoma laty, kryterium rejestrowe, tj. zadowalającą wartość gospo-
darczą, odrębność od innych zarejestrowanych odmian, wyrównanie pokroju roślin i trwałość 
cech morfologicznych w doświadczeniach 2014-2015 spełniło 27 odmian. 

Odmiany do uprawy na ziarno

Grupa wczesna

Kwintus (KWS). Odmiana TC, wczesna, 
FAO 220. Plon ziarna duży do bardzo dużego. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym 
i zębokształtnym. Rośliny dość niskie, o dość 
dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia 
w masie kolby nieco powyżej średniego. Dość 
duża odporność na fuzariozę kolb i głownię kolb 
a mniejsza odporność na fuzariozę łodyg. Dość 
dobry wigor roślin w początkowej fazie wegeta-
cji; po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. 

LG30179 (Limagrain). Odmiana SC, wcze-
sna, FAO 200. Plon ziarna średni. Typ ziarna 
zbliżony do zębokształtnego. Tworzy niskie 
rośliny, o dużej odporności na wyleganie. Udział 
rdzenia w masie kolby nieco powyżej średniego. 
Średnia odporność na fuzariozę kolb i głownię 
łodyg. Wczesny wigor roślin w początkowej fa-
zie wegetacji na poziomie wzorca; po dojrzeniu 
ziarna liście i łodygi zasychają. 

SM Hetman (HR Smolice). Odmiana TC, 
średniowczesna, FAO 240. W porównaniu  
z wzorcem grupy wczesnej w której była oce-
niana, charakteryzował ją duży plon ziarna  
i stosunkowo późne dojrzewanie. Ziarno typu 

pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształt-
nym. Tworzy wysokie rośliny. Udział rdzenia 
kolbowego w masie kolby powyżej średniego. 
Odporność na fuzariozę kolb średnia. Dobry 
wigor roślin w początkowej fazie wegetacji; po 
dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. 

Grupa średniowczesna

Acropole (KWS). Odmiana TC, wczesność na 
pograniczu grupy średniowczesnej i średniopóź-
nej, FAO 250-260. Plon ziarna duży. Ziarno typu 
pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształt-
nym. Tworzy wysokie rośliny. Udział rdzenia  
w masie kolby nieco poniżej średniego. Odpor-
ność na fuzariozy średnia. Dobry wigor roślin w 
początkowej fazie wegetacji; po dojrzeniu ziarna 
liście i łodygi zasychają. 

ES Asteroid (Euralis). Odmiana SC, śre-
dniowczesna, FAO 240. Plon ziarna bardzo duży. 
Typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Tworzy 
wysokie rośliny. Udział rdzenia w masie kolby 
nieco poniżej średniego. Dość duża odporność na 
fuzariozę kolb i głownię łodyg. W początkowej 
fazie wegetacji wigor roślin średni; po dojrzeniu 
ziarna liście i łodygi zasychają. 
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ES Constellation (Euralis). Odmiana SC, 
średniowczesna, FAO 240-250. Plon ziarna duży. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym  
i zębokształtnym. Rośliny wysokie. Udział 
rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. 
Dość duża odporność na fuzariozy a mniejsza 
odporność na głownię kukurydzy na łodygach. 
Słabszy wigor roślin w początkowej fazie wege-
tacji; w okresie dojrzałości ziarna, liście częścio-
wo utrzymują zieleń (stay green). 

ES Meteorit (Euralis). Odmiana SC, śre-
dniowczesna, FAO 240. Plon ziarna duży. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym 
i zębokształtnym. Wysokość roślin poniżej 
średniej. Udział rdzenia w masie kolby nieco 
poniżej średniego. Dość duża odporność na 
fuzariozę kolb, głownie kukurydzy i omacnice 
prosowiankę. Średni wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji; w fazie dojrzałego ziarna, liście 
częściowo pozostają zielone. 

ES Zorion (Euralis). Odmiana SC, średniow-
czesna, FAO 240. Plon ziarna duży. Ziarno typu 
pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształt-
nym. Rośliny średniej wysokości. Ma dość 
korzystną strukturę kolb (udział rdzeni poniżej 
średniej). Ma dość dużą odporność na fuzarioze 
(łodyg i kolb) i głownię łodyg. Średni wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji; w fazie dojrzałego 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone. 

Farmezzo (FarmSaat). Odmiana SC, śre-
dniowczesna, FAO 250. Plon ziarna duży. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębo-
kształtnym. Rośliny średniej wysokości. Udział 
rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. 
Dość duża odporność na głownię łodyg. Średni 
wigor roślin w początkowej fazie wegetacji; po 
dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. 

MAS 20P (Maisadour). Odmiana SC, wcze-
sność na pograniczu grupy średniowczesnej  
i średniopóźnej, FAO 250-260. Plon ziarna duży. 
Typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Two-

Tabela 1. Doświadczenia na ziarno. Odmiany wpisane do Krajowego rejestru w roku 2016  
(wyniki doświadczeń rejestrowych 2014-2015) 

Odmiany 
Hodowca/ 

Pełnomocnik 
hodowcy 

Liczba  
FAO 

Plon ziarna  
przy 14%  

wody 
(dt z ha) 

Wilgotność 
ziarna  

w czasie 
zbioru 

(%) 

Wysokość 
roślin  
(cm) 

Rośliny 
stojące 

(%) 

Fuzarioza 
(%) 

łodyg kolb 

procent wzorca odchylenia od wzorca 

Wzorzec – grupa wczesna 89,3 23,5 274 91 15 11 

Kwintus KWS 220 106  102  -10  4  5  -5 

LG30179 Limagrain 200 100  92  -16  6  1  -2 

SM Hetman HR Smolice 240 104  108  8  2  2  -3 

Wzorzec – grupa średniowczesna 93,9 24,5 272 92 15 8 

Akropole KWS 250-260 105  107  12  1  -2  1 

ES Asteroid Euralis 240 107  101  10  1  0  -2 

ES Constellation Euralis 240-250 105  102  7  3  -5  -2 

ES Meteorit Euralis 240 104  96*  -6  3  -1  -4 

ES Zorion Euralis 240 105  97  -3  3  -3  -4 

Farmezzo FarmSaat 250 105  105*  0  -1  0  -1 

MAS 20P Maisadour 250-260 104  108  11  1  -1  -2 

SM Hubal HR Smolice 240 101  101  8  2  2  -1 

SM Jubilat HR Smolice 230-240 100  96  3  -1  2  0 

Wzorzec – grupa średniopóźna 95,8 25,8 274 96 13 8 

Codigip Caussade 260 104  99  -8  -2  2  -2 

Kol. 5: * - % wzorca z roku 2015 (wartość wzorca w roku 2015 – 20,7%) 
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Odmiany do uprawy na kiszonkę

rzy wysokie rośliny. Udział rdzenia kolbowego 
w masie kolb dość duży. Średnia odporność na 
fuzariozy, mniejsza na głownię kukurydzy na 
łodygach. Słabszy wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji; w fazie dojrzałego ziarna, liście 
częściowo pozostają zielone (stay green). 

SM Jubilat (HR Smolice). Odmiana SC, 
wczesność na pograniczu grupy wczesnej i śre-
dniowczesnej, FAO 230-240. Plon ziarna średni. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym 
i zębokształtnym. Rośliny średniej wysokości. 
Udział rdzenia kolbowego w masie kolb dość 
duży. Średnia odporność na fuzariozy i głownie. 

Wczesny wigor roślin w początkowej fazie we-
getacji na poziomie wzorca; po dojrzeniu ziarna 
liście i łodygi zasychają. 

Grupa średniopóźna

Codigip (Caussade). Odmiana SC, średnio-
późna, FAO 260. Plon ziarna duży. Typ ziarna 
zbliżony do zębokształtnego. Wysokość roślin 
poniżej średniej. Udział rdzenia w masie kolby 
nieco poniżej średniego. Dość duża odporność 
na głownię łodyg. Dość dobry wigor roślin  
w początkowej fazie wegetacji; w fazie dojrzałego 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

Grupa wczesna

Chicago (Saatbau Linz). Odmiana SC, śre-
dniowczesna, FAO 250 (oceniana była w grupie 
wczesnej). Plon ogólny suchej masy, plon suchej 
masy kolb i plon jednostek pokarmowych duży. 
Struktura plonu średnia. Wskaźnik koncentracji 
energii poniżej średniego, plon świeżej masy bar-
dzo duży. Tworzy wysokie rośliny.  Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność 
na głownie kukurydzy na poziomie wzorca. 
Strawność roślin – poniżej średniej. 

SM Prezent (HR Smolice). Odmiana TC, 
średniowczesna, FAO 240-250 (oceniana była 
w grupie wczesnej). Plon ogólny suchej masy  
i plon jednostek pokarmowych bardzo duży, plon 
suchej masy kolb średni. Struktura plonu gorsza 
od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poni-
żej średniego, plon świeżej masy bardzo duży. 
Wysokość roślin średnia. Wczesny wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji dobry. Odporność 
na głownię łodyg mniejsza od wzorca. Strawność 
roślin – poniżej średniej. 

SM Zawisza (HR Smolice). Odmiana SC, 
średniowczesna, FAO 240-250. W porównaniu  
z wzorcem grupy wczesnej w której była ocenia-
na, charakteryzował ją duży plon ogólny suchej 
masy i plon jednostek pokarmowych a średni 
plon suchej masy kolb. Struktura plonu gorsza 
od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poni-
żej średniego, plon świeżej masy bardzo duży. 

Wysokość roślin średnia. Wczesny wigor roślin  
w początkowej fazie wegetacji dobry. Mniejsza od 
wzorca odporność na głownię łodyg. Strawność 
roślin – poniżej średniej. 

Grupa średniowczesna

Agro Polis (KWS). Odmiana SC, średniow-
czesna, FAO 240. Dość duży plon ogólny suchej 
masy i bardzo duży plon suchej masy kolb. Plon 
jednostek pokarmowych duży, korzystna struktu-
ra plonu. Wskaźnik koncentracji energii wysoki, 
plon świeżej masy na poziomie wzorca. Wysokość 
roślin średnia. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Średnia odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach a mniejsza na głownię na 
łodygach. Strawność roślin – średnia. 

Bilizi (Syngenta). Odmiana SC, średniowcze-
sna, FAO 240. Duże plony suchej masy – ogólne 
i kolb. Plon jednostek pokarmowych bardzo duży. 
Struktura plonu średnia. Wskaźnik koncentracji 
energii na poziomie wzorca, plon świeżej masy 
duży. Wysokość roślin średnia. Nieco słabszy 
wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. Od-
pornością na głownię kukurydzy na kolbach na 
poziomie wzorca a na łodygach poniżej poziomu 
wzorca. Strawność roślin – dobra. 

Cyrano (Saatbau Linz). Odmiana SC, śre-
dniowczesna, FAO 240. Duże plony suchej masy 
– ogólne i kolb. Plon jednostek pokarmowych 
dość duży. Struktura plonu średnia. Wskaźnik 
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koncentracji energii powyżej średniego, plon 
świeżej masy dość duży. Wysokość roślin średnia. 
Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji śred-
ni. Mniejsza odporność na głownie kukurydzy. 
Strawność roślin – dobra. 

Rudesta (FarmSaat). Odmiana TC, średniow-
czesna, FAO 250. Dość duży plon ogólny suchej 
masy i bardzo duży plon suchej masy kolb. Plon 
jednostek pokarmowych duży, korzystna struktu-
ra plonu. Wskaźnik koncentracji energii powyżej 
średniego, plon świeżej masy dość duży. Wysokość 
roślin poniżej średniej. Wigor roślin w początko-
wej fazie wegetacji średni. Odporność na głownie 
kukurydzy - średnia. Strawność roślin – średnia. 

SM Ameca (HR Smolice). Odmiana SC, 
średniopóźna, FAO 260 (oceniana była w grupie 
średniowczesnej). Kolby dojrzewają względnie 
wcześniej niż wegetatywne części roślin. Duży 
plon ogólny suchej masy, plon suchej masy kolb 
mniejszy od wzorca (wegetatywny typ roślin). 

Plon jednostek pokarmowych duży. Struktura 
plonu gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji 
energii poniżej średniego, plon świeżej masy bar-
dzo duży. Wysokość roślin średnia. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Średnia 
odporność na głownię kukurydzy na kolbach 
a mniejsza odporność na głownię na łodygach. 
Strawność roślin – poniżej średniej.

SM Finezja (HR Smolice). Odmiana TC, 
średniowczesna, FAO 240. Kolby dojrzewają 
względnie wcześniej niż wegetatywne części ro-
ślin. Bardzo duży plon ogólny suchej masy i plon 
jednostek pokarmowych a plon suchej masy kolb 
na poziomie wzorca. Struktura plonu gorsza od 
wzorca. Wskaźnik koncentracji energii poniżej 
średniego, plon świeżej masy bardzo duży. Two-
rzy wysokie rośliny. Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach na poziomie wzorca a na 
łodygach poniżej poziomu wzorca. Strawność 
roślin – poniżej średniej. 

Tabela 2. Doświadczenia na kiszonkę. Odmiany wpisane do Krajowego rejestru w roku 2016  
(wyniki doświadczeń rejestrowych 2014-2015) 

Odmiany 
Hodowca/ 

Pełnomocnik 
hodowcy 

Liczba  
FAO 

Plon suchej masy 
(dt z ha) 

Zawartość suchej masy  
(%) Plon ogólny 

świeżej masy 
(dt z ha) 

Wysokość 
roślin 
(cm) ogólny kolb w całych 

roślinach w kolbach 

procent wzorca odch. od 
 Wzorzec – grupa wczesna 184,2 94,2 35,1 52,0 531 276 

Chicago Saatbau Linz 250 104 103 95 100 109 11 

SM Prezent HR Smolice 240-250 107 100 96  98 112  6 

SM Zawisza HR Smolice 240-250 106 100 96  98 110  4 

Wzorzec – grupa średniowczesna 186,0 96,7 36,5 53,9 523 280 

Agro Polis KWS 240 103  109  103  97 100  -1 

Bilizi Syngenta 240 106  106  99 101 107  1 

Cyrano Saatbau Linz 240 103  103  101 101 102  5 

Rudesta FarmSaat 250 103  108  101  97 103  -8 

SM Ameca HR Smolice 260 105  97  95  99 110  5 

SM Finezja HR Smolice 240 107  101  98 102 109  8 

SM Hubal HR Smolice 240 105  104  99  99 106  5 

SY Kardona Syngenta 240 105  107  100 103 105  5 

Wzorzec – grupa średniopóźna 192,5 99,1 35,8 54,2 552 283 

Dublino Saatbau Linz 260 105  102  103 104 103  7 

SM Popis HR Smolice 270 106  98  98 102 108  21 

Talentro Saatbau Linz 260 104  104  100 101 105  17 

Walterinio KWS KWS 260 107  111  101  99 105  8 
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Odmiany do uprawy na ziarno i kiszonkę

SY Kardona (Syngenta). Odmiana SC, śre-
dniowczesna, FAO 240. Charakteryzuje ją wcze-
sne dojrzewanie kolb. Duży plon ogólny suchej 
masy a plon suchej masy kolb i plon jednostek 
pokarmowych bardzo duży. Struktura plonu dość 
dobra. Wskaźnik koncentracji energii na poziomie 
wzorca, plon świeżej masy duży. Wysokość roślin 
średnia. Wczesny wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji dość dobry. Średnia odporność na 
głownie kukurydzy. Strawność roślin – średnia. 

Grupa średniopóźna

Dublino (Saatbau Linz). Odmiana SC, śred-
niopóźna, FAO 260. Kolby dojrzewają względnie 
wcześniej niż wegetatywne części roślin. Plon 
ogólny suchej masy i plon jednostek pokarmo-
wych duży, plon suchej masy kolb dość duży. 
Struktura plonu nieco gorsza od wzorca. Wskaź-
nik koncentracji energii powyżej średniego, plon 
świeżej masy dość duży. Tworzy wysokie rośli-
ny. Wczesny wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji dobry. Średnia odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach a mniejsza na głownię na 
łodygach. Strawność roślin – średnia. 

SM Popis (HR Smolice). Odmiana TC, śred-
niopóźna, FAO 270. Charakteryzuje ją wczesne 
dojrzewanie kolb. Duży plon ogólny suchej masy, 

plon suchej masy kolb mniejszy od wzorca (we-
getatywny typ roślin). Plon jednostek pokarmo-
wych duży. Struktura plonu gorsza od wzorca. 
Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego, 
plon świeżej masy bardzo duży. Tworzy wysokie 
rośliny. Wigor roślin w początkowej fazie we-
getacji średni. Mniejsza odporność na głownie 
kukurydzy. Strawność roślin – średnia.

Talentro (Saatbau Linz). Odmiana TC, śred-
niopóźna, FAO 260. Duże plony suchej masy  
– ogólne i kolb. Plon jednostek pokarmowych 
duży, struktura plonu średnia. Wskaźnik kon-
centracji energii średni, plon świeżej masy duży. 
Tworzy wysokie rośliny. Wczesny wigor roślin  
w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Śred-
nia odporność na głownie kukurydzy. Strawność 
roślin – dobra. 

Walterinio KWS (KWS). Odmiana SC, śred-
niopóźna, FAO 260. Bardzo duże plony suchej 
masy – ogólne i kolb. Plon jednostek pokarmo-
wych bardzo duży, korzystna struktura plonu. 
Wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego, 
plon świeżej masy duży. Tworzy wysokie rośli-
ny. Wczesny wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji dobry. Średnia odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach a mniejsza odporność na 
głownię na łodygach. Strawność roślin – dobra.

SM Hubal (HR Smolice). Odmiana TC,  
w uprawie na ziarno i na kiszonkę średniowcze-
sna, FAO 240. Dość duże plony ziarna. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębo-
kształtnym. Udział rdzenia kolbowego w masie 
kolby powyżej średniego. Średnia odporność 
na fuzariozy i głownię kukurydzy na kolbach a 
mniejsza na głownię na łodygach. Dobry wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji; po dojrzeniu 
ziarna liście i łodygi zasychają.

Duże plony suchej masy – ogólne i kolb. Plon 
jednostek pokarmowych bardzo duży, struktura 
plonu średnia. Wskaźnik koncentracji energii 
na poziomie wzorca, plon świeżej masy duży.  
Wysokość roślin średnia. Strawność roślin – 
średnia.

mgr inż, Waldemar Janiak
COBORU Słupia Wielka
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Uszkodzone na skutek chłodów kiełki i siewki  
kukurydzy – wiosna 2016 r.

Co roku przed plantatorami kukurydzy pojawiają się nowe wyzwania. Wczesna i ciepła po-
goda oraz wygrzana gleba w kwietniu 2016 r. zachęciła do rozpoczęcia bardzo wcześnie siewów 
kukurydzy. Niestety okazało się, że po okresie ciepła w ostatniej dekadzie kwietnia występowały 
silne przymrozki przez kolejne 7-10 nocy i w czasie takiego przebiegu pogody ochłodziła się po-
wierzchniowo gleba, w której rozpoczęły już kiełkowanie ziarna kukurydzy.

Taki przebieg pogody nie wywołał niepokoju 
wśród plantatorów, gdyż na wielu polach 

kukurydza nie była jeszcze skiełkowana i pozornie 
wydawało się, że dzięki bardzo wczesnym przy-
mrozkom uniknęła uszkodzeń liści po wschodach 
w wyniku przymrozków majowych.

W maju jednak okazało się, że na niektórych po-
lach brakuje części obsady roślin. Mogło to sugero-
wać spalenie ziarna lub siewek nawozem rzędowym. 
Po sprawdzeniu jednak zwykle okazywało się, że 
ziarno jest skiełkowane, ale kiełki są nienormal-
ne: skręcone, rosną w dół i mają rozwinięte liście 
mimo, że gleba nie była zaskorupiona, a tak właśnie 
wyglądały zdeformowane siewki – jak gdyby na 
powierzchni gleby była skorupa glebowa i nie mogły 
się przez nią przebić.

Wymarznięcia lub uszkodzenia kiełków przed 
skiełkowaniem nie zdarzają się często i nie wszyscy 
prawidłowo rozpoznali przyczynę tych deformacji. Fot. 1. Braki obsady na polu wysianej 13 kwietnia

Fot. 2. Zdeformowane kiełki kukurydzy na skutek chłodów
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Kiedy bardzo zimne powietrze schładza glebę 
i  penetruje ją wystarczająco długo może dojść do 
uszkodzeń koleoptylu, mezokotylu lub też stożka 
wzrostu, a wtedy roślina ginie i/lub nie kiełkuje. 
Aby jednak do tego doszło przymrozki muszą być 
bardzo silne – około -4°C i więcej poniżej zera. 
Im więcej nocy z przymrozkami, tym oczywiście 
uszkodzenia kiełków mogą być poważniejsze.

Przesuszona i lekka gleba oraz zbrylenie 
gleby cięższej zwiększa prawdopodobieństwo 
uszkodzeń przymrozkowych kiełków przed 
skiełkowaniem na powierzchnię gleby, gdyż 
dość łatwo wnika tam zimne powietrze. Podob-
nie przedłużające się wschody na skutek wysiewu 
w zimną glebę wydłużają okres największej wraż-
liwości na zimno kiełków kukurydzy.

Dość często na wcześnie obsianych polach 
obok normalnie rozwiniętych siewek kukurydzy 
brakowało obsady i okazywało się, że były tam 
skiełkowane ziarniaki, z bardzo dobrze rozwinię-
tymi korzeniami, ale bez kiełka (!) – brakowało 
mezokotylu i koleoptylu, które zmarzły, gdyż były 
bliżej powierzchni gleby w czasie kiedy występo-
wały przymrozki, a następnie uległy rozkładowi 
gnilnemu – tak jak na zdjęciu obok, gdzie po lewej 
stronie widzimy normalną siewkę, a po prawej 

Fot.3. Siewka kukurydzy Fot. 4. Stożek wzrostu pod powierzchnią gleby

Fot. 5. Brak koleptylu na skutek zmarznięcia

ziarniak z korzeniami, ale bez kiełka.  Oczywiście 
w tym miejscu rośliny już nie wyrosną. 

Siewki kukurydzy są bardzo wrażliwe na 
uszkodzenia przymrozkowe przed wschodami. 
Przeżywalność siewek zależy od ich stadium 
rozwojowego, stopnia uszkodzenia koleoptylu  
i czy stożek wzrostu przeżył. Zwężenia i pociem-
nienie (zbrązowienie) koleoptylu i mezokotylu są 



12 KUKURYDZA 2(49) 16

Fot. 6. Skręcone kiełki i zgnity koleoptyl 

objawami umierania tkanek. Nawet jeśli liście 
wewnątrz koleoptylu przeżyją (co zdarza się 
bardzo często) to nie są one w stanie przebić się 
przez glebę na powierzchnię, gdyż nie są już me-
chanicznie chronione przez koleoptyl – siewka 
skręca się w korkociąg. Zdarza się, że w miej-
scach braku wschodów wykopywane są ziarniaki  
z dość dobrze rozwiniętymi korzeniami, ale bez 
przemarzniętego kiełka, który do czasu lustracji 
plantacji został już rozłożony przez mikroorga-
nizmy glebowe.

Na plantacjach widoczne są braki obsady, 
których przyczynę bez sprawdzenia stanu ziarna 
trudno określić. Jednak jeśli mamy do czynienia  
z sytuacją jak na zdjęciu powyżej, gdzie w miejscu 
braku wschodów znajdujemy skiełkowane ziarna 
z korzeniami a kiełki są skręcone, brakuje ich lub 
widoczne są szczątki kiełka – to są to typowe 
objawy uszkodzeń przez chłody (przymrozki) 
podczas kiełkowania.

Najczęściej na skutek przymrozków podczas 
wschodów przemarza wierzchołek koleoptylu, 

Fot. 7. Początek kiełkowania kukurydzy



http://agro-nas.com.pl
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Słonecznica orężówka na kukurydzy
W ostatnich kilku latach obserwuje się w Polsce nasilające zjawisko pojawu na kukurydzy  

(i nie tylko) motyli, a później gąsienic słonecznicy orężówki (Helicoverpa armigera). Szczególny 
pod tym względem był rok 2015, w którym utrzymujące się od czerwca aż do końca sierpnia 
bardzo wysokie temperatury (niemal tropikalne) w połączeniu z silnymi prądami powietrza  
z południa kontynentu spowodowały liczny nalot tego gatunku do kraju.

Słonecznica orężówka nie jest zbyt znanym 
szkodnikiem kukurydzy, głownie z tego 

powodu, że jest gatunkiem obcym, niewystę-
pującym naturalnie w Polsce, ale który dzięki 
doskonałym zdolnościom migracyjnym bez 
problemów pokonuje do tysiąca kilometrów 
unosząc się wraz z silnymi prądami powietrza. 

Słonecznica to obok rolnic i piętnówek ko-
lejny przedstawiciel szkodników kukurydzy 
z rzędu motyli, rodziny sówkowate. Motyle 
osiągają długość ciała do 18 mm, a rozpiętość 
skrzydeł do 35-40 mm. Ich zabarwienie jest 
zmienne, od szarego poprzez oliwkowozielone 
aż do pomarańczowo-brązowego. Na pierwszej 
parze skrzydeł znajduje się 7-8 ciemnych linii 
oraz kilka drobnych plamek. Tylne skrzydła są 
bladosłomkowe. Na każdym skrzydle znajduje 
się ciemniejsze pasmo przy krawędzi bocznej 
oraz przecinkowate znakowanie pośrodku. Apa-
rat gębowy jest typu ssącego, przystosowany do 
pobierania nektaru. 

Jaja są okrągłe o żeberkowatej powierzchni,  
o średnicy do 0,5 mm, początkowo białe,  
a następnie szare lub szarozielone. Jedna samica 
składa nawet do 3000 jaj (zwykle około 600 
sztuk). Są one umieszczane na nadziemnych 
częściach roślin (liściach, kolbach, łodygach) 
pojedynczo bądź w złoża po kilkanaście lub 
kilkadziesiąt sztuk. 

Gąsienice przechodzą przez sześć stadiów 
larwalnych, z których pierwsze (L1) dorasta 
do 1–1,5 mm długości, natomiast ostatnie (L6) 
nawet do 50 mm długości. Gąsienice mają trzy 
pary odnóży tułowiowych oraz po jednej parze 
posówek na trzecim, czwartym, piątym, szóstym 
i dziesiątym segmencie. Odnóża są najczęściej 
koloru brązowego. Całe ciało pokryte jest rzadki-
mi szczecinkami oraz kolczastymi wyrostkami. 
Zabarwienie pierwszego i drugiego stadium 
larwalnego jest zmienne, od żółtawo-białego do 
czerwono-brązowego bez charakterystycznych 
znakowań. U starszych gąsienic kolorystyka 

jest w jeszcze większym stopniu zróżnicowa-
na począwszy od barwy jednolicie zielonej, 
żółtozielonej, różowej poprzez bordową, czer-
wonobrązową, brązową aż do prawie czarnej. 
Cechą charakterystyczną dla starszych stadiów 

Fot. 1. Motyl słonecznicy orężówki (fot. P. Bereś)

Fot. 2. Zmienna kolorystyka ubarwienia gąsienic  
słonecznicy (fot. P. Bereś)
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rozwojowych gąsienic jest występujący w tym 
okresie wzór w postaci biegnących wzdłuż 
ciała linii o naprzemiennym zabarwieniu: ja-
sna-ciemna. Wzdłuż grzbietowej części ciała 
przebiega wąska, ciemno zabarwiona linia. Duże 
zróżnicowanie kolorystyczne gąsienic jest cechą 
utrudniającą ich identyfikację. Głowa starszych 
gąsienic jest z reguły ciemnobrązowa wyposa-
żona w aparat gębowy typu gryzącego. 

Poczwarka jest typu zamkniętego, ciemno-
brązowa lub bordowa, długości do 25 mm. Na 
jej końcu znajdują się dwa kolce. 

Słonecznica orężowka to owad powszechnie 
występujący w Afryce Północnej, Azji, Australii 
i Oceanii, a także w krajach nadbałkańskich.  
W regionach swojego naturalnego występowania, 
w zależności od strefy klimatycznej i dostępności 
do roślin żywicielskich, owad może rozwijać do  
6 pokoleń w ciągu roku (lecz zwykle są to 3-4 
pokolenia). W optymalnych dla gatunku warun-
kach pogodowych pełen rozwój jednego poko-
lenia trwa 35-40 dni. Również w zależności od 
klimatu obserwuje się zimowanie gatunku bądź 
kontynuację rozwijania kolejnego pokolenia. 

Przypuszcza się, że motyle pojawiające się od 
kilku lat w Polsce to drugie lub trzecie pokolenie 
szkodnika nalatujące znad Afryki Północnej lub 

z południa Europy wraz z masami gorącego po-
wietrza. W warunkach glebowo-klimatycznych 
Polski zaobserwowano rozwój tylko jednego 
pokolenia słonecznicy, które jest najprawdo-
podobniej jedynym jakie owad może rozwijać  
w klimacie umiarkowanym, zważywszy na ter-
miny jego późnego pojawu. Aktualnie gatunek 
ten nie może przezimować w warunkach polo-
wych z powodu mrozów, niemniej w warunkach 
szklarniowych jest to możliwe.

Słonecznica jest gatunkiem wielożernym. Jej 
gąsienice mogą uszkadzać ponad 130 gatunków 
roślin, zarówno dziko rosnących, jak i uprawia-
nych przez człowieka w gruncie i pod osłonami. 
Zasiedlają zarówno rośliny ogrodnicze, ozdobne, 
sadownicze, jak również rolnicze. Zakres roślin 
żywicielskich jest bardzo rozległy, ale z gospo-
darczego punktu widzenia szczególnie chętnie 
uszkadzane przez gąsienice są: bawełna (najbar-
dziej), sorgo, soja, ziemniaki, papryka, pomidor, 
fasola, groch, kukurydza, lucerna, ciecierzyca, 
tytoń, len, pelargonia, chryzantema, róża, goź-
dzik, lawenda, datura oraz liczne drzewa owoco-
we (zwłaszcza śliwy), a nawet drzewostany leśne. 

Słonecznica to szkodnik o dużym znaczeniu 
gospodarczym na świecie. Szacuje się, że w skali 
globu straty w plonach powodowane przez jej 

Fot. 3. Gąsienica słonecznicy orężówki  
wyjadająca miękkie ziarniaki (fot. P. Bereś)

Fot. 4. Kolba uszkodzona przez słonecznicę  
(fot. P. Bereś)
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gąsienice (głównie w uprawach bawełny) wraz 
z nakładami finansowymi ponoszonymi na ich 
zwalczanie dochodzą do 5 miliardów dolarów 
rocznie.

W Polsce na kukurydzy pastewnej i kuku-
rydzy cukrowej motyle pojawiają się od końca 
lipca lub od początku sierpnia. Jaja składają 
w środkowej części roślin kukurydzy, w tym 
na liściach okrywowych kolb. Po kilku dniach 
zaczynają pojawiać się młode gąsienice, które że-
rują do końca września. Bezpośrednio po wylęgu 
odżywiają się osłonkami jajowymi a następnie 
tkankami kukurydzy. Poprzez liście okrywowe 
kolb lub znamiona dostają się na ziarniaki, które 
podobnie jak rolnice i piętnówki wyjadają od 
czubka kolby w dół bez uszkadzania osadki (to 
je odróżnia od omacnicy prosowianki). Na jednej 
kolbie występuje tylko jedna gąsienica. W wy-
niku żerowania szkodnika następuje ilościowa,  
a przede wszystkim jakościowa strata plonu, 
gdyż poprzez zranienia wnikają do roślin patoge-
ny będące sprawcami wielu groźnych chorób, a w 
szczególności fuzariozy kolb. Ponadto w miejscu 
żerowania gąsienice pozostawiają dużą ilość 
odchodów na których rozwijają się różne grzyby 
pleśniowe. Po osiągnięciu ostatniego stadium 
rozwojowego, gąsienice stopniowo przepoczwar-
czają się, zwykle na roślinie w pobliżu miejsca 
żerowania lub czasem schodzą do wierzchniej 
warstwy gleby. Po przepoczwarczeniu się,  
z części poczwarek po około 10–15 dniach wy-
latują motyle nowego pokolenia, co przypada od 
końca września do połowy października. Motyle 
po wylocie raczej nie mają możliwości wydania 
kolejnego pokolenia z powodu nadejścia jesieni  
i ograniczonego dostępu do pożywienia. Stadium 
zimującym tego gatunku są poczwarki. 

Słonecznica orężówka nie posiada opracowa-
nego kompleksowego programu zwalczania na 
kukurydzy, ponieważ pojawia się w Polsce okre-
sowo. Można jednak zakupić dostępne w kraju 

pułapki feromonowe (najczęściej typu trójkątne-
go – delta trap) do śledzenia pojawu jej motyli. 
Takie pułapki umieszcza się z brzegu plantacji 
od połowy czerwca i kontroluje podłogi lepowe 
co najmniej 1-2 razy w tygodniu do połowy 
sierpnia. Należy pamiętać, aby dyspensera fero-
monowego i obudowy pułapki nie dotykać gołą 
ręką, gdyż mogą przechwycić zapach człowieka.  

Po stwierdzeniu licznego nalotu szkodnika 
problematyczne jest jego zwalczanie z powodu 
braku zarejestrowanych do tego celu insekty-
cydów. Ponieważ jednak gąsienice słonecznicy 
zwykle już żerują na kolbach w pierwszej poło-
wie sierpnia, to na tych plantacjach na których  
w tym czasie zwalcza się chrząszcze stonki ku-
kurydzianej pośrednio zwalcza się i ten gatunek. 
W dobie coraz cieplejszych zim i rosnącego ryzy-
ka, że nadejdzie z czasem moment udanego prze-
zimowania słonecznicy w warunkach polowych, 
warto corocznie stosować metodę agrotech-
niczną, polegającą na stosowaniu płodozmianu, 
zwalczaniu chwastów jako alternatywnych roślin 
żywicielskich, głębokiej orki jesiennej oraz na 
niszczeniu resztek pożniwnych, w których mogą 
znajdować się gąsienice lub poczwarki.

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

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
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Zbiór plonu zielonej masy czy też ziarna jest tym momentem na który oczekuje się przez wiele 
miesięcy. Jest to także czas wstępnego podsumowania osiągniętych efektów produkcyjnych. Etap 
ten nie powinien jednak kończyć prac polowych w danym roku, gdyż na stanowisku po kukurydzy 
pozostaje spora ilość słomy. Może być ona źródłem problemów w kolejnym sezonie wegetacyjnym, 
zwłaszcza na plantacjach prowadzonych w monokulturze oraz na nowych stanowiskach, które 
będą bezpośrednio sąsiadować (za przysłowiową „miedzą”) ze ścierniskami pokukurydzianymi.

Resztki pożniwne kukurydzy wymagają większej uwagi

Resztki pożniwne (liście, fragmenty ło-
dyg, rdzenie kolb, korzenie) są bowiem 

miejscem zimowania gąsienic omacnicy proso-
wianki, a także znajdują się na nich zarodniki 
przetrwalnikowe groźnych patogenów m.in. 
grzybów z rodzaju Fusarium odpowiedzial-
nych za pojaw zgorzeli siewek, fuzariozy kolb 
i fuzariozy łodyg; drobnej i żółtej plamistości 
liści; rdzy kukurydzy; czy też głowni guzowatej  
i głowni pylącej kukurydzy. Pozostawienie przez 
okres zimy nierozdrobnionej i nieprzyoranej 
słomy przyczynia się do zwiększenia ich prze-
żywalności oraz wiosennej migracji (czynnej – 
wyloty motyli omacnicy prosowianki lub biernej 
– przez wiatr, wodę, owady-wektory) na większe 
obszary. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że zale-
gająca na powierzchni gleby materia organiczna 
jest doskonałą warstwą izolacyjną chroniącą 
te gatunki szkodliwe, które zimują w glebie. 
Przykładem są gąsienice lub poczwarki rolnic  
i piętnówek, jaja stonki kukurydzianej, chrząsz-
cze urazka kukurydzianego i wiele innych.  
W dobie łagodnych zim resztki pożniwne zabez-
pieczają je zwłaszcza przed przesuszeniem, które 
jest jednym z ważniejszych czynników wpły-
wających na wzrost śmiertelności, większym 

nawet niż oddziaływanie mrozu. Jak pokazały 
ostatnie 2-3 lata, niedokładnie rozdrobniona  
i nieprzyorana materia organiczna to także czyn-
nik zwiększający ryzyko silniejszego pojawu 
śmietki kiełkówki – samice tej muchówki przy-
ciąga na pola zapach unoszący się z gnijących 
tkanek roślinnych i w takie resztki składają swoje 
jaja, które oczekują na kiełkowanie i wschody 
kukurydzy, po czym wylęgają się z nich larwy.

Na tych plantacjach na których występuje po-
ważny problem wysokiej szkodliwości omacnicy 
prosowianki oraz chorób kukurydzy (zwłaszcza 
fuzaryjnych) zaleca się po zbiorze plonu zasto-
sować na ściernisko maszyny rozdrabniające 
słomę. Im będzie ona lepiej pocięta, tym zwięk-
sza się szansa mechanicznego uszkodzenia 
gąsienic omacnicy oraz zarodników grzybów 
chorobotwórczych, a także tym szybciej nastąpi 
proces mineralizacji materii organicznej, który 
dodatkowo sprzyja wzrostowi śmiertelności wie-
lu agrofagów – miejsce ich przebywania ulega 
rozpadowi. Bardzo dobre efekty mechanicznego 
zwalczania zimujących gąsienic omacnicy pro-
sowianki daje zastosowanie mulczerów (tzw. 
kosiarek bijakowych), które przy odpowiednio 
dobranych parametrach tną słomę niemal na 

sieczkę niszcząc nawet do 70% gąsienic 
na danym polu. Aby jednak można było 
odczuć pozytywne efekty mechanicz-
nego zwalczania gąsienic omacnicy, 
konieczne jest rozdrabnianie resztek 
pożniwnych na jak największym ob-
szarze. Wskazana byłaby wręcz współ-
praca kilku gospodarstw dla potrzeb 
objęcia zabiegiem jak największej 
liczby pól, tak aby wyeliminować miej-
sca z których będą wylatywały motyle 
szkodnika wiosną. 

Przy stosowaniu mulczerów trzeba 
jednak pamiętać, że urządzenia te nie 
są jednak w stanie dotrzeć do nasady Rys. 1. Resztki pożniwne kukurydzy to miejsce zimowania  

patogenów – na zdjeciu grzybnia Fusarium spp. (fot. P. Bereś)
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łodygi oraz szyjki korzeniowej, gdzie coraz 
chętniej gąsienice się chronią na zimę, dlatego 
też ważną czynnością jest przyspieszenie roz-
kładu materii organicznej. Można tego dokonać 
przede wszystkim za pomocą głębokiej orki 
przeprowadzonej jeszcze przed nastaniem zimy. 
Coraz częściej jednak przed jej wykonaniem na 
rozdrobnione resztki aplikuje się nawóz wap-
niowy lub azotowy bądź preparaty mikrobiolo-
giczne przyśpieszające ich rozkład. Wiosną na 
takich stanowiskach stosuje się bronę talerzową 
lub agregat uprawowy, który docina większe 
fragmenty rozpadającej się słomy, niszcząc te 
organizmy szkodliwe, które przeżyły jesienne 
rozdrabnianie. 

W przypadku bardzo silnego pojawu omac-
nicy prosowianki oraz chorób fuzaryjnych  
w danym roku można starać się ograniczyć licz-
bę zimujących gąsienic oraz zasobność materiału 
infekcyjnego patogenów na kolejny rok poprzez 
zebranie słomy z pola i jej wykorzystanie np. do 
produkcji brykietu. Taki zabieg należy stosować 
jednak raz na kilka lat, tak aby nie zubażać sta-
nowiska w materię organiczną. 

W niektórych gospodarstwach, po zbiorze 
plonu kukurydzy prowadzona jest wysoce dys-
kusyjna i kontrowersyjna forma walki z omac-
nicą prosowianką polegająca na opryskiwaniu 
resztek pożniwnych insektycydami o kontakto-
wym, żołądkowym i gazowym oddziaływaniu. 
Mają one na celu zwalczyć ukryte w łodygach 
zimujące gąsienice. Zaznaczyć należy, że  
w kontekście obowiązujących przepisów praw-
nych jest to sposób niedozwolony, wręcz zabro-
niony. Żaden insektycyd chemiczny nie posiada 
stosownego zezwolenia na taką aplikację. W ba-
daniach wykonanych w IOR – PIB w Rzeszowie 
oceniono efektywność takich zabiegów z użyciem 
preparatów o szerokim spektrum oddziaływania 
owadobójczego i okazało się, że ich skuteczność  
w zwalczaniu szkodnika ledwo dochodziła 
do 50%, a to oznacza, że środek chemiczny 
przegrywał z mulczerem – w 100% ekologicz-
nym urządzeniem. Insektycyd nie docierał do 
zamkniętych w kolebkach gąsienic szkodnika,  
w tym tych, które wgryzły się w podziemne 
części roślin kukurydzy. Niepokojące jest to, 
że metoda chemicznego zwalczania zimującej 
omacnicy prosowianki za pomocą „silnych” 
insektycydów staje się coraz popularniejsza. 

Konsekwencje jej stosowania mogą być jednak 
ogromne dla środowiska. Trzeba pamiętać bo-
wiem, że pole kukurydzy to miejsce przebywa-
nia wielu organizmów pożytecznych i neutral-
nych gospodarczo. Po zbiorze plonu uaktywnia 
się wiele z nich, które poszukują pożywienia 
wśród rozkładającej się materii organicznej. 
Wystarczy poruszyć zalegające resztki pożniw-
ne aby zobaczyć ile pod nimi, w wilgotnym 
środowisku jest organizmów żywych, w tym 
chrząszczy z rodziny biegaczowate, kusakowate, 
pająków, krocionogów i innych. One wszystkie 
zginą po zastosowaniu takich insektycydów. 

Rys. 2. Fragmenty łodyg ze śladami wgryzienia się 
gąsienic omacnicy (fot. P. Beres)

Rys. 3. Brak rozdrabniania słomy kukurydzy pozwoli 
gąsienicom omacnicy na przepoczwarczenie sią  

(fot. P. Bereś)
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Absolutnie zatem nie należy stosować takiej 
formy zwalczania omacnicy prosowianki. In-
stytut Ochrony Roślin – PIB TSD w Rzeszowie 
testuje obecnie metody biologicznego zwalczania 
zimujących gąsienic omacnicy prosowianki za 
pomocą wybranych gatunków grzybów i bak-
terii owadobójczych, zdając sobie sprawę, że  
w gospodarstwach nieposiadających opryskiwa-
czy szczudłowych takie zwalczanie szkodnika  
w resztkach pożniwnych jest jedynym, jakie 
można wykonać poosiadanym sprzętem. Wy-
niki tychże badań zostaną podane do praktyki 
rolniczej po zakończeniu doświadczeń. 

Obok dokładnego rozdrobnienia resztek 
pożniwnych bardzo ważne jest (jak wyżej już 
wspomniano) wykonanie głębokiej orki ale 
jeszcze przed nastaniem zimy. Stosowanie orki 
staje się w ostatnim czasie zabiegiem mocno 
krytykowanym przez zwolenników uproszczeń 
agrotechnicznych, jednak należy wspomnieć, 
że jest to jeden z najstarszych sposobów utrzy-
mywania „w ryzach” niektórych gatunków 
szkodliwych. Zabieg ten pozwala wydobyć na 
powierzchnię znajdujące się w głębszych war-
stwach gleby zimujące organizmy szkodliwe, 
które padają łupem wrogów naturalnych (np. 
ptaki podążające za pługiem wydziobują pędra-
ki, drutowce, rolnice, omacnicę prosowiankę) 
lub giną wskutek odziaływania niekorzystnych 

warunków pogodowych (np. przesuszających 
wiatrów, promieniowania UV). Z drugiej strony 
orka przedzimowa przykrywa grubą warstwą 
gleby resztki pożniwne kukurydzy zawierające 
wspomnianą już omacnicę prosowiankę i za-
rodniki różnych grzybów chorobotwórczych. 
Wiosną będą miały utrudnioną migrację ku 
powierzchni gleby.

Poprawne postępowanie z resztkami pożniw-
nymi kukurydzy oraz zastosowanie orki w okre-
sie jesiennym to podwaliny pod inne metody nie 
chemiczne bądź chemiczne, a które będą stoso-
wane dopiero w nowym sezonie wegetacyjnym. 
Tylko połączenie metod zapobiegania licznemu 
pojawowi gatunków szkodliwych z metodami ich 
bezpośredniego zwalczania pozwala na skutecz-
ne obniżenie zagrożenia z ich strony. 

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

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Fot. 4. Mulczer może zniszczyć do 70% zimujących gąsienic omacnicy na danym polu  
(fot. Ireneusz Leśny)
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Generalnie polecam wapnowanie na roz-
drobnioną i pozostawioną na polu po zbiorze 
słomę i wymieszanie jej z glebą – przyśpiesza 
to rozkład słomy i powstaje więcej próchnicy, 
niż gdy rozkład słomy zachodzi po wymiesza-
niu jej z glebą, ale bez dodatku wapna. Jeśli 
skupimy się na kukurydzy to na rozdrobnio-
ną po zbiorze na ziarno słomę warto rozsypać 
wapno węglanowe (w przeliczeniu na czysty 
aktywny składnik 500-1000 kg CaO/ha  tj. oko-
ło 1,5-2 t wapna węglanowego lub kredy/ha), 
gdyż podczas rozkładu słomy powstają silnie 
toksyczne dla roślin kwasy organiczne: octowy, 
propionowy, masłowy, benzoesowy, salicylo-
wy, syryngowy. Wapno wiąże te kwasy w nie-
rozpuszczalne sole i neutralizuje ich szkodliwe 
działanie. Jednocześnie bakterie, które produ-
kują enzymy rozkładające składniki słomy są 
bardziej aktywne w neutralnym środowisku, 
niż w kwaśnym. Jeśli dysponujemy gnojowicą 
to możemy ją rozlać dodatkowo na rozdrobnio-
ną słomę bezpośrednio przed przyoraniem.

Nawożenie startowe kukurydzy 
Niska temperatura gleby (poniżej 12°C na 

głębokości siewu i głębiej) panująca jeszcze 
w fazie 3-4 liści kukurydzy istotnie ogranicza 
pobiera nie fosforu i azotu, dlatego aby nie wy-
stąpiło w tym okresie zahamowanie wzrostu 
należy w czasie siewu wysiać startową dawkę 
nawozu azotowo-fosforowego. Azot powinien 
być w formie amonowej a fosfor w postaci łatwo 
dostępnego trójfosforanu – wymogi te spełniają 
np. fosforan amonu lub polidap.

W praktyce w wyniku nawożenia rzędowego 
fosforanem amonu stwierdza się przyrost plonu  
o ok. 1 t ziarna/ha i niższą o 2-3% wilgotność ziar-
na podczas zbioru w porównaniu do tych samych 
dawek nawozów NP wysianych rzutowo na całej 
powierzchni pola i wymieszanych z glebą.

Proszę pamiętać, że:
–  do fazy 3-4 liści kukurydza odżywia się 

głównie z zapasów składników pokarmowych  
w ziarnie;

–  młode rośliny kukurydzy pobierają jony 
NH4

+ niezależnie od temperatury gleby,  
a to wspomaga przyswajanie przez korzenie 
jonów ortofosforanowych (fosforu) również 
w niższych temperaturach; 

–  na każdym polu należy sprawdzić głębokość 
siewu ziarna i nawozu startowego; standardo-
wo głębokość i odległość nawozu od ziarna 
kukurydzy to minimum 5 cm w bok i 5 cm 
poniżej – w ten sposób unikamy „spalenia” 
ziarna siewnego;

–  nie należy używać mocznika jako nawozu 
startowego!

Jaką formę azotu użyć do nawożenia ku-
kurydzy?
Kukurydza znacznie skuteczniej, niż inne 

rośliny uprawne, wykorzystuje azot z nawozów 
organicznych, dlatego bardzo dobrze reaguje na 
nawożenie obornikiem, gnojowicą czy pomio-
tem ptasim. W przypadku użycia nawożenia 

Fot. 2. Brak fosforu i nadmiar cukru w liściach  
na skutek zahamowania wzrostu korzeni,  

objawia się czerwonawym przebarwieniem

Fot. 3. Przykład prawidłowego rozmieszczenia ziarna 
siewnego i nawozu startowego (dla bezpieczeństwa moż-

na zwiększyć odległość do ok. 10 cm od rzędu ziarna)
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organicznego trzeba wyliczyć dostępny azot 
z tych nawozów – często jest to ilość wystar-
czająca dla kukurydzy i w połączeniu z łatwo 
dostępnym azotem amonowym z nawożenia 
startowego fosforanem amonu zabezpiecza  
w całości zapotrzebowanie kukurydzy.

W przypadku, gdy nie zastosowano nawo-
żenia organicznego musimy bazować na nawo-
zach mineralnych. Wśród azotowych nawozów 
mineralnych mamy do wyboru 3 formy azotu: 
amidową, amonową i azotanową.

Kukurydza „nie lubi” formy azotanowej 
NO3, gdyż:

–  wysokie stężenie NO3 zwiększa przyrost 
korzeni na grubość, ale jest ich mniej i są 
krótsze oraz mniej żywotne, niż wtedy gdy 
kukurydza pobiera formę amonową NH4;

–  do pobrania formy NO3 potrzeba znacznie wię-
cej energii, niż do pobrania formy amonowej;

–  forma NO3 pobudza (poprzez zwiększoną pro-
dukcję cytokinin stymulowanych przez formę 
azotanową) silny rozwój pierwszych 5-6 liści, 
ale jednocześnie ogranicza ilość zawiązków 
ziarna na zawiązkach kolb, ważne dla plonu 
ziarna są liście bezpośrednio pod i nad kolbą 
– plon ziarna budują górne liście,

–  pobudza kukurydzę do zawiązywania kolej-
nych kolb, co jest bardzo niekorzystne dla 
plonu ziarna, gdyż zwykle powoduje to jego 
spadek,

–  pobudza kukurydzę do krzewienia,
–  jeśli na glebach lekkich podamy kukurydzy 

łatwo dostępną i w dużej ilości formę azota-
nową to wytworzy ona płytki system korze-
niowy (tzw. syndrom leniwego korzenia), co 
ma fatalny wpływ na późniejszy jej rozwój  
w warunkach niedoboru wody,

–  wysoki poziom cytokinin (ich produkcja 
wzrasta pod wpływem NO3) ogranicza pro-
dukcję giberelin, które są odpowiedzialne 
m.in. za synchronizację kwitnienia wiechy 
i kolby, a tym samym za dostępność pyłku 
w czasie kwitnienia kukurydzy, 
a to jest jednym z decydujących 
czynników, obok dostępności 
wody, warunkujących zaziar-
nienie kolb.

Formę azotanową (saletrzaną) warto zasto-
sować tylko na bardzo zimnych i ciężkich 
glebach
Im później siejemy kukurydzę (roślina dnia 

krótkiego), tym większy jest negatywny efekt 
formy azotanowej na jej rozwój. Opóźnianie 
siewu kukurydzy to zwykle zła decyzja (proszę 
pamiętać o minimalnych wymaganiach tem-
peratury gleby dla wschodów odmian w typie 
ziarna flint/dent  jest to +5-6°C i +10-12°C dla 
odmian dent i zbytnio nie przyśpieszać terminu 
siewu), ale sytuację pogarsza jeszcze nawożenie 
formą NO3.

Proszę mieć na uwadze, że niedobór azotu 
w stadium 5-8 liści redukuje ilość zawiązków 
ziarna w kolbie, dlatego kukurydza musi być 
dobrze odżywiona azotem przez cały swój roz-
wój. W nawożeniu mineralnym kukurydzy warto 
zastosować mocznik przed siewem i wymieszać 
go z glebą na około 7-10 dni przed siewem ku-
kurydzy. Warto rozważyć użycie jeszcze mało 
popularnych u nas stabilizatorów azotu. 

Stabilizatory azotu – inhibitory nitryfikacji
Nitryfikacja to proces, który zachodzi  

w glebie i w jego wyniku m.in. forma amonowa 
NH4

+ jest utleniana do formy azotynowej (NO2) 
a następnie do azotanowej (NO3

-). Z punktu 
widzenia odżywiania kukurydzy i innych roślin 

Fot. 4. Forma dostępnego azotu ma istotny wpływ  
na rozwój systemu korzeniowego

     
+

2NH   + O  ------------------------------------------------------> 2NO   + 4H  + 2H O2 2

                          
2NO   + O  --------------------------------> 2NO2

Bakterie Nitrosomonas i Nitrosospira
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jest to proces niekorzystny, gdyż zamienia sta-
bilną formę amonową w azotanową. Ponadto 
forma azotanowa jest łatwo wymywana z gleby 
i może stać się niedostępna w późniejszych 
okresach, kiedy zapotrzebowanie kukurydzy na 
azot rośnie. 

Forma azotanowa (NO3
-) może być reduko-

wana do azotynów (NO2
-), a następnie do azotu 

atmosferycznego – proces ten nazywamy deni-
tryfikacją. Dzieje się tak przy udziale bakterii 
denitryfikacyjnych np. Pseudomonas fluorescens, 
a sprzyja temu ograniczona ilość tlenu w glebie, 
zatem zabiegi agrotechniczne zwiększające prze-
wietrzanie gleby ograniczają proces denitryfikacji 
i straty azotu.

Aby spowolnić nitryfikację w praktyce używa 
się dodatku do nawozów organicznych (np. do 
gnojowicy) lub nawozów mineralnych (również 
do roztworu saletrzano-mocznikowego) substan-
cji, które hamują działanie bakterii Nitrosomonas.

Na rynku w Europie można spotkać goto-
we nawozy, które zawierają w swoim składzie 
inhibitory nitryfikacji oraz preparaty, które są 
wprowadzane do gleby (np. w formie oprysku) 
lub nawozu przez rolnika.

Symbole lub nazwy zwyczajowe znanych 
inhibitorów nitryfikacji:
DCD – dicyjandiamid np. Alzon
TZ – 1H-1,2,4-triazol
MP – 3-metylopirazol
3,4-DMPP – 3,4-dimetylopyrazolfosfat – wystę-

puje np. w nawozach ENTEC prod. niemiec-
kiej lub NovaTec® prod. COMPO, 

Nitrapiryna – jest zarejestrowana w Polsce do 
stosowania w kukurydzy, zbożach ozimych  
i jarych oraz rzepaku w preparacie N-Lock™ 
prod. Dow AgroSciences.

Inną grupą stabilizatorów azotu są inhibitory 
urolizy (np. dodawane do mocznika nawozowe-
go) blokują centra aktywne ureazy i spowalniają 
rozkład mocznika do formy amonowej (wymienię 
tylko te o znaczeniu praktycznym):  
NBPT – N-(n-butylo)trójamid tiofosforowy – jest 

jedynym obecnie inhibitorem ureazy, liczącym 
się ze względu na dostępność na rynku i prak-
tyczną wartość dla rolnictwa. Sprzedawany 
pod nazwą handlową Agrotain®

Trójamidy N-fenylofosforowe (2-NPT) – produkt 
uzyskał rejestrację w Niemczech.

Dzielić czy nie dawkę azotu?
W praktyce najlepiej sprawdza się podanie 

azotu w postaci mocznika w całości przed siewem 
i wymieszanie go z glebą, tak aby azot czekał na 
kukurydzę, a nie kukurydza czekała na azot! 

Dzielenie dawki N sprawdza się raz na 4-5 lat 
na glebach lekkich, gdzie w przypadku silnych 
wiosennych opadów azot może zostać wymyty, 
jednak zwykle w okresie siewów nie wiemy jaka 
będzie pogoda za około 1 miesiąc. Gdy jednak 
zdecydujemy o podzieleniu dawki azotu to dru-
gą dawkę można podać w fazie 4 liści w formie 
mocznika (pod wpływem ureazy dość szybko 
przechodzi do formy amonowej) lub siarczanu 
amonu. 

W praktyce należy również unikać stosowania 
dru giej dawki azotu na suchą glebę, gdyż w takim 
przypadku notuje się duże straty azotu do atmos-
fery (brak możli wości wymieszania nawozów  
z glebą).

Podając drugą dawkę azotu na suchą glebę 
należy liczyć się dużymi stratami azotu i brakiem 
możliwości wymieszania nawozu z glebą, zatem 
do czasu opadów deszczu azot będzie się znaj-
dował w przesuszonej przez większą część sezo-
nu górnej warstwie gleby skąd rośliny nie będą  
w stanie go pobrać. W przypadku późniejszych 
opadów deszczu zostaje on wmyty głębiej, ale na 
to trudno liczyć szczególnie mając w pamięci dwa 
ostatnie suche lata. 

Czy forma azotanowa jest zupełnie zbędna 
kukurydzy?
Niewielka ilość formy azotanowej jest nie-

zbędna aby pobudzić w roślinie produkcję cyto-
kinin, które odpowiadają za podziały komórkowe 
i m.in. za to ile będzie ziaren na kolbie lub ziaren 
pyłku. Na glebach bardzo ciężkich ( np. II lub III 
klasy) wystarczy podać 20-30 kg NO3/ha, ale na 
glebie lekkiej V klasy wystarczy 15 kg NO3/ha  
w warstwie ornej, gdyż jest tam zwykle mniej 
wody i takie stężenie (70-100 ppm) pobudza 
produkcję cytokinin. W obu przypadkach należy 
pamiętać, że azot mineralny, który występuje  
w glebie również jest częściowo w formie azo-
tanowej.

Azot mineralny w glebie
To bardzo rozległy temat i tylko zasygnali-

zuję, że wysokość dawki azotu powinna  być 
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wyliczona z pobrania azotu przez kukurydzę – 
20-30 kg N na tonę ziarna (i odpowiednią ilość 
słomy) pomnożonej przez przewidywany plon. 

Niższe wartości (20-25) należy przyjąć na 
glebach żyznych, po dobrym przedplonie, gdy 
jesienią zastosowano obornik lub gnojowicę,  
a wyższe (26-30) – po zbożach. Od wyliczonej 
wartości potrzebnego azotu w pierwszej ko-
lejności należy odjąć ilość azotu mineralnego  
w warstwie gleby 0-90 cm, a następnie jego do-
stępną dla kukurydzy ilość wniesioną z nawoza-
mi organicznymi lub pochodzącą z mineralizacji 
resztek pożniwnych.

Wiosną po rozmarznięciu gleby, a jeszcze 
przed siewem kukurydzy jest zwykle czas aby 
sprawdzić zawartość azotu mineralnego  
w glebie. Oczywiście próby gleby pobieramy 
przed zastosowaniem nawozów mineralnych 
lub organicznych.

Zależności pomiędzy pierwiastkami 
Analizując dawki nawozów dość często spo-

tykamy się ze złym zbilansowaniem składników 
pokarmowych i przenawożeniem niektórych 
składników z jednoczesnym niedoszacowaniem 
innych. Nadmiar jednych składników często 
ogranicza pobieranie innych. Poniżej przedsta-
wiam uproszczony schemat niektórych zależno-
ści pomiędzy pierwiastkami:

Uwaga praktyczna: Warto skorzystać  
z powyższego schematu szczególnie w przy-
padku, gdy wynik wyliczeń dawek składników 

pokarmowych wskazuje na jakieś odchylenia od 
optimum, np. w glebie po uwzględnieniu zasob-
ności i zastosowanych nawozów organicznych 
mamy nadmiar potasu, a brakuje magnezu  
w stosunku do potrzeb dla założonego plonu. K  
i Mg to silni antagoniści, więc w tym przypadku 
należy szczególną uwagę zwrócić na nawożenie 
magnezowe doglebowe i dokarmianie Mg dolist-
nie. Tych zależności jest bardzo dużo, a to tylko 
przykład, jak można wykorzystać ten schemat  
w praktyce.

Przenawożona azotem kukurydza rozwija 
się bujnie wegetatywnie i choć nie widzimy ne-
gatywnych reakcji przeazotowania (nie wylega 
tak jak zboże) to niestety, ale przenawożenie  
N zwykle nie przekłada się na wyższy plon ziar-
na lub lepszą jakość kiszonki, a takie plantacje 
gorzej znoszą warunki suszy.

Warto podjąć próbę policzenia potrzeb nawo-
żenia mineralnego biorąc pod uwagę wysokość 
plonu oraz użyte przedsiewnie (jesienią i/lub 
wiosną) nawozy organiczne, gdyż może się 
zdarzyć, że po podliczeniu z doradcą dostęp-
nych składników pokarmowych z nawozów 
organicznych i mineralnych, okazuje się, że 
planowaliśmy rozsiać za dużo nawozów mi-
neralnych. Często dawki i wartość nawozów 
organicznych są niedoszacowane. 

Prawidłowe wyliczenie dawek nawozów nie 
jest łatwym zadaniem i pewnie, dlatego wielu 
rolników nie robi tego – głównie z powodu braku 
danych do wyliczeń: brak aktualnych wyników 
badania zasobności gleb, nieprzewidywalność 
przebiegu pogody i związana z tym trudność 
oszacowania wysokości plonu, brak badań 
składu nawozów organicznych, trudna ocena 
dostępności azotu mineralnego w glebie oraz 
ilości dostępnego azotu z mineralizacji substan-
cji organicznej... 

Można by, zatem uznać, że skoro tyle jest 
niewiadomych to może nie warto liczyć, gdyż 
nasze kalkulacje i tak będą obarczone błędem? 
Mimo wszystko zachęcam jednak do próby zbi-
lansowania składników pokarmowych włączając 
w to pozostawioną na polu słomę i użyte nawozy 
organiczne korzystając z wartości średnich, gdyż 
nawet, jeśli przebieg pogody zakłóci rozwój 
kukurydzy to przynajmniej nie przenawozimy 
drastycznie plantacji i nie poniesiemy zbędnych 
kosztów.
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Aby oszacować plon ziarna lub zielonki 
do naszych wyliczeń należy przyjąć wariant 
optymistyczny – tzn. przyjąć średnie plony 
kukurydzy z tego pola lub podobnych pól  
w okolicy z lat o optymalnym przebiegu pogody 
i ewentualnie dodać 10%. 

Wiedząc, jakie jest zapotrzebowanie kukury-
dzy na wytworzenie jednostki plonu ziarna lub 
zielonki możemy wyliczyć jej zapotrzebowanie 
na składniki pokarmowe mnożąc wysokość 
plonu x średnie pobranie składników z tabeli 
poniżej:

Uwaga praktyczna: Dla wyliczenia potrzeb 
pokarmowych kukurydzy na ziarno uprawianej 
na stanowiskach słabszych należy przyjąć war-
tości wyższe z tabeli, a na stanowiskach żyznych 
– wartości niższe.

Gdy nie dysponujemy aktualnymi badaniami 
zawartości azotu mineralnego N-min w glebie do 
celów wyliczenia dawki azotu można skorzystać 
z danych średnich z poniższej tabeli:

Uwaga praktyczna: Kierując się wynikami 
testu N-min można precyzyjnie ustalić dawki 
N/ha i często obniżyć je o 25% a nawet o 50% 
bez straty dla wysokości plonu, gdy zawartości 
N-min są wyższe od średnich. Nie bójmy się, że 
gleba ulegnie „wyjałowieniu” jak się potocznie 
sądzi, gdyż  nie ma sensu nawozić na „zapas” 
azotem mineralnym, lecz wiedząc jaka jest jego 
zawartość w glebie zmodyfikować (zmniejszać) 
o tę ilość nasze nawozowe założenia. Dodatkowo 
na zasobnych w próchnicę stanowiskach wynik 
badania zawartości azotu mineralnego można 
pomnożyć x 1,5 (szybka mineralizacja substan-
cji organicznej w czerwcu, lipcu i sierpniu daje 
dodatkową porcję N-min).

Słoma kukurydziana to też wartościowy 
nawóz
Kukurydza akumuluje w słomie znaczne 

ilości składników pokarmowych i jeśli pozostaje 
rozdrobniona na polu ulega mineralizacji w ciągu 
2-3 lat i oddaje część składników pokarmowych 
w następujących ilościach:

– N i Mg 40-60%,
– fosfor 40-50%,
– potas – nawet do 90%.
Proszę zawsze rozważyć czy opłaca się 

sprzedawać słomę, a szczególnie słomę kuku-
rydzianą, która zawiera prawie 2x tyle składni-
ków co słoma zbóż? 

Wg wszelkich danych słoma powinna pozo-
stać na polu po zbiorze (rozdrobniona) lub wró-
cić na nie w postaci obornika.

Uwaga praktyczna: W pierwszym roku po 
przyoraniu słomy jest dostępne dla kukurydzy 
ok. 25% N, 20% fosforu, 50% potasu i 30% 
magnezu.

Fot. 5. Ważenie plonów ziarna bezpośrednio na polu

 
Orientacyjne pobranie składników pokarmowych  
w kg/tonę ziarna kukurydzy (wraz ze słomą) 

Składnik N P2O5 K2O Mg S Ca 

Ilość [kg/t] 20-30 10-14 24-33 4-5 4-5 5-7 
 
  

 
 

Orientacyjne pobranie składników pokarmowych  
w kg/tonę zielonki kukurydzy 35% SM 

Składnik N P2O5 K2O Mg S Ca 

Ilość [kg/t] 3,5 1,3 6,3 0,7 0,5 1,4 
 
 
  

 
Średnie zawartości N-min w glebach ornych po zbiorach 
roślin w okresie jesieni  (z monitoringu gleb w latach 
1997-2001) 

Warstwa 
gleby 
[cm] 

Zawartość azotu mineralnego, w tym azotu 
azotanowego [kg N/ha] w glebach 

gleba 
bardzo 
lekka 

gleba  
lekka 

gleba 
średnia 

gleba 
ciężka 

0-30 43,8 49,2 50,2 49,9 

30-60 23 27 29,5 29,8 

60-90 17,5 19,4 21,9 22,3 

0-90 84,7 95,6 101,6 101,9 
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Nawozy organiczne 
Kukurydza doskonale wykorzystuje składniki 

pokarmowe z nawozów organicznych (ma długi 
okres wegetacji i duża część składników nawozu 
organicznego ulega mineralizacji).

Do oszacowania wartości nawozowej na-
wozów organicznych posługujemy się danymi 
dotyczącymi składu chemicznego poszczegól-
nych nawozów. Są to wartości średnie, uzyskane  
z analiz chemicznych dużej ilości prób. Jednak 
chcąc określić dokładnie wartość nawozową 
nawozów organicznych w warunkach kon-
kretnego gospodarstwa, należy pobrać ich 
próbki i zlecić stacji chemiczno-rolniczej 
analizę chemiczną na zawartość składników 
pokarmowych.

Jeśli nie dysponujemy wynikami analizy 
chemicznej nawozów to możemy do  celów 

planowania nawożenia wykorzystać standardo-
we zawartości składników mineralnych.

Wykorzystanie przez rośliny składników 
pokarmowych z obornika zależy od terminu 
przyorania (najlepiej zaraz po wywiezieniu)  
i uwilgotnienia gleby w okresie wegetacji.

Wykorzystanie azotu z obornika w pierwszym 
roku wynosi od 30 do 40%; w drugim i trzecim 
roku rośliny wykorzystują dalsze 20-30%.

Wykorzystanie fosforu wynosi 20-25%  
w pierwszym roku i około 60-65% w ciągu  
3 następnych lat.

Wykorzystanie potasu w ciągu 3 lat wynosi 
około 60-80% i jest podobne, jak w nawozach 
mineralnych.

Gnojowica
Składniki pokarmowe zawarte w gnojowicy 

występują w formie znacznie łatwiej przyswa-
jalnej dla roślin niż np. w oborniku. Około 50% 
azotu jest rozpuszczalne w wodzie (część bezpo-
średnio dostępna dla roślin). Działanie następcze 
gnojowicy nie przekracza 2 lat, a jej dawki po-
winny pokrywać 50-70% potrzeb pokarmowych 
roślin (wyliczone dla azotu i potasu). Pozostałą 
część składników należy uzupełnić w nawozach 
mineralnych.

Fot. 6. Słoma kukurydzy przygotowana  
do zabrania z pola

 
Średnia ilość składników pokarmowych w przyoranej  
1 tonie słomy kukurydzianej i ilość składników dostęp-
na w 1 roku 

Składnik N P2O5 K2O Mg 

Ilość [kg/t] 10 4 20 2 

Ilość składników do-
stępna dla roślin  
w 1 roku po przyoraniu 
z 1 tony słomy 

2,5 0,8 10 0,6 

 
  

Fot. 7. Obornik od bydła z dużą ilością świeżej słomy 
 

Wykorzystanie składników mineralnych przez rośliny  
z obornika w kolejnych sezonach 

Termin zastosowania 
obornika [rok] 

Wykorzystanie składników  
nawozowych [%] 

N P2O5 K2O 

1 (rok zastosowania) 30-40 30 50 

2 rok 15-20 20 20 

3 rok 5-10 10 10 

4 rok 0-5 10 10 
 
 
  

 
 
 

Średnia zawartość składników mineralnych w oborniku 
[kg/t] wg Maćkowiaka i Żebrowskiego, 2000 

Gatunek 
zwierząt N P2O5 K2O CaO Mg 

Bydło 4,7 2,8 6,5 4,3 1,5 

Trzoda 5,1 4,4 6,8 4,4 1,8 

Konie 5,4 2,9 9,0 4,3 1,6 

Owce 7,5 3,8 11,9 5,8 1,9 
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Wartość nawozowa gnojowicy
Skład chemiczny gnojowicy jest znacznie 

bardziej zróżnicowany niż obornika i zależy od 
gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu żywienia 
i ilości wody, dlatego należy zbadać jej skład, 
gdyż znacznie to ułatwi wyliczenie jej wartości 
nawozowej. Jeśli jednak nie mamy badań to 
można przyjąć do wyliczeń wartości średnie.

Bardziej szczegółowe wartości zawartości 
składników podaję w tabeli poniżej:

Uwaga praktyczna: warto zbadać skład 
gnojowicy po jej zamieszaniu w stacji chemicz-
no-rolniczej, gdyż może on się znacząco różnić 
od danych podanych w tabelach.

Równoważniki nawozowe
Aby określić wartość nawozową gnojowicy 

używa się równoważników nawozowych. Rów-
noważnik nawozowy gnojowicy jest to ustalona 
eksperymentalnie wartość, wyrażająca działanie 
danego składnika (N, P, K) w porównaniu z dzia-
łaniem tego składnika w nawozach mineralnych.

Uwaga praktyczna: równoważnik 0,5 dla 
azotu oznacza, że 100 kg tego składnika zawar-
tego w gnojowicy zastosowanej jesienią daje 
w plonie roślin efekt zbliżony do 50 kg azotu 
zastosowanego w formie azotowego nawożenia 
mineralnego.

Gnojówka
Gnojówka to przefermentowany mocz zwie-

rząt gromadzony w zbiornikach. Jest nawozem 
azotowo-potasowym, prawie całkowicie pozba-
wionym fosforu.

Obornik drobiowy (pomiot ptasi)
Obornik drobiowy nazywany również pomio-

tem ptasim jest mieszaniną wydalin hodowanego 
drobiu i ściółki. Skład chemiczny tego nawozu 
jest  zróżnicowany w zależności od gatunku 

 
Średnia zawartość składników pokarmowych w gnojo-
wicy [kg/m3] wg Maćkowiaka, 1997 

 

 
  

Rodzaj 
nawozu N P2O5 K2O CaO Mg 

Gnojowica 
bydlęca 3,4 2,0 3,7 2,1 0,8 

Gnojowica 
świńska 4,3 3,3 2,3 2,5 0,8 

 
 
Zawartości składników pokarmowych w gnojowicy 
uzależnione od zawartości suchej masy i rodzaju 
zwierząt wg Szulc, 2015 

Rodzaj 
zwierząt 

Zawartość 
SM [%] 

Zawartość składników  
pokarmowych w kg/m3 

N 
ogółem NH4 P2O5 K2O 

Bydło 
mleczne 

10 5 3 3 8 
7,5 4 2 2 6 
5 3 2 1 4 

Bydło 
opasowe 

10 5 3 3 5 
7,5 4 2 2 3 
5 3 2 2 2 

Trzoda 
chlewna 

10 8 6 6 4 
7,5 6 4 5 3 
5 4 3 3 2 

Kury 12 10 7 9 5 
 
 
  

 
 

Równoważniki nawozowe gnojowicy zależne od typu 
gleby (jesienne terminy) 

Typ  
gleby 

sierpień-wrzesień październik-listopad 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

lekka 0,3 1 0,6 0,4 1 0,8 

średnia 0,4 1 0,8 0,55 1 1 

ciężka 0,6 1 1 0,7 1 1 
 
  
 
 

Uśrednione wartości równoważników nawozowych NPK 
dla nawozów organicznych 

Rodzaj nawozu N P2O5 K2O 

w 1 roku po zastosowaniu 

Gnojówka 1,0 - 0,8 

Gnojowica 0,5-0,7* 0,7 0,8 

Obornik 0,3 0,4 0,8 

w 2 roku po zastosowaniu 

Gnojówka - - 0,1 

Gnojowica 0,1 0,1 0,1 

Obornik 0,1 0,3 0,1 
* Wartości mniejsze przy stosowaniu pogłównym lub jesienią, 

większe – przed uprawą roślin (wiosną) 
 
  

 
Średnia zawartość składników pokarmowych w gnojów-
ce [kg/m3] wg Maćkowiaka, 1997 
Rodzaj  
nawozu N P2O5 K2O CaO Mg 

Gnojówka 
bydlęca 3,2 0,3 8,0 0,6 0,4 

Gnojówka 
świńska 2,8 0,4 4,1 0,8 0,3 
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zwierząt. Azot w oborniku  ptasim występuje  
w przeważającej części w formie kwasu moczo-
wego, który szybko rozkłada się do amoniaku. 
Obornik drobiowy zaleca się stosować  w daw-
kach 10-15 t/ha i w takich samych terminach jak 
obornik tradycyjny.

Proszę zwrócić uwagę na duży zakres 
zawartości składników dla pomiotu kurze-
go! Również w tym przypadku (podobnie dla 
gnojowicy) zaleca się zbadanie składu nawozu, 
gdyż różnice w praktyce mogą być ogromne: 
10 t pomiotu kurzego/ha może wnosić 120 kg N 
lub nawet 410 kg N(!), podobne różnice mogą 
wystąpić dla pozostałych składników.

Przykładowe wyliczenie nawożenia azoto-
wego pod kukurydzę:

1. Zakładany plon P = 11 t/ha ziarna
2. Gleba średnia – pobranie jednostkowe N na 

1 tonę ziarna = 25 kg N/t ziarna
3. 11 t/ha x 25 kg N/t ziarna = 275 kg N/ha 

zapotrzebowanie na azot 
4. Brak własnych badań azotu mineralnego – 

przyjmujemy 100 kg N min/ha w warstwie 
0-90 cm (dane z tabeli z monitoringu gleb na 
zawartość N min)

5. Potrzeby N w nawozach =  275 kg N/ha – 
100 kg Nmin/ha = 175 kg N/ha w nawozach 
musimy podać

6. Zastosowano nawożenie obornikiem od 
krów jesienią w ilości 25 t/ha

7. 4,7 kg N/t obornika x 25 t/ha x 0,35 (współ-
czynnik wykorzystania N w 1 roku) = 117,5 
kg N/ha x 0,35 = 41 kg N/ha z obornika 
dostępnego w 1 roku

8. Wiosną rozlano gnojowicę od bydła mlecz-
nego gęstą (10% SM) przed siewem w ilości 
20 m3/ha

9. 5 kg N ogólnego/t gnojowicy x 20 m3/ha x 0,7 
(współczynnik wykorzystania N w 1 roku) = 

100 kg N/ha x 0,7 = 70 kg N/ha z gnojowicy 
dostępnego w 1 roku

10. Zaplanowano nawożenie startowe fosfora-
nem amonu w ilości 150 kg nawozu/ha, czyli 
podamy wraz z tym nawozem 18 kg N/100 
kg nawozu x 1,5 = 27 kg N w formie NH4

Podsumowanie
175 kg N/ha w nawozach – (41 kg N/ha  

z obornika + 70 kg N/ha z gnojowicy + 27 kg  
N w formie NH4) = 175 kg N/ha w nawozach – 
138 kg N  z nawozów organicznych i fosforanu 
amonu = 37 kg N/ha do uzupełnienia w nawo-
zach mineralnych

Możemy rozsiać około 80 kg mocznika (46% 
N)/ha na 7-10 dni przed siewem, co uzupełni 
dawkę azotu o 37 kg N/ha.

W podobny sposób można wyliczyć zapo-
trzebowanie na pozostałe składniki pokarmowe. 
Zachęcam do kontaktu z doradcami Agroservice 
Kukurydza KWS i autoryzowanymi dystrybu-
torami firmy KWS, którzy pomogą w podsta-
wowym zakresie zbilansować nawożenie pod 
kukurydzę, gdz dysponują kalkulatorem do 
obliczania potrzeb nawozowych kukurydzy.

Opracowanie / fotografie:
dr Adam Majewski

Agroservice Kukurydza 
KWS Polska Sp. z o.o.

 
 
Średnia zawartość składników pokarmowych w pomio-
cie ptasim [kg/t] wg Kropisz, 1997 

Rodzaj 
nawozu N P2O5 K2O CaO woda 

Kury 12-41 12-26 8-23 24-68 550-600 

Gęsi 5-8 3-5 7-10 4-8 750-850 

Kaczki 6-10 7-14 4-6 10-17 560-700 
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Higieniczna jakość kiszonek
Przedstawiono problem występowania w kiszonkach różnych mikroorganizmów patogennych, 

które mogą być zagrożeniem dla zdrowia zwierząt i ludzi. Ich obecność w kiszonce zależy od 
jakości kiszonki. Jeżeli proces fermentacji mlekowej przebiega prawidłowo, mikroorganizmy 
patogenne nie mają szans rozwoju i giną, zaś kiszonka jest bezpieczną paszą dla zdrowia zwierząt. 
Dlatego przy zakiszaniu pasz, należy bezwzględnie stworzyć optymalne warunki dla rozwoju 
bakterii kwasu mlekowego, które są odpowiedzialne za jakość wyprodukowanej kiszonki Celowe 
jest stosowanie dodatków mikrobiologicznych lub chemicznych.

Powszechnie używany termin 
,,jakość kiszonki’’ jest pojęciem 

umowny i nie jest równoważny z warto-
ścią pokarmową, przydatnością żywie-
niową i czystością higieniczną. Termin 
ten ogranicza się głównie do oceny 
przebiegu procesu fermentacji mlekowej 
i charakterystyki powstałych produktów 
przemian metabolicznych. Określając 
skład ilościowy i jakościowy produktów 
fermentacyjnych, w sposób umowny 
klasyfikujemy kiszonkę do odpowiedniej 
grupy jakościowej. Najczęściej ocenę 
kiszonki dla bydła obejmują następujące 
parametry: 
–  cechy organoleptyczne – barwę, za-
pach, strukturę, smak;
–  zawartość składników pokarmowych 
– białka, tłuszczu, włókna, ADF, NDF, 
skrobi, składników mineralnych, wita-
min i innych;
–  wartość energetyczną – NEL, EN, 
EM, JPM, JPŻ;
–  wartość białkową – BTJP, BTJN, 
BTJE, nBO, BNŻ;
–  ilość produktów fermentacji –pH, 
kwas mlekowy, LKT, alkohole, NH3;
–  właściwości strukturalne – NDForg., 
długość sieczki;
–  trwałość tlenową – zagrzewanie.

Praktycznie nie zwraca się uwagi na 
czystość higieniczną kiszonki, która jest 
związana z występowaniem licznych 
grup bakterii patogennych. Bakterie te są 
częścią składową mikroflory epifitycznej, 
która wraz z zakiszaną biomasą bierze 
udział w procesie fermentacji. Jej rozwój 
jest uzależniony do przebiegu procesu 
fermentacji mlekowej. 

Mikroflora epifityczna występująca 
na częściach wegetatywnych roślin zielo-
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nych, składa się z różnego typu mikroorganizmów, 
które wpływają korzystnie na procesy fermentacyj-
ne, jak również są obecne mikroorganizmy mające 
negatywny wpływ na jakość kiszonek. Bakterie 
fermentacji mlekowej np. pałeczki Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus brevis oraz paciorkowce 
np. Enterococcus sp., które występują na roślinach 
nie stanowią licznej populacji, bowiem ich liczeb-
ność nie przekracza 1% całkowitej mikroflory. 
Występują na całych roślinach, jednak są bardziej 
rozpowszechnione na zewnętrznych stronach liści 
niż na łodygach. W korzystnych warun-
kach w procesie zakiszania, dochodzi do 
szybkiego ich namnażania i intensywnego 
wytwarzania kwasu mlekowego. 

Oprócz bakterii fermentacji kwasu 
mlekowego występują:
–  beztlenowe laseczki przetrwalnikujące 

z rodzaju Clostridium,
–  tlenowe laseczki z rodzaju Bacillus,
–  pałeczki grupy Coli (Escherichia coli, 

Enterbacter aerogenes, Citrobacter 
spp., Klebsiella spp.),

–  drożdże (Candida I Hansenula) i plśnie 
(Fusarium, Aspergillus, Penicillium, 
Mucor i innne, 

–  pałeczka Listeria monocytogenes, po-
woduje wystąpienie listeriozy

–  metacerkaria motylicy wątrobowej – 
Fasciola hepatica jej przywry bytują 
w przewodzie żółciowym wątroby.
Obecność bakterii z rodzaju Bacillus  

i Clostridium jest najczęściej spowodowa-
na zanieczyszczenia biomasy glebą, obor-
nikiem lub nawożenia roślin gnojowicą. 
Laseczki Clostridium należą do grupy:
–  sacharolitycznej, które prowadza fer-

mentację masłową: Cl.butyricum, Cl. 
parabutyricum, Cl, tyrobutyricum, Cl. 
scatol,

–  proteolitycznej, które prowadzą roz-
kład białek: Cl. sporogenes, Cl. per-
fingenes, Cl.botulinum.
Clostrydium mogą wytwarzać w ko-

mórkach spory, które wraz z krwią trafiają 
do mleka, obniżając jego wartość i pogar-
szając jakość produktów mleczarskich. 
Są jedną z przyczyn występowania wad 
w dojrzewających serach. Clostridium 

butyricum produkuje wyłącznie kwas masłowy, 
co powoduje obniżenie pobierania kiszonki przez 
zwierzęta. Kiszonki, w których działały laseczki 
Clostrydium wykazują zielonooliwkową barwę, 
naruszona jest struktura, są maziste i mają zapach 
zjełczałego masła. Może powodować występowa-
nie enteroxemii u krów.

Clostridium i Escherichia coli rozkładają białka 
co jest związane z większą zawartością amoniaku 
w kiszonce. Podczas rozkładu białek powstają bio-
genne aminy np. putrescyna, kadaweryna.
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Laseczki z rodzaju Clostridium mogą tolero-
wać znaczne zakwaszenie środowiska o dużej 
zawartości wody, zaś ich działalność życiowa 
jest hamowana poniżej pH 4,2. W kiszonkach  
o zawartości suchej masy powyżej 30% rozwój 
jest ich niewielki, bowiem ich siła ssąca pobierania 
wody jest ograniczona, w porównaniu z bakteriami 
fermentacji mlekowej. Siła zatrzymywana wody 
w komórkach roślin o zawartości 30-40 % suchej 
masy wynosi około 60 atmosfer, zaś siła ssąca 
bakterii masłowych i gnilnych około 55 atmosfer. 

Siła ssąca wody bakterie fermentacji mlekowej 
wynosi około 90 atmosfer. Pleśnie mają dużą siłę 
ssąca wody – około 250 atmosfer.

Drożdże i pleśnie powodują ograniczoną sta-
bilność tlenową kiszonek. Nadmierne podsuszenie 
zakiszanego surowca oraz nieprawidłowe wybie-
ranie kiszonki jest powodem wzrostu ich aktyw-
ności. Drożdże wykorzystują kwas mlekowy, co 
powoduje wzrost wartości pH, samozagrzewanie. 
Powoduje to wzrost aktywności pleśni. Niektóre 
pleśnie namnażają się na polu w czasie wzrostu 

roślin. Te pleśnie „polowe” Fusarium gra-
minearum i Aspergillus flavus produkują 
mikotoksyny. Do najczęściej spotykanych 
mikotoksyn zaliczmy: aflatoksyna, DON 
(deoksyniwalenol), zearalenon, T-2, fu-
monizyna,. Niektóre szczepy Penicillium 
requeforii produkują PR toksynę, która 
może być przyczyną poronień oraz stwa-
rzać problemy z odklejaniem łożyska.

Należy pamiętać, że mikotoksyny 
potęgują skutki błędów żywieniowych 
przy występowaniu różnych chorób me-
tabolicznych.

Pałeczki Listerii

W ostatnich latach obserwuje się 
wzrost zainteresowania niebez-

pieczeństwem mikrobiologicznym, które 
dotyczy zwierząt żywionych kiszonkami, 
jak również człowieka mającego bezpo-
średni kontakt z nią. Dotyczy to szcze-
gólnie oceny kiszonek pod względem 
występowania bakterii z rodzaju Listeria. 
Najczęściej z kiszonek bywa izolowany 
gatunek Listeria monocytogenes. Pałeczki 
Listerii występują w środowisku : gleba, 
woda, ścieki rośliny oraz u zwierząt wolno 
żyjących i hodowlanych. Mogą one wy-
stępować u ludzi zdrowych, głównie w 
przewodzie pokarmowym. Mleko nawet 
pasteryzowane i produkty mleczarskie 
często zawierają pałeczki Listerii.

Listerioza – zakaźna choroba ludzi 
i zwierząt wywołana przez bakterie 
Listeria monocytogenes, objawia się za-
burzeniami ośrodka układu nerwowego. 
Występuje u wszystkich gatunków zwie-
rząt gospodarskich, gryzoni, ryb. Mogą 
występować masowe zachorowania.

www.hrsmolice.pl


372(49) 16 KUKURYDZA

Listertia w kiszonkach

Podstawowym warunkiem zahamowania 
wzrostu pałeczki Listerii jest szybkie 

zakwaszenie środowiska poniżej pH 5,5 oraz 
stworzenie warunków beztlenowych. Przy pra-
widłowo sporządzonych kiszonkach, o wartości 
pH 4,4-4,8 pałeczki Listeria monocytogenes nie 
namnażają się. Kiszonki charakteryzujące się niską 
kwasowością, porażone pleśnią zawierają pałeczki 
Listeria monocytogenes w dużych populacjach. 
Zbyt wolne obniżanie pH w pierwszych daniach 
zakiszania lub wtórny wzrost wartości pH 
w kiszonkach spowodowany rozkładem 
tlenowym kwasu mlekowego i innych 
mleczanów, sprzyja rozwojowi pałeczki 
Listeria monocytogenes. Istnieje ścisły 
związek pomiędzy wysokim pH kiszonki, 
ilością pleśni a stopniem skażenia Listeria 
monocytogenes. Wykazano, że dokładne 
rozdrobnienie zakiszanej zielonki powo-
duje spadek liczebności populacji Listeria 
monocytogenes.

Na uwagę zasługuje fakt, że w kiszon-
kach produkowanych według technologii 
bel cylindrycznych stwierdzono częściej 
Listeria monocytogenes niż w kiszonkach 
z silosu przejazdowego. Duże zagrożenie 
przez Listeria monocytogenes występuje 
w kiszonce w belach z uszkodzoną folią. 
Stopień zagęszczenia oraz długość okresu 
pomiędzy uformowaniem bel a ich za-
bezpieczenie folią ma zasadniczy wpływ 
na występowanie liczebności populacji 
Listeria monocytogenes. W belach nieza-
bezpieczonych folią następuje wymiana 
gazowa, która polega na odpływie gazów 
fermentacyjnych, z jednoczesnym zasysa-
niem powietrza. Intensywność tej wymia-
ny zależy od porowatości kiszonki oraz 
szczelności okrywy. Różnica temperatury 
miedzy dniem a nocą powoduje migrację 
wody z części centralnej na powierzchnię 
balotu.

Podobne zjawiska zachodzą w silosie 
przejazdowym, jeżeli trwa długo okres 
jego napełniania, niedostateczne utło-
czenie i wadliwe okrycie. Szczególnie 
niebezpieczne jest wsiąkanie wody opa-
dowej. Listeria monocytogenes najczęściej 
rozwija się w kiszonkach w skrajnych 

częściach pryzmy lub silosu, jak również przy 
ścianach silosu, które są mniej ugniecione

Pozytywne efekty zahamowania rozwoju 
Listeria monocytagenes mają stosowane dodatki 
kiszonkarskie, zwłaszcza inokulamty, jak również 
chemiczne zawierające niskocząsteczkowe kwasy 
organiczne. Dodatki mikrobiologiczne zawierające 
bakterie fermentacji mlekowej, dodane do zaki-
szanej masy powodują wzrost populacji tej grupy 
bakterii, co powoduje szybkie zakwaszenie, a tym 
samym zahamowanie rozwoju listerii. Podobne 

www.hrsmolice.pl


38 KUKURYDZA 2(49) 16

efekty uzyskuje się stosując preparaty zawierają-
ce kwasy organiczne. Szczególnie korzystne jest 
działanie kwasu mrówkowego lub propionowego.

Listeria monocytogenes jest odporna na 
czynniki środowiska zewnętrznego i może prze-
trwać w kiszonkach nawet od 3 do 5 lat. Długo 
trwała przeżywalność stanowi prawdopodobnie 
jedną z przyczyn cyklicznego powtarzania się 
listerliozy w tych samych stadach. Należy ona do 
drobnoustrojów warunkowo chorobotwórczych. 
Atakuje zwierzęta o słabej kondycji, wynikającej 

z niedoborów żywieniowych lub ujemnych wpły-
wów czynników środowiska. Choroba ta stanowi 
poważny problem w hodowli owiec, zwłaszcza w 
krajach gdzie hodowla tych zwierząt jest dobrze 
rozwinięta. Śmiertelność przy listerliozie owiec 
dorosłych szacuje się na 20%.

U krów forma kliniczna listerliozy występuje 
rzadko. Obserwuje się zaburzenia o charakterze 
gorączkowym. Przy wystąpieniu formy klinicznej 
w postaci encephalitis lub encephalomeningltis 
stwierdza się zaburzenia świadomości połączone 

ze sztywnością karku lub z kurczowym 
wygięciem kręgosłupa w tył. Poronie-
nie może wystąpić u bydła trzymanego  
w złych warunkach środowiskowych  
i żywionych kiszonką miernej jakości.

U ludzi do zakażenia listerliozą docho-
dzi na drodze bezpośredniego kontaktu z 
chorymi zwierzętami i ludźmi lub produk-
tami pochodzenia zwierzęcego poprzez 
przewód pokarmowy. Pałeczki listerii 
mogą być przyczyną zakażeń okołopo-
rodowych. U dzieci może wystąpić przez 
kontakt z zakażonymi zwierzakami np. 
króliki, psy, koty i inne.

Motylica watrobowa

Motylica wątrobowa – Fasciola 
heopatica jej przywry bytu-

ją w przewodzie żółciowym wątroby, 
rzadziej w innych narządach u zwierząt 
roślinożernych oraz wszystkożernych,  
a niekiedy także u człowieka. Najczęściej 
występuje u bydła i owiec, bowiem mogą 
one pobierać z zielonkami metacerkarie 
motylicy wątrobowej. 

Jaja motylicy wątrobowej z wątroby 
przedostają się do przewodu pokarmowe-
go i wraz z kałem wydalane na zewnątrz. 
Z nich wylęgają się w wodzie miracydia, 
które dostają się do żywiciela pośredniego 
– ślimaka błotniarki moczarowej (Galba 
trunicatula), rozwijają się w wyniku 
przeobrażeń sporocysty, redie i cerkarie, 
opuszczają ciało ślimaka i otarbiają się 
na roślinach przybierając postać meta-
cerkarii. Zwierzęta pijąc wodę z niekon-
trolowanych źródeł lub pobierając trawę 
z otorbionymi metacerkariami, zakażają 
się. Zjawisko to występuje najczęściej na 
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użytkach zielonych zalewanych okresowo przez 
cieki wodne. Ciepła i wilgotna wiosna oraz lato 
o podobnych parametrach pogodowych sprzyjają 
występowania motylicy wątrobowej. 

W badaniach nad zakiszaniem porostu łąko-
wego, do którym umieszczono w pełni żywotne 
i inwazyjne pochodzące z hodowli laboratoryj-
nej metacerkarie stwierdzono, że w pierwszych  
6 dniach kiszenia, żywe stanowiły 40-50 % ogó-
łu użytych do doświadczenia osobników. Po 23 
dnia kiszenia 100% metacerkarii umieszczonych  
w zakiszanej masie nie wykazywało ob-
jawów życia, jak również inwazyjności.

Zakiszanie zielonki z dodatkiem 
preparatem AIV lub AAZ dało wynik 
pozytywny, to znaczy 100% metacer-
karii nie wykazywało objawów życia  
i inwazyjności.

Stwierdzenie faktu utraty zdolności 
życiowej i inwazyjnej przez metacerka-
rie Fasciola hepatica w procesie prawi-
dłowego kiszenia, pozwala na właściwe 
wykorzystanie jako, paszy zakiszanego 
porostu łąkowego z terenów nawiedzo-
nych chorobą motyliczną. 

Podsumowanie

Na podstawie przedstawionego 
materiału należy stwierdzić, że 

istnieje zależność między występowanie 
wymienionych grup bakterii a pH kiszon-
ki. Kiszonki o pH 4 i poniżej są prze-
ważnie wolne od wymienionych drob-
noustrojów, które mogą być przyczyną 
wielu schorzeń zwierząt i ludzi. Kiszonki  
o wysokim pH ocenione jako złe, pora-
żone są przez pleśnie i grzyby, zawierają 
duże ilości wymienionych drobnoustro-
jów, a ich podawanie zwierzętom może 
doprowadzić do groźnych chorób. Są to 
bakterie warunkowo chorobotwórcze, któ-
re ujawniają swe właściwości u zwierząt o 
słabej kondycji, będącej wynikiem złego 
żywienia lub ujemnego wpływu środowi-
ska. Stworzenie warunków aerobowych 
i szybkie obniżenie wartości pH podczas 
kiszenia jest skutecznym warunkiem 
eliminowania Listeria monocytogennes, 
Fasciola hepatica i innych szczepów 
patogennych. Celowe jest stosowanie 

dodatków mikrobiologicznych (inokulanty) lub 
chemicznych. Kiszonki ocenione na podstawie 
zawartości kwasów jako dobre i bardzo dobre 
są bezpieczną paszą dla zdrowia zwierząt i ludzi. 

prof. zw. dr hab. Witold Podkówka dr h.c.
dr hab. Zbigniew Podkówka

UTP Bydgoszcz
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Kukurydza na kiszonkę: w plonie głównym czy plonie wtórym?
Kukurydza kiszonkowa to podstawowy element bazy paszowej w gospodarstwach utrzymu-

jących zwierzęta przeżuwające. Produkcja kiszonki z kukurydzy ma szczególne znaczenie w go-
spodarstwach o dużej obsadzie bydła bądź intensywnej produkcji mleka. W rejonach o większej 
powierzchni trwałych użytków zielonych, kiszonka z kukurydzy stanowi doskonałe uzupełnienie 
energetyczne pasz produkowanych z traw. Rolnicy w Polsce w coraz większym stopniu docenia-
ją walory kukurydzy i z roku na rok następuję powolny ale systematyczny wzrost uprawy na 
kiszonkę. W okresie 2005-2015 powierzchnia zasiewów dla tego kierunku zwiększyła się z 325 
do 555 tysięcy hektarów.

Kukurydza jest rośliną dnia krótkiego. Sia-
na wcześnie, a więc w warunkach krót-

szego dnia przyspiesza rozwój generatywny, gdy 
natomiast siew się opóźnia, wydłuża się długość 
dnia, co skutkuje opóźnieniem rozwoju i dojrze-
wania roślin. Obserwuje się wtedy wytwarzanie 
przez kukurydzę większej masy wegetatywnej, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału kolb. 
Dlatego też w warunkach Polski kukurydza na 
ziarno a także na wysokoenergetyczną kiszonkę  
z założenia powinna być uprawiana w plonie 
głównym. Pozwala to możliwie wcześnie przystą-
pić do siewu i wykorzystać reakcję fotoperiodycz-
ną na krótki dzień (poniżej 14 godzin), a ponadto 
lepiej wykorzystać zasoby tzw. wody zimowej  
i uciec przed suszą w okresie letnim. 

Plusy i minusy uprawy w plonie wtórym 
W szczególnych przypadkach pod kukurydzę 

można także wykorzystać stanowisko po poplonie 
ozimym. Poplon ozimy jest w naszych warun-
kach jedynym międzyplonem, który daje pewny 
plon i może być wpisany do bilansu paszowego 
gospodarstwa. Argumentem, który przemawia 
za ogniwem zmianowania poplon ozimy + plon 
wtóry jest możliwość uzyskania dwóch plonów 
w ciągu roku, a dokładniej licząc: trzech plonów 
w ciągu dwóch lat kalendarzowych. Powstaje 
wtedy specyficzny zależny układ, w którym 
newralgicznym punktem jest termin zbioru po-
plonu, wyznaczający jednocześnie termin siewu 
plonu wtórego. W polskich warunkach jednym  
z najwcześniej schodzących poplonów jest żyto 
na zielonkę, zbierane po wykłoszeniu tj. 15-20 
maja. W stanowisku po życie ozimym, jako plon 
wtóry najczęściej uprawia się kukurydzę. Obok 
kukurydzy uprawiać można także buraki pastew-
ne i ziemniaki, a nawet zasiać proso lub grykę na 
nasiona. W przypadku każdej z tych roślin ich 
rozwój ulega jednak opóźnieniu i uzyskuje się 

plony o nieco niższej wartości paszowej i prze-
chowalniczej. 

Kukurydzę w plonie wtórym po zbiorze żyta 
należy zasiać najszybciej jak to możliwe, najlepiej 
nie później niż 20-22 maja, a i tak spodziewać 
się należy ograniczenia rozwoju kolb, gorszego 
zaziarnienia i opóźnienia dojrzewania. W okresie 
zbioru na kiszonkę taka kukurydza ma gorsze 
parametry jakościowe tj. mniejszy udział kolb, 
mniejszą zawartość skrobi oraz często niższą od 
wymaganej do kiszenia zawartość suchej masy  
w całych roślinach. Istotny jest wtedy dobór 
odmian. Na skutek późniejszego siewu okres 
wegetacji jest skrócony, co w przypadku później-
szych odmian wiąże się z ryzykiem niepełnego 
dojrzenia roślin . Dlatego też do uprawy w plonie 
wtórym wybierać należy odmiany z grupy wcze-
snych, o wysokim udziale kolb w plonie. 

W latach sprzyjających plony zielonej masy 
wegetatywnej z plonu wtórego mogą być nawet 
wyższe niż w plonie głównym, ale najczęściej ob-
serwuje się niższe plonowanie na skutek braków 
wody. Poplon ozimy wykorzystuje praktycznie 
cały zapas wody glebowej. Po jego zbiorze, upraw-
ki przygotowujące do siewu powodują dalsze 
przesuszenie i w efekcie brakuje wody do skieł-
kowania kukurydzy, rozwój której uzależniony 
jest od bieżących opadów deszczu. W warunkach 
Niżu Polskiego przełom maja i czerwca bywa 
często posuszny, co sprawia że kiełkowanie się 
opóźnia, przez co okres wegetacji kukurydzy 
dodatkowo się skraca, a możliwość dobrego 
plonowania maleje. W skrajnych przypadkach, 
kiedy susza trwa przez dłuższy okres, rośliny nie 
wyrastają i nie wytwarzają też kolb, przez co wy-
dajność kukurydzy sianej w plonie wtórym może 
być kilkakrotnie niższa niż w plonie głównym, 
z całkowitą utratą plonu włącznie. Takim przy-
kładem był sezon 2015, w którym na znacznym 
obszarze Polski - poczynając od Śląska, poprzez 
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wozów mineralnych, ale blisko 200 zł to koszt 
rozwożenia obornika. Po życie nie stosowano 
uprawy pożniwnej tylko orkę razówkę, wystąpiły 
też pewne różnice w czasie trwania zabiegów, 
jednak ze względu na brak szczegółowego mo-
nitoringu przyjęto podobne czasy pracy maszyn  
i zakiszania. Łącznie podstawowe koszty w plonie 
wtórym wyniosły 3958 zł, zaś w plonie głównym 
4305, tj. o 363 zł więcej. 

Koszty uprawy żyta zielonkowego wyniosły 
1892 zł na jeden hektar. W gospodarstwie zakła-
da się, że żyto powinno wykorzystać składniki 
pozostałe po przedplonie, stąd stosunkowo niskie 
dawki, zwłaszcza P i K. Warto zwrócić uwagę, że 
prawidłowo wykonany proces zbioru żyta. Prze-
biegał on kilku etapowo: po skoszeniu było ono 
podsuszane i przetrząsane, a następnie zwijane 
w bele i owijane folią. Jest to niezwykle ważny 

Tabela 1. Zestawienie kosztów produkcji na 1 ha kukurydzy w plonie głównym oraz plonie wtórym  

Koszty j.m. Cena w zł 
za j.m. 

Plon główny Plon wtóry 
ilość w zł ilość w zł 

Materiał siewny kwalifikowany    
SY Milkytop j.s. 259,35 1,8 466,83   
Wilga 180 j.s. 160   1,8 288,00 
Nawozy 1371,75  1120,70 
Mocznik t 1400 0,25 350 0,2 280,00 
Sól potasowa t 1501 0,25 375,25 0,2 300,20 
Polidap t 2120 0,2 424 0,15 318,00 
Siarczan amonu t 915 0,1 91,5 0,1 91,50 
Plonvit Phospho kg 9 4 36 4 36,00 
Cynko-bor kg 12,5 2 25 2 25,00 
Wapnowanie (1/4 dawki) t 35 2 70 2 70,00 
Środki ochrony roślin 192,5  192,50 
Zeagran 340 SE l 61 1,5 91,50 1,5 91,50 
Innovate 240 SC l 460 0,2 92,00 0,2 92,00 
Olemix 84 EC (adiuwant) l 9 1 9,00 1 9,00 
Praca maszyn własnych* 563,00  495,68 
Uprawa agregatem ścierniskowym h 58,22 1,5 87,33   
Orka h 59,87 2 119,74 2 119,74 
Załadunek obornika h 55,44   0,35 19,40 
Wysiew nawozów h 48,18 2 96,36 2 96,36 
Uprawa przedsiewna h 59,87 0,7 41,91 0,7 41,91 
Oprysk/nawożenie dolistne h 50,65 0,8 40,52 0,8 40,52 
Ubijanie pryzmy h 53,05 3 159,15 3 159,15 
Okrywanie pryzmy ziemią h 18,6 1 18,60 1 18,60 
Usługi z zewnątrz 1325,00  1475,00 
Rozwóz wapna (1/4 stawki) ha 15 1 15,00 1 15,00 
Rozwóz obornika ha 150   1 150,00 
Siew punktowy kukurydzy ha 110 1 110,00 1 110,00 
Zbiór sieczkarnią, transport 
kukurydzy, formowanie pryzmy ha 1200 1 1200,00 1 1200,00 

Inne koszty 386,25  386,25 
Folia kiszonkarska czar.-biała szt. 750 0,125 93,75 0,125 93,75 
Konserwant kg 10,93 9,375 102,50 9,375 102,50 
Podatki i ubezpieczenia  190  190,00  190,00 
Koszty całkowite    4305,33  3958,13 

* koszty pracy maszyn własnych skalkulowano w oparciu o dane Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
http://w-modr.pl/index.php?id=45 
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element produkcji, ponieważ w ten sposób można 
zwiększyć zawartość suchej masy do 20-30%  
i znacząco poprawić proces zakiszania. Żyto zbie-
rane bezpośrednio ma bowiem zawartość suchej 
masy rzędu 15-16%, co skutkuje dużymi stratami 
podczas kiszenia i niską jakością paszy. 

Porównanie nakładów i kosztów produkcji 
paszy z kukurydzy oraz w ogniwie zmiano-
wania poplon ozimy-plon wtóry 
Celem uprawy żyta poplonowego i kuku-

rydzy w plonie wtórym jest zebranie większej 
ilości paszy i lepsze wykorzystanie pola. Z tego 
tytułu jednak nakłady i koszty produkcji paszy 
rozpatrywać trzeba łącznie dla całego ogniwa 
zmianowania. Takie zestawienia poszczególnych 
nakładów prezentuje rysunek 1. Okazuje się, że 
łączne koszty produkcji w całym ogniwie zmia-
nowania wyniosły blisko 6200 zł i były znacząco 
wyższe, niż dla kukurydzy w plonie głównym 
(4305 zł). Złożyły się na to większe koszty nawo-
żenia, pracy maszyn własnych oraz zakiszania. 
Zasadniczym pytaniem jest jednak, jak wpłynęło 
to na koszt wyprodukowani jednej jednostki masy 
paszy, czyli 1 kwintala 
kiszonki. Dodatkowym 
problemem, który trzeba 
było uwzględnić były złe 
warunki wilgotnościowe 
w roku 2015, które spo-
wodowały, że poziom 
plonowania kukurydzy 
sianej w plonie wtórym 
był bardzo niski. 

Rok 2015 za sprawą 
suszy był trudnym rokiem 
w uprawie kukurydzy, 
szczególnie sianej w plonie 
wtórym po życie ozimym. 
Wynikało to z bardzo ma-
łych opadów w 2015 r.  
w którym spadło 340 
mm, przy średniorocznej 
normie 500 mm, a naj-
większe braki wystąpiły  
w czerwcu, lipcu i sierp-
niu. Z pomiarów opadów 
prowadzonych przez rol-
nika wynika, że od dnia 
siewu do zbioru kuku-

Tabela 2. Zestawienie kosztów produkcji z 1 ha żyta poplonowego na kiszonkę  

Koszty j.m. Cena w zł  
za j.m. ilość Wartość  

w zł 

Materiał siewny  
Dankowskie Złote dt 106,00 1,45  153,70 
Nawozy  
Polifoska 5 t 1590,00 0,10  159,00 
Saletra amonowa t 1285,00 0,30  385,50 
Razem nawozy   544,50 
Praca maszyn własnych*  
Uprawa pożniwna h 58,22 1,50  87,33 
Orka siewna h 56,16 2,00  112,32 
Wysiew nawozów h 48,18 1,00  48,18 
Uprawa/siew żyta h 83,02 1,20  99,62 
Koszenie żyta h 57,37 1,50  86,05 
Przetrząsanie żyta h 58,95 0,50  29,48 
Prasowanie i owijanie folią bel żyta h 181,00 1  181,00 
Transport bel h 55,65 2  111,30 
Rozładunek bel h 55,44 1  55,44 
Razem praca maszyn własnych   840,20 
Inne koszty  353,76 
Folia do owijania żyta szt./rolka 268 1,32  353,76 
Razem koszty inne     353,76 
Razem koszty całkowite     1892,16 
* koszty pracy maszyn własnych skalkulowano w oparciu o dane Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka  

Doradztwa Rolniczego http://w-modr.pl/index.php?id=45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rydzy w plonie głównym spadło tylko 190 mm. 
Niezależnie od zbyt małej sumy opadów, problem 
tkwił również w ich rozkładzie (w sierpniu spadło 
tylko 18 mm); czynnikiem niekorzystnym były 
też niskie temperatury powietrza w początkowych 
fazach rozwoju kukurydzy. 

Licząc opady dla kukurydzy w plonie wtór-
nym różnice były niewielkie: spadło tylko 7 mm 

deszczu mniej. Zapas wody glebowej został jed-
nakże wyczerpany przez żyto. Kukurydza siana w 
plonie wtórym na najgorszym stanowisku (wskaź-
nik bonitacji 0,45) była zdecydowanie najgorsza, 
niskie opady w połączeniu z lekką, piaszczystą 
glebą, przedplonem mocno ingerującym w zaso-
by wodne gleby, oraz zastosowaną agrotechnika 
(wynikająca z uprawy w plonie wtórym) m.in. 
późniejszy siew czy przesuszająca orka wiosenna 
sprawiły że kukurydza praktycznie zaschła na 
pniu, rośliny były karłowate, nie każda roślina 
wykształciła kolbę, natomiast rośliny którym 
udało wykształcić się kolby nie zawiązały w nich 
wszystkich ziarniaków. Nieco lepiej kukurydza 
wyglądała siana w plonie wtórym na polu, gdzie 
wskaźnik bonitacji wynosił 1,31. 
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Natomiast kukurydza siana w plonie głów-
nym wyglądała znacznie lepiej. Plony kukurydzy  
w plonie głównym nie były dokładnie ważone, 
ale były znacznie wyższe i wyszacowano je na 34 
tony. Także jakość kiszonki była dużo lepsza, co 
potwierdziła analiza jakościowa. 

Ze względu na nietypowe warunki roku 2015, 
dla skalkulowania kosztów produkcji paszy, do 
obliczenia kosztu produkcji przyjęto tylko plon  
 lepszego pola plonu wtórego tj. ok. 15 t zielonki 
kukurydzy (tab. 3). Warto podkreślić, że plony 
żyta poplonowego były bardzo dobre – 18,5 t po 
podsuszeniu, tj. ponad 25 ton świeżej zielonki.  
W 2015 roku w gospodarstwie z uprawy kukury-
dzy w plonie głównym uzyskano zbliżony plon 
do łącznego plonu żyta oraz kukurydzy w plonie 
wtórym.

W tabeli 3 przedstawiono wyliczone koszty 
produkcji 1 kwintala kiszonki, na podstawie wy-
szacowanych plonów i zestawionych nakładów na 
produkcję.

Najwyższy koszt wyprodukowania 1 t kiszon-
ki w 2015 stwierdzono przy uprawie kukurydzy 
w plonie wtórym, wyniósł aż 264 zł. Natomiast 
koszt wyprodukowania 1 tony kiszonki licząc 
żyto i kukurydze w plonie wtórym razem był  
o prawie sto złotych niższy i wyniósł 175 zł (tab. 
3). Najniższy był koszt wyprodukowania kiszonki  
w plonie głównym, wyniósł 127 zł, czyli był o 
50 zł niższy niż w przypadku żyta i kukurydzy  
w plonie wtórym liczonych razem. 

Przyjmując realne wydajności kiszonek  
w sprzyjających warunkach pogodowych i zakła-
dając że nakłady pozostają na tym samym pozio-
mie, koszt produkcji paszy z kukurydzy w plonie 
głównym i ogniwie zmianowania żyto poplonowe 
+ kukurydza były podobne – na poziomie 96-98 
zł za tonę. Oznacza to, że przy sprzyjających wa-
runkach siedliskowych uprawa żyta i kukurydzy 
w plonie wtórym może być celowa, ale zadbać 
trzeba by odbywała się w dobrych warunkach 
siedliskowych, zwłaszcza dobrym uwilgotnieniu. 

Zakładając nawet że koszt produkcji jednostki 
wagowej paszy jest podobny, warto wziąć pod 
uwagę jakość uzyskanej kiszonki. W tabeli 3 przed-
stawiono próbę wyceny jakościowej, przeliczając 
koszty za pomocą równoważnika jakościowego. 
Biorąc pod uwagę wskaźniki jakościowe, w tym 
zwłaszcza zawartość suchej masy oraz zawartość 
składników jakościowych pokarmowych i wartość 
energetyczną, przyjęto kukurydzę w plonie głów-
nym jako 1,0, w plonie wtórym 0,9, a dla żyta 0,75. 
Przy takim założeniu, koszt produkcji kiszonki  
z kukurydzy jest najniższy zaś z kukurydzy w 
plonie wtórym jak i łącznie dla kukurydzy i żyta o 
10 zł wyższy. Warto przy okazji zwrócić też uwagę 
na ryzyko uprawy. Na przykładzie omawianego go-
spodarstwa wyraźnie dowiedziono, że kukurydza 
w plonie głównym to ryzyko zmniejsza. 

prof. dr hab. Tadeusz Michalski,  
inż. Łukasz Paluch

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Porównanie kosztów produkcji kiszonki z kukurydzy w plonie głównym i wtórym oraz ogniwie zmianowania:      
poplon ozimy żyto + kukurydza w plonie wtórym 

System produkcji Warunki 
pogodowe 

Szacowany 
plon kiszonki 

w tonach  
z 1 ha* 

Koszt produkcji 
kiszonki 
z 1 ha 

Koszt 
produkcji  

1 t kiszonki 

Równoważnik 
jakościowy 

Koszt 1 t 
kiszonki 

równoważny 
jakościowo 

Kukurydza w plonie 
głównym 

Rok 2015 34 4 305,33 zł 127 zł 1,00 127 zł 
Rok o dobrym 
uwilgotnieniu 45 4 305,33 zł 96 zł 1,00 96 zł 

Kukurydza w plonie 
wtórym 

Rok 2015 15 3 958,13 zł 264 zł 0,90 293 zł 
Rok o dobrym 
uwilgotnieniu 40 3 958,13 zł 99 zł 0,90 109,95 zł 

GPS z żyta 
Rok 2015 18,5 1 892,16 zł 102 zł 0,75 136 zł 

Rok o dobrym 
uwilgotnieniu 20 1 892,16 zł 95 zł 0,75 126,14 zł 

Ogniwo zmianowania: 
żyto poplonowe + 
plon wtóry kukurydza 

Rok 2015 33,5 5 850,30 zł 175 zł 0,85 205 zł 
Rok o dobrym 
uwilgotnieniu 60 5 850,30 zł 98 zł 0,85 115 zł 

* z uwzględnieniem 10-12% strat w czasie zakiszania 
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Strip-till w uprawie kukurydzy
Nowe technologie w uprawie roli to ostatnimi czasy gorący temat w rozmowach rolników 

i przedstawicieli firm branży rolniczej. Poszukiwane są rozwiązania pozwalające na wykonanie 
uprawy taniej i szybciej a także mniej przesuszające rolę, szczególnie po ostatnich posusznych 
sezonach. Często, szczególnie w kontekscie uprawy kukurydzy, pada wtedy anglojęzyczna na-
zwa strip-till. Jest to technologia rzadko stosowana w Polsce i w ogóle w Europie, natomiast  
w Ameryce Północnej stanowi poważny udział w powierzchni uprawy kukurydzy.

Strip-till to po polsku pasowa uprawa 
roli. Ten sposób uprawy roli narodził się  

w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, z po-
trzeby amerykańskich farmerów, którzy szukali 
rozwiązań na problemy związane z siewem bez-
pośrednim. W związku z koniecznością ochrony 
gleb przed erozją, w wielu rejonach wprowadzono 
nakaz stosowania upraw konserwujących, czyli 
pozostawiających powierzchnię roli pokrytą w co 
najmniej 30% resztkami roślinnymi. Siew bezpo-
średni jest pod tym względem najlepszy i dawał 
bardzo dobre efekty w niektórych, szczególnie 
cieplejszych regionach. jednak często nie zapew-
niał korzystnych warunków do siewu i wzrostu 
kukurydzy w północnych i środkowych Stanach. 
Zbyt wolne nagrzewanie i wysychanie gleby po 
zimie opóźniało siewy kukurydzy a duże ilości 
resztek roślinnych, najczęściej była to słoma ku-
kurydziana, utrudniały wykonanie siewu. Do tego 
dochodził powolny rozwój roślin oraz techniczne 
problemy ze stosowaniem nawozów. Nic dziwnego, 
że farmerzy, którzy zdecydowali się na przejście do 
technologii siewu bezpośredniego, gorączkowo po-
szukiwali rozwiązania tych problemów. Pierwsze 
pomysły zrodziły się z obserwacji pola. Niektórzy 
rolnicy stosowali jako nawóz bezwodny amoniak, 
który musi być wprowadzony wgłębnie do grun-
tu. Obserwowano, że w miejscach, gdzie rośliny 
kukurydzy trafiły na pas nacięty przez aplikator, 
wschody były lepsze a wzrost szybszy. W krótkim 
czasie opracowano technologię, którą nazwano 
strip-tillage (pasowa uprawa roli), w skrócie strip-
-till. Od tej pory system ten jest dopracowywany, 
pojawiają się coraz lepsze rozwiązania techniczne 
a technologia jest coraz powszechniej stosowana w 
praktyce. W niektórych stanach strip-till zajmuje 
ponad połowę wszystkich zasiewów kukurydzy.

Pasowa uprawa roli, w wydaniu amerykań-
skim, polega na wykonaniu jesienią uprawy,  
w pasie szerokości od jednej trzeciej do połowy 
szerokości międzyrzędzia, zazwyczaj połączonej 
z aplikacją nawozów na głębokość do 20-30 cm. 

W ten sposób powstaje niewielka redlina, wzru-
szona, oczyszczona z pozostałości roślinnych  
i nieco wyniesiona ponad poziom gruntu. Dzięki 
temu wiosną szybko nagrzewa się i obsycha, 
pozwalając na wczesne siewy. Siew odbywa się  
w osobnym przejeździe, wiosną i wymaga trafie-
nia w uprawione pasy. Dzięki temu nasiona mają 
dobre warunki do wschodów i dalszego rozwoju 
roślin. Nieuprawione międzyrzędzia zapewniają 
doskonałą ochronę przed erozją, zazwyczaj są  
w 100% pokryte mulczem, oraz przed niepotrzeb-
nym parowaniem. Jest to więc technologia, w któ-
rej w największym stopniu można połączyć zalety 
intensywnej uprawy roli i konserwacji gleby.

Jednym z większych ograniczeń, hamujących 
rozwój strip-till, była konieczność dość precy-
zyjnego trafienia z siewem w pasy, uprawione 
prawie pół roku wcześniej. Nic dziwnego, że wraz 
z wejściem technologii precyzyjnego prowadzenia 
maszyn, rozwój uprawy pasowej nabrał tempa. 
Drugim momentem przełomowym było wpro-
wadzenie odmian transgenicznych, odpornych na 
glifosat, które bardzo uprościło i potaniło kontrolę 
zachwaszczenia.

Choć technologia znana jest już ponad 30 lat, 
to poza USA jest mało popularna. W Polsce wciąż 
raczkuje i jeszcze kilka lat temu praktykowana 
była w pojedynczych gospodarstwach. Bogatsza 
oferta maszyn do uprawy w strip-till pojawiła się 
dopiero około dwóch lat temu, wcześniej w ofercie 
było mniej niż pięć modeli, których zresztą firmy 
specjalnie nie promowały, nie widząc jeszcze 
dużego rynku. Obecnie jednak znacznie wzrosło 
zainteresowanie rolników alternatywnymi meto-
dami uprawy roli, co w powiązaniu z kolejnymi 
transzami unijnego wsparcia zakupu nowego 
parku maszynowego tworzy warunki do zmiany 
technologii. Warto więc zapoznać się ze specyfiką 
pasowej uprawy roli, szczególnie jej zaletami aby 
świadomie dokonać zmian.

Typowy agregat do pasowej uprawy roli skła-
da się z szeregu elementów roboczych, których 
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znacznie od amerykańskich, nie należy więc ko-
piować amerykańskich technologii ale adaptować 
je do miejscowych potrzeb i możliwości.

Jednym z najczęściej podnoszonych zagadnień 
jest jesienny termin wykonania uprawy pasowej  
i później wiosenny siew. Dla gospodarstw dyspo-
nujących systemami RTK nie stanowi to problemu, 
jednak dla mniejszych rolników jest pewną barie-
rą. Na szczęście w krajowych uwarunkowaniach 
najczęściej nie ma potrzeby rozdzielania uprawy 
pasowej i siewu kukurydzy. Wiosna w większości 
lat i regionów jest raczej sucha, nie ma też tak du-
żej ilości resztek roślinnych, więc można uprawić  
i zasiać w jednym przejeździe agregatem do strip-
-till sprzęgniętym z siewnikiem punktowym. Ze 
względu na ochronę wody glebowej nawet lepiej 
zasiać w jednym przejeździe. Rozdzielne wykona-
nie zabiegów będzie raczej wynikało z przyczyn 
technicznych. Agregat do uprawy pasowej może 
pracować z prędkościami przekraczającymi 15 
km/h, większość siewników punktowych wymaga 

prędkości poniżej 10 km/h, więc agregat nie jest  
w pełni wykorzystany. Do osobnej uprawy i siewu 
można też wykorzystać mniejszej mocy ciągniki 
lub pracować szerszymi agregatami. Jedynie  
w rzadkich przypadkach, na ciężkich, gliniastych 
glebach, w rejonach o nadmiarze opadów roz-
dzielenie terminu uprawy pasowej i siewu będzie 
zasadne z punktu widzenia potrzeb roślin.

Amerykańscy agronomowie wskazują na 
wielkie zalety strip-till w porównaniu do siewu 
bezpośredniego. Dla Polskiego rolnika nie ma to 
praktycznego znaczenia, dla niego liczy się po-
równanie z uprawą płużną, ewentualnie z techno-
logiami uproszczonymi, polegającymi na płytkiej 
uprawie całej powierzchni, bo z takimi mamy do 
czynienia w Polsce. 

Pasowa uprawa roli pozwala na znaczne ograni-
czenie kosztów uprawy roli w porównaniu z orką  
a również z wieloma technologiami uproszczo-
nymi. W większych gospodarstwach zmniejsza 
nakłady na zakup narzędzi uprawowych i ciągni-

ków oraz zatrudnienie operato-
rów. Ważne, że pozwala na duże 
oszczędności czasu, daje szanse na 
terminowe wykonanie zabiegów 
nie tylko w kukurydzy ale i w in-
nych uprawianych roślinach, szcze-
gólnie istotne w okresie siewów. 
Zmniejsza się ilość przejazdów 
a więc również ugniatania pola 
przez koła ciągników. Nawóz jest 
aplikowany wgłębnie, pod rzędem 
roślin, jest więc łatwo dostępny, 
nawet w okresie suszy. 

Duże znaczenie, podobnie jak 
w USA, ma ściółka pozostająca 
w międzyrzędziach. Chroni glebę 
przed wysychaniem, obniża jej 
temperaturę w upały, chroni przed 
deszczem i wiatrem. Pozwala na 
odbudowę struktury gruzełkowa-
tej i wzrost zawartości próchnicy, 
choć efekty są wyraźnie widoczne 
dopiero po kilku latach. 

W innych technologiach bez-
orkowych istnieje pewna sprzecz-
ność zadań. Dla ochrony gleby 
wymagane jest jak mniej uprawy 
roli i jak najwięcej pozostającej na 
powierzchni ściółki a to utrudnia 

Typowy układ elementów roboczych agregatu do pasowej uprawy roli, powy-
żej – wschodząca kukurydza zasiana tą metodą
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Drony pomocne w szacowaniu szkód
W uprawie kukurydzy w ostatnich latach rolnicy spotykają się ze  wzrastającymi szkodami 

powodowanymi przez zwierzynę płową. W wielu rejonach kraju  znacząco wzrosła populacja 
dzików, powodująca znaczne straty w uprawie kukurydzy zarówno w zasiewach jak również 
przed zbiorami. Szacowanie wielkości strat spowodowanych zwierzyną łowną dotychczaso-
wymi metodami w wielu przypadkach rodziło wiele wątpliwości zarówno przez rolników jak 
i po stronie służby leśnej a często rozstrzygane było w długotrwałych procesach  sądowych.  
W ostatnim okresie pojawiła się nowa oparta na wykorzystaniu dronów metoda szacowania 
strat, która naszym zdaniem stwarza możliwości obiektywnego określenia strat polowych.  
W poniższym artykule przedstawiona została ta metoda, którą pragniemy zainteresować plan-
tatorów kukurydzy i nie tylko.
PZPK: Od pewnego czasu modnym tematem 
jest wykorzystanie dronów jako pomocy w pro-
wadzeniu nadzoru nad uprawami. Czy nasi pro-
ducenci rolni korzystają obecnie z takich usług. 

AgroPixel: Owszem, w uprawach wykonujemy 
zarówno oceny poziomu wegetacji roślin, jak  
i dokumentujemy szkody wynikające z suszy, wy-
marznięcia, a także szacujemy szkody łowieckie. 

PZPK: Jak wygląda szacowanie szkód za po-
mocą dronów ?

AgroPixel: Na wstępie chciałbym powiedzieć, 
że korzystamy z dwóch rodzajów urządzeń la-
tających.
Jednym z nich jest startujący i lądujący pionowo 
tzw. wielowirnikowiec. Kolejnym jest niewielki 
model samolotu wyposażony w wysokiej klasy 

siew i pogarsza warunki rozwoju roślin. W upra-
wie pasowej mogą być realizowane równolegle  
a nawet wzajemnie się uzupełniać i wspierać.

W glebę uprawianą pasowo dużo szybkiej wsią-
ka woda, straty przez spływy są dużo mniejsze  
i nie tworzą się kałuże. Gleba uprawiana pasowo 
nabiera też dużo większej nośności a to umożliwia 
wjazd na pole nawet po dużych opadach – ważne 
w okresie wykonywania zabiegów ochrony dla 
dotrzymania terminów oraz w okresie zbiorów 
dla ciągłości prac, ale również dla mniejszego 
„rozjeżdżania” pola.

Jedną z większych różnic w agrotechnice jest 
kontrola zachwaszczenia w okresie przygotowania 
roli do siewu. W uprawie pasowej nie zwalcza się 
roślinności mechanicznie, więc wszelkie chwasty 
i samosiewy są zwalczane chemicznie, najczęściej 
preparatem nieselektywnym na bazie glifosatu, 
aby w momencie siewu pole było „czyste”. Później-
sza kontrola zachwaszczenia nie jest trudniejsza, 
niż w uprawie tradycyjnej, ale zmienia się skład 
gatunkowy i terminy pojawienia chwastów. Herbi-
cydy muszą więc być dobierane do nowego stanu 
zachwaszczenia. 

W ochronie przed chorobami i szkodnikami nie 
ma w zasadzie różnic. Dopiero po zbiorze pojawia 

się kwestia omacnicy prosowianki, która zimuje  
w pozostawionej ścierni. Dobre efekty, w pełni za-
stępujące orkę, spełnia rozdrabnianie sieczkarnią 
mulczującą oraz wałowanie wałami żeberkowymi, 
kruszącymi ścierń.

W większości agregatów do pasowej uprawy 
roli można zmniejszyć rozstaw rzędów do 45cm. 
Daje to możliwość zastosowania strip-till również 
w uprawie buraków cukrowych i rzepaku a przez 
to zwiększenia wykorzystania maszyny w sezonie. 
Duże zainteresowanie rolników, obserwowane 
na razie na targach, wystawach i pokazach polo-
wych, powoli zaczyna się przekładać na wzrost 
powierzchni zasiewów. Najczęściej zaczyna się 
w formie usługi siewu na niewielkiej powierzchni 
a po nabraniu doświadczenia i bliższym zapo-
znaniu z technologią na większych obszarach. 
Największym problemem jest moment rezygnacji 
z pługa, czasem mniej w aspekcie technicznym, 
czy agronomicznym a bardziej w świadomości 
rolnika. Dlatego na wprowadzenie pasowej upra-
wy roli najłatwiej decydują się rolnicy, którzy już 
wcześniej stosowali inne technologie bezorkowe.

dr inż. Tomasz Piechota
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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aparat fotograficzny. Samolot stosujemy do nalo-
tów nad większymi uprawami, rzędu kilkudzie-
sięciu czy kilkuset hektarów. Dzięki szybkości  
i długotrwałości lotu, modelem samolotu jeste-
śmy w stanie udokumentować nawet kilkaset 
hektarów w ciągu godziny lotu.    
Sam lot nad uprawą wykonuje autopilot, po 
zaprogramowanej trasie wykorzystując pokła-
dowy odbiornik GPS. Operator drona wykonuje 
jedynie start i lądowanie. Zdjęcia również wy-
konywane są automatycznie, dzięki temu mamy 
pewność że nie pominęliśmy żadnego fragmentu 

pola. Podczas lotu dron pozostaje w zasięgu 
wzroku pilota, który w każdym momencie, może 
przejąć nad nim kontrolę  

PZPK: Co daje nam taki nalot i zdjęcia znad 
uprawy?

AgroPixel: Następnie do pracy bierze się 
program komputerowy, który składa pojedyn-
cze klaki zdjęciowe w użyteczną fotomapę.  
W tym procesie wykorzystywane są też dane  
z pokładowego GPS-u, dzięki czemu na gotowej 

Fot. 2. Szkody łowieckie w kukurydzy

Fot. 1. Zawroty obu pól
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fotomapie możemy nie tylko dostrzec szkody, ale 
również precyzyjnie określić ich lokalizację i po-
wierzchnię. W zależności od rodzaju uprawy, lot 
wykonujemy na wysokości od 80 do 250 metrów. 

PZPK: Jaka jest precyzja takich pomiarów wy-
konanych z pokładu drona ?

AgroPixel: Aby uzyskane dane były wiarygodne 
cały system, mam tu na myśli dron, aparat foto-
graficzny i oprogramowanie dokonujące obróbki 
zdjęć, muszą być na odpowiednim poziomie 
technologicznym. Nasz system jest wykorzy-
stywany również na potrzeby geodezji i karto-
grafii, są to dziedziny w których wymagana jest 
bardzo duża precyzja pomiaru. W porównaniu 
do tradycyjnych metod pomiaru powierzchni 
zniszczonych, metoda oparta na wykorzysta-
niu fotomapy daje bardziej precyzyjne wyniki. 
Określenie z ziemi,  jest żmudną i czasochłonną 
czynnością, nasze oprogramowanie świetnie daje 
sobie z tym radę. Oczywiście komputer zrobi 
to również szybciej, szczególnie jeśli mamy do 
czynienia z uprawą o dużej powierzchni.  

PZPK: Czy zatem gotowa fotomapa to koniec 
szacowania ?

AgroPixel: Trzeba Pamiętać, że sama fotomapa 
jest ogromną pomocą przy szacowaniu, ponie-
waż jak wspomniałem, daje nam wiedzę gdzie 
znajdują się szkody oraz jaka jest ich powierzch-
nia.  Jest   ona również obiektywną dokumentacja 
zaistniałej szkody. Z pewnością nie kończy ona 
procesu szacowania. Należy dokonać naziem-
nych oględzin uprawy, stwierdzić czy szkody są 
dziełem zwierzyny, jaki gatunek je wyrządził, 
jaka jest wydajność polowa itp. Słowem dokonać 
pozostałych czynności wymaganych podczas 
rzetelnego podejścia do tego zagadnienia. Sam 
nalot nie zastąpi wiedzy i doświadczenia szacu-
jących szkody myśliwych czy rzeczoznawców. 
Jednak fotomapa jest niezwykle pomocna ponie-
waż znacznie przyśpiesza ten proces i pozwala 
uniknąć częstych błędów. 
  
PZPK: Jakie typu szkód można szacować  
w ten sposób? 

Fot. 3. Szkody w kukurydzy
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AgroPixel: Przede wszystkim zboża. Mam 
tu na myśli zarówno szkody na zasiewach jak  
i w okresie wegetacyjnym oraz rośliny okopowe. 
Niezwykle ułatwia to pracę podczas szacowania 
w dojrzałym rzepaku, czy kukurydzy.  

PZPK: Jak wyglądają obecnie regulacje prawne 
w przypadku korzystania z dronów, czy można 
bezpiecznie i zgodnie z prawem latać nad na-
szymi polami ?

AgroPixel: Żeby wykonywać tego typu usługi 
należy posiadać uprawnienia nadawane przez 
Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ograniczenia 
dotyczą lotów nad terenami miejskimi oraz  
w pobliżu lotnisk. Nie ma prawnych ograniczeń 
do lotów nad obszarami rolniczymi, czy lasami 
z wyłączeniem parków narodowych 

PZPK: Czy taka dokumentacja szkód wykonana 
z powietrza jest istotnym dowodem w wypadku 
gdy strony nie potrafią się porozumieć i sprawa 
znajduje swój finał w sądzie ?

AgroPixel: Oczywiście. Jedną z największych 
zalet dokumentacji w formie fotomapy jest to, 
że zawsze możemy się do niej odwołać, czy to 
podczas próby dojścia do kompromisu, czy na 
sali sądowej. W naszej praktyce staramy się 
żeby wykonana fotomapa trafiała do protokołu 
szacowania jako załącznik i była podstawa do 
określenia powierzchni uszkodzonej. 

PZPK: Z naszej rozmowy wynika, że ta techno-
logia pozwoli rolnikom skuteczniej bronić swo-
ich interesów w zakresie szkód łowieckich. Jak 
Pan widzi przyszłość tej technologii w kontek-
ście nowelizacji Prawa łowieckiego i przejęciem 
obowiązku szacowania szkód przez Wojewodę 
z dniem 1 stycznia 2017 roku? 
To dobra zmiana. Rolnicy od lat postulowali 
aby za szacowanie szkód łowieckich odpowia-
dała niezależna instytucja, a nie jak dotąd koła 
łowieckie. Zmiana przepisów w tym zakresie 
to krok w dobrą stronę, ale stwarza on również 
pewne niebezpieczeństwa. Obawiam się o to 
czy urzędnicy odpowiedzialni za szacowanie 
nie zostaną przygnieceni ilości pracy, która  
z ze względu na sezonowość występowania 

szkód łowieckich może okazać się ponad siły  
i środki jakimi dysponować mają Urzędy Woje-
wódzkie. Mam nadzieję że rządzący dostrzegą 
możliwości jakie niesie ze sobą technologia 
bezzałogowców. Uważam że było by to istotne 
wsparcie dla urzędników, którzy będą musieli 
wziąć na siebie nowe obowiązki. Oczywiście 
właściciel uszkodzonej uprawy w dalszym ciągu, 
będzie mógł skorzystać z usług niezależnych 
rzeczoznawców, gdyby na przykład urzędnik nie 
wykazał się wystarczającą rzetelnością, bądź nie 
dotarł na pole w ustalonym terminie.  

PZPK: Jakie są inne obszary poza szkodami 
łowieckimi w rolnictwie, w których drony znaj-
dują zastosowanie.

AgroPixel: W przypadku upraw tą technologię 
wykorzystujemy przede wszystkim do monito-
rowania wegetacji roślin. Dzięki zastosowaniu 
specjalistycznych aparatów fotograficznych pra-
cujących w tzw. bliskiej podczerwieni jesteśmy 
w stanie stwierdzić zmiany kondycji roślin nie-
dostrzegalne gołym okiem. Dzięki późniejszej 
analizie takich danych dostarczamy rolnikom 
informacji w którym miejscu uprawy pojawiły 
się np. choroby, szkodniki lub niedobory wody. 
Dzięki tej technologii można również uzyskać 
dane dotyczące zachwaszczenia, wymagań na-
wozowych itp.  

Paweł Sosnowski AgroPixel
sosnowski@agropixel.pl

tel. 609020224



Kukurydza, którą powszechnie znamy i wykorzystujemy zarówno na paszę jak i w przemyśle 
spożywczym ma kolby wypełnione ziarniakami o żółtym zabarwieniu. Mimo, że uprawa żół-
toziarnowych odmian jest najszerzej rozpowszechniona i zajmują one w przetwórstwie pozycję 
dominującą to warto poznać również odmiany skrywające pod liśćmi okrywowymi ziarno  
o innej barwie.

Kukurydza niebieskoziarnowa –  
charakterystyka i znaczenie

Niniejszy artykuł jest poświęcony kuku-
rydzy niebieskiej (blue corn) i stanowi 

krótki zarys jej charakterystyki. Za ośrodek 
pochodzenia tej formy kukurydzy uznaje się 
górzyste tereny Peru. Stamtąd uprawa niebie-
skoziarnowych odmian rozprzestrzeniła się na 
obszary Meksyku, Boliwii oraz Gwatemali. 
Zasięg uprawy rozciąga się obecnie na rejony 
południowo-zachodniego USA – stany Kolorado, 
Arizona i Nowy Meksyk. W Ameryce Centralnej 
i Południowej natomiast jest największa na świe-
cie pula zasobów genowych kukurydzy niebie-
skiej. Jej uprawą zajmują się przede wszystkim 
niewielkie gospodarstwa rolne najczęściej o po-
wierzchni nie przekraczającej 5 ha. Największa 
liczba jej producentów skupia się na obszarze 
Mesy Centralnej Wyżyny Meksykańskiej. 

Znaczenie gospodarcze kukurydzy niebie-
skiej jest ograniczone do lokalnego wytwarzania 
z jej ziarna produktów spożywczych – głównie 
tortilli i chipsów, które charakteryzują się ory-
ginalnym, niebieskim zabarwieniem. Ponadto 
kukurydza niebieska bez wątpienia zajmuje 
miejsce szczególne w tradycyjnej kuchni środ-
kowoamerykańskiej, stanowiąc surowiec do 
produkcji wielu regionalnych dań i napojów np.: 
kukurydzianego napoju atole będącego częstym 
dodatkiem do tamales – dania składającego się 
z ciasta z mąki kukurydzianej wypełnionego 
farszem.

Wśród odmian kukurydzy niebieskiej domi-
nujący udział mają te zaliczane do podgatunku 
kukurydzy skrobiowej Zea mays ssp. amylacea 
cechujące się ziarnem o dużej zawartości mięk-

http://www.caussade-nasiona.pl
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kiego bielma mączystego. Drugą, mniej liczną 
grupę, reprezentują odmiany populacyjne na-
leżące do podgatunku Zea mays ssp. indurata 
mające ziarniaki szkliste z dużym udziałem 
twardej warstwy bielma. Z punktu widzenia 

możliwości przystosowania do warunków klima-
tu umiarkowanego to ta druga grupa ma większe 
znaczenie. Może być bowiem cennym materia-
łem wyjściowym do wyprowadzenia w ramach 
programów hodowlanych nowych kultywarów  
o zwiększonej przydatności do uprawy w chłod-
niejszych rejonach. W obu grupach kukurydzy 
niebieskiej, zarówno wśród odmian skrobio-
wych jak i rogowatych dominujący udział mają 
odmiany populacyjne – open-pollinated (OPV). 
Internetowa baza danych GRIN (Germplasm 
Resources Information Network) (http://www.
ars-grin.gov/) gromadzi szczegółowe informa-
cje na temat odmian oraz ich charakterystyki. 
Nadzieje związane z możliwościami uprawy  
w rejonach klimatu umiarkowanego należy po-
kładać przede wszystkim w mieszańcach, które 
w warunkach stresowych, determinowanych wy-
stępowaniem okresów suszy czy przymrozków 
w okresie wegetacji mogą wydawać plon ziarna 
na poziomie 5,5-6,0 t∙ha-1.



552(49) 16 KUKURYDZA

Należy mieć świadomość, że wybierając do 
uprawy w naszych warunkach agrometeorolo-
gicznych, odmiany populacyjne, które cechuje 
dobre przystosowanie do wzrostu i rozwoju  
w suchym i gorącym klimacie, uzyskanie plo-
nów zadowalających pod względem ilościowym  
i jakościowym jest dalece niepewne. W klimacie 
humidowym należy liczyć się z wystąpieniem 
większego ryzyka porażenia przez szkodniki 
i choroby grzybowe. Szczególnie zagrożone są 
odmiany kukurydzy skrobiowej o miękkich, 
delikatnych ziarniakach z wysoką zawartością 
lizyny, która prawdopodobnie wabi owady powo-
dujące znaczne szkody. Wiosenny wysiew ziar-
niaków do wilgotnej i niedostatecznie nagrzanej 
gleby, co jest często spotykanym problemem 
agrotechnicznym w warunkach naszej strefy 
klimatycznej, może być przyczyną silniejszego 
porażenia w fazie wzrostu początkowego roślin 
przez groźne choroby grzybowe. Zagrożeniem 
dla upraw może być stonka kukurydziana (Dia-
brotica virgifera LeConte) oraz głownia kukury-
dzy (Ustilago maydis (D.C.) Corda). Większość 
regionalnych, środkowoamerykańskich odmian 
populacyjnych nie charakteryzuje się odpor-
nością na najgroźniejszego szkodnika upraw 
kukurydzy – omacnicę prosowiankę (Ostrinia 
nubilalis (Hübner)). 

Z uwagi na brak ukierunkowanych procesów 
hodowlanych, których przedmiotem byłaby 
kukurydza niebieska wykazuje ona wiele cech 
roślin dzikich. W obrębie parametrów biome-
trycznych roślin i ziarna obserwuje się dużą 
zmienność. Cechuje ją obniżona wytrzymałość 
mechaniczna łodyg oraz zmienny czas osiągania 
dojrzałości ziarna. Charakteryzuje się również 
wydłużonym okresem kwitnienia w stosunku 
do kukurydzy o żółtych ziarnach. Typowa jest 
dla niej silna tendencja do tworzenia pędów 
bocznych czyli intensywnego krzewienia, co  
z agrotechnicznego punktu widzenia nie jest 
cechą korzystną. 

Kolor kukurydzy niebieskiej jest efektem 
nagromadzenia w warstwie aleuronowej, która 
otacza bielmo ziarniaków naturalnych barwni-
ków – antocyjanów należących do rozpuszczal-
nych w wodzie flawonoidów. Antocyjany znane 
są z właściwości prozdrowotnych wynikających 

z ich potencjału antyoksydacyjnego. W ostat-
nich latach coraz większe uznanie zyskuje tzw. 
żywność funkcjonalna, której zadaniem oprócz 
podstawowej funkcji żywieniowych jest dostar-
czanie określonego rodzaju wartości o charak-
terze prozdrowotnym. W koncepcję tę wpisują 
się produkty sporządzone z ziarna kukurydzy 
niebieskiej, łączące w sobie ciekawe walory sma-
kowe z korzyściami wynikającymi z obecności 
substancji o działaniu antyoksydacyjnym oraz 
mikroelementów. W porównaniu do kukury-
dzy żółtej omawiana forma charakteryzuje się 
większą zawartością żelaza i cynku. Zawiera 
również większe ilości białka niż odmiany  
o żółtych ziarniakach. 

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wro-
cławiu prowadzono badania, których celem 
była ocena przydatności kukurydzy niebieskiej 
do uprawy w warunkach Polski południowo-
-zachodniej. W 2014 roku z Meksyku, z banku 
genów CIMMYT sprowadzono 7 populacji: 
Chih 365, Chih 367, Chih 503, Oaxa 320, Oaxa 
783, Oaxa 796, Olofil Tepeci. Spośród nich  
3 populacje zawiązały ziarniaki i w naszej 
strefie klimatycznej osiągnęły pełną dojrzałość.  
W każdym roku badań polowych (2014-2015) 
wybrane populacje kukurydzy przeszły pełny 
cykl rozwojowy a zebrane plony ziarna pod 
względem wielkości i jakości nie ustępowały 
uzyskiwanym w rejonach jej rodzimego wystę-
powania. Wyniki badań w zakresie przydatności 
technologicznej ziarna wykazały, że produkty 
przemiału kukurydzy niebieskiej mogą być 
zastosowane jako suplement brzeczek piwowar-
skich, a mąka zarodkowa okazała się być wyso-
kowydajnym surowcem do wytwarzania etanolu.

Lilianna Głąb, Józef Sowiński
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Apel do Ministra Rolnictwa w sprawie środków ochrony roślin

24 czerwca br. na wniosek kilkunastu organizacji rolniczych zorganizowano spotkanie w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone najbliższym decyzjom w zakresie środków ochrony roślin  
w Unii Europejskiej. Ministerstwo reprezentowała Pani Wiceminister Ewa Lech.

To już drugie spotkanie, na którym przedstawiciele organizacji rolniczych zajmujących się uprawą 
zbóż, rzepaku, buraka cukrowego, kukurydzy, ziemniaków, owoców i warzyw oraz producenci środków 
ochrony roślin zwracali uwagę na zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z możliwością wycofania 
wielu substancji czynnych. Pierwsze spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się  
w lutym br. po publikacji ekspertyzy „Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych 
dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce”.

Do 30 czerwca br. zostanie podjęta decyzja odnośnie przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu 
w UE. W przypadku braku przedłużenia, wszystkie środki ochrony roślin zawierające glifosat będą 
musiały być wycofane w ciągu sześciu miesięcy, czyli do końca 2016 r. Również w tym roku zostanie 
zakończona dyskusja w sprawie kryteriów dla tzw. zaburzaczy endokrynnych. Pierwsza propozycja 
Komisji Europejskiej w tym zakresie jest zdecydowanie bardziej restrykcyjna niż rekomendacja Eu-
ropejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Łącznie tylko te dwie sprawy mogą spowodować 
wycofanie około 25% dostępnych środków ochrony roślin w Polsce, jednocześnie nie przynosząc 
poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponadto, trwają jeszcze prace nad kolejnymi zagadnieniami 
regulacyjnymi w UE, które mogę powiększyć liczbę substancji czynnych dotkniętych restrykcjami. 

Jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla rolników, ponieważ może doprowadzić do wzrostu kosztów 
produkcji, ograniczenia plonów oraz pogorszenia ich jakości – ocenił Mirosław Borowski, Wiceprezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Rolnicy stosują środki ochrony roślin w celu zapewnienia zdrowia uprawom oraz opłacalności ich 
pracy, aby utrzymać swoje rodziny oraz zapewniać dostęp konsumentom do bezpiecznej żywności 
– przypomniał Stanisław Kacperczyk, Wiceprzewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków 
Producentów Rolnych. 

Przedstawiciele organizacji rolniczych podsumowując spotkanie podkreślili, że oczekują zdecydowa-
nie większego wsparcia ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na forum unijnym w sprawie 
środków ochrony roślin. 

Dodatkowa informacja
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji rolniczych:
– Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
– Krajowa Federacja Producentów Zbóż
– Krajowa Rada Izb Rolniczych
– Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
– Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego
– Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
– Polski Związek Producentów Kukurydzy 
– Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
– Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych
– Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
– Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki
– Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „Cuiavia”
– Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.





• projekty UE dotyczące wprowadzanie ko-
lejnych ograniczeń w stosowaniu niektórych 
substancji aktywnych w ochronie roślin. Treść 
wspólnego wystąpienia wielu związków bran-
żowych do Ministra Rolnictwa w tej sprawie 
zamieszczona jest w tym wydaniu,

• niskie ceny mleka i żywca wieprzowego,
• mała opłacalność produkcji suchego ziarna ze 

względu na niskie ceny skupu,
• napływ do kraju ziarna paszowego kukurydzy 

z krajów sąsiednich gdzie warunki jej uprawy 
są korzystniejsze aniżeli u nas, a koszty pro-
dukcji często niższe,

• zastój, czy wręcz regres w produkcji biogazu 
oraz bioetanolu paliwowego, w realizacji któ-
rych kukurydza jest podstawowym surowcem,

• wzrastające z roku na rok straty powodowane 
przez zwierzynę łowną, w tym szczególnie 
dziki i zwierzynę płową, działanie na rzecz 
zmniejszenia populacji dzików powodujących 
znaczne straty w uprawie kukurydzy zarówno 
w zasiewach jak i przed zbiorami,

• zakwalifikowanie gleby po zbiorze ziarna 
kukurydzy pokrytej mulczem z rozdrobnionej 
słomy jako powierzchni zaliczanej do tzw. za-
zielenienia. Kukurydza na ziarno jest zbierana 
w naszym kraju w okresie uniemożliwiającym 
zasiew jakichkolwiek roślin poplonowych,  
a pozostawia taką ilość resztek pożniwnych, 
które z powodzeniem można zaliczyć do pól 
zazielenionych (5-10 ton suchej masy słomy 
dobrze pokrywa i chroni glebę, a ilościowo 

odpowiada typowej dawce obornika tj. 20-
30 ton). Jak wiadomo, taka kwalifikacja jest 
stosowana w niektórych krajach za zgodą 
organów UE. 

Na bieżący rok w ramach działań szkolenio-
wych Związku odbędą się polowe spotkania 
z rolnikami organizowane pod hasłem „Dnia 
Kukurydzy” w następujących miejscowościach:

SDOO Przecław ZDOO Skołoszów 
 woj. podkarpackie, w dniu 4 września
ZD IUNG Osiny 
 woj. lubelskie, w dniu 9 września
PODR Szepietowo 
 woj. podlaskie, w dniu 11 września.

Do uczestniczenia  
w powyższych imprezach  
serdecznie zapraszamy!

Eugeniusz Piątek
Dyr. Biura Związku
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