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

W doświadczeniach odmianowych lat 
2015-2016 wystarczającą plenność  

i wczesność uzasadniającą zarejestrowanie wyka-
zały 24 nowe odmiany. Wśród nich 15 to odmiany 
ziarnowe, 7 kiszonkowych i 2 przydatne na oba 
kierunki użytkowania. 

Poniżej zamieszczono charakterystyki nowych 
odmian. Uszeregowano je alfabetycznie według 
kierunków użytkowania i grup wczesności,  
w których były oceniane przed zarejestrowaniem. 
Litery SC i TC oznaczają odmiany mieszańcowe 

odpowiednio dwuliniowe (pojedyncze) i trójlinio-
we. Odmiany SC przeważnie są lepiej wyrównane 
pod względem morfologicznym.

Obok nazw odmian podano skrótowe nazwy 
firm hodowlano-nasiennych lub przedstawicieli 
hodowców. Charakteryzując odmiany, porówny-
wano je z wzorcami odpowiednich grup wczesno-
ści, którymi były zestawy odmian zarejestrowa-
nych w poprzednich latach oraz odmiany z CCA 
(które zostały włączone do doświadczeń PDO), 
oceniane w danej grupie.

Nowe odmiany kukurydzy –  2017 r.

UŻYTKOWANIE NA ZIARNO 

Grupa wczesna

Agro Fides (KWS). Odmiana dwuliniowa 
(SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wcze-
sna, FAO 230. Typ ziarna pośredni pomiędzy 
szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. 
Udział rdzenia w masie kolby nieco powyżej 
średniego. Wigor roślin w początkowej fazie we-
getacji średni. Rośliny dość niskie, o dość dużej 
odporności na wyleganie. Odporność na głownię 
łodyg – dość duża, na fuzariozę i głownię kolb – 
średnia, na fuzariozę łodyg – dość małe; na omac-
nicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

KWS Magnet (KWS). Odmiana dwuliniowa 
(SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wcze-
sna, FAO 220. Typ ziarna pośredni pomiędzy 
szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. 
Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny 
dość niskie, o dość dużej odporności na wylega-
nie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb, głownię 
łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę dość 
duża. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo 
pozostają zielone. 

KWS Vitellio (KWS). Odmiana trójliniowa 
(TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wcze-

sna, FAO 230. Typ ziarna pośredni pomiędzy 
szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo 
duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośli-
ny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę kolb i głownię łodyg dość 
duża, na fuzariozę łodyg i głownię kolb – średnia; 
na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie doj-
rzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone. 

Mattie (Maisadour). Odmiana dwuliniowa 
(SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wcze-
sna, FAO 220. Typ ziarna pośredni pomiędzy 
szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. 
Udział rdzenia kolbowego w masie kolby śred-
ni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dobrej 
odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
kolb i łodyg oraz głownię łodyg dość duża, na 
głownię kolb – średnia; na omacnicę prosowian-
kę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście 
częściowo pozostają zielone. 

RGT Chromixx (RAGT). Odmiana dwuli-
niowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, 
wczesna, FAO 230. Ziarno typu dent. Plon ziarna 
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duży. Dość korzystna struktura kolb (udział rdze-
ni poniżej średniej). Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji dość mały. Rośliny średniej wy-
sokości, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Odporność na głownię łodyg i kolb dość duża, 
na fuzariozy i omacnicę prosowiankę – średnia.  
W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo po-
zostają zielone.

Grupa średniowczesna

Casandro (Saatbau Linz). Odmiana trójli-
niowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, 
średniowczesna, FAO 240-250. Typ ziarna po-
średni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. 
Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby 
poniżej średniego. Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o prze-
ciętnej odporności na wyleganie. Odporność 
na głownię łodyg dość duża, na głownię kolb  
i fuzariozy – średnia; na omacnicę prosowiankę 
– średnia. W okresie dojrzewania ziarna liście  
i łodygi zasychają. 

ES Seafox (Euralis). Odmiana dwuliniowa 
(SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wcze-
sność na pograniczu grupy wczesnej i średniow-
czesnej, FAO 230-240. Ziarno typu dent. Plon 
ziarna duży. Dość korzystna struktura kolb (udział 
rdzeni poniżej średniej). Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej 
wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na fu-
zariozę kolb i głownie kukurydzy – średnia; na 
omacnicę prosowiankę – dość duża. Po dojrzeniu 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone. 

Keltikus (KWS). Odmiana dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesność na 
pograniczu grupy średniowczesnej i średniopóź-
nej, FAO 250-260. Ziarno typu dent. Plon ziarna 
duży. Korzystna struktura kolb (udział rdzeni 
poniżej średniej). Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji dość mały. Rośliny wysokie,  
o dużej odporności na wyleganie. Odporność na 
głownię kolb dość duża, na głownię i fuzariozę 
łodyg –średnia, na fuzariozę kolb – dość mała; na 
omacnicę prosowiankę – dość duża. W fazie doj-

rzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.
KWS Corazon (KWS). Odmiana dwuliniowa 

(SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, śre-
dniowczesna, FAO 250. Typ ziarna pośredni po-
między szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna 
duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Ro-
śliny średniej wysokości, o dość dużej odporności 
na wyleganie. Odporność na głownię i fuzariozę 
łodyg dość duża, na głownię i fuzariozę kolb – 
średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po 
dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. 

Milosz (Tomasz Krakowiak/Freiherr von 
Moreau). Odmiana dwuliniowa (SC), przezna-
czona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 
250. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym  
i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział 
rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin  
w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny 
średniej wysokości. Odporność na głownię kolb 
dość duża, na fuzariozy, głownię łodyg i omacnicę 
prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście 
i łodygi zasychają.

P8329 (Pionieer). Odmiana dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy na ziarno, średniow-
czesna, FAO 250. Typ ziarna pośredni pomiędzy 
szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. 
Dość korzystna struktura kolb. Wigor roślin  
w początkowej fazie wegetacji dość mały. Rośliny 
wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Odporność na głownie kolb i łodyg oraz fuzariozę 
łodyg dość duża, na fuzariozę kolb – średnia; na 
omacnicę prosowiankę – duża. W fazie dojrzałego 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone. 

Perrero (Saatbau Linz). Odmiana dwuli-
niowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, 
średniowczesna, FAO 240. Typ ziarna pośredni 
pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziar-
na średni. Udział rdzenia w masie kolby powyżej 
średniego. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości,  
o średniej odporności na wyleganie Odporność 
na głownię kolb i łodyg dość duża, na fuzariozy 
– średnia; na omacnicę prosowiankę – dość mała. 
Po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. 
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Susetta (AIC Seedds/Freiherr von Moreau)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. 
Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zę-
bokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia 
w masie kolby nieco powyżej średniego. Wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Ro-
śliny średniej wysokości, o średniej odporności 
na wyleganie. Odporność na głownię kolb i łodyg 
dość duża, na fuzariozy i omacnicę prosowian-
kę – średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi 
zasychają. 

SY Telias (Syngenta). Odmiana dwuliniowa 
(SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, śre-
dniowczesna, FAO 240. Ziarno typu dent. Plon 
ziarna bardzo duży. Udział rdzenia w masie kolby 
średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegeta-

cji średni. Rośliny średniej wysokości, o średniej 
odporności na wyleganie. Odporność na fuzario-
zy, głownie oraz omacnicę prosowiankę – średnia. 
Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. 

Grupa średniopóźna

P8821 (Pioneer). Odmiana dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, 
FAO 260-270. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. 
Korzystna struktura kolb (udział rdzeni poniżej 
średniej). Wigor roślin w początkowej fazie we-
getacji średni. Rośliny niskie, o dość dużej odpor-
ności na wyleganie. Odporność na głownię kolb 
dość duża, na fuzariozy, głownię łodyg i omacnicę 
prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, 
liście częściowo pozostają zielone.

Tabela 1. Doświadczenia na ziarno. Odmiany wpisane do Krajowego rejestru w roku 2017 
                (wyniki doświadczeń rejestrowych 2015-2016) 
 

Lp 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 95,7 22,2 274 94 24 6 

1 Agro Fides KWS 230 110 106 -3 3 4 -1 

2 KWS Magnet KWS 220 106 100 -8 4 -3 -3 

3 KWS Vitellio KWS 230 108 104 -11 3 1 -2 

4 Mattie Maisadour 220 102 98 0 2 -2 -2 

5 RGT Chromixx RAGT 230 107 105 -2 5 -2 -1 

Wzorzec – grupa średniowczesna 100,8 22,5 277 92 16 3 

6 Benedictio KWS KWS 240 105 96 0 2 4 0 

7 Casandro Saatbau Linz 240-250 106 103 3 1 1 3 

8 ES Seafox Euralis 230-240 106 92* 2 -2 -9 1 

9 Figaro KWS 250 106 105 1 4 -3 1 

10 Keltikus KWS 250-260 104 106* 3 5 -1 3 

11 KWS Corazon KWS 250 106 104 1 1 -4 1 

12 Milosz Freiherr von Moreau 250 107 104 -1 -1 1 -1 

13 P8329 Pioneer 250 104 104 2 3 -5 2 

14 Perrero Saatbau Linz 240 100 98 -1 2 4 -1 

15 Susetta AIC Seeds 250 103 103 -1 -1 4 0 

16 SY Telias Syngenta 240 108 101 0 -2 3 0 

Wzorzec – grupa średniopóźna 101,2 24,4 272 97 16 6 

17 P8821 Pioneer 260-270 104 102           -4 1 1 2 
 

*  – % wzorca z roku 2016 (wartość wzorca w roku 2016 – 24,2%) 
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Grupa wczesna

ES Scorpion (Euralis). Odmiana dwulinio-
wa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, 
wczesna, FAO 210. Plon ogólny suchej masy duży, 
plon suchej masy kolb i plon świeżej masy średni. 
Plon jednostek pokarmowych średni, struktura 
plonu poniżej średniej, wskaźnik koncentracji 
energii powyżej średniej. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. 
Odporność na głownię kukurydzy na kolbach 
powyżej średniej, a na łodygach poniżej średniej. 
Strawność roślin poniżej średniej.

Fortop (HR Smolice). Odmiana trójliniowa 
(TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, 
wczesna, FAO 230 (kolby dojrzewają względnie 
wcześniej niż wegetatywne części roślin). Plon 
ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb 
średni, plon świeżej masy bardzo duży. Plon 
jednostek pokarmowych średni, struktura plonu 
gorsza od średniej, wskaźnik koncentracji energii 
poniżej średniego. Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odpor-
ność na głownię kukurydzy na kolbach dość duża, 
na łodygach  – średnia. Strawność roślin średnia. 

UŻYTKOWANIE NA KISZONKĘ 

LG31255 (Limagrain). Odmiana trójliniowa 
(TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, 
wczesna, FAO 230. Plon ogólny suchej masy 
duży, plon suchej masy kolb średni, plon świeżej 
masy duży. Plon jednostek pokarmowych dość 
duży, struktura plonu średnia, wskaźnik kon-
centracji energii poniżej średniego. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny 
wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na 
kolbach poniżej średniej, na łodygach – średnia. 
Strawność roślin średnia. 

Grupa średniowczesna

Kartagos (KWS). Odmiana dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniow-
czesna, FAO 240. Plon ogólny suchej masy, plon 
suchej masy kolb i plon świeżej masy duży. Plon 
jednostek pokarmowych duży, struktura plonu 
średnia, wskaźnik koncentracji energii powyżej 
średniego. Wigor roślin w początkowej fazie we-
getacji dość duży. Wysokość roślin średnia. Odpor-
ność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach 
powyżej średniej. Strawność roślin średnia.

 
 
 
Tabela 2. Doświadczenia na kiszonkę. Odmiany wpisane do Krajowego rejestru w roku 2017  
                 (wyniki doświadczeń rejestrowych 2015-2016) 
 

Lp 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 
wzorca 

Wzorzec – grupa wczesna 188,6 99,2 35,1 52,2 544 273 

1 ES Scorpion Euralis 210 102 96 102 101 100 21 

2 Fortop HR Smolice 230 103 95 97 106 106 9 

3 LG31255 Limagrain 230 103 98 97 101 105 15 

Wzorzec – grupa średniowczesna 187,4 98,9 37,4 54,4 511 281 

4 Benedictio KWS KWS 240 104 108 103 101 101 -3 

5 Figaro KWS 240 108 106 99 101 110 0 

6 Kartagos KWS 240 104 105 102 99 103 0 

7 SM Kurant HR Smolice 250 107 102 97 98 111 11 

Wzorzec – grupa średniopóźna 195,2 102,5 36,3 53,8 549 290 

8 DS1460C Dow Agro 260-270 106 99 98 99 109 13 

9 SM Furman HR Smolice 260 102 102 101 101 101 3 
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SM Kurant (HR Smolice). Odmiana trójlinio-
wa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, 
średniowczesna, FAO 250. Plon ogólny suchej 
masy i plon suchej masy kolb duży, plon świeżej 
masy bardzo duży. Plon jednostek pokarmowych 
duży, struktura plonu gorsza od średniej, wskaź-
nik koncentracji energii poniżej średniego. Wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Ro-
śliny wysokie. Strawność roślin poniżej średniej. 

Grupa średniopóźna

DS1460C (DowAgro). Odmiana trójliniowa 
(TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, 
średniopóźna, FAO 260-270. Plon ogólny suchej 
masy bardzo duży, plon suchej masy kolb średni, 
plon świeżej masy bardzo duży. Plon jednostek 

Benedictio KWS (KWS). Odmiana dwuli-
niowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno  
i kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. Typ ziarna 
pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. 
Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby 
średni. Wigor roślin w początkowej fazie wege-
tacji średni. Rośliny średniej wysokości, o dość 
dużej odporności na wyleganie. Odporność na 
głownię kolb i łodyg dość duża, na fuzariozę 
kolb – średnia, na fuzariozę łodyg – dość mała; 
na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu 
ziarna liście i łodygi zasychają. 

W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny 
suchej masy duży, plon suchej masy kolb bardzo 
duży, plon świeżej masy średni. Plon jednostek 
pokarmowych duży, struktura plonu dość dobra, 
wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego. 
Odporność na głownie kukurydzy – duża. Straw-
ność roślin dobra. 

pokarmowych duży, struktura plonu i wskaźnik 
koncentracji energii poniżej średniego. Wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny bardzo wysokie. Odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach i łodygach poniżej średniej. 
Strawność roślin średnia. 

SM Furman (HR Smolice). Odmiana trójli-
niowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, 
średniopóźna, FAO 260. Plon ogólny suchej masy 
i plon suchej masy kolb duży, plon świeżej masy 
średni. Plon jednostek pokarmowych dość duży, 
struktura plonu, wskaźnik koncentracji energii 
średnie. Wigor roślin w początkowej fazie wege-
tacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na 
głownię kukurydzy na kolbach i łodygach poniżej 
średniej. Strawność roślin średnia. 

ODMIANY DO UPRAWY NA ZIARNO I KISZONKĘ

Figaro (KWS). Odmiana dwuliniowa (SC), 
przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę, 
średniowczesna, FAO 240-250. Typ ziarna zbliżo-
ny do zębokształtnego. Plon ziarna duży. Udział 
rdzenia w masie kolby średni. Wigor roślin w po-
czątkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej 
wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Odporność na głownię i fuzariozę łodyg dość 
duża, na fuzariozę i głownię kolb – średnia; na 
omacnicę prosowiankę – dość duża. W fazie doj-
rzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone. 

W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny 
suchej i świeżej masy bardzo duży, plon suchej 
masy kolb duży. Plon jednostek pokarmowych 
bardzo duży, struktura plonu gorsza od średniej, 
wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego. 
Strawność roślin średnia. 

mgr inż. Karolina Piecuch
Centralny Ośrodek Badania  
Odmian Roslin Uprawnych 

 Słupia Wielka



Najnowsza genetyka polskich 
odmian kukurydzy sprawdzona 
w laboratorium PFHBiPM!

odmiana FAO strawność skrobia NDF ADF pH włókno 
surowe

białko 
ogólne

popiół 
surowy

JPM JPŻ rok  
rej.

plonowanie COBORU

SM Jubilat 220-230 73% 384 283 182 3,9 151 82 36 0,37 0,34 2016

Juhas 230-240 73% 357 319 198 3,9 174 75 35 0,33 0,31 2015 100% wzorca w plonie suchej masy w PDO 2015

SM Hetman 240 72% 407 266 191 4 163 67 25 0,31 0,28 2016

SM Hubal 240 72% 375 305 189 3,9 184 71 29 0,34 0,32 2016 najwyższy plon ogólny suchej masy w doświadczeniach 
rejestrowych w 2014 r. (108,2% wzorca), a w 2014-2015 
średnio 105% wzorca

SM Finezja 240 73% 353 323 206 4 181 69 30 0,33 0,31 2016 1. miejsce w plonie suchej masy w doświadczeniach 
rejestrowych (107% wzorca); 1. miejsce (105% wzorca) 
w plonie suchej masy ogółem w PDO 2016

Kanonier 240 72% 375 305 189 3,9 184 71 29 0,34 0,32 2015 NEL: 6,8 MJ/kg suchej masy (zawartość powyżej 6,5 oznacza 
paszę bardzo dobrej do doskonałej jakości)

Koneser 260 73% 371 386 229 3,8 188 95 41 2015 wysoka zawartość suchej masy w plonie ogółem!

Bogoria 250 73% 346 289 184 3,9 154 76 35 0,3 0,28 2015 100% wzorca w plonie suchej masy w PDO 2015

SM Ameca 260 73% 399 267 179 3,9 138 72 28 0,32 0,3 2016 2. miejsce w plonie suchej masy (średnio 105% wzorca) 
w latach 2014-2015; typowa odmiana kiszonkowa 
gwarantująca uzyskanie dużo i dobrej jakości paszy 

Kosmal 260 73% 349 291 184 4,1 147 71 32 0,34 0,31 2013 1. miejsce w plonie suchej masy ogółem w PDO 2013

To już kolejny rok z rzędu, kiedy najnowsza 

genetyka odmian kukurydzy Hodowli 

Roślin Smolice trafiła do wnikliwej analizy 

nowoczesnego laboratorium Polskiej Federacji 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Celem było zbadanie potencjału polskich 

odmian kukurydzy rekomendowanych przede 

wszystkim do uprawy na kiszonkę, jak i odmian 

ogólnoużytkowych.

Wyniki analiz świadczą o wysokiej przydatności 

pokarmowej badanych odmian. Wartość 

żywieniowa kukurydzy zmienia się wraz 

z dojrzewaniem, dlatego też przy doborze odmian 

do badania uwzględniono kryterium wysokiego 

plonu suchej masy oraz kolb. Im wyższy udział 

ziarna i skrobi w kiszonce, tym lepsza jakość. 

Razem daje to wysoki plon wartościowej kiszonki.

Poszczególne parametry w poniższej tabeli 

odnoszą się do kukurydzy przeznaczonej 

na kiszonkę dla krów mlecznych oraz bydła 

opasowego. Zapraszamy do zapoznania się 

z wynikami analiz kiszonki. Mamy nadzieję, 

że pomoże ona w niełatwym dobrze odmiany.

Ostatnie odmiany kukurydzy HR SMOLICE są uzyskiwane nowoczesną metodą 
podwojonych haploidów. Dodatkowo czas potrzebny na wyhodowanie nowej 
odmiany jest skracany o połowę dzięki szkółkom w Meksyku i Chile, czyli w tym 
samym miejscu, gdzie największe firmy hodowlane prowadzą również swoje 
szkółki. Wszystko to daje wymierne efekty w postaci dużej liczby nowych, 
dobrze plonujących odmian (w 2015 oraz 2016 roku Hodowla Roślin SMOLICE 
zarejestrowała najwięcej nowych odmian spośród wszystkich firm ubiegających się 
o rejestrację odmian kukurydzy w Polsce). W ostatnich latach spora liczba smolickich 
odmian plasowała się w czołówce plonowania w poszczególnych parametrach 
w doświadczeniach rejestrowych oraz PDO. Słowem, to zupełnie nowe pod wieloma 
względami kreacje genetyczne niż te rejestrowane przed laty.

Hodowla Roślin SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR 
Smolice 146, 63-740 Kobylin, tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl

Odmiany 
sprawdzone 

w laboratorium 
Federacji!
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Zimna i nadmiernie wilgotna gleba a zakłócenia 
kiełkowania kukurydzy

Zimna i nadmiernie wilgotna gleba ma negatywny wpływ na kiełkowanie ziarna, dlatego nie 
należy siać kukurydzy w glebę, która nie ogrzała się do wymaganej temperatury. Większość 
firm hodowlanych kukurydzy i doradców co roku przypomina o tym plantatorom w różnych 
opracowaniach, zaleceniach i poradach uprawowych.

Taka gleba podnosi również ryzyko za-
skorupienia, zamulenia (zagęszczenia)  

i zwiększa się ryzyko infekcji patogenami, gdyż 
wschody przedłużają się w czasie. Ziarno takie 
częściej atakuje też śmietka kiełkówka.

Decydując się o rozpoczęciu siewów nie nale-
ży ulegać pozorom – w roku 2017 były to wysokie 
temperatury powietrza na początku kwietnia – 
tylko trzymać się sprawdzonych reguł i mierzyć 
rano temperaturę gleby na głębokości 5 cm. 
Na podstawie bieżącej temperatury gleby i co 
należy podkreślić – długoterminowej 
prognozie pogody – podejmować de-
cyzję o rozpoczęciu siewów kukurydzy, 
która należy do roślin ciepłolubnych, o 
czym wydaje się, że niektórzy zapomi-
nają w nawale prac polowych wiosną!
---------------------------------------------
Jak prawidłowo zmierzyć temperaturę 
gleby?
We wczesnych godzinach porannych, 
zanim promieniowanie słoneczne za-
cznie intensywnie ogrzewać glebę, na-
leży pójść na pole. Za pomocą szpadla 
odgarnąć wierzchnią warstwę gleby  
i włożyć końcówkę termometru w glebę 
na głębokości 5 cm. W ten sposób uzy-
skamy pomiar, który powtórzony w kilku 
miejscach pola, wskaże nam temperatu-
rę gleby na głębokości 5 cm.
---------------------------------------------

W tym roku wielu plantatorów su-
gerując się wysokimi temperaturami 
powietrza zasiało zbyt wcześnie kuku-
rydzę i po 30-40 dniach od siewu bez 
pojawiających się wschodów lub z po-
wodu zbyt niskiej obsady zdecydowa-
li, że wiele takich plantacji trzeba było 
przesiewać. Można powiedzieć, że po-
goda wiosną spłatała figla plantatorom 
kukurydzy, ale nie da się nie zauważyć, 
że na szczęście większość plantacji ku-

kurydzy w Polsce była siana pod koniec kwietnia 
i na początku maja. Na tych plantacjach problemy 
ze wschodami zdarzały się sporadycznie, ale nie 
należy zapominać, że w dniach 9-10 maja wystą-
piło ponownie silne ochłodzenie i w nocy były 
przymrozki.
----------------------------------------------------
Proszę pamiętać, że od kalendarzowego ter-
minu siewu i uwilgotnienia gleby ważniejsza 
jest jej  temperatura na 5 cm. 
----------------------------------------------------
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Niskie temperatury i uszkodzenia przy-
mrozkowe
Wiele czynników może mieć wpływ na pro-

ces kiełkowania i wschodów kukurydzy, ale naj-
ważniejsze to wilgotność gleby i temperatura 
gleby i oczywiście też temperatura powietrza, 
która sprawia, że gleba się ogrzewa lub ochła-
dza. 

Niestety temat wpływu temperatury gleby 
nie jest zbyt często omawiany, a plantatorzy 
zwykle zwracają główną uwagę na wilgotność 
gleby. Jednak wzrost roślin zawsze limituje ten 
czynnik, który jest w minimum – w tym roku 
była to niska temperatura gleby.

Kukurydza potrzebuje dla rozpoczęcia sie-
wów wilgotnej gleby i ogrzanej do minimum 
+6°C (dla odmian typu flint-dent) i minimum 
+10°C do +12°C dla odmian dent o wyższych 
wymaganiach termicznych odnośnie temperatu-
ry gleby na 5 cm, aby od razu po napęcznieniu 
ziarna rozpocząć proces kiełkowania.
----------------------------------------------------
Jeśli zabraknie wymaganego ciepła – proces 
kiełkowania nie rozpocznie się lub zostanie 
zahamowany, mimo dostępności wody i na-
pęczniałego wodą ziarna. 
----------------------------------------------------

Zwykle kukurydza potrzebuje do skiełko-
wania około 100 jednostek ciepła (GDD – wg 
amerykańskiego sposobu liczenia codziennie 
od średniej dobowej temperatury powietrza 
odejmuje się 10°C i mnoży przez ilość dni).  
W zależności od wielu czynników (temperatura 
początkowa gleby, rodzaj gleby – lekka lub cięż-
ka, jej struktura – luźna czy zlewna, głębokość 
siewu, resztki pożniwne na powierzchni gleby 
etc.) może się wahać od 80 do 150 jednostek cie-
pła. W Polsce posługujemy się sumą temperatur 
efektywnych STE, ale odnosi się ona do tempe-
ratur powietrza. Suma STE gleby wymagana dla 
wschodów kukurydzy nie jest dokładnie okre-
ślona.

Można oczywiście dyskutować, w jaki sposób 
liczyć STE czy też GDD dla osiągnięcia wscho-
dów, ale w tak zimnej glebie jaka była w kwiet-
niu a nawet jeszcze pod koniec kwietnia i na 
początku maja w Polsce na większości plantacji 
kukurydza nie miała jeszcze prawa powscho-
dzić, gdyż skumulowała za mało stopni ciepła 
STE/GDD. Tych termicznych wymagań utrwa-

lonych genetycznie nie udało się do tej pory ni-
gdzie na świecie zmienić i trzeba się dostosować 
do wymagań cieplnych kukurydzy. Oczywiście 
są odmiany mniej lub bardziej wymagające co 
do warunków termicznych, ale nie jest to przed-
miotem dyskusji tego opracowania, gdyż warun-
ki termiczne tej wiosny były tak skrajnie złe, że 
również ucierpiały odmiany, które do tej pory 
były uznawane za mniej wymagające pod wzglę-
dem warunków termicznych. Można tę sytuację 
porównać do sytuacji na polach po bardzo ostrej 
zimie bez okrywy śnieżnej i wymarzania ozimin 
oraz rzepaków – jeśli mrozy są bardzo silne to 
zdarza się, że wymarza 100% odmian, mimo za-
rejestrowanych różnych poziomów zimotrwało-
ści. Temperatury gleby i inne czynniki wpływa-
jące negatywnie na kiełkowanie kukurydzy były 
tej wiosny skrajnie złe – nie pamiętamy takich 
od ponad 20 lat. Nawet w skrajnie zimnym (naj-
zimniejszym do tej pory zarejestrowanym) dla 
uprawy kukurydzy sezonie 2004 roku tempera-
tury wiosną były znacznie wyższe i tylko majowe 
przymrozki uszkodziły plantacje, które zregene-
rowały się po tym.

Dodatkowo należy pamiętać, że występują 
inne czynniki, które opóźniają ogrzewanie się 
gleby i kiełkowanie/wschody (zawsze pamięta-
my o temperaturze minimalnej gleby +6°C lub 
10-12°C dla dent  jako wyjściowej dla obliczeń):
–  resztki pożniwne, pozostałości poplonów (wg 

różnych źródeł potrzeba więcej o 5°C do 50°C 
STE),

–  struktura gleby (zlewna, zbita dodaj 30-60°C 
STE, a gleba pulchna i przewiewna odejmij 
30-60°C STE)

–  sucha gleba, poniżej optimum wilgotności 
(dodaj 30°C STE) – brakuje wody do pęcznie-
nia ziarna

–  mocno zbrylona gleba (dodaj 30°C STE) – 
brak podsiąku wody

–  susza glebowa – kukurydza nie rozpocznie 
procesu kiełkowania dopóki ziarno nie na-
pęcznieje do około 45% (czyli musi pobrać  
z gleby około 30 -35% wody w przeliczeniu na 
masę ziarna) – sucha gleba ogrzewa się szyb-
ciej od wilgotnej, lecz wtedy może brakować 
wilgoci

–  ubicie gleby znacząco utrudnia kiełkowanie 
i wschody kukurydzy – około 80% ugniece-
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nia gleby powstaje podczas pierwszych wjaz-
dów w pole! Jeśli błoto przykleja się do opon 
i pozostają ślady głębsze niż 3-4 cm to należy 
rozważyć opóźnienie wjazdu na pole, gdyż 
gleba musi obeschnąć. Na plantacjach pro-
dukcyjnych w tym roku zdarzały się całe rzę-
dy bez wschodów w przypadkach bliskiego 
ugniecenia gleby przy rzędzie i to niezależnie 
od odmiany. Z gleby zostało wypchane w ten 
sposób powietrze, a jego brak też dość często 
nie pozwolił na kiełkowanie ziarna. 

Zimna gleba opóźnia kiełkowanie ziarna,  
a nierówne ogrzanie gleby na polu sprawia (mo-
zaika glebowa, różny podsiąk kapilarny, nachy-
lenie terenu w kierunku południa lub północy), 
że wschody są nierówne, gdy temperatura jest 
czynnikiem minimum.

Ponadto należy pamiętać, że jeśli zasiejemy 
ziarno w zimniejszą od zalecanej temperatury 
minimalnej gleby na głębokości siewu to proces 
kiełkowania wydłuża się, gdyż pierwsza musi 
ogrzać się gleba do temperatury minimalnej. 

Przypominam, że im gleba jest cieplejsza 
w trakcie siewu tym lepiej, ale żeby nie opóź-
niać siewów praktykuje się siewy odmian typu 
flint-dent, gdy gleba na głębokości siewu ziarna 
osiągnęła stabilną minimalną temperaturę 6°C 
(mierzymy temperaturę wcześnie rano, aby nie 
ogrzała się jej wierzchnia warstwa w ciągu dnia, 
co fałszuje pomiar temperatury – jest wtedy 
bardzo zawyżony!) i gdy prognozy temperatury 
powietrza wskazują na stopniowe ocieplanie się,  
a dla odmian w typie dent jest to +10°C lub 
+12°C – w zależności od typu odmiany i zaleceń 
hodowcy. 

----------------------------------------------------
Wielu plantatorów kukurydzy uważa, że ni-

skie temperatury nie są groźne dla kukurydzy 
do fazy 6 w pełni rozwiniętych liści, gdyż stożek 
wzrostu jest wtedy poniżej powierzchni gleby. 
To prawda, ale zapominamy często, że nie doty-
czy to procesu kiełkowania i temperatury gleby, 
czyli okresu od siewu do pojawienia się pierw-
szego zielonego liścia nad powierzchnią gleby. 
Wtedy kukurydza jest BARDZO WRAŻLIWA 
NA ZIMNO. 
----------------------------------------------------

To słuszne przekonanie, że kukurydza nie 
wymarza po wschodach aż do fazy 6 liści wy-
wołuje jednak wiele nieporozumień, gdyż nie-
którzy tę cechę kukurydzy „przenoszą” jakby na 
fazę wschodów. Jest to błąd, który zemścił się  
w tym roku brakiem zakładanej obsady na nie-
których plantacjach.

W rzeczywistości już temperatury wilgot-
nej gleby poniżej 6-10°C mogą powodować 
uszkodzenia kiełków odmian przed wschodami,  
o czym mogliśmy się przekonać wiosną 2016 
roku, szczególnie w miejscach spłycenia siewu 
lub obecności brył na powierzchni gleby. Przy-
pominam, że w roku 2016 przez kilka nocy  
w ostatniej dekadzie kwietnia wystąpiły silne 
przymrozki. Tkanki kiełków stawały się wtedy 
sztywne i kiełki skręcały się w różnych kierun-
kach. Ponadto uszkodzenie wierzchołka kieł-
ku sprawiało, że kiełek „otwierał” się pod po-
wierzchnią gleby i uwalniał liście – takie kiełki 
zwykle nie wychodziły ponad powierzchnię gle-
by. Skutkiem przymrozków w 3 dekadzie kwiet-
nia 2016 były przerzedzone plantacje kukurydzy 
i wiele nerwowych sytuacji, gdyż plantatorzy 

Fot. 1. Prawidłowy, sterowany przez ciepłą glebę i dostępną wodę, proces kiełkowania ziarna kukurydzy (fot. A. Majewski)
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nie chcieli przyjąć do wiadomości, że stało się 
tak na skutek przymrozków tuż przed wscho-
dami. Okazuje się, że pogoda jest coraz bardziej 
kapryśna i coraz częściej mamy inne problemy,  
z którym musimy się zmierzyć. 

Raz jest to susza i upały latem, a innym ra-
zem są to chłody i nadmiar wody wiosną.

Wpływ zimnej wody na ziarno siewne ku-
kurydzy

Suche ziarno kukurydzy może być przecho-
wywane bez uszkodzeń wiele lat w temperatu-
rze -30°C i nawet niższej, ale to wysiane do zim-
nej gleby i napęczniałe od wody jest narażone 
na uszkodzenia przez zimno, a nawet na zupełne 
zamieranie i brak wschodów, co widzieliśmy na 
polach w tym roku. 

Suche ziarno kukurydzy (materiał siewny) po 
wysianiu chłonie (pobiera) wodę z gleby. Wszy-
scy to doskonale rozumiemy. Jeśli jest to woda 
ciepła, ogrzana tak jak gleba do minimalnej wy-
maganej temperatury, to nic się złego nie dzieje. 
Tak ma być, a po napęcznieniu do około 45% 
wilgotności uruchamia się proces kiełkowania: 
enzymy z zarodka rozkładają skrobię i inne 
składniki pokarmowe, komórki się dzielą i wi-
dzimy jak pojawia się korzeń zarodkowy i kiełek 
(mezokotyl i koleoptyl).

Fot. 2. Skręcone i uszkodzone kiełki przez przymrozki przed wschodami kukurydzy – wiosna 2016 (fot. A. Majewski)

Fot. 3. Prawidłowo rozwinięta siewka kukurydzy  
z nazwami jej części (fot. A. Majewski)
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Natomiast, gdy ziarno jest wysiane w zim-
ną i wilgotną glebę, to też pęcznieje, ale pozo-
stałe procesy opisane wyżej zostają zakłóco-
ne lub zupełnie zahamowane – gdyż brakuje 
ciepła dla uruchomienia enzymów czy też 
podziałów komórek. 

W tym sezonie ziarno kukurydzy 
miało nadmiar wody w glebie, ale 
była to woda zimna: zimna woda 
opadowa, woda z zimnej gleby (jesz-
cze zimniejsza woda z podsiąku ka-
pilarnego) lub mocno schłodzona 
woda z topniejącego śniegu (co miało 
miejsce na wielu polach tej wiosny w 
Polsce, gdy na zasiane pola kukury-
dzą spadł śnieg). Nierówny rozkład 
śniegu na polach mógł spowodować 
nierówne nawilgotnienie wierzchnich warstw 
gleby lodowatą wodą o temperaturze zbliżo-
nej do 0°C. Czy należy się zatem dziwić, że 
wschody zostały zakłócone lub były nierówne? 

To nie były „normalne” warunki dla wscho-
dów kukurydzy. 

W normalnych warunkach, gdy jest ciepło, 
ziarno kukurydzy chłonie wodę, pęcznieje  
i zaczyna kiełkować. Warunkiem jest ogrzana 
gleba i dostępność wody oraz powietrza glebo-
wego (tlenu).

Gdy ziarno wchłonie zimną wodę to uszka-
dzane są błony komórkowe, które znajdują się 
w każdej żywej komórce roślinnej pod ścianą 
komórkową. Są to uszkodzenia fizyczne. Do-
datkowo długotrwałe nawilżenie ziarna zim-
ną wodą (niskie temperatury gleby) spowalnia 
metabolizm (przemiany w komórkach) i obniża 
wigor (przeżywalność w niskich temperatu-
rach) oraz zwiększa wrażliwość kiełków na her-
bicydy i co najgorsze chyba – stwarza warunki 
dla rozwoju zgorzeli siewek. Badania potwier-
dzają, że temperatury gleby w okolicach 10°C 
i poniżej, jeśli występują przez dłuższy czas są 
bardzo szkodliwe dla procesu kiełkowania. 

Poniżej przykład z USA z północnych sta-
nów, gdzie w 2002 roku odnotowano na ogrom-
ną skalę poważne zakłócenia wschodów kuku-
rydzy z powody bardzo zimnej wiosny.

Wg obserwacji amerykańskich w 2002 
roku ostateczna obsada po wschodach była 
silnie uzależniona od średniej temperatury 
gleby od siewu przez kolejne 4 tygodnie (ba-
dania na 100 odmianach kukurydzy w 3 re-
jonach)

Jak potwierdzają liczne badania i również 
dane z tabeli powyżej, ilość skiełkowanych zia-
ren ściśle zależy od temperatury gleby (w ta-
beli powyżej wyliczono średnią temperaturę 
dla całego okresu od siewu aż do wschodów)  
w okresie po siewie kukurydzy. 

Widzimy, że ilość uszkodzonych przez chło-
dy ziaren (kolumna z ostateczną obsadą) rośnie 
wraz ze spadkiem średniej temperatury gleby  
i że bardzo długa ekspozycja napęczniałego 
ziarna na temperatury poniżej 10°C może mieć 
poważne konsekwencje dla obsady po siewie – 
łącznie z koniecznością przesiewów. Przy czym 
są to braki wschodów, które występują dość nie-
regularnie na polach i dlatego są mylnie kojarzone  
z wadami materiału siewnego przez plantatorów.

Należy to podkreślić, że gleba praktycznie 
na żadnym polu w Polsce nie jest jednolita  
i mogą być różnie ogrzane miejsca na każdym 
polu lub różniące się nieznacznie zasobnością 
w wodę i powietrze. Lokalnie na pewno pano-
wały różne warunki termiczne, jest to możliwe 
również na tym samym polu, gdyż mamy dużo 
gleb mozaikowatych, a gleby wyższej bonitacji 
są bardziej  jednolite, ale też są często bardziej 
zwięzłe i zatrzymują dłużej i więcej wody, co 
przy nadmiarze opadów skutkowało gorszymi 
wschodami na takich glebach w porównaniu do 
plantacji wysianych na lżejszych glebach.

Uszkodzenia ziaren/kiełków kukurydzy 
zimnem przed wschodami będą zawsze więk-
sze na glebach cięższych i słabo zdrenowa-

 
 

Lokalizacja Data siewu 

Średnia 
temperatura 
gleby przez  
4 tygodnie  
od siewu 

Ostateczna 
obsada jako  
% obsady 

optymalnej 
(wyliczonej  

z ZK) 
[%] 

Michigan 16.04.2002 16°C 90 

Minnesota 23.04.2002 9°C 81 

Północna Dakota 11.04.2002 5°C 61 
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nych. Gleby średnie i ciężkie mają kilka razy 
większą pojemność wodną, niż gleby słabsze,  
a to właśnie uwilgotnienie gleby najbardziej spo-
walnia jej ogrzewanie się. Gleby cięższe i mokre 
nazywamy glebami zimnymi, co ma wyraźne 
potwierdzenie wiosną 2017, gdy widzimy jakie 
są różnice w terminie i jakości wschodów pomię-
dzy różnymi stanowiskami. W takich glebach po 
nadmiernych opadach często brakuje powietrza 
glebowego.

Groźne, choć niewidoczne gołym okiem, 
mikrouszkodzenia komórek

Sprawcą niewidocznych pierwotnie uszko-
dzeń komórek są wolne rodniki w komórkach, 
które powstają w dużych ilościach w niskich 
temperaturach w wodzie w komórkach ziarna 
kukurydzy. Są to wysoce aktywne i niestabilne 
cząsteczki, które uszkadzają komórki i w efekcie 
całe tkanki. Można to porównać do uszkodzeń 
skóry ssaków podczas starzenia się lub opalania 
na słońcu. Każdy zapewne słyszał o wolnych 
rodnikach w kontekście nadmiernego opalania 
się, gdyż one są głównym sprawcą uszkodzeń 
skóry.

Wolne rodniki uszkadzają pojedyncze 
komórki (niewidoczne jest to gołym okiem!)  
z których wypływa do gleby zawartość komó-
rek, czyli sok komórkowy – nie jest to czysta 
woda, ale zawiesina różnych substancji i składni-
ków pokarmowych. W tych miejscach w glebie, 
gdzie pojawi się sok komórkowy rozpoczyna się 
gwałtowne (jeśli jest odpowiednia temperatu-
ra, czyli ciepło) lub mniej lub bardziej powolne 
(gdy jest za zimno) namnażanie różnych bakterii  
i grzybów, z których wiele jest patogenami roślin. 
Uszkodzona błona komórkowa to jak otwarta 
rana – czyli wrota do infekcji grzybowych i bak-
teryjnych. Efektem tego są choroby zgorzelowe 
siewek lub zupełne uszkodzenie ziarna, które już 
nie skiełkuje. Gdy jest zimno to proces choro-
bowy rozwija się powoli, ale jest nieodwracalny 
w tej sytuacji, gdyż ziarno i kiełek są osłabione 
przez zimno. 

Przypominam, że standardowe zaprawy na-
sienne chronią ziarno przed niektórymi patoge-
nami grzybowymi podczas normalnego (znacz-
nie krótszego niż tej wiosny) okresu kiełkowania 
i nie chronią niestety przed bakteriami choro-
botwórczymi, które też wywołują gnicie ziarna  
i kiełków.

Powszechnie używana do zaprawiania mate-
riału siewnego kukurydzy bardzo dobra zaprawa 
MAXIM XL 034,7 FS ma w zakresie działania 
zarejestrowane: zgorzel siewek i głownię guzo-
watą kukurydzy.

Niskie temperatury silnie zakłócają trans-
port składników pokarmowych do kiełka (każ-
dy widział jak wyglądają liście kukurydzy gdy 
jest zimno i zakłócony jest transport fosforu), 
ale tego niestety nie widać, gdy rozpoczyna się 
proces kiełkowania i całość procesu odbywa się 
wewnątrz ziarniaka! 

Możemy zaobserwować późniejsze skutki 
uszkodzeń przez zimno:
–  odrzucone korzonki lub nadgnite w różnych 

miejscach (ciemne przebarwienia białej tkan-
ki),

–  dziury w korzeniach, które nie są skutkiem 
żerowania szkodników,

–  silnie zahamowany wzrost kiełka (skrócony  
i zdeformowany kolepotyl i mezokotyl),

–  uszkodzenia przez mikro- i makroorganizmy 
glebowe (również ślady żerowania szkodni-
ków).
Typowe objawy uszkodzeń przez zimno:

–  ziarno jest spęczniałe, ale nie kiełkuje,
–  nienormalny rozwój mezokotylu – skręcone 

kiełki w glebie,
–  widoczne uszkodzenia różnych części kiełka  

i korzeni,
–  wątły korzonek zarodkowy lub jego brak, me-

zokotyl lub koleoptyl niewykształcone.
Nadmiernie wilgotne i zalane wodą gleby 
Nadmiernie wilgotne lub zalane wodą gleby 

mają bardzo zły wpływ na kiełkowanie i wscho-
dy kukurydzy. Już po 24-48 godzinach pod wodą 
pojawiają się poważne uszkodzenia kiełków. 

Są to uszkodzenia biochemiczne. W warun-
kach ograniczonego dostępu tlenu (woda wy-
piera powietrze z gleby!) upośledzeniu ulegają 
mitochondria komórek. Skutkiem tego jest gwał-
towne powstawanie wolnych rodników, które jak 
już wiemy uszkadzają błony półprzepuszczalne, 
czyli błony komórkowe. Jest również oczywi-
stym, że przemiany komórkowe w przypadku 
braku lub niedoboru tlenu zmieniają się z prze-
mian tlenowych (oddychanie) na beztlenową fer-
mentację. W wyniku fermentacji spada odczyn 
pH w komórkach, aż do poziomu, gdy z powodu 
nadmiernego zakwaszenia (acidoza) giną one. 
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Takie ziarno jest martwe w najgorszych przy-
padkach. Często mamy sytuacje pośrednie, gdy 
niedobór tlenu przy nadmiarze wody spowalnia 
metabolizm, kiełki są źle odżywione i bardziej 
wrażliwe na ataki patogenów i szkodników oraz 
bardziej wrażliwe na herbicydy. Jak widać obja-
wy są w większości podobne do zakłóceń powo-
dowanych przez zimno.

Ważne: wiele patogenów grzybowych m.in. 
Pythium doskonale sobie radzi w warunkach 
niedoboru tlenu i w stojącej wodzie w glebie – 
osłabione kiełki są silnie atakowane przez grzy-
by zgorzelowe. 

Zaatakowane korzenie i kiełki zamierają i są 
dość szybko (gdy temperatura gleby wzrośnie) 
rozkładane przez mikroorganizmy glebowe, tak 
że podczas oglądania miejsc bez wschodów mo-
żemy znaleźć ziarna z samymi korzeniami, ale 
bez kiełków – takie objawy widzieliśmy w roku 
2016 po uszkodzeniu kiełków przez przymrozki 
kwietniowe przed wschodami. 

Na polach zalanych wodą korzenie obumie-
rają całkowicie lub częściowo, mogą oczywiście 
po zejściu wody odrastać kolejne korzenie, ale 

takie rośliny będą miały duży problem z prze-
trwaniem suszy latem, gdyż ich system korze-
niowy będzie bardzo słaby!

Dlaczego nie zawsze widzimy przebarwienie 
uszkodzonych części korzeni i kiełka?

Otóż dla powstania widocznych gołym okiem 
przebarwień (zwykle gnicie tkanek) również po-
trzebne są wyższe temperatury środowiska (tutaj 
gleby) i dlatego często oglądając na polu ziarno 
z nienormalnymi kiełkami nie zobaczymy takich 
objawów jakie widzimy na zdjęciach objawów 
chorobowych w różnych opracowaniach w lite-
raturze lub w internecie i jest to bardzo mylące 
dla wielu planatorów, bo skoro nie widać uszko-
dzeń, to trudno przyjąć „na wiarę”, że one po-
wstały i uszkodziły ziarno/kiełki.

Dla wielu z nas najbardziej zaskakujące były 
sytuacje, gdy skręcone kiełki i braki wscho-
dów występowały na plantacjach wysianych w 
maju… Przypominam, że wtedy gleba była dość 
dobrze ogrzana i dostatecznie wilgotna. To spra-
wiło, że po szybkim napęcznieniu ziarna rozpo-
częło się jego kiełkowanie. Jednak w dniach 9-10 
maja były dość silne przymrozki, które schło-

Fot. 4. W warunkach nadmiaru wody w glebie korzenie nie rosną z powodu braku powietrza (tlenu) – po lewo  
rachityczna roślina z miejsca zalanego wodą a po prawo z innej części pola (ta sama odmiana); (fot. A. Majewski)
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Zdjęcia kiełkującego i uszkodzonego ziarna/kiełków z plantacji w 2017 r. – Wielkopolska

Fot. 5. Ziarno odmiany typu flint-dent nieskiełkowane – miejsce zaniżone na polu, widać że było zalane wodą, ale nie 
wiadomo jak długo (zapewne brakało tlenu i zaszedł proces acidozy opisany powyżej); (fot. A. Majewski)

Fot. 6. Po lewo odmiana typu dent (późne FAO) siana 1 kwietnia 2017, a po prawej z pola obok odmiana flint-dent siana 10 
kwietnia 2017. Pole z odmianą dent zostało w całości przesiane, gdyż nie było prawie wcale wschodów (fot. A. Majewski)

Fot. 7. Skiełkowane ziarniaki z piaszczystej bardzo lekkiej gleby – siew 4 kwietnia 2017 – (zdjęcie z 18 maja 2017) – 
na tym polu ostatecznie brakowało około 10% obsady optymalnej, co potwierdzało się też w terenie – na glebach lżej-

szych zwykle wschody były lepsze, ale nie jest to też reguła, od której nie było wyjątków (fot. A. Majewski)
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Fot. 8. Wybrane z gleby piaszczystej tylko te nieskiełkowane ziarna odmiany flint-dent (siew 4 kwietnia 2017,  
w zimną glebę, dośw. agrotechniczne Agroservice w okolicach Poznania), jeden ziarniak ma mały zaczątek korzonka 
(foto z 10 maja 2017), możliwe że jeszcze by wykiełkował. To są te ziarna, które nie skiełkowały, ale na tej glebie nie 

skiełkowało około 15% wysianych ziaren, w tym 5% nieskiełkowanych wynikało z ZK 95%

Fot. 9. Prawidłowo rozwinięte kiełki i korzonki kukurydzy tuż przed skiełkowaniem. Piaszczysta gleba, okolice Po-
znania wiosna 2017, siew 4 kwietnia 2017 (pole dośw. Agroservice KWS)

Fot. 10. Sklejone wierzchołkami liście – typowy objaw uszkodzenia przed wschodami wierzchołka kiełka  
(w tym przypadku był to przymrozek tuż przed wschodami i kiełek „siłą rozpędu” jakby wyszedł jeszcze nad 

powierzchnię gleby. Gdyby kiełek był głębiej to mógłby się skręcić i nie skiełkować, gdyż liście stawiałyby opór  
w glebie (fot. A. Majewski)
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dziły bardzo glebę i często uszkodziły koleoptyl 
kiełka (był już blisko powierzchni gleby), czego 
skutkiem było jego skręcanie i w efekcie brak 
wchodów.

Niektóre plantacje w Polsce zostały przesiane 
wczesnymi odmianami kukurydzy. Należy mieć 
teraz nadzieję, że zbiorą one dostateczną ilość 
STE i osiągną dojrzałość zbiorczą na kiszonkę 
lub ziarno.

Proszę pamiętać również o roślinach wskaź-
nikowych, których kwitnienie może pomóc  
w ustaleniu terminu rozpoczęcia siewów kuku-
rydzy. Należą do nich mniszek lekarski, cze-
remcha i porzeczka czerwona, jednak nale-
ży obserwować rośliny rosnące w pobliżu pól,  
w warunkach jak najbardziej zbliżonych do pa-
nujących na polach w okolicy. Nie należy suge-

Fot. 12. Widoczne pierwsze uszkodzenia części podziemnych siewek po chłodach i przedłużonych wschodach – brak 
korzenia zarodkowego, który zgnił i widoczne plamy nekrotyczne na mezokotylu (18.05.2017); (fot. A. Majewski)

Fot. 11. Zdjęcie z dnia 18.05.2017 siewka na piaszczystej 
lekkiej glebie – rośliny są w fazie 1-2 liści, widoczne są 

przebarwienia tkanek liści (zahamowane pobieranie fosfo-
ru), na tym polu brakuje ok 10% obsady (siew 5 kwietnia 

2017); (fot. A. Majewski)

rować się tym, że te rośliny wskaźnikowe kwitną 
w jakiś zacisznych miejscach, w miastach, na ro-
wach o wystawie południowej (mniszek lekar-
ski, popularnie zwany „mleczem”), gdyż może to 
być termin zbyt wczesny dla siewów kukurydzy! 
W roku 2017 kwitnące mniszki spotykaliśmy  
w miastach na południu Polski już 31 marca, ale 
to było stanowczo za wcześnie, aby rozpoczynać 
siewy kukurydzy. Niestety, wielu plantatorów 
rozpoczęło siewy już na początku kwietnia, cze-
go skutkiem były bardzo słabe wschody opisane 
w tym artykule.

dr Adam Majewski
Agroservice Kukurydza

KWS Polska Sp. z o.o.
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Urazek kukurydziany coraz ważniejszym szkodnikiem 
kolb kukurydzy

W ostatnich kilku latach coraz powszechniej notowanym szkodnikiem kolb kukurydzy za-
czyna być urazek kukurydziany. O ile jeszcze 5-10 lat temu owad ten pojawiał się sporadycznie,  
w niewielkim nasileniu, tak obecnie bez większego problemu można już go spotkać w całym 
kraju, w tym zdarza się, że na lokalnych plantacjach, na pojedynczych kolbach żeruje nawet 
ponad 50 chrząszczy.

Przyczyn wzrostu liczebności tego gatun-
ku jest wiele. Do najważniejszych należy 

wszechobecność pól kukurydzy, dzięki którym 
owad ma nieograniczony dostęp do rośliny żywi-
cielskiej. Jego rozwojowi ponadto sprzyja uprawa 
kukurydzy w monokulturze, słabe rozdrabnianie 
resztek pożniwnych (rozkładająca się, wilgotna 
materia organiczna jest potrzebna do rozwoju 
larw), a także uproszczona uprawa gleby, która 
powoduje, że zimujące w niej osobniki nie są 
uszkadzane w sposób mechaniczny. Istotnym 
czynnikiem zwiększającym zagrożenie dla kuku-
rydzy ze strony urazka jest także wzrost znaczenia 
gospodarczego omacnicy prosowianki – uszko-
dzenia powodowane przez gąsienice tego motyla, 
w których dochodzi do fermentowania bądź gni-
cia tkanek wydzielają zapach działający niczym 
feromon ściągający chrząszcze na pole uprawne. 
Im więcej na plantacji roślin uszkodzonych przez 
omacnicę (a także i inne szkodniki), tym większe 
ryzyko liczniejszego pojawu urazka. 

Urazek kukurydziany podobnie jak stonka ku-
kurydziana nie jest rodzimym gatunkiem europej-
skim, a tym bardziej krajowym. Na kontynent eu-
ropejski został zawleczony po II wojnie światowej 
najprawdopodobniej wraz z transportami owoców 
i warzyw przesyłanych m.in. do Niemiec, Węgier, 
byłej Czechosłowacji oraz Bułgarii. Pierwsze in-
formacje dotyczące występowania tego gatunku 
w Polsce pochodzą z lat 1989-1995. W tym czasie 
chrząszcze urazka znaleziono w okolicach Turka, 
Białegostoku i Kazimierza nad Wisłą. Obecnie 
owad ten zasiedla cały kraj. Za szkodnika kuku-
rydzy urazek jest uznawany dopiero od 2000 r., 
kiedy po raz pierwszy stwierdzono jego żerowanie 
na tej roślinie w województwie małopolskim. 

Urazek kukurydziany to chrząszcz, który 
osiąga długość do 4-7 mm. Jego ciało jest owal-
ne i wydłużone. Pokrywy skrzydeł są gładkie  
i lśniące, barwy czarnej z dwoma parami żółtopo-
marańczowych plam. Czułki są 11-segmentowe, 

zakończone buławką. Po kopulacji samice skła-
dają śnieżnobiałe jaja. Są one wrzecionowatego 
kształtu, długości 0,8 mm i szerokości 0,23 mm. 
Z jaj tych rozwijają się larwy, które osiągają 
ostatecznie do 8 mm długości. Mają one wydłu-
żone, walcowate ciało, z trzema parami dobrze 
wykształconych odnóży tułowiowych. Są barwy 
biało-kremowej z nieco ciemniejszą głową. Po-
czwarki są białokremowe typu wolnego. Osiągają 
4,4 mm długości i 2,0 mm szerokości.

Biologia tego szkodnika na kukurydzy w wa-
runkach Polski została rozpoznana przez IOR-PIB 
TSD w Rzeszowie. W tym miejscu trzeba jednak 
wskazać, że owad może się swobodnie rozwijać 
poza polami kukurydzy i tak też robi, niemniej 
monokultury kukurydzy to miejsca, gdzie 

Fot. 1. Urazek kukurydziany (fot. P. Bereś)
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szkodnik ma bardzo dobre warunki do rozwoju  
i w dodatku to tutaj najwcześniej się pojawia. 

W warunkach klimatu umiarkowanego 
urazek kukurydziany rozwija jedno pokolenie  
w ciągu roku. Stadium zimującym są chrząszcze 
przebywające w glebie wśród resztek materii 
organicznej (w tym resztek pożniwnych kuku-
rydzy). Rozkładająca się materia organiczna 
wydziela ciepło, co dodatkowo sprzyja owadom, 
w tym zapewnia potrzebną wilgotność. Na zimo-
wanie owady schodzą na głębokość od kilku do 
nawet 10-20 cm, a sprzyjają im spękania gleby. 
Wiosną (od końca kwietnia lub w maju) opusz-
czają zimowiska i prowadzą żer uzupełniający 
na różnych roślinach. W tym to czasie można je 
także spotkać na młodych roślinach kukurydzy 
uprawianych w monokulturze, którym jednak nie 
zagrażają. Prowadząc żer uzupełniający urazek 
odżywia się głównie pyłkiem kwiatów, w tym 
chwastów znajdujących się na, jak i w pobliżu pól 
kukurydzy. Owady łączą się w pary, dochodzi do 
kopulacji, po czym samice poszukują miejsc do 
składania jaj. Wybierają te stanowiska, w których 

jest dużo materii organicznej, zwłaszcza, że to jej 
zapach zwabia samice w określone miejsca. Na 
polach kukurydzy owad do składania jaj wybiera 
najczęściej opadłe do gleby podczas zbioru plonu 
ziarniaki, fragmenty kolb bądź słabo rozdrob-
nione łodygi pochodzące z poprzedniego sezonu 
wegetacyjnego, w pobliżu których (lub na nich) 
umieszcza swoje jaja zazwyczaj grupkami po kil-
ka, kilkanaście sztuk. W warunkach ciepłej pogo-
dy, po kilku dniach z jaj wylęgają się larwy, które 
rozpoczynają żerować w resztkach roślinnych. 
Sprzyja im w tym czasie większa wilgotność gle-
by. Z chwilą osiągnięcia dojrzałości, larwy budują 
w glebie komory, w których przepoczwarczają 
się. Po przepoczwarczeniu się, zwykle od końca 
czerwca lub w lipcu wylatują z gleby chrząszcze 
nowego pokolenia, które poszukują roślin ży-
wicielskich. Od lipca, gdy kukurydza zaczyna 
wytwarzać kolby, urazek chętnie na nich żeruje 
aż do jesieni. Po zakończeniu żerowania, zwykle 
we wrześniu lub październiku owady schodzą do 
gleby, gdzie zimują.

Fot. 2. Kolba uszkodzona przez urazka kukurydzianego (fot. P. Bereś)
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Dla kukurydzy szkodliwym stadium rozwojo-
wym są chrząszcze i to tylko wtedy, gdy żerują 
na kolbach. Na podstawie najnowszych badań 
wykonanych przez IOR-PIB w okolicach Rze-
szowa stwierdzono, że niemal w 90% wszystkie 
zasiedlone przez urazka kolby, były w mniejszym 
bądź większym stopniu uszkodzone wcześniej 
przez inne szkodniki (w tym omacnicę proso-
wiankę, piętnówki, zmieniki, dziki czy też ptaki), 
a także choroby (głownię guzowatą) lub czynniki 
pogodowe (grad, susza). Tylko w 10% chrząszcze 
same przez się zasiedlały kolby nienoszące śladów 
jakiegokolwiek wcześniejszego uszkodzenia. Jest 
to potwierdzenie znanego faktu wskazującego, że 
urazka zwabia i stymuluje jego żerowanie zapach 
unoszący się z uszkodzonych tkanek. 

Za pomocą aparatu gębowego typu gryzącego 
chrząszcze wyjadają ziarniaki będące w fazie od 
mlecznej do niemal pełnej dojrzałości. Owady 
niszczą tylko ziarniaki – nie naruszają osadki, 
ani nasady kolby. Urazka kukurydzianego moż-
na spotkać także na złamanych, fermentujących 
tkankach łodyg, niemniej to nie on jest powodem 
ich złomów lecz inne szkodniki np. omacnica 
prosowianka lub dziki. Żerując w złamanych 
łodygach odżywia się głównie wyciekającym  
z nich sokiem. 

Poziom szkodliwości gatunku zależy od jego 
liczebności. Niekiedy na jednej kolbie notuje się 
do 60 chrząszczy, ale zwykle są to 2-4 osobni-
ki. Zazwyczaj, najsilniej owad opanowuje pasy 
brzeżne uprawy, ale nie jest to regułą z uwagi na 
zdolność do aktywnych przelotów chrząszczy na 
większe odległości. Początkowo chętnie zasiedla 
odmiany wczesne, zwłaszcza, że te zazwyczaj sil-
niej uszkadza omacnica. Gdy stwardnieje na nich 
ziarno, a w pobliżu będą odmiany o późniejszej 
wegetacji, wówczas chętnie na nie się przenosi, 
gdzie znajduje ziarno w mniej zaawansowanej 
fazie dojrzałości. 

Przy masowym żerowaniu urazka, z ziarna 
pozostają jedynie resztki okryw owocowo-nasien-
nych, co bezpośrednio wpływa na spadek wyso-
kości plonu. Ponadto bardzo szybko w miejscu 
żerowania chrząszczy dochodzi do gnicia tkanek 
oraz ich porażania przez grzyby patogeniczne, 
zwłaszcza z rodzaju Fusarium odpowiedzialne 
za rozwój fuzariozy kolb, której sprawcy mogą 
wytwarzać mikotoksyny. Urazek podobnie jak 
omacnica prosowianka sam może być wektorem 

grzybów z rodzaju Fusarium, a dzięki swojej 
mobilności może patogeny przenosić z rośliny 
na roślinę. Ponadto sprzyja rozprzestrzenianiu się 
grzybów z rodzaju Aspergillus oraz Penicillium, 
które mają zwłaszcza duży wpływ na jakość 
przechowywanego surowca.

Pomimo tego, że urazek kukurydziany staje 
się coraz powszechniej występującym szkodni-
kiem kukurydzy, w tym lokalnie powoduje już 
poważniejsze uszkodzenia kolb w niektóre lata, 
nadal nie ma w pełni opracowanego programu 
zwalczania, w tym obejmującego użycie metody 
chemicznej. Jak wykazały jednak badania, zdarza 
się, że na tych plantacjach na których wykonuje 
się zabiegi chemicznego zwalczania omacnicy 
prosowianki, a zwłaszcza chrząszczy stonki ku-
kurydzianej, zastosowane wówczas insektycydy 
o nieselektywnym oddziaływaniu pośrednio 
wpływają także i na urazka ograniczając jego po-
pulację. Już samo ograniczanie pojawu omacnicy 
prosowianki i uszkodzeń jakie powoduje jest dzia-
łaniem zmniejszającym presję ze strony urazka, 
bez względu na to, czy stosuje się do zwalczania 
omacnicy metodę agrotechniczną (głównie roz-
drabnianie i przyorywanie resztek pożniwnych), 
hodowlaną (wysiew odmian mniej podatnych na 
szkodnika), biologiczną (zastosowanie kruszynka) 
czy chemiczną. 

W dobie braku zarejestrowanych środków 
ochrony roślin do zwalczania chrząszczy urazka 
kukurydzianego duży nacisk położyć należy 
na działania profilaktyczne, niedopuszczające 
do jego licznego pojawu. Należy więc dążyć do 
uprawy kukurydzy w zmianowaniu, a także do 
jak najdokładniejszego rozdrobnienia resztek po-
żniwnych po zbiorze plonu. Zasadne w przypadku 
tego gatunku będzie zastosowanie jesienią na 
ściernisko nawozu azotowego bądź biopreparatów 
przyspieszających rozkład materii organicznej, co 
w kolejnym roku zmniejszy ilość miejsc, w któ-
rych mogą gromadzić i żerować larwy. Ponieważ 
samice urazka kukurydzianego do składania jaj 
zachęca duża ilość materii organicznej na polu 
(podobnie jak muchówek śmietki kiełkówki), 
stąd też zaleca się wykonywanie orki przed na-
staniem zimy, która dodatkowo wydobędzie na 
powierzchnię (w tym uszkodzi mechanicznie) 
część chrząszczy jaka zeszła do gleby na zimo-
wanie. Gdy na polu będzie stosowany obornik, 
również musi zostać dokładnie przyorany. 
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W kolejnym sezonie wegetacyjnym można 
ograniczać pojaw urazka poprzez izolowanie 
położenia pól kukurydzy od większych sadów 
i warzywników, gdzie również szkodnik może 
licznie występować np. w opadłych na glebę 
owocach, bądź resztkach warzyw. Gdy jednak 
stwierdzi się liczny pojaw szkodnika, wówczas 
należy nie zwlekać ze zbiorem plonu ziarna. 

Ponieważ urazek kukurydziany przy maso-
wym pojawie może z czasem zacząć powodować 
istotne straty gospodarcze w plonach ziarna na 
lokalnych plantacjach, w tym wymagać zwal-
czania również z użyciem metody chemicznej, 
niezmiernie ważne staje się systematyczne 
monitorowanie poziomu jego liczebności i szko-
dliwości w poszczególnych latach. Najprostszą 
metodą oceny jego liczebności są bezpośrednie 
obserwacje kolb, które wykonuje się w sierpniu 
bądź wrześniu (zależy od wczesności odmiany) 
w okresie woskowej dojrzałości ziarna. Przegląda 
się wówczas po 100 kolb w czterech miejscach 
plantacji na powierzchni 1 ha licząc żerujące 
owady, a następnie wylicza się średnią liczebność. 
Obecność ponad 5 chrząszczy i więcej na kolbę 
wskazuje, że w kolejnym roku może być problem 
z urazkiem. Z kolei w okresie pełnej dojrzałości 
ziarna przeglądając taką samą liczbę kolb obli-
cza się procent uszkodzenia tych organów przez 
chrząszcze.  

Obok bezpośrednich obserwacji roślin, pew-
ną formą obserwowania liczebności chrząszczy 
urazka kukurydzianego jest wykładanie tzw. 
pułapek przynętowych. Pokażą one jak duża 
jest liczebność chrząszczy w łanie. W tym celu  
w lipcu i sierpniu na plantacji umieszcza się bądź 
na roślinach kukurydzy w strefie koło kolby, bądź 
na palikach niewielkie plastikowe pojemniki (czę-
sto są to butelki lub zaadaptowane do tego celu pu-
łapki kominowe stosowane np. do odłowu omacni-
cy prosowianki) z licznymi otworkami o średnicy 
ok. 0,5 cm, które napełnia się fermentującym/
gnijącym ziarnem np. kukurydzy lub pszenicy. Na 
1 ha wystarczą 4 takie pułapki. Zapach unoszący 
się z fermentującego, a następnie gnijącego ziar-
na przyciąga do ich wnętrza chrząszcze. Można 
wówczas zobaczyć ile owadów jest w pobliżu 
pułapki. Przy dużej liczebności szkodnika, takie 
pułapki zawierające w sobie masowo żerujące 
chrząszcze można zebrać i zniszczyć. W ten spo-
sób wyeliminuje się część populacji szkodnika. 

Na tych plantacjach, na których w poprzednich 
sezonach wegetacyjnych stwierdzono duże nasile-
nie występowania urazka i gdy zachodzi podejrze-
nie, że może licznie się pojawić w bieżącym roku, 
można także zastosować opisane wyżej pułapki 
przynętowe, które w tym przypadku trzeba bę-
dzie użyć w okresie wiosny. Ich zadaniem będzie 
zwabienie samic składających jaja w miejsce ich 
montażu, aby to do nich złożyły jak najwięcej jaj 
(o ile na reszcie pola nie zalega dużo materii or-
ganicznej), a które następnie zostaną zniszczone. 
Takie pułapki (głównie plastikowe, z perforacją 
z każdej strony) wypełnione również fermentują-
cym/gnijącym ziarnem zakopuje się w kwietniu 
lub maju w gruncie, przykrywając z wierzchu ok 
1 cm warstwą gleby. Miejsce zakopania pułapki 
zaznacza się np. palikiem. Utrzymując większą 
wilgotność gleby wokół pułapki (w okresie su-
chych wiosen może zaistnieć konieczność pod-
lania wodą miejsca z zakopaną przynętą) można 
uzyskać dużą siłę zapachu. Zwabia on zapłodnio-
ne samice, które przez glebę, a następnie otworki 
w pułapce wchodzą do środka pojemnika, gdzie 
składają jaja w rozpadającej się masie ziarna.  
W czerwcu takie pułapki wykopuje się i niszczy 
razem z larwami, które są w ich wnętrzu.

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

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
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Możliwości stosowania w praktyce różnych systemów 
uprawy roli

We współczesnym rolnictwie uprawa roli, obok oddziaływania na wielkość i stabilność plonów, 
powinna stwarzać także warunki do wzrostu lub utrzymania na odpowiednim poziomie żyzności 
gleby oraz ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Powinna być preferowa-
na konserwująca uprawa roli polegająca na stosowaniu uprawy bezorkowej z mulczowaniem 
powierzchni gleby resztkami pożniwnymi i międzyplonami.

Ograniczenie intensywności (ilości i głębo-
kości) wykonywanych zabiegów uprawo-

wych może prowadzić do eliminowania procesów 
degradacji gleby, sprzyjać gromadzeniu próchnicy 
i poprawiać jej biologiczną aktywność. Pozosta-
wienie resztek pożniwnych na powierzchni pola 
może przyczynić się do zmniejszenia spływów 
powierzchniowych i zwiększenia retencji wodnej 
gleby. Wskazana jest tu także odpowiednia wiedza 
fachowa samych rolników, ponieważ wszelkie 
zaniedbania dotyczące stosowania uproszczeń 
w uprawie roli mogą prowadzić do drastycznej 
obniżki plonów i pogorszenia się ekonomicznej 
opłacalności produkcji.

Systemy uprawy roli

Podstawowym zadaniem uprawy roli jest 
stworzenie w glebie jak najkorzystniejszych 

warunków dla wzrostu i rozwoju roślin upraw-
nych. W przeszłości, tj. do momentu wprowadze-
nia do rolnictwa przemysłowych środków pro-
dukcji (sztuczne nawozy mineralne, syntetyczne 
środki ochrony roślin, w tym głównie herbicydy) 
uprawa roli była elementem agrotechniki o pod-
stawowym znaczeniu dla wielkości i stabilności 
uzyskiwanych plonów roślin. Zasadniczym 
zabiegiem uprawowym była orka wykonywana 
pługiem odkładnicowym, natomiast inne narzę-
dzia uzupełniały tylko braki w jego działaniu. 
W ostatnich latach zadania uprawy roli uległy 
pewnemu przewartościowaniu i obecnie polegają 
głównie na:
• gromadzeniu wody w glebie i ograniczeniu 

bezproduktywnych jej strat,
• stworzeniu warunków do uzyskania szybkich 

i wyrównanych wschodów oraz ograniczaniu 
konkurencji dla uprawianej rośliny ze strony 
chwastów i samosiewów rośliny przedplonowej, 
szczególnie w początkowym okresie wzrostu,

• zwiększeniu biologicznej aktywności gleby,
• ograniczeniu nasilenia erozji wodnej i wietrznej,

• wymieszaniu z glebą resztek pożniwnych rośli-
ny przedplonowej oraz nawozów naturalnych, 
organicznych i mineralnych, 

• osiągnięciu optymalnego zagęszczenia poszcze-
gólnych warstw gleby z utrzymaniem płynnego 
przejścia pomiędzy warstwą orną i podorną 
oraz poprawa struktury gleby. 

Obecnie w rolnictwie wyróżniamy zasadniczo 
trzy systemy uprawy roli: 
• tradycyjny – płużny, uprawa roli oparta na 

orce, która wymaga późniejszego doprawienia 
takimi narzędziami uprawowymi, jak: brony, 
kultywatory, itp. 

• bezorkowy – bezpłużny, pług zastępowany jest 
tu innymi narzędziami uprawowymi, np. przez 
bronę talerzową, kultywator ścierniskowy, 
spulchniacz obrotowy i in., 

• uprawa zerowa – przygotowanie pola pod 
zasiew rośliny następczej polega wyłącznie na 
zastosowaniu herbicydów totalnych na ścierni-
sko, po czym wykonuje się siew bezpośredni, 
czyli siew w rolę nie uprawioną, tj. od zbioru 
przedplonu do wysiewu rośliny następczej nie 
wykonuje się żadnych zabiegów uprawowych.

W ostatnich latach, w ramach koncepcji roz-
woju rolnictwa zrównoważonego upowszechnia 
się tzw. konserwującą (zachowawczą) uprawę roli, 
której celem jest ochrona środowiska przyrod-
niczego, wzrost żyzności gleby oraz racjonalne 
zmniejszenie nakładów bez wyraźnego ujemnego 
wpływu na plonowanie roślin. Do głównych zalet 
konserwującej uprawy roli należy: 
• pozostawienie na powierzchni gleby resztek 

pożniwnych lub międzyplonów w formie 
mulczu, nawet na okres zimy, w celu ochrony 
gleby przed erozją wodną i wietrzną, popra-
wy jej struktury oraz ograniczenia zlewności  
i podatności gleby na zaskorupianie. Dodatko-
wo zwiększa to biologiczną aktywność gleby 
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i zasiedlenie jej przez różnorodną faunę gle-
bową, a głównie dżdżownice. Pokrycie gleby 
mulczem poprawia także wsiąkalność wody  
w głąb profilu glebowego i ogranicza jej spływy 
oraz parowanie z powierzchni pola,

• ograniczenie intensywności i głębokości upra-
wy w celu zmniejszenia tempa mineralizacji 
próchnicy,

• zmniejszenie strat azotu z gleby powstają-
cych w wyniku wymywania azotanów, gdyż 
uprawiane międzyplony pobierają je z gleby 
do późnej jesieni, a mniej intensywna uprawa 
spowalnia tempo uwalniania się ze związków 
organicznych,

• utrzymanie równomiernego zagęszczenia całe-
go poziomu orno-próchnicznego gleby – lepsze 
warunki do ukorzeniania się roślin, gleba mniej 
podatna na zagęszczenie podczas przejazdów 
ciągnikami i maszynami,

• zmniejszenie nakładów na uprawę roli o 20-
30% (zużycia paliwa i czasu pracy), których 
udział w kosztach bezpośrednich ponoszonych 
na uprawę systematycznie rośnie z uwagi na 
postępujący wzrost cen. 

Ocena różnych systemów uprawy roli pod 
kukurydzę

Prace dotyczące stosowania konserwującej 
uprawy roli pod ważniejsze rośliny rolni-

cze prowadzone są w IUNG-PIB od wielu lat, jed-
nak kompleksowe badania w tym zakresie podjęto 
kilkanaście lat temu. W niniejszym opracowaniu 
przedstawiono jedynie fragment 
badań dotyczący oceny produkcyj-
no-ekonomicznej i środowiskowej 
różnych wariantów uprawy roli 
pod kukurydzę. Podstawę oceny 
stanowiły wyniki doświadczeń 
łanowych, gdzie porównywano 
ze sobą trzy techniki uprawy roli: 
• uprawę bezorkową – opartą 

na zastosowaniu kultywatora 
(grubera), brony talerzowej i/lub spulchniacza 
obrotowego z pożniwnym pozostawianiem 
słomy w postaci sieczki, 

• uprawę zerową, po której następował siew 
bezpośredni wykonywany specjalnym siew-
nikiem, z mulczowaniem powierzchni gleby 
rozdrobnioną słomą,

• uprawę tradycyjną (płużną) – z pożniwnym 

pozostawianiem słomy w postaci sieczki, orka 
średnia z doprawieniem roli tradycyjnymi 
narzędziami. 
W obiektach z uprawą bezorkową i uprawą 

tradycyjną stosowano mechaniczno-chemiczną 
walkę z chwastami, natomiast dla uprawy zero-
wej, po której następował siew bezpośredni, ca-
łokształt walki z chwastami oparto na stosowaniu 
odpowiednio dobranych herbicydów. 

System uprawy roli w różnym stopniu mody-
fikował plonowanie kukurydzy na glebie lekkiej 
w Jelczu-Laskowicach. Najwyższe plony ziarna 
tego zboża uzyskano w przypadku jego uprawy 
systemem tradycyjnym – uprawa płużna, gdzie 
zanotowano przeciętne plony ziarna na poziomie 
7,94 t/ha. Zbliżony poziom plonów zanotowano 
w przypadku uprawy kukurydzy systemem bez-
orkowym, natomiast wyraźny spadek produkcyj-
ności stwierdzono tam, gdzie to zboże uprawiano 
systemem uprawy zerowej, po której następował 
siew bezpośredni, średnio o około 9% (tab. 1). 

W poszczególnych latach badań reakcja kuku-
rydzy na postępujące uproszczenia uprawowe nie 
była jednakowa. W systemie uprawy bezorkowej 
stwierdzono praktycznie jednakowe względne 
spadki plonu ziarna tego zboża, które wyniosły 
około 4%. W uprawie zerowej, po której następował 
siew bezpośredni, względne ubytki plonu ziarna 
sięgały natomiast od 5% w 2012 roku do aż 26%  
w roku 2013. Jedynie w 2011 r. zanotowano względ-
ny przyrost plonu ziarna tego zboża w uprawie 
zerowej w porównaniu z uprawą płużną (tab. 1). 

W przypadku oceny masy 1000 ziaren kuku-
rydzy nie stwierdzono istotnego zróżnicowania 
tego komponentu plonu w zależności od techniki 
uprawy roli i lat, w związku z czym  podstawową 
przyczyną mniejszej produkcyjności kukurydzy, 
szczególnie w warunkach siewu bezpośredniego, 
była mniejsza obsada roślin przeciętnie o ponad 
20% (tab. 2 i 3). 

 
Tabela 1. Plonowanie (t z ha) kukurydzy w zależności od techniki uprawy roli 

 

Rok  
zbioru 

Technika uprawy 
Średnio 

płużna bezorkowa zerowa 

2011 8,40 8,02 8,81 8,41 

2012 7,35 7,07 6,96 7,13 

2013 8,06 7,73 5,96 7,25 

Średnio 7,94 7,61 7,24 7,60 
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Stosowanie konserwującej uprawy roli (uprawa 
bezorkowa, siew bezpośredni) powoduje dość 
często istotny wzrost zachwaszczenia, głównie 
uciążliwymi gatunkami chwastów.  Dodatkowo 
obserwuje się znaczną zmienność występowania 
różnych grup i gatunków chwastów w poszcze-
gólnych latach i rotacjach zmianowania (rys. 1). 
Dlatego ważną jest odpowiednia wiedza fachowa 
samych rolników, by nie dopuścić do wzmożonego 
występowania uciążliwych gatunków chwastów, 
a szczególnie wieloletnich. 

Istotnym elementem oceny zastosowania 
uproszczeń uprawowych w uprawie kukury-
dzy, obok oceny produkcyjnej, przyrodniczej  

i środowiskowej jest analiza 
ekonomiczna takiego mode-
lu produkcji. Wyniki badań 
wskazują wyraźnie, że ana-
lizę taką należy prowadzić  
w sposób zindywidualizowa-
ny, odnosząc ją do warunków 
konkretnego gospodarstwa 
i rośliny, ponieważ warunki 
siedliskowe oraz przebieg 
pogody w danym roku mogą 
znacząco ją modyfikować. 
Dodatkowo taka uprawa 
może wyraźnie zmniejszyć 
nakłady pracy żywej i uprzed-
miotowionej, co ma istotne 
znaczenie ekonomiczno-or-
ganizacyjne dla dużych go-
spodarstw specjalizujących 

się w towarowej produkcji zbóż. Przykładowe 
wyliczenia przedstawiono w tabeli 4. 

W ocenie ekonomicznej uprawy kukurydzy 
na ziarno w Jelczu-Laskowicach dla trzech po-
równywanych technik uprawy roli, stwierdzono 
większe zróżnicowanie wartości produkcji, niż 
wysokości poniesionych kosztów bezpośrednich. 
Najwyższą efektywnością wykorzystania ziemi 
charakteryzował się system uprawy tradycyj-
nej, jednak tylko około 5% wyższą niż system  
z uprawą bezorkową. Stosowanie konserwujących 
technik uprawy roli (uprawa zerowa i bezorkowa) 
zapewniało zbliżoną efektywność wykorzystania 
pracy, natomiast wykorzystanie kapitału było 

podobne w systemach z płużną i bezorkową 
uprawą. Systemy uprawy konserwującej 
charakteryzowała również zbliżona wielkość 
plonu równoważącego koszty bezpośrednie 
– niższa, aniżeli w technice z uprawą trady-
cyjną. Natomiast zużycie paliwa oraz pra-
cochłonność wyrażona nakładami roboczo-  
i ciągnikogodzin w uprawie zerowej, po której 
następował siew bezpośredni, podobnie jak 
we wcześniej analizowanych uprawach były 
mniejsze, aniżeli w pozostałych systemach 
uprawy.

Badania przeprowadzone w SD Jelcz-La-
skowice wykazały, iż stosowanie konserwu-
jących technik uprawy roli może być uzasad-
nione ekonomicznie jedynie w odniesieniu do 
systemu bezorkowego, który w przypadku 

 
Tabela 2. Masa tysiąca ziaren (g) kukurydzy w zależności od techniki uprawy roli 

 

Rok  
zbioru 

Technika uprawy 
Średnio 

płużna bezorkowa zerowa 

2011 332 327 339 333 

2012 343 344 344 344 

2013 365 360 368 364 

Średnio 347 344 350 347 
 
 

Tabela 3. Obsada roślin (szt./m2) kukurydzy w zależności od techniki uprawy roli 
 

Rok  
zbioru 

Technika uprawy 
Średnio 

płużna bezorkowa zerowa 

2011 68 63 61 64 

2012 71 68 64 68 

2013 111 96 71 93 

Średnio 83 76 65 75 
 

Rys. 1. Liczba gatunków chwastów występujących w łanie 
kukurydzy w zależności od sposobu uprawy roli
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uprawy kukurydzy na ziarno charakteryzował 
się jedynie o 5% niższym wykorzystaniem ziemi 
i podobnym wykorzystaniem kapitału w porów-
naniu z techniką uprawy płużnej, natomiast wy-
korzystanie pracy było tu o około 12% wyższe.

W warunkach glebowo-klimatycznych nasze-
go kraju ważnym zagadnieniem są wszelkie dzia-
łania zwiększające retencję wodną gleby, ponieważ 
niedobory wody są głównym czynnikiem ograni-
czającym poziom plonowania roślin rolniczych. 
Konserwująca uprawa roli (uprawa bezorkowa, 
siew bezpośredni) sprzyja gromadzeniu wody 
zarówno w powierzchniowej warstwie gleby 0-30 
cm, jak i w głębszych jej warstwach. Potwierdzają 
to m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez 
IUNG-PIB na glebie lekkiej w Jelczu-Laskowicach 
na Dolnym Śląsku (tab. 5). 

 
 

Tabela 4. Nadwyżka bezpośrednia w produkcji kukurydzy na ziarno różnymi technikami uprawy roli 
 

Wyszczególnienie 
Technika uprawy 

płużna bezorkowa zerowa 

Plon (t/ha) 7,94 7,61 7,24 
Wartość produkcji:    

–  zł 
–  % 

5771 
100 

5531 
96 

5224 
90 

Koszty bezpośrednie: (zł)    
–  materiał siewny 
–  nawozy mineralne 
–  środki ochrony roślin 
–  siła pociągowa (koszty paliwa) 

433 
1162 
309 
374 

433 
1162 
309 
284 

433 
1162 
408 
198 

Razem koszty bezpośrednie:    
–  zł 
–  % 

2278 
100 

2188 
96 

2200 
97 

Nadwyżka bezpośrednia: (zł)    
–  na 1 ha 
–  na 1 rbh 
–  na 1 zł kosztów bezpośrednich 

3493 
438 
1,53 

3343 
489 
1,53 

3024 
498 
1,37 

Nakłady:    
–   rbh 
–  cnh 
–  zużycie paliwa (l/ha) 

7,97 
6,8 

63,8 

6,83 
5,9 

48,6 

6,07 
5,0 

33,7 
Plon równoważący koszty 
bezpośrednie (t) 3,13 3,01 3,02 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że istotą 
problemu jest kwestia dotycząca zastąpienia do-
minującego w naszym rolnictwie tradycyjnego 
systemu uprawy płużnej nowymi, bezorkowymi 
technikami uprawy i wskazanie szerokiej prak-
tyce rolniczej korzyści płynących w następstwie 
wprowadzenia ekonomicznie uzasadnionych 
oraz ekologicznie bezpiecznych i sprzyjających 
poprawie środowiska przyrodniczego przyjaznych 
technologii produkcji. Dlatego dziś należy kiero-
wać się zasadą: „zabiegów uprawowych powinno 
się stosować tak dużo jak to jest konieczne, aby 
stworzyć roślinie uprawnej korzystne warunki 
wzrostu i rozwoju, a zarazem tak mało, jak to 
jest możliwe”.

dr hab. inż. Janusz Smagacz, prof. nadzw.
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Puławach

 
Tabela. 5. Wilgotność gleby (% obj.) w uprawie kukurydzy na ziarno (średnie z 6 terminów pomiarów) 

 

Uprawa roli 
Głębokość (cm) 

Średnio 
10 20 30 40 60 100 

Bezorkowa 18,9 22,8 24,9 32,0 45,0 50,9 32,5 

Zerowa 22,8 23,8 24,9 28,2 40,4 52,5 32,0 

Płużna 11,3 16,0 21,9 23,2 32,7 49,4 25,8 
 

        Źródło: opracowanie własne 



Integralną częścią hodowli Caussade Semences jest nastawienie na potrzeby przemysłu paszowego, 
gdzie priorytetem w działaniach są wytyczne stawiane przez hodowców zwierząt. 

Aby sprostać tym oczekiwaniom, Caussade Semences opracowało unikalny program badawczy 
koncentrujący się na poznawaniu i jak najlepszym zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt.

Dzięki temu wyselekcjonowaliśmy wysoko produktywne odmiany o bardzo dobrej strawności 
i wysokiej koncentracji energii. 

Odmiany te rekomendowane są do uprawy na kiszonkę na wymagających rynkach Europy zachodniej. 
Swą najwyższą jakość potwierdzają również w warunkach Polski. 

 

  

  

 

BORGBORGI CS LaKTI CS

BELUGI CBELUGI CS
DONREMDONREMI CS

MONLERI CS

BaBaTISTI CS
HERKULI CS

PONTIVI CS

CORIOLI CS 

SIRIaNI CS

P
R

ZE
ZNaCZENIE

KISZO
N

K
a

Rekomedowane odmiany:

SKOLLI CS faO 220-230

aSTERI CS faO 230-240

RIaNNI CS faO 230-240

BORGI CS faO 230-240

LaKTI CS faO 240

DONREMI CS faO 240-250

BELUGI CS faO 240-250

POMERI CS faO 250-260

BORELLI CS faO 250-260

MONLERI CS faO 250-260

BaTISTI CS faO 250-260

HERKULI CS faO 260-270

PONTIVI CS faO 260-270

CORIOLI CS faO 260-270

SIRIaNI CS faO 260-280

www.caussade-nasiona.pl

najlepsze na kiszonkę



Agrofizyczne uwarunkowania powodzenia  
uprawy kukurydzy

W obowiązujących obecnie zasadach i wytycznych integrowanej produkcji, kukurydza do-
czekała się wielu wartościowych opracowań o charakterze naukowym i praktycznym, z których 
z pożytkiem można skorzystać. Są to m.in.: „Kukurydza w mistrzowskiej uprawie, poradnik 
eksperta” – opracowanie zbiorowe wyd. Top Agrar, Poznań 2012 r., „Integrowana ochrona upraw 
rolniczych” – opracowanie zbiorowe, Tom I – podstawy integrowanej ochrony, Tom II – zasto-
sowanie integrowanej ochrony, wyd. PWRiL, Poznań 2013 r., „Poradnik sygnalizatora ochrony 
kukurydzy” – opracowanie zbiorowe, wyd. IOR-PIB Poznań 2016 r.

Wydawać by się mogło, ze aktualnie 
zgromadzona wiedza o uprawie  

i ochronie kukurydzy i jej prawidłowe zasto-
sowanie zawsze pozwoli osiągnąć zamierzony 
cel w postaci uzyskania dużego i jakościowego 
plonu. W czym zatem tkwi sedno powodzenia 
uprawy kukurydzy? Fundamentalną podstawą 
jest właściwy wybór jednej lub kilku odmian  
o wysokim potencjale plonowania, dostosowanych 
do miejscowych warunków glebowych i pogo-
dowych oraz kierunku użytkowania kukurydzy.

Wiadomo, ze aby wykorzystać maksymalnie 
potencjał plonotwórczy i odpornościowy wybra-

nej odmiany należy stosować terminową agro-
technikę(uprawa gleby, nawożenie, zwalczanie 
agrofagów – chwastów, szkodników i chorób), 
zbiór i przechowywanie ziarna.

Najbardziej obiektywną wiedzę o wartości 
użytkowej odmian, dostarczają doświadczenia 
realizowane przez instytucje naukowe (COBORU, 
IUNG, IOR-PIB oraz PZPK) realizowane w wa-
runkach polowych najczęściej w doświadczeniach 
ścisłych. Jednak największą skłonność do wyboru 
danej odmiany przez rolnika sprawiają doświad-
czenia pokazowe typu łanowego, które wykonuje 
wiele firm nasiennych w różnych rejonach kraju.
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Pozwalają one posiąść dokładną wiedzę o od-
mianach i agrotechnice stosowanej w konkretnych 
warunkach i przebiegu pogody, jak również być 
obecnym przy ich zbiorze. Jest to miejsce, gdzie 
można wyrobić sobie pogląd o wyborze odmian 
na podstawie bezpośrednich oględzin, spostrze-
żeń, uwag, pytań i wymiany doświadczeń między 
uczestnikami pokazu. 

Istnieje ciągły i znaczny postęp w hodowli 
odmian mieszańcowych wielu firm nasiennych 
europejskich i światowych. Jednak nie ma odmian 
uniwersalnych tolerujących jednocześnie suszę, 
nadmiar opadów, chłody i upały zachowujących 
przy tym wysoki potencjał plonotwórczy. Reakcja 
wielu odmian kukurydzy na skrajne czynniki 
pogodowe jest odmienna i powoduje, ze wybór 
właściwego mieszańca nie jest łatwy, ale możliwy.

Obecnie odmiany kukurydzy dzieli się wg 
wielu kryteriów. Są to: liczba FAO (wczesne, śred-
nio-wczesne, średnio-późne), typy mieszańców 
(pojedyncze – SC, pojedyncze modyfikowane – 
MSC, podwójne – DC, potrójne – TC), pochodze-
nie genetyczne określające rodzaj ziarna („flint” 
–- genetyka europejska, najczęściej na kiszonkę 
oraz „dent” – genetyka amerykańska, najczęściej 
na ziarno lub „flint/dent”), charakter fizjologiczny 
(mieszańce „stay green” – o efekcie przedłużonej 
zieloności i dłuższej asymilacji oraz „dry down” 
– łatwo oddających wodę), a także charakter 
środowiskowo-anatomiczny („fix” – niedosto-
sowujące się do niekorzystnych warunków, wy-
kształcających kolby tej samej wielkości i „flex” 
– dostosowujące się do niekorzystnych warunków 
i wykształcające kolby różnej wielkości).

Pomimo wypracowanych naukowych i prak-
tycznych zaleceń uprawy kukurydzy jej plonowa-
nie w latach jest zróżnicowane. Niezależnie od 
wyboru pożądanej odmiany, zastosowanie prawi-
dłowej agrotechniki i ochrony przez agrofagami, 
na wzrost i rozwój plonotwórczy kukurydzy ma 
duży wpływ przebieg pogody (wielkość opadów 
i średnia dzienna temperatura powietrza). Z prze-
biegu pogody na co dzień w okresie wegetacyj-
nym wzrostu i rozwoju roślin, rzadko kto bywa 
zadowolony. W ostatnich latach na terenie kraju 
i Europy odnotowano duże anomalie pogodowe 
czyli odstępstwa w przebiegu wielu parametrów 
warunków atmosferycznych. Wykazano tez dużą 
liczbę dni z opadem do 5mm na dobę, która  

z rolniczego punktu widzenia jest mało efektywna 
(popularnie mówiąc „pozwala żyć i nie umrzeć”). 

W latach 2010-2016 suma rocznych opadów 
mierzona na terenie Polowej Stacji Doświadczal-
nej IOR-PIB w Winnej Górze (rejon środkowej 
wielkopolski) miała charakter wyraźnie zmien-
ny. Wielkość opadów w poszczególnych latach,  
w tym w miesiącu lipcu jako newralgicznym dla 
kukurydzy wynosiła:
2010 r. – 816.6 mm, w tym w lipcu – 71,8 mm 
   < opad za mały
2011 r. – 359,5 mm, w tym w lipcu – 66,8 mm 
   < opad za mały
2012 r. – 510,1 mm, w tym w lipcu – 98,7 mm 
   * opad wystarczający
2013 r. – 613,5 mm, w tym w lipcu – 47,9 mm 
   < opad za mały
2014 r. – 523,4 mm, w tym w lipcu – 64,3 mm  
   < opad za mały
2015 r. – 458,4 mm, w tym w lipcu – 99,5 mm  
   * opad wystarczający
2016 r. – 608,9 mm, w tym w lipcu – 116,8 mm
   * opad wystarczający
2017 r. – do 25 lipca – 97,6 mm 
   * opad wystarczający. 

Na uwagę zasługuje rok 2015, zwany rokiem 
suszy dla wielu roślin, przy niskim rocznym opa-
dzie, ale wystarczającym w miesiącu lipcu osią-
gnięto plon ziarna w wielu odmianach kukurydzy 
przekraczających 10 ton z 1 hektara.

W badanych latach 2010-2016 przeważała 
liczba dni z opadem do 5 mm i wynosiła najmniej 
127 dni z sumą opadów 163,3 mm, a najwięcej 
145 dni z sumą opadów 205,6 mm w ciągu roku.

Natomiast liczba dni z opadem powyżej 5 mm 
była zdecydowanie mniejsza i wynosiła najmniej 
22 dni ale z większą sumą opadów wynoszącą 
196,2 mm i najwięcej 47 dni w sumą opadów 
631,0 mm w ciągu roku.

Należy podkreślić, że mniejsza liczba dni  
z opadami powyżej 5 mm na dobę o dużej wiel-
kości i intensywności w przeciągu kilku minut 
lub godzin tzw. ulewy niekiedy z gradem są bar-
dzo niekorzystne (słabe wsiąkanie, duży spływ). 
Zapotrzebowanie na wodę zależy od stadium 
rozwojowego kukurydzy. W okresie kwitnienia  
i pylenia potrzebuje ona duże ilości wody, najwię-
cej właśnie w miesiącu lipcu. W tym też okresie 
stwierdzono, że wzrost temperatury powietrza 
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w ciągu dnia do 35oC. przy braku zachmurzenia 
może zabić pyłek po jego wysypaniu się z pylni-
ków w ciągu 1-2 godzin. W dużej mierze pyłek 
kwiatów męskich z wiech (miotełek) i znamiona 
słupków kwiatów żeńskich z kolb dojrzewają  
w nocy w najbardziej sprzyjającej temperaturze 
i wilgotności powietrza.

Rankiem między godziną 7 a 9 można zauwa-
żyć największą ilość pyłku na wiechach, ponieważ 
w tym czasie pęka najwięcej pylników. Kiełko-
wanie pyłku i przenikanie łagiewki pyłkowej do 
woreczka zalążkowego przez szyjkę słupka jest 
możliwe tylko przy dostatecznej ilości wilgoci. 
Wysokie temperatury i niska wilgotność powie-

trza utrudniają pełne zapładnianie, doprowadzając 
do niepełnego uziarnienia kolb.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, jak 
złożone są uwarunkowania fizjologiczne roślin 
kukurydzy i pogodowe w newralgicznym okresie 
kwitnienia i pylenia oraz zapładniania znamion 
kukurydzy.

Niezależnie od tych uwarunkowań, bardzo 
duża liczna dostępnych odmian kukurydzy 
umożliwia racjonalny wybór pożądanej odmiany 
do uprawy najbardziej dostosowanej do istnie-
jących warunków agro-przyrodniczych danego 
gospodarstwa.

dr inż. Pankracy Bubniewicz
emerytowany kierownik 

Polowej Stacji Doswiadczalnej IOR-PIB
w Winnej Górze
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Informacje  
PZPK

W dniu 28 marca 2017r. 
po raz kolejny spotkali 

się członkowie Związku, 
tym razem na Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczo-

-Wyborczym. Podczas obrad dokonano oceny 
działalności Związku za minioną czteroletnią 
kadencję 2013-2016, oraz przyjęto program 
działania na kolejny rok.

Dokonano także wyboru nowych władz 
Związku na kolejną czteroletnią kaden-

cję – siedmioosobowej Rady oraz trzyosobowej 
Komisji Rewizyjnej.
W skład Rady Związku zostali wybrani:

Tadeusz Michalski – Prezes Rady 
Tomasz Skorupski – Vice Prezes Rady
Anna Kołakowska – Sekretarz Rady 
Władysław Poślednik – członek
Zbigniew Podkówka – członek
Adam Majewski – członek
Roman Warzecha – członek.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano:
Ireneusz Kowalik – przewodniczący 
Sławomir Zagierski – członek
Janusz Karaś – członek.

Tegoroczna wiosna choć wczesna nie była 
korzystna dla wzrostu i rozwoju uprawy 

kukurydzy. Po kilku ciepłych dniach w marca, 
nastąpił dość długi okres chłodnych dni nieko-
rzystnych dla wschodów i rozwoju roślin kuku-
rydzy. Zimne noce z częstymi przymrozkami 
oraz niskie temperatury w ciągu dnia trwające 
do połowy kwietnia, były powodem powol-
nego wzrostu a nawet powodem konieczności 
dokonania przesiewów. Dalszy wzrost i rozwój 
kukurydzy mimo dostatecznej ilości wilgoci  
w glebie jest stosunkowo powolny, co obserwu-
jemy po opóźnionym wiechowaniu roślin, które 
na większości plantacji nastąpiło dopiero po 15 
lipca. Taka sytuacja spowodowała opróżnione 
dojrzewanie roślin kukurydzy, szczególnie 

plantacji ziarnowych. Na podstawie dotychcza-
sowego zaawansowania rozwoju kukurydzy 
można prognozować, że rok bieżący dla plantacji 
ziarnowych pod względem zawartości wody  
w ziarnie podczas zbiorów będzie nie korzystny  
i trzeba będzie ponieść większe koszty dosu-
szania ziarna. Plony kukurydzy zapowiadają się 
wysokie. Zbiory kukurydzy kiszonkowej zapo-
wiadają się bardzo dobrze i powinny uzupełnić 
zapasy kiszonek lat poprzednich, zwłaszcza  
w rejonach dotkniętych suszą.

Według szacunku Związku tegoroczna 
powierzchnia zasianej kukurydzy w kraju sięga 
1.150 tys. ha, z czego na zbiór ziarna planowane 
jest zebranie kukurydzy z powierzchni około 
500 tys. ha. 

W ramach programu przyjętego przez Radę 
Związku w bieżącym roku kontynuowane są ba-
dania odmianowe kukurydzy w dwóch seriach: 
ziarnowej, do której firmy Hodowlano-Nasienne 
zgłosiły 125 odmian, oraz serii kiszonkowej –  
w której badanych jest 81 odmian. Wyniki tych 
badań będą dostępne po ich opracowaniu w ko-
lejnym zeszycie „Kukurydzy”.

W miesiącu wrześniu odbędą się polowe 
spotkania z plantatorami kukurydzy organizo-
wane przez  Związek w następujących miejsco-
wościach:

► w dniu 8 września w IUNG Puławy – Za-
kładzie Doświadczalnym Osiny woj. lubel-
skie, początek godz. 11.00

► w dniu 10 września w Podlaskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego Szepietowo woj. 
podlaskie, początek godz. 10.00

► w dniu 15 września w Ośrodku Hodowli 
Zarodowej Osięciny woj. kujawsko-pomor-
skie, początek godz. 11.00. 

W ramach promocji kukurydzy jako rośli-
ny o wielokierunkowym wykorzystaniu pod 
patronatem Związku otwarty zostanie w dniu 
6 września, organizowany po raz trzeci przez 
MHR Kraków Odział Kobierzyce „Labirynt 
Kukurydziany”, imprezę kierowaną zarówno 
do mieszkańców wsi jak i miasta, połączoną  
z degustacją produktów spożywczych przygoto-
wywanych na bazie kukurydzy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

na nasze imprezy.
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W ostatnim czasie ukazała się 
na księgarskich półkach ciekawa 
książka poświęcona kukurydzy 
autorstwa byłego oraz aktualnego 
członka Zarządu, panów Witolda 
i Zbigniewa Podkówka pt. „Tech-
nologia kiszenia biomasy na 
cele paszowe i biogaz rolniczy”. 
W monografii tej przedstawiono 
specyfikę technologii kiszenia 
biomasy, uwzględniając aktualny 
stan wiedzy w zakresie procesu 
fermentacji kwasu mlekowego, 
specyfikę substratu oraz kierunki 
wykorzystania kiszonki – pa-
sza lub biogaz. Autorzy zwrócili 
uwagę m.in. na istniejące różnice, 
dotyczące stopnia rozdrobnienia 
zakiszanego substratu, stosowania 
dodatków stymulujących proces 
fermentacji kwasu mlekowego czy 
fazy wegetacyjnej zbioru biomasy 
kukurydzy. Podano również zasady 
sporządzania kiszonki w gospodar-
stwach ekologicznych. Zwrócono 
także uwagę na fakt dużego wpływ 
kiszonki na środowisko oraz wyko-
rzystanie kiszonki w dokarmianiu 
zwierzyny płowej.

***
Z żalem informujemy, że w dniu 24 maja 2017 r. zmarł Pan mgr inż. Jan Jerzyniak,  

współzałożyciel Naszej organizacji, aktywny propagator uprawy kukurydzy,  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku przez trzy kadencje. 

Informujemy także wszystkich naszych czytelników, że w dniu 17 czerwca  
pożegnaliśmy Pana dr inż. Edmunda Skoczylasa,  

Prezesa Rady PZPK kadencji 1997-2000 r.






