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Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą  
w roku 2018

W 2018 roku utrzymano poziom ilościowy doświadczeń z poprzedniego roku. Założono w serii 
ziarnowej 22 doświadczenia z odmianami wczesnymi, 23 z odmianami średnio wczesnymi i 20 
doświadczeń z odmianami średnio późnymi. W serii kiszonkowej założono po 22 doświadczenia 
w każdej grupie wczesności. 

W doświadczeniach do zbioru na ziarno 
badano rekordową liczbę odmian. 

Po 23 odmiany wczesne i średniowczesne oraz  
10 odmian w grupie średnio późnej – łącznie  
56 odmian. W doświadczeniach na kiszonkę ba-
dano 6 odmian wczesnych, 15 średnio wczesnych 
i 5 odmian średnio późnych. Razem 26 odmian. 

Kontynuowano dotychczasowy sposób 
finansowania doświadczeń porejestrowych. 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych finansował część doświadczeń ze 
środków budżetowych, a Polski Związek Pro-
ducentów Kukurydzy korzystając ze wsparcia 
firm hodowlanych i nasiennych pokrywał koszty 
pozostałych doświadczeń PDO. Szczegółowe 

informacje przedstawiono na rys. 1, zawierają-
cym mapkę Polski z zaznaczeniem lokalizacji 
poszczególnych doświadczeń, sposobu ich fi-
nansowania, poziomu plonowania oraz zakresu 
dyskwalifikacji wyników. Wykorzystano mapkę 
opracowaną w Centralnym Ośrodku Badania 
Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Warunki pogodowe 

Od wielu lat głównym czynnikiem pogo-
dowym decydującym o przebiegu wege-

tacji i – w rezultacie – o poziomie plonowania 
jest wysokość i rozkład opadów. W niniejszej 
informacji zajęto się tylko wysokością opadów 
w sezonie wegetacyjnym w ostatnich latach. 

Rys. 1. Kukurydza. Rozmieszczenie porejestrowych doświadczeń odmianowych w 2018 roku (oprac. COBORU)
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Wysokość opadów w stacjach oceny odmian 
w latach 2014-2018 pokazano na rysunku nr 2 
sporządzonym na podstawie danych COBORU. 
Na tym wykresie do nazwy miejscowości dodano 
nazwę województwa, a same miejscowości zgru-
powano województwami. Taki układ pozwala 
zaobserwować obszary kraju o podobnej wyso-
kości opadów. Opady w każdym z 30 punktów 
pomiarowych przedstawiono w postaci trzech 
słupków: średnia wysokość opadów w latach 
2014-2017 i wysokość opadów w 2017 oraz  
w 2018 roku. Ponadto dodano słupki przedsta-
wiające wartości średnie ze wszystkich trzy-
dziestu analizowanych punktów pomiarowych. 
Średnio we wszystkich punktach pomiarowych 
w latach 2014-2017 wysokość opadów w okresie 
od maja do września wyniosła 306,5 mm (litrów 
na 1 m2). Na tle tej wartości widać, jak wysokie 
opady wystąpiły w 2017 roku (407,1 mm), i jak 
wpłynęły na podniesienie wartości średniej  
z czterolecia oraz jak zmalały opady w 2018 roku 
– zaledwie 285,3 mm. Warto przy tym zauważyć, 
że przedstawione średnie wartości dobrze repre-
zentują poszczególne punkty pomiarowe. Zaled-
wie w dwu miejscowościach opady w 2018 roku 

były wyższe niż średnia z czterolecia (Skołoszów  
w województwie podkarpackim i Lućmierz  
w województwie łódzkim), a w trzech opady  
w 2017 roku były niższe (Głubczyce w woj. opol-
skim, Przecław w woj. podkarpackim i Słupia 
w woj. świętokrzyskim). Nie zmienia to faktu, 
że w niektórych rejonach, głównie na północy, 
zachodzie i południowym zachodzie kraju po-
ziom opadów był bardzo niski. W niektórych 
punktach w 2018 roku były to opady na pozio-
mie 200 mm, a nawet niższym. Generalnie, pod 
względem wysokości opadów, warunki wzrostu 
roślin kukurydzy były w większości punktów 
niekorzystne lub zdecydowanie niekorzystne.  
W porównywanym okresie okazały się najgorsze. 

Terminy siewu i zbioru doświadczeń 

W tabeli oznaczonej jako rys. 3 i sporzą-
dzonej na podstawie danych COBORU, 

średnie terminy siewu doświadczeń były dość 
wczesne i porównywalne z dobrym pod tym 
względem rokiem 2016. Średnie terminy zbio-
rów doświadczeń podano – ze względu na 
oddzielny zbiór grup wczesności – oddzielnie 
dla każdej grupy. W 2018 roku doświadczenia 
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zbierano wyjątkowo wcześnie. Doświadczenia 
na kiszonkę praktycznie zebrano w sierpniu, 
przy dużej zawartości suchej masy w całych 
roślinach. Świadczy to o tak szybkim dojrze-
waniu (bądź zasychaniu roślin), że te sierpniowe 
terminy zbioru można uznawać za spóźnione. 
Średnie terminy zbioru były o około 2 tygodnie 
wcześniejsze niż w 2016 roku i 3 do 4 tygodni 
wcześniejsze niż w 2017 roku. Doświadczenia na 
ziarno również zebrano bardzo wcześnie – śred-
nio od 25 września do 1 października. Pomimo 
rekordowo niskiej zawartości wody w ziarnie  
w czasie zbioru przeciętne terminy zbierania do-

świadczeń w poszczególnych grupach przypadły 
o około 2 tygodnie wcześniej niż w 2016 roku  
i 3 tygodnie wcześniej niż w 2017 roku. 

Zakres dyskwalifikacji doświadczeń

Pomimo opisanych powyżej warunków 
pogodowych, w większości doświad-

czenia były udane, a wyniki dość ścisłe. Nie 
włączono do syntezy niewielkiej liczby do-
świadczeń. W doświadczeniach na ziarno osta-
tecznie nie włączono wyników pojedynczych 
grup wczesności z Masłowic, Krościny Małej, 
Tomaszowa Bol. i Zybiszowa. W doświad-

 

Rodzaj  
doświadczeń Rok 

Średnia  
data  

siewu 

Średnia data zbioru 

odmiany  
wczesne 

odmiany  
średnio-
wczesne 

odmiany 
średniopóźne 

Doświadczenia  
na 
 ziarno 

2018 26.04 25.09 29.09 01.10 

2017 29.04 16.10 18.10 23.10 

2016 27.04 09.10 10.10 14.10 

Doświadczenia  
na  
kiszonkę 

2018 26.04 21.08 24.08 28.08 

2017 29.04 13.09 19.09 25.09 

2016 26.04 04.09 08.09 14.09 
 

Rys. 3. Terminy siewu i zbioru doświadczeń PDO z kukurydzą na ziarno i kiszonkę.  
 Lata 2016-2018. Wartości średnie z wszystkich doświadczeń (dane COBORU) 

Tabela L 1. Plony ziarna i poziom dojrzałości w doświadczeniach PDO na ziarno w 2018 r. na tle wszystkich doświad-
czeń od roku 2001 

 

W y s z c z e g ó l n i e n i e 

L  a  t  a 

2001- 
-2005 

2006- 
-2010 

2011- 
-2015 2016 2017 2018 

dt/ha, 
% 

dt/ha,  
% 

dt/ha,  
% 

dt/ha,  
% 

dt/ha,  
% 

dt/ha,  
% 

%  
średniej  
2011- 
-2015 

%  
roku 
2017 

Plon  
ziarna  
przy 14% 
wody  

odmiany wczesne 97,0 101,2 111,9 121,6 115,6 115,9 103,6 100,3 

odmiany średniowczesne 97,1 101,4 110,3 128,4 119,5 119,9 108,7 100,3 

odmiany średniopóźne 98,2 105,7 112,2 131,9 128,8 121,9 108,6 94,6 

Zawartość 
wody  
w ziarnie  
w czasie 
zbioru 

odmiany wczesne 28,4 30,1 27,3 23,8 29,5 20,0 73,4 67,8 

odmiany średniowczesne 26,9 28,4 25,0 24,2 29,2 19,9 79,7 68,2 

odmiany średniopóźne 28,0 29,7 25,6 25,4 29,8 19,1 74,6 64,1 
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czeniach na kiszonkę nie włączono wyników  
z Ciciboru, Rarwina i Tomaszowa. Nie włączo-
no także wyników pojedynczych grup wczesno-
ści z Kobierzyc i Słupi.

Poziom plonowania w 2018 roku na tle lat 
poprzednich

W tabeli L1 oraz na wykresach L1 i L2 
przedstawiono poziom plonowania  

i stopień dojrzałości kukurydzy w doświadcze-
niach na ziarno i na kiszonkę na przestrzeni lat 
2001-2018. W bieżącym wydaniu zostały zesta-
wione w tabeli średnie z lat 2001-2005, 2006-
2010, 2011-2015 oraz jednoroczne wyniki z lat 
2016, 2017 i 2018. Pozwoliło to na porównanie 
wyników uzyskanych w roku 2018 ze średnimi  
z poprzednich okresów i rezultatami poprzednich 

dwóch lat. W tabeli analizie poddano plony ziar-
na i zawartości wody w ziarnie w czasie zbioru.  
Z liczb zawartych w tabeli wynika, że plony ziar-
na w 2018 roku były w pierwszej i drugiej grupie 
wczesności (odmiany wczesne i średniowczesne) 
na poziomie plonów uzyskanych w 2017 roku  
i niższe niż w dobrym roku 2016. Natomiast 
plony w 3 grupie wczesności (odmiany średnio 
późne) były niższe niż w 2017 roku, a porówna-
niu do roku 2016 zniżka plonu wyniosła 10dt/ha. 

Zawartość wody w ziarnie w czasie zbio-
ru była rekordowo niska (niższa zarówno od 
średnich z pięcioleci jak i z poprzednich lat. Na 
wykresie L1 zaznacza się wyraźnie zależność 
poziomu plonowania od wczesności grupy. Jest 
ona mniej jednoznaczna w przypadku średnich 
z pięcioletnich okresów. Duże zróżnicowanie 
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międzygrupowe występuje w ostatnich trzech 
latach. W 2017 roku grupa odmian średnio 
późnych uzyskuje prawie 10 dt/ha przewagi nad 
następną grupą. W 2018 roku ta przewaga ulega 
znaczącemu zmniejszeniu Można to wytłuma-
czyć wyższymi opadami jesienią 2017 roku, co 
pozwoliło wydłużyć okres wegetacji i osiągnąć 
pełen potencjał plonowania. W 2018 roku trwa-
jąca od sierpnia susza zakończyła wcześnie 
wegetację roślin i ich potencjał plonowania nie 
został wykorzystany. Można by przyjąć, że  
w 2018 roku najkorzystniejsza była uprawa od-
mian średniowczesnych. Wykres L2 pokazuje 
trwający ok. 10 lat proces zmniejszania zawarto-
ści wody w ziarnie w czasie zbioru przerwany w 
2016 roku przy najwyższych plonach i najniższej 
zawartości wody w ziarnie, wzrost zawartości 
wody w 2017 roku i gwałtowny jej spadek do naj-
niższego w historii w 2018 roku przy poziomie 
plonów zbliżonym do osiągniętego w 2017 roku. 

Tabela L2 i wykresy L3 i L4 pokazują plony 
 i zawartości suchej masy w roślinach w doświad-
czeniach na kiszonkę na przestrzeni lat badań. 
Obraz jest podobny do wykresów przedstawia-
jących doświadczenia ziarnowe. Najwyższe 
plonowanie w 2016 roku, spadek poziomu w 2017 
i niewielki wzrost w 2018. Różnica sprowadza 
się do utrzymania wzrostu we wszystkich gru-
pach wczesności. Prawdopodobnie najpóźniejsze 
odmiany zdążyły „uciec” przed suszą. Podob-

nie wygląda zawartość suchej masy w całych 
roślinach w ostatnich trzech latach. Należy 
tylko zwrócić uwagę na odwrotne oznaczenie 
wczesności: zawartość wody w doświadczeniach 
ziarnowych i zawartość suchej masy w doświad-
czeniach kiszonkowych. 

Poziom plonowania w miejscowościach  
w 2018 roku

W tabelach zawierających wyniki do-
świadczeń ograniczamy się do podania 

oceny odmian w postaci średnich ze wszystkich 
doświadczeń. W celu uzyskania pełniejszego 
obrazu przedstawiamy rozpiętość wyników  
w miejscowościach. Ze względu na przyjętą 
metodykę i dyskwalifikacje wyników niektórych 
grup wczesności nie obliczamy już średnich 
ogólnych do takich porównań. Zatem możemy 
podać tylko wielkość zróżnicowania plonów  
w miejscowościach jako informacje o najwyższych 
i najniższych średnich dla grup wczesności. 

W doświadczeniach na ziarno najwyższe 
plony w grupie odmian wczesnych uzyskano w 
miejscowości Marianowo – 156,8 dt/ha, w grupie 
odmian średnio wczesnych w miejscowości Sko-
łoszów – 151,2 dt/ha i w grupie odmian średnio 
późnych również w Skołoszowie – 158,2 dt/ha. 
Najniższe plony uzyskano: w grupie odmian 
wczesnych w miejscowości Cicibór Duży – 82,5 
dt/ha, w grupie odmian średnio wczesnych tak-

 
Tabela L 2. Plony i poziom dojrzałości w doświadczeniach porejestrowych na kiszonkę w 2018 r. na tle wszystkich 

doświadczeń od roku 2001 
 

W y s z c z e g ó l n i e n i e 

L  a  t  a 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 2016 2017 2018 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha,  
% 

dt/ha,  
% 

dt/ha,  
% 

%  
średniej 

2011-
2015 

%  
roku   
2017 

Plon  
suchej 
masy  
całych 
roślin 

odmiany wczesne 174,5 181,4 197,8 208,2 198,5 201,5 101,9 101,5 

odmiany średniowczesne 180,1 190,3 203,1 214,9 201,2 202,8 99,9 100,8 

odmiany średniopóźne 182,5 191,4 204,9 223,3 204,3 206,9 101,0 101,3 

Zawartość 
suchej 
masy  
w całych 
roślinach  
w czasie 
zbioru 

odmiany wczesne 35,4 32,7 34,6 34,7 34,1 35,5 102,5 104,1 

odmiany średniowczesne 35,4 32,6 35,4 36,6 34,5 35,9 101,5 104,1 

odmiany średniopóźne 34,0 32,2 34,9 36,0 33,4 36,5 104,5 109,3 
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że w miejscowości Cicibór Duży – 76,4 dt/ha  
i w grupie odmian średnio późnych w po raz ko-
lejny w Ciciborze Dużym – 74,6 dt/ha. Najniższe 
plony były wyższe niż 2017 roku. W grupie od-
mian wczesnych najniższy plon stanowi 53% naj-
wyższego plonu, w grupie odmian średnio wcze-
snych odpowiednio 50%, w grupie odmian śred-
nio późnych – 47%. W 2017 roku porównywalne 
wartości wyniosły odpowiednio: 42%, 46%  
i 40%. Zatem zróżnicowanie plonów pomiędzy 
miejscowościami było w 2018 roku mniejsze, 
głównie za sprawą najniższych plonów mniej 
odbiegających od średniej. Również liczba miej-

scowości z bardzo niskimi plonami była mniejsza 
niż przed rokiem. Opady w 2018 roku były niższe 
niż w 2017, ale, jak się wydaje, ten niedobór wody 
był bardziej sprawiedliwie rozłożony.

W doświadczeniach na kiszonkę najwyższe 
plony ogólne suchej masy uzyskano w grupie 
odmian wczesnych w Smolicach – 279,8 dt/ha, 
w grupie odmian średnio wczesnych także  
w Smolicach – 282,2 dt/ha i w grupie odmian 
średnio późnych w Węgrzcach – 274,2 dt/ha. 
Natomiast najniższe plony uzyskano w grupie 
odmian wczesnych w miejscowości Chrząsto-
wo – 138,8 dt/ha, w grupie odmian średnio 



111(54) 19 KUKURYDZA

wczesnych także w Chrząstowie – 149,9 dt/ha 
oraz w grupie odmian średnio późnych również  
w Chrząstowie – 163,4 dt/ha. Najwyższe i najniż-
sze plony ogólne suchej masy we wszystkich gru-
pach wczesności były wyższe niż w 2017 roku. 
W grupie odmian wczesnych najniższy plon sta-
nowi 50% najwyższego plonu, w grupie odmian 
średnio wczesnych odpowiednio 53%, w grupie 
odmian średnio późnych – 60%. W 2017 roku 
porównywalne wartości wyniosły odpowiednio: 
48%, 46% i 48%. Zatem w doświadczeniach na 
kiszonkę zróżnicowanie plonów pomiędzy miej-
scowościami we wszystkich grupach wczesności 
było w 2018 roku mniejsze, głównie za sprawą 
najniższych plonów uzyskanych w miejscowo-
ści Chrząstowo na poziomie nie odbiegającym 
bardzo od kolejnych niskich wyników.

Wyniki doświadczeń do zbioru na ziarno

W tabelach 1A, 1B i 1C oraz na wykresach 
1, 2, i 3 są zawarte wyniki uzyskane  

w doświadczeniach serii ziarnowej. Dotychcza-
sową tabelę nr 1 podzielono na 3 części (A, B, C) 
z których każda zawiera jedną grupę wczesności. 
Wydaje się, że w takiej postaci wyniki będą 
bardziej czytelne w wydaniu internetowym. 
Dla każdej z badanych odmian przedstawiono 
średnie plony ziarna z 18-21 doświadczeń (co 
zaznaczono w tabelach) przeliczone na 14% 
zawartości wody i te same plony w procentach 
wzorca, czyli średniej grupy wczesności. Odmia-
ny są porównywane do średniej ze swojej grupy. 
Średnie dla grupy zostały wyliczone z wyników 
wszystkich odmian badanych w grupie. Oznacza 
to, że średnie uwzględniają zarówno wyniki od-
mian wpisanych do krajowego rejestru odmian, 
jak i wpisanych do katalogu UE (oznaczonych 
symbolem CCA) i wstępnie już ocenianych  
w Polsce. Dzięki takiemu zestawieniu rezulta-
tów uzyskujemy porównanie odmian, których 
nasiona są dostępne na krajowym rynku lub 
wkrótce mogą się na nim znaleźć. Mieszańce 
zostały uszeregowane w kolejności od najwyż-
szego do najniższego plonu w grupie wczesności.  
W ostatniej kolumnie tabeli podano lokatę, jaką 
poszczególne odmiany zajmują w grupie wcze-
sności w kolejności od najniższej do najwyższej 
zawartości wody w ziarnie. Oznacza to ustawie-
nie od najwcześniejszych do najpóźniejszych 
odmian. Odmiany, które uzyskały (przy podanej 

w tabeli dokładności) identyczny wynik, otrzy-
mały również taką samą lokatę.

W 2018 roku średnie plony ziarna poszcze-
gólnych grup wczesności odmian zawierały się 
w przedziale od 115,9 do 121,9 dt/ha i najwyższe 
zanotowano dla grupy odmian średnio późnych, 
a najniższe w grupie odmian wczesnych. Po-
ziom dojrzałości był minimalnie zróżnicowany 
(rozpiętość średnich grupowych – 0,9 punktów 
procentowych). Najniższą zawartość wody  
w ziarnie zanotowano w grupie odmian śred-
nio późnych. Biorąc pod uwagę zaledwie 2 dni 
różnicy pomiędzy średnimi terminami zbioru 
drugiej i trzeciej grupy wczesności, można dojść 
do wniosku, że przyczyną najniższej wilgot-
ności ziarna w czasie zbioru w grupie odmian 
średnio późnych mogło być zasychanie roślin  
z powodu suszy. Zależności plonowania i wcze-
sności poszczególnych odmian przedstawiamy 
na wykresach korelacyjnych (wykresy 1, 2, 3). 
W związku z określaniem zawartości wody w 
ziarnie odwrócono oś X. Wartości najniższe 
umieszczone są po prawej stronie osi. Dzięki 
takiemu zabiegowi interpretacja wyników na 
wykresach pozostaje niezmieniona od czasu 
pierwszej publikacji. Odmiany najplenniejsze 
i najwcześniejsze znajdują się w górnej, prawej 
ćwiartce wykresu. Odwrotnie – odmiany, któ-
re w omawianych doświadczeniach uzyskały 
najniższy plon i najwyższą zawartość wody 
znalazły się w dolnej, lewej ćwiartce wykresu. 
Współczynnik korelacji plonu i wczesności tyl-
ko w grupie odmian wczesnych przyjął średnio 
wysoką wartość (-0,533) i wykres pokazuje kla-
syczny układ odmian – najwyższy plon łączy się 
z najwyższą wilgotnością ziarna. W pozostałych 
grupach wczesności współczynniki korelacji 
są bardzo niskie, a odmiany rozrzucone po ca-
łym polu wykresu. Na podstawie wieloletniej 
obserwacji wyników doświadczeń z grupami 
wybranych odmian (np. PDO) można pokusić 
się o stwierdzenie, że na skutek niedoboru wody  
w końcowej fazie nalewania i dojrzewania ziarna 
oceniane odmiany mogły nie mieć możliwości 
wykazania swojego potencjału. Stąd ich ocena 
powinna być ostrożna. Warto jednak zauważyć, 
że we wszystkich grupach wczesności znalazły 
się pojedyncze odmiany korzystnie łączące plon 
z wczesnością. To wysoko plonujące i zarazem 
wczesne odmiany. W grupie wczesnych odmian 
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Tabela 1A.  Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2018. 
                     Plon ziarna przy 14% wody [dt/ha] i wilgotność ziarna w czasie zbioru [%] 
 

Hodowcy i odmiany 

Plon ziarna  
przy 14% wody 

Wilgotność ziarna  
w czasie zbioru 

dt/ha 
w %  

średniej  
grupy 

% 
odchylenia 

od śred-
niej grupy 

lokata 

Grupa 1 – wczesne – średnie z 21 doświadczeń  (nie włączono do syntezy: Masłowice) 

średnia grupy wczesności 115,9 100 20,0 0,0   

Lp   hodowcy/zgłaszający      o d m i a n y           

1 Syngenta Polska SY Talisman  CCA 122,9 106 19,6 -0,4 9 

2 KWS Polska  KWS Salamandra 121,6 105 20,4 0,4 16 

3 FarmSaat  Farmplus       CCA 121,5 105 20,0 0,0 12 

4 RAGT Semences Polska  RGT Chromixx 120,3 104 19,9 -0,1 11 

5 RAGT Semences Polska  RGT Metropolixx 119,3 103 20,4 0,4 17 

6 KWS Polska  KWS Kampinos 119,0 103 21,1 1,1 21 

7 Agromais Agro Fides 118,6 102 20,5 0,5 18 

8 Limagrain O/Polska LG31255 118,4 102 21,9 1,9 23 

9 Monsanto Polska  DKC3050        CCA 116,9 101 19,2 -0,8 5 

10 KWS Polska  KWS Krogulec 116,9 101 20,2 0,2 13 

11 KWS Polska  Kwintus 116,8 101 19,1 -0,9 4 

12 KWS Polska  Keops 116,8 101 20,3 0,3 14 

13 KWS Polska  KWS Vitellio 116,1 100 19,6 -0,4 8 

14 Caussade Nasiona Polska  Rianni CS      CCA 116,1 100 20,7 0,7 20 

15 Agromais Amanova 115,8 100 20,6 0,6 19 

16 KWS Polska  Kaprilias 115,2 99 20,4 0,4 15 

17 Caussade Nasiona Polska  Cranberri       CCA 113,9 98 21,3 1,3 22 

18 HR Smolice SM Pokusa 112,5 97 19,5 -0,5 6 

19 HR Smolice SM Polonez 112,4 97 19,5 -0,5 7 

20 Maisadour Polska MAS 11K 111,1 96 18,4 -1,6 1 

21 Maisadour Polska MAS 17G        CCA 111,0 96 19,8 -0,2 10 

22 Maisadour Polska MAS 15P 106,3 92 18,4 -1,6 2 

23 Limagrain O/Polska LG30179 105,2 91 18,7 -1,3 3 

 
CV  3,9  4,4 
NRI 4,50 3,9 0,70 

 
Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności  
CCA – odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru  
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej)  
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Tabela 1B.  Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2018. 
                     Plon ziarna przy 14% wody [dt/ha] i wilgotność ziarna w czasie zbioru [%] 
 

Hodowcy i odmiany 

Plon ziarna  
przy 14% wody 

Wilgotność ziarna  
w czasie zbioru 

dt/ha 
w %  

średniej  
grupy 

% 
odchylenia 
od średniej 

grupy 
lokata 

     Grupa 2 – średniowczesne – średnie z 20 doświadczeń  (nie włączono do syntezy: Krościna Mała, Tomaszów,  
                                                                                                                                                         Zybiszów) 

średnia grupy wczesności 119,9 100 19,9 0,0   

Lp hodowcy/zgłaszający o d m i a n y           

1 Euralis Nasiona ES Inventive 128,3 107 18,5 -1,4 2 

2 FarmSaat Plantus 125,5 105 21,7 1,8 22 

3 Saatbau Polska Casandro 125,3 104 20,2 0,3 14 

4 Pioneer O/Polska P8329 123,8 103 18,5 -1,4 4 

5 FarmSaat Farmagic     CCA 122,1 102 20,4 0,5 17 

6 FarmSaat Farmfire      CCA 122,1 102 22,0 2,1 23 

7 KWS Polska  Agro Polis 121,2 101 20,8 0,9 21 

8 Euralis Nasiona ES Hemingway 121,1 101 19,4 -0,5 6 

9 Syngenta Polska SY Telias 121,0 101 19,9 0,0 12 

10 Syngenta Polska SY Pandoras 120,8 101 19,9 0,0 11 

11 KWS Polska  Figaro 120,6 101 19,9 0,0 10 

12 FarmSaat Farmezzo 120,3 100 20,7 0,8 20 

13 Euralis Nasiona ES Perspective 120,2 100 18,5 -1,4 3 

14 Agromais Agro Janus 119,9 100 19,6 -0,3 9 

15 RAGT Semences Polska  RGT Exxposant  CCA 118,4 99 18,4 -1,5 1 

16 Limagrain O/Polska LG31250 118,0 98 20,1 0,2 13 

17 Saatbau Polska Sativo 117,9 98 20,5 0,6 18 

18 FarmSaat Milosz 117,7 98 20,3 0,4 15 

19 Limagrain O/Polska Joffrey 117,3 98 19,5 -0,4 8 

20 AIC Seeds GmbH  Janero 117,2 98 20,4 0,5 16 

21 Saatbau Polska Norico 116,5 97 19,1 -0,8 5 

22 Saatbau Polska Perrero 115,5 96 19,4 -0,5 7 

23 AIC Seeds GmbH  Susetta 108,1 90 20,6 0,7 19 

  
  

CV 3,4  4,8 

NRI 4,60 3,8 0,66 
 
 
Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności  
CCA – odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru  
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej) 
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można doliczyć się takich pięciu, a w grupie 
odmian średnio wczesnych – dwu. W grupie 
odmian średnio późnych aż cztery odmiany (na 
dziesięć badanych) wykazały się najwyższym 
plonem przy najmniejszej wilgotności ziarna. 
Warto w najbliższych latach przyjrzeć się tym 
odmianom. 

Wyniki doświadczeń do zbioru na kiszonkę 
z całych roślin

W tabeli 2 przedstawiono wyniki z 17 
do 19 doświadczeń na kiszonkę. W tej 

tabeli zawarto dane dotyczące plonu ogólnego 
suchej masy, zawartości suchej masy w plonie 
ogólnym oraz plonu zielonej masy. Odmiany 
uszeregowano według malejącego ogólnego 
plonu suchej masy w ramach grupy wczesności. 
Zamieszczono także kolumny ze wskazaniem 

lokaty jaką zajęły odmiany pod względem po-
zostałych cech.

Wyniki doświadczeń kiszonkowych z 2018 
roku nie zawierają danych dotyczących plonu 
kolb i wynikających z nich kolejnych analiz 
oraz wyliczanych cech. Taka decyzja, podjęta 
przez COBORU, wynika z kilku powodów. Naj-
ważniejsze są dwa. Jeden to wyposażenie stacji  
w kombajny do zbioru całych roślin, co wyklucza 
oddzielny zbiór kolb. Drugi to rezygnacja z teo-
retycznego obliczania plonu jednostek owsianych 
na podstawie udziału kolb w plonie ogólnym. Jed-
nostki owsiane już nie są używane, a obliczanie 
ich ilości w oparciu o wzór matematyczny daje 
wyniki uśrednione, wykluczające wychwycenie 
indywidualnych wartości. W konsekwencji takich 
decyzji wartość energetyczna odmian będzie 
oceniana na podstawie badań laboratoryjnych.

 
Tabela 1C.  Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2018. 
                     Plon ziarna przy 14% wody [dt/ha] i wilgotność ziarna w czasie zbioru [%] 
 

Hodowcy i odmiany 

Plon ziarna  
przy 14% wody 

Wilgotność ziarna  
w czasie zbioru 

dt/ha 
w %  

średniej  
grupy 

% 
odchylenia  
od średniej 

grupy 
lokata 

Grupa 3 - średniopóźne - średnie z 18 doświadczeń (nie włączono do syntezy: Krościna Mała, Tomaszów Bol.) 

średnia grupy wczesności 121,9 100 19,1 0,0   

Lp hodowcy/zgłaszający o d m i a n y           

1 Euralis Nasiona ES Faraday 130,5 107 18,7 -0,4 6 

2 Monsanto Polska  DKC3969           CCA 126,2 104 18,0 -1,1 1 

3 Pioneer O/Polska P8821 125,0 103 18,3 -0,8 4 

4 Caussade Nasiona Polska  Chamberi CS      CCA 123,1 101 18,3 -0,8 5 

5 KWS Polska  Walterinio KWS 122,6 101 20,6 1,5 9 

6 Saatbau Polska Talentro 119,6 98 19,3 0,2 7 

7 Saaten-Union Polska Surterra       CCA 119,6 98 21,4 2,3 10 

8 RAGT Semences Polska  RGT Conexxion     CCA 118,6 97 18,2 -0,9 3 

9 KWS Polska  Keltikus 118,0 97 18,1 -1,0 2 

10 Caussade Nasiona Polska  Codigip 115,8 95 19,8 0,7 8 

    CV  3,7  6,2     
   NRI 4,77 3,9 0,57   

 
Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności  
CCA – odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru  
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej) 
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 Na wykresach 4, 5 i 6 przedstawiono zależ-
ność plonu ogólnego suchej masy i zawartości 
suchej masy w całych roślinach, czyli korelację 
plonu i wczesności odmian. Zasady prezentacji 
są takie same, jak to opisano w omówieniu wy-
kresów z wynikami doświadczeń zbieranych 
na ziarno. W doświadczeniach kiszonkowych 
korelacja plonu i wczesności jest silnie zróżni-
cowana pomiędzy grupami wczesności odmian. 
Najwyższy – choć umiarkowanej wysokości 
– współczynnik korelacji (-0,500) zanotowano  
w grupie odmian średnio wczesnych. Wykres nr 
5 to potwierdza – odmiany ułożyły się głównie 
wzdłuż linii regresji. W pozostałych grupach 
wczesności współczynniki korelacji były bardzo 
niskie i nieistotne. Mimo to, analizując wykresy 
można znaleźć odmiany będące interesującymi 
łamaczami korelacji. Na wykresie nr 4 widać 
dwie odmiany łączące wyższy plon z wyższą 
zawartością suchej masy. Na wykresie nr 5 znaj-
dziemy trzy takie odmiany i jedną późniejszą, 
ale zdecydowanie bardziej plenną. Z kolei na 
wykresie nr 6 odmiany jakby ułożyły się losowo 
wypełniając cały obszar. Jednak i tu wystąpiła 

odmiana bardzo plenna i wczesna. Pamiętać jed-
nak należy, że przy niewielkiej liczbie badanych 
obiektów trudno oczekiwać znalezienia istotnych 
statystycznie zależności. Należy każdy rezultat 
oceniać indywidualnie. 

Ocena stabilności odmian

Podobnie jak w poprzednich latach  
w niniejszej analizie przedstawiane są 

uśrednione wyniki uzyskane przez poszcze-
gólne odmiany. Jest to więc ogólna prezentacja 
oceny wartości gospodarczej badanych odmian. 
Przedstawiane materiały wystarczają do okre-
ślenia potencjalnych możliwości plonowania 
w rejonie uprawy, jakim w tym przypadku jest 
kraj oraz prawdopodobnej średniej krajowej 
wydajności odmiany. Nie wystarczają jednak do 
oceny indywidualnej reakcji konkretnej odmiany  
w danym konkretnym środowisku. Aby temu 
przynajmniej częściowo zaradzić autor ponownie 
próbuje oszacować interakcję odmian i środowiska  
w uproszczony sposób poprzez analizę zmien-
ności. Pozwala ona określić względną i porów-
nywalną z pozostałymi odmianami wielkość 
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Tabela 2. Kukurydza na kiszonkę z całych roślin. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2018 
                 Plony w dt /ha oraz zawartość suchej masy w całych roślinach w % 
 

Firmy i odmiany 

Plon ogólny  
suchej masy 

Zawartość suchej masy  
w całych roślinach 

 

Odmiany 

Plon zielonej masy 

dt/ha 
%  

średniej 
grupy 

% 

odchyle-
nie  

od śred-
niej grupy 

lokata dt/ha 
% 

średniej 
grupy 

lokata 

Grupa 1 – wczesne – średnie z 19 doświadczeń  
    (nie włączono do syntezy: Cicibór, Rarwino, Tomaszów Bolesławiecki) 

średnia grupy wczesności 201,5 100 35,5 0,0     574 100   
Lp hodowcy/zgłaszający o d m i a n y                  
1 Saatbau Polska Ligato 205,6 102 36,0 0,5 2 1 Ligato 578 101 4 
2 KWS Polska KWS Salamandra 202,7 101 36,5 1,0 1 2 KWS Salamandra 565 98 5 
3 Syngenta Polska SY Welas    CCA 202,2 100 35,0 -0,5 5 3 SY Welas    CCA 584 102 2 
4 Limagrain O/Polska LG31255 201,7 100 35,1 -0,4 4 4 LG31255 581 101 3 
5 HR Smolice SM Pokusa 200,1 99 34,6 -0,9 6 5 SM Pokusa 585 102 1 
6 RAGT SemencesPolska Babexx         CCA 196,8 98 36,0 0,5 3 6 Babexx         CCA 551 96 6 
   CV  1,5      CV  2,3    
   NRI 7,98 4,0     NRI 18,1 3,2   

Grupa 2 – średniowczesne – średnie z 18 doświadczeń  
    (nie włączono do syntezy: Cicibór, Kobierzyce, Rarwino, Tomaszów) 

średnia grupy wczesności 202,8 100 35,9 0,0     573 100   
Lp hodowcy/zgłaszający o d m i a n y                   
1 Saatbau Polska Brigado 218,7 108 34,3 -1,6 15 1 Brigado 645 113 1 
2 HR Smolice SM Kurant 211,7 104 34,5 -1,4 14 2 SM Kurant 619 108 2 
3 KWS Polska Figaro 210,3 104 36,3 0,4 5 3 Figaro 587 103 3 
4 Syngenta Polska SY Kardona 208,6 103 36,6 0,7 4 4 SY Kardona 578 101 4 
5 FarmSaat Farmagic     CCA 205,5 106 36,1 0,2 7 5 Farmagic     CCA 576 101 6 
6 RAGT SemencesPolska Volumixx     CCA 204,7 101 35,9 0,0 8 6 Volumixx     CCA 578 101 5 
7 KWS Saat SE Agro  Janus 202,6 100 36,8 0,9 3 7 Agro  Janus 559 98 10 
8 Saatbau Polska Chicago 200,6 99 36,3 0,4 6 8 Chicago 559 98 11 
9 FarmSaat Farmfire      CCA 200,6 104 35,2 -0,7 12 9 Farmfire      CCA 575 100 7 

10 Syngenta Polska Bilizi 199,9 99 35,8 -0,1 11 10 Bilizi 566 99 8 
11 Saatbau Polska Cyrano 199,4 98 35,9 0,0 9 11 Cyrano 563 98 9 
12 FarmSaat Farmplus     CCA 198,5 98 35,9 0,0 10 12 Farmplus     CCA 559 98 13 
13 FarmSaat Farmezzo 197,4 97 36,9 1,0 2 13 Farmezzo 542 95 14 
14 Maisadour Polska MAS 20S 193,7 95 35,1 -0,8 13 14 MAS 20S 559 98 12 
15 KWS Saat SE Agro Polis 190,4 94 37,0 1,1 1 15 Agro Polis 525 92 15 

   CV  3,6      CV  5,1    
   NRI 8,26 4,1     NRI 19,7 3,4   

Grupa 3 – średniopóźne – średnie z 17 doświadczeń  
    (nie włączono do syntezy: Cicibór,  Kobierzyce,  Rarwino, Słupia, Tomaszów) 

średnia grupy wczesności 206,9 100 36,5 0,0     574 100   
Lp hodowcy/zgłaszający o d m i a n y                   
1 Saatbau Polska Dublino 213,9 103 37,1 0,6 1 1 Dublino 583 102 2 
2 Saaten-Union Polska DS1460C 208,6 101 35,8 -0,7 5 2 DS1460C 591 103 1 
3 Maisadour Polska MAS 28A       CCA 205,8 99 36,0 -0,5 4 3 MAS 28A       CCA 577 100 3 
4 KWS Polska Walterinio KWS 204,0 99 37,0 0,5 2 4 Walterinio KWS 560 98 4 
5 FarmSaat Farmgigant    CCA 202,1 98 36,5 0,0 3 5 Farmgigant    CCA 560 98 5 
   CV  2,2        CV  2,4   
   NRI 10,28 5,0       NRI 19,9 3,5  

 

Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności  
CCA – odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru  
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej)  
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odchyleń od średniej w różnych warunkach 
środowiskowych występujących w poszcze-
gólnych punktach doświadczalnych. Przyjmuje 
się, że im mniejszy współczynnik zmienności, 
tym większą stabilność wykazuje odmiana. 
Według definicji stabilna odmiana ma szeroką 
zdolność adaptacyjną i zachowuje się podobnie 
w większości środowisk. Obliczony dla niej 
średni plon nieźle oddaje jej potencjał plono-
wania. Jeśli to plon wysoki, to ocena odmiany 
rośnie. Odmiany o wysokim współczynniku 
zmienności, a więc potencjalnie mało stabilne 
lub niestabilne charakteryzują się wysoką in-
terakcją ze środowiskiem, czyli zachowują się  
w sposób zróżnicowany w poszczególnych lo-
kalizacjach. W niektórych środowiskach mogą 
one przynosić wysokie, a nawet najwyższe plony. 
Szczególnie duże prawdopodobieństwo takich 
rezultatów występuje w przypadku wysokiej 
średniej ogólnej plonu. 

Obliczenia wykonano dla wszystkich typów 
doświadczeń. Wyniki przedstawiono na dwóch 
wykresach (S1 i S2). Na wykresie S1 nie udało 
się – ze względu na zagęszczenie zamieścić 
wszystkich nazw odmian przy ich znacznikach. 
Ograniczono się do oznaczeń liczbowych roz-
szyfrowanych w lewej dolnej ćwiartce wykresu. 
Poszczególne wykresy przedstawiają rezultaty 
odmian badanych na ziarno i na kiszonkę. 
Wpływ różnic w poziomie plonowania powo-
dowanych wczesnością odmian wyeliminowano 
w drodze określenia plonu w postaci procentu 
średniej grupy wczesności, w której odmiana 
została badana. Na osi Y zostały umieszczone 
rosnąco plony, a na osi X malejąco (oś odwróco-
na) współczynniki zmienności. Współczynniki 
zmienności – ze względu na zróżnicowanie po-
między grupami wczesności – zostały podane 
w postaci średniej grupy właściwej dla danej 
odmiany. Tak skonstruowane wykresy pozwalają 
wybrać – bez wdawania się w szczegóły z poje-
dynczych doświadczeń – ogólnie najlepsze od-
miany. Te najbardziej stabilne i wysoko plonujące 
znajdują się w górnej prawej ćwiartce każdego 
wykresu. Nasz wybór zyska na trafności, jeśli 
analizę uzupełnimy informacjami z wykresów 
korelacji plonu i wczesności. 

Na wykresie S1 można znaleźć dość liczną 
grupę – ok. 15 odmian – ulokowanych w pra-
wej górnej ćwiartce. Te odmiany w warunkach 

 
Tabela 2. Kukurydza na kiszonkę z całych roślin. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2018 
                 Plony w dt /ha oraz zawartość suchej masy w całych roślinach w % 
 

Firmy i odmiany 

Plon ogólny  
suchej masy 

Zawartość suchej masy  
w całych roślinach 

 

Odmiany 

Plon zielonej masy 

dt/ha 
%  

średniej 
grupy 

% 

odchyle-
nie  

od śred-
niej grupy 

lokata dt/ha 
% 

średniej 
grupy 

lokata 

Grupa 1 – wczesne – średnie z 19 doświadczeń  
    (nie włączono do syntezy: Cicibór, Rarwino, Tomaszów Bolesławiecki) 

średnia grupy wczesności 201,5 100 35,5 0,0     574 100   
Lp hodowcy/zgłaszający o d m i a n y                  
1 Saatbau Polska Ligato 205,6 102 36,0 0,5 2 1 Ligato 578 101 4 
2 KWS Polska KWS Salamandra 202,7 101 36,5 1,0 1 2 KWS Salamandra 565 98 5 
3 Syngenta Polska SY Welas    CCA 202,2 100 35,0 -0,5 5 3 SY Welas    CCA 584 102 2 
4 Limagrain O/Polska LG31255 201,7 100 35,1 -0,4 4 4 LG31255 581 101 3 
5 HR Smolice SM Pokusa 200,1 99 34,6 -0,9 6 5 SM Pokusa 585 102 1 
6 RAGT SemencesPolska Babexx         CCA 196,8 98 36,0 0,5 3 6 Babexx         CCA 551 96 6 
   CV  1,5      CV  2,3    
   NRI 7,98 4,0     NRI 18,1 3,2   

Grupa 2 – średniowczesne – średnie z 18 doświadczeń  
    (nie włączono do syntezy: Cicibór, Kobierzyce, Rarwino, Tomaszów) 

średnia grupy wczesności 202,8 100 35,9 0,0     573 100   
Lp hodowcy/zgłaszający o d m i a n y                   
1 Saatbau Polska Brigado 218,7 108 34,3 -1,6 15 1 Brigado 645 113 1 
2 HR Smolice SM Kurant 211,7 104 34,5 -1,4 14 2 SM Kurant 619 108 2 
3 KWS Polska Figaro 210,3 104 36,3 0,4 5 3 Figaro 587 103 3 
4 Syngenta Polska SY Kardona 208,6 103 36,6 0,7 4 4 SY Kardona 578 101 4 
5 FarmSaat Farmagic     CCA 205,5 106 36,1 0,2 7 5 Farmagic     CCA 576 101 6 
6 RAGT SemencesPolska Volumixx     CCA 204,7 101 35,9 0,0 8 6 Volumixx     CCA 578 101 5 
7 KWS Saat SE Agro  Janus 202,6 100 36,8 0,9 3 7 Agro  Janus 559 98 10 
8 Saatbau Polska Chicago 200,6 99 36,3 0,4 6 8 Chicago 559 98 11 
9 FarmSaat Farmfire      CCA 200,6 104 35,2 -0,7 12 9 Farmfire      CCA 575 100 7 

10 Syngenta Polska Bilizi 199,9 99 35,8 -0,1 11 10 Bilizi 566 99 8 
11 Saatbau Polska Cyrano 199,4 98 35,9 0,0 9 11 Cyrano 563 98 9 
12 FarmSaat Farmplus     CCA 198,5 98 35,9 0,0 10 12 Farmplus     CCA 559 98 13 
13 FarmSaat Farmezzo 197,4 97 36,9 1,0 2 13 Farmezzo 542 95 14 
14 Maisadour Polska MAS 20S 193,7 95 35,1 -0,8 13 14 MAS 20S 559 98 12 
15 KWS Saat SE Agro Polis 190,4 94 37,0 1,1 1 15 Agro Polis 525 92 15 

   CV  3,6      CV  5,1    
   NRI 8,26 4,1     NRI 19,7 3,4   

Grupa 3 – średniopóźne – średnie z 17 doświadczeń  
    (nie włączono do syntezy: Cicibór,  Kobierzyce,  Rarwino, Słupia, Tomaszów) 

średnia grupy wczesności 206,9 100 36,5 0,0     574 100   
Lp hodowcy/zgłaszający o d m i a n y                   
1 Saatbau Polska Dublino 213,9 103 37,1 0,6 1 1 Dublino 583 102 2 
2 Saaten-Union Polska DS1460C 208,6 101 35,8 -0,7 5 2 DS1460C 591 103 1 
3 Maisadour Polska MAS 28A       CCA 205,8 99 36,0 -0,5 4 3 MAS 28A       CCA 577 100 3 
4 KWS Polska Walterinio KWS 204,0 99 37,0 0,5 2 4 Walterinio KWS 560 98 4 
5 FarmSaat Farmgigant    CCA 202,1 98 36,5 0,0 3 5 Farmgigant    CCA 560 98 5 
   CV  2,2        CV  2,4   
   NRI 10,28 5,0       NRI 19,9 3,5  

 

Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności  
CCA – odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru  
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej)  
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Wykresy 4, 5, 6. Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia porejestrowe 2018. Korelacja plonu i wczesności
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2018 roku wykazały się wysoką stabilnością 
plonowania w całej serii doświadczeń w połą-
czeniu z wysokim średnim plonem ziarna. Na 
wykresie S2 – doświadczenia na kiszonkę –  
w prawej górnej ćwiartce znalazło się 6 odmian. 
Tylko jedna z nich wykazała się wysokim plo-
nem. Pozostałe charakteryzuje średni plon przy 
znacznej stabilności. 

Wnioski

Wyniki uzyskane w 2018 roku w porów-
naniu do rezultatów osiągniętych w po-

przednich latach potwierdzają interakcję lat i od-
mian. Polska znajduje się w strefie klimatycznej  
o stosunkowo dużej zmienności przebiegu pogo-
dy w latach. Obserwuje się nasilanie, zapewne 

wynikające z ocieplania klimatu, ilości ekstre-
malnych zjawisk pogodowych. Ich skutkiem 
są pogłębiające się okresowe niedobory wody  
w glebie. Szczególnie miało to miejsce w okre-
sach przypadających na fazy rozwojowe roślin 
wykazujące duże zapotrzebowanie na wodę – 
okres rozpoczynający się tuż przed kwitnieniem 
i trwający do końca nalewania ziarna. Można 
sądzić, że aktualnie problem niedoboru wody 
może być podstawowym czynnikiem wpływa-
jącym na stabilność plonowania w latach. Jednak 
analiza plonów uzyskanych w 2018 roku pokazu-
je, że kukurydza wychodzi dość „obronną ręką”  
z trudnych warunków. Plony ziarna w pierwszej 
i drugiej grupie wczesności nie były w 2018 roku 
niższe niż w 2017 pomimo mniejszej wysokości 
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opadów. Jedynie w przypadku odmian średnio 
późnych zaobserwowano obniżenie poziomu 
plonowania. Pewnie nie miało to większego 
wpływu na ekonomikę uprawy, bo wskutek 
rekordowo niskiej wilgotności ziarna zmalały 
koszty suszenia. Również w doświadczeniach na 
kiszonkę kukurydza wypadłaby w miarę nieźle, 
gdyby dokonano wcześniejszego zbioru.

Mimo problemów pogodowych trend ocenia-
ny na podstawie doświadczeń porejestrowych  
z kukurydzą jest jednoznaczny. Kukurydza jest 
i będzie w dającej się przewidzieć przyszłości 
jedną z najważniejszych roślin uprawnych w Pol-
sce. Musimy jednak brać pod uwagę, że lokalnie 
mogą występować znaczne redukcje plonów.

Autor – jak zwykle – wykorzystał do tworze-
nia tabel i wykresów bazowe wyniki doświad-
czeń przygotowane przez zespół pracowników 

Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych w Słupi Wielkiej. Jednocześnie 
autor dziękuje za udostępnienie przez Ośrodek 
i pozwolenie na wykorzystanie mapki z lokali-
zacją doświadczeń, a także udostępnienie tabel 
zawierających terminy siewu, zbioru doświad-
czeń i zestawienia opadów mierzonych stacjach 
Ośrodka.

Zbigniew Kurczych





26 KUKURYDZA 1(54) 19

Chemiczna ochrona kukurydzy przed chorobami  
w 2019 roku

Na plantacjach kukurydzy w Polsce notuje się pojaw kilku chorób grzybowych kukurydzy. 
Część z nich rozwija się w wyniku infekcji pojedynczego patogena, a inne są efektem wielogatun-
kowego porażenia. Najbardziej znanymi chorobami grzybowymi kukurydzy są: zgorzel siewek, 
głownia guzowata kukurydzy, głownia pyląca kukurydzy, fuzarioza kolb, fuzarioza łodyg, żółta 
plamistość liści, drobna plamistość liści oraz rdza kukurydzy.

Choroby grzybowe towarzyszą kukurydzy 
od momentu siewu aż do zbioru plonu,  

a nawet w trakcie jego przechowywania (choroby 
przechowalnicze). Na plantacjach patogeny pora-
żają od ułamka do nawet 100% roślin w niektóre 
lata. Sam procent roślin porażonych nie jest jednak 
zawsze wyznacznikiem wysokiej szkodliwości 
danej choroby. W przypadku większości z nich 
ważny jest stopień porażenia danego organu 
np. powierzchnia uszkodzonej blaszki liściowej 
(choroby liści) czy też stopień uszkodzenia kolby  
i łodyg (fuzariozy). To ten parametr w dużej 
mierze decyduje o szkodliwości danej choroby,  
a poznaje się go dzięki zastosowaniu odpowied-
nich skali porażenia np. 5 lub 9 stopniowej. 

W odniesieniu do pojawu chorób kukurydzy 
sytuacja z ograniczaniem nasilenia ich występo-
wania jest analogiczna, jak w przypadku innych 
upraw. Bardzo ważne jest zapobieganie ich licz-
nemu pojawowi, niż leczenie roślin silnie przez 
nie uszkodzonych, które nie zawsze przynosi 
pożądane efekty, gdy dojdzie już do zamarcia 
tkanek na znacznej powierzchni. Wśród szeroko 
rozumianych metod profilaktycznych dużą rolę 
spełnia optymalna agrotechnika. Jeżeli tylko po-

zwalają względy organizacyjne gospodarstwa, to 
bardzo wskazana jest uprawa kukurydzy w zmia-
nowaniu z innymi roślinami. W celu ograniczenia 
pojawu groźnych grzybów z rodzaju Fusarium 
warto jednak bezpośrednio przed lub zaraz po 
kukurydzy nie wysiewać innych zbóż, które mogą 
być także przez nie porażane, a to tym samym 
zwiększa liczbę ich zarodników na stanowisku. 
W metodach niechemicznych pozwalających 
ograniczyć występowania chorób kukurydzy 
podstawowe znaczenie ma dobór odmian mniej 
podatnych na porażenie m.in. na głownię kukury-
dzy, fuzariozę łodyg, fuzariozę kolb oraz choroby 
liści. Stanowisko do wysiewu kukurydzy, termin 
jego przeprowadzenia oraz głębokość muszą być 
dostosowane do warunków glebowo-klimatycz-
nych w danym regionie. Jeżeli jest to możliwe 
powinno się zastosować izolację przestrzenną 
np.: od ubiegłorocznych pól pokukurydzianych, 
czy też większych skupisk chwastów, co pozwa-
la ograniczyć rozprzestrzenianie się sprawców 
chorób, które tam zimują. Dodatkowym czynni-
kiem ograniczającym pojaw chorób kukurydzy 
jest optymalne nawożenie (zwłaszcza azotem), 
odchwaszczanie, zwalczanie szkodników, termi-

 1 

Tabela 1. Zaprawy fungicydowe zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami  
 

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka  

Zgorzel siewek  
Głownia guzowata kukurydzy 
Głownia pyląca kukurydzy 

Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna 

Zgorzel siewek Flowsan FS tiuram 300 ml/100 kg ziarna 

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

metalaksyl-M 100 ml/100 kg ziarna 

Zgorzel siewek Sarox T 500 FS karboksyna + tiuram 375 ml/100 kg ziarna 

Zgorzel siewek 
Głownia kukurydzy Vitavax 200 FS karboksyna + tiuram 300 ml/100 kg 

Zgorzel siewek 
Głownia pyląca kukurydzy Vibrance 500 FS sedaksan  2,5 ml/50 tys. ziarna 

 

Źródło: Rejestr MRiRW z dnia 28.12.2018 
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Fot. 1. Drobna plamistość liści kukurydzy  
( fot. P. Bereś)

Fot. 2. Zgorzel siewek ( fot. P. Bereś)

Fot. 3. Fuzarioza kolb ( fot. P. Bereś) Fot. 4. Fuzarioza łodyg ( fot. P. Bereś)
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Fot. 5. Głownia guzowata kukurydzy ( fot. P. Bereś) Fot. 6. Głownia pyląca kukurydzy ( fot. P. Bereś)

Fot. 7. Głownia pyląca kukurydzy ( fot. P. Bereś) Fot. 8. Żółta plamistość liści ( fot. P. Bereś)
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nowy zbiór plonu, rozdrabnianie i przyorywanie 
resztek pożniwnych.

Obok metod zapobiegawczych stosuje się także 
ochronę chemiczną. Przeciwko chorobom infeku-
jącym rośliny bezpośrednio na początku wegetacji 
bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie 
fungicydowych zapraw nasiennych. Jest to o tyle 
proste, że trudno jest już kupić niezaprawione 
ziarno od renomowanych dostawców. Trzeba 
jednak pamiętać, że odgórnie użyta zaprawa 
niekoniecznie może spełniać nasze wymagania. 
Każda z dostępnych zapraw wymienionych  
w tabeli chroni rośliny przed zgorzelą siewek, 
ale tylko niektóre zabezpieczają je choćby przed 
głownią pylącą, czy też głownią guzowatą. Mając 
zatem problem z głowniami należy odpowiednio 
wcześnie złożyć zamówienie na zaprawianie 
ziarna konkretną zaprawą, która je ograniczy. To 
samo tyczy się problemu pojawu ptaków wydzio-
bujących ziarniaki czy też ploniarki zbożówki. Na 
etapie zamawiania ziarna siewnego warto złożyć 
zamówienie na użycie obok fungicydu także za-
prawy repelentnej lub repelentno-insektycydowej. 

Zawsze istnieje także możliwość niezależnego 
przekazania ziarna siewnego do firm zajmujących 
się usługowym zaprawianiem materiału siewnego. 

Uzupełnieniem użycia zapraw nasiennych  
w ochronie kukurydzy przed chorobami grzybo-
wymi jest zastosowanie fungicydów nalistnych 
wymienionych w tabeli 2. W zależności od pre-
paratu, ale także i zwalczanych chorób zaleca 
się wykonać 1 lub 2 zabiegi opryskiwania roślin. 
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie 
mieszanin insektycydowo-fungicydowych. W ku-
kurydzy polegają one na połączeniu np. zwalcza-
nia omacnicy prosowianki lub chrząszczy stonki 
kukurydzianej z jednoczesnym zwalczaniem 
chorób liści za pomocą jednokrotnego przejazdu 
opryskiwacza. Wykorzystuje się tu praktyczne 
zjawisko jakim jest zbieżność terminu zwalczania 
obu szkodników z początkowym okresem pojawu 
sprawców chorób, zanim te silnie opanują rośliny. 

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw.,
 mgr inż. Łukasz Siekaniec

Instytut Ochrony Roślin – PIB, 
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie 

 Tabela 2. Fungicydy nalistne zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami 
 

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka 
na ha Termin stosowania 

Żółta plamistość liści 
Drobna plamistość liści Quilt Xcel 263,8 SE azoksystrobina + 

propikonazol 1,0 l 
opryskiwać 1 raz od fazy  
wydłużania pędu do końca 
fazy kwitnienia 

Drobna plamistość liści 
Rdza kukurydzy 
Żółta plamistość liści 

Retengo piraklostrobina 0,7-1,0 l 
opryskiwać 1 raz od początku 
wzrostu źdźbła do pełni 
kwitnienia kukurydzy 

Fuzariozy 
Rdza kukurydzy 
Żółta plamistość liści 

Retengo Plus 183 SE piraklostrobina + 
epoksykonazol 1,0-1,5 l 

opryskiwać 1 raz od fazy 
trzeciego kolanka do pełni 
fazy kwitnienia 

Żółta plamistość liści 
Drobna plamistość liści Propulse 250 SE fluopyram + pro-

tiokonazol 1,0 l 

opryskiwać po wystąpieniu 
pierwszych objawów choro-
by, od fazy początku wzrostu 
źdźbła do końca fazy kwit-
nienia 

Żółta plamistość liści 
Drobna plamistość liści 

Agristar 250 SC 
AzoGuard 
Azoksystrobi 250 SC 
Azoscan 250 SC 
Aztek 250 SC 
Azyl 250 SC 
Demeter 250 SC  
Erazer 
Korazzo 250 SC 
Ksystro 250 SC 
Rezat 250 SC 
Tascom 250 SC 
Tazer 250 SC 
Tiger 250 SC 
Zetar 250 SC 

azoksystrobina 1,0 l 

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

 

 Źródło: Rejestr MRiRW z dnia 28.12.2018 
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Chemiczna ochrona kukurydzy przed szkodnikami 
w 2019 roku

Najnowsze badania wykonane w Instytucie Ochrony Roślin informują o występowaniu na 
plantacjach kukurydzy w Polsce już około 100 fitofagów czyli roślinożerców. Wśród nich kilka 
gatunków zalicza się do szkodników, czyli organizmów, których obecność powoduje powstanie 
bezpośrednich i pośrednich strat w plonach, przez co wymagają podejmowania działań ograni-
czających ich liczebność i szkodliwość.

Do szkodników, które coraz częściej wyma-
gają ograniczania liczebności by nie powodowały 
strat w plonach zalicza się choćby: ploniarkę 
zbożówkę, drutowce i pędraki (lokalnie), rolnice 
(lokalnie), mszyce (w lata masowego występo-
wania), omacnicę prosowiankę, ptaki oraz dziki. 
Coraz liczniej występuje w ostatnich latach 
także stonka kukurydziana (lokalnie występują 
masowo chrząszcze, a także na monokulturach 
wylegają rośliny), śmietka kiełkówka, wciornast-
ki oraz urazek kukurydziany. 

W integrowanej ochronie kukurydzy przed 
szkodnikami szczególnie duży nacisk położony 
jest na zabiegi niechemiczne, które mają pierw-
szeństwo użycia przed ochroną chemiczną. Przy 
ograniczaniu liczebności, a tym samym szko-
dliwości wybranych gatunków pierwszeństwo 
stosowania mają więc takie czynności jak np. 
płodozmian, zespół uprawek przedsiewnych, 
dobór odmian mniej podatnych na szkodniki, 
izolacja przestrzenna od miejsc zimowania 
szkodników, pielęgnacja roślin w trakcie wege-
tacji (nawożenie, odchwaszczanie), terminowy 
zbiór plonu, rozdrabnianie resztek pożniwnych, 
orka, talerzowanie i inne. Z uwagi na to, że nie 
każdy gatunek posiada opracowane chemiczne 
metody zwalczania, stąd też zabiegi agrotech-
niczne są często jedyną formą ograniczania ich 
liczebności. 

Ponieważ metody niechemiczne nie zawsze 
są w stanie utrzymać liczebność agrofagów na 
poziomie nie zagrażającym plonom kukurydzy, 
stąd też w integrowanej ochronie dopuszcza 
się stosowanie chemicznych środków ochrony 
roślin. Ich użycie musi być jednak poprzedzone 
bardzo dokładnie prowadzonym monitorin-
giem występowania organizmów szkodliwych. 
Wszyscy profesjonalni użytkownicy środków 
ochrony roślin są zobowiązani do prowadze-
nia monitoringu agrofagów i jego ewidencji 
udawadniającego zasadność użycia metody 
chemicznej.  

W zdecydowanej większości przypadków 
do obserwacji pojawu oraz rozwoju gatunków 
szkodliwych wykorzystuje się oczy i dokładne 
obserwacje roślin na ich obecność lub uszkodzeń 
jakie powodują. Przy szkodnikach glebowych 
dodatkowo ocenia się ich liczebność w glebie 
przed siewami (drutowce, pędraki) lub później 
na korzeniach kukurydzy (larwy stonki kuku-
rydzianej). Do obserwacji niektórych gatunków 
warto wykorzystywać także odpowiednie na-
rzędzia jak np. kolorowe naczynia (ploniarka 
zbożówka), tablice lepowe (mszyce, wciornastki, 
chrząszcze stonki), pułapki przynętowe (ślima-
ki, urazek kukurydziany), pułapki feromonowe 
(chrząszcze sprężykowate, rolnice, słonecznica 
orężówka, stonka kukurydziana i omacnica 
prosowianka) oraz pułapki świetlne (omacnica 
prosowianka). Efekty własnych obserwacji warto 
konfrontować z komunikatami sygnalizacyjnymi 
podawanymi przez zewnętrzne jednostki np. na 
Platformie Sygnalizacji Agrofagów, w Interneto-
wym Systemie Sygnalizacji Agrofagów PIORiN, 
na portalu Omacnica prosowianka i inne agrofagi 
kukurydzy, czy też na stronach firm komercyj-
nych obsługujących rolnictwo. 

W związku z tym, że dobór środków ochro-
ny roślin ulega systematycznym zmianom 
m.in. z uwagi na handel równoległy, czy też 
wycofywanie lub włączanie nowych substancji 
czynnych, stąd też należy na bieżąco śledzić 
zalecenia IOR oraz stronę MRiRW (m.in. 
wyszukiwarkę środków ochrony roślin). Ak-
tualnie ochrona chemiczna skierowana jest  
w kukurydzy jedynie przeciwko kilku szkodni-
kom: ploniarce zbożówce, mszycom, omacnicy 
prosowiance, chrząszczom stonki kukurydzianej 
oraz ptakom i ślimakom. 

W tabeli 1 podano wykaz aktualnie zareje-
strowanych w kukurydzy zoocydów. W przypad-
ku takich gatunków jak omacnica prosowianka 
czy też stonka kukurydziana (chrząszcze) może 
zaistnieć potrzeba wykonania dwóch zabiegów 
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Tabela 1. Zoocydy do ochrony kukurydzy przed szkodnikami 
 

Szkodnik Preparat Substancja czynna Dawka Termin zabiegu 

Mszyce 

Arkan 050 CS  
Judo 050 CS 
Karate Zeon 050 CS  
Kusti 050 CS 
LambdaCE 050 CS  
Ninja 050 CS 
Wojownik 050 CS 

lambda-
cyhalotryna 0,1 l/ha 

Zabieg wykonać w pierwszym szczycie 
liczebności mszyc, który najczęściej 
przypada w okresie wiechowania 

kukurydzy (połowa lipca). 

Omacnica  
prosowianka 

Arkan 050 CS 
Judo 050 CS 
Karate Zeon 050 CS  
Kusti 050 CS 
LambdaCe 050 CS 
Ninja 050 CS  
Wojownik 050 CS 

lambda-
cyhalotryna 0,2 l/ha 

Pierwszy (dodatkowy) zabieg prze-
prowadzić na początku licznych wylę-

gów gąsienic (koniec pierwszej lub 
początek drugiej dekady lipca). Pod-
stawowy termin zwalczania masowo 

wylęgających się gąsienic (najważ-
niejszy) przypada pod koniec drugiej 
lub na początku trzeciej dekady lipca. 

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

Sparviero 
Sparrow 

lambda-
cyhalotryna 0,125 l/ha 

Proteus 110 OD 
Ptolemeusz 110 OD 

tiachlopryd +  
deltametryna 0,5 l/ha 

Steward 30 WG 
Rumo 30 WG 
Sakarb 30 WG 

indoksakarb 0,125-0,15 
kg/ha 

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

Runner 240 SC metoksyfenozyd 0,6 l/ha 
Coragen 200 SC chlorantraniliprol 0,125 l/ha 

Ploniarka  
zbożówka 

Mesurol 500 FS metiokarb 1,0 l/100 kg 
ziarna Zaprawiać ziarno przed siewami. 

Proteus 110 OD 
Ptolemeusz 110 OD 

tiachlopryd +  
deltametryna 0,5 l/ha Zabieg należy wykonać w fazie  

2-3 liści właściwych. 

Ptaki 

Flowsan FS tiuram 300 ml/100 kg 
ziarna 

Zaprawiać ziarno przed siewami. Korit 420 FS ziram 0,6 l/100 kg 
ziarna 

Mesurol 500 FS metiokarb 1,0 l/100 kg 
ziarna 

Stonka  
kukurydziana 

Proteus 110 OD 
Ptolemeusz 110 OD 

tiachlopryd +  
deltametryna 0,75 l/ha Pierwsze opryskiwanie roślin należy 

wykonać w okresie od drugiej połowy 
lipca do połowy sierpnia, natomiast 
drugie (przy licznym pojawie owa-

dów) wykonuje się 7-14 dni później. 

Steward 30 WG 
Rumo 30 WG 
Sakarb 30 WG 

indoksakarb 0,125-0,15 
kg/ha 

Ślimaki  
nagie 

Arion Pro 3 GB  
Lima Oro 3 GB 
Medal 3 GB 
Siga 3 GB  
Slugicol 3 GB  
Slugix 3 GB  
Sneg 3 GB  metaldehyd 

7 kg/ha 
Rozsiać równomiernie w okresie od 
wschodów roślin do fazy rozwoju 5 
liści, zwracając uwagę zwłaszcza na 

pasy brzeżne.  
Lima Oro 5 GB 
Limgol 5 GB 
Metkol 5 GB 
Molufries 5 GB  
Push 5 GB 
Sharmet 5 GB 

4 kg/ha 

Ironmax Pro fosforan III żelaza 7 kg/ha Od 7 dni przed siewem do zbiorów. 
 

Źródło: Rejestr MRiRW na dzień 28.12.2018 
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opryskiwania roślin, gdy monitoring wykaże 
dużą liczebność szkodników. W odniesieniu do 
ploniarki zbożówki, gdy zastosuje się zaprawę 
nasienną skierowaną przeciwko temu owadowi, 
zwykle nie ma potrzeby wykonywania dodatko-
wego opryskiwania roślin. 

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

Terenowa Stacja Doświadczalna 
w Rzeszowie

Fot. 1. Chrzą szcze stonki kukurydzianej 
( fot. P. Bereś)

Fot. 2. Mszyce ( fot. P. Bereś)

Fot. 3. Larwa ploniarki zboż ó wki Fot. 4. Omacnica prosowianka ( fot. P. Bereś)
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Biologiczna ochrona kukurydzy przed omacnicą 
prosowianką w 2019 roku

Kukurydza należy do grona nielicznych roślin rolniczych w Polsce w których z powodzeniem 
wdrożono biologiczną ochronę roślin. Jest ona skierowana do ograniczania liczebności oraz 
szkodliwości omacnicy prosowianki. 

Fot. 1. Fuzarioza kolb ( fot. P. Bereś)

Walka biologiczna z wykorzystaniem 
biopreparatów stosowana w warun-

kach pola otwartego różni się od tej wdrożonej 
pod osłonami, a to dlatego, że o ile człowiek ma 
jakikolwiek wpływ na to co dzieje się choćby 
w szklarni z temperaturą oraz wilgotnością,  
w tym poprzez zamkniętą przestrzeń ma czę-
ściową kontrolę nad liczebnością uwalnianych 
czynników biologicznych, tak na polu uprawnym 
nie da się tego zrobić. Pomimo tego, kukurydza 
jest tą uprawą, w której metoda biologiczna się 
rozwija. Jest to widoczne choćby w powierzch-
niach chronionych biologicznie. O ile jeszcze na 
początku XXI wieku było to góra kilkaset hek-
tarów w skali kraju, tak obecnie jest to już 5-6 
tysięcy ha w zależności od roku i coraz więcej 
gospodarstw przekonuje się do tej technologii,  
a to także i dzięki temu, że to właśnie dzięki 
walce biologicznej nad plantacjami kukurydzy 
pojawiły się po raz pierwszy takie maszyny 
latające jak wiatrakowce, a teraz także drony. 

Obecnie w uprawach kukurydzy w kraju sto-
suje się dwa rodzaje biopreparatów – oparte na 
kruszynku oraz oparte na bakteriach z rodzaju 
Bacillus i wyciągach roślinnych. 

Pierwszy rodzaj biopreparatów zawiera żywe 
larwy i poczwarki błonkówek z rodzaju Tri-
chogramma spp. zwanych kruszynkami. Są to 
znane na świecie miniaturowe owady (osiągają 
zaledwie 0,3-1,2 mm długości) pasożytujące jaja 
innych owadów, dzięki czemu mogą się rozwijać. 
Znanych jest ponad 200 gatunków kruszynków,  
z których zwykle kilka powszechnie wykorzy-
stuje się w biologicznej ochronie roślin. Dlaczego 
tak mało? Dlatego, że nie każdy gatunek kru-
szynka da się sztucznie namnażać w fabrykach 
produkujących biopreparaty, a poza tym wiele 
gatunków jest mocno wyspecjalizowana co do 
żywiciela, warunków termiczno-wilgotnościo-
wych, ale także wysokości na jaką są w stanie 
latać wśród roślin, a to powoduje, że nie da się 
ich uniwersalniej wykorzystać. Do biologicznej 
ochrony roślin wybiera się zatem gatunki bar-

dziej uniwersalne co do żywiciela i rośliny, ale 
także i łatwiejsze w hodowli, która trzeba pa-
miętać jest sezonowa, w tym wymaga nakładów 
pracy ręcznej, gdyż nie da się jej zmechanizować 
w pełnym stopniu, poza niektórymi elementami.

Kruszynek wykorzystywany w Polsce to 
głównie gatunek T. brassicae. W optymalnych 
warunkach pogodowych (głównie temperatury) 
jego cykl rozwojowy zamyka się w ciągu 15-20 
dni i pojawia się kolejne pokolenie. Tych poko-
leń może być kilka, wszystko jednak zależy od 
tego jak długo będą dostępne na roślinach jaja 
owadów (omacnicy, rolnic, piętnówek, słonecz-
nicy orężówki), które kruszynek będzie w stanie 
spasożytować. 

W zależności od zaleceń producenta wyko-
nuje się 1 lub 2 introdukcje kruszynka. Gdy  
w monitoringu występowania omacnicy proso-
wianki stosuje się obserwacje na obecność złóż 
jaj, to pierwszą introdukcję należy wykonać 
natychmiast po pojawieniu się pierwszych jaj 
szkodnika na roślinach, co przypada pod koniec 
drugiej oraz w trzeciej dekadzie czerwca na po-
łudniu kraju i częściowo w pasie centralnym lub 
pod koniec czerwca i w pierwszych dniach lipca  
w rejonach środkowych i północnych. Drugą in-
trodukcję przeprowadza się 7-10 dni później. Gdy 
do monitorowania omacnicy prosowianki stosuje 
się pułapki świetlne i feromonowe to pierwsze 
wyłożenie biopreparatu wykonuje się zwykle po 
5-10 dniach od stwierdzenia pierwszego motyla 
w pułapce (gdy złapie się samica to po lepiej 5-7 
dniach niż po 10), co zwykle przypada w drugiej 
połowie czerwca lub pierwszych dniach lipca. 
Druga introdukcja wykonywana jest po 7-10 
dniach od pierwszej. Monitoring omacnicy jest 
tu kluczem do sukcesu, tak samo jak w ochro-
nie chemicznej. Bez obserwacji pojawu motyli,  
a później ich jaj nie da się określić optymalnego 
momentu na wyłożenie biopreparatów. 

Z uwagi na to, że żywy kruszynek znajduje 
się w biopreparacie w postaci larw na różnym 
etapie rozwoju oraz poczwarek, wylot dorosłych 
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błonkówek mogących pasożytować jaja omacni-
cy następuje stopniowo. Jest to celowe działanie, 
gdyż wylot kruszynka lepiej dostosowuje się 
wówczas do nalotu samic omacnicy prosowianki, 
a przez to błonkówki stopniowo wylatują przez 
okres nawet 3 tygodni (ale to zależy od tempe-
ratury i może zakończyć się wcześniej). 

Na mniejszych areałach zaleca się wybie-
rać biopreparaty w postaci zawieszek na liście 
oraz kulek rzucanych na glebę, które ręcznie 
bez problemu można rozłożyć. Dzięki schema-
towi dostarczanemu do każdego zamówienia 
wiadomo w jakich odstępach to robić, a to  
z kolei zapewnia równomierność pokrycia łanu 
błonkówkami, które same nie latają na duże 
odległości. Na polach średnich i bardzo dużych 
poleca się użyć wiatrakowca, a także drony, za-
równo te dostosowane do kulek, jak i do sypkiej 
wersji biopreparatu (a takie drony pojawiły się 
na rynku w 2018 roku). Do kulek można także 
zastosować specjalne pneumatyczne rozrzutniki 
montowane na traktorze. 

Wykaz biopreparatów zawierających kru-
szynka jakie są dostępne na rynku w 2019 roku 
podano w tabeli 1. Należy pamiętać, że bioprepa-
ratów z kruszynkiem nie da się wyprodukować 
na zaś i magazynować. Są wytwarzane pod 
konkretne zamówienia, dlatego też na podstawie 
dotychczasowych problemów z omacnicą trzeba 
przewidzieć potrzebę ich użycia  w nowym se-
zonie wegetacyjnym. Zamówienia na bioprepa-
raty najlepiej składać w kwietniu, ewentualnie  
w maju, gdyż potrzeba czasu aby je wytwo-
rzyć, sprawdzić w laboratorium producenta 
(np. ocena struktury płci), zapakować w od-
powiednie opakowanie (np. zawieszka, kulki),  
a potem zorganizować transport do gospodarstwa  

w oparciu o ustalony termin dostawy. Obecnie 
większość firm dostarczających biopreparaty 
prowadzi własny monitoring nalotu omacnicy 
prosowianki, co pozwala im na bieżąco reagować 
na rozwój sytuacji. Jest to ważne, gdyż przykła-
dowo w 2018 roku po raz pierwszy od ponad 60 
lat omacnica naleciała na pola uprawne w dniach 
2-3 czerwca, a to spowodowało, że biopreparaty 
trzeba było wyłożyć kilka dni wcześniej niż  
w latach minionych.   

Drugi rodzaj biopreparatów oparty jest na 
bakteriach glebowych z rodzaju Bacillus. Naj-
bardziej znaną i stosowaną w uprawach roślin 
bakterią jest Bacillus thuringiensis (Bt). Przykła-
dowo szczep „kurstaki” tejże bakterii jest znany 
w zwalczaniu gąsienic szkodliwych motyli m.in. 
omacnicy prosowianki. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
kultury bakterii Bacillus thuringiensis są wy-
korzystywane w ochronie roślin już od lat 30-
tych ubiegłego wieku, stąd też nie są nowością. 
Toksyczne białko jakie wytwarzają było i jest 
nadal m.in. głównym komponentem preparatów 
nalistnych przeznaczonych do zwalczania wielu 
szkodników, w tym omacnicy prosowianki. 
Skuteczność jednakże takich bioinsektycydów 
na początku historii ich użycia nie zawsze była 
zadowalająca. Było to związane głównie z pro-
blemami technicznymi w czasie oprysku, które 
uniemożliwiały dokładne pokrycie całych roślin 
kukurydzy (łącznie z dolnymi powierzchniami 
blaszek liści) biopreparatem, brakiem ochrony 
dla nowo rozwijających się tkanek nie potrakto-
wanych toksycznym dla omacnicy prosowianki 
białkiem, a zwłaszcza niestabilnością kryształów 
białek Cry, które pod wpływem światła słonecz-
nego ulegały szybkiemu rozkładowi. Ponieważ 

Tabela 1. Biopreparaty zawierające kruszynka do zwalczania omacnicy prosowianki dostępne w Polsce  
 

Biopreparat Sposób introdukcji Gatunek  
kruszynka 

Liczba  
wyłożeń  
w roku 

Dawka Ilość błonkówek  
na ha 

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

Tricholet agrolotniczo –  
wiatrakowiec, dron T. brassicae 1-2 postać sypka ok. 250 tys. 

Trichosafe  
zawieszki zawieszki na liście – ręcznie T. brassicae 1-2 30-50  

zawieszek/ha 220 tys. 

Trichosafe  
kulki 

kulki na glebę – 
ręcznie lub rozrzutnik kulek 

 lub dron 
T. brassicae 1-2 100 kulek/ha 220 tys. 

 

Źródło: Opracowanie własne 28.12.2018 
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najwięcej problemów w minionym wieku  
z omacnicą prosowianką mieli Amerykanie, 
stąd też tamtejsza nauka znalazła rozwiązanie 
co zrobić, aby kryształy białka bakterii Bacillus 
nie ulegały destabilizacji i aby chroniły każdą 
komórkę roślinną, w tym nowo wytworzoną 
– tak powstała kukurydza GMO, która sama 
wytwarzała toksyczne białko i znalazło się 
ono w jej wnętrzu, przez co promieniowanie 
słoneczne nic nie mogło im zrobić, a każda ko-
mórka wytworzona wraz ze wzrostem roślin już 
je zawierała w sobie, więc nie było na roślinie 
miejsc „niechronionych”. 

Kukurydza GMO była uprawiana w Polsce do 
2013 roku. Od tamtego czasu do chwili obecnej 
obowiązuje całkowity zakaz jej uprawy, w tym 
obrotu materiałem siewnym, a dodatkowo wy-
specjalizowane laboratoria badawcze prowadzą 
kontrole czy oby takie ziarno nie zostało zaku-
pione zagranicą, przywiezione do kraju oraz tu 
wysiane. O ile zatem uprawa kukurydzy GMO 
jest w Polsce prawnie zabroniona, tak użycie 
nalistne bakterii Bacillus thuringiensis już nie, 
a wręcz przeciwnie są one ważnym elementem 
w niechemicznej ochronie roślin. 

 
 

Tabela 2. Biopreparaty zawierające bakterie Bacillus do zwalczania omacnicy prosowianki dostępne w Polsce  
 

Biopreparat Czynnik  
zwalczający 

Postać  
biopreparatu 

Sposób  
aplikacji 

Liczba  
zabiegów 

Dawka  
na hektar 

Ilość wody  
na ha 

Zastoso- 
wanie w  

uprawach 

Lepinox Plus 
bakterie Bacillus 

thuringiensis 
subsp. kurstaki, 
szczep EG 2348  

proszek do 
sporządzania 

zawiesiny 
wodnej 

opryskiwanie  
roślin 

(drobnokropliste) 
1-3 1000 g 800-2000 l chmiel 

Ostrinia STOP 

wyselekcjonowa-
ne bakterie  

z grupy Bacillus  
i wyciągi z traw 

polnych 

proszek do 
sporządzania 

zawiesiny 
wodnej 

opryskiwanie 
roślin 

(drobno lub gru-
bokropliste) 

1 (lub więcej 
w zależności 
od zaleceń 

producenta) 
100 g 200-400 l kukurydza 

 

Źródło: Opracowanie własne 28.12.2018 

Fot. 1. Biopreparat z kruszynkiem w formie kulki  
na glebę ( fot. P. Bereś)

Fot. 2. Biopreparat z kruszynkiem w wersji zawieszki 
( fot. P. Bereś)
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Fot. 4. Młoda gasienica zaraz po wylęgu jest celem 
walki za pomocą biopreparatów bakteryjnych 

( fot. P. Bereś)

Warunkiem niezbędnym do tego, aby gąsie-
nice omacnicy prosowianki uległy zwalczeniu 
przy zastosowaniu biopreparatów nalistnych jest 
to, że muszą zjeść tkankę roślinną opryskaną 
bakteriami Bacillus, a dokładnie ich białkiem. 
W zasadowym środowisku przewodu pokarmo-
wego gąsienic przy współudziale bakteryjnego 
białka zachodzi proces perforacji ścianek jelita, 
owad przestaje żerować, a z upływem czasu 
ginie. Śmierć owada nie następuje natychmia-
stowo, ale jest procesem rozłożonym w czasie 
i zależnym od wieku gąsienicy (jej wymiarów) 
oraz ilością tkanki roślinnej zawierającej białko 
bakteryjne jaką gąsienice zjadły, a trzeba wie-
dzieć, że zaraz po wylęgu zaledwie 1-1,2 mm 
gąsienice niewiele tego pokarmu potrzebują, stąd 
tak ważne jest, aby biopreparaty bakteryjne były 
zastosowane w okresach, gdy gąsienice mają 
niewielkie rozmiary.

Użycie biopreparatów zawierających bak-
terie Bacillus zazwyczaj polega na wykonaniu 
od jednego do kilku zabiegów opryskiwania 
roślin. Preparaty oparte na bakteriach Bacillus 
oraz zawierające wyciągi z traw polnych, które 
dedykowane są do ochrony kukurydzy w Polsce 
aplikuje się na rośliny mające od 6-9 liści do fazy 
2 kolanka, co przypada (w zależności od tempa 
wzrostu roślin, terminu siewu itd.) od początku 
do końca czerwca, a niekiedy do początku lip-
ca. Biopreparaty takie według producenta mają 
za zadanie po wylocie omacnicy prosowianki 
stworzyć jej niekorzystne warunki do zasiedla-
nia i żerowania na roślinach. Wytwarzane przez 
wyselekcjonowane bakterie metabolity indukują 
naturalne systemy ochronne przed uszkodzenia-
mi powodowanymi przez owady. Dodatkowa 
zawartość wyciągów roślinnych ma odpowiadać 
za zmianę środowiska zewnętrznego rośliny (na 
liściach, łodygach, kolbach) tworząc niekorzyst-
ne warunki do zasiedlania kukurydzy przez 
szkodnika. Biopreparaty oparte na mieszaninie 
bakterii Bacillus i wyciągów roślinnych stosuje 
się w godzinach późno popołudniowych i wie-
czornych, najlepiej po opadach deszczu. Faza 
rozwoju 6-9 liści do 2 kolanek jest jeszcze tym 
momentem, kiedy w łan można wjechać stan-
dardowymi opryskiwaczami. 

Warto także wiedzieć, że omacnica proso-
wianka przestała być już tylko zagrożeniem 
dla kukurydzy, lecz uszkadza coraz więcej 

Fot. 3. Kruszynek zwalcza tylko świeżo złożone jaja 
( fot. P. Bereś)



38 KUKURYDZA 1(54) 19

roślin. Z roku na rok staje się coraz większym 
zagrożeniem choćby dla upraw chmielu. Na tej 
roślinie od 2 lat testuje się użycie biopreparatów  
z kruszynkiem (podobnie jak w uprawach ma-
lin), ale także do ochrony chmielników od 2017 
roku zarejestrowany jest biopreparat oparty 
tylko na bakterii B. thuringiensis, a dokładnie 
na szczepie kurstaki EG 2348. Biopreparat ten 
stosuje się w zależności od zagrożenia 1-3 razy  
w sezonie wegetacyjnym chmielu, po raz 
pierwszy w trakcie lub bezpośrednio po wylęgu 
gąsienic szkodnika. Zabieg zaleca się wykonać 
również wieczorem.

Bez względu na to, jaki rodzaj biopreparatu 
zostanie wykorzystany do zwalczania omacni-
cy prosowianki na kukurydzy należy pamiętać  
o tym, że dla skuteczności ich działania klu-
czowy wpływ ma monitoring występowania 
omacnicy, tak aby czynników biologicznych nie 
zastosować zbyt wcześnie lub zbyt późno. Kto-
kolwiek miał już możliwość stosowania walki 
biologicznej także wie, że pogoda ma decydu-
jący wpływ na jej skuteczność. W przypadku 
kruszynka wiadomym jest, że silne wiatry (w 
tym wichury, trąby powietrzne), nawałnice, 
gradobicia, przedłużające się w czasie opady 
deszczu, chłody, duże skoki temperatur (w tym 
pomiędzy dniem a nocą) oraz susza połączona 
z temperaturami ponad 30oC mają negatywny 
wpływ na żywotność i działalność jajobójczą 
tego miniaturowego owada. W przypadku 
biopreparatów opartych na bakteriach Bacillus 
trzeba mieć świadomość, że brak opadów po 
ich zastosowaniu, susza, wysokie temperatury 
i silne promieniowanie słoneczne są głównymi 
czynnikami zmniejszającymi skuteczność owa-
dobójczą białka bakteryjnego. Jeżeli gospodar-
stwo samodzielnie prowadzi walkę biologiczną, 
to dodatkowym czynnikiem wpływającym na 
efektywność ochrony obok terminowości zabie-
gu jest także sama dokładność jego wykonania 
tzn. równomierność wyłożenia kruszynka na 

chronionej powierzchni czy też dokładność po-
krycia roślin zawiesiną bakteryjną. 

Interwencyjna walka biologiczna z omacnicą 
prosowianką powinna być uzupełnieniem natu-
ralnych czynników zwiększających śmiertelność 
tego gatunku. Należy pamiętać, że omacnica 
ma kilku swoich wrogów naturalnych, które 
ograniczają jej populację. Przykładem jest 
choćby naturalnie występujący kruszynek, 
rączycowate, złotookowate, biegaczowate, pa-
jąki, grzyby, bakterie, wirusy i pierwotniaki 
owadobójcze. Nie działają co prawda wybitnie 
efektywnie, gdyż widać to po rosnącej szkodli-
wości omacnicy, ale ważne, że są bo dzięki nim 
mogą zachodzić ważne procesy w ekosystemach,  
w tym zwiększa się bioróżnorodność. Omacnica 
jest trudnym przeciwnikiem tak dla człowieka 
jak i jej wrogów naturalnych, bo trudno jest 
walczyć z gatunkiem wysoce płodnym, szybko 
adoptującym się do środowiska, zimującego  
w resztkach pożniwnych w zamkniętej kolebce, 
którego jaja są pod spodem liści, a zwłaszcza, 
którego gąsienice przez większość swego życia 
są ukryte wewnątrz tkanek. 

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

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie, 

mgr inż. Łukasz Kontowski,

Doradca agrotechniczny,  
Poznań 
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Kukurydza a susza
Kukurydza jest dziś szeroko uprawiana na terenie całej Polski, zarówno w kierunku na ki-

szonkę z całych roślin jak i na ziarno. Kiszonka z kukurydzy stała się niezastąpionym surowcem 
w żywieniu bydła i innych przeżuwaczy oraz dla bioenergetyki. Jeszcze 15 lat temu krajowym 
ziarnem kukurydzy zaspokajaliśmy 10-20% potrzeb, dziś produkcja w pełni pokrywa nasze 
zapotrzebowanie, a nawet możliwy jest eksport 1-2 mln ton ziarna. W uprawie kukurydzy do-
konał się w ogromny postęp. Dotyczy to zarówno garnituru genetycznego, fizjologicznej reakcji 
na niekorzystne czynniki siedlisk, dopracowanej agrotechniki oraz możliwości wykorzystania 
uzyskanych produktów. W efekcie tego kukurydza doskonale plonuje nawet w gorszych warunkach 
siedliskowych. Musi jednak mieć choćby w podstawowej części zaspokojone zapotrzebowanie na 
ciepło, wodę i składniki pokarmowe. Jak wynika z sześćdziesięcioletnich już obserwacji w naszych 
warunkach najczęściej występują problemy związane z brakami wody, znacząco ograniczając 
możliwości plonowania. W ostatnim okresie drastyczne niedobory opadów wystąpiły w 2015 i 2018.

Potrzeby wodne kukurydzy

W okresie wegetacji, licząc od początku 
maja do końca września, kukurydza 

potrzebuje w naszych warunkach 250-300 mm 
opadów. Okres krytyczny w zaopatrzeniu na 
wodę u kukurydzy trwa około 40 dni: od 25 dni 
przed, do 15 dni po kwitnieniu. Kalendarzowo 
przypada to między 25 czerwca a 15 sierpnia, 
przesuwając się w zależności od wczesności 
odmiany. Kukurydza potrzebuje zatem wody  
w połowie lata, w przeciwieństwie do zbóż, które 
pobierają dużo wody w maju-czerwcu. Kuku-
rydza stanowi zatem doskonałe uzupełnienie 
i bufor dla zbóż. Przyjąć musimy bowiem, że 
susza staje się nieodłącznym elementem nasze-
go gospodarowania. Jeśli więc susza przyjdzie 
wcześnie, to ucierpią zboża, a kukurydza może 
nadrobić i poprawić bilans zbiorów ziarna, jak 
też bilans pasz zielonych. W przypadku suszy 
letniej bardziej ucierpią kukurydza i okopowe 
(zwłaszcza ziemniaki), ale plony kukurydzy i tak 
nie będą znacząco niższe od plonów zbóż jarych. 

W ujęciu ogólnokrajowym, jak i pojedyncze-
go gospodarstwa, uprawa kukurydzy zapewnia 
stabilność w plonowaniu zbóż i zbiorach ziarna. 
Dla przykładu w trudnym 2015 roku plony ku-
kurydzy wg GUS wyniosły średnio 47,1 dt/ha, 
podczas gdy pszenicy jarej 33,5 a jęczmienia 33 
dt/ha. W ubiegłym roku braki opadów były rów-
nież znaczne, ale kukurydza wypadła znacznie 
lepiej niż w 2015 roku. Średnio w Polsce w roku 
2018 plonowała ona prawie dwukrotnie wyżej 
(63 dt/ha) niż pozostałe zboża, których plony 
określono na 34,2 dt. Jednakże w wielu rejonach 
środkowej i zachodniej Polski ucierpiała znacz-
nie bardziej niż zboża. 

Optymalny poziom opadów dla kukurydzy 
zależy od panujących temperatur. W czterdzie-
stodniowym okresie krytycznym dla kukurydzy, 
suma opadów deszczu powinna wynosić mini-
mum 100 mm. W roku 2015 warunki te tylko  
w nielicznych rejonach zostały spełnione.  
W roku 2018 w Wielkopolsce w okresie krytycz-
nym miejscami spadło tylko 20-30 mm. Sytuację 
hydrologiczną w Zachodniej Polsce pogarszał 
długotrwały, ciągnący się od wczesnej wiosny 
deficyt wody, nierównomierny rozkład opa-
dów, a także bardzo wysokie temperatury lata. 
Tymczasem, w przypadku wystąpienia upałów, 
optymalne dla kukurydzy opady szacuje się na 
100 mm w lipcu i 80 mm w sierpniu.

Jeśli w okresie letnim wystąpi deficyt opadów, 
duże znaczenie mają opady burzowe. Niestety 
ich rozkład jest bardzo nierównomierny, zarów-
no w czasie jaki i przestrzeni. W efekcie tego 
obserwujemy ogromne zróżnicowanie plantacji 
kukurydzy: od bardzo słabych i niewyrośniętych 
(brak wody w czerwcu i lipcu); poprzez ładne 
na oko pola – ale przedwcześnie zaschnięte  
i z drobnymi kolbami; do bardzo dobrych planta-
cji – tam gdzie punktowo dopisały opady, a dobra 
odmiana i odpowiednia agrotechnika pozwoliły 
w pełni wykorzystać potencjał kukurydzy. Tak 
właśnie wyglądały i były zróżnicowane pola 
kukurydzy w roku 2018. Warto wiedzieć, że w 
zależności od terminu wystąpienia suszy i fazy 
rozwojowej kukurydzy, efekty niedoborów wody 
mogą być bardzo różne. W poszczególnych eta-
pach rozwojowych obserwujemy różne skutki 
suszy, co opisano w tabeli 1. 

Niedobory wody są szczególnie niebezpiecz-
ne na gorszych stanowiskach. W warunkach 
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mniej korzystnych bardzo ważne jest to, aby 
kukurydza lepiej wykorzystywała zapasy wody 
glebowej, np. poprzez wczesny siew i głębsze 
korzenienie – lepszy dostęp do wilgoci w głęb-
szych warstwach gleby. W glebach zwięzłych  
o złej strukturze, korzenie kukurydzy są krótkie 
i latem nie sięgają głębszych poziomów i znajdu-
jącej się tam wody, co w skrajnych przypadkach, 
może doprowadzić do uschnięcia roślin.

Zmiany klimatu a kukurydza

Atutami kukurydzy w kontekście ocie-
plenia klimatu są naturalne jej cechy 

przystosowawcze oraz postęp genetyczny. Jako 
roślina typu «C4», kukurydza posiada dużą 
odporność na braki wody i zdolność wykorzys-
tania wyższych temperatur. Dla kukurydzy 
większym zagrożeniem jest niedobór wody 
w fazie kwitnienia, niż wysokie temperatury. 
Rośliny typu C4 przyswajają więcej CO2 niż 
rośliny typu C3 (inne zboża) i produkują wię-
cej biomasy, a jednocześnie charakteryzują 
się oszczędną gospodarką wodną – bowiem 
ich szparki mają lepszy mechanizm regulacji. 
Kukurydza w odróżnieniu od innych roślin, jak 
pszenica czy soja, jest dość odporna na wysokie 
temperatury i mniejsze ilośći dostępnej wody w 
trakcie wypełniania ziarna. Stosunkowo dobrze 
wykorzystuje też nawozy organiczne, w tym 
zwłąszcza azot, uwalniający się podczas letniej 
mineralizacji glebowej.

Nie znamy dziś jeszcze granic możliwości 
kukurydzy. Postęp genetyczny może zostać 
przyspieszony dzięki nowoczesnym technikom 
hodowli. Szacuje się, że znalezienie odmiany 
odpornej na niedobory wody, pozwolłoby  
w warunkach Środkowej Europy na wzrost 
plonów ziarna o 15 kwintali. 

Postęp genetyczny to jednak nie wszystko, 
trzeba więc podejmować działania na wielu płasz-
czyznach. Płodozmian powinien być dostosowany 
do różnych scenariuszy pogodowych i cenowych. 
Dodatkowym wsparciem procesów hodowlanych 
są nowe rozwiązania uprawowe. Konieczne jest 
zwiększenie udziału materii organicznej w glebie, 
zaś mulczowanie ogranicza straty wilgoci z gleby. 
Większa tolerancja odmian na chłody i przys-
pieszenie siewów wiosennych daje możliwość 
zmniejszenia problemów z wodą, której często 
brakuje pod koniec lata. Konieczny jest taki dobór 
obsady roślin, który pozwoli na wykorzystanie 
potencjału plonowania zarówno w warunkach 
pogody wilgotnej jak i suchej – kontynentalnej. 

Aby pomóc kukurydzy przetrwać suszę trze-
ba zadbać o gromadzenie wody w glebie. Zapasy 
wody możemy zwiększyć różnymi sposobami, 
m.in. poprzez: 
• zwiększenie pojemności wodnej gleby na sku-

tek zwiększenia ilości części spławialnych, 
a zwłaszcza zawartości materii organicznej, 

• zmniejszenia gęstości gleby w profilu za po-
mocą rozluźniających zabiegów mechanicz-
nych (głęboszowanie, głęboka orka), 

 
Tabela 1. Wpływ terminu wystąpienia suszy na rozwój i plonowanie kukurydzy 
 

Termin kalendarzowy  
wystąpienia suszy 

Faza rozwojowa  
kukurydzy Skutki suszy 

Susza od połowy mają  
do połowy czerwca 

2-8 liści  
(siew w terminie optymalnym 15-30.04) 

słabo widoczne;  
plusem jest głębsze korzenienie 

Susza od połowy mają  
do połowy czerwca 

kiełkowanie  
(siew w plonie wtórym 20-25.05) 

nierównomierne i opóźnione wschody;  
słaby rozwój roślin w późniejszych  

fazach wegetacji 
Susza od 2-3 dekady  
czerwca do 1 dekady lipca 

okres intensywnego wzrostu  
łodygi i liści 

słabo wyrośnięte rośliny  
i niskie plony biomasy 

Susza w 1 połowie lipca tworzenie kolb i zawiązków ziarna słabsze zawiązywanie się kolb;  
braki kolb na roślinach; małe kolby 

Gorąco i sucho między  
15 a 25 lipca kwitnienie i zapładnianie 

osłabienie żywotności pyłku, 
 a co za tym idzie nierówne zaziarnienie kolb; 

czubki kolb bez ziarna 

Sucha 1 połowa sierpnia rozwój kolb i nalewanie ziarna 
zasychanie łodyg i liści; przedwczesne  
dojrzewanie; mniejsze plony kiszonki,  

drobniejsze ziarno 
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• wprowadzenie bezorkowego sposobu uprawy 
• pokrycie gleb materią organiczną (mulczowa-

nie, siewy w mulcz) 
• płytka uprawa przed siewem oraz uprawy pie-

lęgnacyjne ograniczające parowanie z gleby
• nawadnianie (deszczowanie, nawadnianie 

kropelkowe)
• pasy zadrzewień i remizy śródpolne, ograni-

czające parowanie terenowe z pól uprawnych
• wapnowanie ułatwiające przemianę biomasy 

w związki próchniczne; 
• regulacja odczynu poprawia warunki wzrostu 

korzeni, bez których rośliny nie mogą pobrać 
dostatecznej ilości wody i składników pokar-
mowych.

Monitoring suszy w 2018 roku wykazał 
minimalne straty w kukurydzy

W sezonie 2018 dominującym czyn-
nikiem, który wpłynął na wyniki 

produkcji kukurydzy była nasilająca się susza. 
Ocena stanu zagrożenia suszą dokonywana jest 
na podstawie obliczeń Klimatycznego Bilansu 
Wodnego (KBW), opracowanym i realizowanym 
przez IUNG Puławy. Jest to różnica między 
poziomem opadów a parowaniem terenowym. 
Dla kukurydzy susza wiosenna okazała się nie-
zbyt groźna, bowiem jej potrzeby wodne w tym 
okresie są stosunkowo małe. Może się ona dość 
dobrze rozwijać mimo niższych opadów, wa-
runkiem jest jednak prawidłowe przygotowanie 
roli wiosną, tak aby nie stracić wody pozimowej.  
W kukurydzy czerwiec i początek lipca to okres, 
kiedy rosną korzenie kukurydzy i tworzy się 
masa wegetatywna. Susza w tym okresie to 
niższe rośliny i mniejsze plony biomasy. Wg 
raportu 6 (11 V-10 VII) średnia wartość KBW 
dla całego kraju była niska i wynosiła -178 mm. 
Podobnie jak „5” okresie oceny, najniższe war-
tości KBW w okresie 6 wystąpiły na terenach 
na zachód od Poznania, a deficyt wody osiągnął 
od -260 do -269 mm. Bardzo duży deficyt wody 
wynoszący od -240 do -249 mm notowano na 
terenie Niziny Wielkopolskiej, Szczecińskiej, na 
dużych obszarach Pojezierza Pomorskiego oraz 
na Kujawach (od -200 do -239 mm). 

W okresie letnim (okres oceny 11 VII-10 IX 
– raport 12) średnia dla Polski wartość KBW ule-
gła poprawie, ale w dalszym ciągu była ujemna  
i wynosiła -94 mm. Niestety w zachodniej części 

kraju odnotowano dalsze zwiększenie obszaru  
z niskimi wartościami KBW. Najniższe warto-
ści w dalszym ciągu występowały w Poznaniu 
i na terenach przyległych, na Ziemi Lubuskiej 
oraz na Nizinie Śląskiej (od -200 do -229 mm). 
Duży deficyt wody (od -180 do -199 mm) noto-
wany był dalej na całej Nizinie Wielkopolskiej  
i Szczecińskiej i północnej części Dolnego Ślą-
ska. We wschodniej części Polski deficyt wody 
był mniejszy, choć rejonami sięgał od -120 do 
-139 mm (np. Wysoczyzna Siedlecka, Pojezierza 
Chełmińskie).

Wg przyjętego w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi kryterium, susza  
w kukurydzy rozpoczyna się gdy wartość KBW 
przekroczy wartości rzędu -210 na glebach słab-
szych i -280 na glebach pszenno-buraczanych. 
Podane wyżej wartość KBW były przekroczone 
w szeregu miejsc w zachodniej Polsce – ale tylko 
w okresie wcześniejszym. W terminie letnim, 
kiedy kukurydza na skutek czteromiesięcznej 
suszy przedwcześnie dojrzewała i zasychała, 
opracowane dla kukurydzy mapy zagrożenia 
suszą wykazywały że suszy w tej roślinie nie 
ma w całym kraju (raport 12). Jednakże porów-
nując wartości krytyczne 2 i dane KBW można 
zauważyć, że wartości KBW były tuż poniżej 
wartości krytycznych. Tymczasem w rejonie 
środkowo-zachodnim praktycznie przez cały 
okres wegetacji kukurydzy panowała susza. 
Tak więc okazało się, że okresy oceny KBW 
są za krótkie w przypadku długotrwałej suszy. 
Należałoby więc przewidzieć taką sytuację  
i wprowadzić odpowiednie poprawki do progra-
mu Monitoring Suszy.

Dodatkowym problemem dla kukurydzy jest 
fakt, że w ww. rozporządzeniu przyjęto jako 
nieprzydatne dla niej gleby lekkie, wg kryte-
rium składu granulometrycznego. W pewnym 
przybliżeniu można przyjąć, że zalicza się do 
nich nie tylko klasę VI ale także większość 
klasy V i IVb. W efekcie tego bardzo wiele 
pól kukurydzianych nie mogło być objęte pro-
gramem odszkodowań. Oficjalne stwierdzenia 
o braku szkód w kukurydzy, czy uprawy na 
niewłaściwej glebie, miało negatywne skutki 
dla producentów tej rośliny w zachodniej części 
kraju, których wniosków o rekompensatę strat 
nie przyjmowano, mimo że straty plonu sięga-
ły często 50%. Miniony rok wykazał więc, że  
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w przypadku kukurydzy sposób obliczania za-
grożenia przez suszę nie sprawdził się. Wynika 
to głównie z tego, że zastosowany algorytm nie 
przewiduje że susza może trwać nie 6 tygodni, 
ale cztery miesiące. Przy takiej długości suszy 
zapasy wody w najlepszej nawet glebie kończą 
się. Należałoby więc być może sumować braki 
bilansowe z poszczególnych okresów rozwoju 
kukurydzy i innych roślin. 

Podsumowując trzeba stwierdzić, że mimo 
dużych braków wody, szereg plantacji ku-
kurydzy dało naprawdę dobre plony. Nawet 
w najbardziej dotkniętych suszą obszarach 
były mikrorejony, gdzie kukurydza plono-
wała wysoko. Kluczami do wyjaśnienia takiej 
sytuacji są: 

a) ogromne zdolności przystosowawcze ku-
kurydzy oraz 

b) korzystne okoliczności, że nieco większe 
opady nastąpiły w lipcu, a więc okresie 
największych potrzeb wodnych kukurydzy. 
Obserwacje wskazują, że wystarczył jeden 
dodatkowy większy opad burzowy w II czy 
III dekadzie lipca, by nawet w najbardziej 
suchym rejonie kukurydza odżyła i wydała 
dobry plon. 

prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prezes Rady PZPK
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Kukurydza – roślina przyjazna środowisku
Wraz ze wzrostem powierzchni uprawy kukurydzy i dobrymi wynikami plonowania uzy-

skiwanymi nawet w trudnych warunkach siedliskowych, rośnie grono zwolenników uprawy 
tej rośliny. Jednocześnie aktywizują się przeciwnicy, dla których zwiększone zainteresowanie 
producentów zasiewami kukurydzy wiąże się ze stratami w produkcji i dystrybucji nasion, 
zwiększoną konkurencją na rynku ziarna paszowego, ograniczeniami nw sprzedaży określonych 
środków ochrony roślin itd. Jest też duża grupa głośnych medialnie osób, dla których kukury-
dza jest ciągle gatunkiem obcym, najeźdźcą wypierającym gatunki rodzime, a co za tym idzie 
wprowadzającym znaczne zmiany w biocenozach rolniczych i całej przyrodzie ożywionej.

Dodatkowo oliwy do ognia dolewa fakt, że 
kukurydza jest jedyną rośliną, której zmodyfi-
kowana genetycznie forma MON 810 uzyskała 
oficjalne zezwolenie do uprawy w warunkach 
UE. Wprawdzie dziś uprawa odmian zawierają-
cych ten konstrukt genowy została w większości 
krajów UE wyhamowana, ale ciągle jest na 
szeroką skalę uprawiana w Hiszpanii i po części 
Portugalii. Chętnie więc używa się argumentów, 
że kukurydza jest rośliną zagrażająca środowi-
sku np. jako nośnik obcych genów; powoduje 
zwiększone zagrożenie erozją; jednostronnie 
wyczerpuje glebę; wymaga zwiększonej che-
mizacji a jej monokulturowe pola to ”pustynia 
kukurydziana”. Dlatego też trzeba obalać te 
mity pokazując rzeczywiste uwarunkowania 
i możliwości przeciwdziałania ewentualnym 
zagrożeniom. 

Kukurydza a ochrona przed erozją

Jednym z podstawowych zadań we współ-
czesnym rolnictwie jest ochrona gleby 

przed erozją. Erozja gleb jest jednym z głów-
nych czynników degradujących rolniczą prze-
strzeń produkcyjną. Jej skutki przejawiają się w 
niekorzystnych i trwałych zmianach warunków 
przyrodniczych i gospodarczych. Na skutek 
erozji zmianom ulega rzeźba terenu i stosunki 
wodne ale także ma wpływ na rozłóg, deformu-
je powierzchnie i granice, niszczy urządzenia 
techniczne, powstają bruzdy i wąwozy. Z punk-
tu widzenia produkcyjności, erozja to przede 
wszystkim utrata urodzajnej warstwy gleby,  
w tym zwłaszcza części spławianych i materii 
organicznej oraz niekorzystne zmiany w skła-
dzie i zawartości substancji pokarmowych. 
Utracone substancje nawozowe i ŚOR zanie-
czyszczają wody powierzchniowe, a ponadto 

część z tych substancji rolnik musi uzupełnić na 
polu w postaci dodatkowego nawożenia.

Zagrożenie erozją w Polsce jest na ogół 
niedoceniane, tymczasem wg szacunków 
około 1/3 obszaru naszego kraju jest poważ-
nie zagrożona erozją wodną, a kolejne 1/3 
obszaru to tereny z stosunkowo silną erozją 
wietrzną. Średnioroczne straty gleby dla 
Polski szacowane są na 76 t/km2, przy sil-
nym regionalnym zróżnicowaniu: od 2,7 t/ 
/km2 w Krainie Wielkich Dolin do 280 t/km2 

na Pogórzu i dolinach górskich. Zagrożenie 
jest więc różne w zależności od regionu Polski, 
gatunku roślin i sposobu uprawy, ale występuje 
prawie wszędzie. Straty na skutek erozji wodnej 
są większe w terenie falistym, zaś erozji wietrzej 
–na terenach płaskich.

Kukurydza z racji siania w szerokie między-
rzędzia i powolnego wzrostu wiosną, uznawana 
jest za roślinę sprzyjającą powstawaniu erozji. 
Wiąże się to ze specyfiką jej rozwoju i metod 
uprawy. Jest przede wszystkim rośliną sianą 
późno i późno zakrywająca międzyrzędzie, co 
zwiększa destrukcyjny wpływ kropli deszczu 
na agregaty glebowe oraz ułatwia wymywanie 
lub wywiewanie cząstek spławialnych. Jak 
wykazały doświadczenia amerykańskie, erozji 
sprzyja tradycyjny europejski system upra-
wy roli. Tymczasem w Polsce, podobnie jak  
w innych krajach europejskich, dominuje ciągle 
uprawa płużna, zakładająca wykonanie głębo-
kiej orki przedzimowej i szeregu uprawek uzu-
pełniających. Jednakże nieokryta roślinnością  
i wzruszona przez orkę i uprawki wiosenne rola, 
bardzo łatwo podlega erozji wodnej i wietrznej. 
Z tych powodów, tradycyjną uprawę płużną za-
stępuje się coraz częściej uprawą konserwującą. 
Podstawową zasadą uprawy konserwującej 
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jest utrzymywanie przez zimę powierzchni 
pola chronionej roślinami lub resztkami po-
żniwnymi, tj. ścierniskiem i pociętą słomą lub 
przynajmniej ścierniskiem.

Aktualnie obserwuje się wiele modyfikacji 
systemów uprawy roli. Modyfikacje te dotyczyć 
mogą spłycenia głębokości orki, upraszczania 
uprawy poprzez agregatowanie narzędzi lub 
rezygnację z niektórych zabiegów, aż do wpro-
wadzania bezorkowych systemów uprawy roli.  
W technologii bezorkowej, przy stosowaniu zmi-
nimalizowanej uprawy do obróbki ścierniska po 
zbożach lub po kukurydzy najczęściej używa 
się ciężkich bron talerzowych lub kultywatorów 
ścierniskowych lub uniwersalnych. Tak upra-
wione pole z dużą ilością resztek pożniwnych 
na powierzchni pozostawiane jest przez zimę. 
Wiosną najczęściej wykonuje się jednorazowy 
przejazd tym samym lub podobnym narzędziem 
i przystępuje do siewu.

Skrajnym przypadkiem jest tzw. „uprawa 
zerowa”, gdzie jedynym zabiegiem jest siew 
wykonywany w nieuprawioną glebę. Stąd meto-
da ta nazywana jest też siewem bezpośrednim. 
Siew bezpośredni, zmniejsza energochłonność  
i koszty produkcji, pozwala też na skrócenia 
czasu przygotowania pola do siewu a także 
prowadzenia uprawy bardziej przyjaznej środo-
wisku. Powierzchnia pola pokryta rozdrobnioną 
słomą i stabilizowana przez ścierń i korzenie 
rośliny przedplonowej zapewnia zmniejsze-
nie zagrożeń erozyjnych. Niestety rezygnacja  
z uprawy roli powoduje najczęściej znaczący 
wzrost zachwaszczenia, a jego zwalczanie może 
pochłonąć oszczędności uzyskane poprzez 
ograniczenia w uprawie roli. Na skutek większej 
zwięzłości, temperatury gleby mogą być wyraź-
nie niższe: o 1,5-2.0o w maju i jeszcze ok. 0.50 
w końcu czerwca. Taka chłodna gleba niezbyt 
sprzyja rozwojowi kukurydzy. 

Interesującą dla producentów kukurydzy 
może być metoda „siewu w mulcz”, gdzie 
obok minimalizacji zabiegów uprawowych, 
istotnym elementem jest wykonanie zasiewu 
międzyplonu, którego rośliny wykorzystywane 
są jako osłona (mulcz) pokrywająca i chronią-
ca glebę przez jesień-zimę i wiosnę. Wiosną  
w owe resztki roślinne wsiewane mogą być 
różne rośliny uprawne, w tym także kukurydza. 
Siew kukurydzy w mulcz roślin poplonowych 

powinien być jednym z preferowanych metod 
jej uprawy. Lepsze wyniki uzyskuje się przy 
stosowaniu jako mulczu międzyplonu, który 
ginie w okresie zimy jak np. gorczyca czy fa-
celia. Daje on po pierwsze dobrą ochronę gleby,  
a wiosną szybko rozkłada się i nie przeszkadza 
w rozwoju kukurydzy. Po drugie rosnące jesie-
nią rośliny przechwytują składniki pokarmowe, 
a wiosną rozkładając się oddają je. W przypadku 
międzyplonów z roślin ozimych (żyto, rzepak) 
sytuacja jest trudniejsza. Najlepiej wykonać 
wtedy wiosną dość wcześnie desykację i do-
bre odchwaszczenie, a plony kukurydzy nie 
powinny różnić się znacząco od uprawy kon-
wencjonalnej. Zbyt silny rozwój rośliny poplo-
nowej spowoduje jednak, że siew w taki mulcz 
może okazać się zawodny z uwagi na gorsze 
wschody i niższe temperatury gleby w począt-
kowym okresie rozwoju kukurydzy. Może to 
być problemem w latach o chłodnej wiośnie. 
Przy dobrej organizacji pracy i dobrej pogodzie 
niezłe plony kukurydzy kiszonkowej można też 
uzyskać stosując siew bezpośredni w ścierń żyta 
zebranego na zielonkę. Generalnie jednak przy 
wykorzystywaniu poplonu ozimego na zielonkę 
obserwuje się gorsze wschody i pogorszenie plo-
nowania na skutek opóźnienia siewu kukurydzy 
oraz zmniejszenia zapasów wody. 

Nowa koncepcja zwana z angielskiego: 
strip-till, łączy pasową uprawę roli z pozosta-
wieniem nieuprawionej 60-70% powierzchni  
z mulczem roślinnym, zapewniając rozwiązanie 
dużej części tych problemów. Samodzielny lub 
nabudowany na siewniku punktowym agregat 
uprawowy wzrusza pas gleby o szerokości 
25-30 cm pod przyszły rząd roślin, natomiast 
międzyrzędzia pozostawia nieuprawione. Do-
datkowo na ramie można nabudować aplikator 
płynnych nawozów organicznych lub mineral-
nych, a także opryskiwacz. Zaletą tej metody 
jest przede wszystkim poprawa warunków 
rozwoju korzeni oraz szybsze i głębsze ocieple-
nie gleby, co pozytywnie wpływa na wschody 
kukurydzy. Uprawa taka dodatnio wpływa na 
rozwój systemu korzeniowego kukurydzy, które 
mają skłonność do lepszego rozwoju w strefach  
o małym zagęszczeniu. Korzenie roślin rów-
nież dążą w kierunku dostępnych składników 
pokarmowych i wody, co jest istotne zwłaszcza 
w warunkach suszy. 
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W przypadku takich roślin jak kukurydza 
czy buraki, uznawanych dotychczas za sprzy-
jające erozji wodnej i wietrznej, dopracowane 
metody uprawy konserwującej zmniejszają 
erozję oraz pozwalają zachować żyzność i pro-
dukcyjność pól,. Co ciekawe, wskazane wyżej 
modyfikacje w gospodarstwie bardzo często 
rozpoczyna się od kukurydzy. Kukurydza 
znosi dobrze uproszczenia w uprawie roli, siew  
w mulcz czy strip-till, warunkiem jest jednak po-
siadanie odpowiednich narzędzi i odpowiednie 
dostosowanie uprawy do lokalnych warunków. 
Dla kukurydzy opracowano szereg rozwiązań, 
których umiejętne zastosowanie pozwala dobrze  
chronić glebę przed utratą składników pokar-
mowych i ograniczać erozję. Należą do nich:
• redukcja intensywności i głębokości obróbki 

gleby – rezygnacja z orki, płytka uproszczo-
na uprawa, z pozostawieniem części resztek 
roślinnych na powierzchni pola 

• uprawa konserwująca z międzyplonem jako 
mulczem roślinnym pozostawianym przez 
okres zimowy, z zastosowaniem zminimalizo-
wanej i dostosowanej do możliwości siewnika 
uprawy wiosennej

• uprawa konserwująca z mulczem i metodą 
siewu pasowego (strip-till)

• podsiewy roślin zielnych w międzyrzędzia 
– po wzejściu kukurydzy. Rośliny te chronią 
pole w trakcie rozwoju i po zbiorze kuku-
rydzy, a pozostawione przez zimę wiosną 
mogą być zebrane na paszę. Jednakże metoda 
jest przydatna tylko w rejonach o większych 
opadach 

• poprzeczne pasy zielone (np. żyta ozimego)  
w newralgicznych miejscach stoku, zapewnia-
jące ograniczenie niebezpiecznych spływów. 
Zdesykowane wiosną pasy powinny pozostać 
na polu chroniąc glebę również w trakcie 
wzrostu kukurydzy

• technologia uprawy zerowej z siewem bezpo-
średnim kukurydzy – skuteczna w rejonach 
stepowych o cieplejszym klimacie; mniej 
przydatna w warunkach Środkowej Europy

• kształtowanie pola w celu zmniejszenia 
długości zboczy (erozja wodna) lub długości 
rozłogu (wyhamowanie wiatrów) np. poprzez 
tworzenie poprzecznych tarasów lub zadrze-
wień śródpolnych

• zastosowanie zmniejszonej rozstawy rzędów 
(poniżej 45 cm) co zwiększa powierzchnie 
liściową i znacząco przyspiesza zakrycie 
międzyrzędzi przez kukurydzę

• dobór odmian po kątem dobrego wigoru 
wzrostu początkowego i w efekcie wczesnego 
zakrycia gleby

•  dbanie o zwiększoną reprodukcję substancji 
organicznej – nawożenie słomą, nawozami 
naturalnymi i organicznymi.
Na terenach szczególnie narażonych na ero-

zję, skuteczną metodą okazuje się sianie kukury-
dzy w mniejszej rozstawie rzędów. Zmniejszenie 
szerokości międzyrzędzi z 75 do 25-40 cm 
zapewnia wcześniejsze o 2-5 tygodni zakrycie 
międzyrzędzi, co daje lepszą ochronę gleby 
zwłaszcza w przypadku silnych deszczy na prze-
łomie wiosny i lata. Wg przepisów niemieckich, 
na terenach zagrożonych erozją tradycyjna upra-
wa gleby pod kukurydzą jest możliwa tylko wte-
dy, gdy szerokość międzyrzędzi będzie mniejsza 
niż 45 cm. Jeśli planujemy siew w mulcz czy 
siew bezpośredni, zwężanie międzyrzędzi nie 
zawsze będzie możliwe ze względów technicz-
nych, a ponadto liczyć się trzeba z opóźnieniem 
wschodów i zakrywania międzyrzędzi. Jest to 
skutek słabszego nagrzania gleby i wolniejsze-
go rozwoju początkowego. Warto pamiętać, że 
ochrona gleby może być rozwiązana tylko kom-
pleksowo, z uwzględnieniem specyfiki terenu  
i kolejnych roślin uprawianych w zmianowaniu. 
W ostateczności rolnikowi pozostaje jeszcze 
przekwalifikowanie problematycznych areałów  
i stworzenie na nich trwałych użytków zielo-
nych, zadrzewień itp. 

Kukurydza to mniej „chemii” w rolnictwie

W ostatnich czasach wiele uwagi po-
święca się ocenie zagrożeń wynikają-

cych ze spływu substancji chemicznych z pól.  
W opinii forsowanej przez tzw. ekologów jak 
też niektórych publicystów, kukurydza jawi 
się jako roślina zagrażająca wręcz środowisku 
naturalnemu, a jej pola określa się jak „pustynię 
kukurydzy”. Przeczą temu wyniki wielu badań. 
Wprawdzie intensywna, prowadzona konwen-
cjonalnymi metodami uprawa kukurydzy może 
sporadycznie prowadzić do zagrożeń środowi-
skowych, ale w przypadku stosowania metod 
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uprawy konserwującej, zbilansowanego nawo-
żenia z dużym udziałem nawozów organicznych,  
a także biologicznych metod ochrony, kukury-
dza jawi się jako jedna z najbezpieczniejszych 
roślin. Pośrednim dowodem na to jest coraz 
większy areał kukurydzy uprawianej w gospo-
darstwach ekologicznych.

Kukurydza jest specyficzną rośliną, dość 
znacznie różniąca się biologią od pozostałych 
roślin, a zwłaszcza zbóż. Wbrew obiegowej opi-
nii ilość nawozów mineralnych i środków ochro-
ny roślin stosowanych na kukurydzą nie jest 
wcale większa, ale wręcz znacząco mniejsza niż  
w intensywnej uprawie pszenicy czy rzepaku. 
Wg oficjalnych tabel pobrania składników po-
karmowych zalecanych do stosowania w Polsce 
do obliczania bilansu składników, zapotrzebo-
wanie NPK na produkcję jednej tony ziarna, jest  
w przypadku kukurydzy podobne jak dla in-
nych zbóż. W przypadku azotu wynosi ono 26 
kg, czyli jest nieco wyższe niż dla jęczmienia 
czy żyta (24 kg), ale niższe niż dla pszenicy, 
pszenżyta i owsa (27 kg) i znacznie niższe niż 
dla gryki (42 kg), czy rzepaku i słonecznika 
(50-55 kg). Wprawdzie można upierać się, że 
wydajność kukurydzy jest większa niż innych 
zbóż, co powoduje konieczność większego 
nawożenia, ale nie jest to do końca prawdziwe 
wobec możliwości szerokiego stosowania nawo-

zów organicznych pod kukurydzę. W związku 
z tym, zużycie NPK w kukurydzy często bywa 
znacząco mniejsze niż w pszenicy, burakach 
cukrowych, nie mówiąc już o rzepaku. Z tego 
względu umiejscawiając kukurydzę w płodo-
zmianie, można łatwiej bilansować składniki 
pokarmowe i nie dopuszczać do dodatniego 
bilansu azotu czy fosforu. 

Wiele do zrobienia jest jeszcze w zakresie 
nawożenia kukurydzy, zwłaszcza w przypadku 
uprawy bezorkowej i strip-till-u. Problemem 
jest tu np. sposób aplikacji nawozów, zwłaszcza 
płynnych nawozów organicznych. W Niem-
czech nadspodziewanie dobre efekty uzyskano 
poprzez głęboką aplikację gnojowicy wraz  
z inhibitorem nitryfikacji pod rządkiem kukury-
dzy, aplikowanej na głębokość przynajmniej 15 
cm, a najlepiej 20-25 cm. Okazało się, że udział 
N-NH4 w ogólnym azocie zawartym w górnej 
warstwie gleby jest przy takiej metodzie bardzo 
wysoki, zwłaszcza po zastosowaniu inhibitora 
nitryfikacji. Stwierdzono bardzo gęste przera-
stanie korzeni kukurydzy w depozycie gnojowi-
cy, Jest to o tyle ważne, że jak wynika z naszych 
badań prowadzonych w Katedrze Agronomii 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dobra 
dostępność formy amonowej azotu jest bardzo 
ważna dla rozwoju początkowego kukurydzy,  
a zwłaszcza rozwoju korzeni. Metoda głębo-
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kiego umiejscawianie dawki nawozu może do-
tyczyć także nawozów mineralnych, zwłaszcza 
zawierających łatwo ulatniający się azot. 

Ze względu na późne wschody kukurydzy, 
coraz większej krytyce poddaje się celowość 
obliczania dostępnej ilości azotu na podstawie 
wczesnowiosennego badania Nmin i obliczania na 
tej podstawie docelowej dawki N. Chodzi o to, 
że pobrana w końcu marca próba. nie odzwier-
ciedla dalszej, zachodzącej w ciągu następnych 
1,5-2 miesięcy mineralizacji azotu, a tym samym 
możliwości jego pobrania przez kukurydzę. Jak 
wykazują dane niemieckie na podstawie blisko  
5 tysięcy prób, w pobranych w fazie 6-8 liści ku-
kurydzy próbkach, zawartość azotu dostępnego 
w glebie była średnio o ponad 80 kg/ha wyższa 
niż z prób pobranych w typowym dla Nmin okre-
sie. Wdrożenie takiego systemu w Polsce pozwo-
liłoby racjonalniej i taniej nawozić kukurydzę 
azotem, a jednocześnie skutecznie likwidować 
nadmiar azotu w glebie, co wymagane jest  
w nowej dyrektywie nawozowej. 

Praktyczne obserwacje wskazują, że w go-
spodarstwach, gdzie sieje się duzo kukurydzy 
(np. 50% areału) zużywa się kilkakrotnie mniej 
substancji czynnej ŚOR na 1 hektar, w porów-
naniu do gospodarstw gdzie kukurydzy uprawia 
się mało lub wcale. Potwierdziły to badania pro-
wadzone na licznej grupie gospodarstw w USA 
oraz w Niemczech, które wskazują, że zużycie 
środków ochrony roślin jest ujemnie skorelowa-
ne z rosnącą powierzchnią kukurydzy w kraju i 
jej zwiększającym się jej udziałem w strukturze 
zasiewów gospodarstwa. Zapotrzebowanie na 
środki ochrony roślin jest oczywiście różne  
w zależności od asortymentu. Jak wiadomo, 
uprawa kukurydzy nie może obejść się bez herbi-
cydów, stąd ich zużycie nie odbiega znacząco od 
ilości stosowanych w innych roślinach. Jednakże 
sumaryczne ilości zużywanych fungicydów  
i insektycydów, a także pozostałych substancji 
stosowanych w ochronie roślin są znacznie 
mniejsze niż zalecane i stosowane w innych 
roślinach. Można nawet powiedzieć, że póki co 
środki te w kukurydzy stosowane są sporadycz-
nie i w niewielkich ilościach. 

W ostatnich czasach wiele uwagi poświęca 
się ocenie emisji gazów cieplarnianych z różnych 
działów gospodarki, w tym także rolnictwa.  
W wybiórczej ocenie kukurydza jawi się jako 

roślina zagrażająca wręcz środowisku natural-
nemu, z racji dużego zużycia energii z paliw 
kopalnych. Często operuje się pojęciem tzw. 
śladu węglowego, gdzie kukurydzę wskazuje 
się nawet jako jednego z winowajców rosnącej 
zawartości CO2 w atmosferze. Jest to po części 
prawdziwe, jeśli operuje się tylko emisją wy-
dzielanego (przeliczeniowego) dwutlenku węgla 
jako skutku stosowanych zabiegów uprawo-
wych. Natomiast często świadomie nie uwzględ-
nia się znacznych ilości magazynowanego przez 
kukurydzę CO2. Tymczasem kukurydza to jedna 
z najbardziej wydajnych fabryk węglowodanów 
w świecie roślin, potrafiąca zmagazynować 
nawet 2-2,5 raza więcej dwutlenku węgla niż 
typowy las strefy umiarkowanej. Warto spojrzeć 
na wyniki badań przeprowadzonych 10 lat temu 
w Niemczech, gdzie wykazano, że wprawdzie 
emisja gazów cieplarnianych (w ekwiwalencie 
CO2) z tytułu nakładów na uprawę kukurydzy 
nie należy do najniższych, ale dzięki wysokiemu 
plonowaniu zapewnia ona dwukrotnie większe 
wiązanie CO2 w powstałej biomasie (rys. 1). 
Efektywność ta będzie znacznie lepsza, jeśli 
kukurydzę nawozić się będzie nawozem gospo-
darskim takim jak jak gnojowica czy poferment 
z biogazowni.

prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prezes Rady PZPK
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Siewniki punktowe do kukurydzy
W Polsce są obecnie oferowane siewniki punktowe wielu producentów maszyn rolniczych  

w wersjach 4, 6, 8 i 12 rzędowej. Zdecydowana większości siewników opcjonalnie jest przysto-
sowana do nabudowania na nich urządzeń do nawożenia startowego nawozami granulowanymi  
i płynnymi. Mogą być też montowane aplikatory mikrogranulatów.

W ofercie rynkowej siewników punktowych 
do kukurydzy zdecydowanie dominują siewniki 
pneumatyczne producentów krajowych oraz za-
granicznych takich jak Unia Group, Amazone, 
Gaspardo, Horsch, Kuhn, Kverneland, Mono-
sem, Ozdöken z Turcji czy Väderstad. Dostępne 
są również siewniki punktowe mechaniczne 
produkowane przez Fabrykę Maszyn Rolni-
czych Sp. z o.o. MEPROZET w Międzyrzecu 
Podlaskim (S-100 i S-100/6), które charaktery-
zują się prostą konstrukcją i obsługą.

Siewniki mechaniczne
Siewniki firmy MEPROZET są wyposażo-

ne w dwa rodzaje tarcz (do nasion mniejszych 
i dużych), które są dostosowane do zróżni-
cowanej wielkości nasion kukurydzy. Tarcza 
wybierająca nasiona z komory ma na końcach 
ramion umieszczone łyżeczki, które napełniają 
się pojedynczymi ziarniakami. Następnie na-
siona poprzez otwór w górnej części przegrody 
przekazywane są do tarczy z łopatkami, która 
przenosi i wyrzuca nasiona do bruzdy. Produ-
cent zaleca siew tym siewnikiem z prędkością 
do 6 km/h. Siewnik dodatkowo może być wy-
posażony w aplikator do rzędowego wysiewu 
nawozu mineralnego (nawożenia startowego).

Siewniki pneumatyczne
UNIA GROUP produkuje siewnik pneu-

matyczny Delta z podciśnieniowym systemem 
wysiewu, który jest dostępny w trzech szeroko-
ściach roboczych: 4, 6 i 8 sekcji wysiewających). 
W zależności od potrzeb, maszyny mogą być 
wyposażone w redlice wysiewające płozowe lub 
talerzowe (wersja D) oraz w tarcze wysiewające 
o różnej liczbie i średnicy otworów. Siewnik 
jest wyposażony w przekładnię zębatkową  
o 6 przełożeniach, zintegrowany napęd wszyst-
kich sekcji oraz hydrauliczny przerzutnik 
znaczników na dwóch siłownikach. Sek-
cja wysiewająca jest wyposażona w układ 
szybkiego opróżniania zbiornika z nasion, 
bezstopniową regulację głębokości pracy 

oraz jest zawieszona na równoległoboku.  
W ramach dodatkowego wyposażenia oferowa-
ny jest wózek transportowy dla wersji 4,2 i 6 
m, wał przegubowo-teleskopowy, podsiewacz 
nawozów oraz komputer do kontroli pracy 
siewnika. System elektroniczny kontroluje 
wysiew nasion, zlicza powierzchnię dzienną 
i sumaryczną zasiewu oraz informuje o pręd-
kości siewu.  Podsiewacz nawozów może mieć 
na wyposażeniu zbiorniki o różnych pojemno-
ściach: 2×200 dm3; 1×850 dm3 lub 4×200 dm3, 
które mogą być wykonane z blachy lakierowa-
nej lub kwasoodpornej. Pojemność zbiornika 
na nasiona wynosi 54 dm3.

Niemiecki producent Amazone ma w swojej 
ofercie dwa rodzaje maszyn do siewu kukury-
dzy: ED i EDX (na duże powierzchnie).  Siew-
niki ED występują w wersjach z 4, 6, 8 albo  
12 sekcjami wysiewającymi i mogą pracować  
z prędkością roboczą do 15 km/h. Firma oferuje 
liczne tarcze rozdzielające, które są wykonane 
ze tworzywa sztucznego i mogą być szybko 
wymienione. Przekładnia z kołami łańcucho-
wymi ma 36 przełożeń, które dają możliwość 
(zależnie od stosowanych tarcz), na uzyskiwanie 
odstępów między nasionami od 2 do 53,8 cm. 
Siewniki ED można agregować ze zbiornikami 
nawozowymi, które mogą być umieszczone  
z tyłu lub czołowo.

Inny producent niemiecki – firma Horsch 
oferuje siewnik Maestro w dwóch wersjach CC  
i SW. Oprócz nasion kukurydzy maszyny 
te mogą wysiewać także buraki cukrowe, 
słonecznik i sorgo. Siewniki mogą pracować  
z prędkością roboczą do 12 km/h, a nasiona są 
wysiewane w oryginalny sposób, który został 
opatentowany przez producenta. System dozu-
jący zbudowany jest z specjalnej tarczy, która 
nie posiada otworów. Tarcza została wyposa-
żona w specjalne zewnętrzne otwarte wycięcia, 
które współpracując ze zgarniakiem nasion. Ta-
kie rozwiązanie pozwala na osiągnięcie bardzo 
dobrych efektów pojedynkowania ziarniaków 
w szerokim zakresie częstotliwości od 0 do 30 
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Hz. Przy czym 30 Hz odpowiada prędkości 
12 km/h przy standardowym wysiewie 90.000 
nasion kukurydzy na hektar. Siewniki Meastro 
są wyposażone w komputery pokładowe oparte 
na ISOBUS, dzięki którym operator otrzymuje 
informacje o jakości pracy maszyny (o przepu-
stach podczas siewu czy miejscach podwójnego 
wysiewu). Maestro CC wyposażony jest zbior-
nik nawozu mineralnego o pojemności 2800 
litrów oraz indywidualne zbiorniki na nasiona 
mieszczące po 70 dm3 każdy.

Firma Kverneland oferuje siewnik Optima 
w licznych wariantach szerokości i wyposażenia 
oraz kilku rodzajach ram. Można nim wysiewać 
nasiona kukurydzy, słonecznika, fasoli, bura-
ków cukrowych, soi, zielonego groszku oraz na-
siona innych roślin. Siewnik może być wyposa-
żony w sekcje do siewu konwencjonalnego oraz  
w sekcje talerzowe typu HD, co daje możliwość 
wykorzystywania go do siewu konwencjonalne-
go, bezpośredniego oraz w mulcz. Opcjonalnie 
siewnik może być wyposażony w elektryczny 
napęd sekcji wysiewających. Na ramie siewnika 
można nabudować zbiorniki na nawóz mineral-
ny oraz aplikatory mikrogranulatów. 

Francuska firma Monosem na polskim ryn-
ku proponuje kilka rodzajów maszyn do siewu 
kukurydzy. Najprostszy model, to NC Classic 
wyposażony w stopkowe sekcje wysiewające 
z rozstawem wynoszącym 75 cm. Siewniki 
punktowe NC Classic, podobnie jak siewniki 
punktowe Monosem NG Plus 3 i NG Plus 4 
oraz EXTEND są wyposażone w szczelny  
i niezawodny aparat wysiewający wykonany  
z odlewu aluminiowego. Solidne tarcze wysie-
wające są wykonane ze stali nierdzewnej i mają 
grubości 1,5 mm, co zapewnia im sztywność  
i trwałość.  Mieszadło tak jak zgarniacz nad-
miaru nasion są wykonane z brązu, przez co 
ziarna nie elektryzują się. Wymianę tarcz wy-
siewających można wykonać bez dodatkowych 
narzędzi. Siewniki MONOSEM NC 4-rzędowe 
mogą być wyposażone w podsiewacz do nawo-
zów granulowanych ze zbiornikiem z tworzywa 
sztucznego o pojemności 350 litrów (2 zbior-
niki, każdy po 175 litrów). Natomiast siewniki 
6-rzędowe w podsiewacz z dwoma zbiorniki po 
270 litrów każdy lub w podsiewacz metalowy  
o pojemności 980 litrów.

Fot. 1. Siewniki punktowe bez podsiewacza nawozów mineralnych są obecnie coraz rzadziej nabywane  
przez producentów rolnych
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Firma Kuhn jest producentem siewników 
Maxima 2 oraz Planter 3, które są maszynami 
uniwersalnymi polecanymi do wysiewu wielu 
gatunków roślin w róznych warunkach polo-
wych. Siewnik Maxima 2 w  wersji podsta-
wowej jest oznaczona symbolem „M” z ramą 
sztywną i możliwością zamontowania od 3 do 
18 sekcji z rozstawem wynoszącym od 37,5 do 
90 cm w zależności od konfiguracji i wyposa-
żenia. Maxima 2 umożliwia wykonanie precy-
zyjnego siewu z prędkością do 8 km/h dzięki 
tarczom wysiewającym o dużej średnicy. Dzięki 
temu rozwiązaniu, nasiona są pobierane wolniej  
i tarcza może je dokładniej przechwytywać. Dla 
uzyskania prawidłowego wysiewu przez każdą 
sekcję, zastosowano kanał powietrzny o takiej 
samej długości. 

Siewniki Planter 3 wyróżnia się nisko 
umieszczonym punktem spadania nasion (mniej 
niż 10 cm od powierzchni pola). Dzięki temu 
można uzyskać bardzo dokładne  rozmiesz-
czenie nasion w wysiewanym rzędzie. Siewnik 
może  być wyposażony w kilka typów redlic 
w celu dostosowania go do pracy w różnych 

warunkach polowych: redlica stopkowa do 
siewu na glebie dokładnie uprawionej, redlica 
stopkowa z zabezpieczeniem non-stop, redlica 
talerzowa do siewu w mulcz z zabezpieczeniem 
non-stop oraz redlica talerzowa montowana 
sprężynowo. Siewnik nawozowy jest wyposa-
żony w polietylenowe zbiorniki oraz rowkowe 
aparaty wysiewające. Zróżnicowane pojemno-
ści zbiorników 2×190 dm3; 2×260 dm3; 950 dm3  
i 1350 dm3 pozwalają na dostosowanie maszyny 
do oczekiwanej dawki wysiewu oraz warun-
ków pracy. Konstrukcja siewnika została tak 
zaprojektowana, aby była możliwość rozmiesz-
czenia sekcji wysiewających ze zbiornikami na 
nasiona o pojemności 47 dm3 w z uzyskaniem 
rozstawu rzędów od 25 cm. Maszyna została też 
wyposażona w pneumatyczny system wysiewu 
mikrogranulatów oraz panele sterujące umoż-
liwiające monitorowanie wysiewu nasion. Na 
wyposażeniu siewnika jest również sterownik 
pozwalający na ręczne lub automatyczne wyłą-
czanie poszczególnych sekcji w celu zakładanie 
ścieżek technologicznych.

Fot. 2. Siewniki punktowe z ramą teleskopową składaną hydraulicznie są wygodne w użytkowaniu
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Firma Kongskilde jest producentem siewni-
ków do kukurydzy Demeter Variosem VM, które 
są wytwarzane w fabryce w Kutnie. Maszyna 
z nabudowanym siewnikiem nawozowym jest 
dostępna w dwóch wersjach: VM4 z dwoma 
zbiornikami o ładowności 340 l i VM6 z dwoma 
zbiorniki o ładowności łącznej 550 l. W siewniku 
zastosowano podciśnieniowy system wysiewu, 
łańcuchową przekładnię napędową i redlice 
stopkowe. Duński producent oferuje również 
kilka typów siewników punktowych Becker. 
Najprostsza wersja Eco-Line dostępna jest z 4, 6, 
8 lub 12 sekcjami wysiewającymi oraz z rama-
mi: sztywną, składaną teleskopowo i składaną 
dwupoziomowo o szerokościach roboczych od 
3 do 9 metrów. Sekcje wysiewające na ramach 
mogą być rozmieszczone w odległościach od 40 
cm (standardowo szerokość międzyrzędzi wy-
nosi 75 cm). Zespół wysiewający pneumatyczny 
nadciśnieniowy oznaczony symbolem M20 jest 
wyposażony w tarczę ze stożkowymi komór-
kami umieszczonymi na jej obwodzie. Tarcza 
z komórkami w kształcie stożków obraca się  
w obudowie zespołu wysiewającego, umieszczo-

nego pod wylotem zbiornika na nasiona. Komór-
ki po wypełnieniu kilkoma nasionami dostają się 
w zasięg strumienia powietrza wydmuchiwanego 
z dyszy. Ukierunkowany strumień powietrza 
wydmuchuje nadmiar nasion i na dnie komórki 
pozostaje tylko jedno ziarno, które przez ciśnie-
nie powietrza jest utrzymywane do momentu, 
gdy będzie umieszczane w glebie.

Włoska firma Gaspardo dysponuje bogatą 
ofertą siewników punktowych do kukurydzy, 
buraka, słonecznika i innych roślin. Siewniki 
punktowe Gaspardo mogą być wyposażone  
w sekcję stopkową (symbol SP) oraz talerzową 
(symbol MT). Napęd sekcji jest realizowany za 
pośrednictwem wału kardana. Takie rozwią-
zanie nie wymaga smarowania i konserwacji, 
ponieważ  spiekane tuleje samosmarujące pod 
wpływem obciążenia wydzielają cząstki oleju, 
które smarują przegub. Na ramach mogą być 
nabudowane siewniki do nawożenia startowego 
z możliwością aplikowania od 50 do 700 kg/ha 
nawozu.

Szwedzki producent maszyn rolniczych 
Väderstad produkuje siewnik punktowy Tem-

Fot. 3. Siewnik punktowy Tempo firmy Väderstad może pracować z prędkością do 20 km/h
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po, którym można wysiewać nasiona kukury-
dzy, bawełny, słonecznika, soi i sorgo. Sekcje 
wysiewające siewnika są napędzane silnikami 
elektrycznymi, więc w każdym momencie 
można włączyć lub wyłączyć dowolną sekcję. 
Maszyna wysiewa nasiona w systemie o nazwie 
„Power Shoot”, który polega na pobieraniu 
nasion z układu dozującego i dalszym ich prze-
noszeniu poprzez krótki i wąski przewód prosto 
do gleby. Po opuszczeniu układu dozującego, 
nasiona są przenoszone z dużą prędkością (50 
km/h; „wystrzeliwane”), na skutek różnicy 
między ciśnieniem wytworzonym w układzie 
dozującym a ciśnieniem atmosferycznym. 
Taki system wysiewu cechuje się dokładnością  
i możliwością pracy z dużą prędkością. Charak-
teryzuje się małą wrażliwością na drgania i jest 
niezawodny podczas pracy na skłonach. Kon-
strukcja redlic zapewnia bezproblemową pracę 
podczas szybkiego siewu zarówno po orce, jak  
i w uprawie uproszczonej. Docisk wywierany 
na sekcję można zwiększać do 325 kg, wyko-
rzystując do tego dodatkowo sprężynę skrętną, 
której udział może być wynosić do 150 kg. 

Głębokość siewu nastawiana jest za pomocą 
dźwigni, która kontroluje dystans między koła-
mi kopiującymi a dwutalerzową redlicą siewną. 
Koła kopiujące montowane są w systemie tan-
demowym, co zapewnia utrzymanie głębokości 
siewu niezależnie od warunków polowych. 
Siewniki wersji Tempo V dostępne są w trzech 
szerokościach ramy (4,5 m; 6,0 m; 6,5 m). Siew-
nik można wyposażyć w dowolną liczbę sekcji 
wysiewających z zakresu od 6 do 12.

Ocena jakości pracy siewników punkto-
wych
Przy ocenie jakości pracy siewników 

punktowych uwzględnia się obecnie przede 
wszystkim rozmieszczenie nasion w rzędzie. 
Według aktualnie obowiązującej normy ISO 
7256-1 jakość siewu jest określana wartością 
współczynnika zmienności (VS). Tym samym, 
jego wartość określa dokładność siewu (roz-
mieszczenia nasion w rzędzie) i jest charakte-
ryzowana następująco: 0-20% klasyfikowana 
jest jako doskonała; 20-30% jako bardzo dobra; 
30-35% dobra; 35-40% dopuszczalna; 40-50% 

Fot. 4. Siewniki z redlicami talerzowymi mogą wysiewać nasiona i nawozy mineralne w mulcz
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– bardzo słaba. Za nasiona wysiane pojedynczo 
uważa się takie, między którymi odstęp jest 
większy od połowy średniego odstępu rzeczy-
wistego i mniejszy lub równy od 1,5 średniego 
odstępu rzeczywistego. Do nasion wysianych 
podwójnie zalicza się te, które znajdowały 
się w odległościach mniejszych lub równych 
połowie średniego odstępu rzeczywistego. Do 
przepustów zaliczane są odległości większe od 
1,5 średniego odstępu rzeczywistego. Średnią 
odległość między nasionami wyznaczamy 
licząc liczbę nasion lub roślin (po wschodach) 
na odcinku pomiarowym, który możemy 
określić indywidualnie np. 10 m (im dłuższy 
odcinek, tym pomiar będzie bardziej dokład-
ny). Jeżeli dla kukurydzy zastosujemy odcinek 
o długości 13,3 m, to policzona liczba nasion 
pozwoli nam jednocześnie określić bezpośred-
nio obsadę na 1 hektarze w tysiącach sztuk 
(pod warunkiem, że kukurydza była wysie-
wana przy rozstawie rzędów wynoszącej 75 
cm). Wartość współczynnika zmienności (VS) 
wyznaczamy dzieląc odchylenie standardowe  
z wykonanych pomiarów (z próby) przez średni 
rozstaw nasion lub roślin (średnia arytmetyczna 
z próby).

Aby wynik otrzymać w procentach, na-
leży obliczony rezultat pomnożyć przez 
100.

Uwaga: w przypadku określania jako-
ści pracy siewnika po wschodach, należy 
uwzględnić zdolność kiełkowania wysiewa-
nych nasion. Jeżeli jeden procent nasion nie 
skiełkuje, to już zostanie osiągnięty współ-
czynnik zmienności wynoszący 10,1%, 
przy założeniu takich samych odstępów dla 
wszystkich nasion w rzędzie, co w praktyce 
jest raczej niemożliwe. W przypadku, gdy 
pięć procent nasion nie skiełkuje, to wartość 
współczynnika zmienności z tego tytułu 
wyniesie już 23,1% przy takich samych 
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odstępach dla wszystkich nasion w rzędzie. 
Tym samym, wykonując powschodową oce-
nę jakości wykonanego siewu przez maszy-
nę, należy uwzględnić kryterium zdolności 
kiełkowania nasion. Stąd pomiar najlepiej 
wykonać bezpośrednio po wschodach, bez 
odwlekania w czasie.

 Zainteresowani mogą też osobiście dla 
swoich potrzeb wykonać doświadczalne 
siewy z różnymi prędkościami roboczymi 
maszyn, którymi dysponują i ocenić jakość 
ich pracy. Wówczas będą mogli podjąć 
decyzję, przy jakiej prędkości roboczej 
siewnika jakość jego pracy jest jeszcze do 
zaakceptowania. Być może okaże się, że 
niektórymi siewnikami będzie też można 
pracować z większą prędkością roboczą, niż 
wynika to z zaleceń producenta. W innych 
przypadkach może się okazać, że prędkość 
roboczą siewnika trzeba będzie ograniczyć.

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

Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu
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System sekwencyjny, dawki dzielone – czy to się opłaca?
Coraz częściej zdarza się tak, że jeden zabieg herbicydowy jest nie wystarczający. Najczęściej 

wynika to z przebiegu warunków pogodowych, które to predysponują gatunki ciepłolubne do 
wydłużania w czasie swoich wschodów, przez co ich zwalczanie staje się zdecydowanie trudniej-
sze, a czasami wręcz niemożliwe.

Coraz więcej plantatorów doświadcza takiej 
oto sytuacji, że pomimo zastosowania wydawa-
łoby się skutecznego jednego zabiegu herbicydem 
doglebowym lub nalistnym, niektóre gatunki 
chwastów nie zostały w pełni zniszczone przez 
zalecany preparat. Jedynym wyjściem z tej sy-
tuacji jest zastosowanie zabiegów łączonych, tj. 
dwóch herbicydów aplikowanych w systemie 
przedwschodowym oraz powschodowym o uzu-
pełniającym się działaniu na poszczególne gatun-
ki chwastów lub zastosowanie dawek dzielonych 
dla substancji czynnych herbicydów z różnych 
grup chemicznych stosowanych nalistnie. 

System sekwencyjny 

Działanie to polega na zastosowaniu jed-
nego herbicydu przedwschodowo 

(doglebowo) oraz drugiego powschodowo 
(nalistnie). Taki system bardzo dobrze 
sprawdza się w sezonach w których trzecia 
dekada kwietnia oraz pierwsza i druga de-
kada maja jest chłodna i wilgotna, a trzecia 
dekada maja i pierwsza dekada czerwca 
jest sucha i ciepła. Taki układ wilgotno-
ściowo-termiczny powoduje, że w pełni 
wykorzystane jest działanie herbicydu sto-
sowanego przedwschodowo (doglebowo) 
oraz powschodowego (nalistnie).

 Przykładem takiego działania jest apli-
kacja przedwschodowa mieszaniny dwóch 
s.cz., tj. izoksaflutol + tienkarbazon metylu 
(np. Adengo 315 SC) oraz powschodowo 
mieszaniny trzech s.cz.: foramsulfuron + 
jodosulfuron metylosodowy + tienkarba-
zon metylu (np. Maister Power 42,5 OD). 
Pierwsza aplikacja herbicydem doglebo-
wym np. Adengo 315 SC w dawce 0,33 
l/ha (BBCH 00-09) ograniczy chwasty, 
które wschodzą najwcześniej, np. komo-
sę białą, samosiewy rzepaku czy fiołka 
polnego, natomiast drugi zabieg nalistny, 
np. herbicydem Maister Power 42,5 OD  
w dawce 1,25 l/ha (BBCH 14-16), skutecz-
nie ograniczy chwasty wschodzące póź-

niej, np. chwastnicę jednostronną, włośnicę siną  
i zieloną, szarłat szorstki, poziewnik szorstki oraz 
psiankę czarną. 

Kolejnym przykładem może być zastosowanie 
przedwschodowo (doglebowo) fabrycznej miesza-
niny trzech s.cz., tj. metolachlor + terbutyloazyna 
+ mezotrion (np. Lumax 537,5 SE w dawce) lub 
mieszaniny zbiornikowej aż czterech s.cz., tj. 
pendimetalina + dimetenamid-P + petoksamid + 
terbutyloazyna (np. Wing P 462,5 EC w dawce 
2,0 l/ha + Successor T 550 SE w dawce 2,0 l/ha). 
Dzięki zastosowaniu trzech lub czterech s.cz. 
ograniczyć możemy pojawianie się, np. komosy 
białej, samosiewów rzepaku, fiołka polnego, 
gwiazdnicy pospolitej, bodziszka drobnego, rde-
stu ptasiego czy przytuli czepnej. Następnie po 

Fot. 1. Plantacja kukurydzy po zabiegu doglebowym 
 w siewie bezpośrednim



Fot. 2. Plantacja kukurydzy w systemie sekwencyjnym  
i dawki dzielone w siewie bezpośrednim

wschodach kukurydzy (faza BBCH 12-16-18), 
możemy zastosować mieszaninę trzech s.cz., tj. 
dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron (np. Hector 
Max 66,5 WG w dawce 330 g/ha) lub nikosulfuron 
+ mezotrion + rimsulfuron (np. Colombus 51 WG 
w dawce 33 g/ha). Dzięki takiej kombinacji s.cz. 
możemy z powodzeniem ograniczyć następujące 
gatunki chwastów: chwastnicę jednostronną, 
palusznika krwawego, włośnicę zieloną, owies 
głuchy, wiechlinę roczną, perz właściwy, gwiazd-
nicę pospolitą, komosę białą, marunę bezwonną, 
rumian polny, rdest plamisty, szarłat szorstki, 
psiankę czarną, lulka czarnego czy ambrozję 
bylicolistną.

Dawki dzielone – aplikacja nalistna

Zabiegi nalistne wydają się być najbardziej 
optymalne z uwagi na fakt, iż podczas 

wykonywania oprysku (po wschodach chwa-
stów i kukurydzy) możliwe jest już precyzyjne 
oznaczenie do konkretnego gatunku, chwastów 
występujących na plantacji a przez to możliwe 

jest dobranie odpowiednio skutecznych s.cz. 
herbicydów. Kolejną zaletą stosowania herbi-
cydów nalistnie jest fakt, że ich działanie jest  
w większości przypadków bardzo skuteczne bez 
względu na panujące warunki. Herbicydy syste-
miczne wnikają do roślin praktycznie w każdych 
warunkach, należy jedynie pamiętać aby unikać 
zabiegów na rośliny mokre (np. z poranną czy 
wieczorną rosą) oraz bezpośrednio po opadzie 
lub tuż przed spodziewanym deszczem.

Wśród plantatorów nadal mało popularnym 
sposobem odchwaszczania kukurydzy jest sys-
tem tzw. dawek dzielonych, wykorzystywany  
w zabiegach nalistnych. Oficjalnie takie rejestracje 
posiadają herbicydy zawierające w swym skła-
dzie jodosulfuron + foramsulfuron (np. Maister 
310 WG, Maister 31 OD i Raper 31 OD), a także 
niektóre herbicydy oparte na nikosulfuronie (np. 
Accent 75 WG i Victus 75 WG). W systemie 
tym najczęściej pierwszy zabieg nalistny dawką 
zredukowaną do 50% wykonuje się stosunkowo 
wcześnie, tj. w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH 

12-13), gdy większość chwastów już 
skiełkowała i jest w fazie siewek lub 1-2 
liści właściwych. Natomiast drugi zabieg 
nalistny wykonuje się herbicydem również 
z dawką zredukowaną o 30-50%, około 14 
dni później, jednak nie dalej jak do fazy 
8-9 liści kukurydzy (BBCH 18-19). 

Układ dwóch zabiegów nalistnych (na-
wet jeżeli jest to dawka zredukowana o 30-
50%), powoduje, że zwalczanie niektórych 
gatunków chwastów (w szczególności  
w warunkach suszy która występuje naj-
częściej na przełomie kwietnia i maja), jest 
skuteczniejsze w porównaniu do oprysku 
doglebowego oraz jednokrotnego zabiegu 
nalistnego. Dotyczy to w szczególno-
ści, takich gatunków jak: komosa biała, 
chwastnica jednostronna, włośnice, psian-
ka czarna, lulek czarny, rdest kolankowy, 
chaber bławatek, maruna bezwonna, 
przytulia czepna czy ostrożeń polny. 

W szczególności pozytywny efekt 
zastosowania dawek dzielonych widać  
w przypadku wystąpienia tzw. zachwasz-
czenia wtórnego. Zjawisku temu sprzyja 
właśnie susza, która występuje krótko po 
zabiegu doglebowym lub wczesnym nalist-
nym. W takim przypadku rozwiązaniem 
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może być zastosowanie jednego herbicydu (w fazie 
2-4 liści kukurydzy), opartego na s.cz. terbutylo-
azynie (np. Click 500 SC w dawce zredukowanej 
do 1,0 l/ha) oraz drugiego herbicydu w fazie 7-9 
liści kukurydzy (np. s.cz. nikosulfuron – Nixon 
040 OD w dawce 0,75 l/ha). Aby skuteczniej 
ograniczać zachwaszczenie wtórne, korzystniej 
jest zastosować herbicydy składające się (już 
fabrycznie) z dwóch s.cz., tj. nikosulfuronu + rim-
sulfuronu (np. Hector Max 66,5 WG w dawce 220 
g/ha) lub z trzech s.cz. (mieszanina zbiornikowa), 
np. nikosulfuron + sulkotrion + 2,4-D (np. Nico-
gan 040 SC w dawce 0,5 l/ha + Sulcogan 300 SC  
w dawce 0,5 l/ha + Dicopur 600 SL w dawce 0,5 
l/ha), co w efekcie przekłada się na ograniczanie 
większej liczby gatunków chwastów, które mogą 
wystąpić jako zachwaszczenie wtórne, tj. komosa 
biała, żółtlica drobnokwiatowa, chaber bławatek, 
chwastnica jednostronna, włośnice, perz właściwy, 
dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica 
pospolita, jasnoty, ostrożeń polny, krzywoszyj 
polny, przytulia czepna, przetacznik perski, psian-
ka czarna, lulek czarny, rdest powojowy, rumiany  
i rumianki, szarłat szorstki, tasznik i tobołki czy 
wilczomlecz obrotny.

Przytoczone powyżej przykłady praktycznego 
wykorzystania systemu sekwencyjnego i dawek 

dzielonych, wskazują na pozytywną odpowiedz 
na pytanie jakie zostało postawione w tytule tego 
artykułu: System sekwencyjny, dawki dzielo-
ne – czy to się opłaca?. Ponieważ poza efektem 
ograniczającym zachwaszczenie czy to pierwotne 
czy wtórne (prawie całkowite wyeliminowanie) 
ma to również uzasadnienie ekonomiczne czyli 
zmniejszenie kosztów nawet o 50% oraz eko-
toksykologiczne, gdyż następuje redukcja dawek  
o 30-50%, co wiąże się z wprowadzeniem do 
agrofitocenozy mniejszej ilości s.cz. herbicy-
dów. Ponadto artykuł ten pokazuje, że tego typu 
systemy są już nie tylko rzeczywistością ale  
w niedalekiej przyszłości będą stanowiły podsta-
wę nowoczesnej ochrony roślin, wykorzystywanej 
w integrowanej produkcji i ochronie roślin.

Ważne: plantator powinien zdawać sobie spra-
wę z faktu, iż stosowanie systemu sekwencyjnego 
w połączeniu z dawkami zredukowanymi, może 
stosować jedynie na własną odpowiedzialność!

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
Instytut Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli  

we Wrocławiu

Fot. 3. Plantacja kukurydzy – oprysk nalistny jednokrotny – zachwaszczenie wtórne szarłatem
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Informacje 
  PZPK

Coraz głośniej wśród rolni-
ków – i nie tylko – mówi się  

o anomaliach pogodowych jakie obserwujemy 
w naszej szerokości geograficznej. Przykładem 
występowania takich zjawisk może być minio-
ny rok 2018. Po bardzo mokrej jesieni 2017 
roku wiosną niektórzy plantatorzy kukury-
dzy kończyli jeszcze jej zbiory. Wiosna też nie 
była zbyt łaskawa, bo późna i dość mokra, nie 
pozwalająca na wczesne zasiewy zbóż, bobo-
watych a zatem i kukurydzy. Jak nieoficjalnie 
podaje GUS ogólna powierzchnia zasianej 
kukurydzy wiosną 2018 r. wyniosła 1.241 tys. 
ha, a zbiory ziarna szacuje się na 3.864 tys. ton 
przy plonie średnim około 60,0 q/ha.

Nic jeszcze wtedy nie zapowiadało, nadejścia 
bardzo suchego i ciepłego lata. Początki wege-
tacji przebiegały prawidłowo, rośliny korzystały 
bowiem z zapasów wody z okresu zimy. W miarę 
upływu wegetacji coraz bardziej uwidaczniały 
się skutki suszy, szczególnie na terenie Polski 
na zachód od linii Wisły. Taki przebieg pogo-
dy, choć może korzystny dla kukurydzy pod 
względem ilości jednostek cieplnych, jednak ze 
względu na brak wody powodował ograniczenia 
w jej rozwoju. Zjawisko to szczególnie wyraźnie 
uwidoczniło się na terenach zachodnich oraz na 
plantacjach kukurydzy uprawianych na glebach 
lżejszych, a nawet słabych. Ta długotrwała 
susza spowodowała znaczne straty w zbiorach 
roślin, szczególnie zbóż jarych, rzepaku, roślin 
motylkowych oraz ziemniaków i dla tych upraw 
MRiRW przewidziało wypłaty rekompensat  
z tytułu suszy. Niestety w szacowaniu strat su-
szowych nie uwzględniono plantacji kukurydzy, 
twierdząc jakoby rośliny tej nie należy uprawiać 
na glebach lekkich, poniżej IV klasy. 

Uwzględniając aktualną strukturę gruntów 
rolnych w kraju pod względem jej zasobności, 
wymagania stawiane rolnikom dotyczące zmia-
nowania roślin oraz fakt uprawy kukurydzy na 
obszarze przekraczającym 1 mln ha, siłą rzeczy 
gatunek ten musi być również uprawiany na 
słabszych stanowiskach glebowych.

W powyższej sprawie Rada PZPK interwe-
niowała u Ministra Rolnictwa, skutkiem czego 
przy szacowaniu strat suszowych niektóre ko-
misje uwzględniały także plantacje kukurydzy. 
Oceniając zbiory kukurydzy za ubiegły rok 

należy określić je jako zadawalające. Plantacje 
kukurydzy kiszonkowej na terenach dotkniętych 
suszą zmniejszyły swoją masę ogólną o około 
30%. Kukurydza uprawiana na ziarno również 
zmniejszyła swoją wydajność, lecz ubytek plonu 
zrekompensowała mniejszą zawartością wody 
w ziarnie podczas zbioru, a co za tym idzie – 
zmniejszonymi kosztami na suszenie ziarna. 
Wyjątkowość tegorocznych żniw kukurydzia-
nych polegała na tym, że odmiany wczesne –  
i nie tylko – rolnicy zbierali na ziarno przy za-
wartości wody poniżej 20%, co w warunkach 
polskiego klimatu było zjawiskiem dotychczas 
niespotykanym. Nie należy jednak wyciągać 
stąd wniosków, że taki przebieg pogody będzie 
się powtarzał i do uprawy na ziarno można bę-
dzie wybierać odmiany późniejsze. Nadrzędną 
zasadą doboru odmian kukurydzy do uprawy na 
ziarno w warunkach polskiego klimatu, winny 
być nadal odmiany wczesne i średnio-wczesne, 
gdyż tylko takie gwarantują dobry i stabilny 
plon ziarna przy akceptowalnej wilgotności. 
Taką zasadę postępowania utwierdzają wy-
niki badań odmianowych prowadzone przez 
Związek wspólnie z COBORU Słupia Wielka.  
W minionym roku do badań odmianowych firmy 
hodowlano-nasienne zgłosiły 131 odmian na 
zbiór ziarna oraz 67 na kiszonkę. Wyniki tych 
badań są dostępne w wydawnictwach i na stro-
nach internetowych Związku oraz COBORU.

www.pzpk.kukurydza.info.pl
Na stronie Związku zamieszczamy również 
bieżące komunikaty.

Na rok 2019 zapraszamy rolników do:
Zakładu Doświadczalnego IUNG w Osinach 

k/Puław, woj. lubelskie, w dniu 6 września 
PODR Szepietowo woj. podlaskie, w dniu  

8 września
SDOO Chrząstowo  woj. kujawsko-pomorskie, 

w dniu 15 września.
Dodatkową atrakcją tegorocznych Dni Kuku-

rydzy będzie prezentacja odmian i technologii 
uprawy soi.

Na rok bieżący przewidywane jest wpisa-
nie do Krajowego Rejestru (KR) kolejnych 22 
odmian kukurydzy. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że odmiana aby mogła być wpisana 
do KR musi przejść co najmniej dwu letni cykl 
badań, oraz wykazać się wyższymi walorami 
produkcyjnymi jak i zdrowotnymi w porównaniu 
do odmian będących już w Rejestrze. 

Eugeniusz Piątek
Dyr. Biura PZPK




