


* najwy˝szy plon ziarna - 112.4% wzorca w doÊwiadczeniach porejestrowych w 2006 roku 
** najwy˝szy plon ziarna - 106.3% wzorca w doÊwiadczeniach porejestrowych w 2005 roku 
- 107% wzorca w gr. Êredniowczesnej w doÊw. rejestr. COBORU S∏upia W. w latach 2003-2004

Szczegó∏y promocji        u dystrybutorów Syngenta Seeds oraz na stronie internetowej od lutego 2007 r.
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Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą  
w 2006 roku 

Oczekiwano, że znaczna liczba doświad-
czeń oraz ich stosunkowo równomierne roz-
mieszczenie na terenie ważniejszych regionów 
uprawy kukurydzy pozwolą dobrze oszacować 
przydatność poszczególnych odmian do upra-
wy. Niestety, bardzo poważnie odbiegający od 
średniej wieloletniej przebieg pogody w sezonie 
wegetacyjnym w 2006 roku nie pozwolił na 
spełnienie uzasadnionych oczekiwań. Ponieważ 
w ostatnich kilku latach w Polsce panowały 
zmienne warunki pogodowe, proponuję je przy-
pomnieć, włącznie z uzyskanymi rezultatami  
i na tym tle ocenić wyniki osiągnięte w 2006 roku. 

Najkorzystniejsze warunki meteorologicz-
ne mieliśmy w 2002 r. W ciągu całego sezonu 
wegetacyjnego panowały wysokie temperatury 
powietrza. Wszystkie fazy rozwojowe prze-
biegały w krótszym, niż zazwyczaj, czasie. 
Wystąpiły pewne zakłócenia w rozwoju roślin 
spowodowane okresowymi niedoborami wody 
w glebie. Wpłynęły one na obniżenie plonów w 
niektórych miejscowościach, a także gdzienie-
gdzie na zwiększenie błędu doświadczalnego. 
Mimo tych lokalnych problemów z opadami, 
średnie plony ze wszystkich punktów doświad-
czalnych były rekordowe. Przeciętny plon ziarna  
z wszystkich doświadczeń wyniósł 99,1 dt/ha, 
przekraczając poziom 100 dt/ha w grupach mie-
szańców średnio-wczesnych i średnio-późnych. 
Zbierane ziarno było w pełni dojrzałe. Średnia 
zawartość suchej masy w zebranym ziarnie wynio-
sła 75,8%. W uprawie na kiszonkę z całych roślin 
również uzyskano rekordowe wyniki. Przeciętny 
plon ogólny suchej masy wyniósł 193,9 dt/ha, a 
plon suchej masy kolb – 101,9 dt/ha. Przydatność 
kiszonkowa zbieranych w doświadczeniach roślin 
była bardzo wysoka: zawartość suchej masy w 
całych roślinach wyniosła średnio 36,2%, a udział 

W minionym roku w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) po raz 
kolejny założono 36 doświadczeń z zarejestrowanymi odmianami kukurydzy. Doświadczenia 
tradycyjnie założono w trzech seriach: na ziarno (w 16 miejscowościach), na kiszonkę (w 15 
miejscowościach) i na ziarno z najwcześniejszymi mieszańcami w północnym rejonie kraju (w 
5 miejscowościach). Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych finansował część 
doświadczeń ze środków budżetowych, a Polski Związek Producentów Kukurydzy, korzystając 
ze wsparcia firm hodowlanych i nasiennych, pokrył koszty pozostałych doświadczeń (7 do-
świadczeń w serii ziarnowej, 6 w kiszonkowej oraz doświadczeń na ziarno na północy kraju). 
Rozmieszczenie doświadczeń obrazuje mapka.

suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy 
średnio osiągnął poziom 52,6%.

Warunki termiczne panujące w okresie wege-
tacji kukurydzy w 2003 r. były bardzo korzystne.  
W okresie od maja do sierpnia średnie miesięczne 
temperatury przekraczały wieloletnią normę o 1,5 do 
ponad 30C. W całym kraju było ciepło. Przykłado-
wo sumy temperatur efektywnych od maja do wrze-
śnia w Radostowie (woj. pomorskie) były niemal 
takie jak w Zybiszowie (woj. dolnośląskie). Jednak 
opady były znacznie niższe od normy wieloletniej  
i przy tym bardzo zróżnicowane w poszczególnych 
miejscowościach i miesiącach. Generalnie okres od 
siewów do pełnej dojrzałości uległ znacznemu skró-
ceniu. Zawartość suchej masy w ziarnie, kolbach  
i całych roślinach w czasie zbioru była bardo 
wysoka. Lokalnie obserwowano zasychanie 
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roślin w czasie wegetacji. Poziom plonowa-
nia w poszczególnych miejscowościach był 
bardzo zróżnicowany. Niedobór wody w gle-
bie sprawił, że przeciętny poziom plonu ziar-
na wyniósł tylko 84,3 dt/ha (15 % mniej niż  
w 2002 r.), przy niemal identycznej zawartości 
suchej masy w ziarnie w czasie zbioru. Również w 
uprawie na kiszonkę plony były niższe. Przeciętny 
plon ogólny suchej masy wyniósł 172,2 dt/ha, a plon 
suchej masy kolb – 86,6 dt/ha. Niższy był także 
udział kolb i wyniósł 50,3%. 

W 2004 roku przeciętne miesięczne temperatury 
były niższe od średniej wieloletniej. Szczególnie 
duży wpływ na wegetację kukurydzy miały, na 
znacznym obszarze kraju, zdecydowanie niskie 
temperatury w czerwcu. Wtedy to nastąpiło wy-
raźne zahamowanie wegetacji skutkujące opóźnie-
niem terminu kwitnienia roślin i w konsekwencji 
nalewania ziarna i dojrzewania. Dodatkowym 
czynnikiem obniżającym poziom plonowania był 
niedostatek opadów, głównie w centralnej i za-
chodniej Polsce. Po raz pierwszy, od 2002 r., nie 
dojrzała kukurydza w dwu doświadczeniach na 
północy kraju (w Krzyżewie i Wrocikowie). W 
Białogardzie i Radostowie rośliny osiągnęły gra-
nicę dojrzałości omłotowej (średnio 62,7% suchej 
masy w ziarnie), ale znacznie poniżej progu opła-
calnego suszenia ziarna. Plon ziarna w tych dwu 

doświadczeniach był wysoki (średnio 91,6 dt/ha)  
w wyniku dostatku wody w glebie na północy kra-
ju. Pozostałe doświadczenia na ziarno w liczbie 16-
tu uwzględnionych w syntezie, dały wyniki mocno 
zróżnicowane. Plon ziarna wahał się od 68,9 dt/ha 
(przy zawartości suchej masy w czasie zbioru 68,3%)  
w Tomaszowie Bolesławieckim do 119,4 dt/ha (przy 
zawartości suchej masy 65,6%) w Zadąbrowiu. Prze-
ciętny poziom plonowania w tych doświadczeniach 
wyniósł 93,9 dt/ha, a zawartość suchej masy w cza-
sie zbioru – 69,2%. W doświadczeniach na kiszonkę 
uzyskano wyniki najgorsze w porównywanym 
trzyleciu. Przeciętny plon ogólny suchej masy wy-
niósł 168,8 dt/ha przy plonie suchej masy kolb 85,5  
dt/ha. Mimo niskich plonów udział kolb osiągnął 
niezły poziom 50,6%, a zawartość suchej masy w 
całych roślinach poprawną wysokość 32,8%. Wy-
stąpiło, podobnie jak w doświadczeniach na ziarno, 
bardzo duże zróżnicowanie wysokości plonów  
w poszczególnych miejscowościach.

Warunki pogodowe 2005 roku były najbardziej 
zbliżone do średniej z dłuższego okresu czasu. Wy-
stąpiły zjawiska pogodowe dość typowe dla naszego 
klimatu: chłodna i deszczowa wiosna, umiarkowa-
nie ciepłe lato i sucha wczesna jesień. W trzeciej 
dekadzie kwietnia i w maju było dość chłodno,  
z dużymi różnicami temperatur pomiędzy dniem  
i nocą. W maju, lipcu i na początku sierpnia 
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wystąpiły znaczne opady. Począwszy od trzeciej 
dekady sierpnia stopniowo powstawały i roz-
szerzały się obszary niedoboru wody w glebie, 
które we wrześniu objęły znaczną część kraju. 
Takie warunki spowodowały wolniejszy wzrost 
i rozwój roślin w okresie wiosennym, opóźnienie 
terminu kwitnienia i przyspieszone dojrzewanie (w 
niektórych miejscowościach podsychanie) roślin. 
W tych warunkach średni plon z 16 doświadczeń 
założonych na ziarno wyniósł 98,2 dt/ha przy 
średniej zawartości suchej masy w ziarnie w cza-
sie zbioru 70,9%. Można, na tle lat 2002-2004, 
stwierdzić, że uzyskano najbardziej „wyważone”  
rezultaty: dość wysoki plon przy umiarkowanej 
(niższej niż w 2004 r.) zawartości wody w ziarnie.  
W doświadczeniach na kiszonkę przeciętny plon 
ogólny suchej masy z 15 doświadczeń wyniósł  
167,3 dt/ha i był zbliżony do wyniku z 2004 r. Był 
to drugi z kolei rok charakteryzujący się stosunkowo 
niskim poziomem plonowania. Obniżenie poziomu 
plonowania w znacznym stopniu zostało złagodzone 
jakością uzyskanego surowca do zakiszania. Prze-
ciętny udział suchej masy kolb w plonie ogólnym 
suchej masy po raz pierwszy przekroczył poziom 
53%, a zbiór został przeprowadzony w optymalnym 
momencie przy ok. 35 procentowej zawartości su-
chej masy w całych roślinach. 

Na tle lat 2002-2005 warunki wegetacji kuku-
rydzy w roku 2006 były najmniej korzystne. Po 
długiej i zimnej zimie nastąpił okres „wyrównywa-
nia” temperatur powietrza trwający do końca roku. 
W efekcie średnia temperatura roku 2006 okazała 
się wprawdzie wyższa od średniej wieloletniej, ale 
mieści się w przedziale temperatur notowanych w 
przeszłości. Natomiast bardzo charakterystyczne dla 
ub. roku okazały się sezonowe wahania temperatur, 
które zadecydowały o warunkach wegetacji. W ca-
łym kraju bardzo ciepło było w lipcu. Dla przykładu: 
przeciętna temperatura lipca w Warszawie wyniosła 
23,5oC i była wyższa o 5,5oC od średniej wielo-
letniej i zarazem najwyższa od 1779 roku, czyli 
od początku notowań meteorologicznych. Warto 
przy okazji zauważyć, choć to nie miało wpływu 
na warunki wegetacji kukurydzy, że przeciętna 
temperatura grudnia w Warszawie (wyższa o 4,8oC 
od średniej wieloletniej) była również najwyższa 
w historii notowań i średnia stycznia (niższa o 
5,0oC od średniej wieloletniej) też była zbliżona do 
rekordowo niskiej. Jeśli w lipcu było rekordowo 
ciepło to – zgodnie z regułą naszego klimatu – 

opady musiały być również rekordowo niskie. W 
wielu punktach doświadczalnych miesięczna suma 
opadów wyniosła poniżej 10 l/m2. W pozostałych 
na ogół nie przekraczała 30% średniej wieloletniej. 
W niektórych miejscowościach niedobór opadów 
wystąpił już w czerwcu. Wzrost zapotrzebowania 
roślin na wodę wynikający z wysokich temperatur 
spowodował – przy niskich opadach – wystąpienie 
zjawiska suszy glebowej. W niektórych miejsco-
wościach pierwsze objawy suszy wystąpiły już na 
przełomie czerwca i lipca, w najmniej korzystnym 
okresie dla roślin – przed wyrzuceniem wiech. 
Skutkiem był brak zapylenia lub bardzo słabe za-
pylenie kolb. W tych miejscowościach, w których 
susza pojawiła się nieco później, spowodowała 
reakcję obronną roślin polegającą na zaprzesta-
niu dostarczania składników pokarmowych do 
ziarniaków na szczycie kolby. Ziarniaki przestały 
się rozwijać i pozostał po nich tylko zaschnięty 
ślad. Niektóre rośliny wytworzyły dodatkowe 
kolby umieszczone obok kolby głównej. Kolby te 
przeważnie pozostały niezapylone. Przedłużająca 
się susza spowodowała lokalne zasychanie roślin. 
Bardzo obfite opady w sierpniu – miejscami prze-
kraczające 3-4 krotnie wieloletnią normę urato-
wały część doświadczeń. Warto zwrócić uwagę, 
że – w wyniku sierpniowych opadów – ich suma 
za okres wegetacji nie odbiegła od normy. Średnia 
wieloletnia sumy opadów za okres od kwietnia 
do września dla stacji oceny odmian wynosi  
380 l/m2. W 2006 roku ta suma wyniosła 368 l/m2. 
Suma opadów była więc zbliżona do normy, ale 
straty w wyniku nierównomiernego ich rozkładu 
są niepowetowane. 

Z 36 założonych doświadczeń zdyskwalifi-
kowano łącznie 15. Z tego 5 doświadczeń zdys-
kwalifikowano przed zbiorem i 10 po zbiorach. 
Dyskwalifikacja po zbiorach nastąpiła wskutek 
bardzo niskich plonów, dużego błędu doświad-
czalnego, lub obu przyczyn równocześnie. Przed 
zbiorem zdyskwalifikowano następujące doświad-
czenia: ziarnowe i kiszonkowe w Pawłowicach 
oraz ziarnowe w Ciciborze, Pokoju i Tomaszo-
wie Bolesławieckim. Wyniki pozostałych do-
świadczeń przedstawiono w  zamieszczonych 
tabelach, z tym, że wyników doświadczeń  
zdyskwalifikowanych nie włączono do średniej 
i zapisano je oddzielnie dodatkowo wyróżniając 
kursywą. W wykresach uwzględniono tylko śred-
nie wyniki z dobrych doświadczeń. 
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trzyma na dystans

Al. Jerozolimskie158 • 02-326 Warszawa • tel.: (022) 572-36-12 • fax: (022) 572-36-03 • www.bayercropscience.pl

• chroni zasiewy kukurydzy przed ptakami i zwierzyną łowną 
• ogranicza porażenie przez ploniarkę zbożówkę

• równomiernie pokrywa materiał siewny

• chroni zasiewy kukurydzy przed ptakami i zwierzyną łowną 
• ogranicza porażenie przez ploniarkę zbożówkę

• równomiernie pokrywa materiał siewny
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Wszystkie doświadczenia, zarówno założone do 
zbioru na ziarno jak i na kiszonkę, zostały zebrane w 
trzech terminach, zgodnie z grupami wczesności do 
których zostały zaliczone poszczególne mieszańce.  
W wyniku przyjętej metody zbioru uzyskano 
możliwość dokładnego porównania mieszańców 
należących do tej samej grupy wczesności. W do-
świadczeniach na ziarno na północy kraju oceniano 
tylko mieszańce jednej grupy (najwcześniejsze), 
więc zbiór przeprowadzono w jednym terminie.

W tabelach 1 i 2 są zawarte wyniki uzyskane  
w doświadczeniach zebranych na ziarno. W tabeli 
1 zamieszczono plony ziarna przeliczone na 15% 
zawartości wody uzyskane w poszczególnych dzie-
więciu punktach doświadczalnych, wartości średnie 
z tych miejscowości, średnie dla grup wczesności 
(traktowane jako wartości wzorca), średnie plony 
w % wzorca oraz wartości najmniejszej istotnej 
różnicy (NRI) dla poszczególnych doświadczeń.  
W ostatnich kolumnach tabeli przedstawiono 
(nieuwzględnione w średnich) wyniki z trzech 
zdyskwalifikowanych po zbiorze doświadczeń. Dla 
ułatwienia analizy wyników odmiany uszeregowano 
w kolejności od najwyższego do najniższego śred-
niego plonu ziarna w grupie wczesności. W tabeli 2 
przedstawiono – w identyczny sposób – zawartości 
suchej masy w ziarnie w czasie zbioru. Natomiast 
kolejność odmian wynika z wczesności w ramach 
grupy. Odmiany zostały uszeregowane od najwyż-
szej do najniższej średniej zawartości suchej masy 
w ziarnie w czasie zbioru. W tabeli 3 przedstawiono 
wyniki doświadczeń na ziarno na północy kraju. 
Ta tabela składa się z dwu części. Pierwsza część 
zawiera plony ziarna przeliczone na 15% zawartości 
wody uzyskane w poszczególnych miejscowościach, 
wartości średnie ze wszystkich miejscowości i śred-
nie plony w % wzorca. Druga – analogiczne wyniki 
dotyczące zawartości suchej masy w ziarnie w czasie 
zbioru. Średnie plonów i zawartości suchej masy 
wyliczono z czterech miejscowości, a wyniki ze 
zdyskwalifikowanego doświadczenia w Chrząstowie 
zapisano kursywą w ostatnich kolumnach obu części 
tabeli. Odmiany uszeregowano, analogicznie jak w 
doświadczeniach głównych na ziarno, w kolejności 
malejącego plonu. Dla ułatwienia oceny wczesności 
w przedostatniej kolumnie tabeli podano lokatę wg 
wczesności, czyli pozycję odmiany w rankingu 
zawartości suchej masy w ziarnie. W tabelach 4 i 
5 przedstawiono wyniki doświadczeń na kiszonkę. 
Przyjęto podobny sposób przedstawienia wyników 

jak w doświadczeniach ziarnowych. Odpowiednio w 
poszczególnych tabelach przedstawiono plon ogólny 
suchej masy i zawartość suchej masy w całych ro-
ślinach w czasie zbioru. Średnie wyniki wyliczono 
tylko z ośmiu dobrych doświadczeń i według tych 
wartości uszeregowano odmiany w grupach wcze-
sności. Wyniki z sześciu zdyskwalifikowanych po 
zbiorze doświadczeń zapisano kursywą w kolejnych 
kolumnach. Dodatkowo w tabeli 4, w ostatnich trzech 
kolumnach, przedstawiono plon suchej masy kolb 
wyrażony w postaci średniej ze wszystkich dobrych 
doświadczeń w dt/ha i w % wzorca grupy wczesności 
oraz lokatę w grupie wczesności pod względem plonu 
kolb. Analogicznie w ostatnich trzech kolumnach 
tabeli 5 przedstawiono średnią (z dobrych doświad-
czeń) zawartość suchej masy w kolbach wyrażoną w 
% suchej masy i % wzorca oraz lokatę pod względem 
zawartości suchej masy w kolbach. 

Ponadto, w celu ułatwienia oceny mieszańców, 
w trzech wykresach przedstawiono zależności plonu 
i zawartości suchej masy. Pierwsze dwa wykresy 
zawierają rezultaty z doświadczeń ziarnowych,  
a oznaczony numerem 3 – z kiszonkowych. Wszyst-
kie dane w wykresach są wartościami względnymi. 
Każdy mieszaniec jest określony, wyrażonym w 
procentach wzorca swojej grupy, wynikiem plonu i 
zawartości suchej masy. W wykresach nr 1 i 3 przed-
stawiono razem wyniki całych doświadczeń (wszyst-
kich grup wczesności). Poprawne wnioskowanie 
można uzyskać w wyniku porównywania mieszań-
ców w obrębie grupy wczesności. W celu ułatwienia 
takiej oceny zastosowano zróżnicowaną pisownię 
nazw mieszańców poszczególnych grup. I tak  
pogrubioną kursywą oznaczono mieszańce 
grupy wczesnej, normalną czcionką zapisano 
nazwy mieszańców grupy średnio wczesnej, oraz  
pogrubioną czcionką mieszańce grupy średnio 
późnej. Znana jest zależność pomiędzy poziomem 
plonowania mieszańców kukurydzy i ich wczesno-
ścią. Jest to związek negatywny. Wzrost poziomu 
jednej cechy powoduje spadek poziomu drugiej. 
W celu uwidocznienia tej zależności na wykresach 
umieszczono także prostą regresji. 

W tych bardzo niekorzystnych warunkach 
sezonu wegetacyjnego w 2006 roku średni plon  
z  9 doświadczeń zebranych na ziarno wyniósł  
87,3 dt/ha przy średniej zawartości suchej masy w 
ziarnie w czasie zbioru 72,2%. Można, na tle lat 
2002-2005, stwierdzić, że uzyskano tylko nieco 
wyższe plony niż w najgorszym 2003 roku. Oczy-



Większa skuteczność działania

Zmniejszone ryzyko wystąpienia 
zachwaszczenia wtórnego

Zwiększone bezpieczeństwo 
dla rośliny uprawnej

Wolne od chwastów pole 
niezależnie od wilgotności gleby

Większa elastyczność dobierania terminu 
stosowania i dawki produktu













16



17

wiście trzeba wziąć pod uwagę, że porównujemy 
rzeczywiste średnie plony uzyskane w wyniku 
oceny wszystkich doświadczeń w poprzednich 
latach ze średnimi z nieco ponad połowy do-
świadczeń uwzględnionych w analizie. Najwyż-
sze plony – powyżej 110 dt z ha – uzyskano w 
miejscowościach położonych na południowym 
wschodzie kraju, a mianowicie w Węgrzcach  
i Zadąbrowiu. Warto zauważyć, że średnie plony 
ziarna w grupach wczesności ułożyły się w sposób 
klasyczny, tzn. najniższe plony w grupie odmian 
wczesnych i najwyższe w grupie odmian średnio-
-późnych. Jednak różnice poziomie plonowania 
grup były niewielkie. Wykres nr 1 wskazuje na 
umiarkowaną zależność (prawie pozioma linia 
trendu) plonu i zawartości suchej masy w ziarnie. 
Wczesne odmiany wydały plon porównywalny 
do plonu odmian późniejszych. Można sądzić, 
że wczesne mieszańce „uciekły” przed suszą z 
krytyczną fazą rozwoju. W doświadczeniach na 
północy kraju znowu uzyskano bardzo wysokie 
plony (średnio 102,0 dt/ha), choć zawartość wody 
w ziarnie w czasie zbioru była o 5,2 punktów 
procentowych wyższa niż w podstawowej serii 
doświadczeń. Obrazuje to bardzo ładnie wykres 
nr 2 z silnie opadającą linią trendu. W warunkach 

klimatycznych występujących w ubiegłym roku 
w tym rejonie wcześniejsze mieszańce plonowały 
niżej, ale osiągnęły dojrzałość ziarna zbliżoną 
do poziomu opłacalnego suszenia. Zwolennicy 
uprawy kukurydzy na ziarno na północy kraju 
mogą czuć się usatysfakcjonowani, ponieważ 
w ciągu ostatnich pięciu lat czterokrotnie uzy-
skano bardzo dobre lub dobre rezultaty. Wynika 
to z korzystniejszego rozkładu opadów w rejo-
nach północnym i północno-wschodnim kraju 
oraz znaczącego postępu hodowlanego. Mamy 
już w doborze odmian mieszańce wczesne  
o wysokim potencjale plonowania.

W doświadczeniach na kiszonkę przeciętny plon 
ogólny suchej masy z 8 doświadczeń  (znowu nieco  
z ponad połowy założonych) wyniósł 179,1 dt/ha  
i był niższy tylko od wyniku uzyskanego w rekor-
dowym 2002 roku. Najwyższe plony, przekracza-
jące 200 dt/ha, uzyskano w położonych w północ-
no-wschodniej części kraju stacjach w Krzyżewie  
i Wrocikowie. Przeciętny udział suchej masy kolb  
w plonie ogólnym suchej masy po raz pierwszy 
spadł poniżej 50% i wyniósł tylko 45,4%. Korelacja  
pomiędzy plonem i wczesnością (wykres nr 3) jest 
jeszcze niższa niż w głównych doświadczeniach na 
ziarno. Wszystkie mieszańce osiągnęły dojrzałość 
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kiszonkową, ale wcześniejsze zdążyły wytworzyć 
relatywnie wysoki plon.

Uzyskane w 2006 roku wyniki są bardzo zróż-
nicowane. Skutki suszy są bardzo widoczne. Część 
doświadczeń praktycznie zaschła i te zostały zdys-
kwalifikowane w polu. Część innych dała plony 
bardzo niskie lub obarczone bardzo dużym błędem 
i te nie zostały włączone do syntezy wyników.  
W tych rejonach kraju, w których susza nie była 
tak dotkliwa – szczególnie we wschodniej oraz czę-
ściowo północnej i południowej części – uzyskano 
satysfakcjonujące rezultaty. Analiza wyników 
PDO z kilku ostatnich lat coraz bardziej skłania 
do wniosku, że czynnikiem minimum w upra-
wie kukurydzy w naszym kraju staje się rozkład 
opadów przekładający się na zawartość wody w 
glebie. Natomiast ilość ciepła zaczyna schodzić na 
drugi plan. Jest to z jednej strony skutek pewnego 
(choć niewielkiego) ocieplenia i związanego z nim 

znacznego wzrostu amplitudy średnich miesięcz-
nych temperatur (i opadów), a z drugiej postępu 
hodowlanego przejawiającego się wyhodowaniem 
odmian o niższych wymaganiach termicznych.

Przy podejmowaniu decyzji co do uprawy jak  
i wyboru odmiany warto analizować nie tylko 
średnie ogólnokrajowe, ale przede wszystkim 
wyniki uzyskane w doświadczeniach zakładanych 
w zbliżonych warunkach glebowych i klimatycz-
nych. A przede wszystkim należy pamiętać, że w 
naszym klimacie i przy aktualnym doborze odmian 
decydujący wpływ na wyniki uprawy ma zawar-
tość wody w glebie. Szczególnie w najbardziej 
krytycznym okresie zaczynającym się na tydzień 
przed wyrzuceniem wiech i kończącym się wraz z 
nalaniem ziarna. Te sześć do ośmiu tygodni może 
zadecydować o wszystkim.

Zbigniew Kurczych
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Stres suszy

Jedną z ważniejszych gospodarczo roślin 
uprawnych jest kukurydza. Jej znaczenie, ze 
względu na spodziewany nowy rynek zbytu, 
może poważnie wzrosnąć. Tymczasem, w tym 
roku, skutki suszy nie ominęły i tej rośliny. Żeby 
lepiej zrozumieć przyczyny warto przypomnieć 
historię jej uprawy i odmienności fizjologiczne. 
Kukurydza jest rośliną pochodzenia tropikal-
nego. Od pięciu tysięcy lat jest uprawiana w 
warunkach wysokich temperatur przy do-
statku wody, wysokiej wilgotności powietrza  
i dużym naświetleniu. Należy do niewielkiej 
grupy roślin uprawnych charakteryzujących się 
typem fotosyntezy nazwanym C4. Ze znanych 
nam roślin, chociaż niekoniecznie z uprawy, do 
tej grupy należą: trzcina cukrowa, sorgo i proso. 
Powszechnie uprawiane rośliny, należące do 
typu C3, w wysokich temperaturach wykazują 
spadek intensywności fotosyntezy z równocze-
snym wzrostem oddychania, co może prowadzić 
spadku ich masy. Natomiast rośliny C4 wspaniale 
wykorzystują ciepło oraz potrzebują bardzo dużo 
światła. Nawet bardzo wysokie temperatury nie 
powodują zahamowania fotosyntezy roślin ku-
kurydzy. W przedziale temperatur od 16 do 35oC 
intensywność fotosyntezy wzrasta 2-3 krotnie. 
Natężenie fotosyntezy wzrasta wraz ze zwięk-
szaniem oświetlenia do tego stopnia, że trudno 
określić granicę tego wzrostu. 

W warunkach dostatku ciepła, światła i 
wody może wydawać ogromne plony. Pamię-
tajmy jednak, że do Europy kukurydza trafiła 
najprawdopodobniej w pierwszych latach XVI 
stulecia. Na obecnym obszarze Polski uprawiać 
kukurydzę zaczęto dopiero w XX wieku. Proces 
aklimatyzacji tej rośliny w zupełnie odmiennych 
warunkach jest zatem bardzo krótki. Jeszcze 

krócej trwa hodowla tej rośliny. Hodowla ukie-
runkowana w pierwszej kolejności na skróce-
nie okresu wegetacji w wyniku zmniejszania 
zapotrzebowania na ciepło. Wymagania ciepl-
ne udało się zmniejszyć do tego stopnia, że 
najwcześniejsze odmiany osiągają dojrzałość  
w uprawie na ziarno na północy Polski. Nato-
miast inne wymagania nie uległy poważniejszym 
zmianom. Nie udało się wyselekcjonować geno-
typów odpornych, przynajmniej w krytycznych 
fazach rozwoju, na niską wilgotność powietrza i 
niedobory opadów związane w naszym klimacie 
z wysokimi temperaturami.

Do niedawna w Polsce czynnikiem limitują-
cym poziom plonowania kukurydzy był niedo-
statek ciepła. Od kilku lat, przy okresowo wy-
stępujących wysokich temperaturach powietrza, 
głównym czynnikiem determinującym wysokość 
plonów staje się niedobór wody.

Przyczyny złego zapylenia kolb kukurydzy 
w 2006 roku
Wysokie temperatury powietrza bezpośred-

nio zwiększają zapotrzebowanie na wodę, gdyż 
rośliny intensywniej oddychają. Równocześnie 
następują straty wody wskutek szybszego pa-
rowania gleby. Wraz ze wzrostem temperatury 
maleje względna wilgotność powietrza. Następuje 
szybszy rozkład materii organicznej w glebie, co 
zmniejsza jej zdolność magazynowania wody. W 
konsekwencji bardzo wysokie temperatury powo-
dują znaczny wzrost zapotrzebowania na opady 
atmosferyczne. Tymczasem, w naszych warun-
kach klimatycznych, zazwyczaj w okresie wyso-
kich temperatur występuje brak lub, co najmniej 
poważne zmniejszenie ilości opadów. Rośliny 
zaczynają odczuwać niedobór wody. Broniąc się 

Wysokie temperatury powietrza występujące na obszarze Polski w lipcu bieżącego roku w połą-
czeniu z niemal całkowitym brakiem opadów atmosferycznych na znacznych połaciach kraju spowo-
dowały poważne zaburzenia w rozwoju roślin uprawnych. Używając skrótu myślowego mówimy o 
wpływie suszy na plonowanie roślin. Sprawa jest bardziej złożona. Występują czynniki modyfikujące. 
Różne rośliny niejednakowo reagują na niedobór wody. Nadto wiele wskazuje na to, że anomalie po-
godowe będą w naszej strefie klimatycznej występowały dość często. Jeśli nie będzie to zjawisko trwałe  
to, można się spodziewać, że co najmniej w najbliższych latach w poszczególnych miesiącach wystąpią 
znaczne odchylenia wysokości temperatur i wielkości opadów od średniej wieloletniej. Nawet, jeśli 
przeciętne temperatury i sumy opadów w ciągu całego roku nie będą odbiegały od normy, to ich niety-
powy rozkład będzie negatywnie wpływał na wegetację roślin i w konsekwencji na ich poziom plonowa-
nia. Zatem warto poznać bliżej mechanizmy oddziaływania ekstremalnych czynników pogodowych  
i zastanowić się nad sposobami ograniczenia niepożądanych skutków.
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zamykają aparaty szparkowe by ograniczyć trans-
pirację. W efekcie wzrasta temperatura wewnątrz 
rośliny, co może być przyczyną powstawania 
uszkodzeń. W temperaturze powyżej 36oC pyłek 
obumiera. Następuje opóźnienie znamionowania 
kolb. Wiecha kończy wytwarzanie pyłku. Skraj-
nym efektem może być brak zaziarnienia kolb. 

Rzeczywiste skutki niedoboru wody są bardzo 
zróżnicowane. Zależą od czasu wystąpienia i 
nasilenia czynnika stresowego. Kukurydza jest 
najbardziej wrażliwa na każdy stres, a zwłaszcza 
na niedobór wody w około dwu tygodniowym 
okresie zaczynającym się na 7 do 10 dni przed wy-
rzuceniem wiech. Występujący wtedy w dużym 
nasileniu czynnik stresowy może doprowadzić do 
znacznego zmniejszenia wielkości kolb, a nawet 
ich braku. Kukurydza jest rośliną obcopylną. 
Ma wbudowany mechanizm opóźnionego zna-
mionowania kolb w stosunku do pylenia wiechy 
w celu łatwiejszego zapylenia krzyżowego. W 
czasie suszy występuje zjawisko dalszego opóź-
niania znamionowania. Na wyrównanych polach 
kukurydzy obsianych nasionami pojedynczego 
mieszańca może zdarzyć się, że przy dużym 
niedoborze wody znamionowanie nastąpi po 

zakończeniu pylenia i wtedy kolby nie zostaną w 
ogóle zapylone. Jeśli opóźnienie znamionowania 
jest mniejsze, zapylenie może nastąpić tylko w 
dolnej części kolby, gdyż ukazywanie się znamion 
zaczyna się od dołu kolby. W przypadku wystą-
pienia bardzo wysokich temperatur połączonych 
z niską wilgotnością powietrza może zdarzyć się 
szczerbatość kolb wynikająca z okresowego braku 
żywego pyłku na polu lub zbyt niskiej wilgotności 
znamion. W normalnych warunkach lub przy nie-
wielkim stresie suszy można oczekiwać pełnego 
zapylenia kolb. Nie przesądza to jednak o pełnym 
wykształceniu wszystkich ziarniaków. Warunki 
występujące w okresie mniej więcej pierwszych 
trzech tygodni po zapyleniu decydują o liczbie i 
wielkości ziarniaków na kolbie. Susza lub inne 
czynniki stresowe mogą wywołać reakcję obronną 
rośliny polegającą na zaprzestaniu dostarczania 
składników pokarmowych do ziarniaków na 
szczycie kolby. Ziarniaki przestają się rozwijać 
i pozostaje po nich tylko zaschnięty ślad. Im 
czynnik stresowy jest silniejszy i trwa dłużej, tym 
większa liczba ziarniaków przestaje się rozwijać.  
W skrajnych przypadkach mogą się wykształcić 
tylko pojedyncze ziarniaki na dole kolby. W 
bieżącym roku na wielu polach rośliny wytwo-
rzyły dodatkowe kolby umieszczone obok kolby 
głównej. Sądzę, że jest to reakcja obronna rośliny. 
Wskutek bardzo silnego stresu suszy powstała 
mała, niezapylona lub bardzo słabo zapylona 
kolba. Po opadach deszczu rośliny wznowiły we-
getację i próbowały wydać plon. Bezskutecznie, 
bo na polu już nie było pyłku.

Stres wywołany niedoborem wody był w tym 
roku tak silny, że nie obserwowano w porówny-
walnych warunkach wyraźnej reakcji odmianowej. 
Świadczyć to może o małym zróżnicowaniu gene-
tycznym aktualnej puli odmian. W takiej sytuacji 
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nie możemy w najbliższej przyszłości oczekiwać 
nowych odmian o znaczącej odporności na suszę  
w okresie wiechowania, kwitnienia i nalewania 
ziarna. W wielu krajach rolnicy bronią się przed 
suszą stosując nawadnianie pól. My, pod tym 
względem, pozostajemy daleko w tyle. Pozostają 
nam, przynajmniej dziś, inne metody ograniczania 
skutków suszy.

W Polsce zazwyczaj obserwujemy po-
czątek suszy na przełomie czerwca i lipca. 
Główne jej nasilenie występuje w lipcu lub, 
co jest nieco mniej groźne, w sierpniu. Jak 
wykazaliśmy, o potencjale plonowania decy-
duje brak czynników stresowych w okresie 
tuż przed wyrzucaniem wiech do momentu 
zapylenia. Skuteczną metodą obrony jest upra-
wianie wcześniejszych odmian, które zdążą 
uciec z kwitnieniem przed początkiem suszy.  
W prawdzie potencjał plonowania wczesnych 
odmian jest nieco niższy, ale cóż z późnych 
potencjalnie plenniejszych odmian, jeśli nie 
uzyskamy zaziarnienia kolb. Dodatkowo, 
uprawiając wczesne odmiany oszczędzamy na 
kosztach suszenia ziarna. Skutki suszy można 
również złagodzić poprzez mniejsze zagęsz-
czenie roślin. Szczególnie na glebach lekkich, o 
małej pojemności wodnej wskazana jest niższa 
obsada roślin na jednostce powierzchni. Jeśli na 
obrzeżach pól lub w miejscach o mniejszym za-
gęszczeniu rośliny wytworzyły większe i lepiej 
zaziarnione kolby niż w zwartym łanie, to jest 
dowód na to, że w tych warunkach obsada roślin 
była zbyt duża. 

Należy pamiętać, że nawożenie ma znaczący 
wpływ na przebieg wegetacji, poziom plonowania  
i jakość uzyskanego plonu. Nieodpowiednie 
proporcje poszczególnych składników pokarmo-
wych dostarczonych do gleby mogą potęgować 
skutki wywoływane przez suszę. Szczególnie 
ważny jest poziom nawożenia potasem. Potas 
ma duży wpływ na gospodarkę wodną roślin. 
Jego niedobór może dawać objawy podobne do 
wywoływanych przez suszę. Rośliny wytwarza-
ją, podobnie jak wskutek suszy, kolby ze słabo 
zaziarnionym wierzchołkiem, a ziarno jest luźno 
osadzone na kolbie. Niedobór potasu bardzo 
często wynika z wysokiego nawożenia azotem. 
Wzrost poziomu plonowania wynikający z 
efektywnego wykorzystania nawożenia azotem 
prowadzi do większego jednostkowego zużycia 
potasu. W celu poprawienia gospodarki wodnej 

i ograniczenia skutków suszy wskazane jest – 
szczególnie przy wysokim nawożeniu azotem 
– stosowanie N i K w proporcji nie mniejszej niż  
1 do 1,2. 

Pamiętajmy, że potencjał plonowania ku-
kurydzy jest bardzo wysoki. Jest to, z punktu 
widzenia rolnika, niezwykle cenna zaleta. Jed-
nak ten potencjał może zostać zrealizowany 
tylko w optymalnych warunkach. Każdy stres 
w czasie wegetacji powoduje obniżenie rze-
czywistego plonu. W procesie hodowlanym, 
w wyniku dostosowania tej rośliny do warun-
ków klimatu umiarkowanego i długiego dnia, 
obniżyliśmy ten potencjał plonowania. Jednak 
wprowadzając do uprawy odmiany mieszańcowe,  
a zwłaszcza mieszańce pojedyncze (dwu liniowe), 
ponownie podnieśliśmy go do bardzo wysokiego 
poziomu. Skutkiem ubocznym stała się większa 
podatność na stres. Zwłaszcza stres wynikający  
z niedoboru wody w okresach krytycznych. 
Wprawdzie kukurydza charakteryzuje się bardzo 
oszczędną gospodarką wodną w przeliczeniu na  
1 kg suchej masy plonu, zapotrzebowanie wody 
na jeden hektar jej uprawy ze względu na wysokie 
plonowanie jest wyższe niż w przypadku zbóż i 
wielu roślin pastewnych.

***
Jeśli chcemy uzyskiwać corocznie stabilne  

i w miarę wysokie plonowanie, musimy zrobić 
wszystko, co możliwe, aby ograniczyć ujemne 
oddziaływanie środowiska. Najważniejsze dzia-
łania to:
– unikanie jakichkolwiek błędów agrotechnicz-

nych, począwszy od uprawy przedsiewnej i 
siewu,

– stosowanie nawożenia z zachowaniem odpo-
wiednich proporcji pomiędzy azotem a fosforem 
i potasem,

– wybór możliwie wczesnych odmian, zwłaszcza 
na glebach mniejszej zasobności wodnej,

– obniżenie obsady roślin, zwłaszcza na glebach 
lekkich.

Niekiedy warto zastanowić się, czy uprawiać 
kukurydzę na najsłabszych glebach. Jeśli po-
dejmiemy decyzję „na tak”, to nie oczekujmy 
corocznie wysokich plonów. Przyrody nie da się 
„oszukać”. 

Zbigniew Kurczych
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Ewapotranspiracja – są to straty wody z gleby 
na skutek ewaporacji (parowanie bezpośrednio  
z powierzchni gleby) i transpiracji (parowanie z 
roślin). Ewaporacja w uprawie kukurydzy ma 
wysoki udział do czasu zakrycia międzyrzędzi, a 
gdy wzrasta powierzchnia liści dominuje transpira-
cja – tą drogą woda z gleby poprzez roślinę dostaje 
się do atmosfery. Wiedząc o tym można pokusić 
się o zabiegi spulchniające międzyrzędzia – gdy 
jeszcze można wjechać w pole – ma to podwójny 
korzystny skutek: przerywamy kapilary – zmniej-
szamy straty wody z gleby i doprowadzamy tlen 
do korzeni. 

Współczynnik transpiracji – ilość litrów wody, 
którą roślina transpiruje na wyprodukowanie 1 kg 
suchej masy. Kukurydza ma ten współczynnik dość 
niski (ok. 260, dla porównania len – 905 a pszenica 
i jęczmień 400-500), tzn. że oszczędnie gospoda-
ruje wodą, jednak o czym się często zapomina, że 
na wytworzenie wysokiego plonu potrzebuje tej 
wody znacznie więcej na 1 ha, niż wiele innych 
roślin. Jakiekolwiek zachwaszczenie plantacji 
potęguje skutki suszy, gdyż wiele chwastów ma 
bardzo wysoki współczynnik transpiracji i mimo, 
że zacieniają glebę i zmniejszają ewaporację (po-
zorna oszczędność wody) to same wyparowują  jej 
wielokrotnie więcej, niż nieosłonięta gleba, nawet 
niewzruszona powierzchniowo. W tym miejscu 
prosta rada – plantacja bezwarunkowo musi być 
wolna od chwastów od samego początku wegetacji 
kukurydzy!

Pojemność wodna gleby – ilość wody jaką 
jest w stanie zatrzymać 1 m3 gleby. Jest ona za-
leżna od rodzaju gleby. Gleby lżejsze mają niższą 
pojemność wodną od gleb cięższych. Na polach 
często mamy do czynienia z tzw.„mozaiką gleby” 
i w warunkach suszy na lżejszych parcelach braki 
wody są wcześniej zauważalne. 

Woda kapilarna – wypełnia kapilary glebowe 
różnej wielkości i kształtu, w których siły wiązania 
kapilarnego wody przeważają nad siłami grawita-
cyjnymi.

Podsiąkanie kapilarne – podnoszenie wody 
w kapilarach wbrew siłom grawitacji. 
Wysokość na jaką może się wznieść woda zale-
ży od składu mechanicznego gleby (na glebach 
lżejszych jest niższa niż na cięższych). Wraz ze 
wzrostem temperatury cieczy wysokość podsiąku 
kapilarnego spada.
Wysokość podsiąku kapilarnego (wg T. Mieczyń-
skiego) w zależności od gleby:
– drobny piasek wiślany                    –   30 cm
– b. drobny piasek trzeciorzędowy – 100 cm
– pylasty materiał lessowy                – 200 cm

Reasumując – im gleba ma „drobniejszą bu-
dowę” – tym mniejsza średnica kapilar i wyższy 
podsiąk wody. 

Proponuję skupić się na glebach piaszczystych 
(tam są najszybciej i najdotkliwiej odczuwane  
skutki suszy) i na wysokości podsiąku wody:
– w piaskach pylastych  do 50-70 cm,
– w piaskach drobnych luźnych  – 40-50 cm, 
– w piaskach gruboziarnistych  – 20-30 cm. 

Jak widać są to niewielkie wysokości. Na 
glebach średnich i cięższych możemy liczyć na 
wyższy podsiąk kapilarny.

Woda gruntowa – jest to woda wgłębna za-
legająca w zasięgu pełnego nasycenia gleby lub 
gruntu. Podlega sile grawitacji i tworzy wolne 
zwierciadło w otworach.

Natężenie opadów atmosferycznych – wg 
Rode ilość opadów dobowych < 5mm nie ma 
znaczenia dla życia roślin (część z nich od razu 

Rozwój kukurydzy w warunkach suszy
Poniższy artykuł ma charakter poglądowy i w uproszczony sposób  

przedstawia gospodarkę wodną gleby i rośliny

Nieomal każdego roku mamy do czynienia z wpływem suszy na rozwój kukurydzy, jednak  
w bieżącym sezonie dołączyły do tego wysokie temperatury powietrza w lipcu – nie notowane od 
ponad 200 lat. Wysoka temperatura i brak wody w lipcu ma zdecydowanie ujemny wpływ na 
stan roślin kukurydzy. Aby jednak mówić o tym musimy przypomnieć sobie kilka podstawowych 
pojęć związanych z gospodarką wodną roślin i gleby. 
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odparuje, część zrasza glebę płytko – woda nie 
dociera do korzeni). Kukurydza dzięki swojej 
budowie wręcz zbiera liśćmi i gromadzi wokół 
łodygi nawet mniejsze opady (fot. 1).

Z kolei deszcze o sile większej od 10 mm dają 
często spływ powierzchniowy i nie są tak efektywne 
jak wynika z pomiaru opadów deszczomierzem.

Wrażliwość kukurydzy na stres suszy
O stratach plonu z powodu suszy mówimy, 

kiedy na skutek ewapotranspiracji potrzeby rośliny 
przekraczają zapasy wody w glebie w danej fazie 
rozwojowej kukurydzy. Powiązane z tym są: do-
stępność i pobierania składników pokarmowych 
(przykład „przestrzelonych” kolb lub ich braku na 
skutek niedostępności boru) i ich transport. Rośliny 
osłabione przez suszę są bardziej podatne na atak 
patogenów chorobotwórczych (powszechna w 
tym roku na słabych glebach głownia guzowata) i 
szkodników (omacnica prosowianka).

Problem skutków suszy został dokładnie przeba-
dany w USA, gdzie rolnicy musieli już dość dawno 
nauczyć się z tym żyć – poniżej procentowe straty 
plonu przeliczone na dzień stresu suszy w różnych 
stadiach rozwojowych kukurydzy.

Kukurydza jest najbardziej wrażliwa na brak 
wody w czasie kwitnienia i w okresie wokół niego. 
Ma to miejsce w Polsce (są duże różnice odmianowe 
czasu kwitnienia i przebiegu pogody w rejonach) w 
przybliżeniu przez cały lipiec i początek sierpnia. 

Wiemy jaki był rozkład opadów w tym roku 
(2006): ostatnie opady około 2 dekady czerwca 
i ponownie (często niewielkie) pod koniec lipca 
lub później, czyli po okresie najwyższego zapo-
trzebowania na wodę i najwyższej wrażliwości 
kukurydzy na stres suszy nie padał wcale deszcz. 
Rośliny mogły pobierać tylko wodę zgromadzoną 
wcześniej w glebie.

Rozwój wegetatywny kukurydzy a susza
Stres suszy i wysokie nasłonecznienie powo-

dują, że rośliny ograniczają wzrost wydłużeniowy 
komórek co skutkuje krótszą łodygą i mniejszą 
powierzchnią liści (na takich polach kukurydza ma 
ok. 1-1,5 m wysokości). Liczba liści jest zwykle 
taka sama. Często nie ma nawet wiechy. Kolba jest 
zwykle mniejsza i liczba ziarniaków w rzędzie, jak 
i ilość rzędów. 

Korzenie kukurydzy
Korzenie kukurydzy mogą sięgać od 1,5 do 2,5 m 

w głąb gleby, dlatego utarło się pojęcie, że kukurydza 
nie jest wrażliwa na suszę, co jest nieprawdą. Prawdą 

jest, że kukurydza potrafi pobrać wodę niedostępną 
dla innych roślin, jednak musi mieć możliwość 
rozwoju korzeni (pamiętajmy o podeszwie płużnej i 
właściwym pH – niskie pH = toksyczny glin i zaha-
mowany rozwój korzeni, deformacje) (fot. 2).

Wielkość słomy kukurydzy
W doborze odmian kukurydzy mamy dwa 

podstawowe typy mieszańców (biorąc pod uwagę 
wielkość roślin): o typie ziarnowym (niższa łodyga 
i mniejsze liście) i kiszonkowym (rośliny większe). 
Stosunek suchej masy ziarna do słomy u różnych 
odmian mieści się w granicach 1 : 1,3-1,6.

Praktyczna rada: mając wybierać odmianę na 
glebę słabszą, wybierajmy odmiany sprawdzone  
w takich warunkach i o mniejszej słomie, gdyż ta-
kie potrzebują mniej wody na rozwój wegetatywny. 
Często mamy do czynienia z brakiem kolb na ład-
nie wyrośniętych roślinach – jest to efekt zużycia 
całej wody z gleby przez silnie rosnącą łodygę i 
bujne liście – wody „nie starczyło” dla rozwoju 
kolby. Często brak kolby na dobrze wyrośniętych 
roślinach jest spowodowany stresem chłodu w 
początkowych fazach rozwoju w stadium V6-V10.

Pylenie a susza
Stres suszy w okresie wokół kwitnienia skutkuje 

znacznym opóźnieniem wyrzucania znamion kolby 
(włoski wyrastające z kolby), znamiona są krótsze 
oraz hamuje rozwój zarodka po zapłodnieniu. Stres 
suszy w tym czasie redukuje plon o 3-8% dziennie 
(patrz tab. 2).
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W warunkach normalnych wyrzucenie znamion 
jest zwykle o 2 dni późniejsze niż wiechowanie. 
Znamiona kolby nie pojawiają się wszystkie od 
razu, lecz stopniowo od dołu kolby w górę. Te z 
góry kolby ostatnie wychodzą z liści okrywowych. 
Czasem, gdy kolby są wyjątkowo długie, znamiona 
z góry kolby pojawiają już po zakończeniu pylenia 
i wtedy mamy „niedopylone kolby”. Stres suszy 
może na tyle opóźnić wyrzucenie znamion, że 
nastąpi to pod koniec lub po zakończeniu pylenia – 
wtedy kolby są tylko częściowo (od dołu) lub wcale 
nie są zaziarnione. Innym powodem niecałkowi-
tego wypełnienia kolb jest tzw. aborcja zarodków. 
Takie ziarniaki są zwykle białe i skurczone, gdy 
inne na kolbie są wypełnione i żółtawe. Dodatko-
wo znamiona, które są bardzo wrażliwe i mocno 
uwilgotnione (zbudowane w 95% wody) – podczas 
upałów i suszy (przy braku możliwości pobrania 
wody z gleby) mogą zasychać i nie przyjmują pył-
ku. Często następuje wtedy infekcja zarodnikami 
głowni guzowatej (objawia się to szczególnie na 
polach mozaikowatych lub o generalnie niskiej 
pojemności wodnej gleby).

Zapylenie a upały
W warunkach wysokich temperatur – powyżej 

35-36oC obumiera pyłek, a kolby wyglądają jak-
by się „zaparzyły” – to zjawisko obserwowałem 
również w warunkach dobrego uwilgotnienia i 
„normalnie” rozwiniętych roślin. 

Wypełnienie ziarniaków a susza
Stres suszy podczas wypełniania ziarna przy-

śpiesza zamieranie liści, przez co skraca okres 

wypełniania ziarna, zwiększa wyleganie roślin i 
przyczynia się do mniejszej masy tysiąca ziaren. 
Brak wody w tym czasie zmniejsza plon o 2,5-
5,8% każdego dnia stresu (tab. 2). Ziarniaki są 
najbardziej wrażliwe na aborcję przez pierwsze 
2 tygodnie po zapłodnieniu, zwykle ziarniaki z 
czubka kolby. W czasie 7 do 10 dni po zapyleniu 
każdego ziarniaka ustala się, na skutek podziału, 
liczba komórek w endospermie (część ziarniaka 
odpowiedzialna za gromadzenie skrobi). Po tym 
czasie liczba komórek akumulujących skrobię jest 
już ustalona. W fazie czarnej plamki (R6) kończy 
się transport składników pokarmowych do ziarnia-
ka i plon ziarna jest już ustalony.

Jak sprawdzić skuteczność zapylenia 
ziarniaków?

Każdy zarodek (potencjalny ziarniak) ma 
znamię (włosek) przyczepiony do niego. Kiedy 
ziarno pyłku spada na znamię – kiełkuje, wytwarza 
łagiewkę pyłkową na długość znamienia i zapład-
nia komórkę jajową w ciągu 12 do 28 godzin. Jeśli 
zapłodnienie jest skuteczne to po 1 do 3 dni znamię 
odłącza się od rozwijającego się ziarniaka. Zna-
miona są gotowe do przyjęcia pyłku w normalnych 
warunkach przez 7 dni od ich pojawienia. 

Jednym z szybkich sposobów na sprawdze-
nie jak skuteczne było zapłodnienie kilka dni po 
zakończeniu pylenia jest „test wstrząsowy” (fot. 
3). Aby go wykonać należy ostrożnie odkryć li-
ście okrywowe kolby i delikatnie nią potrząsnąć. 
Znamiona z zapłodnionych ziarniaków odpadną. 
Proporcja (%) znamion, które odpadły od kolby z 

Fot. 2. Zdeformowane korzenie kukurydzy

 Fot. 1. Zbieranie małego opadu przez kukurydzę
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kilku losowo wybranych kolb wskazują na przyszłą 
liczbę ziarniaków na kolbie.

Drugim sposobem jest odkrycie liści okrywo-
wych po 10 dniach po zapłodnieniu. Rozwijające 
się ziarniaki są wtedy widoczne jako przezroczyste 
pęcherzyki (R2 stadium).

Zwijanie się liści w czasie suszy
Roślina kukurydzy broniąc się przed utratą 

wody w efekcie transpiracji w warunkach suszy 
zwija liście. Ma to korzystny efekt, gdyż zmniejsza 
przez to powierzchnię transpiracji, lecz jednocze-
śnie zmniejsza aktywność fotosyntezy. Różne 
mieszańce różnie reagują na suszę zwijaniem liści 
i nie zawsze jest to wskaźnik jak sobie radzą w 
czasie niedoboru wody.

Zbiór na kiszonkę kukurydzy zniszczonej 
przez suszę
Jeśli kukurydza nie ma wcale kolb lub są one 

niewypełnione, to należy zebrać ją na kiszonkę 
lub zielonkę jak najszybciej po kwitnieniu, gdyż 
jej jakość gwałtownie spada z każdym dniem. 
Pamiętajmy, że jeśli jest szansa, że ziarno się 
wypełni to należy bezwzględnie poczekać ze 
zbiorem tak długo, jak rośliny będą żywe i ziar-
niaki będą zwiększały swoją masę. Należy wziąć 
pod uwagę, że często będą zachwiane proporcje 
pomiędzy kolbą, a resztą rośliny i jest możliwe, 
że taka kiszonka mimo niskiego plonu z ha, 
będzie miała bardzo wysoką energię. Kiszonka 
z kukurydzy po okresie suszy ma zwykle pod-
wyższoną zawartość cukrów, surowego białka i 
włókna surowego, włókno jest bardziej strawne 
niż w „normalnej” kukurydzy. Jest tak na skutek 
tego, że susza generalnie obniża zawartość ziarna  
w plonie, a proporcjonalnie zwiększa zawartość 
włókna przy obniżonej produkcji ligniny, co skut-
kuje zwiększoną strawnością włókna.

Niezbędne jest zbadanie składu kiszonki, aby 
móc prawidłowo zbilansować dawkę pokarmową. 
Dodatkowym elementem, na który należy zwrócić 
uwagę jest możliwość wysokiej akumulacji azo-
tanów w roślinach, które „normalnie” nawożone 
nie były w stanie wykorzystać azotu, a ten odkłada 
się wtedy w roślinach w formie azotanowej a ta 
z kolei może łatwo przejść w szkodliwą formę 
azotynową. Najwyższe nagromadzenie azotynów 
jest w dolnej 1/3 części łodygi.

Co rolnik może zrobić aby zmniejszyć ry-
zyko zniszczenia plantacji kukurydzy przez 
suszę?

– Wczesny siew z nawożeniem rzędowym – lepszy 
rozwój systemu korzeniowego.

– Zmniejszyć gęstość siewu – mniejsza konkuren-
cja między roślinami o wodę.

– Wybór sprawdzonych odmian na lżejszych 
glebach.

– Unikać przyorywania obornika wiosną i orek 
wiosennych. 

– Nie siejemy kukurydzy po poplonach ozimych 
zbyt późno.

– Skuteczna walka z chwastami – najlepiej stosując 
dwie różne substancje czynne doglebowo, aby 
uniknąć wtórnych wschodów chwastów odpor-
nych na atrazynę.

– Stosowanie głęboszowania w zmianowaniu i 
jazda na bliźniakach, aby uniknąć powstawania 
podeszwy płużnej i w efekcie gorszego ukorze-
nienia się roślin.

– Uprawa przedsiewna na głębokość siewu, aby 
zachować istniejącą sieć kapilar.

– Płytkie spulchnianie międzyrzędzi (może być 
połączone z drugą dawką N) – przerywa po-
wierzchniowo kapilary i zmniejsza ewaporację.

– Zapewnienie dostępności makro- i mikroelemen-
tów przez cały okres wegetacyjny w połączeniu  
z właściwym pH. Pamiętajmy, że niskie pH 

Fot. 3. Test wstrząsowy – tu kolba w 100% niezapylona 
(znamiona pojawiły się już po zakończeniu pylenia) 
– wszystkie znamiona „przyklejone” do zalążni
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Zastąpi obornik?
Polepszacz glebowy NP w uprawie kukurydzy 

Od dawna wiadomo, że obfite i częste nawożenie organiczne jest podstawą dobrego gospodaro-
wania. Uzupełnia się w ten sposób naturalne straty materii organicznej, ale jednocześnie uzupełnia 
i poprawia zasobność gleby w podstawowe składniki odżywcze, jakimi są: azot, fosfor, potas, wapń 
i magnez. Jednocześnie nawozy organiczne są nieocenionym źródłem mikroelementów, których 
coraz częściej brakuje na naszych polach. Niestety, nawet w gospodarstwach gdzie prowadzi się 
produkcję zwierzęcą, możliwości stosowania nawozów organicznych są ograniczone m.in. kosztami 
ich załadunku i roztrząsania. W zakładach bez zwierząt, ze względu na wysokie koszty zakupu i 
przewozu, pozostają do dyspozycji jedynie nawozy zielone i słoma.

Od niedawna jednak sytuacja się zmieniła. Rol-
nicy mają bowiem do dyspozycji mączki mięsno-
-kostne. Dostępność takich mączek dla rolnictwa 
znakomicie się poprawiła, po zabronieniu pod 
koniec roku 2000 stosowania tego typu mączek w 
żywieniu zwierząt. Wytwarzane są z produktów 
ubocznych przemysłu mięsnego, ze świeżo ubitych 
zwierząt, których mięso zostało zakwalifikowane 
do spożycia przez ludzi. Nie mogą więc budzić 
zastrzeżeń pod względem sanitarnym. Na polskim 
rynku od niedawna dostępna jest mączka mięsno-
-kostna pod nazwą Polepszacz glebowy NP (w 
skrócie PNP). 

Polepszacz glebowy NP w jednej tonie zawiera: 
75 kg azotu, 140-150 kg fosforu, 150 kg wapnia  

i 5 kg magnezu. Skład ten może nieco zmieniać się  
w zależności od klasy produktu. Niestety, jak w 
każdym nawozie organicznym, azot i fosfor nie są 
wykorzystywane w całości i od razu. Przyjmuje się, 
że w pierwszym roku azot jest wykorzystany w 30%  
a fosfor w 40%. Oznacza to, że w z jednej tony 
uzyskamy 22 kg użytecznego azotu i 60 kg fosforu.  
W następnych 2-3 latach można również liczyć 
na dalszy, choć już mniejszy dopływ tych składni-
ków. Koszt zakupu 1 tony wynosi od 255 do 315 zł  
w zależności od wielkości i sposobu opakowania. 
Jak wynika z zestawienia w tabeli 1, szacunkowa 
war-tość nawozowa PNP wynosi około 460 zł, a 
więc wyraźnie więcej niż koszt zakupu. Pamiętać 
jednak trzeba, że w pierwszym roku wykorzy-

generalnie obniża przyswajalność większości 
składników pokarmowych.

– Zachowanie właściwych proporcji pomiędzy 
N:P:K pamiętając, że to właśnie potas ma naj-
większy wpływ na gospodarkę wodną roślin. 
Nie wolno jednostronnie przenawozić azotem, 
gdyż dodatkowo zwiększamy podatność roślin 
na głownię.

***
Pamiętajmy, że kukurydza nie jest rośliną gleb 

marginalnych, gdzie często jest uprawiana. W ta-
kich warunkach należy liczyć się z podwyższonym 
ryzykiem strat w warunkach stresowych.

Opracował
Adam Majewski 

Limagrain Polska  Sp. z o.o.
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stywana jest tylko część z wartości nawozowej, 
w związku z tym rzeczywista wartość w roku 
zastosowania wyniesie tylko 165 zł (150-200 zł). 
Tym niemniej w latach następnych składniki będą 
dalej udostępniane i licząc że może nastąpić ok. 
20% strat, to wartość końcowa wyniesie ok. 370 
zł, a więc więcej niż koszt zakupu. Poza tym nie 
uwzględniono tu wartości dostarczonej materii 
organicznej jak też mikroelementów i MG.

Polepszacz NP należy stosować doglebowo, 
tzn. po rozsianiu wymieszać go lub przykryć orką.  
W zależności od dawki potrzebne jest uzupeł-
nienie w nawozach mineralnych, co dotyczy 
zwłaszcza potasu (przedsiewnie) oraz częściowo 
azotu (najlepiej pogłównie). 

W Polsce do tej pory nie przeprowadzono wielu 
badań nad stosowaniem Polepszacza NP w upra-
wach rolniczych. W roku 2006 założono doświad-
czenie z PNP w uprawie kukurydzy. Analizowano  
5 poziomów nawożenia:
A – bez nawożenia
B – nawożenie mineralne 130 kg N; 100 kg P2O5; 

140 kg K2O
C – 1000 kilogramów Polepszacza NP + zbilanso-

wane NPK do poziomu B
D – 2000 kilogramów Polepszacza NP + zbilanso-

wane NPK do poziomu B
E – 3000 kilogramów Polepszacza NP + zbilanso-

wane NPK do poziomu B
Mimo trudnego w Wielkopolsce dla kukurydzy 

roku, uzyskano bardzo zadowalające rezultaty. 
Wschody roślin były szybkie i wyrównane, nie 
było też różnic w obsadzie roślin przy zróżnico-
wanych dawkach PNP które wynosiły1, 2 i 3 tony 
na hektar (tab. 2). 

Nie stwierdzono istotnych różnic w wielkości 
wytworzonej biomasy roślin kukurydzy w fazie 
7-8 liści. Najlepsze jednak wyniki zarówno dla 

suchej jak i świeżej masy roślin uzyskano przy 
zastosowaniu 2 ton/ha Polepszacza glebowego. 
Biomasa pojedynczej rośliny była świeżej masie 
o 6, a w s.m. o 4% większa niż przy nawożeniu 
mineralnym. Wszystkie natomiast obiekty na-
wozowe wyraźnie przewyższały kontrolę bez 
nawożenia. 

W okresie zbioru zebrano 10 roślin i poddano 
analizie wagowej. Badane kombinacje nawozowe 
istotnie podwyższały masę roślin (w świeżej i 
suchej masie) o 56-75% w porównaniu do masy 
roślin nie nawożonych (tab. 2). Nie stwierdzono 
wprawdzie wyraźnych różnic pomiędzy kontrolą 
z nawożeniem mineralnym (B) a obiektami z 
nawożeniem organicznym (C, E), ale zauważal-
ne były przyrosty na korzyść większych dawek 
polepszacza NP (2 i 3 tony/ha). Zapewniały one 
wzrost masy całych roślin o 8%. 

Plony ziarna na obiekcie z zerową dawką na-
wożenia były niższe aż o połowę, w porównaniu 
do pozostałych obiektów nawozowych. Kuku-
rydza nawożona polepszaczem glebowym plo-
nowała podobnie jak nawożona tylko nawozami 
mineralnymi. Plony ziarna uzyskane na obiektach 
B, D i E (ok. 69 dt) należy uznać w warunkach 
roku 2006 za dobre. 

Na podstawie uzyskanych wstępnych wyni-
ków można uznać, że Polepszacz glebowy NP 
nadaje się do stosowania w kukurydzy i swym 
działaniem już w pierwszym roku nie ustępuje 
nawozom mineralnym (pod warunkiem prawi-
dłowego zbilansowania dawki). Badania te będą 
kontynuowane, bowiem w rolnictwie jednoroczne 
wyniki można wprawdzie brać pod uwagę, ale 
miarodajne są dopiero wyniki z kilku lat. 

prof. dr hab. Tadeusz Michalski
AR Poznań
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Nawożenie kukurydzy cynkiem

Kukurydza – trudne pytania i duże wyma-
gania 
Rolnik, producent jakiejkolwiek rośliny upraw-

nej, staje rokrocznie przed dość prostym, lecz 
trudnym zestawem pytań, na które musi znaleźć 
odpowiedź, o ile z góry nie zakłada utraty plonów.  
W budowie racjonalnej i efektywnej plonotwórczo 
strategii nawożenia kukurydzy winien postawić  
4 pytania, zaczynające się od zaimków: 1. Po 
co? 2. Czym? 3. Kiedy? 4. Jak nawozić kukury-
dzę? Bez udzielenia szczegółowych odpowiedzi 
na postawione pytania trudno jest oczekiwać 
zakładanych efektów, czyli dużych a w dodatku 
rokrocznie stabilnych plonów. 

Wymagania kukurydzy względem stanowiska  
i zaopatrzenia w składniki mineralne są nie  tylko 
duże, lecz wręcz olbrzymie. Roślina ta posiada 
bowiem potencjał plonowania 2-krotnie przekra-
czający klasyczne zboża jare, siane w Polsce. Tym 
samym przejawia większe niż zboża zapotrzebo-
wanie na składniki pokarmowe w sezonie wegeta-
cyjnym. Podstawowe wymagania obejmują gleby 
zasobne w składniki mineralne, zwłaszcza w potas, 
magnez i wapń. Pod tym względem kukurydza 
nie różni się więc od buraków, czy też rzepaku. 
Bez zrozumienia tej prostej zależności nie można 
oczekiwać zarówno wysokich, jak i wiernych w 
kolejnych latach plonów. 

Po co nawozić kukurydzę 
cynkiem?
Gleby w Polsce wykazują 

generalnie dobrą a nawet bar-
dzo dobrą zasobność w przy-
swajalny cynk. Czy zatem ku-
kurydza, którą zalicza się do 
roślin wrażliwych na niedo-
bór tego pierwiastka wykazuje 
wizualne objawy niedoboru. 
Odpowiedź jest jednoznaczna  
i negatywna. Na młodych, lecz 
już całkowicie wykształconych 
liściach pojawiają się chlorozy  
w postaci białawych przejaśnień 
występujących po obu stronach 
nerwu środkowego. Pasy te 
zaczynają się u nasady blaszki 
liściowej, lecz nie osiągają jej 

wierzchołka. Charakterystyczną cechą rośliny jest 
jej karłowaty pokrój, będący skutkiem skrócenia 
długości międzywęźli. 

Stan niedoboru cynku w kukurydzy można 
więc wyznaczyć tylko na podstawie analizy che-
micznej rośliny, możliwie w jak najwcześniejszej 
fazie, to znaczy nie później niż w momencie wy-
kształcenia 5-tego liścia. W tym okresie roślina 
dobrze zaopatrzona w cynk winna zawierać nie 
mniej niż 40 mg Zn kg-1 suchej masy. Zawartości 
niższe wskazują na niedobór pierwiastka, które 
aczkolwiek niewidoczne gołym okiem zmniej-
szają plon ziarna w przedziale od 10-20%. 

Plonotwórcze działanie cynku wynika z 
funkcji metabolicznych tego pierwiastka, z któ-
rych bardzo ważnymi są (i) produkcja auksyn 
– hormonu stymulującego wzrost korzeni (ii) 
wzrost zawartości enzymów odpowiedzialnych 
za szybkość i ilość wiązanego CO2. Już te dwie 
funkcje pozwalają wnioskować o plonotwórczym 
działaniu cynku. Roślina dobrze odżywiona cyn-
kiem, poprzez wzrost korzeni zwiększa pobieranie 
wody i składników mineralnych. Przykładowo, 
jak przedstawiono na rys. 1, rośliny nawożone 1 
kg Zn ha-1 były w stanie zakumulować o 50 kg 
N ha-1 więcej w porównaniu do roślin rosnących 
tylko na obiekcie nawożonym NPK. To właśnie 



DRUGI RAZ
i DOBITY CHWAST

To technologia eliminacji 
chwastów polegająca na 
dostarczeniu im dwóch 
dawek herbicydu w krótkim 
odstępie czasu. Jest ona 
dużo skuteczniejsza od 
stosowania jednej większej 
dawki.

Herbicydowy preparat 
powschodowy, uderzający 
z podwójną siłą. 
Drugi raz dobije każdy 
chwast.
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te 50 kg N oznacza dodatkowy przyrost plonu 
ziarna o 1,5 t ha-1. Wzrost plonu wynikał z faktu, 
ze rośliny dobrze odżywione cynkiem zwiększały 
bądź to liczbę ziarniaków w kolbie, bądź też masę 
1000 ziarniaków. Taka reakcja rośliny wskazuje 
na zapotrzebowania kukurydzy na cynk zarówno 
w początkowych fazach wzrostu, jak i w czasie 
nalewania ziarna. 

Niezwykle ważnym elementem efektywnej 
strategii nawożenia kukurydzy cynkiem jest 
możliwość, a nawet konieczność ograniczenia 
dawki azotu. Jak wynika z wieloletnich badań 
prowadzonych w Katedrze Chemii Rolnej 
AR w Poznaniu, w dobrym stanowisku (czyt. 
zasobnym w potas) dawka azotu poniżej 100 
kg ha-1 zapewnia taki sam poziom plono-
wania, jak dawka prawie 2-krotnie większa  
(rys. 2). Dawka azotu przekraczająca 120-130 kg 

N ha-1 w zasadzie eliminuje produkcyjny, a tym 
bardziej ekonomiczny sens stosowania cynku, 
gdyż pierwiastek ten ulega blokowaniu przez 
kwasy organiczne produkowane w nadmiarze 
przez rośliny nawożone intensywnie azotem. Ta 
zaleta stosowania cynku to także niezwykle waż-
ny element produkcji kukurydzy, gdyż niewątpli-
wie zmniejsza koszty bezpośrednie jej uprawy. 

Dobór nawozu, czyli czym nawozić?
Cynk jest składnikiem mineralnego żywienia 

roślin, którego przyswajalność i pobieranie przez 
rośliny uprawne ogranicza cała gama czynników, 
które poniżej ujęto w 4 grupy. 
1. Niska naturalna zawartość cynku w glebie:
– gleby piaszczyste;
– gleby ilaste. 
2. Niska zawartość przyswajalnego cynku, którą 
kształtują:
– wysoki odczyn gleby (pH > 7,0) (gleby wapien-

ne i świeżo wapnowane);

– duża zawartość materii organicznej;
– wysoka zawartość fosforu.
3. Pobieranie składnika, które ogranicza powolny 
wzrost systemu korzeniowego spowodowany:
– niskimi temperaturami (chłodne, wilgotne 
wiosny);
– nadmiernym zakwaszeniem (pH < 5,0).
4. Agrotechnika, która poprzez niedostosowanie 
do potrzeb rośliny zakłóca odżywienie roślin. 
Rozpatrywane czynniki agrotechniczne dotyczą:
– stosowania jednorazowych dużych dawek na-

wozów fosforowych;
– uzyskiwania wysokich plonów roślin upraw-

nych;
– pozostawiania na polu dużej masy resztek ro-

ślinnych; 
– dużej częstotliwości uprawy roślin wrażliwych 

na niedobór cynku. 
Niektóre z wyszczególnionych przyczyn wy-

dają się sprzeczne, przykładowo uzyskiwanie du-
żych plonów kukurydzy bez dobrego odżywienia 
roślin tym składnikiem. 

Mineralne nawozy cynkowe stanowią dobre 
źródło dostępnego cynku stosowanego do uzu-
pełnienia jego niedoborów w glebie i roślinie. 
Asortyment nawozów cynkowych jest szeroki 
(tabela). Formy mineralne, przykładowo siarczan 
cynku jest najczęściej aplikowanym źródłem 
cynku, ale tlenki i chelaty są również stosowane. 

Termin nawożenia, czyli kiedy nawozić?
Termin nawożenia wynika bezpośrednio z 

celu tego zabiegu i wyboru nawozu. Dobór na-
wozu jest łatwy, gdyż wynika z uzyskanej przez 
producenta kukurydzy odpowiedzi na pytanie o 
cele stosowania cynku, które sprowadzają się do 
(i)  budowy plonu lub (ii) ratowania plonu. W 
pierwszym przypadku aplikację nawozu trzeba 
wykonać możliwie jak najprędzej, nawet przed 
siewem, a w drugim można ją przeciągać, o 
ile ujawnia się niedobory, nawet do kwitnie-
nia. Pierwsza alternatywa zakłada stymulację 
procesów plonotwórczych rośliny i tą produ-
cent kukurydzy winien preferować. W okresie 
do 5 liścia zasadniczo nie występują różnice  
w działaniu nawozu cynkowego (rys. 3). Proble-
mem do rozwiązania pozostaje możliwość łącze-
nia nawożenia cynkiem z aplikacją herbicydów. 
Ten zakres wymaga rozpoznania wielu aspektów 
współdziałania obu środków i spoczywa na pro-
ducentach herbicydów. 



33

Sposób nawożenia, czyli jak nawozić?
Termin nawożenia cynkiem rozciąga się, jak 

uzasadniono powyżej, od fazy przygotowania 
gleby do siewu kukurydzy aż po koniec fazy 
wzrostu wegetatywnego rośliny. Dobór nawozów 
musi być zatem dostosowany do terminu aplikacji. 
Ze względu na ten czynnik najwcześniej stosuje 
się nawozy tlenkowe i ich mieszanki z siarcza-
nami, w dalszej dopiero kolejności siarczany a 
na rośliny głównie chelaty. Techniczny sposób 
aplikacji nawozu jest trudnym zadaniem, które 
czeka na rozwiązanie, aczkolwiek trzeba wyko-
rzystać dostępne metody aplikacji. Zasadniczo 
rozważania te dotyczą dwóch technik aplikacji 
nawozu: (i) w roztworze wodnym (ii) w formie 
stałej. W obu przypadkach trzeba rozważać 
aplikację nawozu na całej powierzchni i wów-

czas dawka winna kształtować się na poziomie  
1,0 kg Zn ha-1 dla formy tlenkowej i mieszanej  
z siarczanami cynku. W przypadku chelatów ilość 
zastosowanego cynku jest wielokrotnie mniejsza. 
Wariantem alternatywnym do stosowania cało-
-powierzchniowego jest aplikacja rzędowa, lecz 
ten problem wymaga jeszcze dopracowania. 

Zapamiętaj!!!!
1. Kukurydza wymaga bardzo dobrego stanowi-

ska, porównywalnego do buraków cukrowych 
i rzepaku.

2. Kukurydza dobrze odżywiona cynkiem zwięk-
sza pobieranie azotu z gleby, co jest podsta-
wowym warunkiem wzrostu plonów ziarna.

3.  Rośliny dobrze odżywione cynkiem wykazują 
mniejsze zapotrzebowanie na azot z nawozów 

mineralnych.
4. Cynk stymuluje procesy plonotwórcze 
pod warunkiem redukcji dawki nawozowej 
azotu.
5. Najlepszy efekt nawożenia cynkiem moż-
na uzyskać aplikując nawozy cynkowe do 
fazy 5 liścia kukurydzy. 

prof. drhab. Witold Grzebisz, 
dr Małgorzata Wrońska 

AR Poznań



DKC 2960 Nowość! Średniowczesna hybryda (FAO 230 – 240), bardzo
wysoko plonująca, łatwo adaptująca się do różnych warunków
glebowych i okresowych niedoborów wody. Zdrowa – mniej porażana
przez fuzarium i głownię guzowatą. Sukces w Brandenburgii w 2006 r.
Najnowsza hybryda do uprawy na ziarno w całej Polsce.

DKC 3420 – hybryda na ziarno najwyższej jakości w rejonie Polski
południowej, średniowczesna (FAO 250), o bardzo wysokim
i stabilnym plonie na stanowiskach dobrze zaopatrzonych w wodę.
Najwcześniejsza hybryda typu dent.

DKC 2949 – wczesna (FAO 220 – 230) uniwersalna hybryda
na ziarno lub kiszonkę. W całym kraju umożliwia uzyskanie
kiszonki o wysokiej koncentracji energii i znakomitej strawności.
Wczesna hybryda na ziarno i kiszonkę wysokiej jakości.

Monumental – uniwersalna hybryda średniowczesna
(FAO 250), bardzo wysoko plonuje w wieloleciu, łatwo
adaptuje się do różnych warunków glebowych i okresowych
niedoborów wody. Zdrowa – mniej porażana przez fuzarium.
Stabilny standard na ziarno i kiszonkę. 

Odmiany kukurydzy zaprojektowane
dla warunków Twojej uprawy

Infolinia 0 22 570 43 70

DEKALB - nasiona najwyższych lotów 

Stać Cię na luksus!
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RSM – czy warto stosować?

Co to jest RSM? 

Charakterystyka produktu
Jest to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy 

w formie wodnego roztworu saletrzano-moczni-
kowego przeznaczony do przedsiewnego i po-
głównego nawożenia roślin uprawnych i trwałych 
użytków zielonych. Roztwór produkowany jest w 
trzech rodzajach o różnych zawartościach azotu 
dostosowanych do różnych temperatur transportu  
i przechowywania. Lepkość tego roztworu jest 
tylko nieco wyższa od wody. Składniki zawarte w 
roztworze nie są lotne. Nawet długotrwałe przecho-
wywanie nie powoduje ich utraty. W czasie maga-
zynowania może jednak następować odparowanie 
wody powodujące podgęszczenie roztworu i zwią-
zany z tym wzrost punktu krystalizacji, a nawet 
wydzielanie kryształów. Stan wyjściowy łącznie  
z rozpuszczeniem kryształów osiąga się przez 
rozcieńczenie wodą. Roztwór nie jest toksyczny 
ani palny. Należy zapobiegać jednak powstawa-
niu wykwitów krystalicznych likwidując je przez 
obfite spłukiwanie wodą. 

Wszystkie roztwory zawierają dodatek prze-
ciwkorozyjny nieszkodliwy dla środowiska i 
otoczenia. Rodzaj produkowanego RSM zależy od 
pory roku. RSM zawierając w swoim składzie azot  
w formie amidowej, azotanowej i amonowej nale-
ży do nawozów szczególnie korzystnych dla upraw 
roślin zbożowych, ziemniaków, buraków, użytków 
zielonych trwałych, a także roślin warzywniczych  
i sadowniczych. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 
mogą również produkować RSM z dodatkiem 
magnezu w postaci azotanu magnezowego oraz 
siarki w postaci siarczanu amonowego.

Zalety stosowania RSM 
 Niższa cena jednostkowa składnika, co wpływa 

na wyższą efektywność zabiegu nawożenia;
 Wysoka skuteczność w okresach suszy (w pew-

nym sensie łagodzi niedobory opadów);
 Bardziej równomierne rozprowadzenie składni-

ków pokarmowych na powierzchni pola, możli-
wość nawożenia zlokalizowanego – pasowego, 
rzędowego;

 Niższe koszty transportu, przeładunku i maga-
zynowania oraz pełna mechanizacja tych prac.
Efektywne wykorzystanie RSM w nawoże-
niu roślin uwarunkowane jest:

 przestrzeganiem odpowiednich terminów, da-
wek i stężeń azotu w dostosowaniu do gatunku 
rośliny uprawnej i jej fazy rozwojowej;

 zastosowanie specjalnego sprzętu i urządzeń do 
transportu, magazynowania i rozlewu;

 właściwego przygotowania cieczy roboczej;
 uwzględnienia warunków atmosferycznych  

w okresie opryskiwania roślin;
 stosowanie RSM powoduje obniżkę kosztów 

nawożenia z równoczesną zwyżką plonów 
upraw polowych w stosunku do nawozów gra-
nulowanych.

Wielkość dawek nawozu
W zależności od gatunku rośliny i planowanych 

plonów oraz zawartości dostępnych form skład-
ników pokarmowych w glebie nawóz, stosuje się  
w ilości od 50 do 200 kg azotu na hektar, co  
w przeliczeniu na masę nawozu odpowiada od 130 
do 540 litrów nawozu na hektar (tabela 1). Nawóz 
może być stosowany w mieszaninach fizycznych  
z innymi nawozami płynnymi.

Sposób i terminy stosowania nawozu
Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM nadaje 

się zarówno do nawożenia przedsiewnego jak i po-
głównego. Nawóz należy stosować zgodnie z zasa-
dami nawożenia poszczególnych gatunków roślin  
w zalecanych terminach agrotechnicznych i sta-
diach rozwoju roślin (tabela 1) za pomocą grubo 
kroplistego oprysku bądź techniką rozlewu. 
Nawóz należy równomiernie rozprowadzić na 
całej powierzchni pola, sprawnym technicznie 
opryskiwaczem polowym, wyposażonym w od-
powiedni osprzęt.
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Przechowywanie RSM – krystalizacja  
i wpływ zamarzania na zbiorniki i właści-
wości fizykochemiczne nawozu
Nawóz należy przechowywać w opakowaniach 

producenta bądź w specjalnie do tego celu prze-
znaczonych zbiornikach lub bazach magazynowo-
-dystrybucyjnych, umożliwiających łatwe, szybkie  
i bezpieczne dla środowiska przyrodniczego 
przetłaczanie cieczy do zbiorników opryskiwaczy 
polowych. Przy długotrwałym przechowywaniu 
nawozu mogą jedynie następować ubytki wody 
powodujące zagęszczenie i krystalizację cieczy, 
czemu należy zapobiegać dodawaniem niezbęd-
nych ilości wody do zbiornika. Podczas magazy-
nowania należy zapobiegać spadkom temperatury 
poniżej temperatury krystalizacji nawozu.

Temperatura krystalizacji roztworu saletrzano-
mocznikowego RSM zależy od zawartości azotu 
całkowitego i wynosi:

dla RSM 32% N    0°C
dla RSM 30% N  -9°C
dla RSM 28% N   -17°C
Podczas krystalizacji RSM nie zwiększa swojej 

objętości, nie zachodzi więc obawa zniszczenia 
zbiornika magazynowego. Przy wzroście tempera-
tury otoczenia powyżej temperatury krystalizacji, 
nawóz nabywa ponownie konsystencję czystego 
roztworu bez ujemnego wpływu na jakość. Nie 
jest wskazane jednak dopuszczenie do krystalizacji 
RSM w zbiornikach magazynowych, ponieważ w 
polskich warunkach atmosferycznych proces top-
nienia może przebiegać powoli (chłodna wiosna z 

ujemnymi temperaturami w nocy). Skrystalizowany 
RSM na wiosnę trzeba mieszać, gdyż kryształy 
nawozu osadzają się na spodzie zbiornika. Proces 
mieszania najlepiej przeprowadzić przy zastosowa-
niu pompy cyrkulacyjnej. Gdy ewentualnie utworzy 
się skorupa na dole zbiornika, to należy zbiornik 
ogrzać w celu jej rozpuszczenia, a następnie nawóz 
w zbiorniku wymieszać.

 W celu uniknięcia tego typu kłopotów ZAP 
S.A. proponują na okres zimowy dostawę RSM 
o stężeniu azotu całkowitego 28% lub 30%. Pod-
czas magazynowania RSM w okresie zimowym 
należy pamiętać o opróżnieniu z nawozu pomp i 
rurociągów przesyłowych. W przeciwnym przy-
padku może dojść do zniszczenia pompy podczas 
jej uruchamiania w sytuacji zakrystalizowania 
nawozu. RSM działa umiarkowanie korozyjnie 
na stal zwykłą. Zbiorniki napełnione nawozem 
ulegają w mniejszym stopniu korozji niż zbiorniki 
opróżnione z RSM. Korozyjność nawozu wzrasta 
wraz ze zmniejszeniem stężenia azotu całkowitego. 
Przy pierwszym napełnieniu zbiornika poleca się 
dozowanie do roztworu podwójnej dawki inhibitora 
korozji (na życzenie klienta).

Rozcieńczanie RSM – zasady i proporcje
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w celu 

zmniejszenia kosztów transportu i przeładun-
ku u odbiorców dostarczają RSM głównie 
o stężeniu azotu całkowitego na poziomie 
32%. Nawóz RSM zgodnie ze standardami 
europejskimi oraz wymogami techniczno-
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-eksploatacyjnymi w rolnictwie powinien być 
stosowany w formie zawierającej 28% azotu  
i o gęstości 1,28 kg/dm3. Skoncentrowany nawóz 
saletrzano-mocznikowy RSM 32% lub 30% przy 
rozcieńczaniu należy zawsze dodawać do wody  
a nie w kolejności odwrotnej. Takie postępowanie 
umożliwia też dokładniejsze wymieszanie obu 
komponentów.

Metody otrzymywania RSM 28% N z roz-
tworów nawozu bardziej skoncentrowanych:
Ilość wody (Lw) w litrach potrzebną do roz-

cieńczenia RSM 32% N i 30% N do zawartości 

28% N, a więc do gęstości 1,28kg/dm3, oblicza się  
w sposób następujący:

 Lw = RSM 32% N (w litrach) x 0,189
 Lw = RSM 30% N (w litrach) x 0,093

Ilość wody (Kw) w kilogramach potrzebną do 
rozcieńczenia RSM 32% N i 30% N do zawartości 
28% N , a więc do gęstości 1,28kg/dm3, oblicza 
się w sposób następujący:

 Kw = RSM 32% N (w kg) x 0,143
 Kw = RSM 30% N (w kg) x 0,071

Zasady obliczania ilości azotu zawartego w RSM 28%, 30% i 32% N

100kg RSM 28% N odpowiada 78 litrom cieczy zawierającej 28 kg azotu.
100 l cieczy zawiera 35,8 kg azotu, co odpowiada 128 kg RSM 28% N.

100kg RSM 30% N odpowiada 77 litrom cieczy zawierającej 30 kg azotu.
100 l cieczy zawiera 39 kg azotu, co odpowiada 130 kg RSM 30% N.

100kg RSM 32% N odpowiada 76 litrom cieczy zawierającej 32 kg azotu.
100 l cieczy zawiera 42 kg azotu, co odpowiada 132 kg RSM 32% N.

Metody wyliczania czystego składnika (kg N) w RSM w kg lub litrach  
w zależności od stężenia:

 N (kg) = RSM 28% N w kg x 0,28  N (kg) = RSM 28% N w litrach x 0,358
 N (kg) = RSM 30% N w kg x 0,30  N (kg) = RSM 30% N w litrach x 0,390
 N (kg) = RSM 32% N w kg x 0,32  N (kg) = RSM 32% N w litrach x 0,420
 

Metody wyliczania ilości nawozu RSM w poszczególnych stężeniach odpowiadających  
konkretnym dawkom czystego składnika N w kg:

 N (kg) x 3,57 = RSM 28% N w kg   N (kg) x 2,79 = RSM 28% N w litrach
 N (kg) x 3,34 = RSM 30% N w kg  N (kg) x 2,57 = RSM 30% N w litrach
 N (kg) x 3,14 = RSM 32% N w kg  N (kg) x 2,38 = RSM 32% N w litrach
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Technika rozładunku cystern kolejowych
Należy stosować ogólne zasady rozładunku 

zbiorników (cystern). Przed rozpoczęciem roz-
ładunku nawozu z cysterny należy bezwzględ-
nie otworzyć górny właz nalewowy. Cysterny, 
jakimi dysponują ZAP S.A., wyposażone są w 
dolne króćce wylotowe z zaworami. Końców-
ki króćców są nagwintowane, co umożliwia 
bezpośrednie podłączenie urządzeń przeładun-
kowych. Do przepompowywania roztworu z 
cysterny do zbiornika zaleca się używać pomp 
wirowych, bezdławikowych z napędem elek-
trycznym, benzynowych albo z wału traktora. 
Nie powinno się używać pomp z dławikami  
z materiałów palnych. Jeżeli ma to miejsce, nie na-
leży dopuścić do pracy pompy przy zamkniętych 
zaworach, aby uniknąć przegrzania dławików.

RSM jest substancją niepalną. Jednak po-
wstające przy przegrzaniu narosty krystalicz-
ne mogą ulegać gwałtownemu rozkładowi i 
w zetknięciu z palnym materiałem dławika 
spowodować samozapłon. Z tych względów 
krystaliczne pozostałości nawozu na maszy-
nach i urządzeniach należy każdorazowo przed 
przystąpieniem do prac spawalniczych do-
kładnie spłukać. Należy również uważać, aby  
w czasie transportu i prac przeładunkowych nie 
dochodziło do zetknięcia roztworu ze słomą, 
sianem, smarami olejami itp. Ze względu na 
korozyjne działanie roztworu w urządzeniach 

przeładunkowych nie należy stosować części z 
miedzi, mosiądzu i cynku.

Transport
Roztwór saletrzano-mocznikowy nie jest ma-

teriałem niebezpiecznym, dlatego nie podlega 
przepisom bezpieczeństwa zawartych w RID/
ADR wobec czego realizacja wysyłek i  trans-
port nawozu odbywa się zgodnie z przepisami 
dotyczącymi przewozu w komunikacji krajowej 
i międzynarodowej. Transport nawozu powinien 
odbywać się w warunkach wykluczających 
krystalizację rozpuszczonych składników nawo-
zowych.

Podczas prac przeładunkowych w gospo-
darstwach rolnych należy zwracać uwagę, aby 
nie nastąpiło nawilżenie nawozem słomy, suszu 
pasz inwentarskich, wełny drzewnej – a przede 
wszystkim smarów i rozlanego na posadzce oleju  
napędowego, co stwarza zagrożenie samozapłonu. 
Przy pracach związanych z przeładunkiem cieczy 
należy zawsze używać okularów, rękawic i kom-
binezonów ochronnych.

Zasady bezpiecznego stosowania RSM
Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM nie jest 

toksyczny, podobnie jak jego produkty wyjściowe 
– saletra amonowa i mocznik. Podczas jego stoso-
wania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. 
Chronić przed przedostaniem się nawozu do zbior-
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ników wodnych i kanałów. Szersze informacje na 
temat bezpieczeństwa przy pracach związanych  
z eksploatacją RSM oraz technik i zasad stosowa-
nia RSM można znaleźć w publikacji Zakładów 
Azotowych „Puławy” S.A. pt. „Roztwór saletrza-
no-mocznikowy RSM – podstawowe informacje  
o zasadach stosowania”.

Przy pracach związanych ze stosowaniem na-
wozu RSM należy używać okularów ochronnych. 
Nawóz działa lekko drażniąco na naskórek, po-

dobnie jak roztwory soli kuchennej. W przypadku 
zanieczyszczenia rąk a zwłaszcza oczu należy je 
natychmiast przemyć czystą wodą. Nawóz jest 
wprawdzie niepalny lecz powstające przy jego roz-
lewach narosty krystaliczne, w połączeniu z ma-
teriałami organicznymi mogą doprowadzić do sa-
mozapłonu. W takim przypadku powstały narosty  
i kryształy należy zmyć strumieniem wody.

 dr hab. Janusz Igras
IUNG Puławy
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Zastosowanie testu na zawartość azotu mineralnego (N-min)  
w uprawie kukurydzy

Przyjęło się mówić, że „kukurydzy nie można przenawozić azotem”… Ten pogląd skutkuje 
wysokimi pozostałościami azotanów w paszy i wymywaniem azotu do wód gruntowych, gdzie jest 
przyczyną m.in. eutrofizacji wód, często wegetacja kukurydzy jest przedłużona a ziarno ma wyższą 
wilgotność. Efektem wysokiego poziomu azotanów w wodzie pitnej jest często brak atestu dla obory  
i rolnicy sprzedają mleko po niższej cenie.

Niestety, wciąż mało popularne jest sto-
sowanie testu azotu mineralnego (N-min) 
przed zasiewami kukurydzy. Dawkowanie 
azotu wg potrzeb kukurydzy z uwzględnie-
niem jego ilości w glebie pozwala zmak-
symalizować ekonomiczny efekt nawozów 
mineralnych. Pozwala uniknąć lub ograniczyć  
w/w skutki uboczne przenawożenia N.

Co to jest azot mineralny (N-min)?
Rośliny pobierają azot z gleby w postaci azo-

tanów (NO3-N) i amonowej (NH4-N). Większość 
nawozów azotowych zawiera azot w formie 
azotanu lub amonowej, lub obu, lub innej formie 
zamienianej do tych form w glebie (np. mocznik 
nawozowy). Test azotu mineralnego (N-min) 
określa zawartość mineralnych form azotu w 
glebie – form dostępnych dla roślin- azotanowej 
i amonowej oraz zawartość azotynów. 

Kiedy warto zrobić test N-min wiosną?
– kiedy na polu zastosowano nawozy organiczne 

jesienią,
- kiedy w poprzednich sezonach stosowano wy-

sokie nawożenie organiczne,
- jeśli poprzedni sezon był suchy i rośliny mogły 

nie wykorzystać zaaplikowanego N,
- kiedy uprawiamy kukurydzę na ziarno w mo-

nokulturze (zostaje słoma kukurydzy na polu),
- na każdym polu pod kukurydzę – jeśli pozwo-

li nam na to czas i rozmarznięta gleba.
Poniższa tabela pokazuje średnie zawartości  

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

Badając przez 6 lat gleby z pól wiosną, gdzie 
uprawiano kukurydzę na ziarno w monokulturze 
stwierdzałem znacznie wyższe zawartości N-min 
od przedstawionych w tabeli.

Kierując się wynikami testu N-min można 
precyzyjnie ustalić dawki N/ha i często obniżyć je  
o 25% (a nawet o 50%) bez straty dla wysokości 
plonu. Nie bójmy się, że gleba ulegnie „wyjałowie-
niu” jak się potocznie sądzi, gdyż nie ma sensu na-
wozić na „zapas” azotem mineralnym, lecz wiedząc 
jaka jest jego zawartość w glebie zmodyfikować  
o tę ilość nasze nawozowe założenia. 

W Ameryce Północnej test N-min jest tak popu-
larny jak u nas badanie gleby na zawartość makro-
elementów i pH. Są opracowane całe systemy wy-
korzystania otrzymanych wyników. Test ten jest  
w skrócie nazywany PPNT (The Preplant Nitrate 
Test). W Polsce nie dysponujemy jeszcze dokład-
nymi opracowaniami jak wykorzystać wyniki 
testu N-min dla kukurydzy, ale dzięki niemu 
mamy możliwość ingerencji w dawki N i szansę 
na bardziej racjonalne nawożenie tym składni-
kiem. Opracowanie zaleceń wymaga dalszych 
badań jednak można to uprościć zakładając, że 
na wytworzenie 1 t suchego ziarna (i proporcjo-
nalnej ilości słomy) kukurydza zużywa ok. 33 kg 
N. Znając zasobność gleby w N-min i wzorując 
się na średnich plonach – można sprecyzować 
dawki N, unikając poważnych błędów i zwykle 
obniżając je.

Jak pobrać próbki gleby na N-min?
Miejsca pobrania próbek powinny być rozloso-

wane równomiernie na całym polu lub oddzielnie 
dla każdej części, która w przeszłości miała inną hi-
storię nawożenia organicznego lub gdy występuje 
mocno zróżnicowana mozaika gleby – nie należy  
z takiego pola robić próby średniej, gdyż wynik 
będzie zafałszowany.

Samo pobranie próbek nie jest skomplikowa-
ne, ale jest czasochłonne i wymaga posiadania  
3 lasek próbobiorczych o różnej długości i zmniej-
szającej się średnicy (jak widać na załączonych 
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zdjęciach – można je wykonać we własnym 
zakresie). Próbki gleby pobieramy z trzech głębo-
kości: 0-30 cm, 31-60 cm i 61-90 cm. Z każdego 
poziomu tworzymy oddzielną próbę zbiorczą 
z kilku nakłuć. Każdą próbkę gleby mieszamy 
w wiadrze i rozdrabniamy. Z próby zbiorczej 
pobieramy próbę średnią. Pobrane próbki gleby 
po oznaczeniu (praktyczne są grube kartoniki i 
ołówek) należy wsypać do foliowych woreczków, 
z których usuwamy powietrze 
i zawiązujemy. Próbki należy 
zamrozić jak najszybciej i takie 
zawieźć do stacji chemiczno-
-rolniczej, po uprzednim uzgod-
nieniu wykonania analiz – stacja 
może nie mieć w danej chwili 
miejsca aby je przechować lub w 
najbliższym czasie nie ma moż-
liwości wykonania analiz. Jest to 
ważne, gdyż próbki przechowy-
wane w temperaturze pokojowej 
są bezużyteczne– będą miały 
zawyżone zawartości N-min na 
skutek mineralizacji substancji 
organicznej.

Najlepszym dowodem często 
wysokiej zasobności gleb w azot 
są plantacje kukurydzy na ziarno 
w wieloletniej monokulturze, 
gdzie ograniczyliśmy nawożenie 
azotowe i wciąż uzyskujemy 
zadawalające plony. Jest sprawą 
oczywistą, że bez azotu kuku-

Tworzenie próby średniej   Próby gleby z 3 poziomów

0-30 cm

31-60 cm

61-90 cm

rydza nie urośnie, ale skoro wydaje plony przy 
obniżonym nawożeniu mineralnym N to znaczy, 
że azot jest w glebie!  Na pytanie: ile go jest? 
– częściowo odpowiada test N-min wykonany 
wiosną przed siewem kukurydzy. 

Opracował
Adam Majewski

Limagrain Polska  Sp. z o.o.



45

Metodyka
Doświadczenie wykonano w Katedrze Żywie-

nia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ba-
dania przeprowadzone zostały na odkoszulkowa-
nych kolbach kukurydzy, zbieranych w dojrzałości 
woskowej ziarna pod koniec września 2005 roku,  
w Stacji Doświadczalnej Wydziały Hodowli i 
Biologii Zwierząt w Mochełku. Kolby po zbiorze 
rozdrobnione zostały na młynku i zakiszone w 
szklanych słojach o pojemności 2 litrów. Wy-
odrębnione zostały następujące grupy doświad-
czalne:

1. nie porażona – bez dodatków,
2. porażona – bez dodatków,
3. porażona – z dodatkiem mikrobiologicznym,
4. porażona – z dodatkiem chemicznym.

Do sporządzenia kiszonki w grupie pierw-
szej wykorzystano zdrowe, w pełni 
wykształcone kolby kukurydzy. Do 
zakiszania w pozostałych grupach wy-
korzystano wyłącznie kolby kukurydzy 
porażone głownią guzowatą Ustilago 
maydis (stopień porażenia wynosił 
100%). 

W skład preparatu mikrobiologicz-
nego wchodziły bakterie ze szczepu: 
Lactobacillus plantarum i Entero-
coccus faecium. Natomiast prepa-
rat chemiczny składał się z: kwasu 
mrówkowego, kwasu propionowego i 
mrówczanu amonu. Preparaty stosowa-
ne były w dawkach zalecanych przez 
producenta.

Oznaczanie zawartości mikotoksyn 
oraz ocenę mikrobiologiczną wykonano  
w Laboratorium Badawczym Miko-
toksyn, Instytutu Biologii i Ochrony 
Środowiska, Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy.

Zawartość mikotoksyn oraz ocena mikrobiologiczna kiszonki  
z odkoszulkowanych kolb kukurydzy porażonych  

głownią guzowatą (Ustilago maydis)

Sprawozdanie z badań

Wyniki badań
Skład chemiczny kiszonek z odkoszulkowa-

nych kolb kukurydzy podano w tabeli 1. 
Kiszonka z kolb porażonych głownią guzowatą 

miała niższą zawartość suchej masy w porówna-
niu do kiszonki z kolb zdrowych. W suchej masie 
kiszonki z kolb porażonych Ustilago maydis było 
więcej popiołu surowego, białka ogólnego i włók-
na surowego, a mniej związków bezazotowych 
wyciągowych niż w kolbach bez grzyba.

Zawartość grzybów, drożdży i pleśni w ki-
szonkach z odkoszulkowanych kolb kukurydzy 
podano w tabeli 2.

W kiszonkach sporządzonych z kolb porażonych 
głownią bez dodatku oraz z dodatkiem chemicz-
nym nie stwierdzono obecności grzybów. W ki-
szonce z kolb bez głowni oraz porażonych głownią  
z dodatkiem mikrobiologicznym stwierdzono 
pojedyncze kolonie grzybów.
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Pojedyncze kolonie drożdży zaobserwowano 
jedynie w kiszonce doświadczalnej sporządzonej  
z dodatkiem mikrobiologicznym. W pozosta-
łych kiszonkach nie stwierdzono występowania 
drożdży.

Pleśni nie stwierdzono w kiszonkach z kolb po-
rażonych grzybem Ustilago maydis bez dodatku 
oraz z dodatkiem chemicznym. W kiszonce z do-
datkiem mikrobiologicznym występowały poje-
dyncze kolonie pleśni Penicillium grupa roqueforti.  
W kiszonce z kolb nie porażonych znajdowały się 
pojedyncze kolonie pleśni Paecilomyces, Asper-
gillus candidus i Penicillium grupa roqueforti. 

Zawartość bakterii w kiszonkach z odkoszul-
kowanych kolb kukurydzy podano w tabeli 3.

Najwięcej bakterii mezofilnych (2,1 x 105) 
zawierała kiszonka z kolb porażonych Ustilago 
maydis sporządzona z dodatkiem chemicznym. 
W pozostałych kiszonkach porażonych grzybem 
było 1,2 x 105 (kiszonka bez dodatku) i 8,8 x 
104 (kiszonka z dodatkiem mikrobiologicznym) 
bakterii mezofilnych. W kiszonce z kolb nie po-
rażonych Ustilago maydis stwierdzono najniższą 
liczebność bakterii mezofilnych.

Bakterii mlekowych nie stwierdzono w ki-
szonce sporządzonej z kolb porażonych głownią 
guzowatą z dodatkiem mikrobiologicznym i z 
chemicznym. W kiszonce z kolb z grzybem Usti-
lago maydis bez dodatku było 1,5 x 105, zaś w 
kiszonce bez grzyba 5,1 x 104 bakterii mlekowych.

Zawartość mikotoksyn w kiszonkach z odko-
szulkowanych kolb kukurydzy podano w tabeli 4. 
W tabeli 5 podano dopuszczalny poziom skażenia 
kukurydzy mikotoksynami, a w tabeli 6 mak-
symalna koncentracja mikotoksyn w dawkach 
pokarmowych dla poszczególnych grup zwierząt.

Kiszonka z kolb nie porażonych Ustilago 
maydis zawierała najwięcej ochratoksyny A (2,37 
ppb). W kiszonce z kolb porażonych grzybem spo-
rządzonej bez dodatku było 0,54 ppb, a dodatkami 
(zarówno mikrobiologicznym jak i chemicznym) 
tylko 0,07 ppb ochratoksyny A. Przyjmuje się, że 
dla dorosłych świń dawka ochratoksyny A nie po-
winna przekraczać 200 ppb, zaś młodych 15 ppb.

W żadnej z badanych kiszonek nie stwierdzono 
obecności zearalenonu.

Najwięcej deoksyniwalenolu zawierała kiszon-
ka z kolb nie porażonych. W kiszonkach z kolb 
porażonych sporządzonych z dodatkiem mikrobio-
logicznym i chemicznym było odpowiednio 43,5 
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Głownia guzowata kukurydzy (Ustilago maydis)  
– po raz drugi –

Po kilku latach korzystnych dla uprawy kukurydzy z przeznaczeniem nie tylko na kiszonkę, lecz 
również na ziarno, nastąpiły lata niekorzystne. Oprócz niższego plonu, nasiliło się porażenie grzyba-
mi, a zwłaszcza głownią guzowatą. W 2005 roku wystąpiło silniejsze od przeciętnego z lat ubiegłych, 
porażenie głownią guzowatą. Ta sama sytuacja wystąpiła w 2006 roku. Wśród hodowców bydła  
a szczególnie hodowców krów mlecznych rozgorzała dyskusja nad celowością stosowania po-
rażonej kukurydzy na kiszonkę i jej szkodliwości dla zwierząt. Na spotkaniach z rolnikami 
podczas „Dni Kukurydzy” w 2005 i 2006 roku starano się wyjaśnić dlaczego nastąpiło nasilenie 
porażenia roślin. Wielu rolników zwracało uwagę, że większe porażenie głownia jest wynikiem, 
zastosowania mniej skutecznego preparatu do zaprawiania ziarna siewnego, jak również mniejszą 
odpornością odmian kukurydzy.

Na podstawie przestudiowanej literatury, ba-
dań własnych, obserwacji porażonych plantacji, 
dyskusji z rolnikami, jak też indywidualnych 
spotkań w gospodarstwie rolnika oraz przepro-
wadzone rozmowy, mój pogląd jak i stanowisko 
Związku na temat stosowania w żywieniu ki-
szonki z kukurydzy porażonej głownią guzowatą 
i jej szkodliwości dla zwierząt przedstawia się 
następująco.
1. Zasadniczy wpływ na porażenie roślin kuku-

rydzy głownią, maja warunki temperaturowe 
i opady deszczu w okresie wzrostu roślin od 
początku maja do połowy sierpnia. Zimny 
maj, brak opadów w czerwcu i lipcu, wysoka 
temperatura suchego powietrza w granicach 
25-350C, powodowały słaby wzrost roślin.

2. Wystąpienie obfitych opadów deszczu w sierp-
niu, sprzyjają rozwojowi grzybów na roślinach 
osłabionych przez suszę.

3. Zarodniki grzyba głowni guzowatej znajdują 
się w glebie, które są roznoszone przez wiatr i 
osiadają na roślinie, zwłaszcza na formującej 
się kolbie. Odpowiednia temperatura, wilgot-

ność, dostępność składników pokarmowych, 
sprzyja szybkiemu rozwojowi grzyba głowni 
guzowatej. W tak optymalnych warunkach, 
cykl rozwojowy generacji patogena wynosi 
około tygodnia.

4. Zaprawianie nasion kukurydzy ma na celu 
ochronę przed grzybami w okresie kiełkowania 
i wschodów, a nie w okresie zawiązywania 
kolb.

5. Oprysk roślin kukurydzy preparatami grzy-
bobójczym w połowie lipca lub na początku 
sierpnia, praktycznie jest niemożliwy, ze 
względu na wysokość roślin.

6. Kukurydza uprawiana na glebach lekkich, 
znacznie gorzej znosi brak wody, rośliny są 
słabe i bardziej podatne grzybom.

7. Rośliny kukurydzy dobrze wyrośnięte są 
mniej podatne na porażenie głownią, jednak na 
wielu plantacjach stwierdzono silne porażenie, 
mimo bardzo dobrej oceny roślin.

8. Nie stwierdzono stopnia porażenia roślin, w 
zależności od odmiany. Dotyczy to odmian 
krajowych i zagranicznych.

i 31,5 ppb DON. Najniższą ilość (17,5 ppb) deok-
syniwalenolu stwierdzono w kiszonce porażonej 
grzybem Ustilago maydis sporządzonej bez dodat-
ku. Według Rozporządzenia Komisji Europejskiej  
nr 856/2005 dopuszczalna zawartość deoksyni-
walenolu w ziarnie kukurydzy wynosi 1750 ppb.  
W paszy dla jałówek nie powinno być więcej niż 
2000 ppb, zaś dla krów mlecznych i bydła opaso-
wego 5000 ppb DON. Ze względów profilaktycz-
nych w paszach przeznaczonych dla świń zawar-
tość DON nie powinna przekraczać 1000 ppb.

Badanie było finansowane przez Polski Zwią-
zek Producentów Kukurydzy w Poznaniu.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań należy 

stwierdzić, że zawartość mikotoksyn w kiszon-
kach sporządzonych z odkoszulkowanych kolb 
kukurydzy porażonych głownią guzowatą jest na 
bardzo niskim poziomie. Dlatego kiszonka taka 
nie jest szkodliwa dla zwierząt.

dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwesytet Technologiczno-Przyrodniczy  

Bydgoszcz
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9. Badania zagraniczne podają, że kukurydza 
GMO jest bardziej odporna na działanie grzy-
bów z gatunku Fusarium i Ustilago.

10. Uszkodzenie roślin spowodowane grado-
biciem i szkodnikami np. omacnicą, sprzyja 
intensywnemu rozwojowi głowni.

11. W przypadku wystąpienia głowni, należy 
przyspieszyć zbiór kukurydzy na kiszonkę, 
jednak należy pamiętać, by zawartość suchej 
masy wynosiła minimum 25%, zaś nie więcej 
niż 35%. Zakiszając kukurydzę o zawartości 
suchej masy 10-20%. Uzyskujemy surowiec, z 
którego przy prawidłowym rozdrobnieniu nie 
można ugniatać w silosie. Uzyskuje się masę, 
która pod kołami ciągnika przybiera postać 
gęstej papki, trudnej do utłoczenia.

12. Najlepiej zakiszać surowiec o zawartości 
suchej masy 28-35%

13. Przy zakiszaniu zaleca się stosować konser-
wanty chemiczne.

14. Z dodatków mikrobilogicznych bardziej przy-
datne są inokulanty zawierające szczep bakterii 
Lactobacillus buchnerii.

15. Kiszonka sporządzona z zielonki porażonej 
głownią guzowatą, cechuje się niższą war-
tością pokarmową, w kolbach porażonych 
głownią niema ziarna) co należy uwzględnić 
przy układaniu dawki pokarmowej.

16. Głownia nie ma ujemnego wpływu na sma-
kowitość kiszonki.

17. Nie stwierdzono ujemnego wpływu skarmia-
nej kiszonki na produkcję mleka i jego skład 
chemiczny – zawartość białka, tłuszczu i po-
ziom komórek somatycznych.

18. Mleczarnie odbierające mleko nie stwierdziły 
pogorszenia jego jakości.

19. Nie stwierdzono ujemnego wpływu skarmia-
nej kiszonki na rozród krów i odchów cieląt.

20. Na podstawie przeprowadzonych badań, co 
potwierdziła praktyka, prawidłowo sporządzo-
na kiszonka z całych roślin kukurydzy porażo-
nych głownią guzowatą, jest paszą bezpieczną 
dla zdrowia zwierząt, zaś jej skarmianie nie 
powoduje negatywnych skutków w hodowli 
krów mlecznych.

21. Warunki pogodowe mają zasadniczy wpływ 
na porażenie roślin kukurydzy głownią guzo-
watą w okresie wegetacji.

Podczas spotkań z rolnikami na „Dniach Ku-
kurydzy” zwracałem się do rolników, jeżeli przy 
skarmianiu kiszonki porażonej głownią guzowatą, 
stwierdzą nieprawidłowości w zdrowiu krów i w 
jakości mleka, proszę o nadesłanie informacji na 
wskazany adres. Po uzyskaniu informacji, byłaby 
wizja lokalna, rozmowy z rolnikiem, pobraniem 
prób do badań i całościowe omówienie zaistniałej 
sytuacji. Do końca sierpnia 2006 roku nie otrzyma-
łem żadnej informacji. We wrześniu 2006 roku 
podczas spotkania na ,,Dniach Kukurydzy’’  
w Grubnie i Szepietowie zapytałem czy jest taki 
rolnik, któremu padła krowa, przy skarmianiu 
kiszonki z kukurydzy porażonej głownią gu-
zowatą – brak było odpowiedzi.

Mam nadzieje, że następne lata będą korzystne 
dla uprawy kukurydzy, zaś kiszonka z niej spo-
rządzona będzie podstawową paszą objętościową  
w żywieniu bydła. 

prof. dr hab. Witold Podkówka

Rośliny porażone głownią guzowatą, 2006 r.
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Teosinte przodkiem kukurydzy uprawnej
Kukurydza jest jedną z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych roślin uprawnych na 

świecie. Badania cytogenetyczne i archeologiczne trwające ponad 100 lat wykazały, że gatunek ten 
pochodzi sprzed co najmniej 4 500 lat. Przed przybyciem Krzysztofa Kolumba do Ameryki, kuku-
rydza była uprawiana na terenach od wschodniej Kanady aż po Ziemię Ognistą, na południowym 
wybrzeżu Ameryki Południowej. Występowała również w Andach, nawet na wysokości 4 tysięcy 
m n.p.m. Kukurydza stanowiła nie tylko podstawę wyżywienia ale była również obiektem wierzeń  
i kultu religijnego. Europejscy odkrywcy opisali ją jako „ogromną roślinę, posiadającą piękną łodygę 
i złociste ziarno”. W Europie uprawa kukurydzy początkowo skoncentrowana była przede wszyst-
kim w Portugalii i Hiszpanii, dokąd przywiózł ją Kolumb. Stąd rozpowszechniła się w Europie, Azji  
i w Afryce. Do Polski dotarła pod koniec XVIII wieku. Pierwsze nasiona dotarły do nas prawdopo-
dobnie z Rumunii i Węgier, stąd polska nazwa pochodząca od węgierskiego słowa „kukuruc”.

Wiele badań wskazuje na to, że kukurydza 
pochodzi z Meksyku, gdzie do dziś występują 
spokrewnione z nią gatunki Teosinte (Euchlaena 
mexicana Schard. zwane też Zea mexicana lub Zea 
mays ssp. mexicana) (fot. 1) i trawa gama (Trip-
sacum dactyloides L.). Brak jest natomiast dzikich 
form tego gatunku, które mogłyby być przodkami 
form uprawnych.

Teosinte jest blisko spokrewnione z kukurydzą 
(Zea mays), a w regionie, gdzie dziko rośnie, tu-
bylcy nazywają je „madre de maíz” lub „mother 
of corn” (matka kukurydzy),. Oba gatunki należą 
do plemienia Tripsaceae zaliczanego do rodziny 
traw, do którego należy również trawa gamma 
(Tripsacum). 

Ziarno kukurydzy jest zebrane w kolbach, które 
otulają liście okrywowe – koszulki. Natomiast 
kwiaty męskie wytwarzane są w wiechach – 
kwiatostanach wierzchołkowych. Z kolei u trawy 
meksykańskiej – teosinte, będącej jak ustaliło wielu 
botaników przodkiem współczesnej kukurydzy, 
każdy ziarniak jest zamknięty w twardej okrywie. 

Maleńki, drobny „kłos” teosinte składa się z 
pojedynczych rzędów, w których jest zwykle 6, a 
czasem więcej ziarniaków (fot. 2). Dzięki proce-
som selekcji hodowlanej, które pierwotni miesz-
kańcy Ameryki prowadzili przez wiele tysięcy lat, 
zewnętrzna osłonka każdego z ziarniaków została 

wyeliminowa-
na skutkiem 
czego ziarniaki 
współczesnej 
kukurydzy są 
nagie, a kolby 
wieloziarno-
we. 

P o j e d y n -
cze ziarniaki 
teosinte mają 
twarde biel-
mo typu flint 
jak popcorn. 
Podczas pod-
g r z e w a n i a 
woda zawar-
ta w bielmie 
wybucha w 
postaci pary powodując pękanie okrywy nasien-
nej i eksplozję bielma. Podobny efekt można 
zaobserwować podczas przygotowywania pop 
cornu z kukurydzy pękającej. Inne odmiany 
współczesnej kukurydzy, jak np. kukurydza 
słodka sprzedawana w świeżej postaci, mają de-
likatne ziarniaki, których bielmo zawiera cukier  
i dekstryny. Liczna populacja i niezwykłe osiągnię-
cia cywilizacyjne Azteków, Majów i innych ple-
mion Indian byłyby niemożliwe bez jednoczesnej 
ewolucji kukurydzy. Mimo, że na początku twarde, 
kolorowe ziarniaki służyły za ozdobne naszyjniki, 
ówcześni ludzie prawdopodobnie zdawali sobie 
sprawę z potencjału tej rośliny i rozpoczęli jej 
uprawę.
Korzystałam z informacji zawartych na stronie 
http://waynesword.palomar.edu/plapr99.htm

dr hab. prof. nadz. Hanna Sulewska
AR Poznań
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Skład gatunkowy szkodników kukurydzy z roku 
na rok zmienia się (powiększa się). Kukurydza staje 
się atrakcyjnym pożywieniem dla wielu organizmów, 
które dotychczas znane były z występowania na 
innych uprawach np. zbożach. Pojawiają się także 
nowe zagrożenia m.in. stonka kukurydziana, słonecz-
nica orężówka (organizmy kwarantannowe) i inne, z 
którymi przyjdzie zmierzyć się w najbliższych latach. 

Aktualnie najpoważniejsze straty w plonach 
kukurydzy powoduje kilka szkodników, jednakże 
należy mieć na uwadze, że na lokalnych planta-
cjach w sprzyjających warunkach środowiskowych 
poważnym zagrożeniem mogą stać się z pozoru 
mało liczebne i mało szkodliwe gatunki. W związ-
ku z powyższym ogromnego znaczenia nabiera w 
tym przypadku sukcesywnie prowadzona kontrola 
fitosanitarna plantacji, pozwalająca dostatecznie 
wcześnie wykryć zagrożenie i interweniować na nie. 

Do najważniejszych szkodników kukurydzy  
w Polsce zaliczamy aktualnie: omacnicę proso-
wiankę – jest to ciepłolubny motyl nocny, którego 
gąsienice uszkadzają kukurydzę w całym pierw-
szym, częściowo drugim, a także trzecim rejonie 
uprawy tej rośliny. Szczególnie wysoką szkodli-
wość tego gatunku odnotowuje się w południowo-
-wschodniej i południowo-zachodniej Polsce, gdzie 
na wielu plantacjach gąsienice uszkadzają ponad 
60% roślin (nierzadko nawet 100% – zwłaszcza przy 
uprawie odmian najwcześniejszych i w monokul-
turze). Żer gąsienic prowadzi do wielu uszkodzeń, 
które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na 
wielkość i jakość plonu. Szczególnie szkodliwe jest 
wyjadanie ziarniaków, a także podgryzanie kolb u 
nasady, które następnie mogą opadać na glebę. Żer 
w łodygach prowadzi do licznych złomów powyżej 
miejsc silnego uszkodzenia. Bardzo groźne dla plo-
nu są złomy łodyg poniżej kolby, zwłaszcza gdy cała 
roślina leży na glebie. Zbiór kolb z takich roślin jest 
utrudniony, a czasami nawet niemożliwy. Średnie 
straty w plonach ziarna będące skutkiem żerowania 
szkodnika wynoszą od 15-30%, a w niektóre lata i 

na lokalnych plantacjach mogą dochodzić nawet 
do 40-50%. Ponadto uszkodzenia zwiększają po-
datność roślin na porażenie przez patogeny będące 
sprawcami wielu chorób. Za szczególnie groźne 
uznaje się grzyby z rodzaju Fusarium, Penicillium, 
Trichoderma i inne, które posiadają zdolność wy-
twarzania mikotoksyn – substancji toksycznych, 
których zawartość w plonach poddana jest surowym 
kryteriom sprawdzającym. Interwencyjne zwalcza-
nie omacnicy prosowianki jest uzasadnione, gdy 
zostanie przekroczony próg szkodliwości obliczony 
w roku ubiegłym wynoszący: 15% roślin uszko-
dzonych w uprawie na ziarno i CCM lub 30-40% 
w uprawie na kiszonkę, bądź też, gdy w wyniku 
bieżących obserwacji stwierdzi się 6-8 złóż jaj na 
100 roślinach. 

W lata o chłodnych wiosnach zagrożeniem dla 
zasiewów kukurydzy, zwłaszcza w najchłodniejszych 
regionach kraju jest ploniarka zbożówka. Wystąpie-
nie tego szkodnika jest w dużej mierze uzależnione 
od zapasu larw na oziminach z poprzedniego roku 
oraz aktualnych warunków meteorologicznych. Lar-
wy muchówki żerując w zawiązkach liści kukurydzy 
powodują liczne deformacje tych organów. Silnie 
uszkodzone rośliny mają zahamowany wzrost, ich 
liście są zbite, zdeformowane, często porozrywa-
ne. W wyniku uszkodzenia stożka wzrostu roślina 
wytwarza odrosty boczne, które nie zawiązują 
kolb, natomiast całkowite zniszczenie tego organu 
prowadzi do śmierci rośliny. Najpowszechniej jed-
nak spotykanymi objawami żerowania ploniarki 
zbożówki są lekkie przejaśnienia biegnące wzdłuż 
nerwów, niekiedy z drobnymi otworkami. Średnie 
straty w plonach ziarna wywołane żerowaniem larw 
wynoszą około 10%. Znacznie wyższa jest jednak 
szkodliwość pośrednia, związana z opanowaniem 
uszkodzonych roślin przez patogeny, a zwłaszcza 
grzyby powodujące głownię guzowatą kukurydzy. 
Zwalczanie ploniarki zbożówki powinno być pro-
wadzone, gdy próg ekonomicznej szkodliwości 
wynoszący 10-15% roślin uszkodzonych w uprawie 

Szkodniki kukurydzy – znaczenie gospodarcze i zwalczanie
W ostatnich, większości ciepłych latach na wielu plantacjach kukurydzy w Polsce obserwuje 

się wzrost szkodliwości agrofagów tej rośliny. Spośród nich najważniejszą i najliczebniejszą grupę 
stanowią szkodniki, których żerowanie nie tylko powoduje bezpośrednie ubytki w plonach, lecz 
pośrednio wpływa także na porażanie uszkodzonych roślin przez patogeny będące sprawcami 
wielu chorób kukurydzy, w tym przez m.in. głownię guzowatą, która w ostatnich latach opanowa-
ła znaczny odsetek plantacji na obszarze całego kraju. Na taki stan rzeczy wpływa bardzo wiele 
czynników spośród których jako najważniejsze wymienia się: wzrost areału uprawy kukurydzy, 
intensyfikację produkcji, stosowanie licznych uproszczeń w uprawie gleby i roślin, stopniowe ocie-
planie się klimatu, pojawy nowych gatunków i migracje już występujących, stosowanie odmian o 
różnej odporności na szkodniki i wiele innych. 
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na ziarno lub 20-30% w uprawie na kiszonkę zo-
stanie przekroczony, bądź też gdy w wyniku analiz 
polowych stwierdzi się żerowanie średnio 1 larwy 
na 1 roślinie.

Na plantacjach założonych po świeżo zaora-
nych kompleksach trawiastych lub sąsiadujących z 
takowymi, poważnym zagrożeniem, zwłaszcza w 
okresie pęcznienia ziarniaków i rozwoju pierwszych 
liści są szkodniki glebowe (drutowce, pędraki), 
których żerowanie prowadzi do osłabienia wzrostu 
i rozwoju roślin, a przy dużym ich nasileniu do 
powstawania pustych miejsc w łanie. Zwalczanie 
drutowców jest uzasadnione, gdy w wyniku przed-
siewnej analizy gleby stwierdzi się obecność w niej 
2-8 larw na 1m2. 

W niektóre lata, zwłaszcza suche i upalne poważ-
nym zagrożeniem dla roślin kukurydzy są gąsienice 
rolnic. Początkowo niszczą jeszcze zwinięte liście, a 
następnie schodzą do gleby, gdzie podgryzają korze-
nie roślin oraz wgryzają się w podstawę łodygi. Ich 
żerowanie na systemie korzeniowym prowadzi do 
osłabienia rozwoju roślin, natomiast podgryzienie 
łodygi skutkuje najczęściej złamaniem się rośliny 
w tym miejscu. Jedna gąsienica może „ściąć” do 
kilkunastu roślin. W okresie mlecznej i woskowej 
dojrzałości ziarniaków część gąsienic może żerować 
również na kolbach wyjadając miękkie ziarno i 
silnie zanieczyszczając je odchodami. Zwalczanie 
rolnic jest uzasadnione gdy stwierdzi się w okresie 
wschodów 1 gąsienicę na 2m2 pola lub w fazie 5-6 
liści 1-2 gąsienice po III wylince na 1m2 uprawy. 
Określenie masowego pojawu rolnic jest bardzo 
trudne do przewidzenia w związku z czym należy 
systematycznie kontrolować plantacje. 

Duże straty jakościowe w plonach powodują 
mszyce oraz wciornastki, które bardzo często 
(głównie ze względu na swoje rozmiary) są nie-
doceniane przez plantatorów. Owady te żerują na 
wszystkich nadziemnych organach kukurydzy. 
Nakłuwając i wysysając soki przyczyniają się do 
osłabienia roślin, zwłaszcza w okresach niedobo-
ru wody. Przy masowym wystąpieniu powodują 
więdnięcie oraz żółknięcie liści, a dodatkowo 
wytwarzana przez mszyce spadź zmniejsza po-
wierzchnię asymilacyjną roślin. Żerowanie tych 
dwóch grup owadów wspomagane korzystnymi 
warunkami meteorologicznymi przyczynia się do 
silniejszego opanowania roślin przez choroby, a 
zwłaszcza głownię guzowatą kukurydzy. Zwal-
czanie chemiczne mszyc jest uzasadnione, gdy w 
wyniku analiz stwierdzi się żerowanie średnio 300 
osobników na roślinę. 

W ostatnich latach na wielu plantacjach, 
zwłaszcza w południowej Polsce miękkie ziarniaki 
uszkadzane były przez chrząszcze urazka kuku-
rydzianego. Osobniki tego gatunku w większości 
przypadków żerują na uprzednio uszkodzonych już 
przez inne organizmy kolbach, które wydzielają 
substancje przyciągające chrząszcze ze znacznej 
odległości i stymulujące ich żerowanie. Przy maso-
wym wystąpieniu urazek kukurydziany pozostawia 
jedynie rdzeń kolby, a najczęściej atakowane są 
rośliny znajdujące się w pasach brzeżnych. 

Na lokalnych plantacjach kukurydzy zlokalizo-
wanych w sąsiedztwie większych kompleksów drze-
wiastych (m.in. lasów) zasiewy kukurydzy mogą 
być niszczone przez ptactwo, gryzonie polne oraz 
zwierzynę leśną. Ptaki są szkodliwe dla kukurydzy, 
zwłaszcza w okresie pęcznienia ziarniaków, rozwoju 
siewek oraz w mlecznej i woskowej dojrzałości ziar-
niaków, gryzonie żerują głównie w okresie rozwoju 
i dojrzewania ziarna, natomiast zwierzyna łowna 
zagraża kukurydzy przez cały okres wegetacji. 

W okresie wegetacji roślin plantatorzy mogą 
również spotkać na swoich zasiewach szereg innych 
szkodników, których żerowanie może bezpośrednio 
nie wpływać na obniżenie plonów lecz pogarszać ich 
jakość. Do najczęściej spotykanych gatunków zalicza 
się gąsienice: zwójek, błyszczki jarzynówki, larwy: 
lenia ogrodowego, śmietki kiełkówki, ploniarki 
gnijki, łokasia garbatka, skrzypionki zbożowej 
i skrzypionki błękitek, chrząszcze: pchełek ziem-
nych, skrzypionek i inne.

Aby skutecznie ograniczać straty powodowane 
przez szkodniki konieczne jest ich kompleksowe 
zwalczanie. Z agrotechnicznych metod na szcze-
gólną uwagę zasługuje: płodozmian, izolacja prze-
strzenna, właściwy dobór odmiany, optymalne na-
wożenie, dość wczesny siew, odchwaszczanie plan-
tacji, terminowe wykonanie niezbędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych, odpowiedni termin zbioru plonu, 
dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych oraz 
wykonanie głębokiej orki. Jeżeli nasilenie szkodnika  
(-ów) jest duże i zagraża(-ją) plonom kukurydzy 
wówczas należy podjąć jego (ich) interwencyjne 
zwalczanie. W tabeli 1 podano terminy stosowania 
oraz nazwy i dawki preparatów przeznaczonych 
do zwalczania wybranych szkodników kukurydzy. 

mgr inż. Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin, TSD Rzeszów
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Populacja zasiedlająca już część kraju jest frag-
mentem dużej populacji zamieszkującej Europę 
Środkową i rejon Półwyspu Bałkańskiego, która 
stale rozszerza swój zasięg występowania. Jest 
zasilana osobnikami migrującymi z tych terenów, 
na których występuje masowo (w najbliższym są-
siedztwie Polski są to obszary: Ukrainy, Słowacji  
i Czech). Obserwacje terenowe zdają się potwier-
dzać fakt, że na obszarze województwa podkarpac-
kiego rozwinęło się rodzime pokolenie szkodnika. 
W tej sytuacji nie można mówić o incydentalnym 
zawleczeniu, a obecność dużej liczby odłowio-
nych owadów jest wynikiem naturalnych migracji  
i zasiedlenia obszaru przez szkodnika. Jest to 
proces postępujący i nieodwracalny. Walkę ze 
stonką kukurydzianą utrudnia dodatkowo fakt, 
iż w warunkach krajowych jego biologia nie 
jest jeszcze poznana i wymaga przeprowadzenia 
badań, którymi aktualnie zajmuje się Terenowa 
Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin 
w Rzeszowie.

Stonka kukurydziana jest organizmem, którego 
pojaw na niezasiedlonych obszarach jest bardzo 
trudny do przewidzenia. Rozprzestrzenia się nie 
tylko w drodze samodzielnych przelotów, ale 
bardzo często jest rozwlekana z wykorzystaniem 
środków transportu (samochodów, samolotów itp.), 
stąd też może być przypadkowo przeniesiona w 
dowolne miejsce na świecie. Pomimo, że na chwilę 
obecną szkodnik w naszym kraju nie wyrządza 
istotnych szkód w zasiewach kukurydzy, jednakże 
bez podjęcia jakichkolwiek działań, w niedługim 
czasie (4-6 lat) istnieje realna groźba pojawienia 
się pierwszych strat ekonomicznych. W ojczyźnie 
tego gatunku – na kontynencie amerykańskim 
szacuje się, że straty w plonach wraz z nakładami 
finansowymi ponoszonymi na zwalczanie (głównie 
chemiczne) stonki kukurydzianej wynoszą około 
1 biliona dolarów.

Z uwagi na zagrożenie jakie stonka kukurydzia-
na stanowi dla zasiewów kukurydzy na świecie, 
trudności w jej zwalczaniu, niewiarygodną wręcz 
łatwość czynnego i biernego rozprzestrzeniania 
się na ogromne odległości, a także z uwagi na 
zagrożenie jakie stanowi dla bioróżnorodności 
środowiska została uznana za gatunek, który po-
winien podlegać obligatoryjnemu zwalczaniu. W 
Polsce postępowanie po wykryciu stonki kukury-
dzianej reguluje rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w 
sprawie szczegółowych sposobów postępowania 
przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu 
się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 82, poz. 763, z późniejszy-
mi zmianami). Jednakże w związku z szybkim 
przesuwaniem się zasięgu występowania stonki 
w Polsce oraz brakiem możliwości całkowitej 
eliminacji agrofaga stało się konieczne wypraco-
wanie skutecznych metod walki ze szkodnikiem 
w tych warunkach. Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi powołało zespół, który zajmuje się 
przygotowaniem nowej koncepcji postępowania w 
celu ograniczenia rozprzestrzeniania się stonki i jej 
zwalczania na obszarach, na których już występuje.

W państwach, w których gatunek ten już wystę-
puje duży nacisk kładzie się na jego integrowane 
zwalczanie, które polega na umiejętnym wykorzy-
staniu wszystkich dostępnych metod zwalczania, 
zarówno niechemicznych, jak i chemicznych. 

Jako podstawowy zabieg przeciwko szkod-
nikowi wymienia się stosowanie płodozmianu, 
najlepiej kilkuletniego, który jest najskuteczniejszą 
metodą walki ze szkodnikiem. Larwy stonki kuku-
rydzianej potrzebują dostępu do rośliny żywiciel-
skiej (kukurydzy) bowiem tylko ona zapewnia im 
prawidłowy rozwój. Co prawda przystosowały się 
do żerowania na soi oraz korzeniach kilku gatun-
ków traw, ale w warunkach europejskich tylko nie-

Stonka kukurydziana – nowy przeciwnik  
w walce o plony kukurydzy

Nowym zagrożeniem dla zasiewów kukurydzy w Polsce jest zachodnia kukurydziana stonka ko-
rzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte) – organizm kwarantannowy w krajach Unii Europejskiej, 
podlegający ustawowemu obowiązkowi zwalczania również i w Polsce. W 2005 r. Polska dołączyła 
do grona 17 państw europejskich, w których rolnicy walczą z tym groźnym owadem. Jak bardzo 
trudne jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się szkodnika przekonaliśmy się w 2006 roku, gdy 
owad ten pomimo nałożonej w 2005 kwarantanny na pola, gdzie po raz pierwszy w Polsce został 
wykryty ponownie wystąpił, tym razem na terenie 55 powiatów w ośmiu województwach: pod-
karpackim (najliczniejsze wystąpienia), małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim, 
śląskim, opolskim i dolnośląskim.
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wielki procent larw żerujących na nich jest w stanie 
przepoczwarczyć się, a postaci dorosłe, które z nich 
powstaną, są na ogół nieprawidłowo rozwinięte.  
W Polsce rośliny te nie stanowią poważnego 
uzupełnienia bazy pokarmowej dla szkodnika. 
Przestrzegając więc zmianowania odcina się 
larwom dostęp do rośliny żywicielskiej, a ponie-
waż nie są zdolne przemieszczać się w glebie na 
większe odległości, nie są w stanie samodzielnie 
„przewędrować” na sąsiednie pola obsiane tą 
rośliną. Płodozmian cechuje się wysoką skutecz-
nością ograniczania liczebności szkodnika tylko 
wtedy, gdy na gruntach dotychczas obsianych 
kukurydzą nie znajdują się jej samosiewy, które 
mogłyby stać się „wylęgarnią” szkodnika. W 
odniesieniu do dorosłych chrząszczy sytuacja 
jest odmienna ponieważ są one polifagami, czy-
li mogą żerować na wielu roślinach. Spotyka 
się je na niektórych gatunkach traw (Poaceae), 
astrowatych (Asteraceae), bobowatych (Faba-
ceae) i dyniowatych (Cucurbitaceae), jednakże  
w okresie składania jaj z reguły instynktownie 
przelatują na plantacje kukurydzy i tu składają jaja.  
Z niechemicznych metod walki ze stonką kuku-
rydzianą na szczególna uwagę zasługuje również 
poprawna agrotechnika, a zwłaszcza wykonanie po 
zbiorze roślin rozdrobnienia resztek pożniwnych  
i głębokiego ich przyorania. Orka jesienna pozwala 
wydobyć na powierzchnię gleby część jaj stonki, 
które padają łupem m.in. chrząszczy z rodziny 

biegaczowatych, mrówek i innych owadów, bądź 
też giną na skutek przesuszenia bądź przemrożenia. 
Przyoranie resztek pożniwnych (łącznie z chwasta-
mi) zmniejsza warstwę izolacyjną chroniącą jaja 
przed negatywnym oddziaływaniem czynników 
meteorologicznych. Ważną rolę w niwelowaniu 
szkód powodowanych przez larwy (zwłaszcza 
przy ich niewielkim nasileniu) odgrywa dobrostan 
roślin, który uzyskuje się poprzez właściwy dobór 
stanowiska pod uprawę, odpowiednią odmianę 
kukurydzy (najlepiej o rozbudowanym systemie 
korzeniowym), dość wczesny siew (ale w glebę 
ogrzaną), odpowiednie zabiegi agrotechniczne, 
zbilansowane nawożenie i terminowe wykonanie 
innych niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. 
Pozwala to roślinom lepiej przezwyciężać skutki 
opanowania przez larwy stonki, wskutek czego 
straty w plonach są mniejsze, a zdrowotność roślin 
większa. Dopełnieniem metody niechemicznej jest 
przestrzeganie zasad utrzymywania higieny pól 
poprzez staranne oczyszczanie wszystkich maszyn 
używanych na gruntach, na których stwierdzono 
występowanie szkodnika, z gleby i resztek roślin-
nych, a zwłaszcza na unikaniu przemieszczania w 
trakcie wegetacji kukurydzy świeżych roślin lub 
ich części na inne tereny.

Ważną rolę w ograniczaniu liczebności stonki 
kukurydzianej odgrywa walka chemiczna z uży-
ciem odpowiednich środków ochrony roślin. W 
ochronie przed larwami można stosować insek-
tycydy doglebowe (stosowane przedsiewnie lub 
w czasie siewu) lub też wysiewać ziarno siewne 
uprzednio zaprawione odpowiednim preparatem 
owadobójczym. Natomiast do zwalczania chrząsz-
czy zaleca się opryskiwanie roślin w okresie ich 
lotu. Zabiegi te są utrudnione, bowiem wymagają 
użycia takich opryskiwaczy, których belki polowe 
znajdują się na wysokości ponad 2 metrów ponad 
wierzchołkami roślin. Na plantacjach wielko-
obszarowych istniałaby ewentualnie możliwość 
wykorzystania samolotów. Podstawą wykonania 
zabiegu jest monitoring występowania szkodnika 
na plantacji, który prowadzi się w oparciu o pułapki 
feromonowe, rzadziej obserwacje roślin. 

Na chwilę obecną asortyment środków do 
zwalczania stonki kukurydzianej jest bardzo ubogi. 
Jedynym preparatem aktualnie dopuszczonym do 
zwalczania larw stonki kukurydzianej jest Fura-
dan 5 GR (przeciwko szkodnikom glebowym). 
Instytut Ochrony Roślin wystąpił do Ministerstwa 
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ORAZ INNE NASIONA ROLNICZE I SADZENIAKI ZIEMNIAKA

KUKURYDZA

ZBOŻA JARE
BOMBONA
JASNA, KORYNTA, RAWETA, TRISO, TYBALT, ŻURA

REFREN, ANTEK

POLAR
BOROWIAK, BOHUN, KREZUS, SZAKAL

KARGO

BOJKO

PSZENICA ZW. JARA:

     JĘCZMIEŃ JARY:

                 OWIES:

                               PSZENŻYTO JARE:

                                       ŻYTO JARE:

WILGA  FAO 180
CEDRO  FAO 200 
CLAUDIA FAO 210
FIDO  FAO 210
BACA  FAO 220
PROSNA FAO 220
WIARUS FAO 220
GLEJT  FAO 230 

BZURA  FAO 230
ROTA  FAO 230 
DAKAPO FAO 230
REDUTA  FAO 230
SMOK  FAO 230 
OPOKA FAO 240
SAN  FAO 240
BURAN  FAO 240 

BUŁAT  FAO 240
BLASK  FAO 240-250
GROM  FAO 240-250
WIGO  FAO 250
LOBER  FAO 250
BOSMAN FAO 260
NIMBA  FAO 260
MOTOR FAO 260-270
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Wśród wielu alergenów pokarmowych jedno  
z pierwszych miejsc zajmuje pszenica. W przypadku 
uczulenia na ten bardzo popularny składnik żyw-
ności należy z diety wyeliminować nie tylko mąkę 
pszenną, ale również produkty wytwarzane z tego 
zboża. W chorobie Duhringa i celiakii jedynym sku-
tecznym lekiem jest ścisła dieta bezglutenowa, czyli 
eliminacja czterech podstawowych zbóż – pszenicy, 
żyta, jęczmienia i owsa. Podobnie w leczeniu au-
tyzmu. Znaczną poprawę przynosi rygorystyczne 
stosowanie diety bezglutenowej i bezmlecznej. 
Może się wydawać, ze wymienione choroby są 
rzadkie i w skali globalnej nie stanowią problemu. 
Nic podobnego! Wymienione tu przykłady, gdzie z 
diety musi być wyeliminowana pszenica i produkty z 
niej wytwarzane dotyczy znacznej części populacji. 
Ile dokładnie, nikt nie wie. Badania screeningowe, 
dotyczące tylko epidemiologii celiakii, wykonane 
w kilku krajach europejskich, pozwalają przypusz-
czać, że tym schorzeniem dotkniętych jest około 1% 
populacji. W ostatnich latach wzrasta w lawinowym 
wręcz tempie liczba dzieci dotkniętych autyzmem. 
Problem eliminacji najpopularniejszego w naszej 
cywilizacji zboża narasta. Czym ją zastąpić? Z czego 
wypiekać codzienny chleb, z czego zrobić dla tych 
ludzi makaron i ciastka. 

Odpowiedź jest prosta. Z kukurydzy
To zboże, przywiezione z Ameryki, przez Ko-

lumba, do Europy zrobiło zawrotną karierę jako 
pasza dla zwierząt hodowlanych, a w ostatnich 
latach jest odkrywane jako wartościowy i cenny 
składnik pożywienia ludzi. Najczęściej kukurydza 
kojarzona jest z gotowaną kolbą okraszoną masłem. 
Danie smaczne i pożywne. Jeszcze chrupki kuku-
rydziane i wszechobecny ostatnio w multikinach 
popcorn. Wymienione produkty spożywane są 
zarówno przez osoby stosujące dietę bezglutenową, 
jak i przez osoby zdrowe pragnące urozmaicić swą 
codzienną dietę. 

W dietach eliminacyjnych, które muszą być 
stosowane z uwagi na istniejącą chorobę, najważ-
niejszą sprawą jest ich ścisłe przestrzeganie, bez 
taryfy ulgowej z okazji świąt lub wyjazdu z domu, 
oraz wystrzeganie się przypadkowego odstępstwa 
od stosowanej diety w wyniku błędu. 

W przypadku żywności dla osób stosujących 
dietę bezglutenową, jeszcze kilkanaście lat temu po-
wszechnie używano specjalnie oczyszczonej skrobi 
pszennej. Okazało się jednak, że nawet śladowe ilo-
ści toksycznego dla wielu chorych na celiakię osób 
glutenu, są szkodliwe. Zamiana skrobi pszennej na 
kukurydzianą nie była prosta, wiązało się to bowiem 

Kukurydza, jako ważny składnik w produkcji  
żywności bezglutenowej

„Te dzieci są całkowicie zdrowe, wymagają tylko trochę innego jedzenia”
Prof. Schmerling

Jest wiele schorzeń w których jedynym, skutecznym lekiem jest stosowanie diety eliminującej 
szkodliwy dla chorego składnik pożywienia. Wymienić tu można alergie pokarmowe, celiakię, 
chorobę Duringa, czy fenyloketonurię. Również w leczeniu autyzmu u dzieci odpowiednia dieta 
ma pierwszorzędne znaczenie. Różne są przyczyny tych chorób, różne diety, ale łączy je jedno 
– z codziennego jadłospisu należy usunąć pewne składniki. 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o czasowe 
dopuszczenie do stosowania innych preparatów 
(zaprawa nasienna Poncho Pro 600 FS oraz insek-
tycydy nalistne: Karate Zeon 050 CS i Calypso 480 
SC), jednakże na dzień dzisiejszy decyzja MRiRW 
jest nieznana. Liczebność stonki kukurydzianej 
mogą również ograniczać inne preparaty, które 
są stosowane przeciwko szkodnikom glebowym, 
ploniarce zbożówce, rolnicom, mszycom, czy też 
omacnicy prosowiance.

Na świecie trwają wzmożone badania nad 
wykorzystaniem wrogów naturalnych do walki 
ze stonką kukurydzianą, jednakże na chwilę 
obecną nie są one w stanie utrzymać liczebności 

populacji poniżej progu szkodliwości. W USA na 
coraz szerszą skalę wdrażana jest metoda uprawy 
odmian transgenicznych, które na drodze inżynierii 
genetycznej zostały wzbogacone o gen produku-
jący białko toksyczne dla stonki kukurydzianej 
w ciągu całego okresu wegetacji roślin. W Unii 
Europejskiej uprawa takich roślin jest zabroniona.

mgr inż. Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin, TSD Rzeszów

 mgr Tomasz Konefał
Główny Inspektorat  

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, CL Toruń
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z prawie całkowitą zmianą stosowanych receptur. 
Wynika to z innych właściwości skrobi pszennej i 
kukurydzianej. Jednak obecnie znakomita więk-
szość produktów bezglutenowych produkowana jest 
na bazie skrobi i mąki kukurydzianej. Stosowanie 
w produkcji wyrobów bezglutenowych surowca 
naturalnie wolnego od glutenu daje gwarancję, że 
produkt jest najwyższej jakości zdrowotnej. Wyma-
ga to jednak przemiału kukurydzy w młynie w któ-
rym nie jest mielona pszenica lub żyto. Istotnym dla 
producentów czynnikiem decydującym o wyborze 
kukurydzy jako surowca jest również stosunkowo 
niska cena produktów kukurydzianych, oraz ich 
łatwość ich nabycia. 

Jednak nie tylko to przemawia za stosowa-
niem kukurydzy jako podstawowego surowca w 
wyrobach bezglutenowych. Również zawartość 
egzogennych aminokwasów w mące kukurydzia-
nej jest podobna jak w białkach mąki pszennej, a 
zawartość np. leucyny jest znacząco wyższa. Kuku-
rydza zawiera stosunkowo dużą zawartość selenu, 
porównywalną z zawartością tego pierwiastka w 
rybach morskich, a kilkakrotnie wyższą od tej jaka 
występuje w mące pszennej. Z uwagi na to, że selen 
ma działanie przeciwnowotworowe, można uznać, 
że produkty bezglutenowe na bazie kukurydzy mogą 
w pewnym stopniu chronić przed tą groźną chorobą.

Wytwarzany z zarodków kukurydzy olej zawiera 
znaczną ilość NNKT, a jednocześnie z uwagi na 

znaczną zawartość tokoferoli jest to olej trwały.
W produkcji żywności bezglutenowej używana 

jest obecnie głównie skrobia kukurydziana. Mąka 
kukurydziana znajduje zastosowanie w bezglute-
nowych makaronach i wyrobach cukierniczych. 
Żółta barwa mąki pozwala na uzyskanie makaronów 
bezglutenowych o naturalnej barwie, zbliżonej do 
barwy zwykłych makaronów produkowanych z 
pszenicy. W bezglutenowych wyrobach ciastkar-
skich pozwala na uzyskanie odpowiedniej barwy 
nawet w produktach wytwarzanych bez dodatku 
jaj, co ma znaczenie dla osób uczulonych na białka 
jajek. 

Produkty bezglutenowe, z uwagi na odmienny 
skład surowcowy, jeszcze niedawno, znacznie różni-
ły się wyglądem od zwykłych. Postęp technologicz-
ny, wprowadzenie innych substancji dodatkowych, 
a także szersze stosowanie mąki kukurydzianej 
spowodowało, że obecnie wyroby bezglutenowe nie 
różnią się wyglądem i cechami organoleptycznymi 
od swoich zawierających gluten odpowiedników. 

Podsumowując, kukurydza jest wartościowym 
surowcem do produkcji całkowicie bezpiecznych 
wyrobów naturalnie wolnych od glutenu dla osób  
z celiakią i alergią na pszenicę lub żyto.

Mój brytyjski kolega chory na celiakię często na 
pożegnanie mówi: „Have a maize day”.

Tomasz Kępka

Sorgo – za i przeciw
Według raportu Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody skutki globalnego ocieplenia będą 

odczuwalne także w Polsce. Coraz częściej będą występować susze i okresowe niedobory wody 
dla roślin. W ciągu kolejnych 100 lat średnie temperatury roczne w naszym kraju mogą wzrosnąć  
o 3,5°C. Wydłużeniu o 50-70 dni ulegnie także okres wegetacyjny, co bez wątpienia stanie się przy-
czyną dużych zmian w rolnictwie. W aspekcie powyższego sorgo wydaje się być rośliną, której 
znaczenie w żywieniu zwierząt zapewne wzrośnie w przyszłości. 

Sorgo (Sorghum) należy do rodziny traw i obej-
muje około 25 gatunków. Należą tu między innymi: 
sorgo cukrowe (Sorghum saccharatum), sorgo 
sudańskie - trawa sudańska (Sorghum sudanense), 
sorgo japońskie - gaolan (kaoliang) (Sorghum japo-
nicum), sorgo murzyńskie– durra (Sorghum durra) 
czy też sorgo wygięte (Sorghum cernuum).

Sorgo cukrowe zalecane jest do wysiewu w 
rejonach, gdzie możliwości uprawy kukurydzy są 
ograniczone ze względu na niewielkie lub nieko-
rzystnie rozłożone w czasie sezonu wegetacyjnego 
opady przy zbyt wysokich temperaturach i niskiej 
zasobności gleby w składniki pokarmowe. Ma 

duże wymagania cieplne, w związku z czym należy 
opóźnić siew o 2 tygodnie w stosunku do terminu 
optymalnego dla kukurydzy. Wśród zalet sorga 
można wymienić: wysoki plon zielonej masy, dużą 
odporność na wyleganie oraz wysoką zawartość 
cukrów rozpuszczalnych. Ze względu na brak kolb, 
sorgo ma większą zawartość włókna i mniejszą 
wartość energetyczną (o około 20%) niż kukurydza. 
Wartość żywieniowa sorga stanowi ok. 80-90% 
wartości kukurydzy. Sorgo może być skarmiane 
na zielono albo w formie kiszonki. 

Zbiór sorga przeznaczonego na kiszonkę najle-
piej byłoby przeprowadzić w miękkiej dojrzałości 
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woskowej ziarna. Należy tu zaznaczyć, że w wa-
runkach termicznych Polski sorgo nie uzyskuje 
pełnej dojrzałości ziarna. Pod koniec września 
zawartość suchej masy w zielonce wynosi ok. 25%,  
a więc mniej w porównaniu do zawartości suchej 
masy w kukurydzy (30-35%). 

Kiszonka z roślin sorga powinna być uzupełnia-
na dodatkami mineralnymi i witaminowymi oraz 
paszami białkowymi. W Stanach Zjednoczonych  
w celu podwyższenia zawartości białka sorgo bywa 
uprawiane i zakiszane z soją pastewną. 

Sugeruje się, aby udział kiszonki z sorga stano-
wił nie więcej niż 50% dawki dla krów mlecznych, 
a dla pozostałych kategorii zwierząt może być sto-
sowana monodieta. Kiszonka z sorga początkowo 
jest nieco mniej chętnie zjadana przez zwierzęta 
niż z kukurydzy, jednak z czasem zwierzęta się 
przyzwyczajają i zaczyna im smakować. 

Poważnym problemem w przypadku sorga są 
alkaloidy, w wyniku rozpadu których powstaje 
kwas pruski. Młode rośliny, pędy wyrastające  
z pachwin liści oraz rośliny uszkodzone zawierają 
ponad dwukrotnie więcej kwasu pruskiego niż 
dojrzałe. W efekcie kiszenia roślin, kwas pruski 
jest rozkładany (po 2-3 tygodniach od zakiszenia),  
w związku z czym groźba zatrucia zwierząt maleje. 
Nie należy karmić zwierząt zielonką wcześniej niż 
po 10 dniach od przymrozków. Poszczególne typy 
sorga charakteryzują się różną zawartością tych 
związków. Poza tym podatność na zatrucie jest 
cechą indywidualną zwierzęcia. 

Innym problemem w przypadku sorga przezna-
czonego na paszę są azotany, zawartość których 
może wzrastać w wyniku suszy, chłodu, ekstre-
malnych temperatur bądź też zacienienia. Związki 

te mogą być przyczyną zatruć zwierząt, w związku  
z czym warto sprawdzić ich zawartość przed skar-
mieniem. Jeżeli koncentracja azotanów jest za wy-
soka to rośliny należy skarmiać z innymi paszami  
o mniejszym udziale tych związków w celu ogra-
niczenia ich dziennego spożycia albo też zakisić.  
W wyniku fermentacji ok. 50% azotanów przecho-
dzi w formy nietoksyczne. Kiszonka o wysokiej 
zawartości azotanów może być spasana, przy czym 
należy podjąć pewne środki ostrożności: trzeba 
stopniowo przyzwyczajać zwierzęta do wysokiej 
zawartości tych związków, nie należy takiej paszy 
podawać zwierzętom głodnym, spragnionym i 
krowom cielnym. 

Stosowanie nawożenia azotowego w dawkach 
dzielonych również może się przyczynić do ogra-
niczenia akumulacji azotanów i kwasu pruskiego  
w roślinach. Określając dawkę azotu należy oprzeć 
się na testach glebowych, zwracając jednocześnie 
uwagę na przedplon.

Aby w pełni wykorzystać duży potencjał plono-
twórczy sorga oraz wysoką wartość energetyczną 
kukurydzy warto rozważyć uprawę tych roślin  
w technologii „mix-cropping”, polecanej przez 
firmę Syngenta, która polega na wysiewie tych 
dwóch gatunków na jednym polu.

Sorgo jest rośliną ciepłolubną, w efekcie czego 
powinno być ono wysiewane już po zasiewie ku-
kurydzy. Odpowiedni dobór proporcji kukurydzy w 
stosunku do sorgo pozwoli na uzyskanie pożądanej 
ilości energii. 

Agata Liszka-Podkowa
AR Wrocław
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Korn-Kali® systematycznie stosowany w całym płodozmianie pokrywa zapotrzebowanie 
na składniki pokarmowe potas, magnez i siarkę. Idealny stosunek K:Mg gwarantuje 
optymalne plony. Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie i tym samym natychmiast 
przyswajane przez rośliny, magnez pochodzi z naturalnego Kizerytu co gwarantuje jego 
skuteczność.

Korn-Kali® 40% K2O · 6% MgO · 3% Na · 4% S

K+S Polska sp. z o.o.
pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, tel: 061 850 93 60, fax: 061 850 93 61, e-mail nawozy@k-plus-s.com.pl;  www.korn-kali.pl 

Potas i moc magnezu z Kizerytu
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Informacje PZPK
Rok 2006 był dla wielu rolników uprawiających 

kukurydzę bardzo trudny. Spóźniona wiosna, a więc w 
wielu przypadkach siewy majowe ,stosunkowo wolny 
rozwój roślin wiosną a następnie bardzo suchy i ciepły 
lipiec z temperaturą wyższą od przeciętnej o ponad 4 
stopnie C spowodował bardzo wolny rozwój roślin ku-
kurydzy zwłaszcza uprawianej na glebach lżejszych. Na 
wielu roślinach w skutek braku wilgoci kukurydza  nie 
zawiązała kolb. Po opadach deszczu w miesiącu sierp-
niu rośliny kukurydzy ponownie zaczęły zawiązywać 
kolby jednak z braku pyłku nie zostały zapylone i nie 
wytworzyły ziarna. Wielu rolników przyczyn takiego 
stanu rzeczy upatrywało w wadach materiału siewnego, 
jest to oczywiście błędna diagnoza. Związek w miesiącu 
sierpniu informacje na ten temat przekazał rolnikom 
w opracowanej przez Zbigniewa Kurczycha ulotce pt. 
„Stres suszy” którą rozprowadzaliśmy poprzez działają-
ce służby doradcze ODR, Firmy Hodowlano-Nasienne 
oraz zamieściliśmy na stronie internetowej Związku 
oraz aktualnym zeszycie „Kukurydzy”. 

Drugim niekorzystnym zjawiskiem, które dość 
powszechnie wystąpiło na plantacjach kukurydzy było 
porażenie roślin przez głownię guzowatą, dotknęło to 
szczególnie plantacji słabo rozwiniętych oraz plantacji 
uszkodzonych mechanicznie poprzez grad, silne wiatry 
połączone z ulewnym deszczem. Miniony rok był dru-
gim z rzędy gdzie wystąpiło ponad przeciętne porażenia 
roślin głownią guzowatą. Wobec takiego zjawiska 
Związek w formie wydanej ulotki opracowanej przez 
Prof. Witolda Podkówkę przekazał podstawowe infor-
macje dla rolników jak postępować w przypadku plan-
tacji porażonej głownią, zwłaszcza plantacji kukurydzy 
przeznaczonej na kiszonkę. Wobec trwającej dyskusji 
i rożnych opinii dotyczącej szkodliwości dla zwierząt 
kiszonki z kukurydzy porażonej głownią Związek 
zlecił wykonanie badań nad określeniem „Zawartości 
mikotokszyn oraz oceną mikrobiologiczną kiszonki z 
odkoszulkowanych kolb kukurydzy porażonych głow-
nia guzowatą” Badanie zostało wykonane w Katedrze 
Żywienia Zwierza i Gospodarki Paszowej Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Bydgoszcy pod kierunkiem 
dr. hab. Zbigniewa Podkówki. Sprawozdanie z badań 
na powyższy temat zostało zamieszczone w oddzielnym 
artykule na stronie nr 45.

Kolejnym trudnym problemem, któremu Związek 
w minionym roku poświęcił wiele uwagi to pojawie-
nie się na wielu plantacjach, zwłaszcza południowej 
części Polski nowego szkodnika o nazwie „Zachodnia 
kukurydziana stonka korzeniowa”. Ponieważ jest to 
szkodnik kwarantannowy służby ochrony roślin wyda-
ją rolnikom decyzje ograniczające uprawę kukurydzy 
zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa z 2004 
roku. Ponieważ dla wielu rolników administracyjne 

wprowadzenie zakazu uprawy kukurydzy wiąże się 
ze znacznymi stratami finansowymi a zarządzenie 
nie przewiduje ich rekompensat, Związek podjął ini-
cjatywę takiego rozwiązania zaistniałej sytuacji, aby 
rolnicy nie ponosili strat ekonomicznych tym bardziej, 
że sąsiednie kraje UE. mają rozwiązania mniej restryk-
cyjne. Dotychczasowym efektem naszych działań jest 
powołanie przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zespołu specjalistów składających się z przedstawi-
cieli MRiRW, PIORIN, IOR, PZPK, i Hodowców 
Kukurydzy, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 
13 XII 2006 r. Wyrażamy nadzieję, że w miesiącu 
styczniu problem ten z korzyścią dla rolników zostanie 
rozstrzygnięty. 

Kolejnym zadaniem w którym uczestniczy Zwią-
zek jest złożenie sprzeciwu wobec zamiaru Komisji 
UE w Brukseli skreślenia ziarna kukurydzy z listy 
zbóż objętych skupem interwencyjnym. Efektem 
tego będzie określenie przez podmioty skupowe takiej 
ceny, że uprawa kukurydzy w warunkach Polskich nie 
będzie opłacalna a najbardziej ucierpią gospodarstwa, 
które specjalizują się w tym kierunku produkcji. W tej 
sprawie przygotowywane jest oficjalne stanowisko 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zostanie 
przekazane do Brukseli.

 W zakresie innych działań Związku przewi-
dzianych planem na 2006 r. zrealizowane zostały 
następujące zadania; W zakresie organizowanych 
i objętych patronatem Dni Kukurydzy odbyły się  
w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Sze-
pietowo woj. podlaskie, AZOTCHEM Krasnystaw 
woj. lubelski. Gospodarstwie Rolnym P. Mieczysła-
wa Kłaka Prusice woj. dolnośląskie, Gospodarstwie 
Rolno-Handlowym Wieszczyce woj. kujawsko-po-
morskie. Ze względu na zły stan roślin kukurydzy 
spowodowany suszą nie odbyły się Dni Kukurydzy 
w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym Żydowo woj. 
wielkopolskie oraz Gospodarstwie Rolnym HODROL 
Żabice woj. dolnośląskie. 

Po raz drugi w minionym roku odbyły się dwie 
imprezy mające na celu popularyzacje kukurydzy 
jako rośliny o wszechstronnym wykorzystaniu 
wśród mieszkańców miast poprzez organizacje tzw. 
Labiryntów Kukurydzianych, które odbyły się w 
Firmach Nasiona Kobierzyc w Kobierzycach woj. 
dolnośląskie, oraz Muzeum Rolnictwa w Szreniawie 
woj. wielkopolskie. 

Od wielu lat wspólnie z Centralnym Ośrodkiem 
Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wiel-
kiej prowadzone są doświadczenia ścisłe z odmia-
nami kukurydzy zarejestrowanymi w Polsce jak 
i z odmianami zgłoszonymi do tych badań przez Fir-
my Hodowlano-Nasienne z katalogu UE. Do badań 
tych zgłoszona została rekordowe liczba odmian  



i tak w serii ziarnowej porównywano 97 odmian,  
w badaniach na kiszonkę sprawdzano 51 odmian a w 
serii pięciu doświadczeń na terenach Polski północnej 
badano 27 odmian. Ze względu na niekorzystny prze-
bieg pogody niektóre wyniki doświadczeń nie przyjęto 
do syntetycznych obliczeń ze względu na bardzo 
niskie plony oraz zbyt wysoki błąd doświadczenia. 
Szczegółowe omówienie wyników tych doświadczeń 
znajdą czytelnicy w opracowanym przez Zbigniewa 
Kurczycha artykule zamieszczonym w niniejszym 
wydaniu.

W związku z wprowadzoną ustawą biopaliwową 
znacznie wzrosło zainteresowanie producentów bio-
etanolu ziarnem kukurydzy jako jednym z najlepszych 
surowców do jego produkcji. Dlatego Związek przy-
gotowuje się do rozpoczęcia badań odmian kukurydzy 
pod kątem wydajności alkoholu. Wstępne analizy w 
tym zakresie zostaną wykonane na wybranych odmia-
nach ze zbiorów roku 2006. 

Już po raz czwarty podczas targów Polagra-Farm 
odbyło się Forum producentów kukurydzy cieszące 
się coraz większym zainteresowaniem producentów. 
Głównymi tematami, które były najbardziej dysku-
towanymi i które interesowały rolników to problem 
pozostałości szkodliwych związków w kiszonkach 
sporządzonych z roślin kukurydzy porażonej głownią 
guzowatą oraz problem zwalczania zachodniej stonki 
kukurydzianej wobec obowiązującego zarządzenia 
Ministra Rolnictwa.

W minionym roku czytelnicy otrzymali trzy kolej-
ne zeszyty naszego czasopisma przy czy jeden zeszyt 
w całości został poświęcony problematyce uprawy 

kukurydzy cukrowej. Kierunek tej produkcji w ostat-
nich latach cieszy się wzrastającym zainteresowaniem 
zarówno wśród rolników jak i konsumentów.

W programie działań Związku na 2007 rok Rada 
przyjęła wstępny plan, który po zatwierdzeniu przez 
Walne Zebranie, będzie przedmiotem realizacji. 
Pragniemy naszym czytelnikom przekazać główne 
jego założenia. W zakresie Dni Kukurydzy plano-
wane są spotkania rolników w: Hodowli Szelejewo 
woj. wielkopolskie, RSP Głuchów k/ Łańcuta woj. 
podkarpackie, Kombinacie Witkowo woj. zachodnio-
pomorskie, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Szepietowo woj. podlaskie oraz objąć patronatem 
Dni Kukurydzy organizowane w: Wieszczycach woj. 
kujawsko-pomorskie, Prusicach woj. dolnośląskie, i 
Teresinie woj. mazowieckie. Związek wspólnie z KPK 
zorganizuje po raz trzeci imprezę pod Hasłem Labirynt 
Kukurydziany w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. 
Szczegółowy terminarz wszystkich imprez będzie po-
dany do wiadomości na łamach naszych wydawnictw 
oraz na stronie internatowej Związku. Kontynuowane 
będą badania odmianowe na wynikach, których winni 
opierać swoje decyzje rolnicy przy doborze odmian do 
swoich gospodarstw. Uczestniczyć także planujemy 
w Targach Polagra organizując stoisko Związku. W 
zakresie wydawnictw przewidujemy wydać kolejne 
dwa zeszyty czasopisma „Kukurydza” oraz inne ulotki 
w zależności od potrzeb bieżących producentów i 
członków Związku. Utrzymana zostanie dotychczaso-
wa zasada kolportażu, członkowie Związku otrzymują 
w ramach opłacanej składki inni czytelnicy poprzez 
prenumeratę w biurze Związku.

OFERTA NA SEZON WIOSENNY 2007 

 
;,'i..

Mieszance kukurydzy: TK 160"0,fl
o \ 

(FAQ 160-170}, RAVENNA (FAQ 210),
SURPRISE \\o'fl

0
;,'i..\ (FAQ 210-220), SUNDAY (FAQ 210-220), ,'\ 

TANGO (FAQ 220), SYSTEM (FAQ 220-230), CABRIO"0,fl0

\t•
,•\ 

ROTA (FAQ 230), HORATOP\\o'flo\t• (FAQ 240-250), 
SUBITO"0'fl0;,i.\ (FAQ 250-260), ELECTRA (FAQ 250-260), 

J9czmien iary: ANNABELL, J��TINA 
tGroch pastewny: BARYTON"0,fl

0

\ •, GRAPIS 

SAATEN-UNION POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stroszewsko 70, 62-100 

 
Wqgrowie<

tel. (067) 26 80 730

e-
fox 

mail: 
(067) 26 80 735 

supolsko®sooten-union.pl
strono: www.sooten-union.pl

-230),



***
Uwaga! Od września 2006 r. zmieniona została sie-
dziba biura Związku, a nasz nowy adres to:

POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW  
KUKURYDZY
ul. Mickiewicza 33
60-837 Poznań
tel/fax 061 662-74-20
e-mail: pzpk.@kukurydza.info.pl 
www.kukurydza.info.pl 

Stanowisko 
Polskiego Związku Producentów Kukurydzy  

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się 
i zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki 
korzeniowej (Diabrotica virgivera Le Conte)

W ostatnich dwóch latach wykryto w uprawach 
kukurydzy, w rejonach Polski Południowej, ogniska 
występowania zachodniej kukurydzianej stonki ko-
rzeniowej. W 2005 roku były to pojedyncze owady, 
podczas gdy w 2006 było to już około 17 tysięcy 
owadów dorosłych, których obecność stwierdzono 
w okresie wegetacji na plantacjach zlokalizowa-
nych w 58 powiatach. Ten gwałtowny wzrost liczby 
odłowionych owadów nie świadczy o gwałtownym 
rozprzestrzenianiu się stonki kukurydzianej, a raczej 
jest wynikiem szerszego monitoringu zastosowanego 
w 2006 roku. 

Stonka kukurydziana jest stosunkowo nowym 
szkodnikiem kukurydzy w krajach Europy w tym 
również w krajach UE. Dlatego też w krajach Unii,  
w tym również w Polsce, jest to szkodnik kwaran-
tannowy, objęty obowiązkiem zwalczania.

Zainteresowane kraje Unii podjęły w tym za-
kresie odpowiednie środki, zgodnie z zaleceniami 
KE. Według opinii PZPK, jednak w żadnym kraju, 
podjęte środki, nie są tak restrykcyjne jak w Polsce. 
Zgodnie z obowiązującym jeszcze obecnie zarządze-
niem MRiRW z dnia 13 kwietnia 2004, w strefach 
objętych porażeniem przez stonkę zakazuje się nawet 
uprawy kukurydzy.

PZPK, przedstawił władzom MR i PIORiN, swo-
je stanowisko w tej sprawie, wskazując na bardzo 
negatywne skutki dla polskiego rolnictwa i polskiej 
gospodarki takiego restrykcyjnego podejścia. 

W ostatnich trzech latach na kukurydzę w naszym 
kraju działały różne niekorzystne czynniki. W 2004 
roku były to niedobory ciepła połączone z nadmierny-
mi opadami. Odbiło się to na jakości ziarna. Wzrosły 
bardzo wysoko koszty suszenia ziarna. Spadły o 
kilkadziesiąt procent ceny zbytu ziarna. Podobna ten-
dencja utrzymywała się w 2005 roku. Ponadto w 2005 
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i 2006 roku w niespotykanej skali wystąpiło porażenie 
głownią kukurydzy, co obok przebiegu warunków 
klimatycznych (dotkliwa susza), w znacznym stop-
niu przyczyniło się do spadku plonów i opłacalności 
produkcji kukurydzy. W bieżącym roku są już zapo-
wiedzi Komisji Europejskiej wycofania kukurydzy z 
systemu skupu interwencyjnego oraz jest spodziewane 
podniesienie przez Ministerstwo Finansów akcyzy na 
olej opałowy, który jest głównym nośnikiem energii do 
suszenia ziarna kukurydzy. Wymienione czynniki już 
spowodowały spadek powierzchni uprawy kukurydzy 
na ziarno. Dalsze zakazy czy też nakazy dotyczące 
uprawy kukurydzy mogą ten spadek tylko pogłębić. 

Przez lata staraliśmy się aby polscy producenci 
kukurydzy zapewnili produkcję na poziomie po-
zwalającym na zbilansowanie potrzeb krajowych w 
zakresie ziarna kukurydzy. Olbrzymią rolę odgrywa 
również produkcja kukurydzy na kiszonkę jako pod-
stawową paszę w produkcji mleka i mięsa wołowego. 
Ustawicznie wskazujemy też na perspektywy znaczą-
cego wzrostu produkcji ziarna kukurydzy, chociażby 
do produkcji bioetanolu. 

Obecnie są już zaawansowane prace nad zmianą 
rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2004. Przedsta-
wiciele PZPK, uczestniczący w pracach Zespołu ds. 
opracowania programu zapobiegania i zwalczania 
stonki kukurydzianej, powołanego przy MRiRW, 
wnieśli propozycje do przygotowanej zmiany 
wspomnianego rozporządzenia. Nie wiemy jeszcze 
w jakim zakresie te sugestie zostaną uwzględnione. 

KE. w zaleceniu z dnia 11 sierpnia 2006, w 
odniesieniu do stonki kukurydzianej stwierdza, że 
programy zapobiegawcze powinny opierać się na 
uznanych naukowych zasadach, biologii organizmu, 
stopniu porażenia i systemie produkcji kukurydzy w 
danym państwie członkowskim’.

Nasz Związek wskazuje, na podstawową rolę 
chemicznego zwalczania stonki kukurydzianej w 
tych gospodarstwach, gdzie ten szkodnik już wystąpił 
(zaprawianie nasion i opryski insektycydami). Wy-
maga to jednak przyśpieszonej rejestracji środków 
chemicznych do zwalczania szkodnika. Stosowanie 
tych środków znacząco zwiększy koszty produk-
cji kukurydzy. Ponieważ stonka jest szkodnikiem 
kwarantannowym, PZPK oczekuje wprowadzenia 
stosownych rekompensat dla producentów z tytułu 
dodatkowych kosztów.

Za bardzo istotne zagadnienie uważamy prowa-
dzenie starannej agrotechniki w tzw. strefach zasie-
dlonych, polegającej na dokładnym rozdrabnianiu 
resztek pożniwnych i terminowym wykonaniu orki 
zimowej. Ważnym, aczkolwiek bardzo trudnym do 
zastosowania w praktyce może być administracyjny 
nakaz zmianowania w uprawie kukurydzy. Może 
to się wiązać ze zmiana profilu produkcji w bardzo 

wielu gospodarstwach, które są ukierunkowane na 
produkcję ziarna kukurydzy, drobiu, mleka i mięsa. 
Trzeba w tym kontekście pamiętać o różnych zo-
bowiązaniach producentów wynikających z umów 
kontraktacyjnych, kwot mlecznych, kredytów na 
modernizację gospodarstw i innych.

Kukurydza na ziarno jest produkcją wielkotowa-
rową. Według danych prezentowanych przez firmę 
Kleffmann zajmującą się badaniem rynku, aż 51% 
kukurydzy ziarnowej jest uprawiane w gospodar-
stwach o powierzchni powyżej 100 ha, a kolejne 
27% w gospodarstwach o powierzchni 20-100 ha.

W systemie produkcji kukurydzy w Polsce, 
podobnie jak i w wielu krajach Unii Europejskiej, 
występuje monokultura. Ten fakt również trzeba 
uwzględnić w strategii zapobiegania i zwalczania 
stonki kukurydzianej. Rozwiązaniem nie jest na 
pewno nie jest zaniechanie uprawy kukurydzy lub 
kosztowna zmiana kierunku produkcji.

W kontekście omawianych zagadnień, bardzo 
ważnym zagadnieniem jest sprawa hodowli i na-
siennictwa kukurydzy, a także doświadczalnictwa i 
badań naukowych. Polska hodowla i nasiennictwo 
ma około 40% udział w rynku nasion w Polsce. 
Zaopatruje rolników w nasiona bardzo dobrych od-
mian mieszańcowych po konkurencyjnych cenach. 
System produkcji nasiennej, wymagający izolacji 
przestrzennej, był organizowany przez kilkadziesiąt 
lat. Nasiennictwo kukurydzy jest źródłem utrzymania 
wielu rodzin. Wszelkie nie do końca przemyślane 
decyzje mogą ten system zniweczyć.

Biorąc pod uwagę powyższe, PZPK, wyraża 
przekonanie, że opracowywana w resorcie rolnictwa 
strategia zwalczania i zapobiegania zachodniej kuku-
rydzianej stonki korzeniowej, nie spowoduje regresji  
w produkcji kukurydzy w Polsce.

Oczekujemy, że ze strony MRiRW oraz PIO-
RiN, podjęte zostaną działania umożliwiająca 
poznanie biologii szkodnika w warunkach Polski, 
wpływu warunków klimatycznych na rozprze-
strzenianie się szkodnika, określenie progów 
jego szkodliwości, tolerancyjności odmian oraz 
badań naukowych nad skutecznymi metodami 
zwalczania szkodnika. Oczekujemy również, że 
stosowne rozporządzenia będą uwzględniały za-
równo potrzeby w zakresie ograniczenia rozprze-
strzeniania się szkodnika i jego zwalczania jak  
i interesy producentów kukurydzy oraz polskiego 
rolnictwa.

Wyrażamy wolę współpracy na warunkach part-
nerstwa społecznego.

Rada Polskiego Związku                                                                     
Producentów Kukurydzy
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