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Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą  
w 2007 roku 

W omówieniu wyników doświadczeń przepro-
wadzonych w 2006 roku sporo miejsca przezna-
czyłem na prezentację warunków pogodowych. 
Przedstawiłem przebieg temperatur i rozkład 
opadów w 2006 roku na tle ostatniego pięciolecia. 
Dyskwalifikacja 42% doświadczeń w czasie wege-
tacji i po zbiorach wskutek niskich plonów i wyso-
kiego błędu doświadczalnego w pełni uzasadniała 
potrzebę przeprowadzenia takiej analizy. Warunki 
pogodowe w 2007 były dalekie od ekstremalnych. 
Nie zdyskwalifikowano żadnego doświadczenia. 
Zatem w niniejszej prezentacji zajmiemy się in-
nymi sprawami, a przede wszystkim nową formą 
prezentacji tabel z wynikami.

Dotychczas przedstawialiśmy wyniki ze 
wszystkich punktów doświadczalnych oraz 
średnie dla grup wczesności i średnie ogólne. 
Począwszy od wyników doświadczeń prze-
prowadzonych w 2007 roku zaprzestajemy 
przedstawiania wyników z poszczególnych 
miejscowości. Pokazujemy tylko średnie (ze 
wszystkich doświadczeń) wyniki uzyskane przez 
badane mieszańce. Oceniamy je na tle grupy 
wczesności oraz (na ogół) na tle średniej ogólnej. 
Rozszerzamy za to liczbę prezentowanych cech. 
Tymczasem dotyczy to tylko doświadczeń kiszon-
kowych. Mam jednak nadzieję, że począwszy od 
kolejnej serii uda się powiększyć listę cech także  
w doświadczeniach na ziarno. Mam nadzieję na 
pokazanie co najmniej odporności na wyleganie 
przed zbiorem i porażenia przez fuzarium. 

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 poszcze-
gólne mieszańce. W wyniku przyjętej metody 
zbioru uzyskano możliwość dokładnego porów-
nania mieszańców należących do tej samej grupy 

Od kilku lat liczba doświadczeń porejestrowych (PDO) z kukurydzą utrzymuje się na nie-
zmienionym poziomie. Po raz kolejny założono 36 doświadczeń z zarejestrowanymi odmianami 
kukurydzy. Doświadczenia tradycyjnie założono w trzech seriach: zasadnicza na ziarno (w 
16 miejscowościach), na kiszonkę (w 15 miejscowościach) oraz na ziarno z najwcześniejszymi 
mieszańcami w ekstremalnych warunkach, czyli w północnym rejonie kraju (w 5 miejscowo-
ściach). 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 doświadczeń w pod-
stawowej serii ziarnowej, 6 w kiszonkowej oraz wszystkie doświadczenia na ziarno na północy 
kraju). Rozmieszczenie doświadczeń obrazuje mapka.

wczesności. W doświadczeniach na ziarno na pół-
nocy kraju oceniano tylko mieszańce jednej grupy 
(najwcześniejsze), więc zbiór przeprowadzono w 
jednym terminie.

Warto zwrócić uwagę na mieszańce oznaczone 
dodatkowo literami CCA. Są to odmiany nie wpi-
sane do krajowego rejestru odmian. Są oczywiście 
dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie 
wpisu do katalogu wspólnotowego. Ze względu 
na ich badanie po raz drugi w rozpoznawczych 
doświadczeniach porejestrowych możemy publi-
kować uzyskane przez nie rezultaty.

W tabeli 1 są zawarte wyniki uzyskane w 
doświadczeniach zasadniczej serii ziarnowej. 
Dla każdego z badanych mieszańców przed-
stawiono średnie (z 16 doświadczeń) plony 
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ziarna przeliczone na 15% zawartości wody, 
średnie dla grup wczesności (traktowane jako 
wartości wzorca), średnie plony w % wzorca i 
w % średniej ogólnej. W analogiczny sposób 
przedstawiono dane dotyczące zawartości suchej 
masy w ziarnie w czasie zbioru. Mieszańce zo-
stały uszeregowane w kolejności od najwyższe-
go do najniższego plonu w grupie wczesności.  
W celu ułatwienia oceny wczesności mieszań-
ców, w ostatniej kolumnie tabeli podano lokatę 
jaką poszczególne mieszańce zajmują w grupie 
wczesności od najwyższej do najniższej za-
wartości suchej masy. Ocenę istotności różnic 
pomiędzy mieszańcami umożliwiają wartości 
najmniejszej istotnej różnicy (NRI) dla poszcze-
gólnych doświadczeń. Wartości NRI podano 
w dwu kolumnach: plon w dt/ha i % wzorca. 
Tak więc, w zależności od upodobań, można 
oceniać istotne różnice w plonie wyrażonym  
w wartościach bezwzględnych lub względnych. 

Wyrażenie wyników doświadczeń w procen-
tach średniej ogólnej pozwala łatwo porównywać 
grupy wczesności. Widać wyraźnie, że w 2007 
roku średnie plony ziarna wzrastały od grupy 
odmian wczesnych, poprzez średniowczesne, 

do średniopóźnych (93.8, 99.6 i 104.8% średniej 
ogólnej). Pomimo zróżnicowanych terminów 
zbioru udało się uzyskać podobne stany dojrza-
łości tylko pierwszych dwu grupach. Mieszańce 
średniopóźne miały znacznie wyższą zawartość 
wody w ziarnie w czasie zbioru. Biorąc pod uwagę 
uzyskane wyniki oraz to, że są to średnie z całego 
kraju można dojść do wniosku iż w 2007 roku naj-
bardziej uniwersalne i opłacalne w uprawie były 
mieszańce należące do grupy odmian średniow-
czesnych. Uzyskały one plon wyższy od odmian 
wczesnych przy podobnej dojrzałości. Jednak w 
najlepszych pod względem klimatycznym rejo-
nach, przy możliwości opóźnienia zbioru, warto 
było uprawiać mieszańce z grupy średniopóźnych. 
Analogicznie, w rejonach najmniej korzystnych, 
najpewniejsze były odmiany wczesne.

Warto zwrócić uwagę, że mieszańce zajmujące 
wysokie lokaty pod względem plonu na ogół zaj-
mują niskie miejsca pod względem wczesności.  
I na odwrót. Jest to typowa zależność pomiędzy 
poziomem plonowania mieszańców kukurydzy i 
ich wczesnością. Wzrost poziomu jednej cechy 
powoduje spadek poziomu drugiej. Poprawnie taki 
związek jest nazywany ujemną korelacją plonu i 

Wykres 1. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe 2007. Korelacja plonu i wczesności.
        (oznaczenia grupy wczesności w liternictwie nazwy mieszańca: wczesne, średniowczesne, średniopóźne)
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wczesności. Są jednak mieszańce będące tzw. ła-
maczami korelacji. I te, będące  wynikiem postępu 
hodowlanego, są najciekawsze dla producentów 
rolnych.  W celu ułatwienia oceny mieszańców 
pod względem związków plonowania i wcze-
sności, na wykresie 1 przedstawiono korelację 
plonu i zawartości suchej masy. Wszystkie dane w 
wykresie są wartościami względnymi. Każdy mie-
szaniec jest określony, wyrażonym w procentach 
wzorca swojej grupy, wynikiem plonu i zawartości 
suchej masy. Na wykresie przedstawiono razem 
wyniki całego doświadczenia (wszystkich grup 
wczesności). Poprawne wnioskowanie można 
uzyskać w wyniku porównywania mieszańców w 
obrębie grupy wczesności. W celu umożliwienia 
takiej oceny zastosowano zróżnicowaną pisow-
nię 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. Ogólny trend wszystkich badanych mie-
szańców uwidocznia prostą regresji. Aby więc 
uniknąć błędu w ocenie, należy uważnie patrzeć na 
rozmieszczenie na wykresie odmian danej grupy 
wczesności.

W tabelach 2 i 3 przedstawiono wyniki do-
świadczeń na kiszonkę. Przyjęto takie same zasady 
przedstawienia wyników jak w doświadczeniach 
ziarnowych. W tabeli 2 zawarto dane dotyczące 
plonu ogólnego suchej masy i plonu suchej masy 
kolb a także zawartości suchej masy w tych plo-
nach. W tabeli 3 zawarto niepublikowane dotych-
czas cechy – plon jednostek pokarmowych, udział 
suchej masy kolb w plonie ogólnym, wskaźnik 
koncentracji energii oraz plon ogólny świeżej 
masy. 

Plon jednostek pokarmowych jest teoretycznie 
wyliczoną wartością na podstawie plonu ogólne-
go suchej masy i udziału w nim kolb określającą 
liczbę jednostek owsianych. Warto zwrócić uwagę, 
że kolejność uszeregowania odmian w obydwu 
tabelach jest bardzo podobna, ale nie identyczna, 
Świadczy to o tym, że pula badanych mieszańców 
jest bardzo podobna. Wprawdzie niektóre mie-
szańce zmieniły swą pozycję, ale ze statystycznego 
punktu widzenia (wartość NRI) te różnice nie są 
istotne. 

Wskaźnik koncentracji energii określa pro-
centowy udział plonu jednostek pokarmowych w 
plonie ogólnym świeżej masy. Przyjmuje wartości 
nieco wyższe od procentowej zawartości suchej 

Wykres 2. Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia porejestrowe 2007. Korelacja plonu i wczesności.
       (oznaczenia grupy wczesności w liternictwie nazwy mieszańca: wczesne, średniowczesne, średniopóźne)
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masy w całych roślinach. Relatywnie wyższe lub 
niższe odchylenie tego wskaźnika od zawartości 
suchej masy powoduje przemieszczenie odmiany 
w rankingu według plonu jednostek pokarmowych. 

Plon ogólny świeżej masy pozwala ocenić roz-
miary masy jaką trzeba zwieźć z pola. Nie zawsze 
jest to opłacalny nakład energii. Załączone wyniki 
wskazują, że na ogół wyższe plony świeżej masy 
towarzyszą wyższym plonom jednostek pokar-
mowych. Więc w 2007 roku warto było ponosić 
wysokie nakłady na transport.

Porównanie wyników doświadczeń kiszonko-
wych w stosunku do średniej ogólnej pokazuje 
– podobnie jak w doświadczeniach ziarnowych 
– wzrost średniego plonu w grupach wczesności  
w miarę przechodzenia do odmian coraz póź-
niejszych. Jednak, pomimo różnicowania ter-
minów zbioru, zawartość suchej masy i współ-
czynnik koncentracji energii maleją w miarę 
opóźniania odmian. Zatem, przy wyborze 
grupy wczesności, trzeba rozważyć na ile 
– ze względów organizacyjnych – można 
opóźnić termin zbioru kukurydzy na kiszonkę 
 i jak późne odmiany mogą osiągnąć odpowiednią 
dojrzałość (30-35% s.m. w roślinach) w oczeki-
wanym terminie.

Na wykresie 2 przedstawiono zależność plonu 
ogólnego suchej masy i zawartości suchej masy  
w całych roślinach, czyli korelację plonu i wcze-
sności odmian. Zasady prezentacji i interpretacji są 
takie same jak to opisano w omówieniu wykresu  
z wynikami doświadczeń zbieranych na ziarno.

W tabeli 4 przedstawiono wyniki doświadczeń 
na ziarno w ekstremalnych warunkach termicz-
nych na północy kraju. Tabela zawiera średnie 
(z 5 miejscowości) plony ziarna przeliczone na 
15% zawartości wody, średnie wyniki dotyczące 
zawartości suchej masy w ziarnie w czasie zbioru 
oraz te cechy w postaci względnej – w procentach 
wzorca. Dla ułatwienia oceny wczesności w ostat-
niej kolumnie tabeli podano lokatę wg wczesności, 
czyli pozycję odmiany w rankingu zawartości 
suchej masy w ziarnie. Czytelny wykres 3 (jedna 
grupa wczesności) obrazuje korelację plonu i 
wczesności odmian.

Po raz pierwszy prezentujemy zestawienia i 
wykresy obejmujące okres ostatnich 5 lat. W tabeli 
4 zestawiono średnie plony i zawartości suchej 
masy uzyskane w latach 2003-2007. Rezultaty z 
poszczególnych lat przedstawiono w wartościach 
bezwzględnych i względnych – w porównaniu do 

roku poprzedniego. Wyniki roku 2007 porównano 
także do najlepszego roku pod względem danej 
cechy. Obrazowo te same wyniki przedstawiono 
na wykresach słupkowych 4 i 5. Pierwszy z wy-
kresów zawiera wyniki zasadniczych doświadczeń 
na ziarno, a drugi – na kiszonkę. 

Tabela i wykresy jednoznacznie pokazują, że 
pod względem wysokości plonów we wszystkich 
typach doświadczeń rok 2007 był najlepszy. Po raz 
pierwszy średnie plony z doświadczeń zasadni-
czych na ziarno przekroczyły poziom 100 dt/ha, a 
z doświadczeń na kiszonkę – 200 dt/ha. Natomiast 
pod względem dojrzałości sytuacja jest bardziej 
skomplikowana. W uprawie na ziarno najwyższy 
poziom dojrzałości uzyskano w roku 2003. Po 
spadku w 2004 roku, zawartość suchej masy w 
ziarnie systematycznie i powoli wzrastała osiągając 
w 2007 roku niezły poziom 72,5%. W uprawie na 
kiszonkę zawartość suchej masy w całych roślinach 
podlegała ciągłym wahaniom. Jednak – jak to wy-
raźnie widać na wykresie 5 – corocznie mieściła 
się w optymalnym przedziale pomiędzy 30 a 35%. 

W doświadczeniach na północy kraju – poza 
rokiem 2004 – średnie plony ziarna były corocz-
nie wyższe niż w doświadczeniach zasadniczych. 
Jednak zawartość suchej masy była zwykle o 5 
do 6 punktów procentowych niższa. Można, na 
podstawie tych kilku lat, postawić hipotezę, że 
rejon północny kraju wykazuje wysoki potencjał 
plonotwórczy wynikający z większych i lepiej 
rozłożonych opadów w sezonie wegetacyjnym. 
Oczywiście przy obecnym doborze mieszańców 
wysokie plony są okupione wyższymi kosztami su-
szenia ziarna i większym ryzykiem nie osiągnięcia 
dojrzałości (rok 2004).

Ogólna tendencja jest dość jednoznaczna.  
W doświadczeniach zasadniczych na ziarno plo-
ny – poza rokiem 2006 – systematycznie rosną, a 
wilgotność ziarna w czasie zbioru zmierza ku eko-
nomicznemu poziomowi. Oczywiście, trzeba pa-
miętać, że prezentowane tu wyniki z roku 2006 nie 
odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji, ponieważ 
oparte są o niewielką liczbę nie zdyskwalifikowa-
nych doświadczeń. Z doświadczeń na kiszonkę wy-
nikają optymistyczne wnioski. Plony suchej masy 
ogólnej systematycznie rosną, a rośliny osiągają 
właściwą dojrzałość i zbiór jest przeprowadzany  
w optymalnym momencie.

Dodatkowo, jako przykład interakcji, przedsta-
wiamy wykres 6. Ze względu na niski poziom czy-
telności tego typu wykresów ograniczono się do 



Siła i harmonia

Bayer CropScience,  Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03  www.bayercropscience.pl
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Tabela 1. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2007.                                      
                Plon ziarna [dt /ha] i zawartość suchej masy [%]
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• Odmiany o wysokim potencjale plonowania 
w kaz.dej grupie wczesności

• Wysoka zdrowotność roślin
• Stabilność uprawy

ANGUS, FAO 230-240
DHALA, FAO 230-240
AMELIOR, FAO 240-250
Mas 25.A, FAO 240-250
Mas 30.A, FAO 250-270
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Wykres 3. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe 2007 na północy kraju.  
     Korelacja plonu i wczesności.

Tabela 4. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO) w rejonie półnoym.                                  
                Rok zbioru 2007. Plon ziarna [dt /ha] i zawartość suchej masy [%]
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SAATEN-UNION POLSKA sp. z o.o.
ul. Straszewska 70, 62-100 Wàgrowiec, tel.: 067 26 80 730, fax: 067 26 80 735, 
e-mail: supolska@saaten-union.pl, 

www.saaten-union.pl

 KUKURYDZE
TK160 FAO 160-170
Bardzo wczesna trójliniowa odmiana ziarnowo-kiszonkowa (FAO 160-170) 
o typie ziarna Dent x Dent/Flint, o dobrej jakoÊci ziarna nadajàcej si´ do prze-
twórstwa. RoÊliny o bardzo szybkim wegetacyjnym wzroÊcie i wczesnym za-
kwitaniu. Mieszaniec o wysokiej tolerancji roÊlin na ch∏odne, wiosenne warunki 
glebowo-klimatyczne.

RAVENNA  FAO 210
Odmiana wczesna, uniwersalna nadajàca si´ do uprawy na ziarno, CCM i kiszonk´. 
Charakteryzuje si´ doskona∏à wartoÊcià pokarmowà i dobrà wym∏acalnoÊcià. 
Idealna wysokowydajna odmiana do uprawy na mniej korzystnych siedliskach 
uprawowych. RoÊliny Êrednio-wysokie o du˝ej odpornoÊci na wyleganie oraz na 
g∏owni´ guzowatà kukurydzy.

SUNDAY FAO 210-220
Szybko rosnàcy mieszaniec pojedynczy (SC), Êrednio-wczesny, o wysokim plonie 
ziarna i o równomiernej dojrza∏oÊci. Charakteryzuje si´ wysokà zawartoÊcià skrobi 
w ziarnie, dzi´ki czemu jest predysponowany do uprawy pod przemys∏ gorzelniczy. 
Ponadto jest to odmiana wysoko energetyczna na kiszonk´.

TANGO FAO 220
Mieszaniec pojedynczy, wczesny, nadajàcy si´ do uprawy na ziarno, CCM i kiszonk´. 
Ziarno mieszaƒca jest bogate w skrobi´. Mieszaniec o wybitnej strawnoÊci. Bar-
dzo szybki rozwój poczàtkowy roÊlin. Kiszonka z roÊlin tego mieszaƒca posiada 
bardzo wysokà jakoÊç ˝ywieniowà. 

SYSTEM FAO 220-230
Uniwersalny Êrednio-wczesny mieszaniec pojedynczy, nadajàcy si´ na ziarno, 
CCM i kiszonk´. Charakteryzuje si´ wysokim i wiernym plonem, a jednoczeÊnie 
wysokà zawartoÊcià suchej masy w ziarnie. Du˝a strawnoÊç ca∏ych roÊlin w ki-
szonce. RoÊliny sà Êrednio-wysokie, o dobrej odpornoÊci na wyleganie dzi´ki 
wspaniale rozbudowanemu systemowi korzeniowemu. Odmiana jest wysoce 
tolerancyjna na ch∏ody i choroby.

ROTA FAO 230
Uniwersalny mieszaniec trójliniowy (TC), Êrednio-wczesny na ziarno, CCM i ki-
szonk´. RoÊliny wysokie, bogato ulistnione o wczesnym dojrzewaniu i pionowo 
osadzonych kolbach. Ziarno typu poÊredniego Flint/Dent. Daje zadowalajàce plony 
na glebach s∏abszych. Dobra zdrowotnoÊç, a˝ do dojrza∏oÊci kiszonkowej. 

SUBITO FAO 250-260
Nowy mieszaniec pojedynczy (SC) kiszonkowo-ziarnowy o bardzo wysokim 
potencjale plonu Êwie˝ej i suchej masy. Ponadto posiada korzystny udzia∏ skrobi 
w suchej masie, co zwi´ksza wydajnoÊç energetycznà w ˝ywieniu byd∏a. Mieszaniec 
o dobrej zdrowotnoÊci i wydajnoÊci ziarna. Ze wzgl´du na bardzo wysoki plon 
Êwie˝ej i suchej masy, SUBITO zalecany jest równie˝ do produkcji bio-gazu.

ELECTRA FAO 250-260
Ârednio-póêny mieszaniec trójliniowy (TC), nadajàcy si´ do uprawy 
ziarnowo - kiszonkowej. RoÊliny wysokie o dobrym ulistnieniu, dynamicznym 
rozwoju i równomiernej dojrza∏oÊci. Ziarno typu poÊredniego typu Flint x Dent, 
o bardzo dobrze wykszta∏conej kolbie i pe∏nym zaziarnieniu. Odmiana toleruje 
l˝ejsze gleby.

 SORGO
 ZBO˚A JARE I OZIME
 ROÂLINY POPLONOWE

wiesz co siejesz

NASIONA ROÂLIN ROLNICZYCH
HARMONIA PLONU I JAKOÂCI
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nielicznej grupy odmian wczesnych w uprawie na 
ziarno. Pogrubiona linia przedstawia średnie plony 
ziarna w każdej z 16 miejscowości. Pozostałe 6 linii 
przedstawia wyniki poszczególnych mieszańców  
w tych miejscowościach. Jeśli linia obrazująca 
wyniki odmiany zachowuje takie same kierunki 
załamania jak średnia z wszystkich odmian, to 
mówimy, że odmiana zachowuje się stabilnie (nie 
wykazuje interakcji ze środowiskiem). Oczywiście 
linia odmiany może przebiegać zarówno poniżej 
linii reprezentującej średnią (niski poziom plono-
wania), jak i powyżej (wysoki poziom plonowa-
nia). Jeśli natomiast linia odmiany nie przebiega 
równolegle do średniej, krzyżuje się z nią, to mó-
wimy o interakcji tej odmiany ze środowiskiem.

Na wykresie widać, że część odmian wykazuje 
reakcję na niektóre środowiska. Jednak zróżni-
cowanie pomiędzy środowiskami jest znacznie 
większe. Różnica pomiędzy najwyższym (Śrem) 

Wykres 4.  Porównanie plonów i zawartości s.m.
 w ziarnie w doświadczeniach PDO na ziarno 
 w latach 2003-2007

Wykres 5.  Porównanie plonów suchej masy ogółem  
 i zawartości s.m. w roślinach w doświadcze- 
 niach PDO na kiszonkę w latach 2003-2007
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i najniższym (Tomaszów Bolesławiecki) średnim 
plonem sięga 100% najniższego plonu. Pokazany 
na wykresie przykład pokazuje jak ważna jest 
znajomość szczegółowych wyników. Jednak 
wykres pokazuje tylko tendencje. Niezbędne są 
odpowiednie obliczenia wykazujące w wyrażeniu 
liczbowym np. interakcję poszczególnych odmian 
i jej statystyczną istotność. Takie analizy będzie 
można przeprowadzić po uzyskaniu dostępu do 
wyników z każdego powtórzenia poszczególnych 
doświadczeń. 

Analiza dotychczasowych wyników coraz 
bardziej skłania do wniosku, że czynnikiem 
minimum w uprawie kukurydzy w naszym 
kraju staje się poziom i rozkład opadów prze-
kładający się na zawartość wody w glebie. 
Natomiast ilość ciepła zaczyna schodzić na 
drugi plan. Jest to z jednej strony skutek niewiel-
kiego ocieplenia i związanego z nim wzrostu 
amplitudy średnich miesięcznych temperatur  
(i opadów), a z drugiej postępu hodowlanego 
przejawiającego się wyhodowaniem odmian o 
niższych wymaganiach termicznych. 

Trzeba pamiętać, że znaczne niedobory wody  
w glebie mogą okresowo zdecydowanie obniżać 
poziom plonowania, szczególnie w rejonach 
zachodnich i północno zachodnich kraju. Przy 
podejmowaniu decyzji co do uprawy jak i wybo-

ru odmiany warto analizować nie tylko średnie 
ogólnokrajowe, ale przede wszystkim wyniki 
uzyskane w doświadczeniach zakładanych w zbli-
żonych warunkach glebowych i klimatycznych. 
Na temat dostępu do szczegółowych wyników z 
poszczególnych doświadczeń można kontaktować 
się z biurem Polskiego Związku Producentów 
Kukurydzy. 

Pamiętając o decydującym wpływie na wyniki 
uprawy zawartości wody w glebie – szczególnie 
w najbardziej krytycznym okresie zaczynającym 
się na tydzień przed wyrzuceniem wiech i koń-
czącym się wraz z nalaniem ziarna – starajmy się 
dobrać odpowiednią obsadę roślin. Jeśli liczba 
roślin na jednostce przekroczy – ze względu na 
dostępność wody – poziom krytyczny, to skutki 
będą katastrofalne. Rośliny nie wytworzą kolb, 
lub nawet zaschną. Natomiast, jeśli obsada okaże 
się zbyt niska w stosunku do warunków danego 
roku, to wprawdzie nie osiągniemy maksymalnego 
plonu, ale obniżka nie będzie znaczna. Rośliny 
kukurydzy mają zdolność znacznego rekom-
pensowania braków w obsadzie. A w przypadku 
równomiernego rozmieszczenia roślin w niższym 
zagęszczeniu straty rekordowego plonu mogą być 
niemal niezauważalne. Zastanówmy się, czy w 
naszym kraju nie siejemy kukurydzy zbyt gęsto.

Zbigniew Kurczych

Wykres 6. Kukurydza na ziarno. Wczesne mieszańce. Interakcja plonu i miejscowości.
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Co w zamian atrazyny?

W momencie jej wycofania była w kraju zareje-
strowana w 13 formach użytkowych. Reprezento-
wało ją 8 herbicydów zawierających samą atrazynę  
i 5 fabrycznych mieszanin. Uwzględniając 
wszystkie herbicydy zarejestrowane w kukury-
dzy, możliwości ich stosowania w mieszaninach 
(także z adiuwantami) oraz w różnych terminach 
do dyspozycji posiadaliśmy 280 kombinacji za-
biegowych. Trudno sobie wyobrazić, że wśród 
nich aż 230 kombinacje zawierały w składzie 
atrazynę. Nie chce się wierzyć, ale stanowi to 
ponad 80% wszystkich możliwych zabiegów! W 
tabeli 1 porównano zakres skuteczności chwasto-
bójczej atrazyny w stosunku do innych substancji 
aktywnych (także ich fabrycznych mieszanin). Z 
analizy wynika, że nie ma herbicydów o bardzo 
podobnym profilu działania. Wszystkie niszczą 
część chwastów zwalczanych przez atrazynę oraz 
dodatkowo od kilku do kilkunastu gatunków nie 

Najbliższy sezon dla producentów kukurydzy będzie pierwszym bez możliwości stosowania 
atrazyny. Mimo siły przyzwyczajenia, nic nie pomoże – atrazyny nie ma i nie wolno jej stosować.

zwalczanych przez nią. Wydaje się że, wniosek 
jest prosty – powstałą lukę można wypełnić 
stosowaniem odpowiednich mieszanin. Istnieją 
jednak dwa problemy: czy ich koszty będą zbli-
żone do kosztów atrazyny oraz czy i w jakim 
czasie uzyskają one rejestrację. Takie badania są 
już prowadzone. 

Ale na razie sprawdźmy co pozostało po 
atrazynie. Po jej wycofaniu liczba zabiegów 
doglebowych zmalała do kilkunastu. Ponadto w 
wielu przypadkach są to generyki i herbicydy, 
które w najbliższym czasie utracą ważność. Zaletą 
zabiegów doglebowych jest wyeliminowanie kon-
kurencji chwastów w początkowej fazie wzrostu 
kukurydzy. Siana w znacznej rozstawie, posiada 
pionowy pokrój, wolno rośnie i praktycznie jest 
„bezbronna”. Efektywny zabieg doglebowy 
wymaga spełnienia dwóch warunków. Musi być 
wykonany na wilgotną glebę, a wybrana kom-

 Tabela 1. Porównanie wrażliwości chwastów na atrazynę i pozostałe substancje aktywne
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binacja herbicydowa odpowiednio dobrana do 
spodziewanego zachwaszczenia (tabela 1, 2).

Popularny acetochlor jest reprezentowany przez 
5 herbicydów. Acenit 50 EC w najbliższym cza-
sie traci ważność, a stare formulacje herbicydów 
Guatrdian i Trophy są zamieniane nowymi. W 
efekcie pozostaną tylko dwa środki zawierające 
acetochlor. Są na tyle uniwersalne, że można je 
stosować w dwóch terminach: do 3 dni po siewie 
oraz w fazie 1 do 3 liści kukurydzy. Niestety w 
obu przypadkach zwalczają chwasty jedynie w 
momencie kiełkowania i wschodów. Dodatkową 
zaletą tych preparatów jest możliwość ich łącznego 
stosowania z glifosatem (różne formy użytkowe 
herbicydu Roundup). Tego typu mieszaniny można 
stosować nawet krótko przed wschodami kuku-
rydzy. Chwasty, które wzeszły głównie niszczy 
glifosat, te które później kiełkują są ograniczane 
działaniem acetochloru.

Druga możliwość ograniczania chwastów 
dwuliściennych to stosowania linuronu. Sytuacja 
jest podobna, z trzech preparatów dwie formy 
użytkowe Afalonu mają być wkrótce wycofane, 
a pozostanie jedynie Linurex. Jeszcze gorzej 
przedstawia się sprawa z alachlorem. Wszystkie 
herbicydy zawierające go (Alanex, Lasso) zostają 
wycofane w połowie tego roku. Obecny sezon 
będzie ostatnim, w którym te tanie herbicydy 
będą mogły być użyte. Po wycofaniu Merlinu 
Super, który posiadał w składzie atrazynę pozostał 
Merlin 750 WG, niestety to martwa rejestracja, 
środka tego praktycznie nie można zakupić. 
Należy jednak mieć nadzieję, ponieważ produ-
cent planuje wprowadzenie na rynek herbicydu 
będącego fabryczną mieszaniną opartą na bazie 
tej substancji aktywnej (oksadiagril). Pozostaje 
jeszcze Dual Gold 960 EC (S-metolachlor), to 
bardzo skuteczny preparat, ale niszczy praktycz-
nie tylko chwasty prosowate. Listę herbicydów 
doglebowych zamyka pewna nowość: Click 500 
SC zawierający terbutyloazyną, substancję aktyw-
ną znaną w kraju, ale do tej pory nie stosowaną w 
uprawie kukurydzy. Preparat ten również można 
stosować w takiej samej dawce nalistnie w fazie 1 
do 3 liści kukurydzy. Wrażliwe chwasty ogranicza 
do 3 liścia właściwego

Wśród herbicydów nalistnych możliwości 
większej ilości zabiegów też zostały ograniczone. 
Jeden z najszerszych zakresów nalistnego  stoso-
wania posiada Titus 25 WG. Pojedynczo może być 
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stosowany od 1 do 7 liścia kukurydzy. Dobry efekt 
gwarantuje użycie preparatu łącznie z adiuwantem. 
Titus 25 WG jest również komponentem dla wielu 
mieszanin. Stosowane z nim łącznie herbicydy 
nieco zawężają termin stosowania. Ze środkiem 
Mustang 306 SE może być stosowany w fazie 2 do 
6 liści kukurydzy, a w mieszaninach z herbicydami 
Banvel 480 EC, Harmony 75 WG (odpowiednik 
Refine 75 WG) również w fazie 2 do 6 liści, lecz 
za optymalny termin uznaje się fazę 3 do 4 liści. 
Dużych podobieństw można dopatrzyć się w sto-
sowaniu herbicydu MaisTer 310 WG. To także 
preparat przeznaczony do zwalczania chwastów 
dwuliściennych, prosowatych i perzu. Jest również 
sulfonylomocznikiem zalecanym do łącznego sto-
sowania z adiuwantami, bądź do wykorzystania w 
dawkach dzielonych. Natomiast nie jest zalecany 
w mieszaninach z innymi herbicydami. Trzecim 
sulfonylomocznikiem o podobnym działaniu jest 
Milagro produkowany w dwóch formach użyt-
kowych jak Milagro 040 SC i Milagro Extra 060 
EC. Nikosulfuron znajdujący się w obu formach 
użytkowych może być stosowany pojedynczo, w 
dawkach dzielonych oraz w mieszaninach z inny-
mi herbicydami, np. Callisto 100 SC. Wszystkie z 
trzech wymienionych preparatów zwalczają perz, 
chwasty prosowate i dwuliścienne. Zakres niszczo-
nych gatunków chwastów dwuliściennych, to pod-
stawowa ich różnica i właśnie od tej cechy zależy 
wybór stosowanego środka na konkretnym polu.

Środki Banvel 480 SL i Dikamba 480 SL są 
identycznymi herbicydami zawierającymi po 480 
g/l dikamby. Mimo to, posiadają inny zakres 
rejestracji. Banvel 480 SL jest zalecany w fazie 
2-3 liści kukurydzy, Dikamba 480 SL z kolei w 
fazie 3 do 6 liści. Oznacza to, że dikamba jako 
substancja aktywna jest dość selektywna dla ku-
kurydzy i można ją stosować w fazie od 2 do 6 
liści rośliny uprawnej.

Wśród preparatów stosowanych w kukurydzy 
znajdują się podstawowe środki z grupy regula-
torów wzrostu. Wchodzą one w skład niektórych 
mieszanin fabrycznych (Aminopielik Gold 530 
EW, Barox 460 SL, Chwastox Turbo 340 SL). 
Do regulatorów wzrostu, tzw. wyższych fenoksy-
kwasów należą Starane 250 EC (floroksypyr) czy 
Lontrel 300 SL i Faworyt 300 SL (chlopyralid). 
Są one zalecane w różnych terminach. Z praktyki 
wiadomo, że w trakcie zabiegu kukurydza nie 
powinna przekraczać fazy 5 liści.

Z pozostałych herbicydów nalistnych, za-
mieszczonych w tabeli 2 warto zwrócić uwagę na 
Bromotril 250 SC i Emblem 20 WP (bromoxynil). 
To herbicydy o działaniu zbliżonym do kontakto-
wego czyli parzącego. Szybko eliminują wrażliwe 
gatunki. 

Całkowitą nowością w kukurydzy wśród środ-
ków nalistnych jest rejestracja graminicydu Focus 
Ultra 100 EC przeznaczonego do zwalczania jed-
norocznych traw oraz perzu właściwego. Środek 
ten można stosować tylko w odmianach toleran-
cyjnych na cykloksydym! Informacji o odmianach 
kukurydzy tolerancyjnych na cykloksydym udziela 
firma BASF Polska Sp. z o.o. W najbliższym se-
zonie jest planowana łączna sprzedaż preparatu i 
odpowiednich nasion. Selektywności kukurydzy na 
graminicydy w tym przypadku nie należy łączyć z 
odmianami transgenicznymi.

Analizując przedstawione zalecenia bez udziału 
atrazyny łatwo stwierdzić brak większej liczby 
sugerowanych mieszanin mogących rozwiązać 
problem zakresu zwalczanych gatunków dzięki 
stosowaniu tej substancji aktywnej. Jeżeli są, to nie 
zawsze na tyle tanie by mogły zrównoważyć pro-
blem wycofanej atrazyny. W Instytucie Ochrony 
Roślin w Poznaniu od dwóch lat są prowadzone 
badania nad opracowaniem kombinacji o podob-
nym działaniu i koszcie jaki uzyskiwano po zasto-
sowaniu 1,5 kg czystej atrazyny formulacji „500” 
(np. Atrasan 500 SC – 3 kg/ha). Doświadczenia 
są prowadzone w trzech wariantach a) miesza-
niny doglebowe i nalistne, b) dawki dzielone – 
pierwsza doglebowa, druga nalistna oraz c) dawki 
dzielone – dwie nalistne. Schemat doświadczeń 
został nieco zachwiany kolejną decyzją Komisji 
Europejskiej o wycofaniu alachloru. Kombinacje  
z udziałem herbicydu Lasso 480 EC rokowały 
dobry efekt końcowy, niestety nie ma sensu 
kontynuowanie tego typu badań. Obecnie we 
wszystkich trzech wariantach doświadczeń dobre 
efekty daję większość kombinacji z udziałem her-
bicydu Mustang 306 SE (florasulam + 2,4-D), z 
preparatami Guardian bądź Trohpy (acetachlor), 
a także z udziałem Banvelu 480 SL. Ten ostatni 
prawdopodobnie zostanie wycofany, ale na rynku 
znajduje się herbicyd analogiczny Dikamba 480 
SL. Badania są przewidziane jeszcze na najbliższy 
sezon. Należy się spodziewać chociażby kilku 
interesujących kombinacji, jednak co najbardziej 
absurdalne, trudno będzie przebrnąć przez bardzo 
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Tabela 2. Aktualny program odchwaszczania kukurydzy
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skomplikowaną procedurę rejestracji, a legalnych 
zaleceń typu „off label” ciągle brak.

Od kilku lat do zaleceń odchwaszczania ku-
kurydzy wprowadzono zabiegi na pograniczu 
przed- i powschodowych. Należy je wykonywać 
koniecznie przed wschodami kukurydzy i po 
wschodach jak największej liczby chwastów. 
Wśród nich do najstarszych kombinacji należy 
stosowanie samego glifosatu w formie herbi-
cydów Roundup Max 680 SG (1,0-1,5 kg/ha), 
Roundup Strong 540 SL (0,7-2,7 l/ha) lub Sting 
CT 120 SL (4,0 l/ha). Zabiegi te niszczą jedynie 
chwasty, które wzeszły. By rozszerzyć zakres 
działania chwastobójczego zarejestrowano kilka 
kombinacji glifosatu łącznie z herbicydami o 
działaniu doglebowym:

 Guardian 840 EC + Roundup Energy 450 SL  
  – 2,0-2,5 + 1,0-2,0 l/ha

 Guardian 840 EC + Roundup Max 680 SG  
  – 2,0-2,5 + 1,0-1,5 l,kg/ha

 Guardian 840 EC + Roundup Strong 540 SL  
  – 2,0-2,5 + 0,7-2,7 l/ha

 Guardian Max 840 EC + Roundup Energy 450 SL  
  – 2,0-2,5 + 1,0-2,0 l/ha

cd. tabeli 2

 Guardian Max 840 EC + Roundup Max 680 SG  
  – 2,0-2,5 + 1,0-1,5 l,kg/ha

 Trophy 840 EC + Roundup Energy 450 SL  
  – 2,0-2,5 + 1,0-2,0 l/ha

 Trophy 840 EC + Roundup Max 680 SG  
  – 2,0-2,5 + 1,0-1,5 l,kg/ha

Warto przypomnieć, że wszystkie preparaty 
posiadające w składzie acetochlor (Acenit, Guard-
ian, Trophy) stosowane pojedynczo, mimo, że 
są środkami doglebowymi, zwalczają chwasty 
wrażliwe do fazy liścieni. Niektóre z nich w razie 
suszy są zalecane przedsiewnie, następnie należy 
je wymieszać z glebą i dopiero wtedy wysiać 
kukurydzę.

Na tym wyczerpuje się tegoroczny asor-
tyment kombinacji służących do odch-
waszczania kukurydzy. W przyszłym se-
zonie zdecydowanie się zmniejszy, ale miej-
my nadzieję, że równocześnie zwiększy  
o chociażby kilka tanich i skutecznych kombinacji  
o zbliżonym działaniu do kukurydzy.

Adam Paradowski 
IOR Poznań
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Fusarium pod kontrolą 
Od 1 lipca 2007 weszło w życie zarządzenie Unii Europejskie o wartościach granicznych dla 

mikotoksyn, które określa obowiązujące dopuszczalne poziomy zawartości mikotoksyn produ-
kowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium Deoxynivalenol, Zearelonon i Fumonizyny w ziarnie 
kukurydzy przeznaczonym ma cele spożywcze. Liczne partie ziarna ze żniw 2006 roku w dorze-
czu Renu zarówno po stronie niemieckiej jak i francuskiej Baden Alzacji posiadały zawartości 
mikotoksyn znacznie powyżej dopuszczalnych poziomów. 

Począwszy od tegorocznych zbiorów kukury-
dzy obowiązują unijne graniczne zawartości dla 
deoxynilivalenolu (DON) 1,75 mg/kg, zearel-
nonu (ZEA) 0,2 mg/kg i fumonizyn 2,0 mg/kg. 
Te wartości graniczne dotyczą tylko kukurydzy, 
która będzie przetwarzana na produkty spożyw-
cze. Jednak oprócz tego w większości krajów 
europejskich określono wartości orientacyjne dla 
pasz, ponieważ szczególnie trzoda chlewna może 
reagować na podwyższone zawartości mikotoksyn. 
Skażona mikotoksynami kukurydza może zatem 
być użytkowana tylko jako surowiec odnawialny, 
aczkolwiek silnie skażone mikotsynami ziarno 
kukurydzy może również sprawiać problemy, 
zarówno w biogazowniach jak i przy produkcji 
bioetanolu (zmniejszenie wydajności metanu  lub 
przy wykorzystaniu wywaru na cele paszowe. Jak 
wykazują badania przeprowadzone przez badeń-
sko-wittenberski Krajowy Instytut Rolnictwa w 
Forchheim, w procesie produkcji etanolu wystę-
pował dziesięciokrotny wzrost zawartości DON 
w wywarze w stosunku do zawartości DON w 
stosowanym do produkcji zbożu. 

Wytwórcy żywności z kukurydzy wymagają 
od swoich dostawców zajmujących się skupem 
ziarna kukurydzy przestrzegania unijnych do-
puszczalnych poziomów zawartości mikotoksyn. 
Podmioty skupujące kukurydzę muszą zatem, gdy 
chcą wprowadzać do obrotu kukurydzę przeznaczo-
ną na cele spożywcze, gwarantować dotrzymanie 
dopuszczalnych zawartości mikotoksyn. Ponieważ 
do tej pory nie została jeszcze opracowana szybka 
oraz pewna metoda badania określającego zawar-
tość mikotoksyn w wilgotnym ziarnie kukurydzy, 
którą można by stosować przy odbiorze ziarna, 
kukurydza, która posiadałaby wyższe zawartości 
aniżeli zezwalają przepisy unijne nie może zostać 
bezpośrednio wyodrębniona. Ponadto zarządze-
nie EU zabrania mieszania kukurydzy, w której 
zawartość mikotoksyn przekracza górne granice z 
kukurydzą, która tych wartości nie przekracza (za-
kaz mieszania). Zabronione jest również chemiczne 
odkażanie partii kukurydzy środkami chemicznymi. 

Firmy prowadzące skup kukurydzy i rolni-
cy muszą reagować

Podmioty skupowe, które przeważnie sprze-
dają kukurydzę przez producentów żywności lub 
karmy dla zwierząt domowych zostali zmuszeni 
do podjęcia zdecydowanych kroków w celu zre-
dukowania skażenia ziarna mikotoksynami. 

Wytwarzanie mikotoksyn rozpoczyna się 
infekcją grzybami z rodzaju Fusarium na polu 
i zostaje zatrzymane dopiero w procesie suszenia 
przez obumieranie grzybów fusaryjnych. 

Spółdzielnie ZG Raiffeisen eG w Karlsruhe i 
Cooperative Agricole de Cereales (CAC) w al-
zackim Colmar stworzyły już na polu odpowiedni 
system doświadczeń i doradztwa w celu zmi-
nimalizowania porażenia przez fusarium. Obie 
spółdzielnie wdrożyły przy tym system zarzą-
dzania jakością, który zapewnił szybkie suszenie 
kukurydzy po zbiorze i staranne doczyszczanie 
partii. W ramach tych działań zmodernizowano 
w ostatnich latach system przyjmowania ziarna, 
proces suszenia i pojemność magazynów. W ten 
sposób czas pomiędzy omłotem ziarna kukurydzy 
a jego suszeniem został zredukowany średnio do 
poniżej 24 godzin. Towar handlowy jest poza 
tym starannie czyszczony z osadki i liści, które 
z reguły zawierają więcej mikotoksyn, podobnie 
jak drobne ziarna i pył. 

Przebieg pogody od kwitnienia do zbioru
Przebieg pogody w okresie od stadium kwit-

nienia kukurydzy do zbioru ma największy wpływ 
na stopień porażenia przez fusarium, a przez to 
na zawartość mikotoksyn w ziarnie. To wyjaśnia 
silną różnicę w skażeniu mikotoksynami w róż-
nych latach. 

W roku 2002 i 2006 zmierzono bardzo wysokie 
zawartości mikotoksyn, które w ekstremalnych 
przypadkach wielokrotnie przewyższały granicz-
ne wartości podane w rozporządzeniu UE, pod-
czas gdy zawartość mikotoksyn w suchym roku 
2003 była bardzo niska a w latach 2001, 2004 i 
2005 umiarkowana. W roku 2006 obfite deszcze 
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w sierpniu po ekstremalnej suszy w lipcu poskut-
kowały powtórnym wysuwaniem nitkowatych 
znamion (wyrzucaniem mioteł). W wilgotnych 
warunkach dochodziło do nasilonej infekcji fu-
sarium za pośrednictwem znamion, a przez nie 
do wzrostu grzyba w osadce i w ziarnie. Wzrost 
fusarium (i w konsekwencji wzrost zawartości 
mikotosyn) był potęgowany przez długo utrzy-
mujące się opady w połączeniu z wydłużonym 
stadium dojrzewania. 

Również ekstremalne porażenie części planta-
cji kukurydzy przez omacnicę prosowiankę przy-
czyniło się do powstawania dróg infekcji przez 
otwory po żerowaniu larw i uszkodzone kolby.

W roku 2002 wskutek skrajnie mokrej jesieni 
doszło do opóźnienia w zbiorze ziarna. Grzyby 
fusarium mogły w związku z tym długo rosnąć w 
ziarnie, co wyjaśnia silnie podwyższone zawarto-
ści mikotoksyn w 2002 roku. 

Zabiegi redukujące zawartość mikotoksyn 
Obok przebiegu pogody, który ma centralne 

znaczenie dla zawartości mikotoksyn w kukury-
dzy ziarnowej, znaczącą rolę odgrywają czynniki 
agrotechniczne. Zadaniem dla  producentów 
kukurydzy oraz skupujących ją podmiotów jest 
zoptymalizowanie metod jej uprawy, suszenia 
oraz składowania. 

Przyśpieszanie rozkładu słomy ma decydujące 
znaczenie ponieważ grzyby z rodzaju fusarium 
zimują na słomie i ściernisku. Im większa ilość 
grzybni fusarium wytwarzających spory w sta-
dium kwitnienia kukurydzy, tym większe zagro-
żenie infekcją (główna infekcja następuje podczas 
kwitnienia za pośrednictwem nitkowatych zna-
mion). Słomę należy po zbiorze kukurydzy dobrze 
pociąć i starannie zaorać lub przynajmniej dobrze 
wymieszać z glebą agregatem ścierniskowym 
lub broną talerzową, ponieważ przyspiesza to jej 
rozkład. Czysto wykonana, niepozostawiająca 
resztek pożniwnych na powierzchni gleby orka 
niesie ze sobą tę zaletę że zarodniki fusarium 
zostają przykryte warstwą gleby i nie mogą infe-
kować roślin kukurydzy. 

W celu pomocy w wyborze odmian zarówno 
CAC Colmar jak i ZG Raiffeisen przeprowadziły 
w ostatnich latach liczne oceny polowe i analizy 
zawartości mikotoksyn w ziarnie. W ten sposób 
możliwe stało się zidentyfikowanie zarówno 
odmian, które często ponadprzeciętnie mocno 
porażone były przez fusarium jak i odmian, któ-

re przeważnie wykazywały wysokie porażenie. 
Obserwacje te, które nie u każdej odmiany miały 
jednoznaczny charakter, znacząco wpłynęły na 
zalecenia odmianowe w doradztwie prowadzo-
nym przez obie spółdzielnie. 

Witalne i dobrze odżywione rośliny kukurydzy 
wykazywały na podstawie przeprowadzonych 
ocen mniejszą podatność na infekcje fusaryjne. 

Szczególnie w uprawach, które w lipcu 2006 
znacznie zostały dotknięte przez suszę można 
było stwierdzić podwyższone zawartości DON 
i ZEA. Na powierzchniach, na których możliwe 
jest deszczowanie, powinno się rozpoczynać 
nawadnianie odpowiednio wcześnie. Na polach 
narażonych na występowanie suszy należy dobie-
rać odpowiednio niższą obsadę roślin. 

Larwa omacnicy prosowianki wiercąc otwory  
w roślinach kukurydzy tworzy miejsca wnikania 
zarodników, co bardzo sprzyja rozprzestrzenianiu 
się grzybów fusarium. W roku 2006 roku w Badeni  
i Alzacji miało to szczególnie duże znaczenie. 
Według badań CAC Colmar szczególnie zawar-
tość fumonizyn silnie wzrasta wraz ze stopniem 
porażenia kukurydzy przez omacnicę. 

ZG Raiffeisen i CAC wspierają w związku 
z tym zwalczanie omacnicy organizując usługi 
chemicznego zwalczania omacnicy prosowianki 
opryskiwaczami szczudłowymi oraz stawiając 
do dyspozycji specjalne maszyny do introdukcji 
kruszynka1 . 

Począwszy od zbiorów 2007 ZG Raiffeisen 
wspiera dopłatą do ziarna udokumentowane prze-
prowadzenie zwalczania omacnicy prosowianki. 
Wczesne żniwa skracają okres rozwoju fusarium  
i skracają czas wytwarzania mikotoksyn. Z badań 
ZG Raiffeisen i CAC Colmar wynika, że przy póź-
niejszych terminach zbioru zawartości mikotok-
syn DON i ZEA wyraźnie wzrastają. Spółdzielnia 
CAC już w ubiegłym roku wymagała wcześniej-
szych zbiorów pokrywając wyższe koszty susze-
nia na początku i na końcu kampanii skupowej. 
Dotychczas koszty suszenia pokrywano tylko do 
30% wilgotności ziarna, przy czym dotyczyło to 
tylko ekstremalnie niedojrzałych partii ziarna. 
ZG Raiffeisen również gratyfikuje wcześniejsze 
zbiory uwzględniając wyższe koszty suszenia. 
Celem jest zakończenie skupu ziarna kukurydzy 
w południowej Nadrenii do 1 listopada. Środkami 

1 Kruszynek – błonkówka z rodzaju Trichogramma, pasożyt 
omacnicy wykorzystywany w jej biologicznym zwalczaniu 
(przyp. tłumacza)
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mającymi służyć przyspieszeniu zbioru są doradz-
two na temat pewnie dojrzewających odmian, 
wczesny wysiew oraz niezbyt późne stosowanie 
niezbyt wysokiej pogłównej dawki azotu. Podczas 
żniw w pierwszej kolejności powinny zostać ze-
brane te plantacje, które w sposób widoczny są 
porażone przez fusarium, a także te z wyraźnymi 
uszkodzeniami wskutek suszy, gradobicia lub 
żerowania omacnicy prosowianki. Pracownicy 
terenowi obu spółdzielni pomagają rolnikom w 
kontrolowaniu plantacji w fazie dojrzewania. 

Uszkodzone lub połamane ziarna kukurydzy są 
szybko atakowane przez fusarium, dlatego przed 
żniwami zwraca się uwagę zarówno dostawcom 
ziarna jak i firmom wykonującym usługowy zbiór, 
na staranne nastawienie kombajnu.

Grzyby z rodzaju fusarium bardzo szybko 
rosną w wilgotnym ziarnie, dlatego konieczne 
jest skrócenie czasu składowania pomiędzy 
zbiorem i suszeniem. Aby umożliwić szyb-
kie dostarczenie ziarna, rolnicy otrzymują 
wsparcie logistyczne. Ponadto poszerzono w 
ostatnich latach zdolność suszarniczą tak, że  
w szczytowych okresach czas pomiędzy omłotem,  
a suszeniem skrócił się do poniżej 40 godzin. 

Firmy skupowe wspierają rolników
Lata 2002 i 2006 pokazały, że w ziarnie 

kukurydzy przy niekorzystnych warunkach 
pogodowych mogą występować krytyczne 
zawartości mikotoksyn. By móc sprzedawać 
ziarno kukurydzy na cele spożywcze po 1. lipca 
2007, kiedy wejdzie w życie rozporządzenie 
Unii Europejskiej o dopuszczalnych poziomach 
zawartości mikotoksyn w ziarnie zbóż, spół-
dzielnie ZG Reiffeisen eG z Karlsruhe i CAC 
Colmar stworzyły systemy zarządzania jakością  
i doradztwa. Zaowocowały one przeprowadza-

niem różnych zabiegów, jak staranne rozdrab-
nianie słomy kukurydzianej, mieszanie słomy 
z ziemią, stosowanie odpowiednio wczesnych 
odmian, terminowe nawadnianie, konsekwentne 
zwalczanie omacnicy prosowianki, forsowanie 
wczesnego zbioru, szybkiego suszenia i właści-
wego składowania ziarna. Ponieważ obecnie nie 
istnieje jeszcze pewnie funkcjonujący system 
pomiarowy do szybkiej identyfikacji mokrego 
ziarna kukurydzy o zbyt wysokiej zawartości 
mikotoksyn przy skupie w czasie żniw, ważne 
jest aby podmioty skupujące, obok szeroko za-
krojonego doradztwa, bezpośrednio wspierały 
poszczególne zabiegi. 

Aby zachęcić producentów ziarna do prze-
strzegania unijnych dopuszczalnych poziomów 
zawartości mikotosyn, alzacka CAC z Colmar 
i badeńska ZG Raiffeisen gratyfikują wczesne 
zbiory pokrywając wyższe koszty suszenia po-
noszone wskutek wyższej wilgotności wcześniej 
zbieranego ziarna. Ponieważ rozprzestrzeniające 
się infekcje omacnicą prosowianką wzmagają 
porażenie przez fusarium, od tegorocznych żniw 
ZG Raiffeisen eG wspiera przeprowadzone 
zwalczanie omacnicy prosowianki (biologiczne 
lub chemiczne) dopłatą do ceny skupu ziarna 
kukurydzy w wysokości 0,10 EUR/dt. Celem tej 
nowej koncepcji jest dotrzymanie unijnych do-
puszczalnych poziomów zawartości mikotoksyn 
w ziarnie i zwiększenie produkcji ziarna kukury-
dzy o wyskokiej jakości w południowej Nadrenii.

dr Hubert Sprich 
tłum.: Robert Zawieja

Agroservice
KWS Polska Sp.z o.o.

Czynniki podwyższające zawartości mikotoksyn
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Najważniejsze szkodniki kukurydzy i ich zwalczanie

Aktualnie na kukurydzy żeruje około 20 szkod-
ników, jednakże corocznie stwierdza się pojawy 
nowych. Przykładem są coraz częściej występujące 
migracje gatunków charakterystycznych dotych-
czas dla innych roślin, głównie zbożowych, które 
znajdują w kukurydzy atrakcyjne źródło pożywie-
nia. Należą do nich m.in. skrzypionki zbożowe, 
mszyce, pluskwiaki, łokaś garbatek i inne. Niektóre 
z nich jak np.: skrzypionki przechodzą już pełen 
cykl rozwojowy na kukurydzy, co jest obserwo-
wane m.in. na Podkarpaciu. 

Spośród całej gamy szkodników zasiedlających 
tę roślinę w ciągu całego okresu jej wegetacji, istotne 
znaczenie ekonomiczne ma tylko kilka z nich, na-
tomiast wszystkie pozostałe odgrywają ważną rolę  
w zwiększaniu podatności roślin na choroby.

Aktualnie największe zagrożenie dla kukurydzy  
w Polsce stanowi omacnica prosowianka. Szcze-
gólnie wysoką szkodliwość gąsienic tego motyla 
odnotowuje się w południowo-wschodniej, połu-
dniowej i południowo-zachodniej Polsce, gdzie 
na wielu plantacjach uszkadzają ponad 60% ro-
ślin (lokalnie nawet 100%). Na granicy zasięgu 
występowania tego motyla rozmiary uszkodzeń 
roślin wynoszą od ułamka do około 20%. Omac-
nica prosowianka żeruje na niemal wszystkich 
nadziemnych organach kukurydzy, przy czym 
największe ekonomiczne znaczenie ma uszka-
dzanie kolb oraz łodyg. Średnie straty w plonach 
ziarna będące efektem żerowania szkodnika wy-
noszą około 15%, a w niektóre lata i na lokalnych 
plantacjach mogą dochodzić nawet do 40 i więcej 
procent. Ponadto uszkodzenia zwiększają podat-
ność roślin na porażenie przez patogeny będące 
sprawcami wielu chorób, szczególnie w lata ciepłe 
i wilgotne. Interwencyjne zwalczanie omacnicy 
prosowianki jest uzasadnione, gdy zostanie prze-
kroczony próg szkodliwości obliczony w roku 
poprzednim (tj. 2007) wynoszący 15% roślin 
uszkodzonych w uprawie na ziarno lub 30-40% 

Jedną z ważniejszych grup organizmów szkodliwych dla kukurydzy są szkodniki, głównie owa-
dzie, których żerowanie może być przyczyną bezpośrednich strat w plonach dochodzących do 15-20, 
a niekiedy nawet 40%. Dodatkowe ubytki ilościowe, a zwłaszcza jakościowe powoduje porażanie 
uszkodzonych tkanek przez wirusy, grzyby i bakterie będące sprawcami wielu chorób kukurydzy. 
Szczególnie groźne są grzyby z rodzaju Fusarium, Penicillium, Trichoderma oraz Trichothecium, 
które posiadają zdolność wytwarzania i kumulowania w roślinach groźnych dla zdrowia ludzi oraz 
zwierząt mikotoksyn. Ich dopuszczalny poziom zawartości w ziarnie poddawany jest surowym 
kryteriom sprawdzającym podczas skupu, w oparciu o nowe rozporządzenie wydane przez Unię 
Europejską ustalające progi maksymalnej zawartości mikotoksyn w kukurydzy i produktach po-
chodzących z kukurydzy. 

w uprawie na kiszonkę, bądź też, gdy w wyniku 
bieżących obserwacji stwierdzi się 6-8 złóż jaj na 
100 roślinach. Przed przystąpieniem do zabiegów 
należy zorientować się czy szkodnik występuje już 
na plantacji. Do tego celu można wykorzystać do-
stępne na rynku pułapki feromonowe, które należy 
zamontować w zasiewie od połowy czerwca, bądź 
też systematycznie przeglądać rośliny pod kątem 
występowania złóż jaj szkodnika. 

Ważnym z uwagi na status organizmu kwaran-
tannowego szkodnikiem notowanym w naszym 
kraju od 2005 roku jest stonka kukurydziana. 
W 2007 roku chrząszcze tego gatunku zostały 
stwierdzone na obszarze 9 województw: podkar-
packiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazo-
wieckiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, 
dolnośląskiego oraz łódzkiego. Najprawdopodob-
niej również i w 2008 roku szkodnik ten wystąpi 
na kukurydzy. Zasady zwalczania i ograniczania 
rozprzestrzeniania się stonki kukurydzianej okre-
ślone są w aktualnym rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 
r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprze-
strzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki 
korzeniowej (Dz. U. Nr 154, poz. 1087).

W lata charakteryzujące się chłodnymi wiosna-
mi poważnym zagrożeniem dla lokalnych zasie-
wów kukurydzy może być ploniarka zbożówka. 
W 2007 roku odnotowano wzrost jej szkodliwości. 
Wystąpienie tego szkodnika jest w dużej mierze 
uzależnione od liczebności pokolenia zimowego 
oraz przebiegu aktualnych warunków meteoro-
logicznych (temperatury, opadów, siły wiatru). 
Średnie straty w plonach ziarna spowodowane 
żerowaniem larw wynoszą około 10%. Znacznie 
wyższa jest jednak ich szkodliwość pośrednia, 
polegająca na ułatwianiu opanowywania uszko-
dzonych roślin przez patogeny, zwłaszcza grzyby 
powodujące głownię guzowatą kukurydzy. Zwal-
czanie ploniarki zbożówki powinno być prowa-
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dzone, gdy próg ekonomicznej szkodliwości (ob-
liczony w roku 2007) wynoszący 10-15% roślin 
uszkodzonych w uprawie na ziarno lub 20-30%  
w uprawie na kiszonkę zostanie przekroczony, 
bądź też gdy w wyniku bieżących analiz polowych 
prowadzonych w okresie rozwijania przez rośliny 
2-3 liści stwierdzi się 5 lub więcej jaj na 10 roślin 
lub żerowanie średnio 1 larwy na 1 roślinie.

W lata suche i upalne poważny problem na niektó-
rych zasiewach kukurydzy mogą stanowić gąsieni-
ce rolnic, żerujące początkowo na korzeniach oraz  
u podstawy łodygi, a w późniejszym okresie 
także na miękkich ziarniakach. W ubiegłym roku 
odnotowano wzrost ich szkodliwości na wielu 
plantacjach w całej Polsce, gdzie lokalnie uszko-
dziły nawet 40% roślin. Zwalczanie rolnic jest 
uzasadnione gdy stwierdzi się w okresie wscho-
dów 1 gąsienicę na 2m2 pola lub w fazie 5-6 liści 
1-2 gąsienice po III wylince na 1m2 uprawy. Do 
monitoringu występowania rolnic na plantacjach 
można wykorzystać pułapki feromonowe oraz 
bezpośrednie poszukiwania gąsienic lub uszko-
dzeń jakie powodują. 

Wysokie temperatury oraz mała ilość opadów 
sprzyjają rozwojowi mszyc oraz wciornastków. 
Owady te żerują na wszystkich nadziemnych 
organach kukurydzy, a ich wystąpienie wspoma-
gane korzystnymi warunkami meteorologicznymi 
przyczynia się do silniejszego opanowania roślin 
przez choroby, zwłaszcza głownię guzowatą 
kukurydzy. Zwalczanie chemiczne mszyc jest 
uzasadnione, gdy w wyniku analiz stwierdzi się 

żerowanie średnio 300 osobników na roślinę, przy 
czym należy najpierw skontrolować plantację czy 
nie występują już na niej w większych ilościach 
owady pożyteczne skutecznie niszczące mszyce. 

Niektóre zasiewy kukurydzy, zwłaszcza te 
założone po świeżo zaoranych kompleksach tra-
wiastych, nieużytkach, ugorach lub sąsiadujących 
z takowymi mogą być zagrożone przez szkodniki 
glebowe (drutowce, pędraki, lenie), które zwykle 
masowo je zasiedlają. Gatunki te niszczą pęcznie-
jące ziarniaki prowadząc do powstania pustych 
miejsc w zasiewie, często uszkadzają korzenie 
siewek i młodych roślin bądź też wgryzają się 
w podstawę łodygi. Zwalczanie drutowców jest 
uzasadnione, gdy w wyniku przedsiewnej analizy 
gleby stwierdzi się obecność w niej 2-8 larw na 
1m2.

Obok wyżej wymienionych gatunków planta-
torzy mogą spotkać również w swoich zasiewach 
szereg innych szkodników, których żerowanie 
może nie powodować dużych strat bezpośrednich 
w plonach (bądź w ogóle takie nie występują), lecz 
obniżać ich jakość. Do najczęściej spotykanych 
zalicza się urazka kukurydzianego, gąsienice 
zwójek, błyszczkę jarzynówkę, lenia ogrodo-
wego, śmietkę kiełkówkę, ploniarkę gnijkę, 
łokasia garbatka, skrzypionki, pchełki ziemne, 
błednicę butwicę, zmieniki, ślimaki i inne. Na 
lokalnych plantacjach zlokalizowanych w sąsiedz-
twie większych kompleksów drzew (np.: lasów) 
zasiewy mogą być niszczone ponadto przez ptaki 
oraz zwierzynę leśną. 
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Aby skutecznie przeciwdziałać stratom po-
wodowanym przez szkodniki konieczne jest ich 
kompleksowe zwalczanie za pomocą wszystkich 
dostępnych i zalecanych metod (tabela 1 oraz 2). 
Podstawową jednak czynnością jest sukcesywnie 
prowadzony monitoring występowania poszcze-

gólnych gatunków oraz uszkodzeń jakie powodu-
ją, który pozwala odpowiednio wcześnie wykryć 
zagrożenie i zareagować na nie. 

Mgr inż. Paweł K. Bereś
IOR, Terenowa Stacja Doświadczalna 

w Rzeszowie
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Bayer CropScience,  Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03  www.bayercropscience.pl

Para na wilgotną glebę
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 działa inteligentnie – uaktywnia się po 
kolejnych opadach deszczu

 zapewnia pole bez chwastów już od wschodów 
kukurydzy i wysoką jakość plonu

 zwalcza szerokie spektrum chwastów 
jednoliściennych i dwuliściennych, w tym m.in. 
komosę, psiankę czarną i chwastnicę

 działa w trzech strefach: zwalcza chwasty, 
które już wzeszły, tworzy barierę dla chwastów 
na powierzchni gleby, pobierany jest również 
przez korzenie chwastów w glebie

 polecany także w technologii dawek dzielonych
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Zwalczanie chwastów w kukurydzy. 
Już bez atrazyny

Chwasty najlepiej zwalczać przed wschodami 
rośliny uprawnej, tworzy się jej idealne warunki 
wzrostu i rozwoju, zwiększając jednocześnie plon 
i swój zysk. Polecam, więc do stosowania Boreal 
pierwszy produkt o inteligentnym działaniu.

 Inteligentne działanie gwarantuje uaktyw-
nianie się produktu wraz z kolejnymi opadami i 
falami wzrostu chwastów. Boreal 58 WG działa w 
trzech strefach: zwalcza chwasty, które już wze-
szły, tworzy barierę dla chwastów na powierzchni 
gleby i pobierany jest również przez korzenie 
chwastów w glebie. Stosowany Przedwschodo-
wy, doglebowo, najlepiej działa gdy jest wilgotna 
gleba, zwalcza wiele chwastów jednoliściennych ( 
prosowatych) i dwuliściennych w uprawie kuku-
rydzy. Polecany jest także w technologii dawek 
dzielonych.

Boreal 58 WG zawiera dwie różne sub-
stancje chemiczne isoksaflutol i f lufenacet. 
Zapewnia wolne od chwastów pole już od 
wschodów kukury- dzy, wzrost plonu  
a w uprawie ku- kurydzy ki-

szonko-

wej podnosi jakość kiszonki. Skutecznie działa na 
chwasty uodpornione na herbicydy z innych grup 
chemicznych, coraz częściej i na terenie prawie 
całej Polski spotykane są przypadki uodpornień 
chwastów na triazyny. Z takimi uodpornionymi 
gatunkami bez problemów radzi sobie właśnie 
Boreal 58 WG. Polecany jest na wilgotna glebę,  

 2007 był ostatnim rokiem sprzedaży atrazyny i wszystkich preparatów chemicznych zawie-
rających tę substancję chemiczną. Zatem firma Bayer także po raz ostatni oferowała produkty 
takie jak Merlin Super i ofertę promocyjną jaką był Maister PAK. Merlin Super był herbicydem 
doglebowym, zamiast niego w trakcie rejestracji znajduje się, Boreal 58 WG* – nowy doglebowy, 
przedwschodowy herbicyd do stosowania właśnie w uprawie kukurydzy. 

a jego szczególną cechą jest „inteligentne” dzia-
łanie, nie spotykane dotąd w innych produktach 
tzn. uaktywnione działanie wraz z kolejnymi 
opadami deszczu i wzrostem chwastów. Pełna 
dawka preparatu 0,75 kg/ha, ale wraz z Maistrem 
310 WG polecamy stosowanie w programie da-
wek dzielonych. Pół dawki produktu Boreal 58 
WG przed wschodami kukurydzy a następnie 
w razie konieczności należy zastosować jako 
drugi zabieg połowę dawki produktu Maister 
310 WG. Ten program polecamy szczególnie 
na wilgotną glebę, w przypadku suszy pole-
camy dawki dzielone preparatu Maister 310 
WG. Maistra polecamy jako herbicyd o naj-
szerszym spektrum zwalczanych chwastów ze 
wszystkich istniejących środków ochronyroślin. 
Zwalcza chwasty jednoliścienne, dwuliścienne  
i …perz też. 

Kup i zobacz jak działa Boreal 58 WG pierw-
szy produkt o inteligentnym działaniu.
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Zakiszanie kukurydzy z dodatkami białkowymi1 

1 Badania wykonano w ramach projektu badawczego Nr 2 P06Z 
015 28 finansowanego przez MNiSW

Głównymi czynnikami wpływającymi na 
jakość i intensywność fermentacji są – stadium 
dojrzałości całych roślin kukurydzy oraz ich 
rozdrobnienie. Aktualnie zaleca się zakiszać 
zielonkę z kukurydzy o zawartości suchej masy 
290-350 g·kg-1, ze względu na minimalizację strat 
składników pokarmowych podczas zbioru w wa-
runkach polowych, zmniejszenie wycieku soku, 
ograniczenie rozwoju grzybów pleśniowych i 
wzrostu temperatury w kiszonce, w porównaniu z 
zakiszaniem kukurydzy o mniejszej lub większej 
zawartości suchej masy. W ostatnich latach pre-
feruje się rozdrabnianie całych roślin kukurydzy 
na cząstki o długości 5-15 mm (przy jednocze-
snym zgnieceniu ziarna), głównie ze względu na 
dokładniejsze ubicie surowca oraz zapewnienie 
optymalnych warunków beztlenowych w zakisza-
nej biomasie, co pozwala na uzyskanie kiszonki 
o wysokiej jakości oraz małych stratach składni-
ków pokarmowych. Kiszonka z kukurydzy o tak 
krótkich cząstkach nie zapewnia jednak właściwej 
struktury paszy w żwaczu, szczególnie u krów 
mlecznych. Duże dawki takiej kiszonki mogą 
powodować występowanie kwasic żwacza u krów 
wysokomlecznych. Stosowanie w żywieniu krów 
mlecznych kiszonki o długości cząstek poniżej 10 
mm, jako paszy jedynej lub głównej, może powo-
dować ograniczenie jej przeżuwania, zmniejszenie 
strawności suchej masy, problemy zdrowotne 
(kwasica, przemieszczenie trawieńca, ketoza) oraz 
obniżenie zawartości tłuszczu w mleku. Właściwą 
strukturę paszy w żwaczu zapewnia kiszonka z ku-
kurydzy, sporządzona z zielonki pociętej na cząstki 
o długości 15-25 mm. Kiszonkę taką można skar-
miać jako paszę objętościową główną lub jedyną  
w dawce pokarmowej.

Zakiszanie zielonki z kukurydzy, o zawartości 
suchej masy 290-350 g·kg-1 i długości cząstek 
15-25 mm związane jest z koniecznością bardzo 

Kiszonka z całych roślin kukurydzy jest najbardziej wartościową paszą objętościową, spełnia-
jącą wymagania pokarmowe krów mlecznych i bydła opasowego, w odniesieniu do zawartości 
energii, wielkości dowolnego pobrania oraz wartości wypełnieniowej. Wartość energetyczna i 
dowolne pobranie uzależnione są od jakości i dynamiki fermentacji w zakiszanej biomasie roślin 
oraz zawartości składników pokarmowych w sporządzonych kiszonkach. Jakość kiszonki z całych 
roślin kukurydzy uzależniona jest od zawartości suchej masy w zielonce, rodzaju fermentacji i 
ilości jej produktów oraz zdolności do utrzymania warunków beztlenowych. Czynnikami decy-
dującymi o wartości pokarmowej i odżywczej kiszonki z kukurydzy są udział ziarna w zakiszanej 
zielonce, zawartość oraz strawność włókna, skrobi, białka i kwasów tłuszczowych.  

dokładnego ubicia takiego surowca, w celu za-
pewnienia optymalnych warunków beztlenowych, 
co nie zawsze jest możliwe w praktyce rolniczej. 
Brak optymalnego ubicia takiej zielonki sprzyja 
rozwojowi mikroorganizmów patogennych w 
niewypełnionych przestrzeniach międzyczą-
steczkowych. Zdecydowaną poprawę warunków 
beztlenowych w zakiszanej kukurydzy, pociętej 
na cząstki o długości 15-25 mm, można uzyskać 
dodając do niej różnego rodzaju roślinne surowce 
paszowe. Dodatki takie dokładnie zagęszczając 
i wypełniając przestrzenie międzycząsteczkowe 
pozwalają na łatwiejsze i szybsze ubicie surowca 
w silosie. W efekcie polepszenia warunków beztle-
nowych wzrasta dynamika pożądanego kierunku 
fermentacji oraz jakość i wartość pokarmowa 
uzyskanych kiszonek.

Kiszonka z całych roślin kukurydzy, nawet o 
najlepszych parametrach fermentacji, jest zawsze 
paszą niskobiałkową, o dużej zawartości azotu 
niebiałkowego podatnego na szybki rozkład w 
żwaczu. Ze względu na małą zawartość białka w 
kiszonce z kukurydzy, w odniesieniu do potrzeb 
pokarmowych przeżuwaczy – przede wszystkim 
krów wysoko mlecznych, dawki pokarmowe z jej 
udziałem muszą być uzupełniane paszami białko-
wymi. Ponadto białko kukurydzy charakteryzuje 
się niską wartością biologiczną, co wynika z małej 
zawartości aminokwasów egzogennych, głównie 
lizyny i tryptofanu.

Alternatywnym sposobem rozwiązania niedo-
boru białka, a także zwiększenia jego wartości bio-
logicznej w kiszonkach z całych roślin kukurydzy, 
może być zakiszanie zielonki z dodatkami wyso-
kobiałkowymi w postaci śruty poekstrakcyjnej lub 
wytłoków rzepakowych. Zakiszanie kukurydzy z 
tego rodzaju dodatkami wpłynie na znaczny wzrost 
zawartości i wartości biologicznej białka, a ponadto 
zwiększenie udziału azotu białkowego w azocie 
ogólnym kiszonek. 
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Zastosowanie śruty poekstrakcyjnej lub wy-
tłoków rzepakowych, jako dodatku białkowego i 
jednocześnie polepszającego strukturę zakiszanej 
biomasy, może być alternatywnym sposobem ich 
wykorzystania w żywieniu przeżuwaczy. Śruta 
poekstrakcyjna rzepakowa, ze względu na gorzki 
i ostry smak, może obniżać pobieranie dawek po-
karmowych lub mieszanek treściwych, których jest 
komponentem. Dodawana natomiast w odpowied-
niej ilości do zakiszanej zielonki z kukurydzy nie 
ogranicza dowolnego pobrania tak sporządzonej 
kiszonki przez zwierzęta, co wykazano w doświad-
czeniach wykonanych przez autorów niniejszego 
artykułu. 

Kiszonki z kukurydzy charakteryzują się małą 
zawartością siarki, co wynika z niedoboru tego 
biopierwiastka w zielonce z tej rośliny. Dodatek 
śruty poekstrakcyjnej lub wytłoków rzepakowych 
do zakiszanej kukurydzy może więc wpływać 
na wzrost zawartości siarki w kiszonkach oraz 
redukcję jej niedoboru w dawkach pokarmowych 
dla przeżuwaczy. Ponadto takie zastosowanie śruty 
poekstrakcyjnej lub wytłoków rzepakowych może 
być dobrym i proekologicznym sposobem wyko-
rzystania tych surowców, uznawanych w naszym 
kraju za odpady przemysłowe. 

W doświadczeniu wykonanym przez autorów 
prezentowanego artykułu surowcem kiszon-
karskim była zielonka z kukurydzy odmiany 
PR38R92 (sucha masa – 315,5 g×kg-1), pocięta na 
cząstki o długości 20-25 mm i zgnieciona. Zielonkę 
zakiszano bez dodatku oraz z dodatkiem śruty po-
ekstrakcyjnej lub wytłoków rzepakowych, bez lub 

w kompozycji z inokulantem bakteryjno-chemicz-
nym. Dodatki białkowe stosowano w ilości 50 g·kg-

1 zielonki. Inokulat zawierał bakterie Lactobacillus 
plantarum, Enterococcus faecium, Pediococcus 
acidilactici (2,0×105 jtk×g-1 mieszaniny) oraz sor-
binian potasu (0,30 g×kg-1 mieszaniny). Preparat 
ten wybrano na podstawie wyników kilkuletnich 
badań, w których inokulanty bakteryjno-chemicz-
ne dodawane do zakiszanej kukurydzy zapewniały 
uzyskanym kiszonkom największą odporność na 
rozkład tlenowy. 

Po 60. dniach przechowywania wykonano 
analizę chemiczną oraz test stabilności tlenowej 
kiszonek. Miarą stabilności tlenowej była liczba 
godzin, podczas których temperatura kiszonki 
(wystawionej w stałej temperaturze 20oC na działa-
nie powietrza) nie przekraczała o 3oC temperatury 
otoczenia w pomieszczeniu klimatyzowanym. 
Wartość pokarmową kiszonek z kukurydzy osza-
cowano według systemu INRA’88.

Wartości parametrów jakości fermentacji 
przedstawiono w tabeli 1. Największą zawartością 
kwasu mlekowego charakteryzowała się kiszonka 
bez dodatku. Zakiszanie kukurydzy z dodatkiem 
śruty poekstrakcyjnej lub wytłoków rzepakowych 
spowodowało znaczne ograniczenie fermentacji 
mlekowej. Dodatek inokulantu bakteryjno-che-
micznego do zakiszanych mieszanin kukurydzy ze 
śrutą poekstrakcyjną lub wytłokami rzepakowymi 
wpłynął na niewielkie zwiększenie intensywności 
tego procesu. Wszystkie kiszonki sporządzone z 
zastosowanymi dodatkami zawierały znacznie 
mniej kwasu mlekowego, w porównaniu z jego 
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zawartością w kiszonce bez dodatku. Zakisza-
nie kukurydzy z zastosowanymi dodatkami, a 
szczególnie z inokulantem bakteryjno-chemiczny, 
wpłynęło na zwiększenie zawartości kwasu octo-
wego w uzyskanych kiszonkach. W kiszonkach 
tak sporządzonych występował również kwas 
propionowy. Dodatek śruty poekstrakcyjnej lub 
wytłoków rzepakowych, bez lub z inokulantem 
bakteryjno-chemicznym, do zakiszanej kukurydzy 
wyeliminował fermentację masłową w kiszonkach. 

Najmniejsza wartość pH – 3,90 w kiszonce z ku-
kurydzy bez dodatku wynikała z dużej zawartości 
kwasów organicznych. W pozostałych kiszonkach 
pH kształtowało się w zakresie wartości od 4.14 
do 4.22, co wynikało ze zdecydowanie mniejszej 
ilości kwasów organicznych. Zastosowane dodatki 
wpłynęły na bardzo duże ograniczenie rozkładu 
białek do amoniaku oraz zmniejszenie fermentacji 
alkoholowej w kiszonkach. Zawartość N-NH3 oraz 
etanolu w kiszonkach z zastosowanymi dodatkami 
była średnio 2.krotnie mniejsza, w porównaniu z 
ich ilością w kiszonce bez dodatku. Podkreślić 
należy, że najmniejsza ilość N-NH3 i etanolu wy-
stępowała w kiszonkach z dodatkiem inokulantu 
bakteryjno-chemicznego, zawierającego sorbinian 
potasu. Można więc wnioskować, że zastosowa-
na sól kwasu sorbowego zwiększała odporność 
środowiska zakiszanych mieszanin kukurydzy 
z dodatkami białkowymi na działanie drożdży 
rozkładających cukry do etanolu oraz bakterii 
rozkładających związki białkowe do amoniaku. 

W nowoczesnych systemach żywienia krów, 
przede wszystkim wysoko mlecznych oraz bydła 
opasowego kiszonki z całych roślin kukurydzy 

stosowane są przez okres całego roku. Z tego powo-
du ważne jest możliwie najlepsze zabezpieczenie 
kiszonki przed rozkładem tlenowym po odkryciu 
stosu kiszonkowego, przede wszystkim w okresie 
żywienia letniego. Kiszonka z całych roślin ku-
kurydzy jest bardzo podatna na rozkład tlenowy 
po odkryciu stosu kiszonkowego. Spowodowane 
jest to długim okresem wegetacji roślin oraz ich 
ekspozycją na skażenie przez drożdże i grzyby ple-
śniowe. Dodatkowym czynnikiem, sprzyjającym 
rozwojowi niepożądanych mikroorganizmów w 
kiszonkach podczas penetracji powietrza, jest na 
duża ilość kwasu mlekowego i skrobi, a ponadto 
węglowodanów łatwo rozpuszczalnych w wodzie, 
stanowiących łatwo dostępny substrat pokarmowy 
dla rozwijającej się populacji drożdży i grzybów 
pleśniowych.

W opisywanym doświadczeniu wzrost zawar-
tości kwasów octowego i propionowego w kiszon-
kach z kukurydzy, sporządzonych z dodatkiem 
śruty poekstrakcyjnej lub wytłoków rzepakowych, 
bez lub w kompozycji z inokulantem bakteryjno-
-chemicznym, wpłynął na znaczne zwiększenie 
ich odporności na rozkład tlenowy po odkryciu 
stosu kiszonkowego. Okres stabilności tlenowej 
kiszonek z kukurydzy bez dodatków wynosił 40 
godzin. Dłuższym okresem odporności na wtórną 
fermentację charakteryzowały się kiszonki z do-
datkiem wytłoków – 66 lub śruty poekstrakcyjnej 
rzepakowej – 71 godzin. Zakiszanie kukurydzy 
z wymienionymi dodatkami oraz inokulantem 
bakteryjno-chemicznym spowodowało dalsze 
zwiększenie odporności kiszonek na rozkład 
tlenowy, a okres ich stabilności tlenowej wynosił 
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odpowiednio 95 i 98 godzin. Wyniki wykonanego 
doświadczenia potwierdzały opinię, że odporność 
kiszonek na wtórną fermentację wzrasta, wraz ze 
wzrostem ilości kwasów octowego i propionowego, 
a nie mlekowego w kiszonkach. Duża ilość kwasu 
octowego i obecność propionowego ogranicza roz-
wój drożdży i grzybów pleśniowych, co wpływa na 
znaczne zwiększenie stabilności tlenowej kiszonek. 
Kwasy octowy i propionowy są zdecydowanie 
efektywniejsze w ograniczeniu rozkładu tlenowego 
kiszonek, w porównaniu z kwasem mlekowym. 

Zawartość składników pokarmowych w ki-
szonkach z kukurydzy przedstawiono w tabeli 
2. Zakiszanie kukurydzy z dodatkiem śruty 
poekstrakcyjnej lub wytłoków rzepakowych, w 
ilości 50 g·kg-1 zielonki, wpłynęło na zwiększenie 
zawartości większości składników pokarmowych 
w uzyskanych kiszonkach. Na podkreślenie zasłu-
guje znaczny wzrost ilości białka ogólnego i białka 
właściwego w kiszonkach z zastosowanymi do-
datkami. W kiszonkach z dodatkiem śruty poeks-
trakcyjnej lub wytłoków rzepakowych zawartość 
białka ogólnego była większa średnio o 27-43%, 
natomiast białka właściwego średnio o 46-69%, w 
porównaniu z ilością tych składników w kiszonce 
bez dodatku. Podkreślić należy, że największą 
zawartością białek charakteryzowały się kiszonki 
z dodatkiem śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, 
bez lub z kompozycji z inokulantem bakteryjno-
-chemicznym. Kiszonki z kukurydzy sporządzone 
z zastosowanymi dodatkami białkowymi, bez lub 
z inokulantem bakteryjno-chemicznym, zawierały 
większą – średnio o 51-99% ilość węglowoda-
nów rozpuszczalnych w wodzie, w porównaniu 
z zawartością tego składnika w kiszonce bez 
dodatku. Wynikało to z mniejszej intensywności 
fermentacji mlekowej, a więc mniejszego rozkła-

du tych węglowodanów przez bakterie mlekowe. 
Największa ilość węglowodanów rozpuszczalnych 
w wodzie występowała w kiszonkach z dodatkiem 
samej śruty poekstrakcyjnej lub samych wytłoków 
rzepakowych. Skrobia była jedynym składnikiem 
pokarmowych, którego zawartość w kiszonkach 
z zastosowanymi dodatkami była mniejsza, w 
porównaniu z kiszonką bez dodatku. Wynikało to 
z mniejszej zawartości skrobi w mieszaninach ku-
kurydzy z dodatkami białkowymi. Rekompensatą 
mniejszej ilości skrobi w tego rodzaju kiszonkach 
dwuskładnikowych była jednak duża zawartość 
białka ogólnego i właściwego. 

Wartość pokarmową kiszonek, oszacowaną we-
dług systemu INRA’88, przedstawiono w tabeli 3. 
Nie stwierdzono istotnego wpływu zastosowanych 
dodatków na wartość energetyczną uzyskanych 
kiszonek. Stwierdzono natomiast korzystny wpływ 
dodatku śruty poekstrakcyjnej lub wytłoków rze-
pakowych do zakiszanej kukurydzy na wartość 
pokarmową białka uzyskanych kiszonek. Najwięk-
szy wzrost dotyczył ilości BTJN w kiszonkach.

Podsumowując wyniki doświadczenia na-
leży stwierdzić, że zakiszanie zielonki z ca-
łych roślin kukurydzy z dodatkiem śruty po-
ekstrakcyjnej lub wytłoków rzepakowych, w 
kompozycji z inokulantem zawierającym ho-
mofermentatywne bakterie mlekowe i sorbi-
nian potasu, pozwalało na uzyskanie kiszonek  
o najlepszych parametrach fermentacji, najwięk-
szej zawartości i wartości pokarmowej białka, a 
przede wszystkim dużej odporności na wtórną 
fermentacje. 

Jan B. Pyś, Agata Karpowicz 
 Katedra Żywienia Zwierząt

AR Kraków
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Technologia sporządzania kiszonki z całych roślin kukurydzy 
do produkcji biogazu

Podstawowym kryterium doboru odmian kuku-
rydzy jest plon suchej masy z jednostki powierzch-
ni przy wysokiej zawartości łatwo fermentujących 
węglowodanów – cukru i skrobi oraz kiedy liście  
i łodygi pozostają zielone. Wynika z tego, że odmia-
ny „stay greek” o przedłużonej zieloności cechują 
się lepszymi parametrami. Zielone liście i łodyga 
zawierają mniej frakcji włókna i cechują się lepszą 
podatnością na rozkład w procesie metanolizy  
w komorze fermentacyjnej. Liście i łodygi po-
żółkłe i zaschnięte są gorszym substratem do 
produkcji biogazu. 

Odmiany późno dojrzewające o dużym plonie 
świeżej masy i niskiej zawartości suchej masy są 
mniej przydatne do produkcji biogazu. O ilości 
wytworzonego biogazu decyduje zawartość 
suchej masy i poziom suchej masy organicznej. 
Wysoki poziom wody w zielonce ma wpływ na 
koszty transportu zbieranej masy z pola do silosu.

Przy charakterystyce poszczególnych odmian 
kukurydzy, oprócz wielu innych parametrów 
podawany jest kierunek użytkowania. Wskazuje 
to, że dana odmiana powinna być uprawiana z 
przeznaczeniem na damy cel, a więc na kiszonkę, 
ziarno, CCM, bioetanol, biogaz. W ostatnich la-
tach dużo uwagi przywiązuje się do wyhodowania 
odmian, których ziarno wykorzystywane jest do 
produkcji bioetanlu przeznaczonego na cele pa-
liwowe. Odmiany te określa się jako 
„bioetanolowe”. Również wyróżnia 
się odmiany „biogazowe”, wykorzy-
stywane do produkcji biogazu. 

Zielonka z „biogazowych” odmian 
kukurydzy przeznaczona na kiszonkę  
z całych roślin, jako substrat do pro-
dukcji biogazu powinna cechować się 
następującymi parametrami:
– sucha masa na poziomie 28-35%
– zawartość skrobi na poziomie 30%  

w suchej masie

Ocenę przydatności zielonki z kukurydzy do produkcji biogazu, dokonuje się nie na podstawie 
zbioru zielonej masy, lecz na bazie wyprodukowanych z nich kiszonek. Wynika to z faktu, że bio-
gazownia rolnicza produkuje gaz przez cały rok, zaś zielonka występują w określonym czasie, co 
związane jest z wegetacją. Zielonkę należy zbierać w optymalnej fazie wegetacji, zakonserwować 
przez zakiszenie, zaś wyprodukowaną kiszonkę sukcesywnie wykorzystywać jako substrat do 
produkcji biogazu, w ciągu całego roku. Zapewnia to stabilną produkcję biogazu o właściwych 
parametrach. Analogiczna sytuacja występuje z wykorzystaniem zielonki w żywieniu bydła.

– zielone liście i łodyga.
Uzyskanie dobrej kiszonki z całych roślin 

kukurydzy, jako substratu do produkcji biogazu, 
wymaga przestrzegania następujących zasad: 
– zbiór w odpowiedniej dojrzałości ziarna
– dokładne rozdrobnienie
– dodawanie konserwantów
– szybkie napełnienie silosu lub uformowanie 
pryzmy
– dokładne ugniecenie
– szczelne przykrycie
– prawidłowe wybieranie

Odmiany kukurydzy „biogazowe” należy 
zbierać w fazie dojrzałości woskowej ziar-
na, przy zawartości suchej masy 28-35%. 
Wcześniejszy zbiór jest niewskazany ze 
względu niewypełnienie ziarna skrobią, zaś 
późniejszy na obniżenie koncentracji energii  
w łodydze i liściach. Zjawisko to jest spowodowa-
ne transferem składników z łodygi i liści do kolby. 
Następuje lignifikacja błon komórkowych, co 
powoduje powolny proces fermentacji metanowej 
i maleje produkcja biogazu (tabela 1).

Zbiór zielonki kukurydzy na paszę dla bydła 
dokonuje się w dojrzałości „kiszonkowej”, zaś do 
produkcji biogazu w dojrzałości „biogazowej”. 

Długość sieczki powinna wynosić 4-8 mm, zaś 
ziarno powinno być zgniecione. Dłuższa sieczka 
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jest niepożądana. Dobrze rozdrobnione łodygi, 
liście i kolby oraz zgniecione ziarno pozwala na 
dokładne ugniecenie w silosie. Proces fermentacji 
mlekowej przebiega prawidłowo i szybko, straty 
cukru są minimalne. Taka kiszonka jest dobrym 
substratem dla bakterii metanowych produku-
jących metan(CH4). Dokładne rozdrobienie jest 
konieczne, ponieważ kiszonka jest mieszana z 
innymi surowcami i należy uzyskać jednorodny, 
homogenny substrat, który decyduje o intensyw-
ności fermentacji metanowej. Mieszanina ta przy 
pomocy pomp lub ślimaka jest transportowana do 
komory fermentacyjnej.

W przypadku kiszonki o długości sieczki 
powyżej 10 mm, w biogazowni poddawana jest 
dodatkowemu rozdrobnieniu w specjalnych urzą-
dzeniach. Powodują one rozdrobnienie i mieszają 
z innymi komponentami dodawanymi do kiszonki 
np. gnojowica. Wymieszany substrat przy pomocy 
ślimaka lub pompy kierowany jest do komory 
fermentacyjnej. 

Zbierając zielonkę z kukurydzy na cele 
paszowe, zwraca się uwagę na 
odpowiednie rozdrobnienie, które 
zapewnia właściwą strukturę dawki 
pokarmowej. Przy sporządzaniu 
kiszonki „biogazowej” dokładne roz-
drobnienie jest pożądane. Im krótsza 
sieczka, tym samym uzyskuje się 
lepszą kiszonkę do przygotowania 
substratu do fermentacji metanowej. 
Z tych względów wprowadzono 
nowy termin „biogazowa technologia 
produkcji kiszonki”, która zwraca głównie uwagę 
na dobór odmian, termin zbioru, długość sieczki. 

Stosowanie dodatków ułatwiających proces 
zakiszania jest konieczne. Należy stosować te 
dodatki, które ograniczają straty cukru w procesie 
fermentacji mlekowej i poprawiają tlenową sta-
bilność kiszonki w czasie jej wybierania z silosu 
lub pryzmy. Kiszonka spleśniała i zagrzana jest 
gorzej fermentowana przez bakterie metanowe, 
bowiem grzyby pleśniowe ograniczają ich rozwój.

Zalecane jest stosowanie inokulantów zawie-
rających szczepy bakterii mlekowych heterofer-
mentacyjnych, które oprócz kwasu mlekowego, 
wytwarzają kwas octowy. Kiszonki zawierające 
kwas octowy są bardziej stabilne. W procesie 
fermentacji metanowej, przy zamianie węglo-
wodanów przez bakterie metanowe na metan 

(CH4), ogniwem pośrednim jest kwas octowy, 
dlatego obecność kwasu octowego w kiszonce jest 
pożądana. Kwas octowy stymuluje fermentacje 
metanową. Na uwagę zasługuje preparat mikro-
biologiczny POLMASIL, który jest dostępny na 
rynku krajowym zaś koszt jego zastosowania jest 
niski i wynosi 0.78 euro/t zielonki. W porównaniu 
do innych preparatów np. Blatsil, Biosil-Stabil, 
Biocool, Silabac Stabilizer, Bonsilage Mais i inne, 
POLMASIL jest dwu- trzy krotnie tańszy. 

Przy pozostałych czynnikach – szybkość 
napełnienia, dokładność utłoczenia, szczelność 
przykrycia i prawidłowe wybieranie, obowiązują 
te same zasady jak przy sporządzania kiszonki 
dla bydła.

W tabeli 2 zestawiono wyniki dotyczące pro-
dukcji metanu (CH4) i energii elektrycznej wymie-
nionych zielonek w zależności od plonowania. Z 
danych tych wynika, że kiszonka z całych roślin 
kukurydzy jest substratem pozwalającym na uzy-
skanie najwyższej wydajności metanu i energii 
elektrycznej.

Ten kierunek użytkowania kiszonki z ca-
łych roślin jest bardziej atrakcyjny niż paszo-
wy. Firmy produkujące biogaz, zawierają z 
rolnikami umowy wieloletnie na produkcję 
i dostawę kiszonki z całych roślin kukury-
dzy. W Niemczech producent otrzymuje od 
21,3 do 29,1 euro/tonę kiszonki loko silos.  
W poszczególnych landach ceny są różne np. w 
Bawarii uzyskuje się 21,3 zaś w Mecklengurg – 
Vorpommoren 29,1 euro/t. Zawartość suchej masy 
od 28 do 35%, długość sieczki od 4 do 8 mm. 
Koszty transportu pokrywa odbiorca.

Firma NAWARO* BioEnergie AG Leipzig  
w miejscowości Pencum w odległości 35 
km od Szczecina pobudowała biogazownię 

* Nazwa firmy NAWARO – Nachwachsende Rohstoffe
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NAWRO BioEnergie Park, która wykorzy-
stuje kiszonkę z kukurydzy i odpady (gnojo-
wicę) z ferm bydła, trzody chlewnej i drobiu 
do produkcji biogazu. W 2007 roku firma 
ta przystąpiła do kontraktowanie kiszonki  
z całych roślin kukurydzy na terenach Polskich 
w odległości do 100 km granicy z Niemcami. 
Odbiorca płaci producentowi za tonę kiszonki 
w zależności od zawartości suchej masy od 22 
do 25 euro/t. Długość sieczki 4-8 mm. Do ceny 
dolicza się podatek obrotowy. Koszty transportu 
pokrywa odbiorca. Badania na zawartość suchej 
masy są prowadzone w Zakładzie Badań i Analiz 
Rolniczych (LUFA – Landwirtschaftliche Unter-
suchungs- und Forschungsanstalt)

Producent otrzymuje 70% należności w ciągu 
miesiąca od zakiszenia zielonki kukurydzy, po-
mniejszoną o wartość materiału siewnego, dostar-
czonego przez odbiorcę. Pozostałą należność 30% 
po odbiorze kiszonki w wyznaczonym terminie 
i ustaleniu ceny, w zależności od zawartości su-

chej masy. Doboru odmian dokonuje odbiorca 
kiszonki.

Kalkulując cenę kiszonki na poziomie 25 Eu-
ro/t, uwzględniono koszty wynikające ze strat w 
procesie kiszenia, koszty składowania oraz amor-
tyzację silosu, jak również wartość nawozową 
substancji pofermentacyjnej.

W Landzie Mecklemburg-Vorpommoren 
przy cenie kiszonki 25 euro/t przy plonie 40t/
ha bardziej opłacalna jest produkcja kukurydzy 
na cele energetyczne, niż produkcja pszenicy 
ozimej, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego 
na żywność. Przy plonie poniżej 40 t/ha opła-
calność produkcji kiszonki „biogazowej” jest 
niska. Jeżeli wytworzony biogaz zamienimy na 
prąd elektryczny, opłacalność produkcji kiszonki 
wzrasta. Produkując prąd elektryczny z odnawial-
nych źródeł energii uzyskuje się dodatkowy profit 
„Nawaro-Bonus” w wysokości 6 centów/kWh, 
który został uwzględniony kalkulując cenę 25 
euro/t kiszonki z całych roślin kukurydzy. 

W 2007 roku w wielu krajach Europy wystą-
piła susza, która spowodowała wzrost ceny zboża 
oraz pasz treściwych i objętościowych. Dotyczy 
to również kiszonki z kukurydzy. Przedstawione 
obliczenia uzyskają inne wartości, jednak zależ-
ność zostanie zachowana.  

Z danych jednoznacznie wynika, że kukurydza 
stała się atrakcyjną uprawą z przeznaczeniem do 
produkcji biogazu. Upowszechnienie produkcji 
biopaliw, może doprowadzić do przestawienia 
produkcji rolniczej na potrzeby branży paliwowej, 
co spowoduje wzrost cen żywności. Najbliższe 
lata pokażą gdzie leży prawda. 

dr hab. inż. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
prof. dr hab. Witold Podkówka

Wyższa Szkoła Środowiska  
w Bydgoszczy
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Wartość „biogazowa” substratu – 
– zasady obliczania  

na podstawie składu chemicznego 

W biogazowniach wykorzystywane są zielonki  
z upraw polowych i trwałych użytków zielonych, 
jak też odpady i produkty uboczne z różnych za-
kładów przetwórstwa rolno-spożywczego i innych 
podmiotów gospodarczych. Substraty te cechują 
się dużą zmiennością w zawartości składników. 

Duża zmienność składu chemicznego substratów 
roślinnych wynika z ich cech gatunkowych, techno-
logii uprawy, terminu zbioru, metody konserwacji  
i magazynowania. Również produkty uboczne z za-
kładów przetwórczych cechują się zmiennym skła-
dem, ze względu na różne technologie stosowane  
w przetwórstwie. 

Składniki organiczne w substratach występują  
w różnej koncentracji i są w różnym stopniu 
fermentowane przez bakterie metanowe. Ilość 
wytworzonego biogazu i zawartego w nim 
metanu jest uzależniona od zawartości białka, 
tłuszczu i węglowodanów. Składniki te są w 
różnym stopniu fermentowane, dlatego proces 
powstawania biogazu i metanu przebiega mniej 
lub bardziej intensywnie. Przemiany bioche-
miczne zachodzące w komorze fermentacyjnej, 
są porównywalne do przemian zachodzących  
w przewodzie pokarmowym przeżuwacza.

Ilość wyprodukowanego biogazu podajemy  
w procencie objętościowym (% v/v). Również 
zawartość poszczególnych gazów w biogazie 
podaje się w % v/v. Produkowany biogaz jest 
mieszaniną gazów: metan 50-70% v/v, dwutlenek 
węgla 32-37% v/v, azot 0,2-0,9% v/v, siarkowo-
dór 0,1-0,6% v/v. Biogaz musi zawierać minimum 
45% v/v metanu, aby mógł być wykorzystany 
jako źródło energii cieplnej lub elektrycznej. Przy 
zamianie biogazu w blokowej elektrowni kogen-

Uzyskanie optymalnej wydajności biogazu w procesie fermentacji metanowej w komorze 
fermentacyjnej, jest uzależnione od składu chemicznego surowców. Dlatego znajomość wartości 
„biogazowej” surowca jest podstawowym warunkiem funkcjonowania biogazowni. Komora fer-
mentacyjna bigogazowni będzie prawidłowo funkcjonowała, jeżeli substrat poddawany procesowi 
fermentacji cechuje właściwy skład chemiczny. Z tych też względów komora fermentacyjna jest 
porównywana z krową. Tylko prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa zapewni produkcję 
mleka na odpowiednim poziomie. Analogicznie jest z komorą fermentacyjną. Z tych względów 
znajomość składu chemicznego pasz pozwala określić ich wartość pokarmową. Analogiczna 
zasada obowiązuje przy produkcji biogazu. Wartość „biogazowa” surowca należy określać na 
podstawie zawartości składników, oznaczonych chemicznie.

racyjnej, przy współczynniku sprawności 36%, 
uzyskuje się 6-10 kWh/m3 biogazu. Wydajność 
„biogazową” substratu – ilość wyprodukowanego 
biogazu, podaje się w litrach skorygowanych na 
1 kg organicznej suchej masy (ln  kg OSM) lub w 
m3  na 1000 kg świeżej masy.

Objętość gazu jest uzależniona od ciśnienia i 
temperatury. Różnica w objętości może wynosić 
nawet 20%. Objętość wytworzonego gazu na-
leży skorygować w zależności od temperatury i 
ciśnienia, uzyskując wartości normalne wyrażone 
w litrach normalnych (ln ) przy: 
temperaturze (t) = 273,15 o K  lub Oo C,
ciśnieniu (P) = 101325 Pa = 1,01325 bar = 
    =1013,25 mbar,
wilgotności = 0 % wilgotności.

Zespół Pracowników do spraw biogazu przy 
KTBL (KTBL-Arbeitsgruppe „Biogasertrage”) 
opracował metodę szacowania wartości bioga-
zowej substratu na podstawie zawartości białka 
surowego, tłuszczu surowego, włókna surowego 
i bezazotowych wyciągowych i ich strawności, 
analogiczne jak przy obliczaniu wartości ener-
getycznej pasz.

Na podstawie przeprowadzonych badań, 
ustalono jakie ilości biogazu i zawartego w nim 
metanu, powstają z poszczególnych składników. 
Z 1 kg strawnych składników uzyskuje się nastę-
pujące ilości biogazu i zawartości w nim metanu:
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Zawartość białka surowego, tłuszczu surowego, 
włókna surowego i bezazotowych wyciągowych, 
oznacza się stosując metodę weendeńską lub korzy-
stając z tabel składu chemicznego pasz, w których 
podana jest zawartość poszczególnych składników 
pokarmowych i ich strawność. Zasada polega na 
obliczeniu:

– zawartości składników w g/kg suchej masy
– zawartości składników strawnych g/kg suchej 

masy
– zawartości składników strawnych w g/kg suchej 

masy organicznej
– produkcji biogazu w litrach/kg suchej masy 

organicznej
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– zawartości w biogazie metanu w % v/v 
– produkcji biogazu m3/1000 kg substratu.

W tabeli 1 podano przykłady obliczania pro-
dukcji biogazu i zawartości w nim metanu z na-
stępujących substratów: kiszonka z całych roślin 
kukurydzy w dojrzałości mlecznej i woskowej 
ziarna, porost łąkowy i GPS.

Przy fermentacji metanowej kiszonki z kuku-
rydzy w dojrzałości mlecznej ziarna uzyskuje się 
540 litrów biogazu o zawartości 53,2 % v/v metanu  
z 1 kg suchej substancji organicznej. Z 1000 kg 
świeżej masy kiszonki uzyskuje się 101 m3 (540 
x 0,935 x 0,20 = 101).

Dla pozostałych kiszonek przeprowadzono 
analogiczne wyliczenia. Z wyliczeń wynika, że 
z 1 tony uzyskuje się następujące ilości biogazu:

Przedstawiona metoda w porównaniu do 
metod laboratoryjnych pozwala na szybkie 
uzyskanie wyników, przy niskich kosztach. 
Stwierdzono dużą zgodność uzyskanych 
wyników z metodami laboratoryjnymi, któ-
rych badania polegają na określaniu ilości  
i jakości biogazu. Ten model szacowania substra-
tów jest powszechnie stosowany i bardzo przydatny 
przy opracowywaniu założeń inwestycyjnych i 
planowaniu potrzeb surowcowych dla biogazowni. 

dr hab. inż. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
prof. dr hab. Witold Podkówka

Wyższa Szkoła Środowiska  
w Bydgoszczy
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 Głownia guzowata kukurydzy
 Niebezpieczny rabuś składników pokarmowych 
 Nie stwarza bezpośredniego zagrożenia – dla zdrowia zwierząt
Głownia guzowata kukurydzy występuje na te-

renie całego kraju. Jej częstotliwość występowania  
w poszczególnych latach jest bardzo zróżnicowana.  
W normalnych warunkach liczba porażonych 
roślin waha od 1 do 3%. W niektórych latach, 
lokalnie porażenie plantacji może wynosić 10%. 
Znane są przypadki plantacji kukurydzy, których 
porażenie wynosiło 25%, czyli co czwarta roślina 
była porażona głownią.

Nasileniu w jej występowaniu sprzyja ciepła i 
deszczowa pogoda. Najkorzystniejszymi dla roz-
woju choroby są wysokie temperatury wynoszące 
26-34oC. Cykl rozwojowy jednej generacji patoge-
na wynosi od 1 tygodnia (warunki optymalne) do 
kilku tygodni, przy mniej korzystnych warunkach, 
zwłaszcza przy stosunkowo niskich temperatu-
rach. W ciepłe lata choroba występuje często w 
większym nasileniu, niż w latach chłodnych. W 
warunkach sprzyjającej infekcji – susza poprze-
dzająca opady w okresie intensywnego wzrostu 
kukurydzy, uszkodzenia spowodowane gradem i 
szkodnikami (larwy ploniarki zbożówki, mszyce 
i inne), porażeniu głownią może ulegać większość 
roślin, w rejonie występowania ekstremalnie 
zmiennej pogody. Uszkodzone rośliny ułatwiają 
wnikanie zarodników do tkanek roślin. Choroba 
opanowuje kolbę, roślina nie wytwarza ziarna, 
wówczas następuje istotne obniżenie plonu oraz 
zmiana w zawartości składników pokarmowych.

Zawartość składników pokarmowych w 
porażonej zielonce z całych roślin kukurydzy

Z tego samego łanu wybrano rośliny porażone 
głownią – każda kolba była porażona grzybem i 
rośliny zdrowe. Zawartość składników przedstawia 
się następująco:

W suchej masie zielonki z całych roślin kuku-
rydzy zwiększyła się zawartość włókna surowego 
i tłuszczu surowego oraz zmniejszyła się zawartość 
związków bezazotowych wyciągowych. Zmalała 
wartość energetyczna zielonki porażonej o 20%, 
natomiast białka strawnego o 30%.

Jakość kiszonki
Porażenie głownią zielonki z całych roślin ku-

kurydzy nie miało istotnego wpływu na przebieg 
procesu fermentacji. Wskaźniki charakteryzujące 
przebieg fermentacji przedstawiają się następująco:

Wartość pokarmowa kiszonki
Zawartość składników i wartość pokarmowa 

kiszonki z całych roślin kukurydzy zdrowej i 
porażonej głownią przedstawia się następująco:

Przedstawione wyniki wskazują, że kiszonka  
z kukurydzy porażonej głownią cechuje się niższą 
zawartością bezazotowych wyciągowych, wyższą 
zawartością włókna surowego. Wartość energetycz-
na kiszonki jest o 20% niższa, natomiast białkowa  
o 30%. Z wyliczeń wynika, że każdy 1% porażo-
nych roślin obniża wartość energetyczną o 0,02%, 
zaś w zawartości białka o 0,03%. Przykładowo 
zielonka nie porażona ma wartość 6,25 MJ NEL 
i 65 g białka w 1 kg S.M. Z wyliczeń wynika, że 
przy 5% porażeniu, wartość pokarmowa kiszonki 
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będzie wynosiła 6,15 MJ NEL/kg S.M (0,02 x 5 
= 0,10;  6,25 – 0,10 = 6,15), zaś białka 64,85 g/kg 
S.M (0,03 x 5 = 0,15;  65 – 0,15 = 64,85).

Przytoczone wartości są średnimi i obarczone 
pewnym błędem, jednak pozwalają na oszacowa-
nie wartości pokarmowej kiszonki w zależności 
od stopnia porażenia.

Kiedy zakiszać porażoną kukurydzę?
Przy zakiszaniu zielonki z całych roślin kuku-

rydzy porażonych głownią, należy zwracać uwagę 
na zawartość suchej masy, Najlepiej zielonkę 
zakiszać przy zawartości suchej masy minimum 
28%, lecz nie więcej niż 35%. Wynika to z faktu, 
że przy tym poziomie suchej masy uzyskuje się od-
powiednie utłoczenie, które powinno wynosić 186 
kgSM/m3. Takie utłoczenie pozwala na minimalne 
pozostawienie powietrza w stosie kiszonkowym. 
Przy wyższym poziomie suchej masy występują 
trudności w dokładnym utłoczeniu, zwłaszcza na 
obrzeżach pryzmy lub przy ścianach zbiornika. 
Z chwilą rozpoczęcia wybierania kiszonki słabo 
ubitej, powietrze łatwo penetruje w głąb stosu 
kiszonkowego. Przy zawartości suchej masy 40% 
i więcej, dokładne utłoczenie jest utrudnione. Po-
zostają wolne przestrzenie pomiędzy cząsteczkami 
paszy, w których znajduje się powietrze. Powoduje 
ono pleśnienie paszy i możliwości powstawania 
związków toksycznych.

Bywa, że zawartość suchej masy w zielonce  
z całych roślin kukurydzy przekracza 35% i więcej. 
W tym przypadku zaleca się zakiszać kukurydzę  
z dodatkiem wysłodków buraczanych o zawartości 
około 10% suchej masy w ilości do 10%. Wysłodki 
prasowane o zawartości suchej masy w tym przy-
padku są mniej przydatne. Można stosować młóto 
browarniane, wywar gorzelany, pulpę ziemniacza-
ną. Dodawanie wody nie jest wskazane. Lepszym 
dodatkiem jest serwatka.

Zaleca się stosować preparaty konserwujące 
chemiczne np. FRA SIL PL, który w swoim skła-
dzie zawiera kwas mrówkowy, mrówczan sodu  
i kwas propionowy. Można stosować KEMISIL  
o podobnym składzie, jak również kwas mlekowy. 
Dodatki mikrobiologiczne są mniej skuteczne. 

 
Szkodliwość głowni guzowatej dla zwierząt
Przeprowadzone badania żywieniowe na bydle 

opasowym i krowach mlecznych, żywionych zain-
fekowanymi kiszonkami z całych roślin kukurydzy  
ad libitum, nie miało wpływu na wyniki produk-

cyjne i zdrowie zwierząt. Pomimo pozytywnych 
wyników badań przeprowadzonych w Bawarskim 
Krajowym Instytucie Produkcji Zwierzęcej Grub, 
zaleca się ograniczenie stosowania zainfekowa-
nych kiszonek w żywieniu samic ciężarnych. Dla 
krów mlecznych w okresie zasuszania, dzienna 
dawka kiszonki z całych roślin kukurydzy pora-
żonej głownią w ilości do 5 kg na sztukę. Jeżeli 
porażenie jest duże i wynosi powyżej 20%, takiej 
kiszonki nie należy skarmiać krowami wysoko 
cielnymi. Dla krów w okresie laktacji, udział zain-
fekowanej kiszonki, w dziennej dawce żywienio-
wej nie powinien przekraczać 40% w przeliczeniu 
na suchą masę.

Dla bydła opasowego nie ma ograniczeń przy 
skarmianiu kiszonki porażonej głownią.

Należy jednak pamiętać, że wartość pokarmo-
wa kiszonki porażonej jest niższa, co uwzględnia 
się przy bilansowaniu dawek.

Nie zaleca się skarmiania porażonej zielonki  
z kukurydzy, zwłaszcza krowami w okresie za-
suszenia. 

Podsumowując należy stwierdzić, ze w walce  
z głownią zaleca się uprawiać odmiany odporne, 
zaprawiać nasiona, jak również przerwa w uprawie 
na polach porażonych. Pomimo wymienionych 
zaleceń, występowanie głowni guzowatej kukury-
dzy, jest uzależnione od warunków pogodowych. 
Maja one duży wpływ na porażenie roślin. Głow-
nia guzowata kukurydzy nie wytwarza toksyn 
i nie zagraża zdrowiu zwierząt, a także nie ma 
wpływu na pogorszenie walorów smakowych 
paszy. 

prof. dr hab. Witold Podkówka
Wyższa Szkoła Środowiska  

w Bydgoszczy
dr hab. inż. Zbigniew Podkówka

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
w Bydgoszczy
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Aktualny rynek kukurydzy cukrowej w świecie

W 2006 roku światowa produkcja ziarna kuku-
rydzy cukrowej wyniosła blisko 600 tys. ton. Dla 
porównania dodam, że w Polsce przekroczyliśmy 
30 tys. ton. Ponad 40% światowej produkcji tej 
rośliny pochodzi z nasion firmy Syngenta. Bardzo 
duży udział w dystrybucji nasion tej rośliny ma 
również firma Seminis. W Polsce przeszło 50% 
produkcji surowca pochodzi właśnie z odmian 
tej hodowli.

Nadal największa powierzchnia uprawy kuku-
rydzy cukrowej znajduje się w północnej części 
Stanów Zjednoczonych i na południu Kanady. 
Mimo, że w USA zajmuje ona obszar przeszło 
200 tysięcy hektarów, co stanowi około 15% 
powierzchni przeznaczonej pod warzywa, to 
od lat 90-tych zanotowano spadek powierzchni 
jej uprawy o blisko 100 tys. ha. Spożycie jest 
nadal wysokie, przekraczające 11 kg na jednego 
mieszkańca. Od niedawna bardzo dużym pro-
ducentem kukurydzy cukrowej są Chiny, gdzie 
powierzchnia uprawy przekracza 100 tys. ha. 
Dużymi producentami są także Brazylia i Austra-
lia (po ok. 40 tys. ha) oraz Tajlandia – azjatycki 
„tygrys” w produkcji tej rośliny (ok. 30 tys. ha), 
gdzie zbiera się 3 plony kukurydzy w ciągu roku. 
Kraj ten obecnie śmiało wprowadza odmiany 
transgeniczne odporne na pasożytnicze owady. W 
Brazylii koszty produkcji są od 40 do 50% niższe 
niż w krajach Unii Europejskiej. W Europie spo-

Kukurydza cukrowa jest powszechnie uprawiana w zasadzie we wszystkich krajach, w któ-
rych uprawia się ją na cele pastewne i przemysłowe. Wielkość jej produkcji w poszczególnych 
krajach jest dość zróżnicowana i zależy głównie od tradycji i przyzwyczajeń konsumentów 
oraz stanu rynku surowcowego kukurydzy cukrowej i przemysłu przetwórczego. Szacunkowe 
powierzchnie uprawy kukurydzy cukrowej w niektórych krajach przedstawiono w tabeli 2, 
natomiast rozmieszczenie geograficzne na rys. 1.

życie kukurydzy cukrowej jest znacznie mniejsze, 
chociaż w ostatnich latach obserwuje się wyraźny 
wzrost, a powierzchnia uprawy przekracza łącznie 
100 tys. ha. Stosunkowo wysokie spożycie jest w 
krajach północnych. Dość powszechnie jest ona 
uprawiana w krajach Bałkańskich, w cieplejszych 
rejonach Rosji oraz w Niemczech i Holandii. W 
Europie zasięg jej uprawy dochodzi do południo-
wych rejonów Finlandii. Mimo dość niskich tem-

peratur tam występujących, kukurydza 
cukrowa osiąga dojrzałość konsumpcyj-
ną. W Europie dominującym producen-
tem kukurydzy cukrowej są aktualnie 
Węgry, gdzie w 2006 roku uprawiano te 
roślinę na powierzchni przeszło 35 tys. 
ha, z czego aż 25 tys. z przeznaczeniem 
na ziarno konserwowe (puszki), a resztę 
głównie do mrożenia. Francja, drugi 
co do wielkości europejski potentat, 
produkuje kukurydzę cukrową na po-
wierzchni około 30 tysięcy ha, głównie  
z przeznaczeniem na ziarno do pro-
dukcji konserw. Poza tym kukurydzę 

cukrową produkują Niemcy (8000 ha), Włochy 
(4000 ha), czy Hiszpania (2400 ha). Kraje Euro-

Całe rośliny i kolba kukurydzy cukrowej (Fot. H. Waligóra)

Orientacyjne geograficzne rozmieszczenie uprawy kukurydzy  
cukrowej na świecie
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py Wschodniej i Centralnej produkują kukury-
dzę łącznie na powierzchni około 12 tysięcy ha 
(Ukraina, Mołdawia, Serbia, Słowacja, Bułgaria, 
Czechy). Znaczącym producentem na Bliskim 
Wschodzie jest Izrael (4000 ha). W najbliższych 
kilku latach produkcja kukurydzy cukrowej w 
Rosji, Mołdawii i na Ukrainie ma osiągnąć 20 

tysięcy hektarów. Od kilku lat czynione są próby 
uprawy kukurydzy cukrowej w Północnej Afry-
ce. Konieczne na pewno będzie nawadnianie 
plantacji, szczególnie w okresach krytycznych 
dla tej rośliny. Można tu wymienić takie kraje 
jak Egipt, Tunezja czy Maroko.

Do niedawna jedną z przyczyn uprawy 
kukurydzy cukrowej w Polsce na stosunkowo 
niewielkiej powierzchni był brak wartościo-
wych odmian polskich na rynku nasiennym 
oraz odmian o różnej wczesności i przydatności 
do konsumpcji bezpośredniej i dla przemysłu 
przetwórczego. Obserwowany duży postęp 
hodowlany w przypadku tej rośliny wyraża się 
obecnością na rynku znacznej liczby nowych 
odmian mieszańcowych, których przekazanie 
do praktyki rolniczej będzie jednym z głównych 
czynników sprzyjających postępowi w jej upra-
wie. Obecnie jednak przemysł przetwórczy opie-
ra się głównie na odmianach importowanych. O 
nowych odmianach kukurydzy cukrowej znajdą 
się informacje w innym artykule. 

dr hab. Hubert Waligóra
AR Poznań

Co nowego w odmianach kukurydzy cukrowej?
Jeszcze niedawno do czynników ograniczających uprawę kukurydzy cukrowej należał brak 

jej war tościowych odmian na rynku. Obserwowany duży postęp hodowlany w kukurydzy cukro-
wej wyraża się obecnością na rynku znacznej ilości nowych odmian mieszańcowych o wysokich 
warto ściach gospodarczych.

Charakteryzują się one dużą odpornością na 
choroby i szkodniki, różną wczesnością oraz wyso-
kimi plonami i dobrą jakością ziarniaków zarówno 
do bezpośredniego spożycia, jak również dla prze-
mysłu owocowo-warzywnego. Stąd producenci 
mają do wyboru cały szereg odmian różniących się 
długo ścią okresu wegetacji, zawartością cukru oraz 
przy datnością do różnych kierunków użytkowania. 
Dłu gość okresu wegetacji dostępnych obecnie 
nowych odmian kukurydzy cukrowej waha się od 
około 90 do 140 dni. Należy pamiętać, że w mniej 
korzyst nych warunkach klimatycznych (północne 
rejony kra ju) należy uprawiać odmiany wcześniej-
sze, natomiast w najkorzystniejszych można siać 
odmiany później sze, które są z reguły plenniejsze.

Dla przypomnienia – w uprawie znajdują się od-
miany mieszańcowe (F1) kukurydzy cukrowej nor-
malnie słodkiej (sugary), gdzie zawartość cukrów 

wynosi 4-6% w świeżej masie i jest determinowana 
genem Su oraz odmiany super słodkie (shrunken),  
o zawartości cukru 8-12% w świeżej masie wa-
runkowanej przez gen sh2. Pośrednią zawartość 
cukrów, 6-8%, wykazują odmiany o podwyższonej 
zawartości cukrów (sugar enhasement - se).

Również w 2007 roku na rynku nasien nym 
pojawiło się kilkanaście nowych od mian kuku-
rydzy cukrowej. Przed dopuszcze niem ich do 
uprawy trzeba określić ich war tość gospodarczą 
oraz przydatność do na szych warunków klima-
tycznych i glebo wych. Od wielu lat taką oceną 
odmian ku kurydzy cukrowej zajmuje się Katedra 
Upra wy Roli i Roślin Akademii Rolniczej im. A. 
Cieszkowskiego w Poznaniu. W 2007 roku ocenie 
poddano kilkadziesiąt odmian, a charakterystykę 
najnowszych odmian przedstawiono poniżej.
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Warunki termiczne w sezonie wegeta cyjnym 
2007 roku sprzyjały dobre mu wzrostowi, rozwojowi  
i w konsekwen cji również plonowaniu kukurydzy 
cukro wej. Warunki wilgotnościowe były w zasadzie 
również sprzy jające, jednak nie wpłynęły znacząco 
na plo ny. Plony kolb oraz dłu gość okresu wegetacji 
wybranych odmian przedstawiono obok w tabeli.
Najbardziej popularna odmiana kukurydzy cukro-
wej w Polsce Sweet Trophy w 2007 roku upla-
sowała się dopiero na 18 miejscu pod względem 
plonowania. Jest to dowód na to, że nowe mieszańce 
kukurydzy cukrowej są coraz plenniejsze, choć 
niestety późniejsze. 
Poniżej zamieszczono charakterystykę najszerzej 
uprawianych odmian kukurydzy cukrowej w Polsce.
SWEET TROPHY. Mieszańcowa, super słodka, 
wczesna odmiana firmy Seminis. Jedna z najsze-
rzej uprawianych odmian kukurydzy w naszym 
kraju. Zaletą jej jest możliwość siewu w różnych 
terminach, niezawodna w lata chłodne. Rośliny 
około 180 cm wysokości, tworzą zwykle jedną 
wysoko osadzoną kolbę, dzięki czemu nadaje się 
do mechanicznego zbioru. Kolby długie, kształtu 
cylindrycznego. Ziarniaki żółte, bardzo smaczne. 
Nadaje się zarówno dla potrzeb przemysłu prze-
twórczego, jak i do bezpośredniej konsumpcji.
CANDLE. Mieszańcowa, super słodka, wczesna 
odmiana firmy Seminis. Wysokość słabo krze-
wiących się roślin dochodzi do 160 cm. Kolby 
umieszczone stosunkowo nisko, długie, średnio 
grube, kształtu cylindrycznego. Wierzchołek 
kolby całkowicie zaziarniony. Odznacza się 
bardzo dobrą jakością plonu i bardzo dobrymi 
właściwościami smakowymi. Przeznaczona do 
bezpośredniej konsumpcji i dla potrzeb przemysłu 
przetwórczego. 
CHALLENGER.  Mieszańcowa, super słodka, 
średnio wczesna odmiana firmy Seminis. Rośliny 
dochodzą do 200 cm wysokości. Kolby osadzone 
na wysokości około 60 cm, posiadają długość 
około 21 cm, są cylindryczne. Mieszaniec ten jest 
bardzo odporny na wyleganie. Dostosowany do 
różnych warunków uprawowych. Przeznaczony 
jest do konserwowania i mrożenia ziarniaków oraz 
zamrażania kolb w opakowaniach hermetycznych.
GOLDA. Średnio wczesna, super słodka, mie-
szańcowa odmiana firmy Pop Vriend B. V. Jedna z 
wyższych odmian – wysokość około 225 cm, kol-
by osadzone na wysokości około 70 cm. Dość duża 
tendencja do rozkrzewiania. Kolby długie – ponad 

20 cm, o średnicy około 4,8 cm. Ziarniaki żółte,  
o bardzo dobrej jakości. Polecana na świeży rynek  
i do przetwórstwa.
DIXON. Mieszańcowa, średnio wczesna, super 
słodka odmiana firmy Syngenta. Wysokość roślin 
dochodzi do 230 cm, kolby osadzone na wyso-
kości około 70 cm. Kolby długości około 19 cm. 
Odmiana przeznaczo na dla potrzeb przetwórstwa 
i do bezpośredniej kon sumpcji.
CABARET. Super słodka, średnio późna, mieszań-
cowa odmiana firmy Seminis. Odmiana o dwuko-
lorowych ziarnia kach - żółtych i białych. Rośliny  
o wyrównanym po kroju i wysokości około 200 
cm. Kolby osadzone na wysokości około 70 cm, 
długości około 20 cm. Polecana przde wszystkim 
do bezpośredniej kon sumpcji.
BANDIT. Super słodka, mieszańcowa, średnio 
wczesna odmiana firmy Nickerson-Zwaan. Ro-
śliny osiągają wysokość około 150 cm, kolby 
osadzone na wysokości około 45 cm. Długość kolb 
około 20 cm. Odmiana prze znaczona zarówno do 
przetwórstwa, jak i do bez pośredniej konsumpcji.
ENDEAVOR. Wczesna, super słodka, mieszań-
cowa odmiana firmy Seminis. Rośliny wysokości 
około 200 cm, kolby osadzone na wysokości około 
60 cm. Kolby długości około 20 cm. Odmiana 
przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji.
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ESQUIRE. Wczesna, super słodka odmiana firmy 
Seminis. Mieszaniec ten tworzy rośliny wysokości 
około 180 cm, kolby osadzone na wysokości około 
50 cm. Kolby długości około 20 cm i średnicy 
około 4,7 cm. Odmiana przeznaczona do obu 
kierunków użytkowania.
ELTORO. Mieszańcowa, średnio wczesna, super 
słodka od miana firmy Seminis. Rośliny wysokości 
180 cm, kolby osadzone na wysokości około 60 
cm. Dłu gość kolb około 19 cm i średnicy około 
4,8 cm. Odmiana prze znaczona do bezpośredniej 
konsumpcji i przemysłu przetwórczego. 
SHAKER. Średnio wczesna, super słodka, mie-
szańcowa odmiana firmy Seminis. Posiada kolby 
długości powyżej 19 cm, rośliny dorastają do 
około 200 cm, kolby osadzone na wysokości około 
80 cm. Odmiana przeznaczona do przetwórstwa i 
do bezpośredniego spożycia.
SHIMMER. Super słodka, średnio wczesna, 
mieszańcowa odmiana firmy Seminis. Tworzy 
wysokie rośliny – 210 cm, wysokość osadzenia 
kolb – około 75 cm. Kolby długości powyżej 19 
cm, średnica przekracza 5 cm. W kolbie ponad 
600 sztuk ziarniaków. Odmiana polecana do bez-
pośredniego spożycia.
POWERHOUSE. Mieszańcowa, średnio wcze-
sna, super słodka odmiana firmy Seminis. Posiada 
kolby długości powyżej 18 cm i o średnicy około 
4,9 cm, rośliny dorastają do około 170 cm, kolby 
osadzone na wysokości około 60 cm. Odmiana 
przeznaczona do przetwórstwa i do bezpośred-
niego spożycia.
MEMPHIS. Super słodka, średnio wczesna, 
mieszańcowa odmiana firmy Syngenta. Rośliny 
osiągają wysokość około 170 cm, wysokość osa-
dzenia kolb około 50 cm. Kolby długie – ponad 
21 cm i średnicy około 4,5 cm. Liczba ziaren w 
kolbie – około 600 sztuk. Odmiana polecana do 
bezpośredniego spożycia.
BASIN. Mieszańcowa, super słodka, średnio 
wczesna odmiana firmy Seminis. Tworzy rośliny 
wysokie – około 190 cm, kolby na wysokości 60 
cm. Kolby długości przeszło 21 cm i średnicy 
około 4,7 cm. Przeznaczona do bezpośredniej kon-
sumpcji i dla potrzeb przemysłu przetwórczego.

dr hab. Hubert Waligóra
AR Poznań
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Każdy klient może, i powinien, zażądać 
od sprzedawcy wapna atestu, gdyż sama cena 
nie powinna być czynnikiem decydującym o 
zakupie danego nawozu. Dla rolnika ze wzglę-
dów praktycznych ważna jest zawartość w 
nawozie CaO lub CaCo3, jego rozdrobnienie 
określone przez przesiew i odsiew, które wpły-
wają nie tylko na szybkość działania nawozu  
w glebie, ale również wymuszają sposób rozsia-
nia – im bardziej pyliste wapno – tym trudniej 
je rozsiać. Wapno dokładniej rozdrobnione jest 
zwykle efektywniejsze, ale należy pamiętać, że 
dla reaktywności danego wapna ma duże zna-
czenie pochodzenie skały macierzystej. Niektóre 
dolomity pomimo dokładnego rozdrobnienia 
pozostają słabo reaktywne, natomiast reaktywność 
innych po dokładniejszym zmieleniu wzrasta o 
15-20%. Jest to niewiele, ale warte naszej uwa-
gi. Zwykle starsze pokłady są mniej aktywne 
(bardziej twarde), niż te „młodsze” geologicznie. 
Natomiast wapna węglanowe wykazują bardzo 
duży wzrost reaktywności wraz ze wzrostem roz-
drobnienia. Zbadane przez nas wapna węglanowe 
wykazywały reaktywność na poziomie 40-60%,  
a po zmieleniu na pył – ponad 90%!

Nie bez znaczenia jest zawartość w nawozie 
wody, która z jednej strony powoduje, że wapno 
się mniej pyli w czasie wysiewu, ale z drugiej… 
płacimy za nią jak za nawóz. Tutaj warto zaznaczyć, 
że podawane w atestach zawartości CaO lub CaCO3 
są przeliczone na suchą masę nawozu. Zwykle 
zawartość wody w wapnie nie jest wysoka, ale 
nie powinna być pomijana, gdyż są nawozy, w 
których wynosi ona ponad 30% (margle, wapna 
posodowe, niektóre kredy).

Powoli przechodzimy do odpowiedzi na po-
stawione w tytule pytanie. Otóż charakterystyki 
wapna dostępnego na polskim rynku pomijają 

Teoretyczne podstawy wapnowania, rodzaje i zawartość składników w nawozach wapniowych 
– popularnie zwanych wapnami – to tematy, w których trudno dodać coś nowego. Dociekliwy 
czytelnik jest w stanie zdobyć te informacje w literaturze lub internecie. Jednak wapnowanie, 
jako szczególnie ważny zabieg agrotechniczny wymaga bardziej dokładnego rozeznania tematu, 
niż się powszechnie przyjmuje. Znamy oczywiście zalecenia dawek wapna przeliczonego na CaO 
w zależności od rodzaju gleby i jej odczynu, znamy wymagania roślin… Z tej strony nasza wiedza 
wydaje się być wystarczającą, ale wiemy również, że na rynku dostępne są różne wapna, a także 
to, że różnią się one składem, ceną i prawdopodobnie… efektywnością działania. I tak faktycznie 
jest, ale jak możemy jako potencjalny kupujący sprawdzić czy oferowany nam towar spełni nasze 
oczekiwania? Jak wyliczyć realny koszt zmiany odczynu (pH) na naszym polu? Jak porównać 
różne oferty między sobą, aby wybrać tę najkorzystniejszą? Dużo pytań, a jakby mniej odpowiedzi.

Czy o wapnie powiedziano już wszystko?

kilka ważnych jego cech: stopień przemiału, często 
brak informacji o zawartości wody, aktywność i 
stopień przemiału. Zamiast tego na fakturze wid-
nieje nazwa „wapno”, która niewiele nam mówi 
o nawozie, który właśnie przywieziono na pole. 
Oczekiwałoby się czegoś więcej w dobie rynku 
konsumenta – choćby atestu z bieżącej produkcji, a 
nie takiego sprzed kilku lat… Skała wapniowa jest 
wytworem naturalnym i nie zawsze jednolitym.

W 21 krajach Unii Europejskiej (ale nie w 
Polsce!) obowiązuje Norma europejska EN 
12945:2002, która określa sposób oznaczenia 
aktywności wapna – czyli cechy najważniejszej 
dla rolnika. W oparciu o normę PN-EN 12945 
z maja 2004 sporządzonej w oparciu o Normę 
europejską EN 12945:2002 firma „Agrohandel” 
Teresy Mocnej z Koszalina wykonała dodatkowe 
oznaczenie aktywności nawozów wapniowych 
obecnych na rynku, a niektóre wyniki zestawiono 
w tabeli. Analizując je utwierdzamy się w prze-
konaniu ich celowości ich przeprowadzenia. W 
chwili obecnej takie badania na zlecenie wykonuje 
IUNG w Puławach. Należałoby dążyć, aby takie 
badania były powszechne i ich wyniki znalazły 
zastosowanie w praktyce rolniczej przy ustala-
niu dawek wapna. 

Co jednak może zrobić rolnik, który nie dys-
ponuje umiejętnościami miareczkowania, ani 
potrzebnym sprzętem i chemikaliami?  Oczekiwać 
pełnej informacji od firmy sprzedającej. Jednak, 
jeśli nie korzystamy z dotacji na zakup wapna 
to producent nie musi przedstawić na nie atestu. 
Wskazanym byłoby, aby takowy atest z bieżącej 
produkcji dołączał do dokumentów sprzedaży. 
Pamiętajmy jednak, że sam atest wskazuje na 
zawartość % CaO i MgO, ale nic nie mówi nam 
o reaktywności danego wapna. Tu ukłon w stronę 
jednostek wydających pozwolenia na eksplo-
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atację złóż w celu produkcji z nich nawozów 
wapniowych, aby przed wydaniem takiego po-
zwolenia badały nie tylko zawartości CaO, MgO  
i przemiały, ale również wykonywały obligatoryjnie 

Przykładowe parametry nawozów wapniowych

Aparat do oznaczania reaktywności wapna

badania reaktywności potencjalnych nawozów pro-
dukowanych z tego złoża w przyszłości. Należałoby 
w chwili obecnej, gdy dysponujemy odpowiednio 
tego celu metodyką badań, zweryfikować wydane 
już zezwolenia na eksploatację złóż do celów pozy-
skiwania z nich nawozów i cofnąć te z nich, które są 
bardzo mało reaktywne. Jest to uzasadnione ekono-
micznie, gdyż rolnik jest zainteresowany skutkiem 
zastosowania danego nawozu i wybierając bardziej 
reaktywne wapno uzyskuje lepszy efekt ponosząc 
niższe koszty. Dodatkowo bardzo wysokie koszty 
transportu stawiają pod znakiem zapytania dalsze 
użytkowanie wielu złóż skał twardych, które nawet 
po dokładnym zmieleniu nie uzyskują satysfakcjo-
nującej nas reaktywności. 

Poza atestem i wynikami badania reaktywno-
ści wapna należy na bieżąco kontrolować metodą 
sitową skład granulometryczny wapna, który jeśli 
jest nieodpowiedni jest pierwszym sygnałem ostrze-
gawczym o jego złej jakości (raczej się nie zdarza, 
aby wapno było zbyt mocno zmielone) i zawartość 
w nim wody.

Poniżej podamy przykłady (bez podawania 
nazw handlowych nawozów) liczby zobojętniania 
(aktywności) oznaczonej metodą miareczkowania 
zgodnie z normą PN-EN 12945.

mgr inż. Teresa Mocna, 
dr inż. Adam Majewski
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Kukurydza w województwie podlaskim
Wiosna fenologiczna rozpoczyna się w województwie podlaskim zwykle o około 2 tygodnie póź-

niej a zima o około 2 tygodnie wcześniej niż w południowo-zachodniej części Polski. Postępujące 
zmiany w klimacie w kierunku ocieplenia a także coraz częściej występujące anomalie pogodowe 
powodują potrzebę modyfikacji technologii uprawy, doboru odmian a nawet gatunków roślin do 
uprawy na Podlasiu. Przykładem takich modyfikacji jest dynamiczny wzrost powierzchni uprawy 
kukurydzy która dzięki postępującym zmianom klimatycznym a także w bardzo dużym stopniu 
dzięki wyhodowaniu nowych odmian uprawiana jest z powodzeniem w całym województwie. 

Jakość gleb w województwie też nie jest czyn-
nikiem sprzyjającym w rozwoju rolnictwa gdyż: 
– 43,8% zajmują gleby bardzo słabe (komplek-
sy – 6,7,9), 16,4% – gleby słabe (kompleks 5) i 
39,8% – gleby dobre i średnie – 39,8%. Ponadto 
około 80% gleb ma odczyn kwaśny.

Inne czynniki powodują, że wskaźnik walory-
zacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi w 
województwie zaledwie 55 pkt. (w kraju – 66,6) 
co plasuje województwo na ostatnim miejscu.

Mimo to, pogłowie bydła w województwie sys-
tematycznie wzrasta osiągając w czerwcu 2006 roku 
ogółem 759,1 tys. sztuk w tym krowy mleczne 413,6 
tys. sztuk. Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych 
wyniosła 68,8 sztuk (w kraju 37,8 DJP) i wzrosła  
w stosunku do roku 2005 o 1,6 sztuk. Dominu-
jącym kierunkiem i podstawą bytu wielu go-
spodarstw jest produkcja mleka. Skup mleka w 
województwie podlaskim w 2006 roku wyniósł 
1574 milionów litrów. Szacuje się, że co 6 szklan-
ka mleka wyprodukowana w Polsce pochodzi z 
województwa podlaskiego.

Czynniki powyższe w połą-
czeniu z efektywnym doradz-
twem, w tym organizowanymi 
przez Podlaski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Szepietowie 
i Polski Związek Producentów 
Kukurydzy od 6 lat Podlaskimi 
Dniami Kukurydzy spowodowały 
niespotykany w innych częściach 
kraju rozwój uprawy kukurydzy.

W województwie podlaskim 
kukurydza zajmuje około 8% 
powierzchni zasiewów skutecznie 
wypierając z uprawy ziemniaki 
a nawet buraki cukrowe. Udział 
kukurydzy w powierzchni roślin 
pastewnych w województwie 
wynosi 38,3%. Szacunki PODR 

wskazują, że w roku 2007 powierzchnia upra-
wy kukurydzy ogółem (na zielonkę i na ziarno) 
zbliżyła się do wielkości 59 tys. hektarów a 
plon a średni plon zielonki może być rekordowy  
w granicach 50 ton z 1 ha. 

Stosunkowo najwięcej kukurydzy uprawia się  
w południowych powiatach województwa, w 
rejonach najlepszych gleb, gdzie najprężniej roz-
wija się produkcja mleka. Najwięcej prób uprawy 
kukurydzy na ziarno podejmują rolnicy w gospo-
darstwach większych obszarowo i bez bydła. W 
roku 2006 zbiór ziarna możliwy był jedynie na 
plantacjach zasianych wcześnie(w kwietniu) i przy 
odmianach najwcześniejszych. Był to więc rok w 
którym rolnicy uprawiający kukurydzę na ziarno 
zawiedli się w związku z tym powierzchnia uprawy 
znów zmniejszyła się. 

Przeciętne plony kukurydzy na ziarno w woje-
wództwie podlaskim kształtują się w wieloleciu na 
poziomie 45 dt z ha, co i tak nie jest złym wynikiem 
jeśli weźmiemy pod uwagę fakt że plony 4 podsta-
wowych zbóż są w granicach 25 dt. Przeciętne plo-

Fot. W. Wróblewska, R. Korczak
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ny kukurydzy na kiszonkę kształtują się na pozio-
mie 45-46 ton z ha przy bardzo zróżnicowanym po-
ziomie plonów w poszczególnych gospodarstwach  
i w latach w zależności głównie od jakości gleb i 
warunków klimatycznych w danym roku. 

W roku 2006 z powodu bardzo niekorzystnych 
warunków klimatycznych (zimny i suchy maj 
oraz susza w czerwcu i lipcu) plony kukurydzy 
na zielonkę były dużo niższe niż w wieloleciu i 
wyniosły średnio w województwie 35,7 tony z 
ha. Szczególnie niskie plony uzyskano na glebach 
lekkich. Wiele plantacji sianych na ziarno było 
zebranych na kiszonkę. Ponadto wiele plantacji 
podobnie jak w roku ubiegłym porażonych było 
w znacznym stopniu przez głownię.

W tym miejscu należy przypomnieć że w roku 
2000 wystąpiła w województwie klęska przymroz-
ków wiosennych i suszy – plon zbóż wyniosły zale-
dwie – 14,9 dt z ha natomiast kukurydzy na ziarno  
44 dt. Kukurydza kiszonkowa uratowała wiele 
stad krów. 

Faktem jest że około 34 tys. rolników zajmu-
jących się w województwie produkcją mleka i 
żywca wołowego nie wyobraża sobie dobrych 
efektów produkcyjnych bez kukurydzy. Dlatego 
corocznie odnotowujemy wzrost powierzchni 
uprawy kukurydzy oraz bardzo duże zaintere-
sowanie i uczestnictwo rolników w Podlaskich 
Dniach Kukurydzy. 

Szacuje się że 2 września 2007 roku w szkole-
niu i pokazach na polu kukurydzy w PODR wzięło 
udział ponad 5 tys. rolników. Były wykłady: 
o doborze odmian do uprawy na kiszonkę i na 
ziarno” oraz o możliwościach uprawy i wyko-
rzystania sorgo. Przedstawiciele 16 najważniej-
sze krajowych i zagranicznych firm nasiennych 
zaprezentowali na poletkach 78 mieszańców 

kukurydzy oraz udzielali wyczerpujących porad. 
Firmy produkcyjno-handlowe i usługowe zwią-
zane z rolnictwem prezentowały swoje oferty w 
tym także pokazywały specjalistyczne maszyny 
potrzebne do produkcji kukurydzy w tym: siecz-
karnie, pługi, siewniki w pokazie pracy na polu 
kukurydzy.

Dodatkową atrakcją był konkurs wiedzy o 
kukurydzy z atrakcyjnymi nagrodami a także 
eksperymentalne poletka z dwiema odmianami 
sorgo, które w roku bieżącym budzi duże zainte-
resowanie rolników.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że rok 
2007, dzięki sprzyjającym warunkom klima-
tycznym jest bardzo korzystny w województwie 

podlaskim dla uprawy kukurydzy. 
Plon zielonki będzie bardzo dobry. 
Jadący do nas uczestnicy z innych 
części kraju stwierdzili, że po prze-
kroczeniu granicy województwa 
zobaczyli „lasy” kukurydzy. Przewi-
dujemy, że powierzchnia uprawy nie 
będzie już tak bardzo rosnąć, gdyż 
poprzednie lata przekonały rolników, 
że wchodzenie z uprawą kukury-
dzy na coraz słabsze gleby, uprawa  
w monokulturze i stosowanie innych 
uproszczeń w naszych warunkach kli-

matyczno-glebowych może być zawodne. Może 
natomiast wzrosnąć zainteresowanie uprawy ku-
kurydzy na biopaliwa, pod warunkiem stworzenia 
odpowiednich warunków. 

Na następnych Podlaskich Dniach Ku-
kurydzy na które jesteśmy umówieni trady-
cyjnie na pierwszą niedzielę września 2008 
roku, będziemy rozmawiać o dalszym do-
skonaleniu technologii w celu podniesienia 
wysokości, jakości i niezawodności plonu  
a także o innych możliwościach jakie daje ku-
kurydza. 

Dziękując za dotychczasowy udział rolnikom i 
firmom zapraszamy za rok do PODR Szepietowo.

mgr inż. Tadeusz Puścian
Główny specjalista ds. roślin 

pastewnych i strączkowych 
Podlaskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powierzchnia uprawy kukurydzy rosła od roku 1999 bardzo dyna-
micznie co obrazuje poniższa tabela:
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Jak zwalczać chwasty 
w uprawie sorga?

Wydaje się, że cechą sorga jest mniejsza reakcja 
na stres spowodowanych deficytem wody, który 
nie ma tak dużego wpływu na wysokość uzyski-
wanych plonów zielonej masy, jak to często zdarza 
się w przypadku uprawy kukurydzy. Ponadto efek-
tywniej wykorzystuje ono gleby lekkie, których w 
naszym kraju jest duży areał.

Sorgo podobnie jak kukurydza charakteryzuje 
się powolnym wzrostem, szczególnie w począt-
kowym okresie wzrostu i tym samym jest mało 
konkurencyjne względem chwastów, a ponieważ 
ma wyższe wymagania termiczne jest siane około 
2 tygodnie później niż kukurydza (po wiosennych 
przymrozkach). Tym samym, aby uzyskać zado-
walające plony należy bezwzględnie wykonać za-
biegi ograniczające występowanie znacznej liczby 
chwastów na plantacji sorga. 

Jednym ze sposobów zwalczania chwastów 
może być wykonanie mechanicznej pielęgnacji 
międzyrzędzi, gdyż sorgo siane jest w szerokie 
rzędy i taki zabieg może być zastosowany.  Ale 
jak wykazują badania wykonane w KURiR AR w 
Poznaniu skuteczność tego zabiegu jest niewystar-
czająca, gdyż pozwala ograniczyć chwasty w 50-
75%. Pewnym ograniczeniem tego zabiegu jest to, 
że zwalczymy chwasty tylko w międzyrzędziach, 
natomiast chwastów, które rosną w rzędzie i w jego 
bliskiej odległości nie ma możliwości zwalczania, 
gdyż uszkodzeniu uległaby roślina chroniona. 
Ponadto taki zabieg może być czasochłonny, 
szczególnie jeśli miałoby to dotyczyć dużych 
areałów uprawy sorga. Przy braku przekonania co 
do skuteczności zastosowania międzyrzędowej 
pielęgnacji mechanicznej w zwalczaniu chwastów 
to należy podkreślić, że jest to jedyna i możliwa 
metoda do zalecania z punktu widzenia prawnego, 
gdyż aktualnie nie ma zarejestrowanych żadnych 

Od kilku lat polscy rolnicy rozpoczęli uprawiać sorgo. Powszechnie jednak wykorzystuje się 
kukurydzę jako roślinę kiszonkową, która jest bardziej wartościową paszą stosowaną w żywieniu 
bydła. Postęp hodowlany sprawił, że kukurydza z powodzeniem może być uprawiana w wielu re-
jonach naszego kraju. Niestety coraz częściej występujące długotrwałe, uciążliwe susze, szczególnie 
w okresie kwitnienia i pylenia, niekorzystnie wpływają na zawiązywanie kolb, udział w nich ziarna 
oraz produkcję zielonej masy. Wielu hodowców bydła chcąc w latach suchych i niekorzystnych 
dla uprawy kukurydzy zabezpieczyć się w pasze objętościowe skłania się do uprawy sorga. Należy 
podkreślić, że kiszonka z sorga nie dorównuje pod względem wartości pokarmowej kiszonce z ku-
kurydzy, ale może być pewnym uzupełnieniem w brakach pasz objętościowych w gospodarstwie 
i stosowana w żywieniu ekstensywnym.

herbicydów, które można by zastosować w uprawie 
sorga nie łamiąc prawa. 

W ostatnich latach prowadzone są pod moim 
kierunkiem badania dotyczące wykorzystania 
różnych herbicydów do zwalczaniu chwastów 
w uprawie sorga. Gatunek ten jest rośliną, która 
swym pokrojem jak i pokrewieństwem w dużym 
stopniu przypomina kukurydzę, dlatego w do-
świadczeniach wykorzystywane są w większości 
preparaty, które powszechnie stosuje się w jej 
uprawie. Nie mniej ważnym czynnikiem decydu-
jącym o możliwości zastosowania herbicydu w 
danej uprawie jest jego ewentualne fitotoksyczne 
oddziaływanie na roślinę uprawną. Jak wskazują 
wyniki przeprowadzonych do tej pory badań, ma to 
duże znaczenie, ponieważ niektóre herbicydy wy-
kazują całkowitą lub przemijającą fitotoksyczność 
względem sorga, a będące tolerancyjne w uprawie 
kukurydzy. Jednym z takich herbicydów jest Ma-
ister 310 WG, dobrze znany i stosowany przez 
rolników, który zastosowany powoduje całkowite 
zniszczenie roślin sorga. Innym herbicydem, który 
może powodować uszkodzenia w postaci białych 
chloroz na liściach jest preparat Callisto 100 SC. 
Wykazuje on przemijające oznaki fitotoksyczności,  
i po ok. 2-3 tygodniach od zastosowania wszel-
kie uszkodzenia ustępują i sorgo w prawi-
dłowy sposób się rozwija dając wysokie plo-
ny zielonej masy. Niewielkie uszkodzenia 
zaraz po wschodach mogą również wystę-
pować po wykonaniu oprysku preparatem 
Banvel 480 SL, ustępujące po ok. 10 dniach  
i nie mające wpływu na dalszy rozwój sorga. Oce-
niano również jeszcze inne herbicydy, które nie 
wykazywały objawów fitotoksyczności wzglę-
dem sorga, a były to: Guardian 840 EC, Mustang 
306 SE oraz Azoprim 50WP (od czerwca 2007 
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herbicydy triazynowe już nie mogą być stosowane 
w uprawie kukurydzy). 

Oceniając powyższe herbicydy pod względem 
skuteczności można stwierdzić, że każdy z nich 
wykazywał średnią lub wysoką skuteczność w 
stosunku do chwastów. Tym samym potwierdza 
to w pełni wiedzę jaką posiadamy stosując te 
herbicydy w kukurydzy. Należy jednak mieć na 
uwadze, że wpływ fitotoksycznego działania tych 
preparatów często na inne gatunki bywa inny i 
prowadzi do zniszczenia plantacji powodując 

straty finansowe, tak jak to może mieć miejsce 
po zastosowaniu herbicydu Maister 310 WG w 
uprawie sorga. Istnieje zatem potrzeba prowa-
dzenia badań, które pozwoliłyby na wskazanie 
preparatów możliwych do zastosowania,  a w 
dalszej kolejności spowodowałyby zarejestrowa-
nie tych herbicydów, tak aby bez żadnych obaw i 
przeszkód prawnych stosować je w uprawie sorga.

dr inż. Witold Skrzypczak
AR Poznań

Po dwóch mało korzystnych latach dla uprawy 
kukurydzy rok 2007 na terenie Polski był dla rol-
ników uprawiających tę roślinę bardzo korzystny  
a sprzyjające warunki pogodowe były praktycznie 
na terenie całego kraju. Wielu rolników po nie-
korzystnych latach zrezygnowało z jej uprawy,  
a zwłaszcza tych produkujących suche ziarno. 
Wierni uprawie kukurydzy w minionym roku 
osiągnęli wysokie plony zarówno kiszonki jak 
również rekordowe plony ziarna, na które bez 
większych trudności mogli znaleźć zbyt po bar-
dzo korzystnych cenach w porównaniu do lat 
poprzednich. Ta korzystna sytuacja dla uprawy 
kukurydzy i wysokie ceny ziarna są spowodo-
wane niskimi zbiorami w efekcie suchego lata 
w większości krajów UE, ale przede wszystkim 
wykorzystywaniem kukurydzy do produkcji ener-
gii odnawialnej tj. do produkcji bioetanolu oraz 
produkcji biogazu. Wiele firm z krajów Europy 
zachodniej zwłaszcza Niemiec poszukiwało na 
polskim rynku ziarna kukurydzy do produkcji 
bioetanolu jak również kiszonki z całych roślin 
do produkcji biogazu. Mamy nadzieje, że również  
w Polsce zacznie się rozwijać produkcja bioeta-
nolu i biogazu do produkcji których kukurydza 
jest jednym z najlepszych surowców. Rysuje się 
za tym duża perspektywa do wzrostu powierzchni 
zasiewów kukurydzy w Polsce. Należy jednak 
poinformować rolników produkujących kukury-
dzę na cele energetyczne, aby przy podpisywa-
niu wieloletnich umów na dostawę ziarna bądź 
kiszonki z całych roślin uwzględniali wzrost 
kosztów produkcji. Według wstępnych prognoz w 
roku przyszłym powierzchnia uprawy kukurydzy 

w Niemczech ma wzrosnąć o ponad 300 tys. ha. 
W programie działania Związku przyję-

tym na 2007 rok przez Walne Zgromadze-
nie naszych członków zrealizowane zostały 
praktycznie wszystkie zadania. Odbyły się 
Dni Kukurydzy w ODR Szepietowo, Hodow-
li Roślin Szelejewo, OHZ Osięciny, RSPU 
Głuchów. Pod patronatem Związku odbyły 
się Dni Kukurydzy w PHU Wieszczyce oraz  
HODROL Żabice. Ponadto prawie wszystkie 
firmy hodowlano-nasienne działające na Pol-
skim rynku organizują własne pokazy polowe 
reklamujące swoje produkty. Wszystkie te 
imprezy odbywają się na terenie całego kra-
ju często przy udziale przedstawicieli PZPK. 
Umożliwia to wszystkim zainteresowanym 
rolnikom uzyskanie niezbędnych informacji 
z zakresu uprawy i wykorzystania kukurydzy.  
W ramach prac Komisji Promocji Kukurydzy 
głównie dla mieszkańców miast odbyły się trzy 
imprezy mające na celu popularyzacje kukurydzy 
wśród konsumentów i były to Labirynt Kukury-
dziany w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, oraz 
Dzień Kukurydzy w Muzeum Etnograficznym 
Ochle k/Zielonej Góry a także w Supermarkecie 
Carrefour Arkadia w Warszawie. Wszystkie im-
prezy zorganizowane w minionym roku w których 
uczestniczył Związek cieszyły się dużym zainte-
resowaniem rolników. Były imprezami popula-
ryzującymi kukurydzę zarówno wśród rolników 
uprawiających kukurydzę jak i jej konsumentów, 
natchnieniem poetów przykładem czego może 
być wiersz napisany na Dzień Kukurydzy w 
Żabicach pt. „O ZALETACH KUKURYDZY” 

Informacje PZPK
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przez Pana Józefa Inorowicza który poniżej za-
mieszczamy. 

O kukurydzy mówimy dużo,  
Chcemy, by dała obfite plony,
Dni Kukurydzy najlepiej wróżą
Kto po zwycięską sięgnie koronę.
Miss Kukurydza jest niezawodna,
Zawsze urodę do końca trzyma;
W powabnej sukni, wysoka, modna,
Piękną kobietę nam przypomina.
A ta, wiadomo, ma wymagania 
Lecz, gdy rozkoszy jej nie skosztujesz, 
Nie poznasz czym jest szkoła przetrwania,
I Wiary w sukces nie odbudujesz. 
Nam kukurydza pewność przywróci,
Że z sił Przyrody czerpać należy,
I gdy już ziarno z niej się wymłóci,
W te jej zalety każdy uwierzy.
Gdy rolnik wiernym będzie do końca,
Ona go nigdy zdradzić nie może,
Bo korzystając z dobrodziejstw Słońca,
Błogosławieństwo zsyła nam Boże. 
Kontynuowano z powodzeniem, wspólnie z  

COBORU Słupia Wielka badania odmianowe  
w ramach systemu doświadczeń PDO. Do serii 
doświadczeń na zbiór ziarna hodowcy zgłosili 
107 odmian; w serii kiszonkowej porównywano 
54 odmiany oraz w doświadczeniach z odmianami 
wczesnymi dla producentów ziarna na terenie 
północnym badano 32 odmiany. Wyniki tych 
badań opublikowane są jak corocznie w wio-
sennym wydaniu czasopisma „KUKURYDZA”. 
Dla odmian z jednego doświadczenia w ziarnie 
zostanie wykonana analiza na wydajność alkoholu 
w przetwórstwie na bioetanol. 

W minionym roku Rada Związku podejmo-
wała działanie w sprawie złagodzenia zarządze-
nia Ministra Rolnictwa w sprawie zwalczania 
zachodniej stonki na plantacjach kukurydzy oraz 
dopuszczenia do stosowania środków ochrony w 
walce ze szkodnikami i chwastami na plantacjach 
kukurydzy. Wystąpiliśmy także do Ministra Rol-
nictwa z propozycją przyspieszenia rejestracji no-
wych herbicydów w obliczu wycofania z uprawy 
preparatów triazynowych oraz rejestracji zapraw 
ziarna kukurydzy chroniących przed uszkodze-
niem stonki kukurydzianej.

W programie działania na 2008 rok planowana 
jest organizacja „Dni Kukurydzy” w: 

PODR Szepietowo – podlaskie, w dniu 7 wrze-
śnia. W PPH Wieszczyce, kujawsko-pomorskie 
w dniu 14 września pod hasłem „Krajowy Dzień 
Kukurydzy” poświęcony kukurydzy jako roślinie 
wykorzystywanej w produkcji bioenergii, podczas 
Wystawy Maszyn Rolniczych AGRO-SHOW  
w Bednarach k/Poznania 19-22 września prezen-
towana będzie kompleksowa technologia uprawy 
kukurydzy i jej wielokierunkowego wykorzystania 
w formie pokazów polowych jak i na wykładach 
seminaryjnych. Po raz drugi w RSPU Głuchów  
k/Łańcuta podkarpackie w dniu 5 października od-
będzie się spotkanie połączone z prezentacją bio-
technologii stosowanej w uprawie kukurydzy. Pod 
patronatem PZPK planowane są dni kukurydzy  
w OHZ Osięciny organizowane wspólnie z re-
dakcją miesięcznika „Farmer” oraz  tradycyjne 
Mazowieckie Dni Kukurydzy w Skrzelewie.

W dniu 16 lutego br. wspólnie z PZZ podczas 
Targów POLAGRA-PREMIERY pawilon 3, od-
będzie się seminarium poświęcone nowościom  
w kukurydzy i zbożach; ze strony PZPK wygło-
szone zostaną dwie prelekcje nt. „Kukurydza w 
produkcji energii odnawialnej”, ref. prof. dr Wi-
told Podkówka oraz „Koszty maszyn w uprawie 
kukurydzy”, ref. prof. dr Tadeusz Michalski.

W dniach 7-8 kwietnia 2008 r. natomiast od-
będzie się Międzynarodowa Konferencja Ku-
kurydziana organizowana wspólnie z Akademią 
Rolniczą w Poznaniu; motywem przewodnim 
będzie prezentacja osiągnięć nauki w produkcji 
i wykorzystaniu kukurydzy. Zainteresowani 
uczestnictwem w w/w konferencji mogą za po-
średnictwem biura PZPK zgłaszać swój udział w 
terminie do 15 marca 2008 r.

Na rok 2008 planowana jest kontynuacja dzia-
łalności wydawniczej Związku. W dotychczaso-
wym zakresie prowadzone będą doświadczenia 
ścisłe z odmianami kukurydzy w ramach PDO 
zgłoszonymi przez firmy hodowlano-nasienne. 
Wyniki tych doświadczeń winny być podstawą 
przy wyborze przez rolnika odmiany do uprawy we 
własnym gospodarstwie i są zamieszczane w ni-
niejszym wydaniu. Wszystkich zainteresowanych 
uprawą i wykorzystaniem kukurydzy zapraszamy 
do współpracy z Polskim Związkiem Producentów 
Kukurydzy oraz korzystania z naszych informacji 
pisanych i elektronicznych. 
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Przyzakupie min. 5 jednostek 

siewnych kukurydzy 

członek klubu otrzyma 

elektroniczny tester glebowy, 

który mierzy pH, temperaturę

i wilgotność gleby. 
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