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DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT  
POLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW KUKURYDZY

1984 – 2009

W rok 2009 po raz dwudziesty piąty zbiorą się entuzjaści uprawy kukurydzy aby obradować 
na kolejnym Walnym Zebraniu swej organizacji. Dwadzieścia pięć lat w działalności organizacji 
to niby niewiele ale zmiany jakie zaszły w minionych ćwierćwieczu w rolnictwie oraz te które 
są jeszcze przed nami skłaniają do podsumowań minionego czasu. To dwudziestopięciolecie jest 
również okazją do przypomnienia wielu wspaniałych ludzi którzy tworzyli ten Związek.

Zanim powołano do życia Wielkopolski Związek Producentów Kukurydzy pod koniec lat 
siedemdziesiątych kilku pasjonatów uprawy kukurydzy w Polsce i jej popularyzacji pod prze-
wodnictwem Panów: Jana Baiera – Dyr. Kombinatu PGR w Manieczkach i Wacława Waligórę 
– Dyr. Okręgowego Przedsiębiorstwa Hodowli Zwierząt Zarodowych w Poznaniu zorganizowało 
tak zwany „Klub Kukurydziarzy”. Ideą powołania tego nieformalnego Klubu było sprawdzenie 
możliwości uprawy kukurydzy w warun- kach glebowo klimatycznych Polski. Do 
współpracy „Klubu” zaproszono także Panów: Prof. Andrzeja Dubasa z Aka-
demii Rolniczej w Poznaniu, Prof. Eugeniusza Bilskiego z COBORU  
w Słupi Wielkiej, Prof. Zygmunta Królikowskiego z ZD IHAR Smoli-
ce, Prof. Jana Bojanowskiego z IHAR Radzików a także Pana Jerzego 
Openchowskiego ze Zjednoczenia PGR w Zielonej Górze. W ramach 
prac tego Klubu w czasie wegetacji przeprowadzano corocznie lustracje 
wybranych plantacji; porównywano uprawiane odmiany pod względem 
kierunku wykorzystania a szczególnie sprawdzano przydatność odmian do 
zbioru na ziarno, gdyż wówczas powszechnie uważano, że kukurydza w warunkach polskiego 
klimatu nie dojrzewa i jest rośliną o wysokim ryzyku uprawy. Corocznie rolnicy a także świat 
nauki skupieni wokół działalności Klubu i uprawiający kukurydzę po zbiorach spotykali się aby 
podzielić się własnymi doświadczeniami i podsumować otrzymane rezultaty minionego roku.

Okres działalności Klubu skupiał się głównie wokół uspołecznionego sektora rolnictwa i miał 
swą siedzibę w KPGR Manieczki a jego pracami kierował Pan Jan Baier Dyr. tego Kombinatu. 
Główni organizatorzy spotykali się w Klubie Kukurydzianym przy okrągłym stole mieszczącym 
się na zapleczu Muzeum Gen Wybickiego w Manieczkach gdzie przechowywano dokumentacje 
z działalności Klubu (nie wiem co tam się mieści aktualnie). Okres działalności Klubu przypa-
dał na czasy bardzo intensywnego rozwoju wszystkich sektorów rolnictwa, do Polski napływały 
szerokim strumieniem nowoczesne technologie z różnych stron świata, był to zakup siewników 
punktowych Pneumasen do kukurydzy i buraków cukrowych, Kombajnu Rivierre Casalis do zbioru 
ziarna kukurydzy, sieczkarni E 281 z NRD, suszarń do ziarna i pikerów jedno i dwurzędowych 
z Jugosławii oraz wielu innych maszyn niezbędnych w uprawie kukurydzy. Na rynku pojawiły 
się także mieszańce kukurydzy Francuskie firmy Limagrain, Jugosłowiańskiej Firmy Zemun- 
Poly, a także Niemieckiej Firmy KWS. Dostarczenie tych nowoczesnych jak na ówczesne czasy 
środków produkcji spowodowało inne spojrzenie na technologię produkcji, wartość pokarmową 
tej bardzo popularnej rośliny w świecie. Uzyskiwane wówczas efekt ekonomiczne w oparciu  
o uprawę kukurydzę spowodowały wzmożone zainteresowanie rolników tą rośliną. Tym bardziej, 
że wiele z nowych wczesnych importowanych odmian gwarantowało możliwość ich zbioru na 
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ziarno przy bardzo dobrych plonach, ograniczonym ryzyku uprawy, i łatwym zbycie ziarna przy 
opłacalnych cenach. 

Ten wzrost zainteresowania uprawą kukurydzy był jednocześnie bezpośrednią przyczyną do 
powołania takiej organizacji rolniczej, która była by inicjatorem postępu technologicznego oraz 
obrońcą interesów rolników uprawiających kukurydzę w Polsce. Z inicjatywą powołania takiej 
organizacji w 1982 r. wystąpił Pan Prof. Andrzej Dubas z Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Wzorem, z którego czerpano przykład przy opracowywaniu statutu i programu działania był 
działający od ponad 25 lat Związek Producentów Kukurydzy (DMK) na terenie ówczesnych Za-
chodnich Niemiec RFN. Aby powołać taką organizację w dniu 24 marca 1983 r. w Manieczkach 
odbyło się zebranie komitetu założycielskiego przyszłego Związku na które przebyło 39 rolni-
ków reprezentujących wszystkie sektory Rolnictwa Polskiego. Na tym zebraniu przyjęto główne 
kierunki działania przyszłej organizacji i przyjęto opracowany statut. Z racji siedziby i przewagi 
liczebnej członków komitetu założycielskiego przyjęto nazwę „Wielkopolski Związek Produ-
centów Kukurydzy” i postanowiono złożyć wniosek wraz z statutem w Sądzie Rejestracyjnym. 
Pozytywną decyzję o rejestracji nowej organizacji rolniczej pod nazwą Wielkopolski Związek 
Producentów Kukurydzy Sąd Wojewódzki w Poznaniu wydał 14 stycznia 1984 r. zobowiązując 
do rozpoczęcia działalności w ciągu trzech miesięcy. Posiedzenie pierwszego Walnego Zebrania 
WZPK odbyło się w Manieczkach w dniu 20 marca 1984 r. na którym przyjęto program działania 
Związku oraz wybrano zgodnie ze statutem Władze Związku: Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną. 
W obradach pierwszego Walnego Zebrania Uczestniczyło 70 przedstawicieli z ówczesnych woj. 
poznańskiego, leszczyńskiego, kaliskiego i zielonogórskiego. W skład Zarządu wybrano Jana 
Baiera* na prezesa Wacława Waligórę* na wiceprezesa oraz Henryka Klinika*, 
Zbigniewa Foreckiego*, Tadeusza Ko- ściuszkę*, Bronisława Kaczmarka*, 
Kazimierz Szablewskiego, Henryka Maćkowiaka jako członków zarządu. 
W skład Rady Związku wybrano; Andrzeja Dubasa – przewodniczą-
cego, Edwarda Luberę zastępcę, oraz Zygmunta Królikowskiego*, 
Janusza Paula, Bolesława Pokropa, Edmunda Apolinarskiego*, Bogdana 
Maciejewskiego, Edmunda Skoczyla- sa jako członków Rady. Do komisji 
Rewizyjnej zostali wybrani; Jan Je- rzyniak przewodniczący oraz Leopold 
Bartkowski, Augustyn Maciołek* i Da- niel Jurga jako członkowie. 

Wobec licznych błędów jakie popełniali rolnicy w uprawie kukurydzy nowo wybrane władze 
Związku postawiły w pierwszym rzędzie do powszechnej praktyki wprowadzić stosowanie sie-
wu punktowego, ograniczyć ilość wysiewanego ziarna i dostosować je do kierunku użytkowania 
kukurydzy (w tym czasie średnie zużycie ziarna siewnego na 1ha przekraczało ponad 50 kg). 
Szczególną uwagę zwracano plantatorom na właściwy dobór odmian pod względem wczesności 
dojrzewania i kierunku użytkowania. W tym celu we współpracy z Firmami Hodowlano-Na-
siennymi w dziesięciu miejscowościach kraju zakładane były pola demonstracyjne na których 
porównywano odmiany pod względem przydatności do uprawy w warunkach klimatu i gleb w 
Polsce. Na tych polach pokazywano rolnikom nie tylko odmiany i ich potencjał produkcyjny ale 
także wszystkie nowoczesne elementy uprawowe stosowane w uprawie kukurydzy na świecie. 
Pierwszą imprezą polową na skalę ogólnopolską promującą kukurydzę jako roślinę nowoczesną, 
wydajną i możliwą z powodzeniem do uprawy w warunkach polskiego klimatu Związek wspólnie 
z ODR-em Sielinko oraz Firmą Pioneer zorganizował w dniach 19–21 września 1986 r. pod Ha-
słem „Dni Kukurydzy Sielinko 86”. Impreza ta cieszyła się wielkim zainteresowaniem, nie tylko 
rolników ale i także ówczesnych władz państwowych i regionalnych. Od tego to czasu rozwinęły 
się trwające do dzisiaj bardzo popularne imprezy polowe pod hasłem „Dni Kukurydzy”. 

Podejmowane liczne inicjatywy popularyzujące uprawę i wielokierunkowe wykorzystanie 
kukurydzy jako paszy jak i surowca do produkcji w przemyśle przetwórczym, głównie w gorzel-
nictwie, spowodowały wzrost zainteresowania jej uprawą. W tym czasie największą przeszkodą 
w rozwoju uprawy kukurydzy był brak odpowiednich maszyn głównie do siewu i zbioru. Aby 
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rozwiązać ten problem Władze Związku wystąpiły do Ministra Rolnictwa o pomoc w rozwiązaniu 
tego problemu, co spotkało się z dużym zrozumieniem resortu i w 1988 rozpoczęto import adapte-
rów do zbioru ziarna kukurydzy dla kombajnów Bizon Rekord, siewniki punktowe Akord a także 
młyny Gruber oraz stoły podające Have, pikery jedno i dwurzędowe dla rolników stosujących 
tucz trzody chlewnej w oparciu o CCM. Ten kierunek wykorzystania kukurydzy znalazł szerokie 
zastosowanie w żywieniu trzody chlewnej przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne. Wobec 
zmiany w technologii tuczu trzody chlewnej – przejściu na żywienie na sucho dzisiaj kukurydza 
w technologii zbioru na CCM ma coraz częstsze zainteresowanie w żywieniu bydła w technologii 
TMR. Aby zwiększyć zainteresowanie rolników uprawą kukurydzy z funduszu postępu decyzją 
Ministra Rolnictwa rolnicy za pośrednictwem Związku kupując powyższe urządzenia otrzymy-
wali zwrot poniesionych kosztów w wysokości 25% wartości zakupionej maszyny. Ta decyzja 
MR spowodowała ogromne zainteresowanie uprawą kukurydzy tym bardziej, że kukurydza była 
najbardziej opłacalnym kierunkiem produkcji dającym najwyższy zysk. Był to okres najprężniej 
rozwijającego się Związku, liczba rolników którzy złożyli deklaracje członkowską przekraczała 
ponad 1,5 tyś gospodarstw i zainteresowały się uprawą tej rośliny również tereny o gorszych 
warunkach klimatycznych do jej uprawy. 

Początek lat dziewięćdziesiątych to początek wielkich zmian w rolnictwie zwłaszcza w jej 
strukturze własności oraz wielki kryzys finansowy, wprawdzie wzrosła podaż środków produkcji 
ale wysokie koszty kredytów uniemożliwiały ich zakup. Na rynku pojawiła znaczna ilość towarów 
z importu co przy ograniczonym popycie spowodowało nadprodukcje towarów rolnych a z tym 
związany spadek jej opłacalności. Ta sytuacja również odbiła się niekorzystnie na producentach 
kukurydzy, czego wyraźnym dowodem jest spadek powierzchni uprawy z ponad 
700tyś ha do nieco ponad 300 tys. ha.

W tej sytuacji liczba członków Związku znacznie spadła, a jego 
władze podejmowały działania do- stosowane do nowych zmienionych 
warunków. W związku ze znacznym wzrostem powierzchni uprawy 
kukurydzy poza wielkopolską w 1993 r. Walne zebranie Związku 
podjęło decyzję o wprowadzeniu istotnych zmian w Statucie i tak 
zmieniona została nazwa Związku z dotychczasowej Wielkopolski Zwią-
zek Producentów Kukurydzy na Polski Związek Producentów Kukurydzy, we 
władzach związku z dotychczasowej Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej pozostawiono tylko 
Radę Związku i Komisje Rewizyjną. Na tym szczególnym Walnym Zebraniu Związku do Rady 
zostali wybrani Panowie; Jan Baier, Franciszek Ratajczyk, Witold Podkówka, Wojciech Błasz-
czak, Bronisław Kaczmarek, Ryszard Raszeja, Andrzej Dubas, Jerzy Borowiecki Wincenty 
Wasilewski, Zenon Niemiec, Zbigniew Gabriel, Władysław Poślednik. Z pośród grona człon-
ków Rady Związku został na czteroletnią kadencje wybrany Pan Jan Baier, Przewodniczącym 
Komisji rewizyjnej został Pan Dionizy Gałęzewski. W tym też roku obserwując zmniejszającą 
się liczbę uczestników na organizowanych Dniach Kukurydzy, aby do plantatorów kukurydzy 
dotrzeć z aktualną informacją o postępie w uprawie jak i wykorzystaniu tej rośliny Rada Związku 
podjęła decyzje o wydawaniu własnego specjalistycznego czasopisma, którego pierwszy numer 
ukazał się jesienią 1993 r. pt. „KUKURYDZA”. Pismo to ukazuje się do chwili obecnej dwa 
razy w roku i trafia do zainteresowanych czytelników na zasadach prenumeraty, oraz bezpłat-
nie do wszystkich członków Związku. Dotychczas wydanych zostało 34 zeszyty w tym dwa 
poświęcone w całości kukurydzy jadalnej (cukrowej). Problemem, któremu Związek poświęcał 
w swej 25 letniej pracy było zwrócenie rolnikom uwagi na właściwy dobór odmiany kukury-
dzy w zależności od warunków glebowo-klimatycznych i kierunku użytkowania. Dlatego od 
początku swej działalności do roku 1997 prowadzone były doświadczenia łanowe z odmianami 
oferowanymi polskim rolnikom przez firmy hodowlano nasienne na kierunek zbioru na ziarno 
jak na kiszonkę, a informacje z wynikami zamieszczane w publikacjach Związku. Ponieważ 
wyniki z tych doświadczeń łanowych obarczone były dużym błędem począwszy od 1998 r.  
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w porozumieniu z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 
rozpoczęliśmy badania odmian kukurydzy pod względem ich wartości gospodarczej w ramach 
tzw. systemu PDO. Od roku dwutysięcznego znacznie wzrosło wśród rolników zainteresowa-
nie uprawą kukurydzy na zbiór ziarna, dotyczyło to również gospodarstw z terenów Polski 
Północnej ze względu na uzyskiwane wyższe plony ziarna jak i na lepsze efekty w produkcji 
zwierzęcej. Z inicjatywy Związku przy poparciu firm hodowlano-nasiennych w 2002 r. rozpo-
częto we współpracy z COBORU badanie odmian z grupy najwcześniejszej z przeznaczeniem 
do uprawy na ziarno na terenach o mniej korzystnym przebiegu pogody. Seria 5 -ciu takich 
doświadczeń jest kontynuowana a wyniki służą rolnikom do właściwego wyboru mieszańca do 
uprawy, dla przykładu w woj. Podlaskim powierzchnia kukurydzy zbieranej na ziarno wynosi 
ponad 5 tys. ha.

Wiosną 1997 r. podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo–wyborczego Związku 
rezygnacje z funkcji Prezesa Rady złożył Pan Jan Baier, nowym Prezesem został wybrany Pan 
Dr Edmund Skoczylas dzierżawca gospodarstwa Bojanice woj. leszczyńskie w skład Rady 
Związku wybrani zostali Panowie; Jan Baier, Bronisław Kaczmarek, Tadeusz Michalski, Zenon 
Niemiec, Witold Podkówka, Władysław Poślednik, Ryszard Raszeja, Franciszek Ratajczyk. 
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani; Zenon Chudziński – przew. Zenon Jerzykie-
wicz, Sławomir Zagierski. Okres działania nowo wybranych władz Związku przypada na bardzo 
trudne czasy dla kukurydzy, złożyło się na to kilka przyczyn między innymi dalszy ciąg zmian  
w strukturze rolnictwa, spadek pogłowia zwierząt zwłaszcza przeżuwaczy, wysoki import 
ziarna kukurydzy, drogie kredyty, wysoki import artykułów spożywczych itp. spowodowały 
bardzo znaczny spadek powierzchni za- sianej kukurydzy w 1998r ogółem zasiano 
około 230 tys. ha. Począwszy od 2000 r. obserwujemy ponowny wzrost 
zainteresowania rolników uprawą kukurydzy zarówno na kiszonkę co 
jest związane z wprowadzeniem na wielu fermach bydła żywienia 
w technologii TMR w której to technologii kiszonka z kukurydzy 
stanowi podstawową paszę. Rów- nież w tym czacie zaczęła rosnąć 
powierzchnia kukurydzy zbieranej na ziarno w wyniku zwiększonego 
zainteresowania mieszalni pasz oraz przemysłu przetwórczego a także 
zmniejszonego importu. Rok 2000 był pierwszym w którym powierzchnia 
uprawianej kukurydzy na ziarno zrównała się z powierzchnia zbieraną na kiszonkę.

W roku 2001 członkowie Związku wybrali nowy skład rady w osobach; Prof. Tadeusza Mi-
chalskiego- prezesa oraz członków Rady Panów Jana Baiera, Franciszka Ratajczyka Bronisława 
Kaczmarka, Zbigniewa Kurczycha, Witolda Podkówkę, Władysława Poślednika, Ryszarda Raszeję, 
Ryszarda Wojtasiewicz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Zenon Chudziński – przew, Józef 
Otlik i Sławomir Zagierski. W związku ze zgonem w dniu 23 04 2001 r. Pana Jana Bajera skład 
Rady został uzupełniony o Pana Romana Warzechę z listy rezerwowej. W okresie tej kadencji Rada 
Związku podejmowała szereg inicjatyw mających na celu stworzenie korzystnych warunków do 
rozwoju uprawy kukurydzy. Dla uprawiających kukurydzę na kiszonkę przygotowaliśmy szereg 
informacji dotyczącej prawidłowego sporządzania kiszonek oraz racjonalnego ich stosowania w 
żywieni przeżuwaczy. Dla uprawiających kukurydzę na ziarno Związek dostarczał sukcesywnie 
informacje jak prawidłowo dobrać odmianę i jak obniżyć koszty produkcji. Efektem tych działań 
był wzrost powierzchni zasiewów kukurydzy. W dniu 8 01 2004 r. Związek wspólnie z Francuską 
Federacją Producentów Nasion Kukurydzy i Sorga powołał do życia Komisję Promocji Kuku-
rydzy. W ramach prac tej Komisji zostali przeszkoleni w liczbie 35 osób specjaliści z Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego jako tak zwani Promotorzy Uprawy Kukurydzy w rejonie swego działania, 
których zadaniem jest prowadzenie fachowego doradztwa oraz organizacja szkoleń i pokazów. 
Promotorzy corocznie odbywali szkolenia uzupełniające organizowane przez KPK. W ramach tej 
komisji rolnicy otrzymują comiesięczną informację oraz mogą korzystać z prowadzonej strony 
internetowej. 
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Począwszy od 2004 r. Rada Związku ustanowiła dla osób szczególnie zasłużonych w pracy 
Związku oraz osób propagujących uprawę kukurydzy jak również jej wielokierunkowe wyko-
rzystanie tzw. „ZŁOTĄ OZNAKĘ ZWIĄZKU”. Pierwszymi osobami wyróżnionymi tą Oznaką 
zostali Panowie: Prof. Andrzej Dubas, Edmund Jankowiak, Prof. Witold Podkówka w następnych 
latach wyróżnienia otrzymali: Władysław Poślednik, Franciszek Ratajczyk, Eugeniusz Piątek,  
Prof. Jan Bojanowski, Zbigniew Kurczych oraz Stanisław Wyrębski. W ramach działań promują-
cych Związek prowadzony jest także konkurs wyróżniający najlepszą pracę zgłoszoną magisterską 
lub doktorską.

Od 16 O9 2004 r. PZPK został przyjęty jako członek do europejskiej organizacji C.E.P.M. 
zrzeszającej związki producentów i przetwórców kukurydzy jako nowi członkowie UE.

W ramach tej Organizacji Polska ma możliwość składania wniosków do Komisji Europejskiej 
o problemach dotyczących producentów kukurydzy. Dotychczas wnioskowaliśmy o utrzymanie 
skupu interwencyjnego ziarna kukurydzy oraz o skreślenie z listy kwarantannowej „Zachodniej 
Stonki Kukurydzianej”. 

W dniu 17 marca 2005 r. na kolejnym Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w skład 
rady zostali wybrani; Tadeusz Michalski – prezes, Franciszk Ratajczyk – Vice prezes, oraz człon-
kowie Rady Anna Kołakowska, Zbigniew Kurczych, Witold Podkowka, Władysław Poślednik, 
Ryszard Raszeja, Ryszard Wojtasiewicz*, Roman Warzecha. Do Komisji Rewizyjnej wybrano; 
Sławomira Zagierskiego –przewodniczący, Mirosława Cieślaka i Zenona Niemca. Okresowi tej 
kadencji towarzyszyło duże zróżnicowanie warunków pogodowych w uprawie kukurydzy i tak lata 
2005 i 2006 to lata o bardzo niekorzystnych warunkach przebiegu opadów szczególnie wiosną oraz 
wystąpieniu wyjątkowo silnego porażenia kukurydzy przez głownie guzowatą. Zna-
leziono także na terenach południowo wschodnich Polski pierwsze ogniska 
Zachodniej Stonki Kukurydzianej, która jako szkodnik kwarantannowy 
sprawia wiele dodatkowych proble- mów dla plantatorów kukurydzy. 

Jednym z najważniejszych dzia- łań, które od ponad dwudziestu lat 
organizuje Związek są to polowe pokazy prawidłowej uprawy gleby, 
doboru odmiany, właściwej gęstości siewu, racjonalnego nawożenia, na-
leżytej ochrony kukurydzy, odpowied- niego terminu zbioru, rozdrobnienia 
i zakiszania lub suszenia i magazyno- wania pod hasłem „Dni Kukurydzy”.  
W trakcie tych imprez poza pokazani organizowane są specjalistyczne wykłady prowadzone przez 
ludzi nauki i praktyki. Przez ten okres na terenie całego kraju Związek zorganizował 95 takich 
polowych spotkań rolników w kukurydzy, których wykaz zamieszczony został poniżej:

DNI KUKURYDZY ZORGANIZOWANE PRZEZ PZPK
1986  – SIELINKO
1987  – JAROSŁAWIEC, ŁOSIÓW, WYSOKA, BOGUCHWAŁA, SZELEJEWO
1988  – JAROSŁAWIEC, STARE POLE, CZERNIN
1989  – CENTRALNE DNI KUKURYDZY W MANIECZKACH, STARE POLE, 
   POWIŚLE
1990  – MANIECZKI, BABORÓWKO, ŁĘKNO, SZELEJEWO
1991  – MANIECZKI, ŁĘKNO, KRZECZOWICE
1992  – STRZELCE
1993  – KARKOWO, STRZELCE, SZELEJEWO, ŁĘKNO, JASTKÓW, SZCZANIEC, 
   KONARZEWO, ŻELAZNA, CZERNIN
1994  – KONARZEWO, GŁUBCZYCE, MOCHEŁEK
1995  – BIEGANOWO, GŁUBCZYCE, MOCHEŁEK, KOBIERZYCE
1996  – MANIECZKI
1997  – CZEMPIŃ, MOCHEŁEK
1998  – SZELEJEWO, MOCHEŁEK 
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1999  – GŁUBCZYCE, OSIĘCINY, MOCHEŁEK
2000  –  MANIECZKI, BALICE, BOREK STRZELIŃSKI, OSIĘCINY, MOCHEŁEK 
2001  –  BIAŁYSTOK-PAWŁY, OSIĘCINY, WITKOWO, ZŁOTORYJA, ŻYDOWO, 
  BA LICE, BOREK STRZELIŃSKI, WIESZCZYCE
2002  –  SZEPIETOWO, WIESZCZYCE, SIELINKO, BOREK STRZELIŃSKI, PUŁAWY,  

 OSIĘCINY
2003  – SZEPIETOWO, WIESZCZYCE, BOREK STRZELIŃSKI, OSIĘCINY, 
  ŻABICE, GŁUCHÓW, OTFINÓW
2004  – SZEPIETOWO, OSIĘCINY, OSINY K/PUŁAW, WIESZCZYCE
2005  – PRUSICE, SZEPIETOWO. SZELEJEWO, OSIĘCINY, KRASNYSTAW, 
  WIESZCZYCE 
2006  – SZEPIETOWO, ŻYDOWO, ŻABICE, KRASNYSTAW, WIESZCZYCE, PRUSICE
2007  – SZEPIETOWO, SZELEJEWO, OSIĘCINY, GŁUCHÓW K/ŁAŃCUTA, 
  WIESZCZYCE
2008  – SZEPIETOWO, OSIĘCINY, WIESZCZYCE, BEDNARY, GŁUCHÓW.

Dla podkreślenia znaczenia kukurydzy nie tylko jako paszy dla zwierząt ale jako doskonałej 
roślina wykorzystywanej w przetwórstwie rolno-spożywczym począwszy od 2004 roku Zwią-
zek wspólnie z KPK organizuje promocje kukurydzy w tzw. labiryncie kukurydzianym. Są to 
spotkania ludzi niezwiązanych z rolnictwem, w czasie których prezentowane są wyroby oparte  
o kukurydzę połączone z ich degustacją a wszystko to powiązane przejściem labiryntu oraz uczest-
nictwem w konkursach i zabawie. W latach 2003-2007 Podczas Rolniczych Targów 
POLAGRA-FARM Związek corocznie organizował Forum Kukurydziane dla 
zwiedzających ekspozycje targową oraz punkt informacyjny na stoisku 
Związku. Współorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy czynnie w trzech 
ogólnopolskich Konferencjach na- ukowych na których prezentowane 
były osiągnięcia nauki polskiej i zagranicznej. 

Lata ostatniej kadencji to zwróce- nie uwagi na kukurydzę jako rośliny 
mającej wielkie znaczenie w produk- cji bioenergii, ziarno do produkcji 
bioetanolu i kiszonka do produkcji bio- gazu. Aby przybliżyć rolnikom ten nowy 
kierunek wykorzystania kukurydzy Związek wydał jeden zeszyt w całości poświęcony bioener-
gii z kukurydzy opracowany przez Prof. dr hab. Witolda Podkówkę. W kolejnych wydaniach 
zamieszczamy artykuły z tego tematu.

W realizacji zadań Związku nakreślanych corocznie prze Walne Zebranie czynnie uczestniczy 
Biuro Związku, którego pracami od jego powstania do chwili obecnej kieruje Dyrektor Eugeniusz 
Piątek. W minionym 25-leciu w biurze związku pracowały następujące osoby; na stanowiskach 
technicznych Marek Przybyłowski. Wojciech Bartnicki, Ireneusz Czarny, na stanowiskach admi-
nistracyjno-księgowych Danuta Stadler, Ewa Wiercińska, Joanna Tatarata, i aktualnie pracująca 
Teresa Nowacka. 

Przez ten 25-letni okres działalności, Związek może poszczycić się wieloma osiągnięciami  
i sukcesami do których uzyskania przyczyniła się współpraca wielu firm, organizacji i osób. 
Pragnę przy tej okazji złożyć wszystkim członkom Związku oraz wszystkim, którzy współpraco-
wali (nie wymieniając imiennie) i pomagali w realizacji programu rozwoju kukurydzy w Polsce 
serdeczne podziękowanie. 

Eugeniusz Piątek

* osoby nieżyjące             
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Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą  
w 2008 roku

Mamy za sobą kolejny rok stabilizacji liczby doświadczeń porejestrowych (PDO) z kukurydzą. 
Po raz kolejny założono 36 doświadczeń z zarejestrowanymi odmianami kukurydzy. Doświadcze-
nia tradycyjnie zostały założone w trzech seriach: zasadnicza na ziarno (w 16 miejscowościach), 
na kiszonkę (w 15 miejscowościach) oraz na ziarno z najwcześniejszymi mieszańcami w ekstre-
malnych warunkach, czyli w północnym rejonie kraju (w 5 miejscowościach). Centralny Ośro-
dek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) finansował część doświadczeń ze środków 
budżetowych, a Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK), korzystając ze wsparcia firm 
hodowlanych i nasiennych, pokrył koszty pozostałych doświadczeń (7 doświadczeń w podstawo-
wej serii ziarnowej, 6 w kiszonkowej oraz wszystkie doświadczenia na ziarno na północy kraju). 
Rozmieszczenie doświadczeń obrazuje mapka. W tym wydaniu mapa obrazuje także poziom 
plonowania. O tej roli mapki – nieco dalej.

Począwszy od doświadczeń przeprowadzonych 
w 2007 roku zaprzestaliśmy przedstawiania wyni-
ków z poszczególnych miejscowości. Pokazujemy 
tylko średnie wyniki (ze wszystkich doświadczeń) 
uzyskane przez badane mieszańce. Oceniamy je 
na tle grupy wczesności oraz (najczęściej) na tle 
średniej ogólnej. Poszerzyliśmy za to liczbę pre-
zentowanych cech. Dotyczy to tylko doświadczeń 
kiszonkowych. Miałem nadzieję, że począwszy 
od serii 2008 uda się powiększyć listę cech także  
w doświadczeniach na ziarno. Myślałem o poka-
zaniu co najmniej odporności na wyleganie przed 
zbiorem i porażenia przez fuzarium. Niestety, 
okazuje się, że pomimo iż doświadczenia są prowa-
dzone wspólnie przez COBORU i PZPK, to jednak 
ta pierwsza instytucja odgrywa rolę dominującą. 
COBORU decyduje o tym jakie wyniki, nawet  
z doświadczeń finansowanych ze środków prywat-
nych, są nam udostępniane. Czas najwyższy, by 
PZPK podjęło się – w zakresie własnych doświad-
czeń – zebrania i weryfikacji danych, obliczenia 
wyników i podejmowania decyzji, które (i na jakich 
warunkach) przekaże do COBORU celem sporzą-
dzenia ogólnej syntezy.

W ubiegłym roku pokazaliśmy zestawienia  
i wykresy obejmujące okres ostatnich 5 lat. W nowej 
tabeli zestawiłem średnie plony i zawartości suchej 
masy uzyskane w latach 2003–2007. W bieżącym 
roku tą tabelę nieco zmodyfikowałem. Tabela L1 
zawiera rezultaty z lat 2003–2007, średnią z tych 
pięciu lat oraz wyniki roku 2008 w wartościach 
bezwzględnych i względnych – w porównaniu 
do średniej z pięciolecia i do roku najlepszego. 
Obrazowo te same wyniki zostały przedstawione 

na wykresach słupkowych L1 i L2. 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 w doświadczeniach 
zasadniczych na ziarno przekroczyły poziom 100 
dt/ha, a w doświadczeniach 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 wzrasta-
ła osiągając w 2007 roku niezły poziom 72,5%.  
W uprawie na kiszonkę zawartość suchej masy  
w całych roślinach podlegała ciągłym wahaniom. 
Jednak – jak to wyraźnie widać na wykresie L2 
– corocznie mieściła się w optymalnym przedziale 
pomiędzy 30 a 35%. Ale rok 2007 już przeszedł 
do historii. Wyniki doświadczeń uzyskane w 2008 
roku są zróżnicowane. W doświadczeniach zasad-
niczych w uprawie na ziarno uzyskano wysokie 
plony. Wyższe o około 10% od średniej z pięciolecia 
2003–2007 i tylko o niespełna 3 punkty procentowe 
niższe od najlepszego 2007 roku. W uprawie na 
kiszonkę plony okazały się zdecydowanie gorsze. 
O ponad 3 punkty procentowe średni plon ogólny 
suchej masy był niższy od średniej z pięciolecia  
i o 16 punktów procentowych niższy od rezultatu 
uzyskanego w 2007 roku. Pod względem stopnia 
dojrzałości wyniki roku 2008 są również zróżnico-
wane. W uprawie na ziarno zawartość suchej masy 
prawie osiągnęła poziom średniej pięcioletniej, ale 
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była niższa o ponad 5 punktów procento-
wych od wyniku 2007 roku. W uprawie na 
kiszonkę zawartość suchej masy w całych 
roślinach była natomiast o 1% wyższa od 
średniej za pięciolecie, w czym głównie 
zasługa mieszańców średnio późnych 
(107% średniej). Należy jednak zwrócić 
uwagę, że został osiągnięty optymalny 
poziom dojrzałości kiszonkowej – lepszy w 
poszczególnych grupach wczesności niż w 
wieloleciu (w minionych latach późniejsze 
mieszańce były zbierane w dolnym prze-
dziale optimum.

W doświadczeniach na północy kraju 
– poza rokiem 2004 – średnie plony ziarna 
były corocznie wyższe niż w doświad-
czeniach zasadniczych. Jednak zawartość 
suchej masy była zwykle o 5 do 6 punktów 
procentowych niższa. W 2008 roku plony 
ziarna były (podobnie jak w roku 2004) 
nieco niższe niż w doświadczeniach za-
sadniczych. Natomiast reguła dotycząca 
stopnia dojrzałości – potwierdziła się. Moż-
na, na podstawie tych kilku lat, postawić 
hipotezę, że rejon północny kraju wykazuje 
wysoki potencjał plonotwórczy wynikają-
cy z większych i lepiej rozłożonych opadów 
w sezonie wegetacyjnym. Oczywiście przy 
obecnym doborze mieszańców wysokie 
plony są okupione wyższymi kosztami 
suszenia ziarna i większym ryzykiem nie 
osiągnięcia dojrzałości (rok 2004).

Ogólna tendencja jest dość wyrazista. 
Widać to na wykresach L1 i L2. W do-
świadczeniach zasadniczych na ziarno 
plony wykazują tendencję wzrostową. Rok 
2006 wygląda (dotychczas) na jednorazo-
wą „wpadkę”. Wilgotność ziarna w czasie 
zbioru utrzymuje się na poziomie zbliżo-
nym do ekonomicznego. Doświadczenia 
na kiszonkę wykazywały (do 2007 roku) 
wzrostowa tendencję plonowania. W 2008 
roku nastąpiło załamanie na poziomie śred-
niej krajowej. Szczegółowa analiza plonów 
w miejscowościach wykazuje bardzo duże 
różnice pomiędzy środowiskami. Nato-
miast rośliny osiągają właściwą dojrzałość i zbiór 
jest przeprowadzany w optymalnym momencie. 
Zatem, niezależnie od wysokości plonu, wszędzie 
uzyskano bardzo dobry surowiec do zakiszania.

W bieżącym roku wprowadzamy dwa nowe 
wykresy. Wykres M1 obrazujący średni poziom 
plonowania kukurydzy na ziarno w poszczegól-
nych doświadczeniach. Słupki obrazują wysokość 



171(34) 09 KUKURYDZA

plonów w odchyleniach od wzorca w 
t/ha. Wzorcem jest średnia ze wszystkich 
doświadczeń i wynosi 10,4 t/ha. W więk-
szości punktów doświadczalnych poziom 
plonowania był zbliżony do średniej 
ogólnej. Załamanie plonu wystąpiło w 
miejscowości Pokój (ponad 5 ton poniżej 
średniej). Najwyższe plony wystąpiły w 
miejscowościach: Zadąbrowie, Węgrzce, 
Kawęczyn i Głubczyce (2 do 3 ton powy-
żej średniej). Wykres M2 przedstawia, w 
analogiczny sposób plony ogólne suchej 
masy całych roślin. Średnia ze wszystkich 
doświadczeń (wzorzec) wyniosła 17,3 
t/ha. Jak wynika z wykresu, zmienność 
plonowania była znacznie większa niż w 
doświadczeniach ziarnowych. Najwyższy 
poziom plonowania wystąpił w doświad-
czeniach w miejscowościach: Kobierzyce 
(5,3 t. powyżej średniej), Wrócikowo (4,8 
t.) i Krzyżewo (3,2 t). Najniżej kukurydza 
na kiszonkę plonowała w miejscowo-
ściach: Kościelna Wieś (-5,6 t), Śrem (-4,2 
t. i Radostowo (-3,7 t). 

Wróćmy teraz do mapki Polski z loka-
lizacją doświadczeń. Doświadczenia na 
ziarno oznaczono na niej kółkami, na ki-
szonkę – trójkątami, a na ziarno na północy 
kraju – kwadratami. Kolor zielony oznacza, 
że średni plon w danej miejscowości był 
istotnie wyższy od średniej ogólnej, kolor 
czerwony – istotnie niższy, a kolor czarny 
oznacza, że wyniki nie różniły się istotnie 
od średniej danej serii doświadczeń. Jeśli 
popatrzymy na rozłożenie kolorów na 
mapie, to zobaczymy, że kolory zielony i 
czarny (wysokie i średnie plony) układają 
się głównie w pasie południowym kraju 
(Śląsk, za wyjątkiem części województwa opolskie-
go), Małopolska i Podkarpacie oraz na wschodzie 
kraju (praktycznie cały obszar położony na wschód 
od Wisły). Na pozostałym obszarze kraju dominuje 
kolor czerwony z niewielkim dodatkiem koloru 
czarnego. I na tym obszarze w maju i w czerwcu wy-
stąpił niedobór opadów, który najprawdopodobniej 
zadecydował o niskim poziomie plonowania. Po-
twierdzałoby to hipotezę, że od kilku lat czynnikiem 
limitującym wysokość plonów kukurydzy w Polsce 
przestał być niedostatek ciepła, a stały się wysokość 
opadów i ich rozkład. 

Wszystkie doświadczenia, zarówno założone do 
zbioru na ziarno jak i na kiszonkę, zostały zebrane 
w trzech terminach, zgodnie z grupami wczesno-
ści, do których zostały zaliczone poszczególne 
mieszańce. W wyniku przyjętej metody zbioru 
uzyskano możliwość dokładnego porównania mie-
szańców należących do tej samej grupy wczesności.  
W doświadczeniach na ziarno na północy kraju 
oceniano tylko mieszańce jednej grupy (teoretycz-
nie najwcześniejsze), więc zbiór przeprowadzono 
w jednym terminie.

W tabeli 1 są zawarte wyniki uzyskane w 
doświadczeniach zasadniczej serii ziarnowej. Dla 
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każdego z badanych mieszańców przedstawiono 
średnie (z 16 doświadczeń) plony ziarna przeliczone 
na 15% zawartości wody, średnie dla grup wczesno-
ści (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 
zostały uszeregowane w kolejności od najwyż-
szego do najniższego plonu w grupie wczesności.  
W celu ułatwienia oceny wczesności mieszańców, 
w ostatniej kolumnie tabeli podano lokatę jaką po-
szczególne mieszańce zajmują w grupie wczesności 
od najwyższej do najniższej zawartości suchej masy. 
Ocenę istotności różnic pomiędzy mieszańcami 
umożliwiają wartości najmniejszej istotnej różnicy 
(NRI) dla poszczególnych 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 2008 
roku średnie plony ziarna wzrastały od grupy 
odmian wczesnych, poprzez średnio wczesne, do 

średnio późnych (95,0, 99,6 i 103,2% średniej 
ogólnej). Zróżnicowanie terminów zbioru 
pozwoliło uzyskać zbliżone stany dojrzałości 
we wszystkich grupach. Biorąc pod uwagę 
uzyskane wyniki oraz to, że są to średnie z 
całego kraju można dojść do wniosku, iż w 
2008 roku zaistniały warunki do osiągnięcia 
dojrzałości przez mieszańce z każdej grupy 
wczesności, a plon rósł w miarę wydłużania 
okresu wegetacji. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że mieszańce zajmujące wysokie 
lokaty pod względem plonu na ogół zajmują 
niskie miejsca pod względem wczesności.  
I na odwrót. 

W celu ułatwienia oceny mieszańców 
pod względem związków plonowania  
i wczesności, przedstawiano dotychczas 
jeden, wspólny dla wszystkich grup wcze-
sności, wykres korelacji plonu i zawartości 
suchej masy. Wszystkie dane w wykresie 
były wartościami względnymi. Każdy mie-
szaniec był określony, wyrażonym w procen-
tach wzorca swojej grupy, wynikiem plonu i 
zawartości suchej masy. Takie rozwiązanie 
utrudniało interpretację wyników. Wobec 

tego, po raz pierwszy, przedstawiam wyniki na wy-
kresach korelacyjnych oddzielnie dla każdej grupy 
wczesności. Dodatkowo na wykresach umieszczo-
no średnie wartości prezentowanych cech ozna-
czając je przerywaną linią. Wyniki doświadczeń 
na ziarno są zamieszczone na wykresach nr 1, 2 
i 3. Mam nadzieję, że czytelnicy „Kukurydzy” 
przyjmą przychylnie taką innowację. 

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 plon jednostek pokarmo-
wych, 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 ogólnego 
suchej masy i udziału w nim kolb. Warto zwró-
cić uwagę, że kolejność uszeregowania odmian  
w obydwu tabelach jest bardzo podobna, ale nie 
identyczna. Świadczy to tym, że pula badanych 
mieszańców jest bardzo podobna. Niektóre mie-
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szańce zmieniły swą pozycję, co wynika z większe-
go (lub mniejszego udziału kolb w plonie ogólnym). 
Ze statystycznego punktu widzenia (wartość NRI) 
te różnice w badanej próbie odmian nie są istotne. 

Wskaźnik koncentracji energii określa procento-
wy udział plonu jednostek pokarmowych w plonie 
ogólnym świeżej masy. Przyjmuje wartości nieco 
wyższe od procentowej zawartości suchej masy w 
całych roślinach. Relatywnie wyższe lub niższe od-
chylenie tego wskaźnika od zawartości suchej masy 
powoduje przemieszczenie odmiany w rankingu 
według plonu jednostek pokarmowych. 

Plon ogólny świeżej masy pozwala ocenić ilość 
surowca 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. Zatem w 2008 roku warto było ponosić 
wysokie nakłady na transport.

Porównanie wyników doświadczeń kiszonko-
wych w stosunku do średniej ogólnej pokazuje silny 
(większy niż w uprawie na ziarno) wzrost średniego 
plonu w grupach wczesności w miarę przecho-
dzenia do odmian coraz późniejszych. Średnie 
plony ogólne suchej masy całych roślin wynoszą (w 
procentach średniej ogólnej): grupa odmian wcze-

snych – 94,0%, grupa odmian średnio wczesnych 
– 101,5%, grupa średnio późna – 106,3%. Jednak, 
podobnie jak w uprawie na ziarno, w wyniku zróż-
nicowania terminów zbioru, zawartość suchej masy 
i współczynnik koncentracji energii są podobne we 
wszystkich grupach wczesności. Zatem, w 2008 
roku, najlepsze rezultaty można było osiągnąć 
uprawiając późne odmiany. Względy organizacyjne 
mogły odgrywać zasadniczą rolę przy wyborze 
grupy wczesności. 

Na wykresach 4, 5 i 6 przedstawiono zależność 
plonu ogólnego suchej masy i zawartości suchej 
masy w całych roślinach, czyli korelację plonu i 
wczesności odmian. Zasady prezentacji są takie 
same jak to opisano w omówieniu wykresów z 
wynikami doświadczeń zbieranych na ziarno.

W tabeli 4 przedstawiono wyniki doświadczeń 
na ziarno w ekstremalnych warunkach termicznych 
na północy kraju. Tabela zawiera średnie (z 5 miej-
scowości) plony ziarna przeliczone na 15% zawar-
tości 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 ostatniej kolumnie 
tabeli podano lokatę wg wczesności, czyli pozycję 
odmiany w rankingu zawartości suchej masy w 



271(34) 09 KUKURYDZA



28 KUKURYDZA 1(34) 09

ziarnie. Wykres 7 (jedna grupa wczesności) obrazuje 
korelację plonu i wczesności odmian. Po raz kolejny 
wykazano doświadczalnie, że na północy kraju 
można uprawiać kukurydzę na ziarno, ale tylko naj-
wcześniejsze mieszańce. W 2008 roku poziom opła-
calnej dojrzałości (ok. 70% zawartości suchej masy 
w ziarnie w czasie zbioru) osiągnęły praktycznie 
tylko 2 odmiany. Do doświadczeń włączono wiele 
zbyt późnych (choć plennych) odmian o wysokim 
ryzyku nie osiągnięcia dojrzałości, a co najmniej 
zwiększających koszty suszenia ziarna. Rozpiętość 
pomiędzy najwcześniejszą i najpóźniejszą odmianą 
w tej grupie wyniosła 7,7 punktów procentowych 
zawartości suchej masy. Jest to wynik wyższy niż 
analogiczne zróżnicowanie w doświadczeniach 
zasadniczych w grupie odmian średnio późnych  
i ponad dwukrotnie wyższy niż w grupach odmian 
wcześniejszych.

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

Trzeba pamiętać, że znaczne niedobory wody 
w glebie mogą okresowo zdecydowanie obni-

żać poziom plonowania, szczególnie w rejonach 
zachodnich i północno zachodnich kraju. Przy 
podejmowaniu decyzji co do uprawy jak i wyboru 
odmiany warto analizować nie tylko średnie ogól-
nokrajowe, ale przede wszystkim wyniki uzyskane 
w doświadczeniach zakładanych w zbliżonych 
warunkach glebowych i klimatycznych. Na temat 
dostępu do szczegółowych wyników z poszczegól-
nych doświadczeń można kontaktować się z biurem 
Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. 

Pamiętajmy o decydującym wpływie zawartości 
wody w glebie na wyniki uprawy – szczególnie  
w najbardziej krytycznym okresie zaczynającym się 
na tydzień przed wyrzuceniem wiech i kończącym 
się wraz z nalaniem ziarna. Starajmy się obniżyć 
skutki prawdopodobnego niedostatku opadów, 
szczególnie w rejonach częstego występowania 
suszy, odpowiednią (obniżoną) obsadą roślin. 

W niniejszej edycji wyników doświadczeń zre-
zygnowałem z przykładowego wykresu interakcji 
genotypowo środowiskowej ze względu ma niską 
czytelność, konieczność zamieszczania wielu rysun-
ków i braku miar statystycznych do porównywania. 
Mieliśmy nadzieję na statystyczne opracowanie 
interakcji i zamieszczenie pełniejszej oceny od-
mian. Niestety, jeszcze w tym roku się nie udało  
z braku dostępu do kilkunastu liczb z analiz wariancji 
wykonywanych w COBORU. Miejmy nadzieję, że  
w przyszłym roku będzie lepiej. I tymi życzeniami 
noworocznymi kończę sprawozdanie. 

Zbigniew Kurczych
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Polecamy też sprawdzone:

CELUX 225 – (FAO 225) doskonały na grys i na bioetanol 

CESTER 230  – świetny na kiszonkę i CCM

CELIO , CEMAX  i VALENTINA – wysoki 
plon kiszonki z optymalnym udziałem suchej masy kolb  

MARKIZA i CEFIN  – bardzo wysoki plon 
suchej masy – doskonałe na biogaz

ALOMBO
MOSCHUS
 naturalnie odporny na omacnicę

CELIVE
CODIMI
 FAO 190/200  ULTRA WCZESNOŚĆ  duży wigor po 

wschodach  możliwość uprawy na wszystkich klasach gleb

110 q/ha

104 % wzorca

105 % wzorca

Badania rozpoznawcze PZPK i COBORU – plon ziarna dt/ha:

NOWOŚĆ!
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Produkcja energii elektrycznej  
a zapotrzebowanie substratu dla biogazowni rolniczej

Zapotrzebowanie na biomasę do produkcji biogazu, jest uzależnione od zakładanej ilości 
produktu końcowego, którym jest energia elektryczna. Ilość wytworzonego prądu elektrycz-
nego, powstałego w wyniku spalania biogazu w agregacie prądotwórczym, jest uzależniona od 
zawartości biometanu w biogazie i sprawności silnika. Średnio przyjmuje się, że przy sprawności 
silnika 40%, z 1 m3 CH4  uzyskuje się 8 kWh energii elektrycznej.

Dobowe zapotrzebowanie na substrat do bioga-
zowni rolniczej, można wyliczyć:

Celem zminimalizowania ryzyka, należy plano-
wać odpowiednie rezerwy, które winny zapewnić 
minimum miesięczna produkcję, czyli wynosi 
ona 8,3% rocznego zapotrzebowania (100% : 12 
miesięcy = 8,3%). Wskazana jest większa rezerwa 
wynosząca 17% (100 : 6 = 16,6%), co odpowiada 
dwumiesięcznej produkcji (Schindler, 2007).

Produkcja biogazu wyłącznie z jednego su-
rowca, jest narażona na duże ryzyko. Z punktu 
agrotechnicznego nie ma możliwości wprowadze-

nia prawidłowego zmianowania. Kukurydza jest 
dość odporna na uprawę w monokulturze, jednak 
warunki klimatyczne mogą spowodować ograni-
czoną produkcję biomasy. Przykładem mogą być 
lata 2005 i 2006. Brak opadów w czerwcu i lipcu, 
wysoka temperatura w tym okresie, spowodowało 
porażenie kukurydzy głownią guzowatą (Ustilago 
maydis). Masowe porażenie głownią guzowata spo-
wodował spadek plonu i gorszą jakość uzyskiwa-
nego surowca. Wartość energetyczna kukurydzy 
porażonej głownią guzowata może być o 30% niż-
sza. Zarodniki głowni guzowatej porażają głównie 
kolby, które nie wytwarzają ziarna (Podkówka W., 
Podkówka Z.,. 2006).

Jednym ze sposobów zmniejszenia ryzyka, 
jest produkcja kiszonki z całych roślin zbożowych 
(GPS), zwłaszcza roślin ozimych, które lepiej 
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wykorzystują zapas wody zimowej. Szczególnie 
przydatna jest kiszonka sporządzona z pszenicy 
ozimej, zaś na glebach słabszych żyta. W okresie 
jesienno – zimowym i na wiosnę rośliny chronią 
glebę przed erozją wodną i wietrzna. Zwolniona 
powierzchnia w pierwszej dekadzie lipca, może 
być wykorzystana do uprawy rzepaku ozimego, 
lub poplonów. Również kiszonka z roślin zbożo-
wych jarych w czystym siewie lub w mieszance ze 
strączkowymi są cennym surowcem do produkcji 
biogazu. Kiszonki z GPS ozimych lub jarych, po-
zwalają na racjonalne wykorzystanie pojemności 
zbiorników na kiszonkę. Ocenia się, że o 15% moż-
na zmniejszyć pojemność silosów. Kiszonki z GPS 
winny stanowić 25% rocznego zapotrzebowania na 
surowce do produkcji biogazu w biogazowniach 
rolniczych.

W przypadku braku możliwości produkcji 
biomasy we własnym gospodarstwie w ilościach 
wynikających z zapotrzebowania, należy rozpo-
znać możliwości jej zakupu. Istniej możliwość 
kontraktacji biomasy u innych rolników. 

W tabeli 1 podano ilości i koszt poszczególnych 
substratów potrzebnych do wyprodukowania ener-
gii elektrycznej w ciągu roku. Przyjęto założenie, 
ze biogazownia w ciągu roku pracuje 8000 godzin. 
Oprócz wymienionych substratów stosowano 
gnojowicę z własnego gospodarstwa, której nie 
uwzględniono obliczeniach.

Według opracowań wykonanych w Niemczech 
(Schindler 2007, Over i wsp. 2008, Schaumann-
Biogas-Fibel 2008) kalkulując cenę kiszonki przy 
uwzględnieniu wszystkich kosztów wynikających 
z uprawy, zbioru i przechowywania kiszonki, jak 
również koszty wynikające ze strat w procesie ki-
szenia, amortyzacji silosu oraz wartość nawozową 
substancji po fermentacyjnej, uzyskano minimalną 
cenę kiszonki z całych roślin kukurydzy – 2,5 €/dt, 
dla kiszonki z traw – 3,1 €/dt zaś dla kiszonki z GPS 
pszenicy ozimej – 2,3 €/dt. 

Kiszonka z całych roślin kukurydzy i kiszonka 
z GPS pszenicy ozimej, mają zbliżoną przydatność 
do produkcji biogazu. Produkcja obu kiszonek jest 
korzystna, mając na uwadze zmianowanie. Po 
zbiorze kukurydzy na kiszonkę, pozostaje dobre 
stanowisko do uprawy pszenicy ozimej, zaś po 
pszenicy zbieranej na kiszonkę, dobre stanowisko 
pod rzepak ozimy. 

Koszt wyprodukowania kiszonki z całych roślin 
kukurydzy w niektórych landach podano w tabeli 2.
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Cena kiszonki z całych roślin kukurydzy winna 
być porównywalna do ceny ziarna pszenicy ozimej. 
Obie rośliny wymagają jednakowych warunków 
uprawy i konkurują o powierzchnię gruntów rol-
nych. Stanowią one cenny substrat do produkcji 
biogazu, jak również są cenną paszą (Zimmer 
2007). W tabeli 3 zależność cenową kiszonki z ca-
łych roślin kukurydzy do ziarna pszenicy ozimej. 

Zużywając dziennie 21 m3 gnojowicy i 80 dt 
kiszonki z całych roślin kukurydzy o zawartości 
33,4 % suchej masy, przy obciążeniu komory fer-
mentacyjnej 3,48 kg SM/m3 dziennie lub 3,39 kg 
SSO/m3 dziennie, uzyskano dziennie 1751 Nm3 
biogazu o zawartości 50,5 % biometanu. Z 1 kg 
suchej masy uzyskano 0,419 Nm3 biogazu, który 
zawierał 0,210 Nm3 biometanu. Z 1 kg suchej sub-
stancji organicznej (SSO) uzyskano odpowiednio 
0,443 i 0,222.

Dzienna produkcja energii elektrycznej wy-
nosiła 2813 kWh i 3502 kWh energii ciepła, co w 
przeliczeniu na 335 dni pracy w roku (około 8 000 
h) biogazowni rolniczej uzyskano 942355 kWh 
prądu elektrycznego i 1173170 kWh ciepła. Zapo-
trzebowanie surowców na 335 dni roboczych:
– gnojowica 21m3 x 335 = 7035 m3;  na wyprodukowa-

nie tej ilości gnojowicy potrzeba 352 JPD bydła lub 
trzody chlewnej, przy założeniu uzysku gnojowicy 
20 m3 /JPD

– kiszonki z całych roślin kukurydzy o zawartości 
33,4% suchej masy
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 80 dt x 335  =  26800 dt + 12% straty  =  30016 dt 
przy plonie 400 dt.ha  =  75 ha
W Niemczech około 40% przychodu ze sprze-

daży energii, stanowią koszty materiałowe, około 
35% koszty zakładowe. Reszta to zysk lub w okre-
sie spłaty inwestycji – amortyzacja.

W Niemczech w kwietniu 2000 roku weszła 
w życie ustawa o energii odnawialnej (EEG 
– Erneurbare Energien Gesetz), której celem było 
wspieranie produkcji energii odnawialnej. Ustawa 
ta określa zarówno obszary zastosowań, prawa i 
obowiązki użytkowników instalacji produkujących 
energie i użytkowników sieci, jak również odbiór 
oraz stawki wynagrodzeń za energię elektryczną 
uzyskiwaną z poszczególnych odnawialnych źródeł 
i włączoną do publicznej sieci elektrycznej.

W ustawie różnicuje się cenę energii w zależno-
ści od wielkości produkcji i wspiera jednostki małej 
mocy, energetykę rozproszoną. Minimalna stawka 
wynagrodzenia cent/kWh dla instalacji o mocy:

 do 150 kW el  – 11,5
 do 500 kW el –  9,9

 do   5 MW el –  8,9
 do  20 MW el –  8,4

Ponadto producent biogazu może uzyskać 
,,bonusy’’ np. za produkcję energii wyłącznie  
z surowców nieprzetworzonych lub za zago-
spodarowanie energii cieplnej, która powstaje  
w nadmiarze, względnie za wdrożenie dodat-
kowych urządzeń zwiększających efektywność 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

W 2007 roku producent energii elektrycznej  
z biogazu, wykorzystując odnawialne surowce, 
uzyskiwał 0,17 €/kWh. Wartość ta składała się z 
trzech elementów: cena podstawowa 0,09 € /kWh, 
profit NawaRo – Bonus 0,06 €/kWh, plus 0,02 €/
kWh za zagospodarowanie gnojowicy. Za energię 
cieplną można uzyskać 0,06 €/kWh (Schttenberg 
2007).

dr hab. inż. Zbigniew Podkówka prof. UT-P, 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy 
prof. zw. dr hab. Witold Podkówka 

Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy
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Wpływ jakości kiszonki z całych roślin kukurydzy  
na ilość uzyskiwanego biogazu

Jednym z podstawowych surowców do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych, jest 
kiszonka z całych roślin kukurydzy. Zawartość w kiszonce składników pokarmowych, produk-
tów fermentacji mlekowej oraz innych inhibitorów np. pleśni, bakterii kwasu masłowego, mają 
decydujący wpływ na przebieg procesu fermentacji metanowej i na ilość uzyskiwanego biogazu 
oraz zawartości w nim boimetanu.

Termin zbioru zielonki z ku-
kurydzy ma istotne znaczenie, co 
wynika z zawartości składników 
pokarmowych i szybkości ich 
zamiany na biometan. Zbioru 
zielonki należy dokonywać przy 
zawartości suchej masy 30–35%. 
Przy tej zawartości suchej masy w 
całej roślinie kukurydzy, występu-
je najbardziej korzystna zawartość 
białka, tłuszczu, włókna surowego 
i jego składników – clulozy, hemi-
celulozy, ligniny, jak również skro-
bi i cukru. W dojrzałości woskowej 
ziarna kukurydzy, najefektywniej 
są wykorzystywane składniki 
przez bakterie fermentacji me-
tanowej, do produkcji biogazu. 
Uzyskuje się najwyższą wydajność 
biogazu, przy zawartości metanu 
na poziomie 54%.

Opóźnienie zbioru nie jest 
wskazane, bowiem wydajność 
biogazu maleje. Wynika to z faktu, 
że w częściach wegetatywnych 
rośliny wzrasta zawartość związ-
ków ligninocelulozowych, które są 
trudno rozkładane w procesie fer-
mentacji metanowej (Minihuber 
i wsp. 2008).Stosunek C:N ulega 
rozluźnieniu, co jest niekorzyst-
ne dla bakterii metanogennych. 
Liście kukurydzy porażone rdzą 
i grzybami, są gorzej fermento-
wane.

Długość cięcia zielonki zbiera-
nej na kiszonkę, wpływa na ilość 
uzyskiwanego biogazu (rys. 1). 
Dane zamieszczone na rysunku 
1 wskazują, że z kiszonki bar-
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dziej rozdrobnionej, uzyskuje się więcej biogazu.  
W ciągu 26 dniowej fermentacji metanowej, róż-
nica w zależności od rozdrobnienia 4 lub 20 mm, 
wynosi 12%, na korzyść krótkiej sieczki. Zalecana 
optymalna długość sieczki 5 mm, przy wahaniach 
od 4 do 8 mm.

Jakość kiszonki ma zasadniczy wpływ na ilość 
uzyskiwanego biogazu i zawartość w nim biome-
tanu. Z kiszonki ocenionej jako „zła” uzyskuje się 

około 13% mniej biometanu, niż z ki-
szonki ocenionej jako „bardzo dobra” 
(Herrmann i wsp. 2007). Szczególnie 
nieporządne są bakterie kwasu ma-
słowego (Clostridia), które w procesie 
kiszenia oprócz rozkładu cukru, powo-
dują rozpad białka do amin i amoniaku, 
które to związki działają hamująco 
na rozwój bakterii metanogennych, 
co powoduje ograniczenie produkcji 
biometanu.

Na rysunku 2 przedstawiono ilości 
uzyskiwanego z kiszonki z całych 
roślin kukurydzy, która została oce-
niona jako wysoko wartościowa oraz 
z kiszonki spleśniałej. Różnica w ilości 
uzyskiwanego biogazu wynosi około 
0,21 m3/kg SSO. Grzyby pleśniowe 
występujące w kiszonce wytwarzają 
różne mykotoksyny, które hamują roz-
wój bakterii metanogennych. 

Do czynników stymulujących 
proces powstawania biogazu, zalicza 

się dodatki stosowane przy zakiszaniu pasz. 
Szczególnie przydatne są inokulanty, zawie-
rające szczepy heterofermentacyjne bakterii 
kwasu mlekowego i inne kultury, które normują 
proces fermentacji kiszonki, zaś ich metabolity  
o właściwościach konserwujących, zabezpiecza-
ją kiszonkę przed procesami gnicia. Również są 
one wykorzystywane przez bakterie metanowe 
do wytwarzania metanu. Inokulanty stymu-
lują powstawanie kwasu mlekowego i innych 
kwasów (octowy, propionowy, mrówkowy, 
walerianowy, kapronowy) oraz alkoholi (etanol, 
metanol, 1,2-propandial), które to produkty są 
przetwarzane na biometan. Szczególnie dobrze 
jest wykorzystywany kwas octowy. Wynika to z 
faktu, że w procesie metanogenezy składników 
pokarmowych do biometanu, fazą pośrednią jest 
acetogeneza (octanogeneza). Kwas masłowy jest 

nieporządanym składnikiem w kiszonce, bowiem 
jest słabo metabolizowany do biometanu. W tabeli 
1 przedstawiono wyniki badań dotyczące ilości 
pozyskiwanego biometanu z kiszonki z całych roślin 
kukurydzy, sporządzonych z różnymi dodatkami 
ułatwiającymi proces  zakiszania.

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, 
że w porównaniu do kiszonki kontrolnej, uzyskano 
o 17 % wyższą wydajność biometanu z kiszonki 
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sporządzonej z dodatkiem Silasil Energy. Preparaty 
mikrobiologiczne okazały się bardziej skuteczne niż 
preparat chemiczny Mais-Kofasil.

Z analizy chemicznej kiszonek wynika, że przy 
małej zawartości kwasu mlekowego, dużej ilości 
kwasu octowego i alkoholi, uzyskuje się najwyższą 
wydajność biomatanu i energii elektrycznej z 1 dt 
kiszonki. 

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki badań, które 
wskazują, że sporządzając kiszonkę z inokulantem 
Silasil Energy uzyskuje się więcej biometanu. 
Różnica ta wynosi 0,050 Nm3CH4/kg substancji 
organicznej.

W tabeli 2 zestawiono porównanie kosztów 
produkcji energii elektrycznej z kiszonki z całych 
roślin kukurydzy sporządzonej bez i z dodatkiem 
preparatu Silasil Energy. Z wyliczeń wynika, że 
sporządzając kiszonkę z preparatem Silasil Energy 
z 1 ha uzyskuje się wyższy profit, wynoszący 236 €/
ha. Koszt zakupu preparatu na 1 ha kukurydzy przy 
plonie 500 dt, wynosi około 35 €. Z danych wynika, 
że stosując preparat Silasil Energy przy zakiszaniu 
kukurydzy, uzyskuje się z każdego ha uprawy 200 
€ więcej ze sprzedaży energii elektrycznej. W ob-
liczeniach nie uwzględniono dodatkowego zysku  
z energii cieplnej.

Podsumowanie
Uzyskane wyniki dotyczą tylko kiszonki z ca-

łych roślin kukurydzy. Dla innych upraw brak jest 
szczegółowych danych. Należy również podkreślić, 
że stosowane dodatki do zakiszania kukurydzy, 
wpływają dodatnio na tlenową stabilność kiszonki, 
co jest szczególnie ważne w okresie letnim. Zapo-
biegają one procesowi zagrzewania kiszonki. 

Prowadzone są dalsze badania, nad opracowa-
niem nowej generacji inokulantów, które miałyby 
zastosowanie przy sporządzaniu kiszonek z po-
szczególnych surowców. Inokulanty muszą spełniać 
wymagania jakie powinna spełniać kiszonka z prze-
znaczeniem na cele paszowe, z możliwością prze-
znaczenia do produkcji biogazu. Ta sama kiszonka 
powinna być dobrą paszą i dobrym substratem dla 
biogazowni. 

dr hab. inż. Zbigniew Podkówka prof. UT-P, 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy 
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Produkować mleko  
czy biogaz

W ostatnich latach prowadzona jest dys-
kusja nad celowością wytwarzania biopaliw  
z surowców roślinnych, wykorzystywanych do 
produkcji żywności i pasz. Dotyczy to produk-
cji bioetanolu ze zboża, biodiesla nasion roślin 
oleistych oraz biogazu z zielonek i kiszonek 
wykorzystywanych w żywieniu przeżuwaczy, 
jak również ziarna zboża. Do produkcji biopa-
liw należy wykorzystywać produkty uboczne  
i odpadowe z przetwórstwa rolno-spożywcze-
go, jak również surowce lignocelulozowe, któ-
re nie są wykorzystywane na cele paszowe.

W 2007 roku w wyniku niekorzystnych wa-
runków pogodowych, wystąpił brak pasz objęto-
ściowych, które są podstawą żywienia bydła, jak 
również są surowcem powszechnie stosowanym  
w biogazowniach rolniczych do wytwarzania bioga-
zu, co spowodowało konflikt miedzy producentami 
mleka a biogazu. Szczególnie kiszonka z całych 
roślin kukurydzy stała się surowcem strategicz-
nym, bowiem jest paszą niezastąpioną w żywieniu 
krów, jak również w procesie wytwarzania biogazu. 
Ponieważ brak jest polskich badań z tego zakresu, 
przedstawiono wyniki badań niemieckich.

W Bawarskiej Stacji Rolniczej (Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft) przeprowadzono 
analizę opłacalności produkcji mleka i biogazu. 
Przyjęto następujące założenia:
Produkcja mleka
– koszt stanowiska dla krowy – 6 000 €
– wydajność  – 7500 kg mleka rocznie
– cena mleka  – 0,34 €/kg
Dochód roczny
– wartość wyprodukowanego mleka  2550 €
– wartość cielaka 335 €
– wartość krowy sprzedanej na rzeź 

(28% wartości ubojowej) 227 €
– razem dochód    3112 €
Wydatki
Koszty odchowu i utrzymania
– odchów krowy [rocznie (wartość 1555 €)] 440 €
– odchów cielaka  50 €
– pasza treściwa 452 €
– inseminacja  26 €
– zabiegi weterynaryjne  49 €
– inne – prąd, woda itp.  79 €
Razem 1096 €
Koszty stałe  767 €
Koszt paszy objętościowej 

(kiszonka z kukurydzy, traw, siano) 555 €
Razem wydatki  2418 €
Zysk 694 €
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Roczne zużycie paszy
– treściwa22,6 dt, 20 €/dt = 452 €
– kiszonka z kukurydzy; 33% SM; 44,5 dt; 3,7 €/dt  = 165 €
– kiszonka z traw; 35% SM; 66,0 dt; 5,0 €/dt   = 330 €
– siano; 87% SM; 4,8 dt; 12,5 €/dt     = 60 €
Koszt paszy  1007 €

koszt paszy na 1 kg mleka
– treściwej    6,0 ct/kg mleka
– objętościowej   7,4 ct/ kg mleka
– treściwe + objętościowe  13,4 ct/ kg mleka

Produkcja biogazu
Całkowity koszt inwestycji   – 900 000 €
Koszt inwestycyjny kW energii elektrycznej  – 3 000 €
Pojemność komory fermentacyjnej   – 2 300 m3 

Obciążenie komory fermentacyjnej – 2,30 kg SSO/m3 • d  
kWh/m3 biogazu     – 5,26
Sprawność wydajności energii elektrycznej  – 36%
Sprawność wydajności energii cieplnej  – 44%
Roczna produkcja biogazu   – 1 187 902 Nm3

Uzysk energii cieplnej pomniejszony 
o własne zużycie  – 2 224 281 kWh ec/rok

Uzyska energii elektrycznej pomniejszony 
o własne zużycie  – 2 226 917 kWhel/rok 

Wpływy ze sprzedaży energii cieplnej 
i elektrycznej  – 383 457 €/rok

Koszty roczne (konserwacji, eksploatacyjne, 
personel obsługi, pomiary, analizy, administracja,
ubezpieczenia i pozostałe)  – 1 899 53 €/rok 

Koszty substratu 
kiszonka z kukurydzy, 33% SM; 

 50 890 dt; 2,6 €/dt  =  132 314 €
ziarno zboża, 87% SM;  1 800 dt, 12,0 €/dt  =    21 600 €
gnojowica, 8,5% SM; 24 000 dt, 0,15 €/dt  =    3 600 € 
razem            157 514 €
Koszt surowcowy energii elektrycznej – 7,0 ct/kWh 
Zestawienie kosztów:
– wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej 
  i cieplnej  – 383 457 €
– koszty stałe    – 185 953 €
– koszty surowcowe  – 157 514 €
Roczny zysk   39 990 € 

Na podstawie danych liczbowych produkcji mleka i 
biogazu, dokonano przeliczeń:

           produkcja 
      mleka        biogazu

– zysk przypadający na 
6000 € inwestycji  694 € 387 €

– zapotrzebowanie czasu pracy 
 na 6 000 €   40 rbh 8 rbh
powierzchnia gruntów rolnych przypadająca 
 na 1 000 €  zysku  0,89 ha 2,39 ha 
zapotrzebowanie czasu pracy 
przypadająca na 1 000 € zysku 59 rbh 21 rbh
udział kosztów paszy/substratu  
w sumie kosztów   34% 41%
koszt paszy Ct/kg mleka  13,43 –
koszt substratu Ct/kWhel   – 7.01 
kapitałochłonność   mała duża 
pracochłonność   duża  mała 

zapotrzebowanie powierzchni  
 gruntów rolnych  małe duże
wpływ kosztów paszy/substratu 
 na zysk   mały duży

Z dokonanego zestawienia wynika, że produk-
cja mleka jest bardziej dochodowa, niż produkcja 
biogazu. Należy pamiętać, że produkcja mleka 
wymaga dużego nakładu pracy, co jest zasadni-
czym czynnikiem ograniczającym chów bydła 
mlecznego. 

Keymer (2007) podaje progowe – maksymalne 
ceny substratów, przy cenie sprzedaży 16,60 Ct/
kWhel,  5,37 kWh/m3 biogazu i sprawności silnika 
elektrycznego 36%:
Substrat – kiszonka       €/dt masy świeżej
Żyto – 30% SM    2,530
Koniczyna z trawami 2/3 pokos, 35% SM  2,760
Koniczyna z trawami 1 pokos, 35% SM  2,890
Kiszonka z traw 3/4 pokos, 35% SM  3,040
Kiszonka z traw średnio, 35% SM   3,120
Kiszonka z kukurydzy, 33% SM  3,150
GPS – zboża, głównie pszenica, 40% SM  3,230
Ziarno zboża, 87% SM   97,40

Podane wartości maksymalnych cen substratów 
mogą ulegać zmianie w zależności od podaży, czyli 
od wydajności w danym roku. Należy pamiętać, 
wykorzystując produkty odpadowe powstające 
rzeźniach, zakładów żywienia zbiorowego (sto-
łówki i inne), zakładów produkujących produkty 
spożywcze, gnojowicę, pomiot drobiowy obniżamy 
koszty substratów.

W produkcji biogazu koszt substratu ma za-
sadniczy wpływ na dochód z biogazowni. Dla 
porównania podano wyniki badań kosztów pro-
dukcji biogazu w zależności od stosowanych sub-
stratów, wykorzystując biomasę z upraw polowych 
i gnojowicę lub biomasę surowców odpadowych 
i gnojowicę. Instalacja do wytwarzania biogazu 
funkcjonuje w gospodarstwie rolnym, w którym 
utrzymywane jest 150 krów. Średnio każda krowa 
produkuje 22m3 gnojowicy rocznie. Do potrzeb 
biogazowni przeznacza się 100 ha pod uprawę 
kukurydzy, produkując 50.000 dt kiszonki oraz 30 
ha zboża, głównie pszenicę ozimą – 2.700 dt ziarna 
zboża. Surowce odpadowe do produkcji biogazu 
– tłuszcz flotacyjny, odpady piekarnicze, odpady i 
resztki żywności pozostałe po pojedzeniu. Surowce 
odpadowe dostarczano do biogazowni bezpłatnie.
Do obliczeń przyjęto dane:
czas fermentacji    80 lub 60 dni
wartość energetyczna biogazu  5,31 lub 5,78 kWh/m3 

sprawność silnika     36%
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liczba godzin pracy silnika wytwarzającego 
 energię elektryczną  20h/d
zużycie energii na potrzeby biogazowni  7%
zużycie ciepła do potrzeby biogazowni 30%
cena sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych su-
rowców wykorzystanych do produkcji biogazu:

cena podstawowa   – 10,38 ct/kWh 
profit (Bonus NawaRo)  – 6,00 ct/kWh
razem    – 16,38 ct/kWh

cena sprzedaży energii elektrycznej 
z surowców odpadowych 
wykorzystywanych do produkcji 
biogazu     – 10,38 ct/kWh

Wykorzystując gnojowicę oraz tłuszcz flota-
cyjny, odpady piekarnicze i odpady ze stołówek, 
jako zamienniki kiszonki z kukurydzy i ziarna 
zboża, roczny zysk z 26.820 €, wzrósł do 63.105 €. 

Produkcja biogazu winna być oparta na surowcach 
odpadowych.

W gospodarstwie rolnym produkcja biogazu 
winna być uzupełnieniem chowu bydła, jako pod-
stawowego kierunku produkcji. Wykorzystując 
gnojowicę, kiszonkę z traw, kiszonkę z kukury-
dzy, resztki paszy pozostające przy żywieniu, 
zwłaszcza w oborach wolnostanowiskowych, jak 
również resztki kiszonki w silosach oraz produkty 
odpadowe powstające przy wytwarzaniu żywno-
ści z produktów rolniczych, należy przeznaczyć 
do produkcji biogazu. W takim ujęciu dochody 
z produkcji mleka, będą uzupełniane zyskiem z 
produkcji biogazu. Przefermentowana substancja 
przy produkcji biogazu, stanowi doskonały nawóz 

organiczny. 

dr hab. inż. Zbigniew Podkówka 
prof. UT-P, Uniwersytet Technolo-

giczno-Przyrodniczy  
w Bydgoszczy 

prof. zw. dr hab. Witold Podkówka 
Wyższa Szkoła Środowiska  

w Bydgoszczy



Wybór znawców
Wczesne mieszańce na ziarno oraz kiszonkę:

• DKC 2870 (FAO 220-230) – wysoko plonuje
w mniej sprzyjających warunkach termicznych. 
Przeznaczony jest do uprawy na terenie całej Polski. 

• DKC 2971 (FAO 220-230) – szybko dojrzewa
oraz bardzo łatwo oddaje wodę. Doskonale nadaje
się do uprawy na terenie całego kraju.  

Na każdym polu:

• DKC 2960 (FAO 240) – niezawodny mieszaniec
na ziarno. Łatwo adaptuje się do różnych warunków
glebowych. Toleruje okresowe niedobory wody.
Zarejestrowany w Polsce w 2008 r.

• MONUMENTAL (FAO 250) – gwarantowane
wysokie plony w zróżnicowanych warunkach
klimatycznych oraz glebowych. Stabilny standard
na ziarno i jakościową kiszonkę.

Wysokie plony i zdrowotność:

• DKC 3472 (FAO 260) NOWOŚĆ! – średniopóźny
mieszaniec na ziarno, wysoko i stabilnie plonujący
niezależnie od pogody.

• DKC 3420 (FAO 260) – na ziarno o wysokim
i stabilnym plonie. Najwcześniejszy mieszaniec
typu dent. Wymaga dobrego zaopatrzenia w wodę.

Najwyższe plony w rejonie południowej Polski:

• DKC 3476  (FAO 260-270) NOWOŚĆ! – na ziarno
oraz kiszonkę. Bardzo dobrze toleruje chłody
i okresowe niedobory wody. Typu „stay green”.

• DKC 3511 (FAO 280-290) NOWOŚĆ! – odmiana
typu dent, o najwyższych plonach ziarna
w południowej Polsce. W trakcie dojrzewania
szybko oddaje wodę. Zawiera bardzo dużo skrobi
w ziarnie. Toleruje okresowe niedobory wody. 
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Prawdopodobnie 
to ostatni owad, który 
doprowadzi
Cię do szaleństwa...

nowość

 chroni uprawy roślin rolniczych 

i warzywniczych przed wieloma szkodnikami

 wywołuje natychmiastowy efekt zwalczania, 

połączony z długotrwałą ochroną

 eliminuje słodyszka rzepakowego, 

chowacze, stonkę ziemiaczaną, ploniarkę, 

omacnicę i mszyce

 dzięki nowej formulacji O-TEQ doskonale 

przemieszcza się w roślinie i jest odporny 

na zmywanie

 ustanawia nowy standard najskuteczniejszej 

i bezpiecznej ochrony przed szkodnikami

www.bayercropscience.plBayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 022 572 36 12, fax 022 572 36 03 
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Ochrona kukurydzy  
przed szkodnikami w 2009 roku

Ochrona kukurydzy przed szkodnikami staje się jednym z podstawowych zabiegów w uprawie 
tej rośliny, często decydującym o opłacalności produkcji. Szkodniki stanowią bowiem zaraz po 
chwastach najpoważniejsze zagrożenie dla wysokości plonów, a ponadto poprzez uszkadzanie 
tkanek przyczyniają się do pogorszenia zdrowotności zasiewu. 

W celu ograniczenia wysokości bezpośrednich strat w plonach, ograniczenia nasilenia wystę-
powania niektórych chorób w zasiewie, a także podniesienia jakości surowca finalnego konieczne 
jest racjonalne stosowanie wielu różnych metod zapobiegania występowaniu szkodników oraz 
ich zwalczania.

Metody agrotechniczne i hodowlane
Metody te powinny być każdorazowo stoso-

wane bez względu na charakter gospodarstwa. 
Szczególny nacisk położony jest tutaj na płodo-
zmian, który sukcesywnie stosowany pozwala 
ograniczać liczebność, a tym samym szkodliwość 
wielu groźnych gatunków m.in. omacnicy proso-
wianki oraz stonki kukurydzianej. Szczególnie w 
odniesieniu do stonki kukurydzianej zastosowanie 
zmianowania może być kluczowym sposobem na 
odwleczenie w czasie pierwszych strat w plonach 
powodowanych przez ten gatunek jakie mogą się 
w niedługim czasie pojawić, zwłaszcza, że ochrona 
chemiczna przed tym gatunkiem jest kosztowna 
oraz utrudniona z uwagi na brak trwale zareje-
strowanych preparatów chemicznych, a zwłaszcza 
opryskiwaczy szczudłowych. 

Przy planowaniu zasiewów warto przewidzieć 
izolację przestrzenną upraw kukurydzy m.in. od 
zbóż ozimych, łąk, pastwisk, ugorów, kompleksów 
leśnych co pozwala ograniczyć przeloty niektórych 
owadów szkodliwych na kukurydzę, a zwłaszcza 
ploniarki zbożówki, mszyc, wciornastków, rolnic. 
Ponadto można w ten sposób ograniczyć rów-
nież straty w plonach powodowane przez ptaki,  
a zwłaszcza zwierzynę leśną. 

Staranne przygotowanie gleby pod uprawę,  
a zwłaszcza wykonywanie takich zabiegów jak: 
orki jesiennej, podorywek, bronowania, talerzowa-
nia itp. pozwala z jednej strony zniszczyć mecha-
nicznie część szkodników żyjących w glebie, jak 
również i tych, które tylko w niej zimują. Warto 
w tym przypadku zastanowić się nad różnymi 
uproszczeniami agrotechnicznymi (zwłaszcza 
bezorkowymi metodami uprawy), które pomi-
mo tego, że ułatwiają produkcję kukurydzy, to 
jednak mają duży wpływ na sukcesywny wzrost 
zagrożenia ze strony wielu organizmów szkodli-

wych: chwastów, szkodników i chorób. Ponadto 
dobrze przygotowane stanowisko pod uprawę w 
połączeniu ze zbilansowanym nawożeniem, dość 
wczesnym siewem (tam gdzie to możliwe – termin 
kwietniowy) oraz wykonaniem wszystkich innych 
zabiegów pielęgnacyjnych (zwłaszcza zwalczaniem 
chwastów) ułatwiają roślinom szybki wzrost, 
dzięki czemu mogą one uciec przed silniejszym 
atakiem niektórych szkodników, bądź też stają 
się bardziej tolerancyjne na uszkodzenia przez nie 
powodowane. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o doborze 
odpowiednich odmian kukurydzy do uprawy. W 
rejonach zagrożonych przez omacnicę prosowiankę 
należy wybierać te mieszańce, które odznaczają się 
mniejszą podatnością na jej żerowanie, a stosowną 
informację na ten temat można uzyskać z aktualnej 
Listy Opisowej Odmian wydawanej przez COBO-
RU. Konieczne jest również zwrócenie uwagi aby 
wybrana odmiana była dostosowana do uprawy 
w danych warunkach glebowo-klimatycznych, co 
wiąże się głównie z jej wczesnością. 

Ponadto w rejonach zagrożonych przez ston-
kę kukurydzianą warto rozważyć dobór takich 
mieszańców, które posiadają dobrze rozwinięty 
system korzeniowy, który może kompensować 
ubytki powstające wskutek słabszego ataku larw 
tego gatunku. 

Ważną czynnością jest terminowe zebranie 
plonu, natychmiast po osiągnięciu przez ziarniaki 
dojrzałości zbiorczej. Pozwala to zredukować szkody 
powodowane przez omacnicę prosowiankę, rolnice 
oraz urazka kukurydzianego, a zwłaszcza można  
w ten sposób ograniczyć straty jakościowe powsta-
jące wskutek rozwoju na uszkodzonych tkankach 
chorób kukurydzy (szczególnie gdy jesień jest ciepła 
i wilgotna), głównie fuzariozy kolb oraz zgnilizny 
korzeni i zgorzeli podstawy łodygi. 



451(34) 09 KUKURYDZA

Wykonując zbiór plonu należy jak najniżej skosić 
kukurydzę, a następnie zastosować rozdrabniacz 
resztek pożniwnych, co pozwala mechanicznie 
zniszczyć część gąsienic omacnicy prosowianki 
przygotowanych do zimowania w podstawie łodygi 
i/lub w pierwszym międzywęźlu. 

Walka biologiczna
Metoda biologiczna została opracowana jedynie 

do ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowian-
ką. Pośrednio można za jej pomocą ograniczyć 
również nasilenie występowania rolnic żerujących 
na kolbach, w tym słonecznicy orężówki – organi-
zmu kwarantannowego okresowo nalatującego na 
obszar kraju z południa kontynentu. W metodzie 

tej stosuje się biopreparaty zawierające pasożyta jaj 
motyli zwanego kruszynkiem. Pierwsze wyłożenie 
kruszynka wykonuje się po 4-6 dniach od mo-
mentu zauważenia pierwszego motyla omacnicy 
prosowianki na pułapce feromonowej, bądź też 
natychmiast po stwierdzeniu pierwszych złóż jaj 
szkodnika na liściach kukurydzy. Zazwyczaj ter-
min pierwszej introdukcji ma miejsce pod koniec 
czerwca lub w pierwszej dekadzie lipca. Drugie 
wyłożenie biopreparatu wykonuje się 7 dni po 
pierwszym. 

Ochrona chemiczna
Ochrona chemiczna kukurydzy przed szkod-

nikami staje się coraz trudniejsza, a trudność ta 
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wynika głównie z braku wystarczającej liczby 
insektycydów, a także z uwagi na ograniczoną do-
stępność do opryskiwaczy umożliwiających wjazd 
w wysoki łan. Jest to o tyle ważne, iż w ostatnich 
kilku latach wzrasta szkodliwość tych gatunków 
szkodników, których termin zwalczania przypada 
na okres pełnego wiechowania kukurydzy, a więc 
gdy ma ona ponad 2 metry wysokości. 

Niestety ale w chwili obecnej liczba zarejestro-
wanych preparatów owadobójczych możliwych do 
stosowania w kukurydzy jest drastycznie mała, 
co jest związane z unijnym przeglądem substancji 
aktywnych i procesem ich rerejestracji. Taki stan 
rzeczy niesie bardzo poważne zagrożenie jakim 
jest niemożność naprzemiennego stosowania 
kilku preparatów z różnych grup chemicznych, 
co ma kluczowe znaczenie przy zapobieganiu 
wytwarzania się odporności owadów na stosowane 
insektycydy. 

Zaktualizowany dobór chemicznych środków 
ochrony roślin do ochrony kukurydzy przed wy-
branymi szkodnikami wraz z ich dawkami oraz 
terminami stosowania prezentuje tabela 1.

Odmiany transgeniczne
Od kilku już lat producenci kukurydzy w Polsce 

korzystają z odmian kukurydzy odpornych na żero-
wanie omacnicy prosowianki. W unijnym katalogu 
odmian dopuszczonych do stosowania w krajach 
Unii Europejskiej znajduje się kilka mieszańców 
dostosowanych do uprawy w polskich warunkach 
glebowo-klimatycznych. 

Integrowana ochrona
Integrowana ochrona kukurydzy przed szkod-

nikami polega na ograniczaniu ich liczebności i 
szkodliwości poprzez zastosowanie wyżej opi-
sanych metod agrotechnicznych, hodowlanych, 
biologicznych, chemicznych oraz przez uprawę 
roślin transgenicznych.

W pierwszej jednak kolejności zaleca się sko-
rzystanie z metod niechemicznych, a gdy te okażą 
się niewystarczające, konieczne jest racjonalne 
zastosowanie chemicznych środków ochrony ro-
ślin w oparciu o progi szkodliwości ustalone dla 
najważniejszych gatunków szkodników. 

mgr inż. Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin–PIB

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
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Wykorzystanie rozdrabniacza SCHULTE  
jako jedna ze skutecznych form walki  

z omacnicą prosowianką
Na rynku polskim pojawiły się rozdrabniacze kanadyjskiej firmy SCHULTE, które sprzedaje Firma 

Handlowa Import-Export Ireneusz Leśny z  miejscowości Gułtowy, gm. Kostrzyn Wlkp. Maszyna ta 
została po raz pierwszy w Polsce szerzej zaprezentowana podczas ostatniej wystawy Agro Show 2008  
w Bednarach, a pierwszym przedsiębiorstwem w Polsce, które zakupiło w firmie Leśny nową maszynę  
o szerokości 4,57 m było Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL z Gałowa k. Szamotuł.

Rozdrabniacze – zwane również mulczerami lub 
mulczarkami (w Niemczech występują pod nazwą 
Sichelmulcher, tj. w dosłownym tłumaczeniu rozdrab-
niacz sierpowy) to doczepiane do traktorów i napędzane 
wałkiem przekaźnika mocy maszyny wyposażone w 
poziome wirniki z solidnymi nożami rozdrabniającymi 
masę zieloną. Noże, które są zamontowane wahliwie na 
tarczach lub dwuramiennych wirnikach, ustawiają się w 
pozycji roboczej na skutek działania siły odśrodkowej. 
Kierunki obrotów są przeciwstawne (istnieje możliwość 
zmiany kierunku obrotów), co powoduje, że przerobiona 
masa rozrzucona jest na dużej powierzchni i w sposób 
równomierny. Pracujące z prędkością około 80 m/s noże, 
zachodzą na siebie 15-16 cm, co umożliwia dokładne 
wykonanie pracy.

W standardzie maszyny SCHULTE wyposażone 
są w pojedyncze noże mocowane na tarczach (lepsze 
zabezpieczenie układu tnącego przed kamieniami), które 
przeznacza się głównie do rozdrabniania masy zielonej, 
na ugorach, nieużytkach, poligonach, rowach, lotniskach, 
parkach itp. W wyposażeniu dodatkowym zalecanym 
do stosowania na ścierniskach kukurydzy dostępne są 
podwójne noże zamontowane na wirniku oraz stałe prze-
ciwnoże, które zapewniają bardzo dobre rozdrobnienie 
słomy kukurydzianej.

W sytuacji kiedy w Polsce od około 10 lat gwałtownie 
wzrasta zagrożenie upraw kukurydzy przez omacnicę 

prosowiankę (Ostrinia Nubilaris), kiedy w południowych 
regionach Polski szkodnik ten uszkadza nawet do 100% 
roślin, w Wielkopolsce około 40% i obserwujemy tenden-
cje stałego rozprzestrzeniania się tego szkodnika w tym 
miedzy innymi na teren woj.  kujawsko-pomorskiego, 
mazowieckiego i lubelskiego, wszelkie sposoby walki  
z tym groźnym szkodnikiem stają się niezbędne. Omac-
nica prosowianka żeruje w nadziemnych częściach kuku-
rydzy, a na przełomie lipca i sierpnia jej larwy wgryzają 
się do łodyg i kolb żywiąc się rdzeniem i uszkadzając 
tkanki. Dorosłe gąsienice zimują w kanałach wydrążonych 
u podstawy łodygi.

Rozdrobnienie słomy kukurydzianej za pomocą roz-
drabniacza spowoduje, że znacząca część larw omacnicy 
zostanie zniszczona. Wyeliminowana zostanie także duża 
część zarodników grzybów chorobotwórczych. 

Rozdrabniacze firmy SCHULTE znakomicie się do 
tego celu nadają. W odróżnieniu od znanych rozdrabnia-
czy bijakowych, rozdrabniacze „sierpowe” SCHULTE 

Schulte S150 w Przedsiębiorstwie R-H Gałopol. Maszy-
na znakomicie układa się na nierównościach terenu

Rozdrabnianie słomy kukurydzianej nie tylko niszczy 
larwy omacnicy prosowianki, ale również poprzez 

doskonałe rozścielenie resztek pożniwnych wpływa na 
zasilenie gleby w nawozy. poziom zawartości fosforu, 
potasu, magnezu i azotu w resztkach po uprawie kuku-
rydzy pozwala na znaczące obniżenie dawki nawożenia 

mineralnego pod rośliny następcze  
Schulte S150 przy rozdrabnianiu wysokiej trzciny  

w Gałowie
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produkowane są w dużym zakresie szerokości roboczej od 
1,80 m aż do największych na świecie 12,80 m olbrzymów. 
Większość modeli wyposażona jest w ruchome skrzydła 
boczne pozwalające na dostosowanie się i ułożenie się ma-
szyny do nierówności terenu. Najpopularniejsze pozostają 
modele 4,57 m, 6,10 m i 8,00 m. Przy pracy z prędkością 
roboczą 11,3 km/h na ścierniskach kukurydzy osiągniemy 
następujące średnie wydajności:
– przy szerokości roboczej 4,57 m (S150 lub FX315)   

    – 5,15 ha/h,
– przy szerokości roboczej 6,10 m (FX520)  – 6,87 ha/h,
– przy szerokości roboczej 8,00 m (5026)  – 8,93 ha/h,
– przy szerokości roboczej 12,80 m (FX 742) – 14,42 ha/h.

Zapotrzebowanie mocy np. w modelu 4,57 m wynosi 
około 80 KM, przy pracach w trudniejszych warunkach 
odpowiednio więcej.

Zakup maszyny o szerokości 4,57 m to koszt około 
22.000 EUR netto, ale biorąc pod uwagę wyjątkową so-
lidność i trwałość oraz wielorakie zastosowanie wydaje 
się, że wykorzystanie maszyny w gospodarstwie rolnym 
będzie ekonomicznie uzasadnione. Cechą charaktery-
styczną rozdrabniaczy SCHULTE jest płyta główna 
wykonana z blachy o grubości 5 mm z gatunkowej stali, 
a wszystkie wzmocnienie i inne elementy połączono 
spawem ciągłym. Napędy są przenoszone przekładniami 
firmy Comer lub Bondioli, a wałki przekaźnika mocy są 
również produkowane przez firmę Bondioli. 

Uniwersalność rozdrabniacza polega m.in. na tym, 
że oprócz pracy na ścierniskach kukurydzy możemy go 
zastosować do: 
–  rozdrabniania traw, chwastów, krzewów, a nawet drze-

wek do grubości pnia 10 cm, na ugorach, nieużytkach 
i innych terenach zielonych,

–  rozdrabniania trzcin na podmokłych terenach,
–  niszczenia samosiejek na poligonach,
–  rozdrabniania masy zielonej na lotniskach i poboczach 

pasów startowych.
Również utrzymanie w kulturze nieużytków i gruntów 

odłogowanych w celu uzyskania dotacji unijnych znacznie 
ułatwi rozdrabniacz SCHULTE.

W USA i Kanadzie powszechnie kosi się zboże 
wykorzystując maksymalną moc kombajnów, tj. kosząc 
bardzo wysoko i zbierając praktycznie same kłosy. Ma 
to szczególne znaczenie kiedy mamy do czynienia z mo-
krymi żniwami. Pozostawiona na polu słoma ogranicza 
wilgotność ziarna i pozwala na szybką jazdę kombajnów. 
Z pozostawioną słomą znakomicie poradzi sobie potem 
rozdrabniacz SCHULTE.

Zachęcamy do wejścia na stronę internetową sprze-
dawcy tych maszyn www.lesny.poznan.pl  lub do bezpo-
średniego skontaktowania się z firmą pod nr tel. 061/818-
00-72,  mail: lesny@dialcom.com.pl  w celu zapoznania 
się ze szczegółami technicznymi tych maszyn.

mgr inż. Jędrzej Burek
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FAO 230 szczeg61nie tolerancyjny na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe 
FAO 230 nii:sze od przeci�tnego porai:enie roslin gtowniq guzowatq i omacnicq prosowiankq 
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olszanka@centrala-nasienna.pl 
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Kukurydza w województwie podlaskim w 2008 roku
W roku 2007 – kukurydza zajmowała w wo-

jewództwie podlaskim 58748ha i stanowiła 8,5% 
powierzchni zasiewów ogółem i 39% powierzchni 
upraw pastewnych. Na kiszonkę zebrano 55257ha 
a na ziarno 3491ha.

Rok 2007 był dobrym rokiem dla kukurydzy 
– uzyskano w województwie 
stosunkowo wysokie plony – zie-
lonki średnio 495 dt z 1ha i ziarna 
– 57,1dt z 1ha. W wieloleciu, 
przeciętne plony kukurydzy na ki-
szonkę kształtują się na poziomie 
45–46 ton z 1ha, a na ziarno 45 dt 
z 1ha, przy bardzo zróżnicowanym 
poziomie plonów w poszczegól-
nych gospodarstwach i w latach. 
Przykładowo w roku 2006 plon 
był niski – w granicach 36 ton 
zielonki i niecałe 40 dt ziarna z 1ha 
– średnio w województwie. Osią-
gnięcia powyższe nie są rewelacją 
w stosunku do plonów światowych 
czy uzyskiwanych w doświadczeniach, ale jak na 
warunki klimatyczno – glebowe województwa 
podlaskiego dość zadawalające. (Ogólny wskaźnik 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi w wo-

jewództwie podlaskim wynosi zaledwie 55 przy 
66,6 w kraju).

Stosunkowo najwięcej kukurydzy uprawiają rol-
nicy w powiatach: Wysokie Mazowieckie, Zambrów, 
Grajewo, Bielsk Podlaski, Białystok, Siemiatycze, co 
jest skorelowane z intensywnością produkcji mleka 

w tych rejonach. Kukurydza na ziarno głównie w 
powiatach: Bielsk Podlaski, Białystok, Siemiatycze, 
Sokółka – w gospodarstwach o większej powierzch-
ni i bez bydła. Tutaj też ze względu na jakość gleb 
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kukurydza plonuje najwyżej i najwierniej. Wydawa-
ło się, że zbliżyliśmy się do maksymalnej granicy 
powierzchni uprawy kukurydzy gdyż wchodzenie z 
jej uprawą na gleby coraz słabsze okazało się bardzo 
ryzykowne, co wykazał „suchy” rok 2006. Ponadto 
obowiązuje zakaz stosowania stosunkowo tanich 
herbicydów do zwalczania chwastów zawierających 
w składzie atrazynę, sądzono, że w związku z tym 
wzrosną koszty uprawy, a tym samym może być za-
trzymany wzrost powierzchni uprawy. Obawy te nie 
sprawdziły się w przypadku rolników podlaskich.

W roku 2008 powierzchnia uprawy kukury-
dzy również zdecydowanie wzrosła o około 10 
tys. ha zbliżając się do granicy 70 tys. ha i 10% 
w strukturze zasiewów. W ciągu ostatnich 10 
lat powierzchnia uprawy kukurydzy wzrosła 12 
krotnie. Dynamikę wzrostową w ostatnich 9 latach 
obrazuje wykres 1.

Skąd tak wielki skok w roku bieżącym, mimo 
znacznie niższych prognoz? Dużo areału prze-
znaczanego dotychczas pod uprawę buraków 
cukrowych obsiano kukurydzą. Kukurydzą 
zasiano również w miejsce ziemniaków, których 
powierzchnia uprawy zmniejszyła się. Większość 
rolników, którzy podjęli eksperyment z uprawą 

sorgo na kiszonkę wróciło do kukurydzy. Niektó-
rzy rolnicy z konieczności zasiali kukurydzę na 
ziarno gdyż warunki klimatyczne nie pozwoliły 
zasiać w terminie zbóż jarych – to przyczyniło się 
do wzrostu powierzchni uprawy kukurydzy na 
ziarno. Są to czynniki, które oprócz dalszej inten-
syfikacji produkcji mleka spowodowały kolejny 
skokowy przyrost powierzchni uprawy kukurydzy 
w województwie podlaskim.

Niestety warunki klimatyczne wiosną nie 
sprzyjały siewom i wegetacji kukurydzy - było 
zbyt mokro i zimno. Wiele plantacji zasiano bardzo 
późno, siewy kukurydzy trwały do końca maja, co 
spowodowało duże zróżnicowanie w wysokości i 
jakości plonów. Mimo, że miesiąc lipiec i sierpień 
charakteryzowały się sprzyjającymi warunkami 
dla kukurydzy to spadek plonu zielonki w sto-
sunku do roku poprzedniego wyniósł średnio  
w województwie około 8%. Średni plon zielonki 
w roku 2008 można szacować na poziomie 46–47 
ton z ha.

Zbiór kukurydzy na kiszonkę ze względu 
na brak odpowiedniej dojrzałości został znacz-
nie opóźniony w stosunku do roku ubiegłego.  
W pierwszych dniach października zebrano zale-
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dwie około 50% areału kukurydzy na kiszonkę a 
zbioru kukurydzy na ziarno jeszcze nie zaczęto. 
Zbiór kukurydzy na kiszonkę opóźnił się również 
z powodu niedostatków w wyposażeniu rolników 
podlaskich w sieczkarnie i środki transportowe. 
W powiatach o znacznej koncentracji uprawy 
kukurydzy były kolejki w firmach usługowych wy-
konujących usługi zbioru kukurydzy na kiszonkę. 
Na szczęście jesień na Podlasiu w roku bieżącym 
była dość łaskawa dla producentów kukurydzy. 
Było dość ciepło i pogodnie a przymrozki nie 
wystąpiły tak wcześnie jak zwykle. Zbiór kuku-
rydzy na kiszonkę zakończono do 20 października 
i rozpoczęto zbiór na ziarno, który zakończono 
w 3 dekadzie listopada. Pierwszy przymrozek, 
który objął całe województwo wystąpił dopiero  
w nocy z 17 na 18 listopada a pierwszy opad śnie-
gu 23 listopada. Warunki pogodowe do zbioru na 
ziarno były w tym czasie dość sprzyjające. Średni 
plon ziarna w województwie ukształtował się na 
poziomie średniej wieloletniej to jest około 4,6 tony 
z ha przy rozpiętości 4–8 ton. Ze względu na dużą 
wilgotność ziarna, niektórzy rolnicy zdecydowali 
się na zakiszanie ziarna w rękawach foliowych 
lub silosach.

Wzrostowe tendencje w chowie zwierząt,  
a zwłaszcza bydła i stałe zainteresowanie rolni-
ków kukurydzą, wskazują na dobre perspektywy 
dla kukurydzy. Ostatnie lata a zwłaszcza rok 
2006 przekonały ostatecznie rolników o tym, że 
nie opłaca się wchodzić z uprawą kukurydzy na 
gleby najsłabsze. W związku z tym można prze-
widywać, że w latach następnych powierzchnia 
uprawy kukurydzy w woj. podlaskim nie będzie 
nadal tak dynamicznie wzrastać. W produkcji 
pasz większą uwagę należy kierować na uprawę 
mieszanek motylkowych i motylkowych z trawami 
a także na rośliny strączkowe. Jest to prawidło-
wy kierunek gdyż dalszy wzrost powierzchni 
uprawy kukurydzy i jej koncentracja, uprawa w 
monokulturze może być niebezpieczna również ze 
względu na choroby i szkodniki. W tym kontekście 
pamiętać należy o tym, że od południa zbliża się 
do naszego województwa niebezpieczeństwo dla 
kukurydzy – zachodnia kukurydziana stonka 
korzeniowa.

Dalszego wzrostu uprawy kukurydzy na ziarno 
na Podlasiu, można upatrywać w rozwoju prze-
twórstwa przemysłowego, a zwłaszcza produkcji 
„bioenergii” między innymi w gospodarstwach 

które utraciły możliwość kontraktacji buraków 
cukrowych. W związku z powyższym nie może-
my rezygnować z pracy nad upowszechnianiem 
nowoczesnych technologii w uprawie kukurydzy. 
W przyszłości, szczególną uwagę winniśmy zwró-
cić na zwiększenie plonów i ich jakości, a także na 
różne możliwości wykorzystania kukurydzy – nie 
tylko w żywieniu zwierząt.

W tym przekonaniu utwierdzili nas rolnicy, 
którzy tłumnie przybyli 7 września na PODLA-
SKI DZIEŃ KUKURYDZY, organizowany 
po raz siódmy przez PODR Szepietowo i Polski 
Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu. 
W bieżącym roku szczególną uwagę zwracaliśmy 
na prawidłowe stosowanie kukurydzy w żywieniu 
wysokowydajnych krów mlecznych. Służył temu 
wykład Prof. Macieja Kowalskiego z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie i Mariusza Koczary z fir-
my LIMAGRAIN. Ponadto mówiliśmy o potrzebie 
zwrócenia szczególnej uwagi na BHP przy spo-
rządzaniu kiszonek. W namiocie przeprowadzono 
wykłady oraz konkurs wiedzy o kukurydzy a zaraz 
obok, na polu doświadczalnym PODR odbyła się 
prezentacja 102 odmian kukurydzy, 18 firm nasien-
nych: SATEN-UNION – 6 odmian, EURALIS – 7, 
KOSMO – 4, MONSANTO – 5, LIMAGRAIN – 5, 
KWS – 6, SMOLICE – 6, PIONEER – 6, WHBC 
– CAUSADE – 6, SYNGENTA – 6, OSEVA 
– 7, MAISADOUR – 6, ŚRODA ŚLĄSKA – 6, 
NASIONA KOBIERZYC – 6. RAGT – 6, CHE-
MIROL – 6, SAATBAU LINZ – 6, AGROSIMEX 
– 5 odmian.

Na tym samym polu odbył się pokaz pracy 
maszyn: sieczkarni do kukurydzy, pługów i brony 
talerzowej. Na polu sąsiednim atrakcją imprezy był 
I WOJEWÓDZKI FINAŁ KONKURSU ORKI, 
w którym uczestniczyło 6 rolników zwycięzców 
eliminacji rejonowych.

Dziękujemy: współorganizatorom, wykła-
dowcom, uczestnikom i sponsorom i zapra-
szamy za rok, jak zwykle pierwszą niedzielę –  
6 września.

Mgr inż. Tadeusz Puścian
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Szepietowie
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WSPOMNIENIE 
O RYSZARDZIE WOJTASIEWICZU   

(1949-2009)

>>Był prawdziwym człowiekiem ziemi<<

W dniu 18 stycznia 2009 r. w wieku 59 lat zmarł nagle Ryszard Wojtasiewicz, Dyrektor 
Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowo-Handlowego „HODROL” Sp. z o.o. w Żabicach w pow. 
polkowickim, który od 8 lat zasiadał w Radzie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy 
w Poznaniu.

Prowadził na glebach lekkich woj. dolnośląskiego, wielkotowarowe gospodarstwo rolne oparte na produkcji roślinnej,  
w której dominującymi uprawami była kukurydza na ziarno oraz rzepak i zboża ozime, w tym głównie żyto. W przed-
siębiorstwie obejmującym areał 1600 ha funkcjonowała też gorzelnia rolnicza, dla której pozyskiwano surowiec w postaci 
ziarna kukurydzy oraz żyta i pszenżyta.
W uprawie kukurydzy na ziarno Dyrektor R. Wojtasiewicz uzyskiwał wyjątkowe wyniki stosując wypracowane przez 
siebie technologie dostosowane do miejscowych warunków glebowo-klimatycznych. Na glebach klasy IV-VI, przy wskaź-
niku bonitacji 0,85 osiągał plony przekraczające często 80 dt/ha w przeliczeniu na suche ziarno. 
W technologii uprawy, poszukując stale obniżania kosztów, wprowadzał w ostatnim okresie metodę bezorkową co 
prezentował na organizowanych corocznie „Dniach Kukurydzy”. Ostatni tego rodzaju pokaz, jaki miał miejsce w dniu  
12 października 2008 r. był wyjątkowo imponujący za sprawą prezentacji 96 mieszańców wszystkich wiodących w Polsce 
firm hodowlano-nasiennych oraz sprzętu do uprawy kukurydzy na dużych areałach.
W 2002 r. działając w Zarządzie Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wro-
cławiu, R. Wojtasiewicz założył Koło Gorzelników, które w dniu 29 maja 2002 r. przekształciło się w ogólnopolską struk-
turę – Krajowy Związek Producentów Spirytusu i Technologów Gorzelnictwa z siedzibą we Wrocławiu, którego został 
Prezesem do ostatnich dni życia. Inną płaszczyzną jego działalności była Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej 
w Polkowicach, której był przewodniczącym. W ostatnich latach czynnie angażował się w prace na rzecz regulacji go-
spodarki wodno-melioracyjnej w pow. Polkowice, a także budowy biogazowi rolniczej, w której wykorzystywany byłby 
jako substrat m.in. wywar z gorzelni rolniczej. Pochłaniały go zawsze nowości z zakresu nowych technik i technologii  
w rolnictwie i gorzelnictwie.
Był jednak przede wszystkim Człowiekiem Ziemi - Ĺ  homme de terre – pasjonatem rolnictwa rozumianego jako wie-
lopłaszczyznowy układ czynników produkcji, poczynając od ziemi, a kończąc na mechanizmach funkcjonowania rynku 
rolnego. Najwięcej uwagi poświęcał jednak starannej uprawie gleby i jej odżywianiu, gdyż wiedział, że aby na swoich 
piaskach uzyskać zadowalające plony, musi w sposób szczególny je dokarmiać. 
Miałem okazję współdziałać z nim w opracowywaniu oryginalnych receptur pokarmowych dla roślin, a także stosowaniu 
różnorodnych, nieraz eksperymentalnych metod ochrony. Poszukiwał zawsze rozwiązań prostych i najbardziej efektyw-
nych. Był bardzo odważny w podejmowaniu decyzji. Nigdy nie bał się ryzyka, chociaż zawsze było ono zabezpieczone 
granicami znanych wcześniej badań naukowych i tzw. zdrowego rozsądku.
Cechą jego osobowości była skromność i chęć służenia innym. Pomimo wysokich kosztów pracy, jako jedyny praco-
dawca na ubogich rolniczo terenach gminy Chocianów, zatrudniał w swoim przedsiębiorstwie ponad 50 pracowników. 
Był powszechnie szanowanym przedsiębiorcą rolnym, wielkim społecznikiem i doskonałym organizatorem. Ze swojej 
działalności znany był w szerokich środowiskach nie tylko rolników i gorzelników. Podziwiałem go zawsze za zdolność 
posiadania dużej podzielności uwagi. Potrafił skupiać wokół siebie ludzi, których zarażał swoją aktywnością w działaniu 
na rzecz jakiejś większej zbiorowości. Wykazywał szczególne umiejętności w zarządzaniu zespołami i budowaniu struktur 
organizacyjnych, co zwłaszcza uwidaczniało się w środowisku Gorzelników w kraju.
W 2008 r. powołał do życia Korporację „Gorzelnie Polskie” Sp. z o.o., w której został przewodniczącym Rady Nadzorczej. 
Spółka została przygotowana do działalności handlowej na rynku spirytusu surowego i bioetanolu.
Nie mógł jednak znieść nonsensów i biurokracji w administracji rolnej, w tym zwłaszcza w agencjach rządowych  
i w polityce rolnej państwa, które często z właściwą sobie odwagą prezentował publicznie stając zawsze w obronie rolników. 
Powodowane z tego powodu stresy mogły w dużym stopniu wpłynąć na jego przedwczesny zgon.
Jego brak będziemy długo odczuwać doświadczając w praktyce słuszności stwierdzenia, że o prawdziwych zaletach 
człowieka niekiedy dowiadujemy się dopiero po jego odejściu i zaprzeczając jednocześnie twierdzeniu, że nie ma ludzi 
niezastąpionych.
W tym akurat, co robił Dyrektor i Prezes Ryszard Wojtasiewicz – w moim przekonaniu – nikt go już, w takiej jak on to 
robił formie i stopniu, nie zastąpi.
      Cześć Jego Pamięci
          mgr inż. rol. Józef Inorowicz
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Informacje PZPK

Po bardzo dobrym roku 2007 dla kukurydzy 
gdzie rolnicy zebrali wysokie plony i uzyskali 
dobre ceny za ziarno oraz mleko powierzchnia za-
siewów w minionym roku zwiększyła się. Według 
informacji GUS całkowita powierzchnia zasianej 
kukurydzy wyniosła 730 tyś ha z czego na zbiór 
ziarna przeznaczono 317 tys. ha uzyskując średni 
plon 58,1 dt/ha. Pod względem warunków pogo-
dowych rok miniony był przeciętny za wyjątkiem 
środkowo-zachodniej części Polski gdzie letnia 
susza obniżyła dość znacznie poziom plonów. 
Spadły też znacznie ceny ziarna oraz ceny skupu 
mleka co w efekcie obniżyło rentowność uprawy 
kukurydzy. Taka sytuacja może być powodem, że 
w roku bieżącym rolnicy zmniejszą powierzchnie 
uprawy kukurydzy zwłaszcza zbieranej na ziarno 

ze względów ekonomicznych. Ta trudna sytuacja 
rolników spowodowana spadkiem cen skupu 
oraz trudnościami w zbycie była przedmiotem 
wielu interwencji Związku w resorcie rolnictwa 
wspólnie z Federacją Branżowych Związków 
Producentów Rolnych, której PZPK jest od wielu 
lat członkiem złożone zostały postulaty na które 
otrzymaliśmy odpowiedz treść której zamiesz-
czamy obok.
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W nawiązaniu do pisma z dnia 5 listopada 2008 r. (znak: L.Dz.234/2008), zawierającego postulaty przedstawione 
przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych i Związek Gorzelni Polskich uprzejmie wyjaśniam 
co następuje.

Krajowy rynek zbóż jest powiązany z rynkiem wspólnotowym i światowym. Wyjątkowa koniunktura na 
krajowym rynku po zbiorach w roku gospodarczym 2007/2008 wynikała między innymi z korzystnych zbiorów  
w Polsce oraz nieurodzaju, w krajach głównych producentów zbóż. W podejmowanych ocenach sytuacji na rynku 
krajowym nie można pomijać niekorzystnej sytuacji na światowym rynku finansowym oraz związanej z tym recesji 
gospodarczej w skali światowej, której skutki wpływają również na gospodarkę polską. Odpływ kapitału z rynków 
żywnościowych oraz spowolnienie gospodarki światowej powodują zmniejszenie zapotrzebowania na żywność, co 
przekłada się również na spadek cen produktów rolniczych. Analiza obecnej oraz prognozowanej sytuacji na rynku 
zbóż wskazuje, że w skali światowej, rok gospodarczy 2008/2009 po raz pierwszy od wielu lat, będzie charaktery-
zował się zrównoważeniem popytu i podaży. Prognoza Międzynarodowej Rady Zbożowej z końca października br., 
zakłada, że zużycie zbóż na świecie wyniesie 1,75 mld ton przy zbiorach na poziomie 1,77 mld ton. Znaczący wzrost 
zbiorów wystąpił m.in. w Unii Europejskiej, wg. informacji Komisji Europejskiej o prawie 19%, do około 311 min 
ton, a Wspólnota w roku gospodarczym 2008/2009 powróciła do pozycji eksportera netto zbóż. Wysokie zbiory 
odnotowano na Ukrainie - około 49 min ton i w Rosji - 102 min ton. W porównaniu z rokiem ubiegłym tegoroczne 
zbiory zbóż na Ukrainie są wyższe o 64% a w Rosji o ponad 27%. Wyższe niż wcześniej zakładano są również zbiory 
zbóż w Polsce. Według wynikowych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.12.2008 r. tegoroczne 
zbiory zbóż wyniosły 27,7 min ton i były wyższe o 1,9% od ubiegłorocznych oraz o 3,4% od średniej zbiorów z lat 
2001-2005. Krajowe zużycie zbóż w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na pasze wynikającym ze spadku 
pogłowia trzody chlewnej, oceniane jest na około 1 min ton mniej niż przed rokiem, tj. ponad 25 min ton. Poprzedni 
rok gospodarczy przyniósł odbudowę zapasów zbóż na rynku krajowym do poziomu około 2 min ton. Umożliwiły to 
wyższe o około 1 min ton zbiory zbóż niż ich zużycie oraz wyższy o około 0,5 min ton import zbóż niż ich eksport. 
Biorąc pod uwagę tegoroczne zbiory zbóż należy się spodziewać dalszej odbudowy zapasów do średniego poziomu 
z ostatnich lat (około 3 min ton zbóż). Należy pamiętać, że sytuacja na krajowym rynku zbóż w ubiegłym roku 
gospodarczym kształtowana była przez korzystne zbiory zbóż w Polsce oraz ich niedobór na rynkach światowym  
i Wspólnotowym. W roku gospodarczym 2008/2009, a zwłaszcza w lipcu oraz pierwszej połowie sierpnia sytuację na 
tym rynku kształtowały informacje o korzystnych zbiorach na całym świecie oraz wyjątkowo negatywnym wpływie 
suszy na zbiory w Polsce. Pomimo prognoz o negatywnym wpływie suszy na poziom tegorocznych zbiorów zbóż w 
Polsce, które to informacje w skali kraju nie potwierdziły się, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 sierpnia 
br. przesłał do Komisji Europejskiej wniosek o przywrócenie ochrony celnej na Wspólnotowym rynku zbóż. Nie-
zależnie od przesłanego wniosku, na forum Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi starało się o poparcie wniosku wśród krajów członkowskich zarówno na 
poziomie Komisji Europejskiej, jak i Rady Ministrów UE. Podczas posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa 
i Rybołówstwa, które odbyło się w dniach 29-30.09.2008 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę Komisji 
Europejskiej na szczególnie trudną sytuację polskich rolników spowodowaną dużą podażą zbóż na rynku w obec-
nym sezonie. Podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 
16 października Komisja Europejska podjęła decyzję o przywróceniu ochrony celnej. Zgodnie z opublikowanym  
w dniu 23 października Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1039/2008 przywraca się cła w imporcie zbóż do UE 
na zasadach jakie obowiązywały przed ich zawieszeniem.

Warszawa, 6 stycznia 2009 r.MINISTRSTWO ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu  
Artur Ławniczak

RRup-402/1/23/09
Pan
Marian Sikora 
Przewodniczący Rady 
Federacja Branżowych Związków 
Producentów Rolnych
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Z dniem uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej, Polska została objęta mechanizmami Wspólnej Polityki 
Rolnej. Jednym z tych mechanizmów jest interwencyjny skup i sprzedaż zbóż, który na terenie Polski jest prowadzony 
przez Agencję Rynku Rolnego. Mechanizm „Interwencyjnego zakupu i sprzedaży zbóż”, stosowany w krajach Unii 
Europejskiej, ma na celu utrzymanie rynkowych cen zbóż na założonym, określonym przez cenę interwencyjną 
poziomie, w sytuacji występowania nadwyżek podaży nad popytem. W krajach Wspólnoty traktowany jest on jako 
awaryjny system zbytu zbóż przez tych oferentów (producentów i handlowców), którzy nie byli w stanie uzyskać 
na rynku ceny wyższej od ceny interwencyjnej. Obecnie zakupem interwencyjnym w Polsce są objęte zboża takie 
jak: pszenica, jęczmień i kukurydza. Aby mogły być one zaoferowane Agencji Rynku Rolnego muszą spełniać 
odpowiednie wymagania ilościowe i jakościowe określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 687/2008 ustana-
wiającym procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami Wspólnej Polityki Rolnej, na rynku zbóż funkcjonuje cena interwencyjna, 
która jest jednakowa dla wszystkich rodzajów zbóż objętych zakupem interwencyjnym i wynosi 101,31 euro/t.  
W okresie trwania zakupów interwencyjnych, tj. od listopada do maja następnego roku podlega ona comiesięcz-
nemu podwyższeniu o 0,46 euro/t. W miesiącu czerwcu cena interwencyjna pozostaje na takim samym poziomie 
jak w miesiącu maju. Obowiązująca cena interwencyjna wraz z miesięcznym dodatkiem podlega podwyższeniu 
lub obniżeniu w zależności od faktycznej jakości zboża dostarczonego przez sprzedającego w ramach zakupów 
interwencyjnych w granicach określonych w Rozporządzeniu Komisji nr 1234/2007. W 2007 podczas przeglądu 
prawodawstwa UE zostały wprowadzone zmiany ustanawiające limity na przyjmowanie do interwencji kukurydzy 
(700 000 ton w latach 2008/09 i 0 ton od 2009 roku). KE podjęła już kroki w celu wycofania z systemu interwen-
cji sorgo i jęczmienia. W pracach nad przeglądem prawodawstwa Polska opowiada się za utrzymaniem systemu 
interwencji na obecnie obowiązujących zasadach. Mając na uwadze istotny wzrost kosztów produkcji zbóż przy 
jednoczesnym obniżeniu cen rynkowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił z wnioskiem na posiedzeniu 
Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w dniu 28.10.2008 r. o przygotowanie analizy 
kosztów produkcji zbóż oraz rozważenie możliwości podniesienia ceny interwencyjnej co najmniej do wysokości 
średnich kosztów ich produkcji.

Artykuły rolno-spożywcze sprowadzane z zagranicy podlegają kontroli jakości handlowej przeprowadzanej 
przez Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przypadku gdy wielkość 
importu równa jest lub większa od ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 
czerwca 2008r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnej 
ilości podlegającej kontroli jakości handlowej. Dla pszenicy, jęczmienia oraz kukurydzy, które były przedmiotem 
importu w III kwartale 2008r. ilości te wynoszą 15 ton. Wojewódzkie Inspektoraty przeprowadziły 250 kontroli 
badając organoleptycznie 328 próbek ziarna pszenicy, a 5 próbek przebadano w laboratoriach specjalistycznych 
Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ze względu na porażenie szkodnikami 
wydano 6 decyzji zakazu wprowadzenia do obrotu 900,5 tony pszenicy importowanej z Ukrainy. Graniczna kontrola 
fitosanitarna realizowana, jest na podstawie przepisów ustawy o ochronie roślin, przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w celu wykluczenia zagrożenia przeniknięcia na terytorium Wspólnoty przez granice Unii 
Europejskiej organizmów szkodliwych stanowiących zagrożenie dla zdrowia roślin. Zakres wykonywania granicz-
nej kontroli fitosanitarnej ustalony został prawem Unii Europejskiej w Załączniku 5 część B Dyrektywy Rady UE 
2000/29/EC w sprawie zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. Spośród 
zbóż kontrolą obejmowane jest każdorazowo ziarno pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Meksyku, Nepalu, 
Pakistanu, RPA i USA oraz nasiona kukurydzy przeznaczone do siewu bez względu na kierunek ich pochodzenia. 
Kontrola graniczna pasz prowadzona jest w posterunkach kontroli granicznej przez urzędowych lekarzy wetery-
narii. W bieżącym roku przez polskie przejścia graniczne zaimportowano z Ukrainy 251 929 ton pasz roślinnych. 
W I kwartale stwierdzono 3 przypadki nieprawidłowości polegające na skażeniu Salmonellą śruty słonecznikowej 
poekstrakcyjnej pochodzącej z Ukrainy o łącznej masie 127, 46 tony. Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2003 r. Główny Lekarz Weterynarii zarządził wzmocnioną kontrolę wobec zakładów importujących.

Odnosząc się do postulatu realizacji przez Rząd RP polityki gospodarczej gwarantującej możliwość zbytu wypro-
dukowanego w Polsce i z polskich surowców (w tym z nadwyżek zbóż) bioetanolu dla polskich rafinerii, uprzejmie 
informuję, że od 2006 r. wzrasta przywóz alkoholu do Polski odbywa się wyłącznie z krajów członkowskich Unii 
Europejskiej (tj. Szwecja, Niderlandy, Francja, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Republika Czeska, Litwa). Zgodnie 
z obowiązującą we Wspólnocie zasadą swobodnego przepływu towarów, bezpośrednie wprowadzenie ograniczeń 
w jego obrocie nie jest możliwe.

Oznaczenie geograficzne „Polska Wódka/Polish Vodka” chronione jest na terytorium Unii Europejskiej na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
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etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WE nr 1 39 z 13.02.2008, str 16). W art. 38 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych 
(Dz. U. Nr 208, poz. 1539 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) określona została definicja oznaczenia geograficznego 
„Polska Wódka/Polish Vodka”. Zgodnie z tym przepisem „Polska Wódka/Polish Vodka” to wódka otrzymana z za-
cieru zbóż lub ziemniaków uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poddanego procesowi fermentacji, 
destylacji i rektyfikacji do mocy co najmniej 96,0 % objętości, a następnie rozcieńczonego wodą, wyprodukowana 
i butelkowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, do wyrobu napoju spirytusowe-
go oznaczonego jako „Polska Wódka/Polish Vodka” stosowane mogą być tylko surowce pochodzące z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedkładając powyższe informacje zapewniam, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco moni-
toruje i dostrzega problemy występujące na rynkach rolnych oraz będzie kontynuowało  działania zmierzające  do  
utrzymywania możliwie najkorzystniejszych warunków produkcji mających istotny wpływ na sytuację dochodową 
w rolnictwie. Jednocześnie proszę o przekazanie powyższej odpowiedzi pozostałym członkom Federacji.

Do wiadomości:
Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki – Agnieszka Buła-Kopańska

Pragniemy jednak poinformować rolników  
o nowych poza paszowych kierunkach wykorzy-
stywania kukurydzy którym w ostatnich dwóch 
latach Związek poświęca wiele uwagi. Jest to 
wykorzystanie kukurydzy do produkcji biogazu 
i bioetanolu. Aktualnie w Polsce przygotowywa-
ny jest program budowy bieogazowni a wstępne 
założenia przewidują budowę ponad 2 tys. takich 
fabryk energii opartych o surowce odnawialne. 
Zakładając, że taka biogazownia będzie oparta na 

surowcu, jakim jest kukurydza, to na jej zaplecze 
surowcowe potrzeba ponad 1tyś ha powierzchni 
zasianej kukurydzy. Stwarza to rolnikom dobre 
perspektywy dla rozwoju powierzchni uprawy 
kukurydzy z możliwością podpisania wieloletnich 
umów na dostawę surowca. Aby pomoc rolnikom 
w podejmowaniu takiego kierunku produkcji 
Związek rozpoczął przekazywanie podstawo-
wych informacji dla zainteresowanych a także 
pokazywanie odmian najlepiej nadających się na 
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produkcje biogazu oraz odmian których ziarno 
daje najwyższą wydajność alkoholu na szkole-
niach i organizowanych imprezach polowych. 

W minionym roku odbyły się organizowane 
przez Związek „Dni Kukurydzy” w  pięciu miej-
scowościach PODR Szepietowo, OHZ Osięciny, 
PRH Wieszczyce, AGRO-SHOW Bednary, 
RSP-U Głuchów.

Na 2009 r. planowana jest organizacja 
Dni Kukurydzy w następujących miejsco-
wościach:
– Podlaskim ODR Szepietowo, woj. podlaskie  

   – 6 września,
– OHZ Osowa Sień, woj. wielkopolskie 
    – 11 września, 
– OHZ Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie 
    – 18 września.

Kontynuowane były prowadzone wspólnie 
z COBORU Słupi Wielkiej doświadczenia  
z odmianami kukurydzy w ramach systemu 
PDO. Wyniki tych doświadczeń są opubliko-
wane w artykule zamieszczonym w niniejszym 
wydaniu i są podstawową informacją dla rolnika 
przy wyborze odmiany do uprawy w swoim 
gospodarstwie.

Na wiosnę br. odbędzie się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo wyborcze PZPK na które 
imienne zaproszenia otrzymają wszyscy człon-
kowie Związku.

n
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