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Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą  
w 2009 roku

W ciągu kilku kolejnych lat zakładano w Polsce po 36 doświadczeń z zarejestrowanymi od-
mianami kukurydzy. Zazwyczaj było to 16 doświadczeń na ziarno w serii zasadniczej i 5 w serii  
z najwcześniejszymi mieszańcami w ekstremalnych warunkach (w północnych rejonach kraju) 
oraz 15 doświadczeń na kiszonkę. W 2009 roku ilość doświadczeń wzrosła do 43 (po 19 na kiszonkę 
i w zasadniczej serii na ziarno oraz 5 na północy kraju). Jak zwykle, Centralny Ośrodek 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 w podstawowej serii ziarnowej i kiszon-
kowej oraz wszystkich doświadczeń na ziarno na północy kraju. Rozmieszczenie doświadczeń  
i poziom plonowania w miejscowościach obrazuje mapka (rys. 1). Doświadczenia w Tomaszowie 
Bolesławieckim zostały zdyskwalifikowane z powodu połamania i wyłożenia roślin przez silny 
wiatr i burzę gradową. Na mapce te doświadczenia zostały pokazane i oznaczone neutralnym, 
czarnym kolorem.

Znacząco powiększona sieć doświadczeń 
powinna prowadzić do pełniejszej oceny warto-
ści gospodarczej badanych odmian kukurydzy. 
Ogólnie przyjmuje się, że im większa liczba 
punktów doświadczalnych, tym lepsze oszaco-
wanie odmian. Jednak nie zawsze zwiększanie 
nakładów na badania daje oczekiwane efekty. 
Bywa, że niektóre lokalizacje niewiele wnoszą 
do końcowej oceny badanych odmian. Warto 
więc dokonać oceny środowisk nie tylko 
pod względem urodzajności (poziomu 
uzyskiwanych plonów), ale także pod 
względem tworzenia zmienności od-
mian. Określenie udziału środowisk  
w ogólnej zmienności pozwoli wyelimi-
nować te, których udział jest najmniej-
szy. Jednocześnie, jeśli pozwolą na to 
środki finansowe, można próbować 
wyeliminowane środowiska zastąpić 
nowymi. Jeśli w 2010 roku doświad-
czenia zostaną założone w tych samych 
miejscowościach co w roku 2009, będą 
już warunki do przeprowadzenia pierw-
szej takiej analizy.

W ubiegłym roku pokazaliśmy ze-
stawienia i wykresy zawierające wyniki 
analizowanego roku na tle ostatnich  
5 lat. Takie tabele i wykresy pozwalają 
określić występujące trendy. Na ich pod-
stawie można ocenić – pomimo nie wy-
eliminowania zaburzeń powodowanych 
zmieniającymi się warunkami środowi-
skowymi w latach – postęp w hodowli 

roślin. A co dla nas, producentów, najważniejsze 
– perspektywy uprawy i plonowania kukurydzy 
na naszych polach. W aktualnej tabeli (L1) ze-
stawiłem średnie plony i zawartości suchej masy 
uzyskane w latach 2004–2008, średnią z tych 
pięciu lat oraz wyniki roku 2009 w wartościach 
bezwzględnych i względnych – w porównaniu do 
średniej z pięciolecia i do roku najlepszego. Ob-
razowo te same wyniki zostały przedstawione na 
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wykresach L1 i L2. Pierwszy z wykresów zawiera 
wyniki zasadniczych doświadczeń na ziarno,  
a drugi – na kiszonkę. 

Tabela i wykresy jednoznacznie pokazują, 
że dotychczas pod względem wysokości plonów 
we wszystkich typach doświadczeń rok 2007 był 
najlepszy. Wtedy po raz pierwszy średnie plony 
w doświadczeniach zasadniczych na ziarno prze-
kroczyły poziom 100 dt/ha, a w doświadczeniach 
na kiszonkę – 200 dt/ha. Ale te rekordy przecho-
dzą już do historii. Rok 2009 przyniósł jeszcze 
wyższe plony. W zasadniczych doświadczeniach 
średni plon ziarna był wyższy aż o 8,2%. Wyniósł 
przeciętnie 114,9 dt/ha i był wyższy niż 
na północy kraju. To znakomity rezultat. 
W doświadczeniach na kiszonkę z całych 
roślin plon ogólny suchej masy był wyż-
szy o 1,7%. Jedynie w doświadczeniach 
na północy kraju plon ziarna osiągnął 
97,1% poziomu 2007 r. Nie zapominajmy 
jednak, że w 2007 r. średni plon w tych 
doświadczeniach wyniósł 114,9 dt/ha. 
Natomiast pod względem dojrzałości ku-
kurydzy wyniki nie są aż tak rewelacyj-
ne. We wszystkich kierunkach uprawy 
uzyskano dobre wyniki – na poziomie 
średniej z minionego pięciolecia. Może 
tylko w doświadczeniach na północy 
kraju satysfakcja nie była pełna – zawar-
tość suchej masy w zbieranym ziarnie 
wyniosła 98,8% średniej z pięciolecia.  
W uprawie na kiszonkę uzyskano w roku 
2009 przeciętną zawartość suchej masy 
w całych roślinach na poziomie 33,0%. 
Jest to optymalny poziom dojrzałości, po-
zwalający uzyskać bardzo dobrą kiszon-
kę. Jeśli przy tym porównamy zawartości 
suchej masy w grupach wczesności (od 
odmian wczesnych do średnio późnych) 
– odpowiednio 32,4%, 33,3%, 32,9% – to 
może się okazać, że na stan dojrzałości  
w największym stopniu wpływały decy-
zje o terminie zbioru doświadczeń. 

Jakie wnioski można wyprowadzić 
z tabeli L1 i wykresów L1 i L2? Wpływ 
lat na poziom plonowania jest widoczny. 
Na stopień dojrzałości – nieco mniejszy. 
W uprawie na ziarno wystąpiło znaczące 
obniżenie plonu w roku 2006. W uprawie 
na kiszonkę najgorzej było w 2008 roku. 

Generalnie, w 2009 r. wpływ niedoboru wody  
w glebie – w przeważającej części kraju – był 
zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich latach. 
Nieco większe znaczenie miał, głównie w rejonach 
północnych, niedostatek ciepła. Jednak ogólna 
tendencja jest wyraźna. Wskazują ją na wykresach 
(prosta przerywana) linie trendu. Plony rosną. 
Dojrzewanie jest dość stabilne. Utrzymanie tego 
trendu jest wysoce prawdopodobne. Przemawia za 
tym stały postęp hodowlany. Nie można oczywi-
ście wykluczyć okresowych załamań linii trendu 
wskutek gwałtownych zdarzeń pogodowych lub 
okresowych niedoborów opadów. Niemniej jednak 



71(36) 10 KUKURYDZA

CN ŚRODA SLĄSKA



8 KUKURYDZA 1(36) 10

– w dłuższej perspektywie – będzie-
my uzyskiwać coraz lepsze wyniki 
w doświadczeniach i uprawie.

W ubiegłym roku wprowa-
dziliśmy dwa nowe wykresy (M) 
przedstawiające średni poziom 
plonowania w poszczególnych 
doświadczeniach w porównaniu 
do średniej ogólnej ze wszystkich 
doświadczeń danego typu. Wykre-
sy dotyczyły podstawowej serii do-
świadczeń na ziarno i doświadczeń 
na kiszonkę. W tym roku dodajemy 
trzeci wykres obrazujący doświad-
czenia na ziarno na północy kraju. 
Słupki wykresów pokazują wy-
sokość plonów w poszczególnych 
miejscowościach w odchyleniach 
od średniej serii w dt/ha. Wykres 
M1 przedstawia poziom plonowania 
kukurydzy na ziarno w poszczegól-
nych doświadczeniach w odchy- 
leniach od średniej wynoszącej  
113,5 dt/ha. W większości śro-
dowisk poziom plonowania był 
zbliżony do średniej ogólnej, a od-
chylenia nie przekraczały 10 dt/ha. 
Załamanie plonu wystąpiło – po-
dobnie jak w poprzednim roku – w 
miejscowości Pokój (blisko 50 dt/ha 
poniżej średniej). Ponadto ujemne 
odchylenia plonów przekraczające 
10 dt/ha zanotowano w Przecławiu 
i Świebodzinie. Najwyższe plony 
wystąpiły – również podobnie jak w ubiegłym 
roku – w miejscowości Zadąbrowie (ok. 35 dt/ha 
powyżej średniej) oraz Zybiszowie, Smolicach 
i Kościelnej Wsi. Wykres M2 przedstawia,  
w analogiczny sposób plony ogólne suchej masy 
całych roślin. Średnia ze wszystkich doświadczeń 
wyniosła 210,1 dt/ha. Jak wynika z wykresu, 
zmienność plonowania była znacznie większa 
niż w doświadczeniach ziarnowych. Najwyższy 
poziom plonowania wystąpił w doświadczeniach 
w miejscowości Masłowice (blisko 50 dt/ha po-
wyżej średniej). Wysokie plony – ponad 10 do 
ponad 30 dt/ha powyżej średniej zanotowano  
w miejscowościach: Wrócikowo, Smolice, Krzy-
żewo, Kobierzyce i Węgrzce. Najniższy plon 
suchej masy ogólnej wystąpił w miejscowości 
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Rarwino (ponad 30 dt/ha poniżej średniej). 
Niskie plony (10 do 30 dt/ha poniżej średniej 
zaobserwowano w miejscowościach: Pawłowice, 
Cicibór, Śrem, Białogard i Rychliki. Jest charak-
terystyczne, że pomimo odmiennych warunków 
panujących w latach 2008 i 2009, w większości 
przypadków środowiska najbardziej i najmniej 
żyzne pozostają na ogół  te same. W doświad-
czeniach na ziarno w ekstremalnych warunkach 
(wykres M3) przeciętny plon wyniósł 118,3 dt/ha, 
a odchylenia od niego były niewielkie. Wszystkie 
mieszczą się w przedziale od -10 do +10 dt/ha. Jest 
to wyraz znaczącego wyrównania środowisk pod 
względem potencjału plonowania. 

Powróćmy do mapki Polski z lokalizacją do-
świadczeń. Doświadczenia na ziarno oznaczono 
na niej kółkami, na kiszonkę – trójkątami, a na 
ziarno na północy kraju – kwadratami. Kolor zie-
lony oznacza, że średni plon w danej miejscowo-
ści był istotnie wyższy od średniej ogólnej dane-
go typu doświadczeń, kolor czerwony – istotnie 
niższy, a kolor czarny oznacza, że wyniki nie 
różniły się istotnie od średniej danej serii do-
świadczeń. Jeśli porównamy rozłożenie kolorów 
na aktualnej mapie i mapie opublikowanej w ub. 
roku, to zobaczymy, że kolory układają się dość 
podobnie. Może nieco więcej zielonego i czarne-
go jest na mapie obrazującej doświadczenia 2009 
roku na obszarze województw wielkopolskiego  
i łódzkiego. Jest to kolejne potwierdzenie ist-
nienia w Polsce dość stabilnych rejonów plono-
wania. Tak wysokiego, jak i niskiego. Można 
zatem mówić o środowiskach wysoko i nisko 
urodzajnych uwarunkowanych w największym 
stopniu rodzajem gleby, wysokością i rozkładem 
opadów atmosferycznych oraz zdolnością do 
akumulacji wody w glebie. Ciepło wydaje się 
być czynnikiem stosunkowo mało limitującym. 
Wynikać to może zarówno z coraz lepszego 
dostosowania odmian do warunków klima-
tycznych, jak i bardziej wyrównanego rozkładu 
temperatur (mniejsze ekstrema) w ciągu sezonu 
wegetacyjnego. 

W 2009 roku wszystkie doświadczenia, zarów-
no założone do zbioru na ziarno jak i na kiszonkę, 
zostały zebrane w trzech terminach, zgodnie  
z grupami wczesności, do których zostały zaliczo-
ne poszczególne mieszańce. W wyniku przyjętej 
metody zbioru uzyskano możliwość dokładnego 
porównania mieszańców należących do tej samej 

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

W tabeli 1 są zawarte wyniki uzyskane  
w doświadczeniach zasadniczej serii ziarnowej. 
Dla każdego z badanych mieszańców przedsta-
wiono średnie z 18 doświadczeń (doświadczenie  
w Tomaszowie Bolesławieckim nie zostało włą-
czone do syntezy) plony ziarna przeliczone na 15% 
zawartości wody, średnie dla grup wczesności bez 
odmian z katalogu UE oznaczonych symbolem 
CCA (traktowane jako wartości wzorca), średnie 
plony w % wzorca i w % średniej ogólnej. W ana-
logiczny sposób przedstawiono dane dotyczące 
zawartości suchej masy w ziarnie w czasie zbioru. 
Mieszańce zostały uszeregowane w kolejności 
od najwyższego do najniższego plonu w grupie 
wczesności. W celu ułatwienia oceny wczesności 
mieszańców, w ostatniej kolumnie tabeli podano 
lokatę jaką poszczególne mieszańce zajmują  
w grupie wczesności od najwyższej do najniższej 
zawartości suchej masy. Ocenę istotności różnic 
pomiędzy mieszańcami umożliwiają wartości 
najmniejszej istotnej różnicy (NRI) dla poszcze-
gólnych doświadczeń. Wartości NRI podano w 
dwu kolumnach: plon w dt/ha i % wzorca. Tak 
więc, w zależności od upodobań, można oceniać 
istotne różnice w plonie wyrażonym w warto-
ściach bezwzględnych lub względnych. 

Wyrażenie wyników doświadczeń w procen-
tach średniej ogólnej pozwala łatwo porównywać 
grupy wczesności. Widać wyraźnie, że w 2009 
roku średnie plony ziarna wzrastały od grupy 
odmian wczesnych, poprzez średnio wczesne, 
do średnio późnych (97,7, 98,8 i 102,6% średniej 
ogólnej). Równocześnie zawartość suchej masy 
w ziarnie w czasie zbioru systematycznie malała 
i wyniosła w grupach odpowiednio 102,2, 100,7  
i 98,2% średniej ogólnej. Te rezultaty odpowiadają 
wartościom średnim w grupach wczesności na 
poziomie przekraczającym 70%, co odpowiada 
stanowi pełnej dojrzałości do zbioru. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, przedstawiam 
wyniki na wykresach korelacyjnych oddzielnie 
dla każdej grupy wczesności. Dodatkowo na 
wykresach zaznaczono przerywanymi liniami po-
ziom średnich wartości prezentowanych cech oraz 
linie trendu. Wyniki doświadczeń na ziarno są 
zamieszczone na wykresach nr 1, 2 i 3. Odmiany 
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lokujące się powyżej linii trendu charakteryzują 
się korzystniejszą korelacją plonu i wczesności.             

W tabelach 2 i 3 przedstawiono wyniki 18 (bez 
Tomaszowa Bol.) doświadczeń na kiszonkę. Przy-
jęto 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 plonach. W tabeli 3 zawarto 
plon jednostek pokarmowych, udział suchej masy 
kolb w plonie ogólnym, wskaźnik koncentracji 
energii oraz plon ogólny świeżej masy. 

W tabeli 2 odmiany uszeregowano według 
malejącego ogólnego plonu suchej masy w ramach 
grupy wczesności, a w tabeli 3 według plonu 
jednostek owsianych. Warto zwrócić uwagę, że 
uszeregowanie odmian w obu tabelach jest iden-
tyczne. Świadczy to o tym, że różnice pomiędzy 
odmianami w udziale kolb w plonie ogólnym są 
niewielkie i nie powodują przetasowania odmian 
po uwzględnieniu tej cechy. Co więcej, uszere-

gowanie odmian pod względem plonu ogólnego 
świeżej masy jest w grupach odmian wczesnych 
i średnio późnych identyczne, a grupie odmian 
średnio wczesnych niewiele zmodyfikowane. 
Czyż nie dowodzi to bardzo wyrównanego, jeśli 
chodzi strukturę plonu, poziomu odmian funk-
cjonujących na polskim rynku?

Porównanie  wyników doświadczeń kiszon-
kowych w stosunku do średniej ogólnej pokazuje 
niewielki wzrost średniego plonu w grupach 
wczesności w miarę przechodzenia do odmian 
coraz późniejszych. Średnie plony ogólne suchej 
masy całych roślin wynoszą (w procentach śred-
niej ogólnej): grupa odmian wczesnych – 100,0%, 
grupa odmian średnio wczesnych – 100,6%, grupa 
średnio późna – 101,1%. W wyniku zróżnico-
wania terminów zbioru i w miarę korzystnych 
warunków dojrzewania, zawartość suchej masy 
i współczynnik koncentracji energii są podobne 
we wszystkich grupach wczesności. Jedynie  
w grupie odmian wczesnych te wskaźniki są nieco 
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niższe. Zapewne wskutek zbyt nerwowych decy-
zji o rozpoczęciu zbiorów. Zatem, w 2009 roku, 
o rezultatach uprawy nie decydowała wczesność 
odmian. Rolnicy, którzy wybrali określoną grupę 
wczesności odmian tylko ze względów organiza-
cyjnych nie popełnili błędu. 

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 doświad-
czeń na ziarno w ekstremalnych warunkach 
termicznych na północy kraju. Tabela zawiera 
średnie (z 5 miejscowości) plony ziarna przeli-
czone na 15% zawartości wody, średnie wyniki 
dotyczące zawartości suchej masy w ziarnie  
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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 ziarnie. 
Wykres 7 obrazuje korelację plonu i wczesności 
odmian. Po raz kolejny wykazano doświadczalnie, 
że na północy kraju można uprawiać kukurydzę 
na ziarno, ale tylko najwcześniejsze mieszańce. 

W 2009 roku poziomu 70% zawartości suchej 
masy w ziarnie w czasie zbioru nie osiągnęła 
żadna odmiana.  Jednak ocena doboru odmian 
w doświadczeniach 2009 roku jest wyższa niż 
tych sprzed roku. Rozpiętość pomiędzy najwcze-
śniejszą i najpóźniejszą odmianą w tej grupie 
wyniosła 4,7 punktów procentowych zawartości 
suchej masy w ziarnie, podczas gdy w 2008 roku 
różnica wyniosła 7,7 punktów. 

Można powtórzyć postawioną w ubiegłym 
roku tezę, że analiza wyników dotychczasowych 
doświadczeń coraz bardziej skłania do wniosku, 
że czynnikiem minimum 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 korzystniejszego rozłożenia okresów 
ciepła w sezonie wegetacyjnym kukurydzy,  
a z drugiej postępu hodowlanego przejawiającego 
się wyhodowaniem odmian o niższych wymaga-

niach termicznych. Trzeba jednak pamiętać, że 
znaczne niedobory wody w glebie mogą okreso-
wo zdecydowanie obniżać poziom plonowania, 
szczególnie w rejonach zachodnich i północno-
zachodnich kraju. Przy podejmowaniu decyzji co 
do uprawy, obsady roślin jak i wyboru odmiany 
warto analizować nie tylko średnie ogólnokra-
jowe, ale przede wszystkim wyniki uzyskane 
w doświadczeniach zakładanych w zbliżonych 

warunkach glebowych i klimatycznych. Pew-
ną wskazówkę mogą dawać wykresy z oceną 
plonów w poszczególnych środowiskach oraz 
mapa zawierająca rozmieszczenie doświadczeń 
i ich ocenę. W celu uzyskania szczegółowych 
wyników z poszczególnych doświadczeń można 
kontaktować się z biurem Polskiego Związku 
Producentów Kukurydzy. 

Zbigniew Kurczych
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Kukurydza - koszty uprawy, oszczędzać czy nie?
Kiedy idzie nowy sezon zawsze zastanawiamy się, co posiać, na czym zarobić, ale na te pyta-

nia nigdy nie możemy znaleźć właściwej odpowiedzi. Czemu? Zawsze zależymy od pogody lub 
polityki albo obu czynników na raz. Oba czynniki w skutkach mogą a przeważnie są dla nas 
rolników bardzo przykre, szczególnie pod względem ekonomicznym. Rzadko zastanawiamy się 
gdzie możemy zaoszczędzić, aby mieć mniejsze koszty i nakłady, a przez to lepszy efekt ekono-
miczny. Spróbujmy krok po kroku zastanowić się, co możemy zrobić.

Na początku mając jeszcze dużo czasu powin-
niśmy zbadać glebę to najprostszy i najtańszy 
sposób na oszczędności. W Polsce stan gleb pod 
względem kwasowości wygląda bardzo źle żeby 
nie powiedzieć, że fatalnie. Widać to dokładnie 
na rysunku 1. Oceniając ten stan możemy powie-
dzieć, że 70% gleb w Polsce wymaga wapnowania,  
a 50% natychmiastowego wapnowania. Pod tym 
względem mamy bardzo zdegradowane gleby. 
Większość roślin wymaga odczynu zbliżonego 
do obojętnego. 

Wysoka aktywność glinu, wodoru i manganu 
w glebach kwaśnych (o pH poniżej 5,5) sprzyja 
bowiem pobieraniu i kumulacji metali ciężkich (Cd, 
Mn, Zn, Cu, Pb i innych) w roślinach.

Właściwe stosowanie nawozów wapniowych 
ma szczególnie istotne znaczenie w produkcji 
kukurydzy ekologicznej, jak również w syste-
mach integrowanej produkcji, gdzie jakość jest 
kontrolowana na obecność metali ciężkich.

Nauka z praktyką w uprawie kukurydzy
Wiedza jest kluczem do sukcesu. Nauka i wie-

dza jest bardzo ważnym elementem postępu w na-
szej cywilizacji. Wdrażanie postępu biologicznego 
i technicznego poprzez badania i doświadczenia 
daje nam odpowiedzi w odpowiednim czasie. Im 
czas ten jest krótszy tym lepiej, im powtórzeń jest 
więcej tym lepiej, ten element jest szczególnie 
ważny w rolnictwie, gdzie wiele badań i doświad-
czeń zależne jest nie tylko od człowieka, ale też 
od warunków klimatycznych, glebowych, a także 
położenia geograficznego. Oczekiwania rolników 
zawsze są podobne i zmierzają do poprawienia 
jakości i wydajności z jednostki powierzchni, 
przy zmniejszonych lub optymalnych kosztach  
i nakładach.

Skąpstwo czy rozwaga
W Polsce bardzo duża grupa rolników nie przy-

wiązuje wagi do nawożenia, które ma decydujący 
wpływ na jakość naszego produktu końcowego, ale 
również na koszty produkcji. Powinniśmy nauczyć 
się rozważnego oszczędzania: „rolnik nie może 
być skąpcem, musi być oszczędnym”. To bardzo 
ważne sformułowanie. W dziedzinie nawożenia 
niczego nowego odkryć się nie da, powinno się 
zacząć od badania gleby. Wydanie kwoty od 12 do 
16 zł/ha jest najlepszą i najtańszą inwestycją. Kwa-
śna gleba (4,5 do 5,5 pH) powoduje ograniczenie 
poboru składników pokarmowych, a w skrajnych 
przypadkach nawet powoduje zablokowanie pobo-
ru. Na diagramie widać to najlepiej na przykładzie 
fosforu (rys. 2).

Najczęściej wystarczy zbadać samo pH i w 
niektórych przypadkach zwapnować glebę, co 
jest najtańszą formą podwyższenia plonów przy 
stosunkowo niewielkim koszcie. Taki zabieg już 
w pierwszym roku może podnieść plon od 0,5 do 
1,5 t ziarna.

Nawozy mineralne są coraz droższe i dlatego 
ich stosowanie musi być coraz rozważniejsze. 
Stosowanie skąpych dawek powoduje spadek 
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plonu i pogorszenie jakości plonu. Stosowanie ich 
w nadmiarze powoduje nieuzasadniony wzrost 
kosztów, pogorszenie jakości plonu, a także może 
spowodować blokowanie pobierania niektórych in-
nych składników pokarmowych, co zostało przed-
stawione w tabeli 1. Przy nadmiernym stosowaniu 
nawozów mineralnych wchodzimy w konflikt  
z ochroną środowiska.

Ważny składnik pokarmowy, jakim jest bor 
występuje i jest wprowadzany do gleby z częściami 
organicznymi roślin, tu trzeba zrobić niezmiernie 
ważną uwagę!!!

Wykorzystywanie słomy w spalarniach  
i piecach na słomę, a szczególnie spalanie słomy  
na polu jest bardzo szkodliwe dla środowiska,  

a w szczególności gleby, któ-
ra jest żywym organizmem. 
Samą chemią i pierwiast-
kami nie zastąpi się materii 
organicznej, więc wypalając 
ścierniska, budujemy step na 
własne życzenie! Wartość ze 
sprzedanej słomy jest mniej-
sza niż zakup składników 
pokarmowych, które musimy 
wnieść do gleby, aby zrówno-
ważyć ubytek. 

Jak sprawdzić obsadę  
roslin na polu?

Obsada roślin na polu po 
wschodach powinna być tą 
obsadą, jaka pozostanie do 
zbioru. W fazie 3-4 liścia 
możemy już się zorientować 
czy nasze założenia zostały 

spełnione. Można to sprawdzić posługując się 
poniższą tabelą 2.

Korzystając z tabeli 2: 
Na losowo wybranym rządku odmierzyć od-

cinek 5 m i policzyć rośliny, następnie odszukać 
w tabeli obsadę na 1 ha, która jest odpowiednia 
dla naszego mieszańca kukurydzy. Dla uzyskania 
wyniku odzwierciedlającego stan faktyczny, wska-
zane jest powtórzenie pomiaru w kilku miejscach 
pola. Można powtarzać pomiary na wszystkich 
rzędach całej szerokości siewnika, pozwoli to na 
sprawdzenie precyzji siewu poszczególnych sekcji 
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siewnika. Aby uniknąć błędu najlepiej jest przed 
rozpoczęciem siewu zrobić próbę – najlepiej na tra-
wie tak, aby nasiana wypadające z poszczególnych 
sekcji nie przetaczały się i wtedy policzyć nasiona 
na 5 mb oraz zmierzyć odległość między ziarnami, 
to może nam pozwolić na wyeliminowaniu błędu 
już przed siewem. 

Korzystając z tej tabeli można precyzyjnie 
określić gęstość siewu i obsadę roślin na polu, ale 
powinniśmy być bardziej przezorni i nie po fakcie 
mierzyć odległości między roślinami, ale przed wy-
jazdem siewnika w pole. Powinniśmy przejechać 
testowo i określić czy zgodnie z zaleceniami nasz 
siewnik wysiewa. Musimy pamiętać, że precyzja 
ma istotny wpływ na wielkość a nawet i jakość na-
szego plonu, co obrazuje poniższe doświadczenie. 
Podobne wyniki są w innych latach.

W tym miejscu należy sobie postawić pytanie 
czy to koniec możliwości w oszczędzaniu w upra-
wie kukurydzy? Oczywiście, że nie. Czy możemy 
skorzystać z tych możliwości? Tu pojawia się wiele 
wątpliwości. Świat wprowadza do produkcji rol-
niczej postęp biotechnologiczny dopuszczając do 
uprawy rośliny zmodyfikowane w tym również 
kukurydzę. Wraz ze wzrostem i dynamiką roz-
woju w rolnictwie pojawiają się nowe zagrożenia 
takie jak omacnica prosowianka, która powoduje 
potężne szkody w uprawie kukurydzy, szczególnie 
na południu Polski. Szkody te są o coraz większym 
znaczeniu gospodarczym i wynoszą około 0,5 mld 

zł rocznie. To nie koniec naszego nieszczęścia, 
bo od 2005 r. zagościła, nieproszona u nas na 
plantacjach stonka kukurydziana, która w bardzo 
szybkim tempie rozprzestrzenia się i zasiedla nowe 
obszary. Walka z tymi szkodnikami jest bardzo 
trudna, gdyż atakują one kukurydzę, która ma  
2 do 3 metrów wysokości. W pierwszej kolejności 
napotykamy na barierę techniczną, bo nie posia-
damy takiego sprzętu naziemnego, aby wjechać  
w tak wysoką kukurydzę, a druga bariera to brak 
środków chemicznych do wykonywania zabiegów, 
gdyż procedury rejestracyjne są bardzo skompli-
kowane i długotrwałe. Dopuszczając do uprawy 
kukurydzę modyfikowaną usunęlibyśmy te ba-
riery, tym bardziej, że prawo Unii Europejskiej 
dopuszcza do uprawy GMO. To prawo polskie 
jak zwykle jest trochę skomplikowane. Ustawa 

nasienna mówi, że jest zakaz sprzedaży nasion 
odmian modyfikowanych, natomiast nie mówi, 
że nie można ich siać. Wielu rolników szczególnie  
z południowej Polski skorzystało z tej luki prawnej 
i zakupili nasiona kukurydzy za granicą w Cze-
chach czy Słowacji. Jakie korzyści możemy mieć  
z uprawy kukurydzy zmodyfikowanej? Po pierw-
sze nie wykonujemy zabiegów chemicznych na tego 
szkodnika, po drugie nie mamy strat z powodu ła-
mania się kukurydzy, straty te mogą wynosić od 30 
do 50% na plantacji. Po trzecie kukurydza nie jest 
porażona mitotoksynami, które u ludzi wywołują 
choroby nowotworowe. Po czwarte nie spada plon 
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nawet 1 do 2 t/ha, a przede wszystkim jest zdrowa, 
co w obecnej dobie wolnego rynku i konkurencji 
ma ogromne znaczenie ekonomiczne. Po piąte nie 
mamy kłopotu ze zbytem zdrowej i bezpiecznej 

żywności. Powinniśmy wszystko zrobić, aby mieć 
jednakowe warunki jak pozostali rolnicy w UE.

Następne spostrzeżenie to, że kukurydza  
z ziarnem typu dent (rys. 3) była zdecydowanie 
mniej porażona przez głownię guzowatą niż flinty 
(z obserwacji własnych). Bardzo ważnym elemen-

tem jest to, że denty młócą się o wiele łatwiej jak 
też lepiej oddają wodę przez roślinę i o wiele lepiej 
się suszą, co ma wpływ na koszty. Koszty suszenia 
są o kilka procent mniejsze. Producenci kukurydzy 
na kiszonkę powinni zwracać uwagę na taką ku-
kurydzę, która daje bardzo wysokie plony ziarna. 
Wówczas kiszonka ma wysoką koncentrację ener-
gii. Drugim czynnikiem, który decyduje o jakości 
i lepszym wykorzystaniu kiszonki jest typ ziarna 
– dent, ma on większą koncentrację energii, która 
jest lepiej wykorzystywana przez przeżuwacze. 

Trzecie spostrzeżenie to, że przy takich wydaj-
nościach kukurydzy na mokro można przeznaczać 
niektóre odmiany na przemysł gorzelniczy pod 
potrzeby biopaliw. Jest to o tyle ważne, że przy 
tym kierunku można by uniknąć bardzo wysokich 

kosztów suszenia, przez co można by poprawić 
wynik finansowy. Badania takie zostały przepro-
wadzone i tu również preferowane są odmiany  
z ziarnem typu dent. Do tej grupy należą np.:

Gleba jest żywym organizmem, w której 
rozwijają się pożyteczne bakterie i grzyby i one 
muszą mieć odpowiednie warunki do rozwoju. 
Nadmiar lub niedostatek niektórych składników 
pokarmowych powoduje zakłócenie równowagi, 
dlatego tak istotne są badania gleby. Badania 
gleby dają nam informacje ile danych składników 
pokarmowych mamy w glebie.  Naszym zadaniem 
jest uzupełnienie dawki składników pokarmowych 
pod odpowiednią roślinę według zaleceń agrotech-
nicznych.

Wykorzystanie nauki i wiedzy powoduje, że 
możemy optymalizować nakłady i mieć lepsze 
efekty. Przy produkcji kukurydzy na wszystkie 
kierunki powinniśmy stosować nawozy, które za-
wierają nie tylko makroskładniki jak azot, fosfor, 
potas czy magnez, ale również mikroskładniki, 
które są niezbędne do podniesienia wydajności  
i jakości plonu. Nawozy takie zazwyczaj powinny 
zawierać: N–6 P–20 K–28 makroskładników oraz 
(S) siarka – 7,5%, (Ca) wapń – 2,8%, (Fe) żelazo – 
0,03%, (Mn) mangan – 0,03%, (Zn) cynk – 0,02%, 
(Cu) miedź – 0,02%, (B) bor – 0,02%. 

Kukurydza jest wrażliwa na brak wapna, 
niski poziom tego składnika odbija się bardzo 
niekorzystnie, gdyż blokowane jest pobieranie 
fosforu, a wtedy młoda roślina jest fioletowa lub 
brązowa. Kukurydza jest siarko-lubna, a obecnie 
stan naszego środowiska znacznie się popra-
wił i nie mamy, do czynienia z tzw. kwaśnymi 
deszczami, dlatego ten pierwiastek powinniśmy 
wprowadzać do gleby. Olbrzymie znaczenie w 
rozwoju kukurydzy, a szczególnie w początkowej 
fazie odgrywa cynk (Zn) i miedź (Cu) pierwiastki 
te odpowiadają za rozwój systemu korzeniowego,  
a w szczególności rozwoju włośników, których 
jest setki kilometrów na jednej roślinie. Według 
prof. Witolda Grzebisza właściwie zbilansowany 
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cynk (Zn) powoduje, że możemy obniżyć dawki 
azotu. Włośniki odpowiadają za pobieranie wody 
i składników pokarmowych transportując je do 
korzeni przewodzących, z których składniki po-
karmowe dostarczane są do liści, aby mogła od-
bywać się niezakłócona, prawidłowa fotosynteza. 
Z obserwacji naszych wynika, że zastosowanie 
przez aplikator, przy siewie nasion kukurydzy, 
dawki 250 kg/ha nawozu daje wzrost plonów od 
550 kg nawet do jednej tony ziarna z jednego hek-
tara, a co za tym idzie poprawia się nam końcowy 
wynik finansowy. Reasumując, widzimy, że bada-
nia gleby, a także nawozy z mikroelementami dają 
nam wzrost dochodu z hektara o 200 i więcej zł. 
Wynik ten mógłby być jeszcze bardziej korzystny 
gdyby cena kukurydzy była w granicach 550 do 
600 zł za tonę i taka powinna być.

Podsumowanie
Uprawiając kukurydzę na ziarno decydujący 

wpływ na nasze dochody mają dwie pozycje 
– koszt suszenia i koszt nawożenia (rys. 4), które 
łącznie sięgają blisko 60%. Przechodząc z suszenia 
olejem opałowym (najdroższe źródło energii) na 
np. suszenie gazem, koszty mogą spaść o kilka 
do kilkunastu procent, w zależności od rodzaju 
suszarni. Jeśli chodzi o koszty nawożenia mu-
simy zbadać pH i zoptymalizować nawożenie, 
stosując dawki wynikające z zaleceń pod odpo-
wiednie plony. Spełniając ten warunek oszczę-
dzamy nawet do 15%. W pozycji kosztów stałych 
niewiele możemy zmienić. Mają one wpływ  
w zależności od wielkości gospodarstwa; w bardzo 

małych gospodarstwach będą one większe niż  
w gospodarstwach średnich i dużych. Jeśli chodzi 
o koszty nasion, tu nie należy oszczędzać, gdyż 
dobry materiał siewny kwalifikowany daje nam 
gwarancję dobrych plonów, co ma istotny wpływ 
na jakość a także wynik finansowy.

„Precyzyjne rolnictwo” – to dalsze  
oszczędności
Poprzez odpowiednie wykorzystanie technik 

związanych z systemem GPS możemy zreduko-
wać część kosztów i poprawić efekty uzyskiwane 
dzięki indywidualnemu traktowaniu specyficznych 
wycinków powierzchni wewnątrz jednego pola. 
Generalnie efektywność wykorzystania technik 
„Precyzyjnego rolnictwa” jest proporcjonalna do 
wielkości pól i całkowitej powierzchni, na której 
jest wykorzystywana. Tak więc im większe pole 
tym większa zmienność warunków do uprawy  
i tym większe efekty z wykorzystania „Precyzyjnego 
Rolnictwa”.  Z wieloletnich doświadczeń wynika, że 
oszczędności na nawozach są bardzo zróżnicowane 
i zależą głównie od tego w jaki sposób do tej pory 
było wykorzystywane i nawożone pole. Redukcja 
przy precyzyjnej optymalizacji posiadanych nawo-
zów organicznych i mineralnych w gospodarstwie 
może przynosić nawet 50% oszczędności w kosz-
tach nawożenia bez zmiany poziomu plonowania. 
Równocześnie przy optymalizacji nawożenia zlo-
kalizowanego uzyskujemy kolejny efekt poprzez 
poprawienie jakości uzyskiwanego plonu oraz jego 
wzrostu do 20%. Należy tu również pamiętać, aby 
badania gleby były zrobione możliwie najprecyzyj-
niej, gdyż opierając się na nieprecyzyjnych infor-
macjach podstawowych możemy popełnić więcej 
błędów, niż bez systemu zmiennego dawkowania 
nawozów. System GPS może być również wyko-
rzystywany do nawigacji po pasach równoległych, 
z czym najczęściej się u nas w kraju kojarzy. Uzy-
skiwane dokładności prowadzenia maszyn mogą 
być różne w zależności od tego jak zaawansowany 
system nawigacji wykorzystujemy. Generalnie naj-
popularniejszym systemem z jakiego się korzysta 
jest bezpłatny system GPS z poprawkami EGNOS, 
który jest systemem wystarczającym do wysiewu 
nawozów bez ścieżek technologicznych. Kolejne 
kroki dokładności – to wykupienie płatnej korekcji 
do naszego odbiornika OmniSTAR, lub zakup wła-
snej stacji referencyjnej RTK, która daje największe 
dokładności, dochodzące do precyzji prowadzenia 
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1–2 cm. Oszczędności związane z nawigacją po polu 
uzależnione są od wykorzystywanych szerokości 
roboczych i ilości zabiegów wykonanych przy po-
mocy systemu nawigacji. Generalnie redukujemy 
ilość stosowanych środków produkcji poprzez eli-
minację nakładek na polu, jednocześnie redukując 
koszty paliwa i czas pracy; oszczędności które z tego 
wynikają mieszczą się w przedziale 7–15%.  Nale-
ży również pamiętać, iż wraz z redukcją nakładek  
i maksymalizacją wykorzystania szerokości robo-
czej posiadanych maszyn zwiększamy wydajność 
prac polowych. Wykorzystując systemy nawigacji  
nie musimy wykonywać zabiegów jeden przy 
drugim, przez co możemy wyeliminować cofanie 
na poprzeczniakach, co redukuje nam ilość czasu 
nieproduktywnego i podnosi wydajność pracy 
maszyn, które ze względu na swoją budowę tego 
wymagają. Możliwa jest uprawa co drugiego pasa 
roboczego, a po dojechaniu do drugiego brzegu pola 
powrót pasami jeszcze nie wykonanymi, lub przy 
zbiorze kombajnowym możemy wykonywać prze-
kosy przez łan tak, aby nie zostawały nam na koniec 
niepełne szerokości robocze w ostatnim przejeździe. 
Należy również pamiętać o tym, iż każda praca jest 
w jakimś stopniu stresująca i pomimo najlepszego 

miejsca pracy operatora wraz ze zwiększającą się 
szerokością roboczą lub naciskiem na precyzyj-
niejsze wykonywanie zabiegu polowego człowiek 
szybciej się męczy i zmniejsza to dramatycznie 
wydajność całego zestawu człowiek-maszyna. 
Stosując systemy nawigacji, zmiennego dawkowa-
nia (nawozów, nasion, środków chemicznych) czy 
zlokalizowanej na wybranych fragmentach ochrony 
chemicznej możemy zwiększyć wydajność prac 
polowych w granicach 5–35%. Jeszcze jednym 
efektem wykorzystania technik „Precyzyjnego Rol-
nictwa” jest dokładna wiedza co się działo na polu 
i w jaki sposób były wykonywane wszelkie zabiegi 
z wykorzystaniem GPS. Nie wszystkie urządzenia 
oferowane na rynku pozwalają na zapis wykonanych 
prac przy ich udziale, co pozbawia nas bezcennych 
informacji do analizy poprzedniego roku w celu 
wykorzystania tych informacji do precyzyjniejszego 
planu na kolejny rok.

Wiedza jest potrzebna w każdym działaniu, dla-
tego też zapraszamy – więcej informacji na stronach 
www.kamrol.pl  oraz  www.kukurydza.home.pl 

Sylwia Radzyńska
Tadeusz Szymańczak
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Odchwaszczanie  
kukurydzy

Można już zauważyć, że po wycofaniu atrazyny sytuacja odchwaszczania kukurydzy ustabi-
lizowała się. Co prawda nie znaleziono, pod względem uzyskiwanego efektu chwastobójczego, 
odpowiednika tej substancji aktywnej, ale producenci nie zostali pozbawieni skutecznych środków 
do selektywnego zwalczania chwastów w tej uprawie.

Analizując dostępne na rynku herbicydy można 
doszukać się kilku podstawowych substancji ak-
tywnych oraz ich mieszanin, które stanowią pewne 
charakterystyczne grupy. Nie są one tak tanie jak 
atrazyna, ale umiejętnie dobrane mogą zastąpić ten 
związek pod kątem chwastobójczym.

Wczesne zabiegi z wykorzystaniem  
acetochloru i terbutyloazyny
To dwie substancje aktywne, które można 

stosować pojedynczo, łącznie oraz w różnych 
mieszaninach z innymi herbicydami. Terbutylo-
azyna to jedna z triazyn, związek pod względem 
chemicznym najbardziej spokrewniony z atrazyną. 
Jednym z większych podobieństw to dość wydłu-
żone działanie, stosowana w wysokich dawkach 
potrafi zalegać do 6 miesięcy, jednak najczęściej 
aplikowana w mieszaninach zabezpiecza pole 
przed nowymi wschodami chwastów do 3 miesię-
cy. Terbutyloazyna w Polsce była znana z zaleceń 
odchwaszczania ziemniaków, po raz pierwszy 
w kukurydzy zarejestrowano ją pod nazwą han-
dlową Click 500 SC do zabiegów doglebowych  
i wczesnych powschodowych. Natomiast od dawna 
w tych samych terminach był stosowany aceto-
lachlor obecnie znany z różnych formulacji pod 
nazwą Guardian bądź Trophy. Stosunkowo szybko 
okazało się, że są to odpowiednie komponenty do 
łącznych zabiegów, w efekcie czego zarejestrowano 
mieszaninę Click 500 SC + Guardian Max 840 EC. 
Następstwem tej kombinacji była produkcja nowej 
fabrycznej mieszaniny zawierającej te związki pod 
nazwą Guardian CompleteMix 664 SE.

Kolejny etap rozwoju to stosowanie różnego 
rodzaju mieszanin (fabrycznych lub w zbiorniku 
opryskiwacza) tych związków z innymi substan-
cjami aktywnymi. Terbutyloazyna znajduje się 
także w herbicydach Lumax 537,5 SE, Successor 
T 550 SE i Zeagran 340 SE. Pierwszy dodatkowo 
zawiera w składzie mezotrion i S-metolachlor. 
Dzięki tak dobranym komponentom skutecznie 
zwalcza chwasty dwuliścienne i chwasty proso-

wate. W drugim, komponentem jest petoksamid, 
substancja aktywna całkowicie nowa na krajowym 
rynku. Jej obecność jest korzystna ze względu, na 
najbardziej rozwijające się w kukurydzy, zjawi-
sko uodparniania się chwastów. Wprowadzanie 
nowych związków w dużej mierze zapobiega mu. 
Wyjątek stanowi Zeagran 340 SE, który ze wzglę-
du na drugi komponent (bromoksynil) jest zalecany 
dużo później i tylko nalistnie. 

Acetochlor poza omówionym preparatem 
Guardian CompleteMix jest głównie stosowany  
w mieszaninach zbiornikowych. Najwięcej kom-
binacji dotyczy łącznego stosowania z glyfosatem. 
Tego typu mieszaniny obejmują różne rejestracje 
środków Guardian i Trophy z kilkoma formami 
użytkowymi herbicydu Roundup, które także moż-
na stosować pojedynczo. Zabieg należy wykonać 
precyzyjnie, w momencie gdy jeszcze nie wzeszła 
kukurydza, a na powierzchni gleby pojawiła się jak 
największa liczba chwastów. W takiej sytuacji gly-
fosat niszczy chwasty, które wzeszły, a acetochlor 
zwalcza je w glebie, w momencie kiełkowania

Listę preparatów stosowanych wcześnie,  
tj. zaraz po siewie zamyka Afalon Dyspersyjny  
450 SC, który pozostał jako jedyny z grupy środ-
ków zawierających linuron, Dual Gold 960 EC 
służący głównie do zwalczania chwastów prosowa-
tych, dużo nowszy Boreal 58 WG, który wymaga 
do dobrego działania większego uwilgotnienia 
gleby niż początkowo sądzono, Proponit 720 EC 
zarejestrowany w nowej formie oraz coraz rzadziej 
spotykany Merlin 750 WG.

Liczna grupa sulfonylomoczników
Preparaty z tej grupy dominują w odchwasz-

czaniu zbóż i kukurydzy. Większość stosowana 
w kukurydzy zwalcza chwasty dwuliścien-
ne i jednoliścienne. Z klasy jednoliściennych 
wrażliwość wykazują tzw. chwasty prosowate 
(chwastnica, paluszniki, włośnice) oraz wielolet-
ni perz właściwy. Pierwszym zarejestrowanym 
herbicydem zwalczającym perz był Titus 25 WG 
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(rimsulfuron). Charakteryzuje się dużą zgodnością  
w mieszaninach, dzięki czemu wiele kombinacji  
z jego udziałem stanowi uniwersalne kombinacje  
o bardzo szerokim spektrum zwalczanych chwa-
stów. MaisTer 310 WG (foramsulfuron + jodosul-
furon) zalecany jest pojedynczo (jedynie z adiu-
wantem). Można go stosować także w dawkach 
dzielonych. Należy do herbicydów o najszerszym 
zakresie zwalczanych chwastów. Najbardziej 
popularnym środkiem sulfonylomocznikowym 
jest nikosulfuron. Pierwszym przedstawicielem 
był Milagro 040 SC, obecnie zastąpiony nowszą 
formą użytkową Milagro Extra 060 SC. Preparaty 
te posiadają szereg generyków do których należą 
Accent 75 WG, Innovate 240 SC i Nikos 040 SC. Są 

zalecane w różny sposób: w dawkach dzielonych, 
w mieszaninach z innymi herbicydami, same oraz 
łącznie z adiuwantami. Bardzo zbliżonym środ-
kiem jest Hektor 53,6 WG, który jest fabryczną 
mieszaniną nikosulfuronu i rimsulfuronu. Wśród 
nowości jest także mieszanina Shado 300 SL + 
Innovate 240 SC. Jest to odpowiednik popularnej  
i skutecznej, dawniej używanej mieszaniny Mika-
do 300 SL + Milagro 040 SC.

Nie wszystkie sulfonylomoczniki są przezna-
czone do zwalczania chwastów jednoliściennych. 
Takim przykładem jest Mocarz 75 WG (tritosul-
furon + dikamba). W celu zniszczenia prosowa-
tych i perzu planowana jest rejestracja łącznego 
stosowania z graminicydem Focus Ultra 100 EC, 
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ale jedynie w określonych odmianach kukurydzy. 
Podobnie tylko w określonych odmianach, zaleca-
ny jest sam Focus Ultra 100 EC.

Wykorzystać regulatory wzrostu 
Kukurydza z botanicznego punktu widzenia jest 

trawą, stąd nie jest wrażliwa na niektóre preparaty 
z grupy regulatorów wzrostu stosowane w zbożach. 
Należą do nich takie preparaty jak Chwastox Turbo 
340 SL, Lontrel 300 SL, Starane 250 EC i Dikam-
ba 480 SL (ta formulacja posiada rejestrację tylko  
w kukurydzy). To bardzo skuteczne herbicydy do 
zwalczania chwastów dwuliściennych. Są zalecane 
zawsze nalistnie, ale w różnych fazach rozwojo-
wych kukurydzy. Praktycznym zaleceniem jest 
stosowanie ich nie później niż w fazie piątego 
liścia kukurydzy. Zabiegi wykonywane później 
mogą spowodować uszkodzenia. Objawia się to 
kruchością kukurydzy (łatwość wyłamywania się 
całych roślin) oraz różnego typu deformacjami 
kolb. Jeden z regulatorów wzrostu – 2,4-D – znaj-
duje się w preparacie Mustang 306 SE. Jednak jest 
go w nim stosunkowo mało, a ponad to jego forma 
jest mniej agresywna w stosunku do kukurydzy, 
dzięki czemu nieco później wykonywane zabiegi 
nie powodują uszkodzeń kukurydzy, a jednocze-
śnie z dobrym skutkiem hamują rozwój chwastów 
w starszych fazach rozwojowych.

Nie zapominać o pozostałych
Na rynek ma powrócić czasowo nie zdobycia 

Callisto 100 EC (mezotrion) zalecany sam oraz  
w mieszaninach. Jednak jeszcze większą nowością 
jest środek o podobnym profilu, z tej samej grupy 
chemicznej o nazwie handlowej Laudis 44 OD 
(tembotrion). Ponadto do dyspozycji posiadamy 
Bromotril 250 SC i Emblem 20 WP (bromoksynil). 
Są to środki kontaktowe, szybko działające, stąd 
dość dobre na plantacje silnie zachwaszczone, na 
których wymagane jest jak najszybsze usuniecie 
chwastów. Substancja ta także znajduje się w prepa-
racie Zeagran 340 SE, może spowodować czasowe 
uszkodzenia kukurydzy w postaci białych plam. 

Nowością dla plantatorów kukurydzy są także 
wprowadzane na rynek tzw. dwupaki czyli gotowe 
zestawy odpowiednio dobranych herbicydów takie 
jak MaisTer Pak czy Laudis Pak.

inż. Adam Paradowski
Instytut Ochrony Roślin – PIB Poznań
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Zwalczanie najważniejszych chorób  
kukurydzy

Kukurydza jest rośliną, która dla uzyskania wysokiego plonu wymaga odpowiedniego na-
słonecznienia, stosunkowo wysokich temperatur, dobrego nawodnienia oraz znacznej ilości do-
stępnych składników pokarmowych. Powyższe czynniki a zwłaszcza wilgotność i temperatura są 
także sprzyjające dla wzrostu, rozwoju patogenów: grzybów, bakterii i wirusów powodujących 
groźne choroby tej rośliny. 

Spośród wyżej wymienionych grup agrofagów 
możemy zaobserwować gatunki zarówno ciepło-
lubne jak i preferujące nieco niższe temperatury. 
W praktyce oznacza to, że kukurydza jest rośliną, 
na której rozwijają się choroby od wczesnych 
faz rozwojowych aż do zbioru, a następnie także  
w okresie przechowywania zebranego plonu. Nie-
stety wiele gatunków patogenów powoduje 
nie tylko duże straty ilościowe ale także 
jakościowe. Obecnie w Polsce obowiązuje 
Dyrektywa Unii Europejskiej regulująca 
normy dopuszczalnych poziomów zawar-
tości mikotoksyn w ziarnie i produktach 
jego przerobu, dlatego bardzo istotne jest 
łączenie różnych metod wpływających na 
poprawę zdrowotności uprawianych roślin 
i zbieranego plonu. 

Źródłem infekcji patogenów mogą być zarod-
niki, wirusy czy bakterie wewnątrz ziarna lub na 
jego powierzchni, bytujące w glebie, na resztkach 
pożniwnych, zasiedlające chwasty i przenoszone 
na kukurydzę za pośrednictwem wiatru, opadów 
deszczu czy poprzez szkodniki. Owady żerujące 
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na kukurydzy mają ogromne znaczenie 
w rozprzestrzenianiu się agrofagów cho-
robotwórczych (niektóre mogą przenosić 
patogeny w sposób trwały np. mszyce 
przenoszące wirusy lub nietrwały np. na 
powierzchni ciała), ale przede wszystkim 
poprzez zranienia wynikające z żero-
wania, ułatwiają wnikanie zarodnikom, 
bakteriom czy wirusom do wnętrza 
tkanek w procesie infekcji. Profesjonal-
ne zwalczanie szkodników w sposób 
pośredni, ale bardzo istotny ogranicza 
występowanie chorób kukurydzy.

Mając na uwadze wpływ warunków gle-
bowo-środowiskowych można przeciwdziałać 
nagromadzeniu się materiału infekcyjnego po-
przez stosowanie poprawnej agrotechniki. Jeśli 
tylko pozwalają względy organizacyjne gospo-
darstwa, bardzo wskazana jest uprawa kukurydzy  
w zmianowaniu z innymi roślinami. Zachowanie 
płodozmianu pozwala obniżyć nasilenie wielu 
chorób między innymi głowni guzowatej i in-
nych. Ponadto wskazany jest dość wczesny siew 
kukurydzy, ale tylko wówczas, gdy pozwala 
na to temperatura gleby. Staranna uprawa roli, 
optymalne nawożenie i terminowe wykonanie 
zabiegów pielęgnacyjnych stwarzają roślinie sprzy-
jające warunki wzrostu oraz podnoszą odporność.  
W doświadczeniach Instytutu Ochrony Roślin  
w latach 2002 i 2003 wykazano, że zastosowanie 
nawozów dolistnych w istotny sposób przyczyniło 
się do ograniczenia występowania chorób poprzez 
podwyższenie zdrowotności i kondycji roślin,  
a także przyczyniło się do zwiększenia zebranego 
plonu (tabela 1–3). 

Bardzo ważnym zabiegiem dla uzyskania do-
brej zdrowotności roślin jest ponadto zwalczanie 
chwastów, bowiem na wielu gatunkach mogą 
rozwijać się patogeniczne dla kukurydzy grzyby 
i bakterie. Po zbiorze kukurydzy słomę należy 
nisko skosić i pociąć na drobną sieczkę, a na ścierń 
trzeba zastosować rozdrabniacz resztek, który 
zniszczy mechanicznie część zarodników grzybów 
chorobotwórczych. Rozdrobnione resztki pożniw-
ne należy głęboko przyorać. Nie bez znaczenia 
pozostaje dobór odmian odpornych na choroby  
i szkodniki dostosowanych ponadto do warunków 
glebowo-środowiskowych rejonu uprawy, a także 
przeznaczenia plonu.

Niestety w dalszym ciągu w Polsce jedynym 
sposobem chemicznego zwalczania chorób 
(wynikające przede wszystkim z braku zainte-
resowania firm produkujących środki ochrony 
roślin do zarejestrowania swoich produktów 
oraz trudności podczas wykonywania zabiegów 
opryskiwania) jest zaprawianie ziarna siewnego 
fungicydami. Zaprawianie chroni rośliny przed 
infekcją pierwotną z ziarna oraz przyczynia się 
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do poprawy zdrowotności roślin w początkowym 
okresie wegetacji.

Alternatywą w przyszłości wydają się zabiegi 
ochronne, wykonane w lipcu i sierpniu, jednakże 
nieprawidłowo zastosowane środki chemiczne 
mogą się kumulować a ich pozostałości być obecne 
w produktach spożywczych (np. w płatkach śnia-
daniowych, paszach). Ponadto pojawia się problem 
natury technicznej, gdyż niewielu plantatorów 
dysponuje sprzętem umożliwiającym wykonanie 
zabiegu opryskiwania w tym okresie wegetacji. 
Problem ten dotyczy także zabiegów ochronnych, 
skierowanych przeciwko szkodnikom, które mo-
głyby być wykonane łącznie. W celu podjęcia traf-
nej decyzji o potrzebie zabiegów mechanicznych, 
czy decyzji dotyczącej zwalczania szkodników 
wskazana jest bieżąca kontrola pojawu i wystę-
powania chorób wykonywana przez plantatora. 
Dlatego poleca się aby raz w tygodniu poddawać 
dokładnym oględzinom kilkanaście – kilkadzie-
siąt kolejnych roślin w rzędzie w pięciu miejscach 
plantacji. Oczywiście obserwacje występowania 
patogenów kukurydzy wymagają odpowiedniej 
wiedzy i znajomości ich oznak etiologicznych,  
a także pozostałych objawów rozwoju chorób na 
roślinie. 

dr inż. Agata Tekiela
Instytut Ochrony Roślin – PIB

Terenowa Stacja Doświadczana w Rzeszowie
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Zalecenia ochrony kukurydzy przed szkodnikami  
w 2010 roku

W celu zabezpieczenia wysokości oraz jakości plonów kukurydzy konieczna staje się jej 
ochrona przed chwastami, szkodnikami oraz chorobami. Łączne wystąpienie tych trzech grup 
organizmów szkodliwych w połączeniu z niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi może 
zniweczyć cały trud włożony w uprawę tej rośliny.

W ostatnich latach coraz większego znaczenia 
nabierają szkodniki, które zaraz po chwastach 
stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla plonów. 
Szacuje się, że ich żerowanie prowadzi do średnich 
strat w plonach ziarna wysokości 15%, przy czym 
na lokalnych plantacjach ich szkodliwość może 
być znaczenie większa. Bardzo często szkodnikom 
towarzyszą choroby i związane z nimi dalsze po-
głębianie się strat ilościowych oraz jakościowych. 
Wszelkie bowiem zranienia tkanek będące efektem 
ich żerowania ułatwiają wnikanie i opanowanie 
zasiedlonych roślin przez sprawców chorób,  
w tym przez te gatunki grzybów (głównie z rodzaju  
Fusarium), które są odpowiedzialne za wytwarza-
nie mikotoksyn. 

Aby w jak największym stopniu zaradzić stra-
tom powodowanym przez szkodniki konieczne 
staje się zwalczanie najważniejszych gatunków. 
Do tego celu można wykorzystać metody agrotech-
niczne, hodowlane, biologiczne i chemiczne, przy 
czym najlepszy efekt uzyskuje się poprzez łączne 
ich zastosowanie w oparciu o poziom zagrożenia 
jaki dany szkodnik stanowi dla kukurydzy. 

Poprawna agrotechnika – podstawą  
zwalczania szkodników
Uproszczenia agrotechniczne jakie w wielu 

gospodarstwach są stosowane mogą z czasem 
doprowadzić do pogorszenia się stanu fitosani-
tarnego zasiewów kukurydzy, zwłaszcza jeśli nie 
będzie prowadziło się innych form ograniczania 
liczebności agrofagów. 

Aby temu zaradzić należy przestrzegać podsta-
wowych zaleceń agrotechnicznych. Szczególnie 
ważny jest płodozmian, który pozwala ograniczać 
liczebność, a tym samym szkodliwość wielu groź-
nych gatunków m.in. omacnicy prosowianki oraz 
stonki kukurydzianej. 

Już na etapie planowania struktury zasiewów 
w gospodarstwie należy uwzględnić izolację prze-
strzenną upraw kukurydzy od ubiegłorocznych pól 
kukurydzianych, zbóż ozimych, łąk, pastwisk, ugo-

rów, kompleksów leśnych co pozwala ograniczyć 
migracje niektórych szkodników na tegoroczne 
zasiewy kukurydzy. 

Przy zakładaniu uprawy należy staranne przy-
gotować glebę, a zwłaszcza wykonać takie zabiegi 
jak: orkę jesienną, podorywkę, bronowanie, tale-
rzowanie itp. co pozwala zniszczyć mechanicznie 
część szkodników żyjących w glebie, jak również  
i te, które tylko w niej zimują. Takie zabiegi jak zbi-
lansowane nawożenie, dość wczesny siew (termin 
kwietniowy) oraz wykonanie wszystkich innych 
zabiegów pielęgnacyjnych (zwłaszcza zwalczania 
chwastów) ułatwiają roślinom szybki wzrost, dzięki 
czemu mogą one „uciec” przed silniejszym atakiem 
niektórych szkodników np: ploniarki zbożówki, 
bądź też łatwiej regenerują uszkodzenia przez nie 
powodowane. 

W niechemicznych metodach ograniczania 
szkodliwości niektórych gatunków np.: omacnicy 
prosowianki, urazka kukurydzianego oraz rolnic 
ważną czynnością jest terminowe zebranie plonu, 
natychmiast po osiągnięciu przez ziarniaki doj-
rzałości zbiorczej. Pozwala to obniżyć nie tylko 
straty bezpośrednie w wysokości plonu ziarna, lecz 
przede wszystkim jakościowe powstające wskutek 
opanowania uszkodzonych tkanek przez choroby 
kukurydzy. 

Przy ograniczaniu liczebności omacnicy proso-
wianki i niektórych innych gatunków ważne jest 
zastosowanie rozdrabniacza resztek pożniwnych, 
który pozwala mechanicznie zniszczyć część ich 
populacji. Ważne jest także aby po rozdrobnieniu 
słomy wykonać jeszcze przed nastaniem zimy 
orkę jesienną. 

Dobór odpowiedniej odmiany – kluczem do 
sukcesu
Przy uprawie kukurydzy jednym z elementów 

decydujących o powodzeniu i opłacalności pro-
dukcji jest wybór odpowiedniej odmiany, która 
powinna charakteryzować się wysokimi cechami 
użytkowymi. Ponadto dany mieszaniec musi być 
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dostosowany do uprawy w danych warunkach 
glebowo-klimatycznych (rejonów uprawy kukury-
dzy w Polsce), zwłaszcza pod kątem wczesności, 
a także powinien charakteryzować się mniejszą 
podatnością na uszkodzenia powodowane przez 
szkodniki i choroby. 

W północnych rejonach kraju należy unikać 
uprawy mieszańców późnych przeznaczonych na 
ziarno, gdyż istnieje ryzyko, że nie zdążą one doj-
rzeć. Ponadto niedostosowane do uprawy w danych 
warunkach środowiska odmiany są w większym 
stopniu atakowane przez szkodniki i choroby. 

W południowych rejonach kraju, gdzie omac-
nica prosowianka stanowi poważne zagrożenie dla 
roślin należy unikać uprawy najwcześniejszych 
odmian kukurydzy. Najnowsze badania Instytutu 
Ochrony Roślin–PIB TSD w Rzeszowie wykazały 
bowiem, że najbardziej podatne na opanowanie 
przez szkodnika są odmiany wczesne i to one  
w pierwszej kolejności są zasiedlane przez ten 
gatunek. W tkankach takich roślin żeruje istotnie 
więcej gąsienic, które wygryzają więcej otworów  
i kanałów żerowych aniżeli w mieszańcach o dłuż-
szym okresie wegetacji. 

Ponadto w rejonach zagrożonych przez stonkę 
kukurydzianą (strefa zasiedlenia i strefa ryzyka) 
oraz rolnice warto rozważyć dobór takich mieszań-
ców, które posiadają dobrze rozbudowany system 
korzeniowy.

Bez sygnalizacji ani rusz 
Jeżeli metody niechemiczne okażą się niewy-

starczające konieczne jest zastosowanie sposobów 
interwencyjnych. Zaliczamy do nich ochronę 
biologiczną i chemiczną. Przy ich zastosowaniu 
bardzo ważne jest precyzyjne ustalenie terminu 
zwalczania. Aby tego dokonać należy systematycz-
nie kontrolować stan zasiewu pod kątem występo-
wania szkodników lub uszkodzeń jakie powodują. 
Do tego celu wykorzystuje się: 
–  żółte naczynia (np.; do monitorowania nalotu 

much ploniarki zbożówki),
–  kolorowe tablice lepowe (np.: do śledzenia obec-

ności wciornastków, stonki kukurydzianej),
–  pułapki feromonowe i pokarmowe (np.: do 

odłowu rolnic, omacnicy prosowianki, stonki 
kukurydzianej),

–  pułapki świetlne (np.: do odłowu rolnic i omac-
nicy prosowianki),
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–  pobieranie prób glebowych (np.: na obecność 
drutowców, leni, pędraków),

–  obserwacje roślin (np.: na obecność jaj ploniar-
ki zbożówki i omacnicy prosowianki, mszyc, 
rolnic itp.).
Regularnie prowadzone obserwacje pozwa-

lają odpowiednio wcześnie wykryć zagrożenie 

i zareagować na nie. Jest to niezmiernie ważne 
przy zwalczaniu omacnicy prosowianki, gdzie 
termin wyłożenia biopreparatu musi być dobrany 
do obecności dużej liczby świeżo złożonych jaj 
szkodnika, a termin zabiegu chemicznego do ma-
sowych wylęgów gąsienic. Zbyt wcześnie lub za 
późno wykonane zwalczanie nie tylko cechuje się 
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niską skutecznością (lub w ogóle jej brakiem), lecz 
przede wszystkim naraża gospodarstwo na nieuza-
sadnione koszty, często związane z koniecznością 
powtórzenia zabiegów. 

Zniszczyć jaja omacnicy za pomocą  
kruszynka 
W gospodarstwach stosujących proekologiczne 

metody ochrony kukurydzy przed szkodnikami 
do zwalczania omacnicy prosowianki, a pośrednio 
także rolnic żerujących na kolbach można wy-
korzystać biopreparaty zawierające pasożyta jaj 
motyli zwanego kruszynkiem (Trichogramma). 
Pierwsze wyłożenie kruszynka wykonuje się po 
4–6 dniach od momentu stwierdzenia pierwsze-
go motyla w zastosowanych pułapkach, bądź 
natychmiast po zauważeniu 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. Zaleca się jednakże aby w rejonach 
wysoce zagrożonych przez omacnicę proso-
wiankę wykonać dodatkowo trzecią introdukcję 
kruszynka 7 dni po drugiej. Przy stosowaniu 
biopreparatu należy bezwzględnie stosować się 
do zaleceń producenta, zwłaszcza w odniesieniu 
do jego transportu, warunków przechowywania, 
terminu aplikacji, liczby introdukcji, a także licz-
by uwalnianych osobników na hektar zasiewu. 

Insektycydy w 2010 roku
Chemiczna ochrona kukurydzy przed szkod-

nikami jest trudna w wykonaniu z uwagi na małą 
liczbę zarejestrowanych insektycydów. Zaktua-
lizowany dobór chemicznych środków ochrony 
roślin do ochrony kukurydzy przed wybranymi 
szkodnikami wraz z ich dawkami prezentuje 
tabela.

Stosując chemiczne środki ochrony roślin 
należy zapoznać się z etykietą–instrukcją ich 
stosowania. Ponadto przy aplikacji preparatów 
nalistnych należy zwrócić uwagę na temperaturę 
w jakiej ich działanie jest najskuteczniejsze. 

W ciągu okresu wegetacji kukurydzy należy 
na bieżąco śledzić informacje podawane w pra-
sie, telewizji i internecie odnośnie możliwości 
chemicznego zwalczania stonki kukurydzianej  
w bieżącym roku. Instytut Ochrony Roślin–PIB 
wystąpił bowiem do MRiRW z wnioskami  
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Uwaga na grzyby
Przy produkcji pasz istotnym kryterium jest ich jakość i bezpieczeństwo dla zwierząt. Obec-

ność substancji szkodliwych lub niebezpiecznych wpływa również na produkty pochodzenia 
zwierzęcego. Rośliny kukurydzy mogą być skażone szkodliwymi substancjami pochodzenia 
biologicznego – mikotoksynami, czyli wtórnymi metabolitami grzybów z rodzajów: Aspergillus, 
Penicillum i Fusarium. Wykazują one działanie toksyczne dla człowieka, zwierząt i roślin, a nie 
są w zasadzie niezbędne do życia grzyba. W różnym również stopniu są szkodliwe dla poszcze-
gólnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Metabolity grzybowe mogą być:
•	 zootoksynami (związkami toksycznymi dla 

człowieka i zwierząt),
•	 fitotoksynami (hamującymi wzrost i metabolizm 

roślin),
•	 antybiotykami (hamującymi wzrost bakterii  

i grzybów).
Szereg metabolitów grzybów wykazuje rów-

nocześnie silne działanie zootoksyczne, fitotok-
syczne i antybiotyczne (np. patulina – metabolit 
Penicillium, czy deoksyniwalenol wytwarzany 
przez rodzaj Fusarium). Aktywność fitotoksyczna 
mikotoksyn jest istotna, gdy grzyb jest patogenem, 
a wytworzone metabolity są toksyczne dla roślin, 

w których się rozwija. Aktywność antybiotyczna 
metabolitów grzybów wpływać może na aktyw-
ność drobnoustrojów w glebie, resztkach pożniw-
nych, na łodygach kukurydzy czy na pleśniejącym 
ziarnie.

Mikotoksyny wykazują silne działanie tok-
syczne, które przejawia się w niewielkich stęże-
niach – na poziomie około jednego miligrama  
w kilogramie (ziarna, przetworów zbożowych, pasz 
czy innych produktów) lub niższym. Ich spożycie 
powoduje mikotoksykozy – choroby mogące wy-
woływać nader szkodliwe skutki dla zwierząt go-
spodarskich – uszkodzenia i nowotwory wątroby, 
uszkodzenia nerek, zaburzenia płodności, utratę 

o tymczasową rejestrację kilku preparatów do 
zwalczania tego gatunku, lecz informacje o ich 
dopuszczeniu znane będą w późniejszym ter-
minie. 

Genem w omacnicę
Już od kilku lat producenci kukurydzy  

w Polsce z powodzeniem stosują jedną z najsku-
teczniejszych obecnie metod walki z omacnicą 
prosowianką jaką jest uprawa odmian odpornych 
na jej żerowanie (tzw. transgenicznych). Pomimo, 
że takich odmian kukurydzy nie można kupić na 
polskim rynku, jednakże z racji tego, że znajdują 
się w unijnym katalogu odmian dopuszczonych 
do uprawy na terenie całej Wspólnoty (w tym 
oczywiście i Polski) są przywożone m.in. z Czech 
i Niemiec, a następnie wysiewane w kraju. 

Uprawa odmian transgenicznych kukurydzy 
linii MON 810 (z genem odporności na omacnicę 
prosowiankę) uzasadniona jest wyłącznie na tych 
obszarach na których omacnica prosowianka 
powoduje straty ekonomiczne. W Polsce takim 
rejonem jest południowa część kraju, gdzie na 
wielu zasiewach gąsienice tego motyla uszkadzają 
ponad 50% roślin, powodując straty w plonach 
ziarna wynoszące średnio 15–20%. 

Przy zastosowaniu odmian odpornych na omac-
nicę prosowiankę nie ma potrzeby jej chemicznego 
lub biologicznego zwalczania, przy czym warto 
pamiętać, że tego typu odmiany nie chronią roślin 
przed żerowaniem innych szkodników np.: ploniar-
ki zbożówki, drutowców itp. 

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

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
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łaknienia czy wymioty. Wszystkie mikotoksyny 
cechuje działanie niespecyficzne, które przejawia 
się gorszym wykorzystaniem paszy, spadkiem 
przyrostów, wyższym brakowaniem stad oraz 
ogólnym pogorszeniem zdrowotności zwierząt  
i stwierdza się częściej chroniczne mikotoksykozy, 
niż ostre zatrucia. 

Mikotoksyny mogą wykazywać działanie: 
•	 mutagenne (zmiana materiału genetycznego), 
•	 karcenogenne (=onkogenne; wywoływanie 

nowotworów), 
•	 immunosupresyjne (obniżenie odporności), 
•	 teratogenne (toksyczne dla płodu lub zarodka), 
•	 estrogenne (zaburzenia płodności, zmiany  

w narządach płciowych samic).
Mikotoksyny tworzą się w okresie wegetacji 

w wyniku chorób roślin przed żniwami, bezpo-
średnio po zbiorach oraz w trakcie niewłaściwego 
przechowywania materiałów paszowych. Powsta-
waniu mikotoksyn sprzyja uszkodzenie ziaren, 
podwyższona temperatura i wilgotność, a ich wy-
twarzanie może wiązać się chorobami pożniwnymi 
(pleśnienie płodów wskutek rozwoju na nich grzy-
bów). Mikotoksyny w płodach rolnych zagrażają 
zdrowiu zwierząt i efektom produkcji zwierzęcej, 
ich występowanie związane jest głównie z nieodpo-
wiednim przechowywaniem produktów roślinnych 
po zbiorach. Tworzenie mikotoksyn może być 
związane z chorobami roślin rozwijającymi się 
w czasie wegetacji roślin i rozwojem patogenów 
w tkankach roślinnych. W świetle najnowszych 
badań mikotoksyny najczęściej wytwarzane są 
w kolbach kukurydzy, stąd najwięcej kłopotów  
z mikotoksynami występuje w rejonach uprawia-
jących na znacznych areałach kukurydzę na ziarno 
lub CCM na kiszonkę.

Do najczęściej występujących mikotoksyn zali-
czamy: aflatoksyny (głownie B1), ochratoksynę A 
(OTA), deoksyniwalenol (DON), zearalenon (ZEA) 
i fumonizyny (fumonizyna B1).

Aflatoksyny
Aflatoksyny należą do mikotoksyn produko-

wanych przez gatunki Aspergillus. Istnieje kilka-
naście wyizolowanych aflatoksyn, a do najczęściej 
występujących zaliczamy aflatoksyny: B1, B2, 
G1 i G2. Grupy toksyn B i G różnią się kolorem  
w trakcie fluorescencji w świetle ultrafioletowym 
po adsorpcji na substracie w fazie stałej (odpowied-
nio - niebieski i zielony). W produktach roślinnych 
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najczęściej i w najwyższych stężeniach spotyka się 
aflatoksynę B1 i aflatoksynę G1, które są mutagenne 
i rakotwórcze. Najgroźniejszą dla ludzi i zwierząt, 
o udowodnionym działaniu rakotwórczym jest 
aflatoksyna B1. Spotyka się również aflatoksynę 
M1, która jest produktem przemiany metabolicz-
nej aflatoksyny B1 i B2. Występuje ona w mleku 
i produktach mlecznych, pochodzących od krów 
żywionych paszą skażoną aflatoksynami. Kukury-
dza należy do grupy roślin, które mogą być zanie-
czyszczone tymi toksynami. Najwyższe stężenia 
aflatoksyn stwierdza się głównie w pleśniejącym 
importowanym ziarnie. Wiąże się to z rozwojem 
grzybów z rodzaju Aspergillus po zbiorach, jak  
i w trakcie przechowywania.

Aflatoksyny są wchłaniane głownie przez prze-
wód pokarmowy, a najwyższe ich stężenia stwier-
dza się w wątrobie. Działanie hepatotoksyczne jest 
wprost proporcjonalne do wielkości spożytej dawki 
aflatoksyn. Badania dowiodły, że aflatoksyny są 
źródłem nowotworów także innych narządów: 
żołądka, nerek, jelit, języka czy tchawicy. Nie ma 
skutecznych metod zapobiegających rozwojowi 
pleśni, a co za tym idzie eliminacji aflatoksyn  
z paszy.

Ochratoksyna A (OTA)
Ochratoksyna A jest metabolitem wytwarzanym 

przez grzyby saprofityczne rodzajów Aspergillus  
i Penicillium. Rozwijają się one na ziarnie zbóż po 

żniwach w warunkach jego nieprawidłowego prze-
chowywania. OTA jest najważniejszą mikotoksyną 
występującą w surowcach roślinnych w klimacie 
umiarkowanym. Stwierdzono jej występowanie 
we wszystkich zbożach, w tym i kukurydzy. 
Rozwojowi grzybów sprzyja wilgotność ziarna 
powyżej 16% oraz temperatura 150C. Ochratok-
syna A wykazuje działanie toksyczne, głownie 
nefrotoksyczne i nefrokarcenogenne. Odkłada 
się w nerkach, a następnie w wątrobie, mięśniach  
i tkance tłuszczowej, powoduje stany zapalne jelit  
i martwicę węzłów chłonnych (dawka powyżej 
5-10 mg/kg paszy). U świń powoduje martwicę 
kanalików nerkowych i martwicę tkanki podsta-
wowej nefronu (nefropatia ochratoksynowa). Zwie-
rzęta przeżuwające dzięki mikroflorze żwaczowej 
rozkładają ochratoksynę A i nie stwierdzono jej 
przechodzenia z paszy do krwi, mleka czy mięsa. 
Należy pamiętać, że podczas przechowywania 
ziarna przy nadmiernej wilgotności zawartość za-
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rodników grzybów szybko wzrasta, nawet do 1mln 
CFU (colonies forming units) w 1 gramie (w zdro-
wym ziarnie ich zawartość nie przekracza 10.000 
CFU/g). Można zapobiegać rozwojowi grzybów 
pleśniowych Aspergillus i Penicillium, utrzymując 
wilgotność na poziomie uniemożliwiającym ich 
rozwój – poniżej 14%.

Deoksyniwalenol (DON) (=Womitoksyna)
Toksyna ta należy do grupy trichocen, produ-

kowanych przez rodzaje Fusarium i Trichoderma. 
Deoksyniwalenol niemal zawsze wytwarzany jest 
na roślinach przed i w czasie zbiorów. Fusarium po-
raża kolby kukurydzy, powodując kumulację meta-
bolitów w ziarnie. Rozwojowi sprzyja temperatura 
przechowywania ziarna: 250C (21-29) i wilgotność 
powyżej 20%. DON hamuje syntezę białek, 
zmniejsza aktywność enzymów, zaburza prze-
puszczalność błon cytoplazmatycznych i podziały 
komórkowe. Jest mikotoksyną o działaniu alergizu-
jącym. Najbardziej wrażliwe na deoksyniwalenol 
są monogastryczne, przede wszystkim trzoda 
chlewna. U zwierząt żywionych zanieczyszczoną 
paszą powoduje ona utratę apetytu, zahamowanie 
przyrostów, krwawe biegunki i wymioty (w dawce 
8mg/kg paszy). Powyżej 10mg/kg paszy powoduje 
wyraźny spadek przyrostów masy ciała, niską 
masę miotów, poronienia i niepłodność u samic. 
Wzrost skażenia mikotoksynami wytwarzanymi 
przez gatunki Fusarium (Fusarium culmorum  
i F. graminearum) powodowany jest z uprawą zbóż 
w monokulturach oraz oszczędnościowe systemy 
uprawy. Powoduje to nagromadzenie patogenów 
w środowisku pól uprawnych, które rozwijają się 
na resztkach pożniwnych. Ziarno zanieczyszczo-
ne DON może zawierać także inne mikotoksyny  
z grupy trichoceny lub zearalenony.

Zearalenon
Zearalenony wykazują działanie estrogenie. 

Wytwarzają je patogeniczne gatunki Fusarium  
(F. graminearum), porażające kolby kukurydzy 
we wszystkich strefach klimatycznych. Rozwojowi 
grzybów sprzyja temperatura 250C i wilgotność na 
poziomie 16%. Zaliczamy tu zearalenon i zaerale-
nol. W przypadku zearalenonu nie chodzi o jego 
toksyczność, a o działanie hormonalne, które jest 
zbliżone do hormonów grupy estradiolu, zaburzają-
cych funkcje rozrodcze (zespół estrogenny). Dlate-
go zawartości zearalenonu, uznawane za szkodliwe 

dla organizmu, są znacznie niższe, aniżeli innych 
mikotoksyn i wykazuje on małą toksyczność ostrą. 
Najbardziej wrażliwa na obecność zearalenonu, 
w porównaniu do innych gatunków, jest trzoda 
chlewna. Już przy poziomie 1-3 mg/kg paszy 
odnotowuje się zaburzenia płodności u loszek.  
U starszych samic stwierdza się obrzęk i zaczerwie-
nienie dróg rodnych, wypadanie pochwy i odbytu. 
Występują także opóźnienia rui (2-3 dni u macior, 
45 dni u loszek), zmniejszenie liczebności miotów 
i wyższy udział prosiąt martwo urodzonych. Do 
wrażliwych na obecność zeralenonu należą rów-
nież owce i bydło.

Fumonizyny
Zanieczyszczenie paszy fumonizynami jest 

następstwem infekcji grzybowej pierwszych 
zbiorów kukurydzy w sezonie wegetacyjnym 
(spowodowanych uszkodzeniami przez owady, 
wskutek wystąpienia suszy w czasie wegetacji) 
w strefie umiarkowanego i ciepłego klimatu.  
Fumonizyny są metabolitami wytwarzanymi przez 
nieliczne gatunki pleśni z rodzajów Fusarium:   
F. verticillioides (F.moniliforme) i F.proliferatum. 
Blokują one syntezę sfingolipidów i sfingozyny 
w surowicy krwi i tkankach zwierząt. Sfingo-
lipidy pełnią funkcje chroniącą komórki przed 
czynnikami otoczenia, wzmacniając zewnętrzną 
warstwę błony komórkowej; uczestniczą również 
w rozpoznawaniu molekularnym i odpowiadają za 
przekaz międzykomórkowy. Brak tych właściwości 
na poziomie komórkowym zwiększa zachorowal-
ność zwierząt spożywających porażoną Fusarium 
paszę. Fumonizyna B1 (FB1) jest bardzo częstym 
zanieczyszczeniem ziarna kukurydzy i produktów 
z niej wytwarzanych, powodującym obrzęk płuc 
u trzody (objawiający się dusznością i osłabieniem 
zwierząt). W dawce powyżej 100µg/kg występują 
upadki zwierząt, nawet do 10 dnia po ustąpieniu 
objawów, niższe stężenia mogą powodować zabu-
rzenia trawienne, uszkadzać wątrobę i wywoływać 
żółtaczkę. Bardzo wrażliwe na fumonizyny są 
również konie, u których wzrost poziomu tych 
toksyn w paszy może objawiać się wystąpieniem 
„leukodystroficznego rozmiękania mózgu”, zwa-
nego też „leukoencefalomalacją” lub „gąbczastym 
zwyrodnieniem istoty białej”. Badania na szczu-
rach potwierdzają szkodliwe działanie fumonizyn 
na nerki i wątrobę.
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Wykrywanie skażeń mikotoksynami
Monitorowanie skażeń jest utrudnione, gdyż 

najczęściej porażenie grzybami nie obejmuje 
całości materiału paszowego, plantacji czy ma-
gazynu.

Istnieje kilka sposobów na wykrywanie skaże-
nia pasz mikotoksynami. Jednym z nich jest analiza 
surowicy krwi pod tym kątem, stwierdza się ich 
obecność już trzeciego dnia skarmiania porażonej 
paszy, a po zakończeniu żywienia jeszcze do trzech 
tygodni stężenie szkodliwych metabolitów grzy-
bowych w krwi utrzymuje się na poziomie 10%. 
Można także oznaczać w paszy ergosterol, który 
mówi o wielkości porażenia materiału paszowego 
grzybami, a stwierdzić go można nawet wówczas, 
gdy doszło do zniszczenia zarówno grzybni, jak  
i zarodników.

Sposoby na ograniczenie wystąpienia miko-
toksyn w materiałach paszowych
Stosuje się konserwanty do pasz, do których za-

liczamy krótkołańcuchowe kwasy organiczne oraz 
ich sole (propionowy, mlekowy, mrówkowy, sorbo-
wy, cytrynowy, fumarowy), dodawane pojedynczo 
lub jako mieszaniny Stosuje się je w formie sypkiej 
(na krzemionce jako nośniku) lub płynnej; mogą 
zawierać kwasy nieorganiczne (głównie ortofo-
sforowy). Działanie konserwantów polega na tym, 
że kwas organiczny wnika do wnętrza komórki  
i zakłóca równowagę mikroorganizmu obniża-
jąc pH płynu komórkowego, u grzybów i pleśni 
powoduje destrukcję protoplazmy komórek. Jego 
celem jest niedopuszczenie do rozwoju patogenów, 
nie tylko konserwuje, ale i zakwasza środowisko. 
Oprócz działania na pleśnie konserwanty polepsza-
ją strawność składników pokarmowych.

Można stosować także detoksykanty. Są to 
substancje o właściwościach sorpcyjnych, zawie-
rające sorbenty (głównie glinokrzemiany). Stosuje 
się również tlenki glinu, kaolin, modernit, zeolit, 
klinoptylolit, bentonit, czy węgiel aktywowany. 
Ich działanie przebiega głównie w przewodzie 
pokarmowym (oderwanie mikotoksyny od czą-
steczki paszy i jej absorpcji na sorbencie, następnie 
wydalenie wraz z kałem). Wadą detoksykantów jest 
to, że sorbenty wiążą również wodę i związki mine-
ralne, dlatego należy je stosować w odpowiednich 
ilościach (mogą blokować witaminy rozpuszczalne 
w wodzie).

Jak uniknąć mikotoksyn w kukurydzy?
•	 pierwszym elementem powinny być zasady 

dobrej praktyki rolniczej – stosowanie płodo-
zmianu i właściwego przygotowania gleby,

•	 można stosować środki owadobójcze, które 
ograniczą straty spowodowane przez uszko-
dzenia, a co za tym idzie ograniczą porażenia 
grzybowe w miejscach zaatakowanych przez 
insekty,

•	 należy także przeprowadzać zbiór w korzyst-
nych warunkach pogodowych, przy suchej 
pogodzie. Ziarno powinno wykazywać niską 
wilgotność, w razie zbyt wysokiej, należy je po 
zbiorze wysuszyć do zawartości 85-86% suchej 
masy,

•	 pomieszczenia czy silosy do przechowywania 
powinny być suche, aby zabezpieczać ziarno 
przed zawilgoceniem,

•	 można stosować odmiany odporne na owady, 
gdyż występowanie grzybów wiąże się także  
z wcześniejszymi uszkodzeniami przez szkod-
niki,

•	 można także wykorzystywać w hodowli odmia-
ny naturalnie odporne na zakażenia Fusarium, 
Aspergillus i Penicullum lub odmiany zdolne do 
neutralizacji metabolitów tych grzybów,

•	 pierwszym sposobem po pojawieniu się nega-
tywnych skutków wywołanych działaniem mi-
kotosyn powinno być zaprzestanie skarmiania 
porażonej nimi paszy.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami 
prawnymi obecność toksyn powyżej poziomów 
uznanych za dopuszczalne eliminuje produkt pa-
szowy z obrotu.

dr inż. Lucyna Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
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Mesurol 500 FS ogranicza szkody powodowane w kukurydzy 
przez zwierzynę łowną

Problem szkód powodowanych w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne i ptaki w Polsce nara-
sta i jest coraz trudniejszy do rozwiązania. Choć odpowiedzialność za szkody łowieckie spoczywa na 
kołach łowieckich oraz administracji państwowej, to jednak nakłada również uciążliwe obowiązki 
na właścicieli upraw rolniczych. Są oni zmuszeni do stałych kontroli własnych pól i łąk i ciągłego 
powiadamiania o szkodach kół łowieckich lub urzędów administracji państwowej. Rodzi to kon-
flikty rolników z myśliwymi i leśnikami, a sprawy często opierają się o sądy. Wielu rolników stara 
się więc unikać problemów stosując na własną rękę środki zapobiegawcze i ułatwiając myśliwym 
ochronę zagrożonych plantacji. Koła łowieckie, które mają problemy finansowe na skutek wysokich 
odszkodowań łowieckich, również stosują wszelkie możliwe metody w celu ich ograniczania.

Największe szkody w uprawach polowych  
w Polsce powoduje dzik, w związku z czym 
ochrona roślin traktuje go jak uciążliwego 
szkodnika. W Polsce populacja dzika w ostatnich 
kilkudziesięciu latach systematycznie wzrastała  
i dziś szacuje się jej liczebność na około 250 000 
osobników, co jest liczbą o ponad 100% wyższą 
niż niecałe 10 lat temu. Ma to związek z wieloma 
czynnikami biologicznymi i agronomicznymi, 
między innymi z ociepleniem się klimatu i zmia-
nami w strukturze zasiewów roślin rolniczych  
w Polsce. Również populacje wielu gatunków 
ptaków wyrządzających okresowo szkody rolni-
cze znacznie zwiększyły w ostatnich latach swoją 
liczebność.

Największe problemy w ochronie przed 
zwierzyną łowną i ptakami występują obecnie na 
plantacjach kukurydzy, która jest ulubionym po-
karmem wielu ich gatunków. Wzrost powierzchni 
upraw tej rośliny w ostatnich 10 latach – od oko-
ło190 tys. ha do około 700 tys. ha, przekłada się 
na wzrost poziomu szkód powodowanych przez 
niektóre gatunki ssaków łownych i ptaki. 

Pierwszym krytycznym okresem w ochronie 
kukurydzy jest faza od momentu wysiewu do 
zakończenia wschodów. Nawet małe uszkodzenie 
powoduje w tym okresie zamieranie lub defor-
mację całej rośliny. W efekcie straty w plonach 
wyrządzone przez liczne agrofagi w początkowej 
fazie wzrostu, są często bardzo wysokie. Jedynym 
skutecznym zabiegiem zmierzającym do ogra-
niczenia szkód w okresie wschodów roślin jest 
zaprawianie nasion.

Żerowanie dzików i ptaków na plantacjach 
kukurydzy rozpoczyna się w pierwszej dekadzie 
maja, wkrótce po siewie. Pęczniejące i kiełku-
jące nasiona kukurydzy, stanowią dla dzików 

przysmak, dla zdobycia którego przemieszczają 
się ze swoich ostoi niekiedy wiele kilometrów. 
W okresie tym dziki często przebywają w łanach 
rzepaku, którego powierzchnia zasiewów wzrosła 
podobnie do kukurydzy. Obliczono, że średniej 
wielkości dzik o wadze około 50 kg w ciągu jednej 
nocy potraf zjeść około 7000 nasion kukurydzy! 
Zniszczeniu ulega wówczas około 600 metrów 
kwadratowych pola. Jeśli pole odwiedzi wataha 
składająca się z kilkunastu osobników obraz 
szkód bywa drastyczny. Okres żerowania dzików 
na wschodach kukurydzy trwa, w zależności 
od warunków klimatycznych, około 15–20 dni  
(w skrajnych przypadkach, głównie w północnych 
rejonach kraju okres ten może wydłużyć się nawet 
do 30 dni). Poziom szkód spowodowanych przez 
dziki w zasiewach kukurydzy jest wysoki i często 
trzeba ziarno dosiewać lub liczyć się ze znacznie 
mniejszym plonem.

Spośród gatunków ptaków żerujących na 
wschodzącej kukurydzy trzeba przede wszystkim 
wymienić gawrona, którego występujące lokalnie 
ogromne stada stanowią często plagę zasiewów 
kukurydzy. Gawrony wydziobują nasiona i wy-
ciągają młode rośliny aż do osiągnięcia przez nie 
wysokości 10–15cm. Sprawcami szkód w upra-
wach kiełkującej kukurydzy mogą być również 
stada gołębi, zarówno dzikich jak i domowych, 
kruków, kawek, wron, a także introdukowany 
przez myśliwych w wielu obwodach łowieckich 
bażant.

Do ochrony zasiewów przed dzikami w okre-
sie wschodów kukurydzy ochrona roślin zaleca 
rolnictwu chemiczne środki, których działanie 
polega na zniechęcaniu roślinożernych ssaków 
łownych do żerowania na chronionych uprawach. 
Środki o takim działaniu obejmują głównie repe-
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lenty – czyli odstraszające substancje zapachowe 
lub smakowe. W opinii myśliwych i rolników 
skuteczność repelentów z roku na rok słabnie, 
obecnie jest zbyt niska i zbyt często zawodzi. 
Z pewnością mają na to wpływ liczne czynniki, 
wśród których podstawowym wydaje się być inte-
ligencja i zdolność ukierunkowanego uczenia się 
wyposażonych w duże mózgi zwierząt wyższych. 
Tego rodzaju proces nauczania, zwany w etologii 
habituacją, jest formą uczenia się, polegającą na 
ignorowaniu powtarzającego się bodźca nie ma-
jącego biologicznego lub fizycznego znaczenia. 
Dzik po okresie ostrożności i lęku przed nowym 
zapachem, powoli przyzwyczaja się do niego  
i w końcu ignoruje. Zwierzę, które w życiu osob-
niczym utraciło lęk przed zapachem, smakiem 
lub kompozycją tych czynników, nabywa trwałej 
odporności. Jak wiadomo stosowane repelenty 
nie zmieniły swojej zapachowej kompozycji od 
wielu lat.

Wymagania toksykologiczne i środowiskowe 
obowiązujące w Unii Europejskiej ograniczają 
dobór substancji aktywnych stosowanych w 
repelentach i zaprawach nasiennych do środków 
nieszkodliwych dla zwierząt wyższych i dla śro-
dowiska. Tylko takie substancje wpisane są do 
aneksu I Dyrektywy 91/414 Unii Europejskiej. 
Współczesne zaprawy nasienne, najczęściej fun-
gicydowe i insektycydowe, chronią młode rośliny 
głównie przed chorobami i owadami. Na przykład 
nasiona zaprawiane Mesurolem 500 FS, którego 
substancją aktywną jest metiokarb, są skutecznie 
chronione przed ploniarką zbożówką, larwami 
drutowców z rodziny sprężykowatych, 
pędrakami z rodziny chrabąszczowatych 
oraz rolnicami. Dla tych szkodników 
metiokarb jest śmiertelną toksyną.

Mechanizm działania na zwierzęta 
łowne i ptaki, przedostających się do 
młodych roślin substancji aktywnych 
zawartych w zaprawach nasiennych nie 
jest dokładnie rozpoznany. W badaniach 
Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Pozna-
niu prowadzonych nad oddziaływaniem 
zapraw nasiennych na zwierzęta łowne 
i ptaki nie stwierdzono nigdy zatruć. 
Natomiast spośród kilkudziesięciu ba-
danych substancji chemicznych tylko 
jedna – metiokarb stosowany w Mesurolu  
500 FS wyraźnie ograniczała szkody po-

wodowane w zasiewach kukurydzy przed dzikami 
i ptakami. 

Substancja aktywna Mesurolu 500 FS – me-
tiokarb należy do grupy chemicznej karbami-
nianów – insektycydów charakteryzujących się 
wysoką toksycznością w odniesieniu do owadów, 
u których blokują enzymy odpowiedzialne za 
funkcjonowanie systemu nerwowego i niską 
dla ssaków i innych stałocieplnych zwierząt,  
u których są szybko metabolizowane i wydalane. 
Pobrane przez dzika lub ptaki wraz z nasionami 
dawki metiokarbu wywołują jednak u tych zwie-
rząt krótkotrwałe zaburzenia, które ujawniają się 
wiele godzin po żerowaniu. Prawdopodobnie są 
to zaburzenia układu nerwowego i pokarmowego, 
na tyle nieprzyjemne, że w układzie limbicznym  
i autonomicznym mózgu zwierząt następują pro-
cesy, które prowadzą do zapamiętywania awersji 
do tej substancji bez zaangażowania świadomości. 
Te polegające na procesach synaptycznych zmiany 
raz nabyte przechowywane są w pamięci długo-
trwałej i często wykorzystywane przez cały okres 
życia osobniczego. Zwierzęta zaprzestają więc 
żerowania na zasiewach chronionych Mesurolem 
500 FS i w przyszłości nie zjadają zaprawianych 
tą substancją nasion. Procesy zapamiętywania, 
o których mowa, są czymś różnym od zdeter-
minowanego genetycznie instynktu zwierząt 
wywołującego sztywne wzorce zachowań, które 
na skutek doświadczeń życiowych osobnika mogą 
ulegać modyfikacjom. W chemicznej ochronie 
roślin o wiele łatwiej jest osiągnąć efekt awersji 
stosując środek związany z wrażeniami smaku, 

Foto. Szkody w zasiewach kukurydzy
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który po czasie zadziała zaburzająco na układ 
nerwowy lub pokarmowy zwierząt, niż stosując 
bodźce, wzrokowe lub słuchowe, niosące sygnał 
o takich samych zaburzeniach. Bodźce słuchowe 
i wzrokowe z kolei znacznie łatwiej niż smako-
wo-zapachowe stają się sygnałami bólu. Należy 
pamiętać, że zwierzęta, które nie zetknęły się  
w życiu osobniczym z substancją aktywną zawar-
tą w zaprawie Mesurol 500 FS muszą pobrać jej 
pewną ilość by następnie nabrać do niej awersji. 
Uczenie awersyjne zwierząt różni się bardzo 
istotnie od warunkowania i innych sposobów 
nauczania, obserwowanych przez etologów  
u zwierząt. Jak wspomniano, można je nazwać 
pamięcią bez świadomości. Nie wymaga ono 
treningu, wystarczy często jedno doświadczenie. 
Długość pomiędzy bodźcem a skutkiem może 
wynosić kilka, a nawet kilkanaście godzin. Nie-
stety nie jest przekazywane dziedzicznie i każde 
młode pokolenie zwierząt musi samodzielnie tej 
awersji nabrać.

Mesurol 500 FS jest w dniu dzisiejszym jedyną 
na Polskim rynku, zalecaną przez Instytut Ochro-
ny Roślin - PIB zaprawą nasienną, która oprócz 
bardzo dobrych własności insektycydowych 
równocześnie chroni zasiewy kukurydzy przed 
dzikami i ptakami. Dlatego wszędzie tam, gdzie 
rolnicy i myśliwi mają problemy z występowa-
niem szkód powodowanych przez te zwierzęta 
zaleca się używanie nasion zaprawianych zaprawą 
Mesurol 500 FS.

doc. dr hab. Paweł Węgorek
Instytut Ochrony Roślin – PIB  

w Poznaniu
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Poprzez właściwy dobór odmiany kukurydzy  
do mniejszych szkód łowieckich

W dobie dzisiejszej cywilizacji człowiek stara się udoskonalić każdą rzecz, która jest mu 
potrzebna do codziennej egzystencji. Dzieje się tak również z roślinami, ponieważ wykorzysty-
wane są nie tylko jako pokarm czy też pasza, ale także w wielu innych dziedzinach gospodarki. 
Wielokierunkowe wykorzystanie powoduje konieczność tworzenia coraz bardziej wyszukanych 
odmian w obrębie tego samego gatunku. Dlatego też rośliny różnią się pod wieloma cechami, 
m.in. pod względem składu chemicznego, morfologii, itp. dodatkowo wykorzystanie w dłuższym 
okresie rośliny w ciągu roku spowodowało konieczność wyhodowania odmian różniących się 
tempem wegetacji. Taka różnorodność powoduje jednak zmianę atrakcyjności żeru dla zwierząt 
wolno żyjących.

Wpływ człowieka na środowisko naturalnego 
bytowania zwierząt wolno żyjących niestety nie 
zawsze bywa pozytywny. Polepszenie warunków 
bytowych człowieka idzie niestety w przeciwnym 
kierunku do polepszania warunków bytowania 
zwierzyny, a chociażby do pozostawienia ich 
środowiska w nienaruszonym stanie. Stwarzamy 
coraz mniej szans na naturalną egzystencję wolno 
żyjących gatunków poprzez budowę i rozbudowę 
sieci dróg i autostrad grodzonych wysokimi pło-
tami, budowę osiedli mieszkaniowych, regulo-
wanie koryt rzek i stawianie na nich tam i zapór, 
prowadzenie różnego rodzaju nieprzemyślanych 
wodnych (odwadniania i nawadniania) oraz 
prowadzenie wielkoobszarowych upraw bez po-
rośniętych różną roślinnością miedz. Wytyczanie 
nowych szlaków komunikacyjnych powoduje za 
każdym razem nieodwracalne skutki – przecinają 
one bezpowrotnie szlaki komunikacyjne zwierząt, 
szlaki naturalnych wędrówek, dzielą miejsca by-
towania od miejsc żerowania.

Niektóre gatunki zwierząt nie wytrzymały 
presji ze strony człowieka i wymarły lub zanikły 
na obszarze naszego kraju. Do nich należą m.in. 
drop, norka europejska, kruk ogorzały, tarpan, 
jaszczurka zielona, jesiotr zachodni, pustułeczka. 
Dodatkowo są również gatunki zwierząt skrajnie 
zagrożonych, wysokiego i bardzo wysokiego 
zagrożenia jak kozica, głuszec, kraska, łosoś, so-
kół wędrowny, wąż Eskulapa, batalion, cietrzew, 
minóg rzeczny i morski, orzeł przedni, podgo-
rzałka, świstak, zając bielak, żółw błotny, żbik, 
żubr, gniewosz plamisty i wiele innych. Ich wy-
ginięcie lub zagrożenie wyginięciem z pewnością 
spowodowane jest stałym pomniejszaniem areału 
indywidualnego terytorium bytowania. Są jednak 
zwierzęta, którym taki wpływ antropopresji nie 

wpływa na behawior. Potrafią się dostosować do 
zmieniających warunków a nawet warunki te 
sprzyjają do zwiększenia liczebności populacji. 
Do gatunków, na które pozytywnie wpływają 
te zmiany to głównie drapieżniki np. lis czy 
skrzydlate: gawron, wrona, itp. wprowadzanie 
wielkoobszarowych monokultur i usuwanie miedz 
pokrytych różnorodną roślinnością powoduje nie 
tylko zmniejszenie ilości miejsc lęgowych ale 
także i miejsc do ochrony i odpoczynku (co wyko-
rzystują doskonale drapieżniki polujące na odsło-
nięte, nie zakamuflowane osobniki). Pozytywny 
wpływ zmian pochodzenia antropogenicznego  
w środowisku zaznaczył się w liczebności dzików. 
Ogromne obszary gęstych, wysokich monokultur, 
szczególnie takich roślin jak kukurydza, rzepak 
dają im bezpośrednio tereny, na których mogą 
do woli żerować, przebywać, wychowywać po-
tomstwo. Niestety ciągłe przebywanie dzików 
na tych plantacjach i w ich rejonie powoduje 
ogromne szkody dla rolników – właścicieli tych 
upraw. Największe szkody powstają na polach 
z kukurydzą i to zaczynają się już od zasiewów 
– dziki wybierają ziarno całymi rzędami tak jak 
zostało wysiane. Późniejsze (bardziej znaczące) 
szkody powstają od momentu zawiązywania kolb 
do końca okresu wegetacji. Jeżeli jednak na polu 
pozostały resztki roślin po zbiorach i na to zasiana 
została następna roślina to szkody również tam 
występują – dziki buhtują pole w poszukiwaniu 
tychże resztek.

Wysoka roślinność ogranicza również sku-
teczną ochronę pól przez wykonywanie odstrzału 
na polowaniach prowadzonych przez myśliwych.  
W ostatnich latach pozyskanie tego gatunku  
w Polsce wzrosło do ok.140 tysięcy osobników  
w sezonie 2005/2006 gdy dziesięć lat temu to pozy-
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skanie kształtowało się na poziomie ok. 80 tys. sztuk. 
Wstępne badania i obserwacje przeprowadzone  
w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszo-
wej UTP w Bydgoszczy wykazały, że w przewodzie 
pokarmowym Sus scrofa L. znajdowały się znaczne 
ilości kukurydzy.

Co należy zrobić aby zmniejszyć ilość szkód 
łowieckich?
Odgradzanie płotami wielkich powierzchni 

jest z ekonomicznego punktu widzenia z pewno-
ścią nieopłacalne ale również i mało skuteczne. 
Przy przepełnieniu łowiska czyli przegęszczeniu 
zwierzyny występuje brak pożywienia dla wszyst-
kich osobników. Głód jest czynnikiem, który po-
trafi przezwyciężyć nawet najlepsze ogrodzenia,  
a jeżeli będą to dobrze utrzymane pastuchy elek-
tryczne, zwierzęta przeniosą się na mniej atrak-
cyjne plantacje jak np. ziemniaków, zbóż i tam 
dokonają spustoszenia. Podobnie nieskuteczne 
okazują się chemiczne środki odstraszające jak 
np. Hukinol, do których dziki bardzo szybko się 
przyzwyczajają.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed 
szkodami pozostaje nadal zakładanie 
łowieckich poletek zaporowych. Nie 
wszystkie koła łowieckie jednak stosują 
ten sposób ochrony pól uprawnych. 
Niektóre z nich zakładają poletka nie-
stety nie spełniające założonego zadania. 
Przyczyną tego zjawiska jest stosowanie 
mało atrakcyjnych gatunków a także  
i odmian roślin. Tylko odpowiednio 
dobrane odmiany gwarantują, że zwie-
rzyna chętniej odwiedza specjalnie 
założone dla niej miejsca karmowe niż 
pola uprawne. Źle dobrane odmiany na 
poletka skutkują zwiększeniem wydat-
ków dla koła ponieważ nie pomniejszają 
one szkód. 

W Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki 
Paszowej UTP w Bydgoszczy przeprowadzono 
badanie z wykorzystaniem czterech odmian ku-
kurydzy mające na celu zbadanie różnic w ilości 
pobierania przez zwierzęta co łączy się pośrednio 
z określeniem smakowitości tychże odmian. Do 
doświadczenia wybrano: Monumental, Taxxoa, 
LG 22,44 i Fransisco. Okres, w którym przepro-
wadzono obserwacje to okres przypadający od za-
siewu aż do zbioru czyli od kwietnia do listopada 
2007 roku. Obserwacjami objęto 4 pola uprawne 
o łącznej powierzchni 334,5 ha znajdujące się  
w dwóch obwodach łowieckich należących do 
Koła Łowieckiego „Szarak” w Barlinku (obwody 
nr 266 i 253). Obwody te podlegają Zarządowi 
Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego  
w Gorzowie Wlkp., a Barlinek i jego okolice nale-
żą do województwa zachodniopomorskiego. Trzy 
pola należą do powiatu myśliborskiego (gmina 
Barlinek), jedno pole należy do powiatu chosz-
czeńskiego (gmina Pełczyce). Klimat tego obszaru 
charakteryzuje się późnym i chłodnym latem  
a także opóźnioną i łagodną zimą. Powierzchnie 
objęte obserwacjami to uprawy kukurydzy nale-

Foto. Pas kukurydzy Wilga pomiędzy innymi odmianami zniszczony 
          przez zwierzynę
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żące do trzech prywatnych gospodarstw rolnych 
i jednej spółki z o.o. Rolsar.

Na podstawie powyższej tabeli zauważalne 
jest zróżnicowanie wielkości szkód powstałych 
w uprawach i to zarówno jeśli chodzi o ogól-
ną ilość strat na poszczególnych poletkach jak  
i w poszczególnych dniach wegetacji. Różnica 
w rozmiarze szkód mogła być spowodowana 
czynnikami środowiskowymi takimi jak: mikro-
klimat bądź antropogenicznymi: nawożenie, itp. 
Po przeprowadzeniu jednak analizy chemicznej 
m.in. pod kątem zawartości skrobi stwierdzono 
zróżnicowanie w zawartości tego składnika, 
który w większej ilości występował w odmianie 
LG 22,44 czyli najchętniej i najintensywniej po-
bieranej przez zwierzęta. Najniższym poziomem 
charakteryzowała się odmiana Monumental –  
najgorzej pobierana.

Kolejnym doświadczeniem prze-
prowadzonym w Katedrze Żywienia 
Zwierząt i Gospodarki Paszowej 
było porównanie pobierania przez 
zwierzęta wolno żyjące różnych od-
mian kukurydzy m.in. Buran, Nek-
ta, w zestawieniu z odmianą Wilga. 
Wyniki obserwacji jednoznacznie 
wykazały, że odmiana Wilga jest 
chętniej zjadana od pozostałych 
przez dziki i jeleniowate. 

Wnioski
W rejonach gdzie intensywnie 

uprawiana jest kukurydza na dużych 
obszarach dochodzi do ogromnych 
szkód łowieckich. Wiążą się z nimi 
znaczne obciążenia finansowe dla 
kół łowieckich w postaci odszkodo-
wań za straty w uprawach. Zakłada-
jąc poletka łowieckie z odpowiednio 
dobranymi odmianami roślin koła 

łowieckie wydatkują pewne fundusze na ich 
przygotowanie, założenie i utrzymanie, ale owo-
cuje to z pewnością na obniżenie powstających 
szkód co wiąże się ze zmniejszeniem wysokości 
odszkodowań wypłacanych rolnikom. Zyskują 
na tym obie strony: rolnicy – mają większe plony 
i nieuszkodzone uprawy, myśliwi – mają więk-
sze fundusze na poprawę warunków bytowania 
zwierzyny.

mgr inż. Przemysław Nyske
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy



591(36) 10 KUKURYDZA

OSEVA



60 KUKURYDZA 1(36) 10

Określenie wydajności biogazu  
z różnych próbek kiszonki

Największą produkcję biogazu można osiągnąć ze świeżej biomasy roślin. Jednak całoroczna 
eksploatacji biogazowi jest w przeciwwadze w stosunku do sezonowej możliwości zbioru świeżej 
zielonej masy. W przypadku roślin paszowych wieloletnich - w lecie możliwe jest wykorzystanie 
tzw. „zielonego kontenera” przez okres 2-3 miesięcy a w przypadku roślin jednorocznych – np. 
kukurydza – przez okres 1 miesiąca w roku. Dlatego, czynnikiem koniecznym przy produkcji 
biomasy roślinnej jako surowca do produkcji biogazu jest jej konserwacja. Najodpowiedniej-
szym sposobem konserwacji świeżej masy jako surowca do produkcji biomasy jest jej kiszenie. 
Do konserwacji przez zakiszanie najlepiej nadaje się kukurydza.

Jak ogólnie wiadomo, asortyment mieszańców 
kukurydzy jest bardzo różnorodny i wiąże się  
z tym duża różnorodność właściwości agro-
chemicznych i cech użytkowych w kontekście 
zakiszania poszczególnych odmian i właściwości 
uzyskanej kiszonki. W dalszej kolejności jakość 
kiszonki ma decydujący wpływ na potencjal-
ną produkcję biogazu uzyskaną z zakiszonego 
surowca. W związku z powyższym można za-
uważyć znaczący wpływ składu odmianowego 
kiszonki na potencjalną wydajność biogazu, co 
potwierdzają wyniki badań jak i doświadczenie 
praktyki rolniczej np. w Niemczech czy Austrii. 

Dlatego, szczególnie w ostatnich latach, nie-
które firmy nasienne oferują mieszańce, które po 
zakiszeniu są szczególnie przydatne do produkcji 
biogazu. 

Cele eksperymentu
Celem naszej pracy było określenie i porów-

nanie potencjału produkcji biogazu z 9 różnych 
rodzajów kiszonki przygotowanych w różny spo-
sób z różnych odmian kukurydzy, które powinny 
posiadać zdolność do podwyższonej produkcji 
biogazu. Jednocześnie też były wykonane wszyst-
kie analizy niezbędne do kompleksowej oceny 
jakości poszczególnych kiszonek.

Krótki opis metodyki doświadczenia
Eksperyment przebiegał w wielogniazdowym 

zestawie szklanych fermentatorów (reaktorów) 
podgrzewanych do temperatury 38-40oC. Typ 
reaktorów – „batch”, pojemność poszczególnych 
zbiorników – 4 l. Powstający biogaz przechodził 
z każdego reaktora do zanurzonego, gazomierza 
bezciśnieniowego o pojemności 6 l, który jedno-
cześnie służył do krótkotrwałego magazynowa-
nia gazu przed jego pomiarem i analizą. Zapisy 
wyników odbywały się 1 raz na dobę ale w czasie 

największej intensywności reakcji i powstawania 
biogazu – kilka razy na dobę. Analiza jakościowa 
gazu była wykonywana przy pomocy analizatora 
biogazu typu „BioGas” z firmy „Geotechnical 
instruments”. Urządzenie dokonywało korektę 
cieplną i automatycznie dokonywało przeliczeń 
na gaz normalizowany. Zmierzone wartości były 
raz w tygodniu kontrolowane na chromatografie 
gazowym. Po każdej analizie gazomierz zbiorczy 
był opróżniany i ustawiany na wartość zerową. 

Objętość poszczególnych wsadów wynosiła 
2,5 l (mniej więcej 2/3 pojemności reaktora. 
Wszystkie rodzaje kiszonek były standaryzowane 
na zawartość suchej masy w kiszonce na pozio-
mie 8%. Po zestandaryzowaniu substraty były 
dokładnie rozdrabniane i homogenizowane do 
struktury papki przy pomocy miksera. Ustalane 
też było pH roztworu kiszonki na poziomie 8,5. 
Następnie trwała 2 godzinna faza odstania roz-
tworu w celu uzyskania równowagi chemicznej. 
W celu usunięcia kwasowości powstającej w wy-
niku procesu fermentacji do roztworu dodawano 
mielony wapień. 

Na krótko przed umieszczeniem w reaktorze 
do kiszonki dodano digestat (osad) z biogazow-
ni rolniczej o zawartości suchej masy ok. 5%  
w ilości 20 g osadu na 100 g suchej masy kiszonki, 
tj. w proporcji suchej masy 1:5. Przygotowana 
w taki sposób próbka była dzielona na 4 części 
– 3 z nich umieszczono w reaktorze a 1 została 
wykorzystana do analizy chemicznej materiału 
wyjściowego.

Okres biofermentacji ustalono na 42 dni. Jest to 
wystarczający czas, podczas którego dochodziło 
do zakończenia intensywnej fazy produkcji bio-
gazu w przypadku wszystkich badanych próbek. 
Jednak po upłynięciu tego czasu trwa jeszcze 
powolna fermentacja trudnodegradowalnych 
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składników kiszonki, którymi są celuloza i he-
miceluloza. W trakcie doświadczenia intensywna 
produkcja biogazu trwała, w zależności od od-
miany, od 2 do 4 tygodni. Zanim nastąpiła faza 
intensywna trwała tzw. „lag faza” – faza wstępna, 
która trwała w zależności od mieszańca i próbki 
od 1 do 3 tygodni. 

W powyższej tabeli podano zbiorcze wyniki 
testowania produkcji biogazu poszczególnych 
kiszonek. Chodzi o kumulatywne wartości po-
tencjalnej produkcji biogazu lub ewentualnie ME-
TANU w przeliczeniu na wsad biomasy kiszonki  
w przeliczeniu na suchą masę lub substrat. Poten-
cjalna wydajność biogazu lub ewentualnie meta-
nu, jako głównego składnika biogazu, jest bardzo 
ważnym parametrem przy ocenie materiału 
wyjściowego (wsadu). Należy jednak podkreślić, 
że praktyczna wydajność produkcyjna biogazu za-
leży nie tylko od potencjalnej wydajności biogazu  
z wykorzystywanego wsadu ale w znacznej 
mierze również od stopnia wykorzystania tych 
potencjalnych możliwości przez zastosowaną 
technologię w biogazowni. Do oceny jakości 
wsadu masy organicznej z punktu widzenia 
produkcji biogazu może być wykorzystana tylko 
wartość potencjalnej wydajności biogazu, która 
jest niezależna od technologii fermentacji. 

Z tabeli wynika, że poszczególne kiszonki  
w kontekście wydajności biogazu wykazują znacz-
ną zmienność – od 240 do 310 l metanu z kilograma 
suchej masy kiszonki. Najwyższą wydajność 
metanu w biogazie w przeliczeniu na suchą masę 
wykazał CEKLAD 235 (310 l metanu/kg suchej 
masy kiszonki). Zaraz za nim jest CEMAX 245  
i CEFRAN z produkcją metanu w granicach 280-
290 l metanu/kg suchej masy kiszonki. 

Według źródeł literaturowych, średnia wartość 
potencjalnej wydajności metanu z kiszonki kuku-
rydzy oscyluje w granicach 150-350 l metanu/kg 
suchej masy ze średnią wartością na poziomie 
250 l metanu/kg suchej masy kiszonki. 

Jak wynika z tabeli, z 7 ocenianych próbek aż  
5 wykazuje wydajność znacznie powyżej śred-
niej literaturowej a tylko 2 lekko poniżej śred-
niej podawanej w dostępnej literaturze.

Ogólna średnia testowanych kiszonek wynosi 
około 270 l metanu/kg suchej masy, co w porów-
naniu z danymi literaturowymi daje wydajność na 
poziomie 65-70% osiąganego maksimum.

Wacław Erdmann
Oseva Polska
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Sorgo – rośliną przyszłości?

Okresowe posuchy nawiedzające Polskę, które zmniejszają produkcyjność kukurydzy, w połą-
czeniu z nasileniem występowania głowni guzowatej, omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianej 
powodują, że hodowcy bydła poszukują roślin alternatywnych. Mogą to być gatunki z rodzaju 
Sorghum – sorgo cukrowe, sorgo sudańskie (trawa sudańska) bądź ich mieszańce. Gatunki z ro-
dzaju sorgo (Sorghum) są roślinami jednorocznymi jarymi pochodzącymi z Afryki. Zalicza się 
je do traw wiechlinowatych, podrodziny prosowatych. Liczba gatunków w rodzaju Sorghum jest 
zróżnicowana i zależnie od źródła informacji wynosi od 20 do 25 gatunków.

Sorgo w skali światowej jest jedną z naj-
ważniejszych roślin zbożowych. Pod względem 
powierzchni uprawy zbóż zajmuje piąte miejsce 
w świecie po pszenicy, ryżu, kukurydzy i jęcz-
mieniu. Gatunki z rodzaju Sorghum uprawia-
ne są głównie w strefie międzyzwrotnikowej  
i podzwrotnikowej na ziarno, zieloną masę do 
bezpośredniego skarmiania lub na kiszonkę,  
a także do celów przemysłowych (papier, kroch-
mal, alkohol, opakowania). W krajach afrykań-
skich ziarno przerabia się na kaszę i mąkę, z której 
przygotowywane placki. Słoma używana jest do 
wyrobu szczotek i mioteł, pokrycia dachów lub 
na opał. Z łodyg sorga cukrowego produkuje się 
miód sorgowy i syrop. Ziarno wielu gatunków 
sorga służy do produkcji alkoholi, zaś włókno 
pozyskiwane jest w celu produkcji nietrwałych 
tkanin. Z łodyg sorga alpejskiego (S. helpense) 
wytwarza się ozdobny materiał do stolarki bu-
dowlanej zwany ,,deską Kirei”.

Na świecie sorgo cukrowe uprawiane jest głów-
nie dla pozyskiwania cukru i do produkcji etanolu. 
W soku łodygowym akumuluje duże ilości (od 10 
do 25%) cukru. Po wyciśnięciu syrop ma wysoką 
koncentrację sacharozy i może być bezpośrednio 
używany do fermentacji. W Stanach Zjedno-
czonych etanol pozyskiwany z sorga cukrowego 
mieszany jest z benzyną (gasohol), nie zawiera 
siarki i aldehydów. Wzgląd na ochronę środowiska 
naturalnego i poszukiwanie alternatywnych surow-
ców do produkcji paliw, wywołują zainteresowanie 
wykorzystaniem sorga cukrowego do produkcji 
etanolu w wielu krajach świata: Indiach, Filipinach, 
Tajlandii i Chinach. Szacuje się, że koszty uprawy 
sorga cukrowego to ok. 1/3 kosztów uprawy trzciny 
cukrowej Sorgo cukrowe jest bardziej odpowiednie 
do produkcji etanolu niż trzcina cukrowa, ponieważ 
ma wyższą zawartość cukrów redukujących.

Mieszańce sorga i trawy sudańskiej korzyst-
nie wpływają na glebę poprzez spulchnianie 

podglebia (niszczenie podeszwy płużnej). Mają 
także zdolność ograniczenia występowania 
niektórych nicieni. Ta cecha jest zróżnicowana 
w szerokim zakresie w zależności od odmiany, 
lokalizacji plantacji i gatunku nicieni. W pewnych 
warunkach sorgo i jego mieszańce uwalniają do 
środowiska fitotoksyczne substancje (związki 
fenolowe i sorgoleon). Mają one allelopatyczny 
potencjał, mogący hamować kiełkowanie i wzrost 
chwastów. 

Zaletami sorga są: wysoki plon zielonej masy 
(w zależności od odmiany 57–65 t·ha-1), duża 
odporność na wyleganie, oraz małe wymagania 
wodne. Sorgo jest rośliną o typie fotosyntezy C4, 
charakteryzuje się wysokim współczynnikiem 
wykorzystania ciepła i promieniowania słonecz-
nego. Jest odporne na suszę, znosi krótkotrwałe 
zalewanie, toleruje zarówno zasolenie jak i alka-
lizację gleby, natomiast słabo znosi długotrwałe 
zalewanie. Liście sorga wykazują o połowę mniej-
szą aktywność transpiracyjną niż kukurydzy. 
Podczas suszy zwijają się, a po opadach deszczu 
i poprawie warunków wilgotnościowych wzna-
wiają wegetację. Przed nadmiernymi stratami 
wody chroni również nalot woskowy pokrywający 
blaszki liściowe i pochwy. System korzeniowy jest 
głęboki i sięga do 180 cm wgłąb gleby. Kolejną 
zaletą są małe wymagania glebowe – sorgo dobrze 
plonuje na glebach lekkich i bardzo lekkich, gdzie 
uprawa kukurydzy jest zawodna.

W polskich warunkach sorgo jest uprawiane 
na kiszonkę. Zbioru dokonuje się przed pierw-
szymi przymrozkami (od połowy września do 
początku października). Ziarniaki powinny 
znajdować się w fazie dojrzałości woskowej (co 
w warunkach Polski jest możliwe tylko u wczes-
nych mieszańców). Opóźnienie zbioru do trzeciej 
dekady października powoduje wzrost zawartość 
suchej masy w zielonce, przy jednoczesnym 
obniżeniu wartości energetycznej i strawności 
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składników pokarmowych. Do zbioru używa 
się maszyn stosowanych do zbioru kukurydzy. 
Niekorzystną cechą zielonki z sorgo jest mała 
zawartość suchej masy, w warunkach krajowych 
nie przekracza 240 g·kg-1. Przy dużej zawartości 
cukrów rozpuszczalnych w wodzie, powoduje to 
intensywną fermentację. Kiszonki z tego gatunku 
charakteryzują się dużą ilością kwasu mlekowego 
oraz niskim pH ograniczającym pobranie przez 
zwierzęta, są także podatne na rozkład tlenowy po 
odkryciu stosu kiszonkowego. Aby temu zapobiec 
zakisza się zielonkę z inokulantami zawierający-
mi heterofermentatywne bakterie mlekowe lub  
z konserwantami chemicznymi. Kiszonka z sorga 
ze względu na niższą koncentrację suchej masy  
i skrobi charakteryzuje się wartością energetycz-
ną, stanowiącą 80-90% wartości kukurydzy.

W Polsce uprawa sorga cukrowego (np. od-
miana Sucrosorgo 506) na zielonkę lub kiszonkę 
zalecana jest łącznie z kukurydzą w technologii 
,,mix cropping’’, polegająca na przemiennym 
(pasowym) wysiewie kukurydzy i sorga. Pozwala 
to na wykorzystanie potencjału plonotwórczego 
sorga oraz wysokiej wartości energetycznej ku-
kurydzy. W badaniach na Dolnym Śląsku, na 
glebie V klasy bonitacyjnej uzyskano (średnio 
z 3 lat) plon s.m. z Sucrosorgo 506 w wysokości 
15,7 t z ha, podczas gdy kukurydza plonowała  
o 2,5 a odmiana bezwiechowa sorga (G 1990)  
o 3,2 t s.m. z ha niżej niż Sucrosorgo 506.

W zagospodarowaniu sorga problemem może 
być obecność w zielonce kwasu pruskiego i azo-
tanów, jednak w wyniku fermentacji związki 
te przechodzą w formy nietoksyczne. Wysokie 
koszenie (20 cm) zmniejsza zawartość kwasu 
pruskiego w zielonce. Udział azotanów wzrasta 
natomiast na skutek suszy, chłodu, zacienienia, 
jak również wysokiego poziomu nawożenia 
azotowego

W Polsce można uprawiać także trawę sudań-
ską, którą w porównaniu do sorga zaleca się kosić 
gdy rośliny osiągną ponad 50 cm wysokości (po 
5–6 tygodniach od siewu). Trawa sudańska ma 
zdolność odrostu po ścięciu i w środkowo-zachod-
nich stanach USA wykonuje się trzy lub więcej 
pokosów. Trawa sudańska potrzebuje 45–60 dni 
na odrost przed kolejnym pokosem. Zdolność 
odrostu mają także mieszańce sorga cukrowego 
i trawy sudańskiej np. odmiana Nutri Honey, 
która w badaniach własnych dała plony suchej 

masy wysokości 15,7 t·ha-1 przy użytkowaniu  
1-kośnym, 13,2 t·ha-1 przy 2-kośnym i 8,7 t·ha-1 

przy użytkowaniu 3-kośnym. 
Odczyn gleby w uprawie sorga i jego mie-

szańców powinien być w granicach 6.0–7,5, 
optymalny 6,5. Zalecana głębokość siewu to ok. 
2–3 cm na glebie ciężkiej, a na glebie piaszczystej 
nie więcej niż 5 cm, zaś rozstawa międzyrzędzi 
50-75 cm. Optymalna gęstość siewu sorga wynosi 
od 220 do 240 tys. nasion·ha-1 (6–8 kg·ha-1). Przy 
zbyt dużej obsadzie plon zielonki jest wyższy, lecz  
o mniejszej zawartość suchej masy. Siew wyko-
nuje się gdy gleba ogrzeje się do 10–12°C (koniec 
kwietnia do połowy maja). W uprawie sorgo 
zaleca się stosowanie nawożenia w dawkach:  
120 kg·ha-1 N, 60 kg·ha-1 P, 150 kg·ha-1 K. Na gle-
bach piaszczystych połowa dawki azotu powinna 
być wysiewana przed siewem, a reszta w ciągu 
30 dni po wschodach. Nawożenia azotowe można 
zastosować w formie dolistnej w roztworze mocz-
nika, kiedy rośliny mają 20–40 cm.

Sorgo w początkowym okresie jest mało 
konkurencyjne względem chwastów z powodu 
późnych siewów, uprawy w szerokich między-
rzędziach oraz powolnego początkowego wzro-
stu. Jedyną metodą zwalczania zachwaszczania 
z punktu widzenia prawnego jest mechaniczna 
pielęgnacje międzyrzędzi, gdyż nie ma w Polsce 
zarejestrowanych herbicydów. W związku z ma-
łym zasięgiem uprawy w Polsce sorgo nie jest 
atakowane przez szkodniki i choroby. Problemem 
mogą być jedynie pojawiające się na plantacjach 
tego gatunku mszyce.

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz 
informacji podanych przez innych autorów sorgo, 
trawa sudańska lub mieszańce tych gatunków 
mogą stanowić uzupełnienie bazy paszowej  
w polskich gospodarstwach. Głębszych badań  
i analizy (przede wszystkim ekonomicznej) wy-
maga wykorzystanie tego gatunku do produkcji 
biopaliw.

mgr inż. Ewelina Szydełko,  
dr hab. Józef Sowiński

Uniwersytet Przyrodniczy   
we Wrocławiu
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Kontrowersyjne GMO
Rosnące światowe zapotrzebowanie na żywność oraz szybki postęp biotechnologii sprzyja 

dążeniu do efektywniejszego wykorzystania istniejącego areału upraw. Choć pierwsze organi-
zmy zmodyfikowane (GMO) zostały stworzone w 1973 r., a roślin transgeniczne uprawiane są od 
ok. 17 lat na 8% ziemi rolniczej na świecie, budzą nieprzerwane kontrowersje i spory pomiędzy 
ich przeciwnikami oraz zwolennikami. Polski Rząd niezmiennie podtrzymuje swoje negatywne 
stanowisko w stosunku do organizmów transgenicznych, jednakże wobec prawa unijnego przyjął  
i odesłał do Sejmu ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Ustawa ta ma zezwalać 
na stosowanie i uprawę GMO w Polsce, ale pod bardzo restrykcyjnymi warunkami. Każda uprawa 
GMO przed zasiewem będzie musiała być zgłoszona przez rolnika do Inspekcji Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa, a także najbliższe sąsiedztwo musi zostać o tych planach powiadomione (mają prawo 
do wniesienia protestu). Dodatkowo uprawy konwencjonalne będą musiały być oddzielone od upraw 
zmodyfikowanych strefami buforowymi. Ustawa ma również regulować zasady przechowywania, 
transportu oraz przetwarzania plonów pochodzących z upraw GMO.

Dotychczasowo w Unii Europejskiej do 
obrotu dopuszczona jest kukurydza z kilkoma 
rodzajami modyfikacji genetycznych. Dotyczą 
one odporności na omacnicę prosowiankę (Bt 
11, Bt 176, MON 810), kukurydzianą stonkę 
korzeniową (MON 863) lub herbicydy (GA 21, 
T 25 i NK 603) oraz takie, które łączą odporność 
na obydwa szkodniki lub herbicyd i szkodnika. 
Dodatkowo w roku 2009 Komisja Europejska 
podjęła decyzje o autoryzacji 4 kolejnych od-
mian kukurydzy genetycznie modyfikowanej 
MON88017, MON89034, 59122xNK603 oraz 
kukurydzę GMO MIR604 firmy Syngenta 
dla importu oraz wykorzystania do produkcji 
żywności i pasz oraz przerobu. Autoryzacja jest 
ważna w okresie 10 lat, a żywność oraz pasze 
wyprodukowane z tych trzech odmian podlegają 
przepisom UE w zakresie znakowania oraz 
identyfikalności.

Według danych powierzchnia upraw roślin 
transgenicznych na świecie przekroczyła już 
114 milionów hektarów. Według oficjalnych 
źródeł uprawiane są w 23 krajach. Potenta-
tem są kraje Ameryki zarówno Północnej jak  
i Południowej (przykładowo w USA zlokalizo-
wanych jest ponad połowa światowych upraw 
GMO). Wśród krajów europejskich dozwolona 
uprawa kukurydzy Bt na największą skale upra-
wiana jest w Hiszpanii oraz Francji, natomiast 
Polska wraz ze Słowacją zalicza się do państw  
o najmniejszym areale jej uprawy (wykres 1).  
W roku 2008 odnotowano w kraju wzrost areału 
uprawy kukurydzy Bt do 3 000 ha.

Jednocześnie, mimo wzrastającej na świecie 
popularności GMO, ciągle mamy do czynienia 

z brakiem akceptacji produktów transgenicznych 
wśród społeczeństwa europejskiego, w tym także 
znaczące grono przeciwników w Polsce. Według 
sondażu przeprowadzanego przez Eurobaromentr 
w 2008 roku wśród Polaków było 20% zwolen-
ników przy 67% gronie przeciwników wykorzy-
stywania biotechnologii w produkcji żywności 
(wykres 2). 
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Obawy społeczeństwa spowodowane są głów-
nie:

–  niewiedzą;
–  brakiem dostępu do rzetelnych informacji;
–  lękiem wywołanym przez liczne organizacje 

proekologiczne zacięcie walczące z dobrym 
imieniem organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych. 
Czym są genetycznie modyfikowane organi-

zmy? W przypadku sektora rolniczego mamy do 
czynienia z tzw. zieloną biotechnologią, polegającą 
na zmianie materiału genetycznego w sposób nie 
zachodzący w warunkach naturalnych, inaczej 
ujmując są to organizmy, do których przy użyciu 
technik inżynierii genetycznej wprowadzono gen 
pochodzący z innego organizmu lub tego samego 
gatunku. Nabyta cecha jest dziedziczona przez 
potomstwo. Do głównych celów modyfikacji za-
licza się:
–  odporność na herbicydy – chemiczne środki 

ochrony roślin (soja, rzepak);
–  odporność na choroby wirusowe, grzybowe, 

bakteryjne;
–  odporność na niekorzystne warunki środowiska 

(zasolenie gleby, mróz, susza, metale ciężkie);
–  poprawa lub nadanie nowych cech jakościowych 

(pomidor Flavr Savr, ”Golden Rice”, szczepion-
ki w warzywach);

–  odporność na szkodniki – modyfikacja Bt (ku-
kurydza, bawełna);
W przypadku modyfikacji Bt roślin, w tym 

także kukurydzy, mamy do czynienia z wprowa-
dzeniem do niej genów bakterii glebowej Bacillus 
thuringensis (Bt). Wprowadzone geny (białka Cry) 
używane są w celu uodparniania roślin transge-
nicznych na pasożytujące na roślinach gąsienice  
i żuki. Toksyna Bt jest całkowicie nieszkodliwa dla 
ludzi i innych kręgowców, z wyjątkiem niektórych 
gatunków motyli. Co więcej są znacznie bardziej 
przyjazne dla środowiska niż wiele organicznych 
pestycydów używanych przez dziesięciolecia  
w gospodarstwach ekologicznych. W związku 
z tym uprawiając kukurydzę Bt można ograni-
czyć ilość stosowanych środków owadobójczych, 
ponadto jest ona skuteczna w walce z omacnicą 
prosowianką oraz stonką kukurydzianą, owadami 
powodującymi znaczne straty w plonach.

Pośród zalet stosowania upraw roślin gene-
tycznie modyfikowanych na czołowym miejscu 
stoją zyski, które w 2005 r. wyniosły netto 5,6 

miliarda USD. W okresie 2006–2005 suma ko-
rzyści wyniosła 27 miliardów USD z czego 14 
miliardów przypada na kraję rozwijające się  oraz 
13 miliardów na kraje rozwinięte. Związane jest to  
w głównej mierze z ograniczenia ilości stosowa-
nych środków ochrony roślin, wynikającej z odpor-
ności na owady i herbicydy. Jakby zaprzeczeniem 
tego są najnowsze doniesienie o badaniach prze-
prowadzonych w USA przez tamtejsze organizacje 
rolnicze, z których wynika, że koszt uprawy GMO 
jest wyższy od upraw konwencjonalnych. Wpływ 
na to ma gwałtowny wzrost zużycia pestycydów 
na polach z GMO w wyniku szybkiego nabywa-
nia odporności przez liczne gatunki chwastów 
wobec glifosatu (substancja aktywna herbicydu 
Roundup). Wiąże się to zarówno ze zwiększeniem 
kosztów produkcji jak również znacznie większym 
obciążeniem środowiska naturalnego. Glifosat  
w stężeniu występującym w produktach spożyw-
czych jest nieszkodliwy dla człowieka jednakże  
w środowisku wodnym jest dużym zagrożeniem 
dla organizmów wodnych.

Według raportu duńskiego Ministerstwa ds. 
Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa uprawy 
genetycznie zmodyfikowane przyczyniają się do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (jak po-
dają inne źródła zmniejszenie emisji CO2 wyniosło 
w 2008 r. 1,1 mld kg). Raport ten również dowo-
dzi przyszłościową możliwość produkcji roślin 
odpornych na uciążliwe warunki atmosferyczne. 
Oszczędności płyną również z upraw niewyma-
gających orki w przypadku upraw z tolerancją na 
herbicydy oraz w przyszłości wiąże się plany z mo-
dyfikowanymi uprawami roślin z przeznaczeniem 
na cele energetyczne stanowiących alternatywę 
dla paliw nieodnawialnych oraz ograniczających 
zanieczyszczenie środowiska.

Do głównych argumentów przeciwników GMO 
należy zaliczyć obawy przed niekontrolowanym 
rozprzestrzenianiem się roślin modyfikowanych  
i krzyżowania się  z roślinami konwencjonalnymi. 
Liczne doniesienia  informują o braku możliwości 
koegzystowania upraw konwencjonalnych czy tym 
bardziej ekologicznych z uprawami zmodyfikowa-
nymi. Zagrożenia związane są również z ochroną 
przyrody czy też zachowaniem bioróżnorodności, 
a w szczególności ochroną gatunków rodzimych. 
Na chwile obecną jednak rośliny genetycznie 
modyfikowane nie posiadają modyfikacji umoż-
liwiających im lepsze przystosowanie do warun-
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ków środowiskowych w porównaniu do odmian 
konwencjonalnych.

Istotną obawa konsumentów produktów na ba-
zie organizmów zmodyfikowanych jest możliwość 
przeniesienia obcego DNA z żywności do komórek 
ciała człowieka. Jednakże DNA jest takie samo  
u wszystkich organizmów stąd nie różni się od 
DNA dostarczanego z konwencjonalnym poży-
wieniem. U człowieka spożycie DNA waha się 
od 0.1 do 1.0 grama na dzień. Obce DNA dostar-
czane przez genetycznie zmodyfikowane rośliny 
stanowiło by mniej niż 1/250,00 ogółu skonsumo-
wanego DNA. Z tego punktu widzenia strawność 
spożywanego DNA i możliwość transferu genów 
z GMO do komórek ssaków czy też mikroor-
ganizmów zasiedlających jelito jest niezwykle 
niska. Na chwilę obecną nie zostały odnotowane 
jakiekolwiek przypadki toksycznego wpływu 
na organizmy żywe zastosowanych preparatów  
z Bacillus thuringiensis (Bt). Również spore obawy 
stanowi możliwość wywoływania alergii przez 
żywność zmieniona genetycznie. Wiele substan-
cji będących odpowiedzialnymi za wytworzenie 
konkretnych modyfikacji zostało zidentyfikowa-
nych jako alergeny pokarmowe, ale alergenność 
diety zawierającej GMO z taką modyfikacją może 
zależeć od indywidualnych, uwarunkowanych ge-
netycznie predyspozycji konsumenta. W równym 
stopniu można być uczulonym na owoce tropikalne 
(szeroka skala alergii na kiwi po sprowadzeniu do 
Europy) jak i na produkty GMO.  Na dzień dzisiej-
szy nie ma żadnych dowodów na występowanie 
nowych alergii związanych z wprowadzeniem na 
rynek transgenicznej żywności.

Wiele ważnych gospodarczo gatunków roślin 
poza kukurydzą posiada odmiany, w których doko-
nano genetycznych modyfikacji. W obecnej chwili 
niewyobrażalne jest całkowite wyeliminowanie  
w żywieniu zwierząt poekstrakcyjnej śruty sojowej 
(soja modyfikowana) w paszowych mieszankach 
dla zwierząt. Polska w roku 2007 importowała  
1,5 mln ton soi i kukurydzy genetycznie zmodyfi-
kowanych z przeznaczeniem na pasze. Według ra-
portów FAO, WHO, OECD i Komisji Europejskiej 
pasze te są porównywalne i równie bezpieczne jak 
pasze bez udziału roślin GMO, a przy tym są mniej 
podatne na występowanie mykotoksyn.

Organizmy modyfikowane genetycznie  oprócz 
produkcji rolniczej wykorzystywane są również 
(obecnie lub w niedalekiej przyszłości) w medycy-

nie jako biofarmaceutyki (w tym przypadku istnieje 
najmniej sprzeciwów społeczeństwa), w leśnictwie 
(zmodyfikowane topole zawierające o 50% mniej 
ligniny oraz o przyspieszonym tempie wzrostu), 
do produkcji biodegradowalnych plastików,  
w pozyskiwaniu biopaliw, fitoremediacji.

Produkcja roślin GMO jest tak kontrower-
syjna, że nie należy się spodziewać w najbliż-
szym czasie osiągnięcia kompromisu pomiędzy 
zwolennikami a przeciwnikami. Biotechnologia 
jest młodą nauką, której osiągnięcia zdobyte 
w krótkim okresie czasu mogą budzić obawy 
przed tym co nieznane. Od wprowadzenia 
pierwszych zmodyfikowanych upraw minęło 
zbyt mało czasu aby rzetelnie mówić o wpływie 
jaki mają na środowisko oraz organizmy żywe. 
Odpowiedzi na nurtujące wątpliwości mogą zo-
stać uzyskane dopiero przez przyszłe pokolenia. 
Nam pozostaje rozsądek i unikanie popadania  
w skrajności. Należy wziąć pod uwagę, że  
w Europie nim jakikolwiek organizm genetycz-
nie zmodyfikowany zostanie dopuszczony do 
uprawy czy tez obrotu podlega rygorystycznym 
badaniom, musi spełniać wymogi eliminujące 
występowanie na rynku produktów szkodliwych 
dla zwierząt i ludzi.

Na pewno, co jest nieprawidłowością, istnieje 
brak debat pomiędzy zwolennikami i opozycją  
z rolnikami, którzy to są głównymi zainteresowa-
nym w sprawie, a których zdanie rzadko brane jest 
pod uwagę. Stąd też należy w sposób obiektywny 
rozważać wszelkie doniesienia i wyniki badań, bio-
rąc pod uwagę również niepokojące doniesienia.

mgr inż. Anna Górska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
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Problemy i doświadczenia rolników oraz producentów 
w zakresie prowadzenia uprawy i przetwórstwa roślin 

genetycznie zmodyfikowanych w Polsce
Rozpoczęła się w Parlamencie debata nad pro-

jektem ustawy prawo o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych, który ma regulować m.in. 
możliwości wykorzystania roślin genetycznie 
zmodyfikowanych w rolnictwie. Nakłada on na 
nas rolników wiele restrykcyjnych obowiązków, 
od których spełniania uzależniona jest możliwość 
rozpoczęcia uprawy roślin genetycznie zmodyfi-
kowanych. Nasze organizacje wraz ze Związkiem 
Producentów Buraka Cukrowego opracowały Apel 
do Parlamentu RP poświęconego tej tematyce, 
który ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi 
na przepisy, które ograniczają nam swobodę po-
dejmowania decyzji i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Oczekujemy, że przepisy prawa będą 
równo traktowały wszystkich rolników, tak produ-
centów roślin konwencjonalnych, ekologicznych 
jak i genetycznie zmodyfikowanych. Nie zgadzamy 
się z jawną dyskryminacją rolników, którzy są 
zainteresowani wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii rolniczych, uznanych za bezpieczne (na 
równi z ich konwencjonalnymi odpowiednikami), 
bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego 
(ponieważ przy ich zastosowaniu zbędne jest sto-
sowanie dodatkowej chemicznej ochrony roślin lub 
zastosowanie tych preparatów jest znacznie ograni-
czone). Nie zgadzamy się, aby inaczej traktowano 
rolników zainteresowanych wykorzystaniem zielo-
nej biotechnologii wobec rolników ekologicznych  
i konwencjonalnych. Takie działania są niezgodne z 
Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej. 

Nadal bardzo istotnymi, jeśli nie najistotniejszy-
mi z punktu widzenia możliwości uprawy roślin 
genetycznie zmodyfikowanych są rozporządzenia 
wykonawcze do ustawy, przede wszystkim rozpo-
rządzenie o koegzystencji upraw roślin genetycznie 
zmodyfikowanych, konwencjonalnych i ekolo-
gicznych. Liczymy na to, że Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi skonsultuje z rolnikami kształt 
przyszłych przepisów o koegzystencji.

Wytyczne Komisji Europejskiej, które powinny 
stanowić podstawę do opracowania przepisów 
prawa w tym zakresie wskazują, że żaden z ty-
pów rolnictwa: konwencjonalny, ekologiczny czy 
wykorzystujący GMO nie może być wykluczony  
z użytkowania w Unii Europejskiej1.

Tylko niektóre z krajów członkowskich uznały, 
że jest to konieczne i opracowały przepisy prawa 
o koegzystencji upraw ustanawiając zasady se-
gregacji przestrzennej pomiędzy uprawami roślin 
konwencjonalnych, ekologicznych i genetycznie 
zmodyfikowanych. Nauka w tym temacie podaje 
jednoznacznie, jakie odległości są wystarczające, 
aby uniknąć niezamierzonej zawartości materiału 
GMO w płodach rolnych. Z badań przeprowa-
dzonych w Unii Europejskiej, również w Polsce, 
wynika, że odległości od 20-50 metrów w uprawie 
kukurydzy są wystarczające, aby zachować poziom 
tej zawartości na poziomie poniżej 0,9%. 

Racjonalne rozwiązania prawne w tym zakresie 
przyjęły władze Republiki Czech, gdzie w drodze 
pogodzenia interesów wszystkich środowisk usta-
nowiono następujące odległości:
–  w przypadku kukurydzy konwencjonalnej odle-

głości do upraw genetycznie zmodyfikowanych 
wynoszą 70 metrów, przy czym 1 rząd zasiewu 
rośliny uprawnej w minimalnej szerokości 0,7 m 
zastępuje 2 m odległości izolacji przestrzennej; 

–  w przypadku kukurydzy ekologicznej odległości 
do upraw genetycznie zmodyfikowanych wy-
noszą 200 metrów, przy czym 1 rząd zasiewu 
w minimalnej szerokości 0,7 m zastępuje 2 m 
odległości izolacji przestrzennej, zastąpić można 
maksymalnie 100 metrów pasa izolacji prze-
strzennej. 
Zasady te jak dotąd sprawdzają się, a powierzch-

nia upraw kukurydzy odpornej na szkodniki wzrasta 
z roku na rok. 

Co ważniejsze jak donosi najnowszy raport 
Komisji Europejskiej żadne z państw członkow-
skich nie wskazało, aby obowiązujące przepisy 
o koegzystencji były niewystarczające dla za-
pewnienia odpowiedniego stopnia segregacji 
upraw zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych 
genetycznie. Państwa członkowskie nie zgłosiły 
żadnych spraw sądowych związanych ze stoso-
wanie domieszki GMO w uprawach niezmody-

1 Zalecenia Komisji Europejskiej 2003/556/WE w sprawie 
wytycznych służących opracowaniu krajowych strategii i naj-
lepszych praktyk w celu zapewnienia współistnienia upraw 
genetycznie modyfikowanych oraz upraw tradycyjnych i eko-
logicznych, pkt 1 preambuły.
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fikowanych genetycznie2. Nie ma zatem podstaw 
ku temu, aby ustanawiać zbędne obciążenia dla 
rolników zainteresowanych uprawą roślin gene-
tycznie zmodyfikowanych w swoich gospodar-
stwach. Propozycja Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi nakłada na nas obowiązki, których spełnienie 
spowoduje, że wykorzystanie tych technologii 
stanie się praktycznie niemożliwe, co doprowadzi 
w efekcie do wyeliminowania uprawy kukurydzy 
Bt. Określona izolacja przestrzenna w uprawie 
kukurydzy 500 m do kukurydzy konwencjonalnej 
i 1000 m do ekologicznej wyklucza możliwość 
stosowania tych upraw na naszych polach. 

Odnosimy wrażenie, że prawdziwą intencją au-
torów projektu jest wyeliminowanie uprawy roślin 
genetycznie zmodyfikowanych w Polsce, zamiast 
wprowadzenia racjonalnie i ekonomicznie uzasad-
nionych zasad koegzystencji, bez dyskryminacji 
żadnego z rodzajów produkcji rolnej w Polsce. 

W Polsce w aktualnie obowiązującym stanie 
prawnym nie ma stworzonych zasad współistnienia 
różnego rodzaju upraw, w tym genetycznie zmody-

fikowanych. W Unii Europejskiej dopuszczoną do 
uprawy jedyną rośliną genetycznie zmodyfikowaną 
jest kukurydza z genem odporności na omacnicę 
prosowiankę MON810. Jej wykorzystanie w upra-
wie jest możliwe od ponad 10 lat, jednak w Polsce 
pierwsze komercyjne uprawy tej odmiany pojawiły 
się dopiero w 2007 roku. Wykorzystanie w uprawie 
tej odmiany kukurydzy wiąże się z żerowaniem 
najgroźniejszego szkodnika kukurydzy, jakim jest 
omacnica prosowianka. Najczęściej wykorzystuje się 
ją na południu Polski w tych gospodarstwach, gdzie 
omacnica powoduje znaczne straty ekonomiczne. 
W związku z tym wykorzystanie nowoczesnych 
technologii rolniczych stanowi jedno z możliwych 
rozwiązań, jakie są powszechnie dostępne dla rolni-
ków tak światowych jak i innych rolników w krajach 
Unii Europejskiej. 

Omacnica prosowianka jest jednym z najgroź-
niejszych szkodników kukurydzy. Na wielu plan-
tacjach w rejonach intensywnej uprawy uszkadza 
nawet do 80% roślin, co w efekcie może oznaczać 
spadek plonów nawet o 40%. Wzrostowi szkodli-
wości owada sprzyja wzrost powierzchni uprawy 
kukurydzy, uproszczona agrotechnika, uprawa ku-
kurydzy w monokulturze, oraz ocieplenie klimatu. 
Konwencjonalne sposoby walki ze szkodnikiem 
(stosowanie środków ochrony roślin, orka, zmia-

2 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego 
z dnia 2.4.2009 roku w sprawie współistnienia upraw gene-
tycznie zmodyfikowanych z uprawami tradycyjnymi i ekolo-
gicznymi (KOM(2009) 153 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 
2.4.2009 r.
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nowanie) nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 
Straty w plonach to nie jedyny problem. Poważny 
problem stanowi również spadek jakości plonów,  
z uwagi na występowanie rakotwórczych mikoto-
skyn w ziarnie. Dlatego niezbędne jest zapewnienie 
rolnikom dostępu do technologii, które zagwarantują 
możliwość produkcji kukurydzy bez strat spowo-
dowanych żerowaniem szkodnika. Kolejnym prob-
lemem i wyzwaniem dla producentów kukurydzy 
jest zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa 
– jeden z najgroźniejszych szkodników kukurydzy 
na świecie. Na kontynencie amerykańskim za po-
mocą inżynierii genetycznej stworzono odmiany 
kukurydzy, które są odporne na jej żerowanie. 
Uprawa takich odmian w Unii Europejskiej nie jest 
jednak obecnie możliwa, z uwagi na brak autoryzacji 
tej odmiany do uprawy. 

Wynikiem tego jest nie tylko spadek ekonomicz-
nej opłacalności produkcji kukurydzy, ale również 
spadek jakości ziarna. Jakie są zatem możliwości 
ochrony przed stratami powodowanymi przez 
żerowanie szkodników? Ochrona środkami che-
micznymi jest nieskuteczna i wymaga zastosowania 
bardzo drogiego sprzętu, powodując wzrost kosztów 
produkcji oraz znaczne obciążenie dla środowiska 
naturalnego (pozostałości pestycydów, emisja CO2 
do środowiska). 

Nowoczesne technologie rolnicze, w tym wy-
korzystanie odpornych na szkodniki odmian roślin 
genetycznie zmodyfikowanych jest jednym z roz-
wiązań, które proponuje nam rolnikom nauka. Nie 
rozumiemy, dlaczego temat GMO jest tak głośno 
dyskutowany przez polityków i kręgi organizacji 
ideologicznych (ekologicznych), które powodują, 
że dostęp do tych właśnie technologii jest ograni-
czony. 

Brak dostępu do nowoczesnych technologii po-
woduje nie tylko zmniejszenie konkurencyjności 
polskiego rolnictwa, ale również stanowi barierę, 
która nie ma żadnych podstaw natury prawnej  
i naukowej. Jeśli polityka nie decyduje jakie zboża 
są uprawiane, jakie środki chemiczne i nawozy czy 
sprzęt stosowane, dlaczego więc kwestia wykorzy-
stania GMO jest tak bardzo upolityczniona? 

Warto również podkreślić, że odmiany roślin 
genetycznie zmodyfikowanych są dopuszczane na 
poziomie UE restrykcyjną procedurą autoryzacji. 
Oceny pod względem bezpieczeństwa dokonuje 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, 
kolejne jednak negatywne decyzje polityków repre-

zentujących kraje członkowskie powodują, że nie 
mamy możliwości uprawy innych odmian roślin, 
takich jak np. rzepak czy buraki cukrowe, które 
uprawia się w innych częściach świata. Jednocześnie 
będąc częścią rynku europejskiego importujemy 
z innych krajów Unii Europejskiej oraz z krajów 
trzecich śrutę sojową czy kukurydzę, w większości 
ich tanie genetycznie zmodyfikowane odmiany. 
Powoduje to osobliwą sytuację, z jednej strony 
polscy rolnicy nie mogą sami produkować roślin 
genetycznie zmodyfikowanych, a z drugiej produ-
cenci mogą je swobodnie importować. Efektem tego 
jest zakłócenie konkurencji pomiędzy rolnikami  
i przetwórcami polskimi z rolnikami i producentami 
w Unii Europejskiej i krajach trzecich. 

Oczekujemy również merytorycznej publicznej 
debaty na temat GMO, co powinno przełożyć się 
na propozycję Ministerstwa Rolnictwa organizacji 
programu edukacyjnego w tym zakresie. Jedno-
cześnie deklarujemy pełne wsparcie w realizacji 
takiego projektu. 

Mając na uwadze wszystkie nasze powyższe 
postulaty oczekujemy, że Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi będzie wspierało dostęp nas rolników 
do bezpiecznych rozwiązań biotechnologicznych, 
jednocześnie chroniąc nas rolników przed nielegal-
nymi akcjami ze strony organizacji „ekologicznych”. 
Nie zgadzamy się na to, aby nasze dobre imię było 
szkalowane przez nielegalne akcje aktywistów 
Greenpeace, czy innych organizacji. My – Polscy 
rolnicy podejmujemy działania w granicach prawa, 
respektujemy jego zapisy i domagamy się tego 
również od innych organizacji, nawet jeśli to prawo 
im się nie podoba. 

Oczekujemy merytorycznej i zgodnej z aktualnie 
obowiązującym stanem prawnym dyskusji na temat 
GMO, bez zafałszowań i nieprawdziwych faktów. 
Domagamy się ochrony naszych interesów polskich 
rolników oraz zabezpieczenia przez służby państwa 
przed podobnymi atakami w przyszłości. Podobne 
akcje, które zapewne nasilą się w przyszłości, naru-
szają dobre imię polskich rolników, którzy podejmu-
ją działania zgodne z prawem wspólnotowym.

Stowarzyszenie 
„Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa”, 

Polski Związek Producentów Kukurydzy, 
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych 

oraz 
Zamojskie Towarzystwo Rolnicze
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 Miniony rok dla produ-
centów kukurydzy był  

w większości rejonów kraju był 
korzystnym pod względem uzyskanych plonów. 
Zarówno producenci kiszonki jak i ziarna uzyska-
li zadawalające plony i byłoby to dobrą przesłanką 
do wzrostu powierzchni zasiewów kukurydzy 
w latach przyszłych gdyby nie niska cena skupu 
mleka, powodująca brak zainteresowania rolni-
ków rozwojem tego kierunku produkcji. Również 
cena ziarna w okresie zbiorów nie była atrakcyjna 
dla plantatorów. Brak właściwych uregulowań 
prawnych i stworzenia zachęt finansowych dla 
inwestorów powoduje stagnację w rozwoju pro-
dukcji energii w biogazowiach jak i rozwoju pro-
dukcji bioetanolu w oparciu o jeden z najlepszych 
surowców jakim jest kukurydza. Dla przykładu 
sąsiednie Niemcy tworząc odpowiednie zachęty 
wybudowały w ostatnich latach ponad cztery 
tysiące biogazowni rolniczych, do wielu z nich 
kiszonkę z kukurydzy produkują Polscy rolnicy, 
a w czterokrotnie mniejszych Czechach pracuje 
już ponad 50 takich siłowni. Aby przygotować 
produkcje kukurydzy pod przyszłe potrzeby bio-
gazowi, na łamach naszego czasopisma od kilku 
lat publikowane są artykuły poświęcone właści-
wemu przygotowaniu kukurydzy dla produkcji 
biogazu. Można powiedzieć, że producenci są już 
przygotowani do uprawy kukurydzy na biogaz ale 
niema niestety jej odbiorców.

W minionym roku w naszym Związku miało 
miejsce wiele istotnych wydarzeń, mianowicie  
w dniu 11 września 2009 r. podczas Dnia Ku-
kurydzy w OHZ Osieciny zakończono obchody 
związane z 25-leciem powstania naszej organi-
zacji. Pragnę w tym miejscu w imieniu Władz 
Związku złożyć serdeczne podziękowanie na 
ręce Panów Jacka Wyrębskiego oraz Janusza 
Wojciechowskiego za szczególny wkład pracy 
w organizację tej imprezy. 

W związku z ukończeniem 80 roku życia przez 
Prof. Dr Witolda Podkówkę, wieloletniego człon-
ka i współzałożyciela naszej organizacji, Rada 
Związku zorganizowała okolicznościowe spotka-
nie poświęcone omówieniu dokonań Jubilata dla 
rozwoju nowoczesnej technologii wykorzystania 

Informacje  
PZPK

kukurydzy w Polsce, a szczególnie w żywieniu 
zwierząt jak również jako rośliny w produkcji 
energii odnawialnej. Spotkanie to odbyło się  
w dniu 18 listopada 2009 r. w pałacu w Jarantowi-
cach należącym do OHZ Osięciny, a uczestniczący 
w spotkaniu złożyli na ręce Jubilata podziękowa-
nia, gratulacje i życzenia zdrowia i dalszej aktyw-
nej pracy na rzecz kukurydzy i Związku.

Odbyły się także dni kukurydzy w Podlaskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego Szepietowo po-
łączone z wojewódzkim konkursem orki, które 
podobnie jak w latach minionych, cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem rolników Podlasia. Za 
dobrą organizację i wzorowe rozpropagowanie tej 
imprezy należą się kierownictwu PODR w Szepie-
towie szczególne wyrazy podziękowania. Ponadto 
odbyły się także pokazy polowe odmian kukurydzy 
wraz z pokazem prawidłowego kiszenia kukurydzy 
w Ośrodku Zwierząt Zarodowych Osowa Sień. 

W ramach badań odmian kukurydzy Związek, 
wspólnie z Firmami Hodowlano-Nasiennymi  
i Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Ro-
ślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, kontynuuje 
doświadczenia z odmianami zgłoszonymi przez 
hodowców oraz dystrybutorów w trzech seriach: 
zbieranych na kiszonkę, ziarno, oraz ziarno dla te-
renów północnych kraju. Wyniki tych doświadczeń 
winny być dla rolników uprawiających kukury-
dzę podstawową informacją przy podejmowaniu 
decyzji o zakupie ziarna siewnego. Zamieszcza-
my je corocznie w wiosennym wydaniu naszej 
„KUKURYDZY”, dostępne są również na stronie 
internetowej Związku. Nie wszystkie jednak firmy 
prowadzące sprzedaż ziarna siewnego na terenie 
kraju uczestniczą w takich badaniach. W ofercie 
firm handlowych można spotkać odmiany o nie-
sprawdzonej wartości gospodarczej dla warunków 
naszego kraju, a nawet ziarno siewne pokolenia F2. 
Rolnik, który decyduje się na zakup takiego mate-
riału siewnego musi liczyć się z wyraźną obniżką 
plonu, gorszą jego jakością a także zwiększonym 
ryzykiem uprawy. Na 2010 rok planowana jest kon-
tynuacja badań wartości gospodarczej w systemie 
PDO dla odmian kukurydzy w nieco poszerzonym 
zakresie. Przewidywana jest także organizacja Dni 
Kukurydzy w:

PODR Szepietowo woj. podlaskie w dniu  
5 września,

Lechpol Szubin woj. kujawsko-pomorskie 
dnia 11 września,
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RSU-P Głuchów k/Łańcuta woj. podkarpac-
kie dnia 3 października.

W minionym roku wiele uwagi Związek po-
święcił na rzecz prawnego uregulowania zasad 
we wprowadzeniu do uprawy odmian kukurydzy 
modyfikowanej genetycznie GMO. Wprowadze-
nie do obrotu nasion odmian GMO oraz jasne 

określenie warunków uprawy spowoduje, że 
rolnicy z terenów o wysokim porażeniu przez 
omacnicę prosowiankę nie będą ponosić strat 
związanych z żerowaniem szkodnika. Stanowisko 
w powyższej sprawie Rada Związku przekazane 
władzom państwowym a treść listu publikujemy 
poniżej.

Poznań, 03.09.2009 r.
       Pan 
       Bogdan Borusewicz 
       Marszałek Senatu RP
       Pan 
       Bronisław Komorowski
       Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
Polski Związek Producentów Kukurydzy jest zwolennikiem i domaga się przeprowadzenia 

rzetelnej, merytorycznej dyskusji na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Z niepo-
kojem obserwujemy, że debaty na tak ważny temat prowadzone są jednostronnie, ew. tak, aby 
przewagę mieli przeciwnicy GMO. Obrazuje to choćby posiedzenie Senackiej Komisję Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w dniu 14 lipca. Można przypuszczać, że spotkanie seminaryjne było odpowiedzią na 
wniosek Greenpeace. Z założenia zatem było ono ukierunkowane na przedstawienie argumentów 
przeciwko GMO i przekonanie przedstawicieli polskiego parlamentu do słuszności wprowadze-
nia zakazu GMO w Polsce. Dobór tak prelegentów jak i zaproszonych gości był odpowiedni do 
takiego założenia. Jedyną osobą, która naszym zdaniem broniła idei uprawy roślin genetycznie 
zmodyfikowanych było prof. Tomasz Twardowski. 

PZPK, którego członkowie są żywotnie zainteresowani wykorzystaniem odpornej na omacnicę 
prosowiankę kukurydzy Bt, nie zostali zaproszeni do udziału w posiedzeniu. Odmówiono nam 
prawa przedstawienia tego zagadnienia z punktu widzenia producentów kukurydzy. Tymczasem 
coroczne szkody wywołane wystąpieniem tego szkodnika to miliony złotych straconych przez 
polskich rolników. 

Bardzo ciekawe jest, że w dyskusji na temat uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych 
biorą udział przedstawiciele organizacji tzw. „zielonych”, a nie rolnicy, czy eksperci z dziedziny 
rolnictwa, których wkład w dyskusję byłby po pierwsze merytoryczny, po drugie pozwalałby 
rzetelnie ocenić, jakie są szanse i potencjalne korzyści z wykorzystania roślin genetycznie zmo-
dyfikowanych w Polsce. 
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Dla ograniczenia rozprzestrzeniania się a tak-
że do walki z larwami zachodniej stonki kuku-
rydzianej Związek złożył wniosek o warunkową 
rejestracje doglebowego preparatu Fox 15, który 
prawdopodobnie będzie dostępny w okresie 120 
dni wiosną br. 

Wszystkich czytelników a także rolników 
zainteresowanych uprawą jak i przetwórstwem 
kukurydzy cukrowej jak i pękającej, informuje-
my że w WODR Sielinko odbędzie się w dniach 
6-7 maja 2010 r. konferencja organizowana przez 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pt. „Pro-
dukcja i wykorzystanie kukurydzy uprawianej na 
cele spożywcze i przemysłowe”. Szczegółowe in-
formacje uzyskać można pod nr tel. 61 848-74-06, 
61 848-73-96 i 61 846-61-36.

Eugeniusz Piątek

Domagamy się od Pana Marszałka zdecydowanych działań w tym zakresie. W trakcie prac nad 
ustawą prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych nie można pomijać merytorycznych 
argumentów przemawiających za wykorzystaniem tych technologii, popartych licznymi dowodami 
naukowymi.

Oczekujemy na zmianę podejścia do tej problematyki i przeprowadzenia merytorycznej dyskusji 
na argumenty, tak, aby nowe prawo było nie tylko zgodne z prawodawstwem wspólnotowym, ale 
również spełniało oczekiwania rolników. 

  Z poważaniem, 
               prof. dr hab. Tadeusz Michalski
        Prezes Polskiego Związku  

        Producentów Kukurydzy

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wia-
domość, że z naszego grona odeszli na zawsze Pan 
Edmund Jankowiak – rolnik z Brodnicy, współ-
założyciel naszej organizacji, wielki entuzjasta  
i propagator kukurydzy, znany i wieloletni dzia-
łacz Kółka Rolniczego w Brodnicy, wielki spo-
łecznik i patriota, członek Komisji Rewizyjnej 
Związku oraz Pan Edward Balceżak – Prezes 
Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego w Żydowie 
k/Gniezna. Od początku powstania naszej orga-
nizacji aktywny jej członek i propagator, orga-
nizator licznych imprez poświęconych uprawie  
i wykorzystaniu kukurydzy w żywieniu zwierząt, 
wspaniały rolnik i wielki społecznik. Kierowa-
ne przez przedwcześnie zmarłego E. Balceżaka 
przedsiębiorstwo było wzorem nowoczesnego, 
dochodowego i wysoko produkcyjnego zakładu.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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