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Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą  
w 2010 roku

W 2010 roku, podobnie jak w 2009, założono 43 doświadczenia porejestrowe z kukurydzą. Po 
dziewiętnaście na kiszonkę i na ziarno w zasadniczej serii oraz pięć na północy kraju z najwcze-
śniejszymi odmianami do zbioru na ziarno. 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 nasien-
nych, pokrył koszty pozostałych doświadczeń w podstawowej serii ziarnowej i kiszonkowej oraz 
wszystkich doświadczeń na ziarno na północy kraju.

W ostatnich latach obserwuje się zmniej-
szanie liczby odmian badanych  

w ramach PDO. W doświadczeniach zasadni-
czych na ziarno liczba badanych odmian wynio-
sła w 2008 roku – 41, w 2009 – 38 i w 2010 – 33. 
Analogicznie w doświadczeniach na kiszonkę 
badano w tych samych latach odpowiednio 22, 
21 i 16 odmian. Jedynie w doświadczeniach 
na północy kraju liczba badanych mieszańców 
wzrosła. W 2008 roku badano 15 odmian,  
a w kolejnych latach odpowiednio 20 i 19. Ogól-
na ilość badanych mieszańców widziana jako 
propozycja odnowienia oferty odmianowej jest 
zupełnie wystarczająca. Natomiast problemem 
staje się porównywanie odmian w gru-
pach wczesności liczących na przykład 
po 3 mieszańce.

W 2010 roku nastąpiły zmiany  
w lokalizacji niektórych doświadczeń. 
Zlikwidowano lokalizację doświad-
czeń na ziarno w miejscowościach 
Pokój i Sulejów. W zamian założono 
doświadczenia w miejscowościach 
Chrząstowo i Masłowice. Podobnie, 
w zamian za zlikwidowane doświad-
czenie na kiszonkę z całych roślin  
w miejscowości Słupia Jędrzejowska, 
założono doświadczenie w miejscowo-
ści Słupia Wielka. Wskutek tych zmian 
nastąpiło zagęszczenie doświadczeń  
w Wielkopolsce i na Kujawach kosztem 
Świętokrzyskiego (bez doświadczeń)  
i Opolskiego (pozostało jedno doświad-
czenie). Rozmieszczenie doświadczeń  
i poziom plonowania w miejscowo-
ściach obrazuje mapka (rys. 1). 

Nie zdyskwalifikowano całkowicie 
żadnego doświadczenia. Były jednak 
dyskwalifikacje częściowe. W serii 

ziarnowej nie włączono do syntezy wyni-
ków grupy odmian późnych z doświadczeń  
w Przecławiu i Świebodzinie ze względu na 
duży błąd. W serii kiszonkowej z syntezy wy-
łączono wyniki odmian wczesnych i średnio 
wczesnych z doświadczenia w Przecławiu. 
Doświadczenie zostało uszkodzone przez po-
wódź. 

Od dwóch lat pokazujemy wyniki doświad-
czeń na tle minionych kilku lat. W poprzedniej 
edycji autor pokazał wyniki na tle poprzedza-
jącego pięciolecia. W tabeli zestawiono śred-
nie plony i zawartości suchej masy uzyskane  
w latach 2004-2008, średnią z tych pięciu lat 
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oraz wyniki roku 2009 w wartościach bez-
względnych i względnych – w porównaniu do 
średniej z pięciolecia i do roku najlepszego. 
W tym roku autor postanowił zaprezentować 
postęp w hodowli i uprawie kukurydzy na 
podstawie całej historii doświadczalnictwa 
prowadzonego przez PZPK. Zawarte w tabe-
li L1 analizy obejmują okres od 1993 roku,  
w którym rozpoczęto ocenę poziomu plono-
wania odmian mieszańcowych kukurydzy  
w doświadczeniach łanowych. Pierwsze do-
świadczenia łanowe PZPK przeprowadził w 

uprawie na ziarno. Badania na kiszonkę rozpo-
częto w 1994 roku. W 1998 roku zrezygnowano 
z doświadczeń łanowych zastępując je ścisłymi 
doświadczeniami wielopowtórzeniowymi.  
W 2002 roku rozpoczęto ocenę przydatności 
do uprawy na ziarno najwcześniejszych odmian 
w warunkach ekstremalnych na północy kraju.  
Z czasem te badania uzyskały status poreje-
strowego doświadczalnictwa odmianowego 
(PDO) prowadzonego wspólnie przez COBORU  
i PZPK. W ciągu całego okresu badań zmienia-
ło się wiele – precyzja doświadczeń, ich liczba, 
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ilość badanych odmian, zakres badań. Wyniki 
nie są więc w pełni porównywalne. Jednak są 
wystarczające do określenia ogólnego trendu 
dotyczącego poziomu plonowania i niezawod-
ności dojrzewania – zatem do oceny postępu 
hodowlanego i agrotechnicznego. 

Zanim popatrzymy na tabele i wykresy 
– kilka uwag formalnych. Dotychczas wyniki 

doświadczeń ziarnowych były przedstawiane 
jako plon ziarna przy 15% zawartości wody 
oraz wczesność określana jako procentowa za-
wartość suchej masy w ziarnie w czasie zbioru.  
W bieżącym roku COBORU wykonał podstawo-
we zestawienia, na których autor opiera wszyst-
kie swoje obliczenia, zestawienia i wykresy  
w postaci plonu ziarna przy 14% zawartości 
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wody i procentowej zawartości wody w ziarnie 
w czasie zbioru. Zatem materiały analityczne 
zawarte w niniejszym artykule musiały ulec 
pewnym zmianom. Plony ziarna zawarte  
w tabelach 1 i 4, zgodnie z danymi COBORU, 
są określone na poziomie 14% zawartości wody. 
Natomiast wczesność odmian w tych tabelach 
– po przeliczeniu – autor określa jak dotychczas. 
Zmiana na zawartość wody prowadziłaby do 
pewnych komplikacji. Na wykresach korela-
cyjnych należałoby szukać najlepszych odmian 
w innej niż dotychczas ćwiartce lub odwracać 
kierunki wzrostu wartości na osi X. Mogłoby 
to prowadzić do błędów we wnioskowaniu. 
Ostatnia zmiana polega na tym, że dla zacho-
wania porównywalności średnie plony ziarna 
w tabeli L1 autor podał przy 15% zawartości 
wody. Dzięki temu – pomimo niewielkich róż-
nic pomiędzy tabelami – zachowana będzie 
porównywalność plonów w latach oraz popraw-
ność bieżącej oceny badanych odmian.

Tabela L1 oraz wykresy L1 i L2 jedno-
znacznie pokazują, że dotychczas pod wzglę-
dem wysokości plonów we wszystkich typach 
doświadczeń najlepsze były lata 2007 i 2009. 
W roku 2007 po raz pierwszy średnie plony 
w doświadczeniach zasadniczych na ziarno 
przekroczyły poziom 100 dt/ha, a w doświad-
czeniach na kiszonkę – 200 dt/ha. Rok 2009 
przyniósł jeszcze wyższe plony. Natomiast 
pod względem dojrzałości kukurydzy wyniki 
od lat były na dobrym poziomie – ponad 70% 
zawartości suchej masy w ziarnie i 30-35% 
zawartości suchej masy w całych roślinach  
w uprawie na kiszonkę. Natomiast w 2010 roku 
nastąpiło załamanie poziomu plonowania i ewi-
dentne pogorszenie stanu dojrzałości (czy raczej 
obniżenie poziomu opłacalności) w uprawie 
na ziarno w podstawowych doświadczeniach. 
Jedynie w doświadczeniach na ziarno na pół-
nocy kraju średni stan dojrzałości był najlepszy  
w historii badań. 

Jakie wnioski można wyprowadzić z tabeli 
L1 i wykresów L1 i L2? Wpływ lat na poziom 
plonowania jest widoczny. Na stopień dojrza-
łości – nieco mniejszy. Ogólna tendencja jest 
wyraźna. Wskazują ją na wykresach (prosta 
przerywana) linie trendu. Dojrzewanie jest dość 
stabilne. Pomimo załamania poziomu plonów 
w 2010 roku linia trendu, od 1993 roku, pnie 

się w górę. Utrzymanie tendencji wzrostowej 
w przyszłości jest wysoce prawdopodobne. 
Przemawia za tym stały postęp hodowlany. Nie 
można oczywiście wykluczyć okresowych za-
łamań poziomu plonów wskutek gwałtownych 
zdarzeń pogodowych lub okresowych niedo-
borów opadów. Niemniej jednak – w dłuższej 
perspektywie – będziemy uzyskiwać coraz 
lepsze wyniki w doświadczeniach i uprawie.

Po raz trzeci prezentujemy wykresy (M) 
przedstawiające średni poziom plonowania  
w poszczególnych doświadczeniach w porówna-
niu do średniej ogólnej ze wszystkich doświad-
czeń danego typu. Wykresy dotyczą wszystkich 
serii doświadczeń na ziarno i na kiszonkę. Słup-
ki wykresów pokazują wysokość plonów w po-
szczególnych miejscowościach w odchyleniach 
od średniej serii w dt/ha. Po raz drugi wykresy 
dotyczą nie tylko takiej samej liczby doświad-
czeń, ale także – w większości – tych samych 
lokalizacji (środowisk). Będziemy zatem mogli 
śledzić stabilność plonowania w latach. Wykres 
M1 przedstawia poziom plonowania kukurydzy 
na ziarno w poszczególnych doświadczeniach  
w odchyleniach od średniej ze wszystkich od-
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mian i wszystkich doświadczeń wynoszącej 95,0 
dt/ha. Różnice w poziomie plonowania w 2010 
są bardzo duże. Większe niż w poprzednich 
latach. W 2009 roku w większości środowisk 
poziom plonowania był zbliżony do średniej 
ogólnej, a odchylenia nie przekraczały 10 dt/ha.  
W tym roku odchylenia sięgają od blisko 40 dt/ha 
poniżej średniej w Świebodzinie do prawie  
30 dt/ha powyżej średniej w Zadąbrowiu. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku najniższe plony za-
notowano w Przecławiu i Świebodzinie (najgor-
sza lokalizacja w Pokoju została wyeliminowa-
na). Najwyższe plony wystąpiły – podobnie jak 
w ubiegłym roku – w miejscowości Zadąbrowie 
oraz Zybiszowie, Smolicach, Kościelnej Wsi  
i w nowym środowisku – Masłowice. Wykres 
M2 przedstawia w analogiczny sposób plony 
ogólne suchej masy całych roślin. Średnia ze 
wszystkich doświadczeń wyniosła 169,4 dt/ha. 
Jak wynika z wykresu, większość miejscowości 
ulokowała się w okolicach średniej ogólnej. 
Jednak w kilku miejscowościach odchylenia 
od średniej były wysokie. Odchylenie plonu 
w miejscowości Wrócikowo przekroczyło  
60 dt/ha. Wysokie plony ponownie zanotowano 
w miejscowościach: Wrócikowo, Krzyżewo  
i Kobierzyce oraz po raz pierwszy w Rychlikach. 
Wyróżniających rezultatów nie powtórzyły do-
świadczenia w Smolicach i Węgrzcach. Niskie 
plony zaobserwowano ponownie w miejscowo-
ściach: Pawłowice, Cicibór, Białogard oraz – po 
raz pierwszy – w Przecławiu. Lepsze rezultaty 
osiągnęły doświadczenia w miejscowościach 
Rarwino i Śrem. W doświadczeniach na ziar-
no w ekstremalnych warunkach (wykres M3) 
przeciętny plon wyniósł 94,7 dt/ha, a wszystkie 
odchylenia od niego były wysokie i statystycz-
nie istotne. W 2009 roku odchylenia od średniej 
były znacznie mniejsze. Jednak, podobnie jak  
w bieżącym roku, najgorsze rezultaty osiągnięto 
w doświadczeniach w Białogardzie i Rarwinie. 
Jest charakterystyczne, że pomimo odmiennych 
warunków pogodowych panujących w ostatnich 
latach, w większości przypadków środowiska 
najbardziej i najmniej żyzne pozostają na ogół 
te same. Z pewnym przybliżeniem można 
mówić nawet o potwierdzeniu tego wniosku 
w kolejnych trzech latach. Może to świadczyć  
o stabilności niektórych środowisk. Będziemy 
to analizować w kolejnych latach. Może uda 

się wyodrębnić rejony o większej lub mniejszej 
niezawodności plonowania. 

Pewien ogólny obraz może dać analiza 
mapek Polski z lokalizacją doświadczeń spo-
rządzanych przez autora po raz trzeci według 
tego samego schematu. Doświadczenia na 
ziarno oznaczono na nich kółkami, na kiszon-
kę – trójkątami, a na ziarno na północy kraju 
– kwadratami. Kolor zielony oznacza, że średni 
plon w danej miejscowości był istotnie wyższy 
od średniej ogólnej danego typu doświadczeń, 
kolor czerwony – istotnie niższy, a kolor czarny 
oznacza, że wyniki nie różniły się istotnie od 
średniej danej serii doświadczeń. Porównajmy 
rozłożenie kolorów na aktualnej mapie i ma-
pach z lat 2008 i 2009. Na mapie doświadczeń 
w 2008 roku kolory zielony i czarny (wysokie 
i średnie plony) układają się głównie w pasie 
południowym kraju (Śląsk, za wyjątkiem 
części województwa opolskiego, Małopolska  
i Podkarpacie) oraz na wschodzie (praktycznie 
cały obszar położony na wschód od Wisły). Na 
pozostałym obszarze dominuje kolor czerwo-
ny z niewielkim dodatkiem koloru czarnego.  
W 2009 roku jest widoczna poprawa poziomu 
plonowania w Wielkopolsce i niewielkie pogor-
szenie na Podkarpaciu. W 2010 roku widać dal-
szą poprawę w Wielkopolsce i dalsze pogorsze-
nie na Podkarpaciu. Można przyjąć, że w 2010 
roku zaistniał szeroki pas urodzajnego obszaru 
ciągnący się od południowo-zachodniej do pół-
nocno-wschodniej granicy Polski i obejmujący 
główne rejony uprawy kukurydzy. Jeśli równo-
cześnie dokonamy analizy opadów w sezonie 
wegetacyjnym w tych samych latach to okaże 
się, że w 2008 roku były one najniższe i na 
ogół stanowiły około 80% średniej wieloletniej.  
W 2009 roku opady były wyższe i były zbliżo-
ne do średniej wieloletniej. Natomiast w 2010 
roku opady przewyższyły średnią o około 50%. 
I właśnie poziomem opadów można wyjaśnić 
zmiany uwidocznione na mapkach plonowania 
w doświadczeniach. W 2008 roku niedobór 
opadów odbił się niekorzystnie na poziomie 
plonowania na słabszych glebach Wielkopolski 
i równocześnie sprzyjał wysokiemu plonowaniu 
na głębokich lessach o wielkiej pojemności 
wodnej na Podkarpaciu. W kolejnych latach 
w miarę zwiększania się opadów plony rosły 
między innymi w Wielkopolsce i malały na 
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Podkarpaciu, gdzie wystąpiły warunki bardziej 
sprzyjające wegetatywnemu rozwojowi roślin. 
W znacznej części obszaru kraju powtarza się 
na mapkach w okresie analizowanych trzech lat 
kolor zielony i czarny. Zatem możemy mówić 
o stabilności środowisk w rejonach o rzadko 
występujących poważnych niedoborach opadów 
i mocnym, trzymającym wodę, podglebiu.

Tyle na temat doświadczeń, warunków 
środowiskowych, ogólnego poziomu wyników  
i trendów plonowania. Pora przedstawić to, 
co najważniejsze – wyniki badanych odmian.  
W postaci tabel i wykresów. Po raz kolejny jako 
średnie z serii doświadczeń.

W tabeli 1 oraz na wykresach nr 1, 2, i 3 są 
zawarte wyniki uzyskane w doświadczeniach 
zasadniczej serii ziarnowej. Dla każdego z 
badanych mieszańców przedstawiono średnie 
z 19 doświadczeń plony ziarna przeliczone 
(po raz pierwszy) na 14% zawartości wody i te 
same plony w % wzorca i w % średniej ogólnej. 
Wzorzec stanowią średnie dla grup wczesności 
bez odmian z katalogu UE (oznaczone sym-
bolem CCA). W analogiczny sposób przedsta-
wiono dane dotyczące zawartości suchej masy 
w ziarnie w czasie zbioru. Mieszańce zostały 
uszeregowane w kolejności od najwyższego 
do najniższego plonu w grupie wczesności.  
W ostatniej kolumnie tabeli podano lokatę jaką 
poszczególne mieszańce zajmują w grupie wcze-
sności od najwyższej do najniższej zawartości 
suchej masy. Ocenę istotności różnic pomiędzy 
mieszańcami umożliwiają wartości najmniej-
szej istotnej różnicy (NRI) dla poszczególnych 
doświadczeń. Wartości NRI podano w dwu 
kolumnach: plon w dt/ha i % wzorca. 

Wyrażenie wyników doświadczeń w pro-
centach średniej ogólnej pozwala łatwo porów-
nywać grupy wczesności. Widać, że w 2010 
roku średnie plony ziarna wzrastały od grupy 
odmian wczesnych, poprzez średnio wczesne, 
do średnio późnych (96, 100 i 104% średniej 
ogólnej). Natomiast zawartość suchej masy  
w ziarnie w czasie zbioru w pierwszych dwu 
grupach wczesności była niemal identyczna. 
Tylko mieszańce średnio późne osiągnęły mi-
nimalnie niższy poziom dojrzałości. Tyle, że 
wszystkie odmiany zostały zebrane przy naj-
wyższym poziomie zawartości wody w ziarnie 
od czasów doświadczeń łanowych.

W bieżącym wydaniu autor wprowadził do 
wszystkich wykresów korelacyjnych pewne 
zmiany. Otóż, osie wykresów zostały usta-
wione na poziomie średnich wartości cech 
wyliczonych ze wszystkich odmian grupy 
wczesności i wyskalowane w odchyleniach 
od tych wartości. Tak więc, bezpośrednio  
z wykresu można odczytać o jaką wartość dana 
odmiana plonuje wyżej lub niżej od średnie 
grupy i – analogicznie – jest wcześniejsza lub 
późniejsza. Dodatkowo na wykresach zazna-
czono linie trendu. Wykresy nr 1 i 3 (dotyczące 
odmian wczesnych i średnio późnych) wyka-
zują wyraźne korelacje plonu i wczesności. 
Odmiany późniejsze plonują wyżej, a wcze-
śniejsze – na ogół niżej. Linia trendu wykazuje 
tendencję opadającą. Odmiany o korzystniej-
szej korelacji plonu i wczesności lokują się 
powyżej linii trendu. Natomiast wykres nr 2 
(odmiany średnio wczesne) przedstawia zupeł-
nie odmienny obraz. Odmiany są rozproszone, 
jakby przypadkowo, po prawie całym obszarze 
wykresu, linia trendu charakteryzuje się ten-
dencją wzrostową. Czy to możliwe, że w tej 
grupie znalazły się niemal wyłącznie odmiany 
będące łamaczami korelacji? Być może, że 
niektóre z nich można tak określić. Bardziej 
prawdopodobne jest przyznanie, że wskutek 
bardzo małego zróżnicowania odmian w tej 
grupie pod względem wczesności nie można 
postawić jednoznacznej oceny. Trzeba poszu-
kać potwierdzenia w następnym roku.

W tabelach 2 i 3 przedstawiono wyniki 
również 19 doświadczeń na kiszonkę. Przyjęto 
takie same zasady przedstawienia wyników 
jak w doświadczeniach ziarnowych. W tabeli 2 
zawarto dane dotyczące plonu ogólnego suchej 
masy i plonu suchej masy kolb, a także zawar-
tości 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 ra-
mach grupy wczesności, a w tabeli 3 według 
plonu jednostek owsianych. Warto zwrócić 
uwagę, że uszeregowanie odmian w obu tabe-
lach jest niemal identyczne. Świadczy to o tym, 
że różnice pomiędzy odmianami w udziale kolb 
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w plonie ogólnym są niewielkie i nie powodują 
przetasowania odmian po uwzględnieniu tej 
cechy. 

Porównanie wyników doświadczeń kiszon-
kowych w stosunku do średniej ogólnej pokazu-
je, że najwyższy średni plon osiągnęły odmiany 
należące do grupy średnio wczesnych. Średnie 
plony odmian wczesnych i średnio późnych 
są praktycznie identyczne i w nieco niższej 
wysokości. Biorąc pod uwagę praktycznie taki 
sam poziom zawartości suchej masy w całych 
roślinach trudno wnosić, że odmiany późniejsze 
nie zdążyły osiągnąć potencjalnego poziomu 
plonowania. Bardziej prawdopodobne wydaje 
się twierdzenie, że próby o małej liczebności 
nie dały reprezentatywnych wyników. 

Na wykresach 4, 5 i 6 przedstawiono zależ-
ność plonu ogólnego suchej masy i zawartości 
suchej masy w całych roślinach, czyli korelację 

plonu i wczesności odmian. Zasady prezentacji 
są takie same jak to opisano w omówieniu wy-
kresów z wynikami doświadczeń zbieranych 
na ziarno. Pomimo małej liczebności grup 
wczesności ujemne korelacje plonu i wczesno-
ści są silnie zaznaczone. W grupach odmian 
wczesnych i średnio wczesnych można znaleźć 
pojedyncze odmiany wykazujące korzystniej-
szą korelację plonu i wczesności.

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 14% zawartości wody, średnie wyniki 
dotyczące zawartości suchej masy w ziarnie  
w czasie zbioru oraz te cechy w postaci względ-
nej – w procentach wzorca. W ostatniej kolum-
nie tabeli podano lokatę wg wczesności, czyli 
pozycję odmiany w rankingu zawartości suchej 
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masy w ziarnie. Wykres 7 obrazuje korelację 
plonu i wczesności odmian. Warto podkreślić, 
że zawartość suchej masy w ziarnie w doświad-
czeniach na północy kraju nie różniła się od 
średniej ogólnej w doświadczeniach podsta-
wowych. Jednocześnie plony na północy były 
wprawdzie niższe niż w minionych latach, ale 
przewyższyły poziom plonowania wczesnych 
odmian w podstawowych doświadczeniach.

Kolejny raz potwierdza się hipoteza, że 
czynnikiem minimum w uprawie kukurydzy  
w naszym kraju staje się poziom i rozkład opa-
dów przekładający się na zawartość wody w 
glebie. Natomiast ilość ciepła zaczyna schodzić 
na drugi plan. Jest to z jednej strony skutek nie-
wielkiego ocieplenia i korzystniejszego rozło-
żenia okresów ciepła w sezonie wegetacyjnym 
kukurydzy, a z drugiej postępu hodowlanego 
przejawiającego się wyhodowaniem odmian  
o niższych wymaganiach termicznych. Chociaż 
w 2010 roku mniej korzystne warunki termicz-
ne w połączeniu z okresowo bardzo dużymi 
opadami deszczu doprowadziły do opóźnienia 
wegetacji i obniżenia poziomu plonowania.

Przedstawione w niniejszym artykule wyni-
ki dają uśrednioną ocenę wartości gospodarczej 
badanych odmian. Sposób opracowania wyni-
ków i ich przedstawienia wynika z dostępnego 
materiału źródłowego oraz rozmiarów artykułu. 
Przedstawione materiały wystarczają do okre-
ślenia potencjalnych możliwości plonowania  
w rejonie uprawy oraz prawdopodobnej wy-
dajności odmiany. Nie wystarczają do oceny 
indywidualnej reakcji konkretnej odmiany  
w danym środowisku. Do tego potrzebne są 
wyniki z poszczególnych doświadczeń. Zain-
teresowani precyzyjną oceną odmian badanych  
w określonej miejscowości mogą uzyskać 
szczegółowe wyniki w biurze Polskiego Związ-
ku Producentów Kukurydzy. 

Zbigniew Kurczych
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Wyznaczanie klas wczesności kukurydzy metodą  
Sum Temperatur Efektywnych (STE)

W uprawie kukurydzy, decydując się na kupno określonej odmiany, trzeba zwrócić szczególną 
uwagę nie tylko na jej plonowanie czy tolerancję na chłody w początkowym okresie rozwoju, ale 
przede wszystkim na odpowiednią wczesność dojrzewania. Wczesność jest czynnikiem istotnie 
decydującym o powodzeniu uprawy tego gatunku. Warunki do uzyskania dobrych plonów moż-
na stworzyć tylko przez odpowiedni dobór wczesności dojrzewania mieszańców właściwych dla 
danego rejonu. Odmiany o dłuższym okresie wegetacji, mają zwiększoną liczbę dni asymilacji, co 
wpływa na wytworzenie większych plonów, natomiast krótszy okres wegetacji zmniejsza ryzyko 
uprawy, pozwala na ograniczenie kosztów związanych z suszeniem, usprawnia organizację prac 
polowych oraz może wiązać się z lepszą jakością plonu.

Obecnie w Polsce klasyfikację wczesno-
ści odmian kukurydzy dokonuje się za 

pomocą metody FAO. Metoda ta została stwo-
rzona w Belgradzie w 1954 roku na 7 Kongresie 
Kukurydzianym Organizacji ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa FAO przy ONZ. System ten wy-
znacza dziewięć klas wczesności oznaczonych 
trzema cyframi (100-190, 200-290… 900-990). 
Pierwsza oznacza klasę wczesności, druga 
wskazuje na wczesność w danej grupie, trzecia 
opisuje typ ziarna. Parzyste numery trzeciej 
cyfry używane są dla mieszańców o ziarniakach 
żółtych, a liczby nieparzyste dla mieszańców  
o ziarniakach białych. 

Wczesność dojrzewania w tej metodzie okre-
śla się przez przyrównanie ocenianych odmian 
ze wzorcami. Jej wadą jest częsta zmiana wzor-
ców odmian w różnych latach oraz wybór róż-
nych wzorców w poszczególnych krajach. Stało 
się więc niemożliwe porównanie mieszańców 
w różnych latach i krajach. Stąd problemem 
są możliwości rozpowszechniania i uprawy  
w Polsce odmian z innych krajów unijnych. 

Dużo bardziej miarodajnym systemem 
oceny wczesności mieszańców stosowanym  
w większości stanów USA i Kanady jest metoda 
Sum Temperatur Efektywnych. Polega ona na 
określeniu ilości jednostek cieplnych niezbęd-
nych do osiągnięcia określonej fazy rozwojo-
wej przez rośliny i wyraża się je w stopniach 
Celsjusza. Odmiany kukurydzy klasyfikuje się 
na podstawie wielkości zapotrzebowania na jed-
nostki STE, do osiągnięcia odpowiedniej fazy 
rozwojowej, a w konsekwencji do dojrzałości 
przy zbiorze. Wartości STE zależą również od 
przeznaczenia kukurydzy, a więc dojrzałości  
w której zbierzemy plon. 

Sposób obliczania STE zapoczątkowano  
w XVIII w., kiedy to wprowadzono pojęcie 
„jednostka ciepła” do określenia fizjologicznych 
etapów rozwojów organizmów. W drugiej poło-
wie XIX wieku metodę tą stosowano w wielu 
pracach naukowych. Jednak wyniki otrzymane 
przez różnych autorów nie były zadowalające 
i zwykle odbiegały od siebie. W początkach 
XX wieku metoda STE była ostro krytykowa-
na i przez jakiś czas prawie zupełnie nie brana 
pod uwagę. Lata czterdzieste i pięćdziesiąte 
przynoszą ponowny wzrost zainteresowania tą 
metodą. Kolejne badania wzbogaciły ją o nowe 
metody matematyczne, co umożliwiło właściwe 
spojrzenie na problem. Istnieje wiele sposobów 
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obliczania STE, ale większość z nich polega na 
pomiarach dziennych temperatur minimalnych 
i maksymalnych, pomniejszonych o pewną 
temperaturę graniczną, poniżej której nastę-
puje zahamowanie procesów fizjologicznych 
kukurydzy. W USA oraz Niemczech minimalną 
temperaturą progową kukurydzy jest 10°C, na-
tomiast we Francji 6°C. W Polsce najczęściej 
przyjmuje się 6°C. Na temat wyznaczania STE 
dla kukurydzy wypowiadali się między innymi 
Siódmiak (1993) oraz Królikowski (2001). 
Proponują oni dwa różne wzory do wyliczania 
STE. Obecnie prowadzone są badania, w celu 
zweryfikowania sposobu liczenia oraz ustalenia 
temperatury progowej.

Wzór wyliczania STE 
(Siódmiak 1993):

Wzór wyliczania STE 
(Królikowski 2001):

Nowe badania pokazują, że metoda STE 
może być pomocna nie tylko w klasyfikacji 
wczesności roślin uprawnych, ale również  
w ścisłym prognozowaniu rozwoju roślin oraz 
plonu. Metoda ta może posłużyć również do 
przybliżonego wyznaczania terminu zbioru 
kukurydzy, przy zachowaniu jej optymalnych 
parametrów w zależności od kierunku uprawy. 
Obecnie modele tego typu wykorzystywane są 
powszechnie w takich krajach jak Francja czy 
Niemcy. 

Metoda Sum Temperatur Efektywnych 
może więc mieć bardzo szerokie zastosowanie  
w rolnictwie. Klasyfikacja wczesności kukurydzy 
tą metodą może okazać się dokładniejsza, uni-
wersalna oraz bardziej obiektywna, dlatego też  
z powodzeniem mogłaby zastąpić system 
FAO.

dr Anna Weber,  
dr hab. Hubert Waligóra

Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu

Termin dojrzewania kukurydzy zależy od zapotrzebo-
wania na jednostki Sum Temperatur Efektywnych   

(fot. Dominik Weber)
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Uprawa gleby po zbiorze i przed siewem kukurydzy
W Polsce dominuje tradycyjna uprawa roli, która jest wykonywana pługami odkładnicowymi 

oraz narzędziami i maszynami do doprawiania gleby. W systemie płużnym gleba jest spulchniana, 
mieszana i odwracana. Po zbiorze plonu głównego wykonywane są płytkie uprawki pożniwne, 
mające na celu spulchnienie wierzchniej warstwy roli i wymieszanie jej z resztkami pożniwny-
mi. Następnie wykonywana jest orka siewna lub przedzimowa. Zaorane pole przed siewem jest 
doprawiane różnymi narzędzi lub maszynami aktywnymi.

Uprawa pożniwna

Uprawa pożniwna rozpoczyna każdy nowy 
proces agrotechniczny i ma wpływ na 

skuteczność kolejnych zabiegów oraz poziom i ja-
kość przyszłych plonów. Podstawowym jej celem 
jest uzyskanie na powierzchni pola spulchnionej 
warstwy o grubości około 6-8 cm, która będzie 
stanowiła izolację przed podsiąkaniem wody do 
samej powierzchni i jej wyparowywaniem. Za-
trzymuje się wtedy znaczne ilości wody, która jest 
niezbędna do kiełkowania nasion chwastów, jak 
również po okresie suchego lata umożliwia wyko-
nanie orki siewnej. Uprawę pożniwną powinno się 
wykonać jak najszybciej po zakończeniu zbioru. 
Zastosowana uprawa powinna również zapewnić 
możliwość jak najlepszego spełnienia innych 
celów agrotechnicznych:
•	 zniszczenia rosnących chwastów jedno  

i dwuliściennych,
•	 rozdrobnienia oraz przykrycia lub wymie-

szania z glebą materiału organicznego w celu 
przyśpieszenia jego rozkładu,

•	 wymieszania z glebą wysianego wapna na-
wozowego na ściernisko,

•	 zagęszczenia spulchnionej warstwy w celu 
stworzenia optymalnych warunków do kieł-
kowania nasion chwastów oraz samosiewów 
zebranej rośliny, 

•	 wyrównania powierzchni pola.
Spełnienie powyższych celów na raz będzie 

trudne i raczej niemożliwe. W przypadku, gdy 
po zbiorze kombajnem na polu pozostaje słoma, 
duże znaczenie ma poziom jej plonu, oraz to jak 
jest pocięta i rozrzucona. Dlatego należy stosować 
zasadę, że im wyższy plon słomy, tym krócej po-
winna być ona pocięta. Należy również przywią-
zywać uwagę do równomiernego jej rozrzucenia, 
szczególnie wtedy, gdy zbioru dokonywano kom-
bajnami o szerokim zespole żniwnym. Bowiem 
od tego jak jest pocięta i rozrzucona zależy jakość 
pracy narzędzi i maszyn uprawowych.

Po zbiorze kukurydzy na ziarno lub CCM, na 
polu pozostaje duża ilość resztek pożniwnych –  

łodygi z liśćmi, rdzenie kolbowe oraz liście okry-
wowe kolb. Plon słomy kukurydzianej po omłocie 
kombajnem w zależności od uprawianej odmiany 
może wynosić od około 15 do 30 t/ha. Ponadto, 
resztki pożniwne charakteryzują się stosunkowo 
wysoką wartością nawozową, gdyż w zależności 
od dojrzałości i typu mieszańca 1 dt s.m. słomy 
kukurydzianej odpowiada około 4 do 5 dt śred-
niej jakości obornika. W wyniku rozdrobnienia 
i przyorania resztek pożniwnych kukurydzy, 
zniszczeniu ulegają zimujące w nich szkodniki 
(do około 80% omacnicy prosowianki). 

Najbardziej prawidłowy rozkład słomy kuku-
rydzianej będzie wtedy, gdy dokładnie pocięte  
i równomiernie rozrzucone po powierzchni reszt-
ki pożniwne (sieczka o długości nie większej niż 
10 cm) zostaną dobrze wymieszane  z wierzchnią 
warstwą gleby a następnie po częściowym jej 
rozłożeniu przyorane pługiem. Ponadto zago-
spodarowanie resztek powinno być wykonane 
jak najszybciej po zbiorze, ponieważ im dłuż-
szy będzie okres ich rozkładu po wymieszaniu  
z glebą, tym więcej składników będzie dostęp-
nych dla roślin w kolejnym roku. Decydujący 
wpływ na przebieg rozkładu słomy kukurydzianej 
ma jej skład chemiczny, a przede wszystkim sto-
sunek węgla do azotu. W słomie kukurydzianej 
stosunek ten wynosi przeciętnie 50-60:1 i jest dość 
znacznie zróżnicowany. W liściach kukurydzy 
stosunek C:N wynosi około 38:1, w łodygach 
odpowiednio 76:1, a w rdzeniach kolbowych aż 
100:1, co przy dodatkowo zdrewniałej tkance 
powoduje najdłuższy jej rozkład. W związku  
z tym, że zapasy azotu w glebie są małe, to będzie 
występował ujemny wpływ przyoranej słomy 
na plonowanie roślin następczych. Dlatego też, 
aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku, 
zalecane jest wysiewanie nawozu azotowego na 
powierzchnię pola z rozdrobnioną słomą, lub 
opryskiwanie jej roztworem RSM. Zastosowane 
nawożenie powinno poprawić stosunek C:N do 
poziomu około 20:1, co zapewni prawidłowy roz-
kład resztek pożniwnych. W przełożeniu na ilość 
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nawozu azotowego w czystym składniku należy 
wysiewać przeciętnie w zależności od zasobno-
ści gleby od 0,5 do 1,4 kg N na 100 kg słomy. Po 
wysianiu nawozu azotowego resztki pożniwne 
należy wymieszać z glebą do głębokości około 
15 cm w celu zapewnienia dobrego dopływu 
powietrza oraz dostępu do wilgoci z głębszych 
warstw gleby. Głębsze wymieszanie lub przyora-
nie słomy na glebach ciężkich będzie wpływało 
niekorzystnie na przebieg jej rozkładu, co można 
tłumaczyć mniejszym dostępem powietrza (tlenu) 
do jej głębszych warstw. Wyjątek w tym przy-
padku mogą stanowić gleby lekkie (piaszczyste) 
na których też jest uprawiana kukurydza, gdzie 
po przyoraniu resztek głębiej niż na 15 cm, ich 
rozkład może przebiegać właściwie, ze względu 
na dobry dostęp powietrza.

Tradycyjne wykonywanie uprawy pożniwnej 
pługiem podorywkowym jest od kilku lat sys-
tematycznie ograniczane. Ze względu na małą 
wydajność i dużą energochłonność zabiegu pług 
podorywkowy jest wypierany przez kultywatory 
podorywkowe, brony talerzowe a ostatnio rów-
nież spulchniacze obrotowe (brony łopatkowe) 
oraz kompaktowe brony talerzowe. Narzędzia te 
charakteryzują się przede wszystkim większymi 

szerokościami roboczymi oraz mogą pracować  
z większymi prędkościami roboczymi (tabela 1).  
W efekcie wykonanie zabiegu staje się  znacznie 
wydajniejsze i tańsze. Poszczególne elementy robo-
cze wyżej wymienionych narzędzi są montowane 
na wielobelkowych ramach, tworząc agregaty pod-
orywkowe, w wyniku czego poprawia się jakość 
pracy i z lepszym skutkiem są realizowane cele 
agrotechniczne. Wyjątkowo do uprawy pożniwnej 
mogą być również zastosowane maszyny aktywne 
napędzane od wałka odbioru mocy ciągnika. Do-
datkowym zyskiem przy rezygnacji z pługów jest 
ograniczenie liczby przejazdów po polu ze wzglę-
du na 2-3 krotnie mniejszą ich szerokość roboczą  
w porównaniu do agregatów ścierniskowych.

Ecomat firmy Kverneland jest pługiem 
podorywkowym nowej generacji, bardzo efek-
tywnym przy uprawie ścierniska. Dzięki nowej 
konstrukcji odkładnicy o cylindrycznym kształcie 
bardzo efektywnie odwraca glebę. Odkładnice  
w Ecomacie są krótsze i niższe, co zapewnia 
pełny obrót ziemi o 180 stopni. W wyniku tego 
pług ma mniejsze zapotrzebowanie na siłę uciągu 
i podczas pracy agregat maszynowy będzie zuży-
wał mniej paliwa. Słoma i inne resztki pożniwne 
są bardzo dobrze wymieszane i umieszczone na 

Uprawa gleby po zbiorze kukurydzy
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dnie bruzdy, a powierzchnia pola po przejeździe 
pozostaje czysta i równa. Z pługiem może współ-
pracować „Pacomat” – agregat doprawiający.

Brony talerzowe – pracują głębiej i mieszają 
słomę lepiej jak spulchniacze obrotowe. Szcze-
gólnie przydatne są do wykonania podorywki na 
polach zachwaszczonych oraz z dużą ilością słomy 
po zbiorze zbóż lub kukurydzy na ziarno. Brony 
talerzowe stwarzają wystarczająco dobre warunki 
do kiełkowania nasion chwastów i zbóż. Zwalcza-
nie chwastów głęboko korzeniowych jest słabe, 
a chwasty rozłogowe przy tym sposobie zago-
spodarowania ścierniska są rozmnażane. Bardzo 
dobre efekty pracy broną talerzową uzyskujemy 
również na glebach ciężkich z dużą ilością sło-
my pod warunkiem zastosowania cięższego lub 
dociążonego narzędzia czy też talerzy o średnicy 
od 600 do 900 mm. Zespołami roboczymi brony 
talerzowej są sekcje talerzy gładkich lub zębatych 
osadzone na wale i ustawione ukośnie do kierun-
ku jazdy (w kształcie litery X lub V). W pierw-
szym rzędzie umieszczane najczęściej są talerze 
zębate ze względu na intensywniejsze działanie 
na glebę. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest 
rozmieszczenie naprzemian talerzy gładkich i zę-
batych na każdym z wałków. Talerzówka pracuje 
wówczas dobrze zarówno w warunkach suchych 
jak i wilgotnych. Kąt ustawienia poszczególnych 
rzędów talerzy może być zmieniany ręcznie lub 
z wykorzystaniem hydrauliki, co daje możliwość 
wpływania na intensywność i jakość pracy. 
Przy małym kącie ustawienia rzędów talerzy do 
kierunku jazdy następuje bardziej intensywnie 
kruszenie gród roli, natomiast zwiększenie kąta 
natarcia zapewnia lepsze wymieszanie większych 
ilości masy organicznej. Cenną zaletą bron tale-
rzowych jest ich duża przydatność do pracy na 
zakamienionych polach oraz możliwość pracy na 
głębokość do 15 cm. Zapotrzebowanie mocy wy-

nosi od 25 do 30 kW na 1 metr szerokości roboczej 
przy prędkości roboczej około 8 km/h.

Spulchniacz obrotowy (nożowy) – zbudo-
wany jest z obrotowych wałków do których są 
przymocowane tarcze wyposażone w odgięte 
noże. Noże zagłębiają się w glebę, odrywają  
i odrzucają kęsy gleby krusząc ją oraz mieszając. 
Wałki spulchniacza są mocowane na ramie uko-
śnie do kierunku jazdy (w kształcie litery X lub 
V) co zapewnia dodatkowe przemieszczanie ob-
rabianej gleby i bardzo dobre jej wymieszanie ze 
ścierniskiem oraz krótko pociętą słomą. Poprzez 
zmianę kąta ustawienia wałków nożowych można 
wpływać na intensywność pracy spulchniacza. 
Narzędziami tymi dobre efekty pracy można 
uzyskać na glebach lekkich i średnich. Na glebach 
ciężkich dobre efekty pracy uzyskuje się w dwóch 
przejazdach oraz przy dociążeniu. Problemem dla 
spulchniacza może być długa i mokra słoma, która 
ma tendencję do zawijania się na wałkach. Płytko 
działające noże stwarzają bardzo dobre warunki 
do kiełkowania nasion chwastów i zbóż. Nie są 
jednak zwalczane chwasty głęboko korzeniące 
się i rozłogowe. Oprócz uprawy ścierniska na-
rzędzie to może być wykorzystywane do uprawy 
przedsiewnej po zbiorze strączkowych i warzyw, 
przy uprawie zminimalizowanej oraz przy siewie 
bezpośrednim. 

Zapotrzebowanie mocy wynosi około 20 kW 
na 1 metr szerokości roboczej. Głębokość robocza 
może wynosić od 5-7 do 14 cm. Zalecana prędkość 
robocza dla uzyskania dobrych efektów pracy nie 
powinna być mniejsza niż 10 km/h, a najlepiej od 
12 do 15 km/h. 

Kultywator podorywkowy (ścierniskowy) 
– jest zbudowany z wielobelkowej ramy na 
której w pierwszych rzędach są rozmieszczone 
sztywne ciężkie zęby zakończone redliczką (no-
żem) lub gęsiostopką. Odległość między zębami 



zależy od szerokości gęsiostopki i może wynosić 
od 25-30 cm do 40-45 cm przy gęsiostopkach 
skrzydełkowych. Odległość ramy od powierzchni 
pola wynosi około 70 cm, co zmniejsza ryzyko 
zapychania się narzędzia. W związku z tym na 
polach z dużą ilością pociętej słomy lepiej jest za-
stosować kultywator o szerszym rozstawie zębów, 
ze względu na mniejszą skłonność do zapychania 
się. Na dalszych belkach ramy umieszczane są 
zazwyczaj sekcje gładkich lub zębatych bron 
talerzowych. Ich podstawowym zadaniem jest 
wyrównanie powierzchni pola po przejściu gę-
siostopek. Dodatkowo talerze kruszą grudy oraz 
mieszają glebę z resztkami pożniwnymi. Podobne 
zadanie do spełnienia mają również pojedyncze 
talerze (umieszczane zazwyczaj za zębami) usta-
wione w rzędzie prostopadle do kierunku pracy. 
Stopień zagłębienia tych elementów roboczych 
powinien wynosić około połowy głębokości 
pracy redliczek lub gęsiostopek. W przypadku 
zbyt głębokiej pracy talerzy na powierzchni pola 
pozostawiane są bruzdy, natomiast zbyt płytkie 
ich ustawienie powoduje niewystarczające wy-
równanie powierzchni pola po przejściu zębów. 
Dokładne ustawienie talerzy jest ważne również 

z tego powodu, gdyż ich intensywność pracy  
w porównaniu do pełnej sekcji brony talerzowej 
czy spulchniacza obrotowego jest znacznie mniej-
sza. Ostatni element kultywatora podorywkowego 
jest najczęściej wały strunowy. Podstawowym 
jego zadaniem jest dociśnięcie resztek pożniw-
nych do powierzchni pola oraz zagęszczenie 
spulchnionej warstwy roli. W niektórych agrega-
tach montowane są również wały rurowe – o dużej 
średnicy, które charakteryzuje znacznie mniejsza 
skłonność do zapychania się słomą oraz lepiej 
stabilizują głębokość pracy. Mogą być również 
stosowane wały Campbella lub kolczaste. Należy 
pamiętać, że dobre efekty pracy kultywatorami 
podorywkowymi uzyskuje się przy prędkościach 
roboczych powyżej 10 km/h.

Uznanie zyskały również kompaktowe brony 
talerzowe, które charakteryzują się zwartą kon-
strukcją gdyż są zbudowane z dwóch rzędów tale-
rzy stożkowych o małej średnicy umieszczonych 
blisko siebie oraz wału. Talerze na wałkach są 
usytuowane pod kątem do kierunku jazdy. Kąt ich 
ustawienia może być stały lub regulowany, dzięki 
czemu można dostosować intensywność pracy na-
rzędzia do warunków panujących na polu. Oprócz 
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uprawy ściernisk, można je wykorzystywać do 
uprawy przedsiewnej, w związku z czym, mogą 
wchodzić w skład agregatów uprawowo-siew-
nych. Zakres głębokości pracy wynosi do około 10 
cm. Kompaktowe brony talerzowe oferują dzisiaj 
wszystkie firmy produkujące narzędzia i maszyny 
uprawowe, zarówno zagraniczne jak i krajowe.

Orka przedzimowa

Do najpóźniej wykonanych prac polowych 
należy orka przedzimowa, którą wyko-

nuje się pod rośliny okopowe oraz jare. Do orki 
najkorzystniej jest stosować pługi obracalne, które 
umożliwiają pracę bezzagonową, ponieważ wypo-
sażone są w korpusy odkładające skiby w prawo  
i w lewo. Dzięki temu możliwe jest zaoszczędze-
nie do 10% paliwa przy jednoczesnym wzroście 
wydajności od 6 do 12% – w zależności od długo-
ści pola. Oszczędności wynikają z krótszych prze-
jazdów jałowych po polu. Ponadto na uwrociach 
powierzchnia pola zostanie też znacznie mniej 
ugnieciona. Pole po orce pługiem obracalnym ma 
bardziej wyrównaną powierzchnię (brak bruzd  
i zwałów). Jeżeli pług jest zagregowany z dodat-
kowym narzędziem (brona kolczatka, sekcja wa-
łów), to wiosną, pole można doprawić w jednym 
przejeździe agregatu uprawowego. Jednak pługi 
tego typu są cięższe (podwójna liczba korpusów), 
a co z tym bezpośrednio związane – droższe.  
W przypadku zabezpieczeń „non-stop” należy 
liczyć się z dodatkowym wzrostem masy pługa w 
granicach kilkudziesięciu kilogramów na każdy 
korpus (najwięcej przy zabezpieczeniach spręży-
nowych), co może ograniczyć zastosowanie cią-
gników ze słabszą hydrauliką przy zawieszanych 
konstrukcjach tych narzędzi. 

Do orki bezzagonowej mogą być również 
wykorzystywane pługi dwustronne (wahadło-
we). Główną zaletą takiej konstrukcji jest przede 
wszystkim niższa masa w porównaniu z pługami 
obracalnymi. Tego typu narzędzie posiada cechy 
pługa obracalnego, ponieważ wykonuje orkę  
w prawą i w lewą stronę. Jest to możliwe dzięki 
wyposażeniu go w uniwersalne odkładnice cy-
lindryczne, które są hydraulicznie ustawiane raz 
do odkładania skib w prawo, a po wykonaniu 
nawrotu – w lewo. Ponadto pług charakteryzuje 
się zwartą konstrukcją, łatwą regulacją oraz niż-
szą ceną w porównaniu do pługów obracalnych. 
Z opinii osób użytkujących tego typu narzędzia 
wynika, że bardzo dobrze spisują się one na 
glebach lekkich i średnich. Nadają się również 

do orki pól z dużą ilością resztek pożniwnych 
– także po zbiorze kukurydzy na ziarno lub CCM. 
Nie są natomiast polecane do orki gleb zwięzłych  
i zakamienionych. 

Termin ziębli będzie zależał między innymi od 
jakości gleb. Wcześniej należy zaorać gleby cięż-
kie z pozostawieniem roli w ostrej skibie. Gleby 
lżejsze można zaorać później, nawet tuż przed 
zamarznięciem oraz przy większej ich wilgotno-
ści. Głębokość orki będzie zależała też od gatunku 
uprawianych roślin. Głębiej należy zaorać pole 
pod buraki i ziemniaki (25 - 30 cm), a pod zboża 
można płycej (20-25 cm). Po roślinach okopowych 
pod które była wykonywana orka głęboka, a zbiór 
wykonano w optymalnych warunkach wilgotno-
ściowych, orka może być płytsza 18-22 cm. Po 
kukurydzy i roślinach wieloletnich, powinna być 
wykonana na głębokość 25-30 cm. Zwiększenie 
głębokości orki o każdy 1 cm powyżej 15 cm po-
woduje wzrost zużycia paliwa od 0,48 do 0,55 l/ha 
(w zależności od składu mechanicznego gleby). 
Wykonując orkę przedzimową należy pamiętać 
o dużym znaczeniu wyskibienia gleby. Lepsze 
działanie strukturotwórcze mrozu występuje przy 
orce bardziej wysztorcowanej. Jednocześnie taka 
powierzchnia pola ma większe możliwości maga-
zynowania wody w glebie. Dotyczy to zwłaszcza 
gleb ciężkich (gliny, mady, iły) oraz zlewnych, 
gdzie po wykonaniu orki głębokiej powierzchnia 
pola powinna być pozostawiona na okres zimy  
w ostrej skibie. Sprzyja to utrzymaniu gleb cięż-
kich w dobrej strukturze dzięki strukturotwór-
czemu działaniu mrozu, co rozluźnia warstwę 
orną i ułatwia wiosenne uprawki. Na glebach 
średnich i lekkich orkę przedzimową lepiej jest 
wykonać z niewielkim wyskibieniem – tak, by 
różnice między grzbietami skib, a zagłębieniami 
nie przekraczały 3-6 cm. Zbyt ostra skiba bę-
dzie utrudniała prawidłową uprawę przedsiewną 
i wpływała na nierównomierne przesuszenie 
gleby. Prawidłowo wykonana orka przedzimowa 
powinna umożliwić wiosenne przygotowanie roli 
do siewu w czasie jednego przejazdu agregatem 
uprawowym dopasowanym do warunków gle-
bowych. Odstępstwem od tej zasady jest orka 
przedzimowa na stanowiskach pod buraki, gdzie 
powierzchnia pola powinna być wyrównana. Na 
wyrównanie orki wpływ będą miały ponadto ta-
kie czynniki jak: kształt odkładnicy, wilgotność 
i stan gleby, prędkość podczas orki, szerokość 
korpusu płużnego, głębokość wykonywanej orki 
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oraz ukształtowanie terenu. W przypadku wy-
konywania orki po zbiorze kukurydzy na ziarno, 
gdzie pozostaje duża ilość resztek pożniwnych, 
pług powinien być wyposażony w przedłużki. 

Wykonując orkę przedzimową, należy pa-
miętać, że jej nadmierne pogłębiane nie jest naj-
lepszym sposobem na likwidowanie podeszwy 
płużnej, gdyż w takiej sytuacji dochodzi do wydo-
bywania na powierzchnię silnie zagęszczonej war-
stwy podornej, która jest nieurodzajna i tworzy 
trudne do rozbicia grudy. Spulchnianie warstwy 
podornej najlepiej jest wykonywać przy pomocy 
głębosza. Można również zastosować dodatkowe 
pogłębiacze podczas orki, które będą spulchniały 
warstwę gleby leżącą poniżej zasięgu działania 
lemiesza. W ten sposób warstwa podorna może 
być spulchniona na kilka, a nawet kilkanaście 
centymetrów poniżej głębokości wykonywanej 
orki. W przeciętnych warunkach klimatyczno-
glebowych naszego kraju, na glebach średnich  
i ciężkich, wykonywanie orki na głębokość powy-
żej 30 cm jest nieuzasadnione ekonomicznie. 

Prędkość robocza podczas wykonywania orki 
tradycyjnymi pługami lemieszowymi mieści się 
najczęściej w zakresie od 4 do 8 km/h. Jednak 
parametr ten ma również bezpośredni wpływ na 
końcowy efekt orki. Praca z mniejszymi pręd-
kościami powoduje lepsze wyskibienie oranej 
gleby co jest pożądane podczas wykonywania 
orki przedzimowej w ostrą skibę na glebach 
ciężkich. Orka z większymi prędkościami powo-
duje lepsze kruszenie i lepsze dokładanie skib. 
Wówczas powierzchnia pola pozostaje bardziej 
wyrównana, co jest korzystne przy orce na 
glebach średnich i lekkich. W przypadku płu-
gów wahadłowych, zalecane prędkości robocze 
mieszczą się w zakresie od 5 do 10 km/h. Zmiana 
tego parametru nie ma jednak wpływu na stan 
wyrównania powierzchni pola.

Orka wiosenna nie powinna mieć miejsca, ze 
względu na przesuszenie gleby i gorszą jakość 
siewu wynikającą ze strat w kiełkujących nasio-
nach. Jeśli nie wykonano ziębli, warto spróbo-
wać – jeśli warunki na to pozwolą, zaorać pole  
w okresie zimowym lub na przedwiośniu. Orka 
wiosenna powinna być wykonana najpóźniej na 
3-4 tygodnie przed planowanym siewem. Ponadto 
powinna być płytka i uzupełniona wałem dzia-
łającym wgłębnie (Campbella) lub wyjątkowo (w 
przypadku jego braku) broną kolczatką, ale tylko 
na glebach lekkich. W przypadku, gdy na polu 

pozostało ściernisko z dużą ilością rozdrobnionej 
słomy np. kukurydzianej, to lepsze rezultaty da 
poprzedzenie pługa agregatem ścierniskowym. 
Na polach czystych i nie zachwaszczonych np. 
po burakach, ziemniakach lub poplonie ścier-
niskowym pozostawiającym delikatne i kruche 
resztki roślinne (gorczyca), orkę można pomi-
nąć. Wówczas uprawę najlepiej będzie wykonać  
w jednym przejeździe – agregatem biernym lub 
aktywnym.

Przedsiewne doprawianie roli

Działanie rolnika podczas uprawy przed-
siewnej powinno zmierzać do osiągnięcia 

trwałej gruzełkowatej struktury górnej warstwy 
gleby oraz do ograniczenia jej przesuszenia. Upra-
wę przedsiewną należy wykonywać na głębokość 
siewu, by nie przerwać systemu kapilar, którymi 
woda podsiąka z głębszych warstw zapewniając 
wilgoć dla kiełkujących nasion. Na ziemiach lek-
kich nie jest możliwe osiągnięcie dobrych plonów 
ciągłym obracaniem ziemi – orką, włókowaniem, 
kultywatorowaniem i bronowaniem. Natomiast 
na ziemiach ciężkich do uprawy przedsiewnej 
musi być stosowany ciężki kompaktowy agregat 
uprawowy lub agregat uprawowy aktywny. 

Przygotowanie stanowiska pod siew kukury-
dzy najczęściej wykonywane jest po jesiennym 
zastosowaniu obornika, nawożenia fosforowego 
i potasowego oraz głębokiej orce przedzimowej. 
Prace z tym związane powinny uwzględniać 
biologiczne wymagania rośliny – rozmieszczenie 
systemu korzeniowego oraz jego dostępność do 
łatwo przyswajalnych składników pokarmowych. 
W związku z tym wiosenna uprawa powinna 
spełnić następujące cele:
– zabezpieczyć zapasy wody z opadów zimo-

wych przed nadmiernymi stratami,
– zniszczyć kiełkujące chwasty,
– przygotować spulchnioną warstwę roli do 

głębokości siewu z równoczesnym wymiesza-
niem wysianych nawozów azotowych,

– wyrównać i zagęścić wierzchnią warstwę 
spulchnionej gleby w celu stworzenia warstwy 
nośnej dla agregatu siejącego.
Przygotowanie gleby do siewu powinno na-

stąpić przy jak najmniejszej liczbie przejazdów 
roboczych. Każdy kolejny przejazd powoduje 
bowiem dodatkowe koleiny, pogarsza warunki 
wschodów oraz zwiększa koszty. System kapilar 
powinien być zamknięty na głębokości 4-5 cm 
na glebach zwięzłych oraz na 7-8 cm na glebach 
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lżejszych. Zbyt głęboka uprawa spowoduje prze-
rwanie kapilar na większej głębokości w efekcie 
czego nasiona będą wysiewane na warstwie 
wtórnie zagęszczonej gleby. W takim przypadku 
dostarczanie wody z głębszych warstw do strefy 
ich kiełkowania będzie utrudnione. Spowoduje 
to gorsze i nierównomierne wschody roślin. 
Ponadto w wyniku uprawy na powierzchni pola 
winna zostać wytworzona warstwa luźnej gleby, 
o gruzełkowatej strukturze, przez którą może 
następować wymiana powietrza i ciepła nie-
zbędnego do kiełkowania nasion. Tak wykonana 
uprawa gleby zapewni szybkie jej nagrzanie się 
do temperatury 8-10oC, niezbędnej do dobrego 
kiełkowania nasion.

Wiosenne zabiegi uprawowe należy rozpocząć 
możliwie jak najszybciej. Zalecane jest najpierw 
włókowanie lub bronowanie (bronami odwróco-
nymi zębami do góry). Zabieg ten należy przepro-
wadzić jak najwcześniej, jak tylko idzie wjechać 
w pole. Efektem, który uzyskujemy jest przerwa-
nie parowania i wyrównanie powierzchni pola, 
szczególnie wtedy, gdy orka była wykonana mało 
starannie. Włókowanie przyczynia się również 
do przyspieszenia ogrzewania gleby i jednocze-
śnie pobudza nasiona chwastów do kiełkowania. 
Głębsze spulchnianie poprzez kultywatorowanie 
na głębokość 10-14 cm jest wskazane tylko na 
glebach po zastoiskach wodnych lub na glebach 
ciężkich i zwięzłych po długotrwałych deszczach 
wczesnowiosennych. Jednak zbyt wczesne roz-
poczęcie prac uprawowych, przy nadmiernej 
wilgotności gleby prowadzi do tworzenia na po-
wierzchni pola głębokich kolein po kołach ciągni-
ków i niszczenia struktury gleby. Trzeba również 
pamiętać o konieczności wyposażenia ciągnika 
do prac uprawowych w koła bliźniacze lub koła  
z szerokimi, niskociśnieniowymi oponami. 

Wykonywanie kolejnych zabiegów uprawo-
wych zależeć będzie od bieżącego stanu spulch-
nienia oraz zwięzłości uprawianej gleby. Po 
przeschnięciu powierzchniowej warstwy gleby 
można zastosować nawożenie przedsiewne – za-
zwyczaj azotowe. Na glebach lekkich, uprawę 
przedsiewną można ograniczyć do dwukrotnego 
bronowania broną zębową ciężką, lub zestawu 
bron zębowych połączonych z wałem strunowym. 
Dla tych gleb szczególnie ważne jest zachowanie 
jak największych zapasów wody, będących pod-
stawowym czynnikiem decydującym o plonach. 
Z tego też względu stosowanie narzędzi bądź 

maszyn intensywnie spulchniających glebę nie 
jest wskazane. Na pozostałych glebach, typowo 
kukurydzianych, dobre efekty pracy przy upra-
wie gleby pod kukurydzę zapewniają agregaty 
uprawowe, w których narzędziem roboczym jest 
brona z zębami sprężynowymi. Brona powinna 
współpracować z dwoma wałami strunowy-
mi wykonanymi z uzębionych płaskowników. 
Na glebach ciężkich, ze względu na trudności  
z utrzymaniem głębokości pracy, zamiast brony 
powinno się stosować kultywator z wąskimi zęba-
mi sprężynowymi. Rozstaw zębów zakończonych 
redliczkami na belkach ramy kultywatora podczas 
uprawy pod kukurydzę powinien wynosić od  
8 do 10 cm, co zapewnia spulchnienie gleby oraz 
skuteczne rozbicie brył. 

Najlepsze efekty pracy w przedsiewnym 
przygotowaniu gleby daje stosowanie agregatów,  
w których narzędzie uprawowe stanowi kultywa-
tor ze sztywnymi zębami zakończonymi gęsio-
stopkami, podcinającymi całą powierzchnię pola 
na żądanej głębokości. Utrzymanie jednakowej 
głębokości pracy zapewnia prowadzenie agregatu 
na dwóch wałach – przednim i tylnym. Dla wy-
równywania powierzchni pola stosowane są włóki 
o regulowanej głębokości pracy umieszczone za 
przednim wałem strunowym (w niektórych agre-
gatach jako pierwszy element roboczy). Prędkości 
robocze agregatów powinny wynosić powyżej 
8 km/h (najlepiej od 8 do 12 km/h), ponieważ 
poniżej tej wartości pogorszeniu ulega jakość 
pracy. Stosowanie większych prędkości może 
prowadzić do nadmiernego zniszczenia struktury 
oraz rozpylenia gleby.

Aktywne maszyny uprawowe można stosować 
przede wszystkim tam, gdzie istnieją cięższe 
warunki glebowe. Wykorzystanie takich maszyn 
zapewni przygotowanie gleby do siewu w jednym 
przejeździe roboczym. Zaletą maszyn aktywnych 
jest szeroka możliwość regulacji efektu uprawy 
np. przez zmianę prędkości roboczej agregatu, 
czy zmianę przełożenia w skrzyni przekładniowej 
maszyny. W tym przypadku każdorazowo w za-
leżności od warunków panujących na polu należy 
tak dobrać prędkość obrotową elementów robo-
czych maszyny oraz prędkość roboczą agregatu, 
by nie doprowadzić do rozpylenia gleby. 

dr inż. Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu
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Rok 2010 to sezon wyjątkowo trudnych warunków pogodowych. Bardzo duże opady, często dwu-
krotnie większe od średnich, chłodne dni i noce w maju oraz nagłe upały w czerwcu to wyzwania, 
przed którymi stanęli nie tylko rolnicy w Polsce, ale i dużej części Europy. Pogoda opóźniła nie tylko 
siewy kukurydzy, ale co gorsze uniemożliwiała w wielu regionach terminowe wykonanie zabiegów  
a w szczególności ochrony herbicydowej.

Jak podaje GUS plony kukurydzy wahały się od 7 do 11 ton ziarna i od 45 do 55 ton kiszonki z hektara. 
Różnice w plonie ziarna 4 tony i kiszonki blisko 10 ton to, zarówno w przypadku produkcji ziarnowej 

jak i pozyskaniu kiszonki na produkcję mleczną, znacząca strata. Strata, która tym bardziej jest widoczna 
przy obecnych cenach ziarna (blisko 850 PLN/tonę) jak i wysokich kosztach pasz. Dlatego priorytetem 
dla wielu gospodarstw staje się dbanie o czynniki powodujące maksymalizację plonowania.

W latach 90-tych w Kanadzie i USA prowadzone były badania nad wpływem zachwaszczenia na 
plonowanie kukurydzy. Badania te przyniosły wiele ciekawych wyników i wniosków. Pomimo tego, że 
dynamiczny rozwój genetyki odmian miał największy wpływ na plon kukurydzy, wyniki tamtych badań 
znów stają się cenne i ważne w sytuacji dbania o plon. W tych badaniach swój wkład miał kanadyjski 
profesor Clarence Swanton. Naukowiec ten wyciągnął wniosek, który mówi: ‘’Wczesna regulacja za-
chwaszczenia w kukurydzy to podstawa ochrony potencjału plonowania”.

Żeby lepiej zrozumieć założenie tej teorii musimy mieć świadomość, że u podstawy plonu leży wytwo-
rzenie przez kukurydzę optymalnej kolby zarówno, jeśli chodzi o ilość rzędów ziaren jak i ilość zalążków 
w rzędach (długość kolby). Punktem granicznym (Switch point) dla kukurydzy, od którego powinna mieć 
optymalne warunki do budowania plonu jest faza 3-4 liści. W wypadku nieoptymalnych warunków plon 
jest nieodwracalnie tracony.

W praktyce kukurydza wymaga, do tworzenia odpowiedniej kolby (faza 14 liści), idealnego okresu do 
wzrostu. Jako roślina typu C4 wymaga zdecydowanie więcej ciepła i ilości światła. To właśnie pomiędzy 
3-14 liściem należy zadbać szczególnie o warunki do optymalnego wzrostu a w szczególności czystego 
pola bez chwastów.

W ostatnich kilku latach firma Syngenta zajęła się odpowiedzią na pytanie o przyczyny złej reakcji 
kukurydzy na zachwaszczenie. W warunkach szklarniowych, badano wpływ chwastów na wzrost kuku-
rydzy. Podczas badań stwierdzono, że kukurydza reaguje na rodzaj odbijanych od podłoża fal świetlnych. 
Inne fale odbijane są od podłoża – czystego a inne od chwastów, które porastają podłoże. W warun-
kach zachwaszczenia, kukurydza zmieniała swój wzrost poprzez: dominację wierzchołkową, wydłużanie 
międzywęźli, zmniejszenie systemu korzeniowego, położenie liści i zmniejszenie szerokości ich blaszek 
a wreszcie zmianę rozkładu suchej masy. Kukurydza w naturalny sposób zmienia swój pokrój, stając 
się tym samym bardziej konkurencyjną w walce o przestrzeń z chwastami. Chwasty konkurują z nią  
o światło, wodę zgromadzoną w wierzchniej warstwie gleby, składniki pokarmowe a niejednokrotnie są 
siedliskiem dla szkodników.

Zachowanie się kukurydzy w warunkach dużego zachwaszczenia było powodem do badań tych zależ-
ności także w warunkach standardowej produkcji polowej. Nasze badania przełożyliśmy na testy polowe 
na terenie Europy w tym Francji, Węgier, Włoch i Polski. Wyniki jednoznacznie wskazują, iż stosowanie 
późnego, nalistnego zabiegu herbicydowego (od fazy 5 liści) powoduje, że plonowanie jest o blisko  
1 tonę niższe, w porównaniu z innymi metodami.

Zastanówmy się teraz, jakie możliwości ma rolnik, jeśli chodzi o skuteczne zabezpieczenie kukurydzy 
przed zachwaszczeniem w fazie 3 -14 liści, okresie decydującym o budowie dalszego plonu.

Do bardzo skutecznej metody można zaliczyć wykonanie dwukrotnego lub trzykrotnego zabiegu 
herbicydowego. Mówimy w tym wypadku o zabiegach nalistnych lub łączeniu zabiegu doglebowego  

Regulacja zachwaszczenia 
we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy  
(ESWC – Early season weed control in Maize)
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z nalistnym. Zabiegi takie powinny być uzależnione od występującego na polu spektrum chwastów oraz 
ich fazy rozwojowej. Technologia ta jest skuteczna, aczkolwiek mało ekonomiczna i trudna w praktycznym 
zastosowaniu. Producenci często nie mogą zastosować tego typu rozwiązania poprawnie, ze względów 
na ograniczenia organizacyjne i czasowe.

Inny sposób regulacji zachwaszczenia to zabieg wczesny po wschodowy lub przed wschodowy herbi-
cydami, które charakteryzują się długotrwałym działaniem od glebowym. W przypadku takich rozwiązań, 
producenci zwalczają chwasty w odpowiednim czasie, a efekt wydłużonego działania, zabezpiecza uprawę 
przed wtórnym zachwaszczeniem. 

Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie jednego skutecznego zabiegu nalistnego, o szerokim spek-
trum zwalczanych gatunków chwastów, herbicydem pobieranym przez liście i korzenie zapobiegając 
tym samym wystąpieniu zachwaszczenia wtórnego. Taki zabieg poza wygodą stosowania, pozwala na 
uzyskanie efektu czystego pola.

Nasza firma w roku 2009 i 2010 wprowadziła dwa herbicydy Lumax® i Elumis®. Produkty te odpo-
wiadają w pełni potrzebom producentów kukurydzy. 

Elumis ®105 OD to świetne połączenie dwóch sprawdzonych substancji aktywnych, które to pobierane 
są zarówno przez liście jak i korzenie chwastów. Herbicyd ten został stworzony specjalnie do ochrony 
kukurydzy charakteryzując się bardzo szerokim spektrum zwalczanych gatunków chwastów oraz wysokim 
poziomem bezpieczeństwa dla rośliny uprawnej. 

Lumax ® 537, 5 SE to prawdziwy mistrz w swojej lidze, dzięki czemu kukurydza ma możliwość wytwo-
rzenia maksymalnego potencjału plonowania. Herbicyd przed jak i wcześnie po wschodowy gwarantujący 
czyste pole w pełni wolne od chwastów.

Dziś nasi klienci mają możliwość w pełni zadbać o plonowanie swej kukurydzy i jej bezpieczeń-
stwo.

Marcin Żabowski
Syngenta Crops
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Zalecenia ochrony kukurydzy przed chorobami  
w 2011 roku

Choroby kukurydzy są niedocenianą grupą organizmów szkodliwych, niemniej ich szko-
dliwość w niektóre lata może bardzo wysoka. Przykładem może być głownia guzowata, która  
w niektóre lata masowo poraża rośliny (a zwłaszcza kolby), bądź też zgnilizna korzeni i zgorzel 
podstawy łodygi, która w sprzyjających warunkach może porazić znaczną część zasiewu dodat-
kowo skażając plon mikotoksynami.

Jak pokazują badania nie ma w Polsce plan-
tacji kukurydzy, która byłaby zupełnie 

zdrowa. Duży areał uprawy kukurydzy, stoso-
wanie licznych uproszczeń agrotechnicznych, 
wieloletnia uprawa w monokulturze, żerowa-
nie szkodników, występowanie korzystnych 
warunków pogodowych to te czynniki, które 
sprzyjają rozwojowi sprawców wielu chorób 
kukurydzy. 

Choć choroby atakujące kukurydzę same 
z siebie stanowią zagrożenie dla wysokości,  
a zwłaszcza jakości plonu, niemniej są szczegól-
nie groźne, gdy wystąpią w połączeniu z innymi 
agrofagami np.: szkodnikami. Szacuje się, że 
w korzystnych warunkach pogodowych łączne 
wystąpienie chorób i szkodników prowadzi do 
strat w plonach ziarna w wysokości do 20-30,  
a czasem i więcej procent. 

Z pojawieniem się chorób, obok ich szkodli-
wości bezpośredniej wiąże się także pośredni 
wpływ na plon przejawiający się spadkiem jego 
jakości. Ponadto niektórzy sprawcy chorób jak 
np.: grzyby z rodzaju Fusarium posiadają zdol-
ność wytwarzania i kumulowania w roślinach 
groźnych dla ludzi oraz zwierząt mikotoksyn. 

Na kukurydzy rozwija się wiele gatunków or-
ganizmów szkodliwych wywołujących choroby, 
jednakże do najważniejszych z nich zalicza się 
sprawców odpowiedzialnych za rozwój: zgo-
rzeli siewek, głowni guzowatej, głowni pylącej, 
zgnilizny korzeni i zgorzeli podstawy łodygi, 
fuzariozy kolb, drobnej plamistości liści ku-
kurydzy, plamistości pochew liści kukurydzy, 
żółtej plamistości liści kukurydzy oraz rdzy 
kukurydzy. Nową chorobą, która pojawiła się na 
dużą skalę w 2010 roku, zwłaszcza w rejonach 
popowodziowych jest choroba szalonych wiech 
(tzw. crazy top.). 

W celu ograniczenia strat powodowanych 
przez choroby konieczne jest zastosowanie wielu 
metod zapobiegania ich masowemu pojawowi. 

Podstawowe znaczenie mają zabiegi agrotech-
niczne, które spełniają ważną rolę fitosanitarną 
i zapobiegawczą. W większości przypadków są 
one jedynym możliwym do zastosowania zabie-
giem ograniczającym szkodliwość chorób, co 
wynika z braku zarejestrowanych fungicydów 
do zwalczania większości sprawców chorób.

W nie chemicznym ograniczaniu chorób pod-
stawowe znaczenie ma zakup kwalifikowanego 
materiału siewnego. Jest to niezmiernie ważne, 
gdyż większość sprawców chorób może prze-
nosić się na powierzchni ziarniaków. Ponadto 
kwalifikowany materiał siewny odznacza się 
wysoką zdolnością i energią kiełkowania, a to 
gwarantuje roślinom lepszy rozwój, zwłaszcza 
na początkowym etapie ich rozwoju, gdy są 
bardzo wrażliwe na wszelkie uszkodzenia. 

Decyzja o wyborze do uprawy konkretnego 
mieszańca kukurydzy to kolejny bardzo waż-
ny etap ograniczania szkodliwości niektórych 
chorób. Na rynku dostępnych jest wiele odmian, 
wśród których każdy producent znajdzie te, któ-
re najbardziej go interesują. Podejmując jednak 
decyzję o ich zakupie należy zwrócić uwagę na 
kilka kwestii, a zwłaszcza na cechy użytkowe, 
wczesność oraz podatność na szkodniki i choro-
by. Obok wysokiego plonowania, należy zwra-
cać uwagę czy odmiana nadaje się do uprawy  
w danych warunkach glebowo-klimatycznych. 
W sytuacji doboru niewłaściwego mieszańca 
np.: pod kątem wczesności, należy mieć na uwa-
dze, że w niesprzyjających warunkach rozwój 
roślin może być zakłócony, a to z kolei może 
zwiększać ich podatność na porażenie przez 
sprawców chorób. Ponadto wybrana odmiana 
musi być mniej podatna na uszkodzenie przez 
szkodniki (głównie ploniarkę zbożówkę i omac-
nicę prosowiankę) oraz porażenie przez choroby 
(zwłaszcza fuzariozę kolb, fuzariozę łodyg oraz 
głownię guzowatą). 
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Kolejnym krokiem powinno być odpowied-
nie przygotowanie stanowiska pod uprawę oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych, co wpływa na wysoki do-
brostan roślin. Przy wyborze pola pod uprawę 
należy unikać miejsc zacienionych, na zbytnich 
wzniesieniach, położonych na terenach podmo-
kłych lub bezpośrednio w strefach zalewowych 
rzek, strumieni lub nawet małych cieków wod-
nych. 

W skutecznej walce z chorobami bardzo 
ważna jest uprawa kukurydzy w zmianowaniu, 
gdyż pozwala ograniczyć występowanie wielu 
chorób, których sprawcy zimują w glebie lub 
na resztkach pożniwnych. Wskazana jest także 
izolacja przestrzenna upraw kukurydzy od 
ubiegłorocznych pól po kukurydzianych, co 
pozwala ograniczyć przenoszenie się materia-
łu infekcyjnego wraz z wiatrem, wodą czy też 
szkodnikami. 

W celu zapewnienia roślinom optymalnych 
warunków do rozwoju konieczne jest także 
zbilansowane nawożenie, a także zwalczanie 
chwastów. Likwidacja nadmiernego zachwasz-
czenia na plantacji jak i w jej bezpośrednim 
otoczeniu jest o tyle ważna, gdyż na niektórych 
gatunkach mogą wstępnie rozwijać się sprawcy 
kilku chorób np.: rdzy kukurydzy czy też choro-
by szalonych wiech. Przystępując do chemicz-
nego zwalczania chwastów oraz szkodników 
należy zwracać uwagę, aby w jak najmniejszym 
stopniu użyty sprzęt uszkadzał mechanicznie 
rośliny. Każde bowiem uszkodzenie tkanek, czy 
to spowodowane przez traktor lub opryskiwacz, 
czy też herbicydowe, nawozowe, pogodowe, czy 
w końcu wywołane żerowaniem szkodników, 
zwiększa podatność roślin na porażenie przez 
sprawców chorób. 

W pełni okresu wegetacyjnego bezpośrednia 
walka ze sprawcami chorób jest bardzo ogra-
niczona, jednakże można to czynić pośrednio 
poprzez zwalczanie szkodników, a w szcze-
gólności omacnicy prosowianki oraz mszyc. 
Im bardziej ograniczy się liczbę roślin uszko-
dzonych przez szkodniki, w tym większym 
stopniu zapobiega się intensywnemu rozwojowi 
chorób. Na niewielkich areałach kukurydzy 
można pokusić się także o ręczne wycinanie 
roślin opanowanych przez głownię guzowatą 
lub pylącą, bądź też wykazujących objawy cho-

roby szalonych wiech. Porażone rośliny należy 
niszczyć z dala od plantacji.

W sytuacji opanowania zasiewu kukurydzy 
przez choroby mające znaczenie ekonomiczne 
jak np.: przez fuzariozę kolb czy też fuzariozę 
łodyg jednym ze sposobów ograniczenia strat 
przez nie powodowanych jest terminowe zebra-
nie plonu. Jeżeli choroby te opanowały znaczny 
procent roślin, to należy rozważyć wcześniejszy 
zbiór ziarna, nawet przy jego większej wilgot-
ności (pod warunkiem możliwości dosuszenia), 
gdyż w sprzyjających warunkach pogodowych 
może dojść do poważnego spadku wysokości 
plonu, a zwłaszcza jego silnego skażenia mi-
kotoksynami. 

W sytuacji, gdy w gospodarstwie praktykuje 
się uprawę kukurydzy w monokulturze bardzo 
ważnym zabiegiem fitosanitarnym jest dokładne 
rozdrobnienie resztek pożniwnych na sieczkę 
i ich głębokie przyoranie jeszcze przed nasta-
niem zimy. Czynność ta pozwala ograniczyć 
ilość materiału infekcyjnego w kolejnym sezonie 
wegetacyjnym. 

Wszystkie wyżej opisane metody i sposoby 
pozwalają ograniczyć nasilenie występowania 
sprawców chorób, niemniej wymagają sys-
tematycznego stosowania. Powinny być one 
stosowane łącznie z ochroną chemiczną, która 
aktualnie obejmuje jedynie stosowanie fungicy-
dowych zapraw nasiennych. 

W zaleceniach chemicznej ochrony kukurydzy 
przed chorobami na 2011 rok znajdują się jedy-
nie dwie zaprawy przeznaczone do zwalczania  
zgorzeli siewek. Są to Maxim XL 035 FS  
w dawce 100 ml + 700-1100 ml wody na 100 kg 
ziarna oraz Vitavax 200 FS w dawce 300 ml + 
700 ml wody. Ostatnia zaprawa zabezpiecza także 
rośliny w początkowym okresie wegetacji przed 
głownią guzowatą. 

mgr inż. Agnieszka Cwynar,  
dr inż. Paweł K. Bereś

Instytut Ochrony Roślin-PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna  

w Rzeszowie







Szalone wiechy –  
–nowa choroba kukurydzy w Polsce

Miniony sezon wegetacyjny kukurydzy nie należał do łatwych. Od kwietnia, aż prawie do 
połowy lipca wielu plantacjom, zwłaszcza na południu kraju, zagroziła woda w niedostatecz-
nym stopniu odbierana przez rzeki i strumienie co powodowało podtapianie wielu pól, w tym  
z zasiewami kukurydzy. Taka sytuacja nie sprzyjała rozwojowi kukurydzy, zwłaszcza, że niemal 
do połowy czerwca towarzyszyły mu stosunkowo niskie temperatury.

Duże ilości wody okresowo zalewające 
bądź stagnujące na polu obok bezpo-

średniego wpływu na rośliny kukurydzy miały 
także pośrednie oddziaływanie, były jednym  
z warunków, które mogły przyczynić się do po-
jawienia się nowej choroby kukurydzy w Polsce, 
którą proponuje się nazwać „chorobą szalonych 
wiech” (z angielskiego „crazy top”). 

Choroba powodowana jest przez Sclero-
phthora macrospora należący do królestwa 
Chromista, klasy Oomycetes, rodziny Perono-
sporaceae. Sprawca należący do organizmów, 

które potocznie nazywamy grzybopodobnymi 
odpowiedzialny za rozwój szalonych wiech 
kukurydzy nie jest gatunkiem stwierdzonym  
w Polsce pierwszy raz, gdyż kilka lat temu wspo-
mniano o jego obecności w okolicach Wrocławia. 
Poraża kukurydzę i powoduje też deformacje  
u innych gatunków roślin uprawnych (np.: psze-
nicy, owsa, sorgo, prosa) oraz dziko rosnących 
(np: perzu, wyczyńca, kostrzewy). Ponadto 
gatunki z rodziny Peronosporaceae to sprawcy 
powszechnie występujących na wielu roślinach 
tzw. mączniaków rzekomych. 
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Pierwsze wzmianki o pojedynczym wystę-
powaniu choroby szalonych wiech na kukury-
dzy pochodzą z 2002 roku z okolic Wrocławia, 
jednak dopiero w 2010 roku nasilenie jej wystę-
powania gwałtownie wzrosło, na wielu polach 
była to epidemia choroby. Chorobę stwierdzano 
w całej południowej części kraju. Notowano za-
równo pojedyncze rośliny z objawami porażenia 
patogenem, a także i takie plantacje kukurydzy, 
gdzie opanowanych było do 50% roślin. 

Głównym czynnikiem, który przyczynił 
się do licznego wystąpienia choroby szalo-
nych wiech była woda podtapiająca kukurydzę 
przez 24-48 h. Bierze ona aktywny udział  
w rozprzestrzenianiu się zarodników pływa-
kowych. Ponadto rozwojowi patogena sprzy-
jały występujące temperatury zawierające się  
w przedziale od 14 do 24oC. 

Kukurydza jest szczególnie podatna na 
porażenie we wczesnych fazach rozwojowych 
(do fazy 5-6 liści). Obecne w wodzie zoospo-
ry poprzez uszkodzone korzenie lub pochwę 
liściową dostają się do wnętrza roślin, skąd 
w późniejszym okresie patogen sukcesywnie 
przerasta międzykomórkowo po całej roślinie 
aż dociera do stożka wzrostu. Patogen przerasta 
do wiech, ale również w miejsce z którego wy-
rośnie kolba. Podtopienie plantacji (nie dłuższe 
niż 48 godzin) nie niszczy roślin, lecz je osła-
bia, co dodatkowo zwiększa ich podatność na 
porażenie. 

Typowymi objawami porażenia roślin przez 
Sclerophthora macrospora jest nadmierny 
wzrost roślin oraz deformacje blaszek liścio-
wych, łodyg, kolb oraz wiech. Początkowo 
objawy chorobowe widoczne są na wiechach, 
które przybierają zwykle nietypowy, kulisty 
kształt łatwy do zaobserwowania. Po 2-3 ty-
godniach łodyga z porażoną wiechą wygina się 
od ciężaru ku glebie. Zmianom podlegają także 
kolby, w miejscu którym one powstają tworzy 
się pióropusz małych zdeformowanych tworów 
przypominających kolby, w których ukryte są 
wiechy co dopiero można stwierdzić po rozcię-
ciu tych struktur. W wadliwie wytworzonych 
kolbach brakuje ziarna Silnie opanowane rośli-
ny w ogóle mogą nie wytwarzać kolb.

Rozprzestrzenianiu i przezimowaniu spraw-
cy choroby szalonych wiech sprzyjają opadłe na 

glebę porażone części roślin kukurydzy (w tym 
resztki pożniwne) zawierające oospory. Ważną 
rolę w cyklu rozwojowym Sclerophthora ma-
crospora odgrywa infekcja jesienna chwastów 
i dziko rosnących traw, na których patogen 
przechodzi swój rozwój. Znajdujące się na tych 
roślinach sporangia wytworzą zoospory, które 
następnie przy współudziale wody porażą rośli-
ny kukurydzy w okresie wiosennym. Patogen 
może również przenosić się wraz z materiałem 
siewnym. 

W chwili obecnej nie ma opracowanego pro-
gramu chemicznego ograniczania choroby sza-
lonych wiech. Na tych plantacjach na których 
patogen wystąpił w 2010 roku zaleca się prze-
strzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicz-
nych do których zalicza się: płodozmian, izola-
cję przestrzenną nowych zasiewów kukurydzy 
od zeszłorocznych resztek pożniwnych, więk-
szych kompleksów trawiastych, a także cieków 
wodnych. Ponadto konieczne jest niszczenie 
chwastów w uprawie, a także w jej najbliższym 
otoczeniu. Na małych plantacjach kukurydzy 
można starać się ograniczać ilość materiału  
infekcyjnego Sclerophthora macrospora po-
przez ręczne usuwanie i niszczenie porażonych 
roślin. Po zbiorze kukurydzy należy rozdrobnić 
resztki pożniwne i je głęboko przyorać jeszcze 
przed nastaniem zimy. 

Szczególnie jednak ważną czynnością  
w 2011 roku będzie systematyczny monitoring 
stanu fitosanitarnego plantacji kukurydzy pod 
kątem występowania tej choroby, co pozwoli 
odpowiednio wcześnie wykryć zagrożenie.

prof. nadzw. dr hab. Marek Korbas, 
mgr inż. Agnieszka Cwynar, 

dr inż. Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin-PIB
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Zalecenia ochrony kukurydzy przed najważniejszymi 
szkodnikami w 2011 roku

Wysoki plon o dobrych parametrach jakościowych to cel do którego dąży każdy producent 
kukurydzy. Sprostanie temu zadaniu nie jest łatwe, gdyż roślinie tej zagraża szereg różnych 
czynników na które gospodarujący ma większy bądź mniejszy wpływ, bądź też są one niezależne 
od jego woli. 

Do zagrożeń, które mogą utrudnić bądź nawet zniweczyć cały trud włożony w uprawę zaliczyć 
należy wystąpienie agrofagów. Jest to grupa organizmów do której zalicza się chwasty, choroby 
i szkodniki.

W ostatnich, większości ciepłych latach co-
raz większe zagrożenie obok chwastów 

zaczynają stanowić szkodniki. Szacuje się, że śred-
nie straty w plonach powodowane przez tę grupę 
agrofagów wynoszą w Polsce około 15%. 

Lista szkodników żerujących na kukurydzy jest 
bardzo długa i stale się powiększa, jednak bezpośred-
nie zagrożenie dla wysokości oraz jakości plonów 
stanowi tylko kilka gatunków. Z tego też powodu, 
jedynie kilka szkodników posiada opracowane pełne 
programy zwalczania, łącznie z zabiegami chemicz-
nymi. W przypadku pozostałych do ograniczania 
ich liczebności oraz szkodliwości wykorzystuje się 
podstawowe zabiegi agrotechniczne. 

Do najważniejszych szkodników jakie mogą 
zagrażać kukurydzy w 2011 roku należą:

1. Drutowce i pędraki

S tanowią poważne zagrożenie dla kukurydzy 
zwłaszcza na plantacjach założonych bez-

pośrednio po wieloletnich użytkach trawiastych, 
nieużytkach, odłogach, bądź na uprawach sąsiadu-
jących bezpośrednio z takimi kompleksami. Dru-
towce (lokalnie także i pędraki) zagrażają roślinom  
w ciągu całego okresu wegetacji, jednak największe 
szkody powodują w początkowym okresie rozwoju 
roślin. W momencie pęcznienia i kiełkowania ziar-
niaków mogą zjadać miękkie ziarniaki oraz siewki. 
Przy ich dużym nasileniu powstają wówczas puste 
place tzw. łysiny. W późniejszym natomiast okresie 
niszczą korzenie, szyjki korzeniowe oraz wgryzają 
się w podstawę łodygi. Silnie uszkodzone rośliny 
stopniowo żółkną, więdną i zamierają, natomiast 
podgryzione przewracają się na glebę. 

W zabiegach niechemicznego zwalczania dru-
towców, a pośrednio także i pędraków wykorzystuje 
się następujące sposoby: poprawną agrotechnikę, 
płodozmian, podorywki, talerzowanie, wcze-
sny siew ziarna, spulchnianie gleby, niszczenie 
chwastów, zwiększenie normy wysiewu, izolację 
przestrzenną od ugorów, nieużytków itp. oraz orkę 
jesienną. 

W tych rejonach, w których corocznie szkodniki 
glebowe stanowią problem można wykorzystać 
zabiegi chemiczne. Po wycofaniu insektycydów 
doglebowych, aktualnie jedynym zarejestrowanym 
preparatem do zwalczania drutowców i pędraków 
jest zaprawa nasienna Nuprid 600 FS (imidachlo-
pryd) w dawce 0,5-0,6 l/100 kg ziarna. 

2. Ptaki 

W okresie pęcznienia i kiełkowania ziarnia-
ków oraz rozwoju pierwszych liści, na 

plantacje kukurydzy mogą nalatywać ptaki. Naj-
częściej w tym okresie spotyka się przedstawicieli 
krukowatych, a także dzikie gołębie. Ptaki mogą 
wydziobywać ziarniaki oraz wyrywać siewki, 
zwłaszcza gdy plantacje znajdują się w sąsiedztwie 
większych zadrzewień. Szkodliwość tej grupy 
szkodników jest szczególnie wysoka w momencie, 
gdy siewy kukurydzy zbiegną się w czasie z maso-
wym wylęgiem piskląt. 

Z metod agrotechnicznych pozwalających ogra-
niczyć straty powodowane przez ptaki na szczególną 
uwagę zasługuje wczesny siew ziarna, izolacja prze-
strzenna od większych drzewostanów oraz stosowa-
nie odstraszaczy akustycznych. Ponieważ metody 
te nie zawsze są w stanie skutecznie zabezpieczyć 
plantacje kukurydzy, stąd też powszechnie stosuje 
się ochronę chemiczną. Polega ona na zaprawieniu 
materiału siewnego insektycydem Mesurol 500 FS 
(metiokarb) w dawce 1 l/100 kg ziarna. Preparat ten 
posiada właściwości repelentne i ponadto nie stano-
wi zagrożenia dla ptaków.

3. Ploniarka zbożówka

Larwy tej muchówki stanowią poważ-
ne zagrożenie dla zasiewów kukurydzy 

zwłaszcza podczas chłodnych wiosen. Pomimo, że 
szkodnik rozwija trzy pokolenia w ciągu roku, to 
kukurydzy najbardziej zagrażają larwy pierwszej 
generacji. Wgryzając się do wnętrza roślin żerują w 
najmłodszych tkankach, najczęściej w zawiązkach 
liści. Uszkodzone liście są zbite, zdeformowane, 
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skrócone, trudno rozwijają się, a w miarę wzrostu ulegają 
porozrywaniu. Redukcja blaszek liściowych jest przyczy-
ną zahamowania wzrostu, gorszego zawiązywania kolb 
i słabszego ich zaziarnienia. Gdy larwa uszkodzi stożek 
wzrostu dochodzi do karłowacenia rośliny i wybijania kil-
ku pędów bocznych, które zazwyczaj nie zawiązują kolb.  
W sytuacji jednak, gdy zostanie całkowicie zniszczony ten 
organ, wówczas dochodzi do zamarcia rośliny. Dodatkowa 
szkodliwość ploniarki zbożówki przejawia się także tym, że 
zwiększa się podatność roślin na porażenie przez choroby, 
a zwłaszcza głownię guzowatą.

W metodach niechemicznego ograniczania szkodliwości 
ploniarki zbożówki stosuje się następujące sposoby: wcze-
sny siew, podorywki, uprawę odmian mniej podatnych 
na uszkodzenie oraz izolację przestrzenną od gospodarzy 
zimowych (zbóż ozimych i traw wieloletnich). 

Na plantacjach szczególnie zagrożonych licznym wy-
stąpieniem ploniarki zbożówki metody agrotechniczne nie 
będą w stanie skutecznie powstrzymać jej szkodliwości.  
W takiej sytuacji zaleca się zastosowanie ochrony che-
micznej. Najprostszym sposobem zwalczania larw jest 
zaprawienie materiału siewnego insektycydem. W 2011 
roku producenci kukurydzy mają do dyspozycji następujące 
preparaty: Couraze 350 FS (imidachlopryd) w dawce 1,1-
1,7 l/100 kg ziarna lub Gaucho 600 FS (imidachlopryd) w 
dawce 0,5-0,6 l/100 kg ziarna lub Mesurol 500 FS w dawce 
1 l/100 kg ziarna lub Nuprid 600 FS w dawce 0,5-0,6 l/100 
kg ziarna. 

W sytuacji rezygnacji z zaprawiania ziarna przeciwko 
ploniarce zbożówce istnieje szansa zwalczania larw tego ga-
tunku za pomocą preparatów nalistnych. Ważne jest jednak, 
aby zabieg chemiczny wykonać w okresie rozwijania przez 
rośliny trzeciego liścia. W 2011 roku do ochrony kukurydzy 
przed ploniarką zbożówką zarejestrowane są następujące 
insektycydy: Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna) w 
dawce 0,1 l/ha lub Kung-Fu 050 CS (lambda-cyhalotryna) 
w dawce 0,1 l/ha lub LambdaCe Z 050 CS (lambda-cyha-
lotryna) w dawce 0,1 l/ha lub Pilar-Lambda-Cyhalotryna 
050 CS (lambda-cyhalotryna) w dawce 0,1 l/ha lub Proteus 
110 OD (tiachlopryd + deltametryna) w dawce 0,5 l/ha lub 
Roztoczol Extra 050 CS (lambda-cyhalotryna) w dawce 
0,1 l/ha. 

4. Rolnice

Pod nazwą „rolnice” kryje się kilka gatunków motyli 
nocnych, których stadium szkodliwym są żarłocz-

ne gąsienice. Rozwojowi tych szkodników sprzyja sucha  
i upalna pogoda, przy czym masowe ich pojawy następują 
w cyklach kilkuletnich i są bardzo trudne do przewidze-
nia. Ostatnie masowe wystąpienie rolnic na kukurydzy 
odnotowano w 2003 i 2007 roku. Młode gąsienice rolnic 
początkowo żerują w najmłodszych, zwiniętych jeszcze 
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liściach kukurydzy, a następnie schodzą do gleby, 
gdzie zjadają szyjki korzeniowe i podgryzają korze-
nie podporowe. Słabiej uszkodzone rośliny wolniej 
rosną, żółkną oraz okresowo więdną. Przy silnym 
uszkodzeniu zwłaszcza, gdy gąsienice podgryzą 
rośliny u podstawy łodygi, następuje ich łamanie się 
i przewracanie na glebę. W łanie powstają wówczas 
puste miejsca. 

Coraz częściej spotykanym zjawiskiem w całej 
Polsce są pojawy rolnic w okresie mlecznej i wo-
skowej dojrzałości ziarniaków. Część wylęgłych 
w tym czasie gąsienic może żerować na miękkich 
ziarniakach. Oprócz bezpośredniej redukcji liczby 
ziarniaków, ich żerowanie powoduje silne zanie-
czyszczenie ziarna odchodami, które są doskonałą 
pożywką dla rozwoju grzybów patogenicznych  
i saprofitycznych. 

W celu ograniczenia liczebności rolnic stosuje 
się zabiegi niechemiczne, a zwłaszcza popraw-
ną agrotechnikę, izolację przestrzenną od roślin 
zbożowych, krzyżowych i warzyw kapustnych, 
zwiększenie normy wysiewu ziarna, wczesny siew, 
zwalczanie chwastów oraz orkę jesienną i wiosenne 
talerzowanie. 

W sytuacji wysokiego zagrożenia ze strony rolnic 
można do ich zwalczania zastosować albo zaprawę 
nasienną Nuprid 600 FS w dawce 0,5-0,6 l/100 
kg ziarna albo wykonać wieczorową porą zabiegi 
nalistne z użyciem preparatu Karate Zeon 050 CS 
w dawce 0,15-0,2 l/ha lub Fastac 100 EC (alfa-cy-
mermetryna) w dawce 0,15 l/ha. Zabiegi opryski-
wania roślin wykonuje się w okresie stwierdzenia 
licznego występowania rolnic, co może przypadać  
w okresie maja i czerwca oraz lipca i sierpnia. 
Bardzo często zabiegi wykonywane przeciwko 
omacnicy prosowiance niszczą również żerujące 
na kolbach gąsienice rolnic, stąd też nie zawsze jest 
potrzeba wykonania oddzielnego zabiegu zwalcza-
jącego rolnice w tym okresie. 

5. Mszyce

Mszyce stanowią duże zagrożenie dla kuku-
rydzy, zwłaszcza w lata ciepłe i umiarko-

wanie wilgotne. Na kukurydzy dominują głównie 
trzy gatunki: mszyca czeremchowo-zbożowa, mszy-
ca różano-trawowa oraz mszyca zbożowa. Szkodli-
wość bezpośrednia tych owadów dla kukurydzy 
jest niewielka, jednak w lata charakteryzujące się 
brakiem opadów ich żerowanie może być przyczyną 
nadmiernej utraty wody przez rośliny, co powoduje 
okresowe ich więdnięcie i żółknięcie, a to może skut-
kować zdrobnieniem ziarna. Znacznie wyższa jest 
szkodliwość pośrednia, polegająca na zwiększeniu 

podatności zasiedlonych roślin na porażenie przez 
sprawców chorób. 

Z pośród metod niechemicznego ograniczania 
liczebności mszyc na kukurydzy stosuje się m.in. 
izolację przestrzenną od roślin zbożowych, cze-
remchy, dzikich i ogrodowych róż, wczesny siew 
ziarna, zwalczanie chwastów oraz zrównoważone 
nawożenie azotem. 

W sytuacji jednak wysokiej liczebności mszyc 
konieczne może się okazać ich chemiczne zwalcza-
nie za pomocą następujących insektycydów: Karate 
Zeon 050 CS w dawce 0,1 l/ha lub Kung-Fu 050 
CS w dawce 0,1 l/ha lub LambdaCe Z 050 CS  
w dawce 0,1 l/ha lub Pilar-Lambda-Cyhalotryna 
050 CS w dawce 0,1 l/ha lub Roztoczol Extra 050 
CS w dawce 0,1 l/ha. 

Zwykle odrębne zwalczanie mszyc wykonuje 
się na tych plantacjach na których nie prowadzi 
się zwalczania rolnic, omacnicy prosowianki oraz 
stonki kukurydzianej. 

6. Omacnica prosowianka

Jest jednym z najgroźniejszych szkodników 
kukurydzy w Polsce uszkadzającym zasiewy 

tej rośliny na obszarze 14 województw (za wyjąt-
kiem pomorskiego i kujawsko-pomorskiego). Gą-
sienice tego motyla bezpośrednio po wylęgu mogą 
żerować na blaszkach liściowych, w wiechach, na 
znamionach oraz w zawiązkach kolb. W okresie 
masowego wylęgu (druga i trzecia dekada lipca) 
najczęściej migrują do pochew liściowych oraz pod 
liście okrywowe kolb, gdzie wyjadają powierzch-
nie wewnętrznych tkanek. Po okresie żerowania 
wstępnego wgryzają się do wnętrza łodyg oraz kolb.  
W łodygach odżywiają się rdzeniem, a to skutkuje 
powstawaniem złomów. Szczególnie groźne dla 
wysokości plonu są złomy poniżej kolby, zwłaszcza, 
gdy cała roślina przewraca się na glebę. W kolbach 
gąsienice początkowo wyjadają miękkie ziarniaki,  
a gdy ulegną stwardnieniu wgryzają się w osadkę. 
Niekiedy mogą podgryzać kolby u nasady, co prowa-
dzi do ich obłamywania się i opadania na glebę. 

Dodatkowe straty w plonach powstają wskutek 
opanowania uszkodzonych tkanek przez sprawców 
chorób odpowiedzialnych m.in. za rozwój fuzario-
zy kolb czy też tzw. fuzariozy łodyg. Sprawcy obu 
tych chorób (głównie grzyby z rodzaju Fusarium) 
są ponadto odpowiedzialni za wytwarzanie i kumu-
lowanie w tkankach groźnych mikotoksyn. 

Do niechemicznych sposobów ograniczania 
liczebności i szkodliwości omacnicy prosowianki 
zalicza się: poprawną agrotechnikę, stosowanie 
płodozmianu, wczesny siew, uprawę odmian mniej 
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podatnych na uszkodzenie, izolację od pól z ubiegło-
rocznymi resztkami pożniwnymi kukurydzy, nisz-
czenie i usuwanie z plantacji chwastów (szczególnie 
tych o grubych łodygach), zrównoważone nawożenie 
azotem, terminowy zbiór plonu, rozdrabnianie  
i głębokie przyoranie resztek pożniwnych bezpo-
średnio po zbiorze, orkę jesienną oraz wiosenne 
talerzowanie. 

W 2011 roku istniała będzie także możliwość 
biologicznej ochrony kukurydzy z wykorzystaniem 
kruszynka, który jest pasożytem jaj szkodliwych 
motyli. W tym celu będzie można wykonać od jed-
nej do dwóch (sporadycznie trzech) introdukcji tego 
entomofaga wykorzystując biopreparat Trichoplus 
lub Trichocap. 

W sytuacji wysokiego zagrożenia ze strony gą-
sienic do ich zwalczania można będzie wykorzystać 
preparaty chemiczne. W 2011 roku do tego celu 
zarejestrowane są: Karate Zeon 050 CS w dawce 
0,2 l/ha lub Kung-Fu 050 CS w dawce 0,2 l/ha lub 
LambdaCe Z 050 CS w dawce 0,2 l/ha lub Pilar-
Lambda-Cyhalotryna 050 CS w dawce 0,2 l/ha 
lub Proteus 110 OD w dawce 0,5 l/ha lub Roztoczol 
Extra 050 CS w dawce 0,2 l/ha.

Przy wyborze konkretnego insektycydu należy 
pamiętać aby w przypadku wykonania 2 zabiegów 
stosować preparaty należące do różnych grup che-
micznych. Ponadto należy zwracać uwagę na opty-
malną temperaturę w jakiej działają poszczególne 
insektycydy, gdyż większość z nich jest najskutecz-
niejsza w temperaturze do 20oC. 

W przypadku pojawienia się na plantacji zarów-
no omacnicy prosowianki jak i stonki kukurydzia-
nej należy mieć na uwadze, że optymalne terminy 
zwalczania obu tych gatunków nie pokrywają się ze 
sobą. Podstawowy zabieg chemicznego zwalczania 
gąsienic omacnicy prosowianki przypada bowiem 
zwykle w drugiej lub na początku trzeciej dekady 
lipca, natomiast chrząszczy stonki kukurydzianej 
w pierwszej połowie sierpnia. 

Aktualnie jedną z najskuteczniejszych metod 
ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką 
(co potwierdziły również krajowe badania) jest upra-
wa odmian transgenicznych kukurydzy linii MON 
810, które produkują białko Cry1Ab toksyczne dla 
szkodnika w ciągu całego okresu wegetacji roślin. 
Zakup materiału siewnego takich odmian na terenie 
kraju jest niemożliwy, niemniej jest on przywożony 
z krajów sąsiedzkich. 

7. Stonka kukurydziana

Jest to obecnie jeden z najważniejszych szkod-
ników kukurydzy w Polsce, który choć nie 

powoduje jeszcze wymiernych strat w plonach, to 
z racji posiadania statusu organizmu kwarantanno-
wego podlega obowiązkowemu zwalczaniu. 

Najgroźniejszym stadium szkodliwym tego 
gatunku są larwy, które rozwijają się masowo je-
dynie na plantacjach kukurydzy prowadzonych w 
monokulturze, zwłaszcza wieloletniej. Przebywając  
w glebie uszkadzają, bądź niemal doszczętnie 
niszczą system korzeniowy. Ponadto podgryza-
ją korzenie podporowe, a niekiedy wgryzają się  
w podstawę łodygi. Przy licznym wystąpieniu pro-
wadzą do wylegania roślin kukurydzy (zwłaszcza 
przy współudziale czynników meteorologicznych 
takich jak: intensywne opady deszczu, silne wiatry, 
gradobicie), a to w konsekwencji utrudnia bądź cał-
kowicie uniemożliwia zbiór plonu ziarna. 

Mniejszą szkodliwością odznaczają się chrząsz-
cze tego gatunku, które stanowią poważne zagro-
żenie jedynie wówczas gdy masowo wystąpią, 
głównie na kolbach. Ich żerowanie na świeżych 
znamionach może skutkować gorszym i nierówno-
miernym zaziarnieniem kolb, a niekiedy także i ich 
deformacjom. 

Należy mieć także na uwadze szkodliwość po-
średnią stonki kukurydzianej, która wiąże się ze 
zwiększeniem podatności uszkodzonych roślin na 
porażenie przez sprawców chorób, a zwłaszcza przez 
grzyby z rodzaju Fusarium. 

Począwszy od 2010 roku zwalczanie stonki ku-
kurydzianej w Polsce reguluje nowe rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz.
U. Nr 94 z 2010 r., poz. 606). Rozporządzenie to 
w dalszym ciągu utrzymuje podział kraju na trzy 
strefy: zasiedlenia, ryzyka oraz obszar wolny od 
obecności stonki kukurydzianej. W przypadku 
zwalczania tego gatunku rozporządzenie wskazuje, 
że najskuteczniejszym sposobem walki ze szkodni-
kiem jest płodozmian. Ponadto wskazuje również na 
wykorzystanie preparatów chemicznych. 

Począwszy od 2010 roku stonka kukurydziana 
posiada opracowany już podstawowy program 
zwalczania na kukurydzy, który został zrealizowany 
przez Instytut Ochrony Roślin-PIB w ramach tematu 
wieloletniego na lata 2006–2010. 

Z pośród metod niechemicznych, które pozwalają 
ograniczać liczebność i szkodliwość stonki kukury-
dzianej na szczególną uwagę zasługują: płodozmian, 
poprawna agrotechnika, dobór odmian o rozbu-
dowanym systemie korzeniowym, wczesny siew 
ziarna, niszczenie chwastów (zwłaszcza kwitną-
cych), usuwanie samosiewów kukurydzy na polach 



pokukurydzianych, izolacja od pól prowadzonych  
w monokulturze, rozdrabnianie i głębokie przyoranie 
resztek pożniwnych oraz głęboka orka jesienna. 

W przypadku ochrony chemicznej tego gatun-
ku w dalszym ciągu jest ona bardzo ograniczona  
z uwagi na brak większej liczby zarejestrowanych 
insektycydów. Aktualnie jedynym preparatem po-
siadającym stałą rejestrację do zwalczania chrząsz-
czy tego gatunku jest Proteus 110 OD w dawce 
0,75 l/ha. 

Należy mieć jednak nadzieję, że w 2011 roku 
zostaną na drodze tzw. tymczasowej rejestracji 
dopuszczone inne preparaty przeznaczone głównie 
do zwalczania larw. 

Informacje na temat zmian w doborze środków 
ochrony roślin przeciwko stonce kukurydzianej 
można będzie uzyskać na stronach internetowych: 
http://stonka_kukurydziana.republika.pl/indeks.
html oraz http://www.piorin.gov.pl.

8. Zwierzyna łowna

W początkowym okresie wegetacji kukury-
dzy, a także w okresie wykształcania kolb 

poważnym zagrożeniem dla plantacji kukurydzy 

zlokalizowanych w pobliżu lasów, bądź większych 
zadrzewień mogą okazać się dziki i jeleniowate. 

Z pośród metod niechemicznych od ograniczania 
szkód przez nie powodowanych wykorzystuje się: 
izolację przestrzenną od większych skupisk drzew 
(lasów), odstraszacze akustyczne oraz budowę 
trwałych ogrodzeń. 

Można również wykorzystać mniej lub bardziej 
skuteczne repelenty, których zapach ma odstraszać 
zwierzęta. W doborze środków ochrony roślin prze-
znaczonych do ochrony kukurydzy przed zwierzyną 
łowną zarejestrowane są dwa preparaty: Kieferle-
Hukinoil 75 AL (kwas izowalerianowy) w dawce 
3-5 kropli na szmatkę/palik oraz Wildrepent AL 
(mieszanina alifatycznych kwasów karboksylowych) 
w dawce 2-3 krople na szmatkę. 

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

Terenowa Stacja Doświadczalna  
w Rzeszowie
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Agrobiogazownia  
w Kostkowicach

W gospodarstwie rolnym Kostkowice, 
należącym do Zakładu Doświadczalnego In-
stytutu Zootechniki PIB w Grodźcu Śląskim, 
utworzono Centrum Energii Odnawialnej.  
W ramach Centrum funkcjonuje:
•  agrorafineria – produkująca biopaliwo  

z nasion rzepaku,
•  kolektor słoneczny – do ogrzewania wody 

użytkowej,
•  elektrownia wiatrowa – do zasilania 

oświetlenia zewnętrznego gospodarstwa,
•  wymiennik ciepła z chłodzenia mleka – do 

ogrzania wody użytkowej w oborze,
•  plantacja towarowa wierzby energetycznej,
•  agrobiogazownia o mocy produkcyjnej  

0,6 MW energii elektrycznej.

Wymienione instalacje mają służyć jako 
modelowe rozwiązania dla gospo-

darstwa rolnego o powierzchni około 1000 ha  
i utrzymującego około 550 DJP.

Zastosowano termin „agrobiogazowania”, 
analogicznie do istniejącego już określenia 
„agrorafineria”. Termin „agrobiogazowania” 
oznacza instalację do wytwarzania biogazu na 
terenach wiejskich, wykorzystującą surowce rol-
nicze, odpady i odchody powstające w produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, jak również produkty 
uboczne i odpadowe z przetwórstwa rolno-
spożywczego. Wyprodukowany tam biogaz jest 
zamieniany na energię elektryczną i cieplną, zaś 
produkt pofermentacyjny jest wykorzystywany 
jako naturalny, ekologiczny nawóz. Wprowadzo-
no go w miejsce nazwy „biogazownia rolnicza”. 
Termin „agrobiogazownia” wskazuje, że biogaz 
powstaje w procesie fermentacji metanowej  
z różnych surowców pochodzenia rolniczego,  
w odróżnieniu do biogazu ze składowisk komu-
nalnych lub gazu otrzymywanego w procesie 
syntezy chemicznej, czy też gazu ziemnego. 

Agrobiogazownia w Kostkowicach usytu-
owana jest za zabudowaniami gospodarczymi. 
W odległości do 300 m nie ma żadnych zabudo-
wań mieszkalnych. Na rysunku 1 przedstawiono 
rozmieszczenie budynków w gospodarstwie  
i umiejscowienie agrobiogazowni.
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Obiekty agrobiogazowni w Kostkowicach

W skład agrobiogazowni wchodzą nastę-
pujące obiekty: 

– zbiornik gnojowicy wraz z przepompownią,
– magazyn substratów,
– fermentator (komora fermentacyjna) o pojem-

ności około 4500 m3,
– kosz zasypowy, 
– zbiornik biogazu o pojemności około 500 m3, 
– zbiornik dygestatu,
– separator,
– zbiornik wody pofermentacyjnej,
– budynek kogenarcyjny z wyposażeniem do 

zamiany biogazu na energię,
– pochodnia,
– transformator. 
– drogi dojazdowe.

Stanowią one linię technologiczną do produk-
cji biogazu, zamienianego następnie na energię 
elektryczną i cieplną.

Fermentator (komora fermentacyjna) jest 
okrągłym, żelbetonowym, monolitycznym 
zbiornikiem. Jest on ocieplony i wewnątrz nie-
go biegnie instalacja grzewcza dla utrzymania 
stałej temperatury (około 400C). Zaopatrzony 
jest w stalowe schody prowadzące na jego 
strop. Zastosowano typ „PowerRing” o mocy 

600 kWe. Podstawowe wymiary fermentatora 
są następujące:
•	 Ø – 32,72 m,
•	 całkowita wysokość – 6,8 m.
•	 wysokość nad terenem – 4,5 m.
•	 zabudowa powierzchni – 840,8 m2,
•	 pojemność: fermentator główny – 2038 m3

  fermentator końcowy – 2285 m3

  razem  – 4323 m3

Główny fermentator ma zdolność do obcią-
żenia wsadem o zawartości 12% suchej masy. 
Układ trzech mieszadeł umieszczonych w prze-
strzeni pierścienia fermentatora, umożliwia ruch 
wirowy cząstek substratów wzdłuż całego obwo-
du pierścienia i zapewnia powrotne wchłanianie 
rozmywanych cząstek substratów.

Wokół fermentatora i zbiornika biogazu 
znajduje się droga pożarowa spełniająca wy-
magania szerokości 4,5 m o promieniu skrętu 
11 m. Zachowano odległość 10 m od drogi do 
fermentatora oraz zbiornika gazu.

Kosz zasypowy jest żelbetonową otwartą 
komorą o pojemności naważenia substratu  
w ilości dziennej dawki. Jest on wyposażony  
w ślimaki mieszające i ślimak podający, które-
go wlot znajduje się pod poziomem zawartości 
fermentatora.

Rys. 1. Rozmieszczenie budynków gospodarczych w Kostkowicach
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Dozowanie substratów stałych (kiszonki, 
obornika, odpadów z żywienia) zapewniają 
dozowniki z lejem zasypowym, działające na 
zasadzie wozu paszowego. Całe urządzenie jest 
połączone z centralnym systemem sterującym, 
który określa odstępy czasowe i ilościowe do-
zowanego substratu. Dozowanie odbywa się 
według masy a nie objętości. 

Substraty roślinne (kiszonki, słoma, obornik 
i inne) są rozdrabniane na kawałki nie dłuższe 
niż 40 mm.

Zbiornik biogazu wykonany jest z żelbetonu, 
i ma średnicę wewnętrzną 8 m, wysokość 11 m 
oraz pojemności około 500 m3. Wewnątrz nie-
go znajduje się balon z folii na magazynowany 
biogaz. 

Masa pofermentacyjna przechowywana 
jest w zbiorniku dygestatu. Ma on średnicę 
wewnętrzną 6 m, wysokość 6 m i wykonany 
jest z żelbetonu. Do odsączania cząstek stałych  
z masy pofermentacyjnej zamontowano separa-
tor II generacji Doda firmy JPS Jakson. Urzą-
dzenie to powoduje wydzielenie cząstek stałych 
z zawiesiny, które zawierają około 25% suchej 
masy. Uzyskany dygestat jest wykorzystywany 
do nawożenia użytków rolnych lub może ponow-
nie skierowany do fermentatora, względnie do 
kompostowania.

Ciecz pofermentacyjna, z której odseparowa-
no części stałe przechowywana jest w zbiorniku 
cieczy pofermentacyjnej. Jest to żelbetowy 
okrągły zbiornik typu laguna, o pojemności 
4560 m3, średnicy wewnętrznej 32,5 m i wyso-
kości 6 m.

Do przetwarzania biogazu na energię elek-
tryczną i cieplną służy kogenerator. Agrobio-
gazownia w Kostkowicach wyposażona jest  
w jednostkę kogeneracyjną firmy Deutz o wydaj-
ności elektrycznej 600 kW i wydajności cieplnej 
620 kW. Całkowita efektywność tej jednostki jest 
na poziomie 85,5%, w tym efektywność elek-
tryczna wynosi 42,5%, a efektywność energii 
cieplnej – 43%.

Stacja transformatorowa ma 0,4/15 kV z li-
nią 15 kV – odprowadzającą wytworzoną energię 
elektryczną do sieci elektroenergetycznej. Stacja 
transformatorowa na zaciskach SN transforma-
tora, posiada czterokwadrantowy licznik energii 
elektrycznej sprzedanej na zewnątrz. Licznik 
te w sytuacji zatrzymania pracy kogeneratora, 

umożliwia zliczanie energii pobranej z sieci 
zewnętrznej do zasilenia potrzeb własnych bio-
gazowni oraz gospodarstwa.

W awaryjnej sytuacji, przy braku przez dłuż-
szy czas napięcia w sieci elektroenergetycznej, 
aby zagwarantować ciągłość procesu fermen-
tacji, wymagane jest włączenie rezerwowego 
agregatu. 

Pochodnia umożliwia spalanie biogazu pod-
czas przerw technologicznych lub awarii jednost-
ki kogeneracyjnej ma wydajności 200 m3/h. 

Centralny system sterowania

Proces produkcji biogazu sterowany jest 
przez centralny system sterowania BDS, 

który automatyzuje większość operacji eksplo-
atacyjnych – dozowanie substratów, sterowanie 
pompami, mieszadłami i jednostką kogenera-
cyjną, monitoruje ciągle proces fermentacji na 
podstawie aktualnego przebiegu procesu bioche-
micznego. W przypadku awarii bądź ponadli-
mitowych parametrów pracy system umożliwia 
wczesne ostrzeganie za pomocą komunikatów 
przesyłanych SMS-em lub e-mailem.

Substraty dla agrobiogazowni

Agrobiogazownia w Kostkowicach do 
produkcji biogazu wykorzystuje nastę-

pujące surowce:
•	 obornik bydlęcy i świński,
•	 gnojowicę świńską,
•	 gnojówkę bydlęcą,
•	 odpady z żywienia zwierząt, głównie bydła 

mlecznego,
•	 odpady kiszonek,
•	 gliceryna z własnej agrorafinerii,
•	 kiszonkę z kukurydzy,
•	 kiszonkę z traw.
W odległości do 20 km od gospodarstwa 

znajdują się zakłady przemysłu spożywczego, pi-
wowarskiego i mięsnego, które mogą dostarczać 
produkty uboczne, które wykorzystane zostaną 
do produkcji biogazu. 

Obornik bydlęcy jest transportowany za-
mkniętym taśmociągiem bezpośrednio z płyty 
gnojowej, natomiast obornik świński jest dowo-
żony środkami transportu. Gnojówka bydlęca  
i gnojowica świńska kierowana do odpowiednich 
zbiorników służących do ich magazynowania, 
skąd przepompowywane są bezpośrednio do fer-
mentatora. Gliceryna, odpady z żywienia zwie-
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rząt, odpady kiszonek oraz kiszonki są dowożone 
specjalistycznymi środkami transportu.

Funkcjonowanie agrobiogazowni

Proces produkcji biogazu realizowany jest 
w pięciu etapach technologicznych:

1. dostarczanie, składowanie i przygotowywanie 
substratów,

2. wprowadzenie substratów 
(wsadu) do fermentatora 
– komory fermentacyjnej,

3. uzyskiwanie biogazu,
4. uzdatnianie i zagospodaro-

wanie odpadów pofermen-
tacyjnych,

5. uzdatnianie i wykorzysta-
nie biogazu.
Proces fermentacji odbywa 

się w komorze głównej fer-
mentatora po wprowadzeniu 
do niej substratów (wsadu). W komorze głównej 
zawartość suchej masy we wsadzie (kofermencie) 
wynosi 12%. Po zakończeniu głównego etapu 
fermentacji, część mieszaniny z komory głównej 
fermentatora przenoszona jest do komory końco-
wej fermentatora. W miejsce odgazowanego sub-
stratu (wsadu), do komory głównej fermentatora 
wprowadza się nową dawkę substratów(wsadu). 
Czas pracy agrobiogazowni wynosi 8000 h  
w ciągu roku.

Po całkowitym zakończeniu fermentacji  
w komorze końcowej, pozostałość w postaci sub-
stancji pofermentacyjnej przepompowywana jest 
do zbiornika dygestatu, gdzie poddawana jest 
procesowi separowania. W procesie separowania 
uzyskuje się dwie fazy: pierwszą zagęszczoną 
(dygestat o zawartości około 25% suchej masy) 
i drugą – ciecz pofermentacyjną (która może 
być wykorzystywana do rozcieńczania substra-
tów przygotowywanych do wsadu do komory 
głównej fermentatora). Jej nadmiar kierowany 
jest do zbiornika na ciecz pofermentacyjną  
i w późniejszym czasie wykorzystywana jest na 
nawożenia użytków rolnych. 

Dygestat o zawartości około 25% suchej 
masy można wykorzystywać jako substrat do 
ponownego fermentowania lub przeznaczyć do 
produkcji kompostu bądź jako środek do nawo-
żenia pól.

Zapotrzebowanie na substraty dla silnika 
w agregacie kogeneracyjnym o mocy 0,6 MW 
podano w tabeli 1.

Wyniki z eksploatacji agrobiogazowni zosta-
ną przedstawione, po uzyskaniu pełnej zdolności 
produkcyjnej. 

Przy opracowywaniu wykorzystano następu-
jące materiały:
1. Agrobiogazownia, opracowanie zbiorowe 

pod Redakcją Karola Węglarzy i Witolda 
Podkówki, Wyd. Instytut Zootechniki PIB, 
Grodziec Śląski, październik 2010, ss. 156.

2. Substraty dla biogazowni rolniczych, Pod-
kówka Z., Podkówka W., Wyd. Redakcja 
,,Agro Servis’’, Warszawa, luty 2010, ss.72.

prof. dr hab. Witold Podkówka
 Uniwersytet Technologiczno- 

Przyrodniczy 
w Bydgoszczy

dr hab. inż. Karol Węglarzy
Zakład Doświadczalny  

Instytutu Zootechniki PIB  
w Grodźcu Śląskim

dr hab. Zbigniew Podkówka 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
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Kilka słów o zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy
Kukurydza zwyczajna (Zea mays) to jedna z najważniejszych roślin uprawnych świa-

ta, która w żywieniu zwierząt stanowi jedną z najwydajniejszych roślin pastewnych. 
Szacuje się, iż w zależności od fazy zbioru plon zielonki z kukurydzy wynosić może od 
500 do 800 dt/ha, a nawet ponad 1000 dt/ha w przypadku szczególnie sprzyjających wa-
runków wegetacji, jednak w Polsce średnie plony suchej masy kukurydzy uprawianej na 
kiszonkę kształtują się na poziomie około 150-200 dt SM/ha. Niestety zbyt częsta uprawa 
kukurydzy na tym samym polu sprzyja rozwojowi chorób i szkodników. Najważniejszym 
obecnie szkodnikiem kukurydzy jest omacnica prosowianka, która na wielu plantacjach 
w rejonach intensywnej uprawy uszkadza nawet od 50 do 80% roślin, a straty w plonach 
ziarna wahają się od kilku do30%. Uszkodzenia kolb kukurydzy cukrowej dyskwalifiku-
ją surowiec do konsumpcji. Wzrostowi szkodliwości tego owada sprzyjają uproszczenia 
agrotechniczne, monokultura roślin zbożowych, ocieplenie klimatu i wzrost powierzchni 
uprawy kukurydzy. Zasięg jej występowania ciągle rozszerza się na północ i najprawdo-
podobniej w najbliższym czasie obejmie całą Polskę.

Osobnik dorosły omacnicy jest motylem 
o rozpiętości skrzydeł od 25 do 30 mm, 

gąsienice mają długość 25-30 mm, są barwy 
żółto-brązowej. Gąsienice zimują w resztkach 
pożniwnych lub łodygach chwastów. W maju 
przepoczwarczają się i w połowie czerwca wyla-
tują jako motyle. Objawy żerowania najlepiej są 
widoczne pod koniec sierpnia w postaci otworów 
w łodygach i kolbach o średnicy 3-4 mm i wy-
rzuconych z nich białych trocin z odchodami, wi-
docznych w kątach liści. Gąsienice początkowo 
żywią się pyłkiem oraz wgryzają się do wnętrza 
osi wiechy. W wyniku żerowania mogą znisz-
czyć cały kłosek lub jego część, uniemożliwiając 
jego dalszy rozwój. Żerowanie w osi wiechy,  
a głównie u jej podstawy powoduje skrócenie 
jej pylenia i wcześniejsze zasychanie wiechy. Po 
okresie żerowania na zewnątrz rośliny, gąsienice 
wgryzają się do łodygi, drążąc chodniki lub do 
kolby, gdzie odżywiają się miękkimi ziarnia-
kami i osadkami. Zaatakowane przez gąsienice 
rośliny łamią się. Zwalczanie chemiczne winno 
nastąpić po przekroczeniu progu szkodliwości, 
gdy stwierdzi się uszkodzenie 15% roślin upra-
wianych na ziarno, bądź 30-40% uszkodzonych 
roślin uprawianych na kiszonkę. Chemiczna 
ochrona jest możliwa, jeśli na plantacji pozosta-
wione są drogi przejazdowe dla ciągnika i opry-
skiwacza o belkach podnoszonych o około 0,5m 
ponad rośliny. Metody agrotechniczne polegają 
głównie na zrównoważonym nawożeniu azotem, 
szybkim rozdrobnieniu i przyoraniu resztek 
pożniwnych oraz stosowaniu odpowiedniego na-

stępstwa roślin. Na rynku znajdują się specjalne 
pułapki do odłowu motyli omacnicy. W normal-
nych warunkach pułapki powinno rozmieszczać 
się na plantacjach od połowy czerwca. Wewnątrz 
pułapki umieszczony jest specjalny dyspenser,  
z którego uwalnia się feromon symulujący za-
pach samicy gotowej do kopulacji. Do pułapki 
zlatują osobniki męskie motyla. Systematyczna 
obserwacja pułapek pozwala na ustalenie mak-
simum wylotu motyli. Dzięki temu w miarę 
skutecznie można określić optymalny termin 
zabiegu. Masowy wylot jest bowiem związany 
z okresem składania jaj i wylęgiem gąsienic. 

Aby zminimalizować skutki działania szkod-
nika należy zatem prowadzić prawidłową agro-
technikę i właściwą ochronę roślin, albo wybrać 
do uprawy odmianę genetycznie odporną. Dzięki 
transgenezie, przez wprowadzenie do komórek 
kukurydzy genu bakterii Bacillus thuringien-
sis, odpowiedzialnego za wytwarzanie białka, 
które spożyte przez gąsienice motyli zabija je, 
wyhodowano odmiany kukurydzy odporne na 
omacnicę prosowiankę.Toksyna Bt to wspól-
na nazwa dla rodziny toksyn produkowanych  
w naturze przez bakterię glebową Bacillus 
thuringiensis. Bakteria ta obecna jest w glebie 
na całym świecie. Wyróżnia się różne szczepy 
Bacillus thuringiensis, spośród których każdy 
produkuje inną formę toksyny Bt, zaś każda 
z tych form wykazuje specyficzny wpływ na 
poszczególne typy insektów. W postaci wolnej 
toksyna Bt nazywana jest protoksyną – nie jest 
aktywna ani szkodliwa, zaś charakterystyczne 
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jest to, iż dopiero gdy trafi do przewodu pokar-
mowego insekta staje się aktywna, gdyż enzymy 
wytwarzane w żołądku owada odcinają część 
toksyny Bt zamieniając protoksynę w jej formę 
aktywną. Pod wpływem toksycznego działania 
białka Bt przewód pokarmowy owada przestaje 
funkcjonować normalnie i insekt umiera, bak-
teria z kolei może zacząć żywić się martwym 
owadem. Bacillus thuringiensis wytwarza spory, 
dzięki którym może przetrwać bardzo trudne 
warunki. W przeciwieństwie do niektórych 
chemicznych pestycydów toksyna Bt nie jest 
szkodliwa dla ludzi. 

Jedną z odmian kukurydzy zmodyfikowa-
nych genetycznie tak, by produkowała naturalny 
insektycyd (toksynę Bt), jest wyhodowana w la-
tach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przez 
Monsanto odmiana MON810. W związku z tym, 
iż każdy region, ze względu na odmienne wa-
runki klimatyczne i glebowe, potrzebuje własnej 
odmiany kukurydzy zmodyfikowanej, MON810 
oznacza dziesiątki odmian wyhodowanych z linii 
MON810. Przykładowo w samej Hiszpanii na 
rynku znajduje się obecnie ponad 100 odmian 
MON810. W odmianie MON810 wprowadzono 
gen kodujący produkcję toksynę Bt (Cry1Ab), 
która jest toksyczna dla omacnicy prosowianki 
występującej w Europie.

Jak podają dane przemysłu agrobiotechnolo-
gicznego na świecie w 2009 roku uprawiano 41 
milionów hektarów genetycznie zmodyfikowa-
nej kukurydzy, co stanowi niemal ¼ całej świa-
towej uprawy kukurydzy. W samych Stanach 
Zjednoczonych Ameryki uprawiano 20 milionów 
hektarów kukurydzy produkującej toksynę Bt. 
W Unii Europejskiej uprawa genetycznie zmo-
dyfikowanej kukurydzy jest znacznie bardziej 
ograniczona, aczkolwiek w 2009 roku uprawiano 
łącznie 94,750 hektarów MON810, co stanowiło 
około 2% całkowitej produkcji kukurydzy w UE. 
Najwięcej MON810 uprawiano w Hiszpanii, zaś 
na znacznie mniejszą skalę także w Republice 
Czeskiej, Portugalii, Rumunii, Polsce i na Sło-
wacji. 

Dlaczego warto zastanowić się nad wybo-
rem MON810? Przede wszystkim dlatego, aby 
zwiększyć pewność zbiorów. Oczywiste jest, 
że nigdy nie ma gwarancji zbioru zakładanych 
przy wysiewie plonów, choćby ze względu na 
niemożliwe do przewidzenia warunki atmosfe-

ryczne, anomalia pogodowe, czy plagi owadów, 
pewne jest jednak, iż uprawa zmodyfikowanej 
genetycznie kukurydzy przy normalnych warun-
kach środowiskowych umożliwia zwiększenie 
przychodu o 15%, przede wszystkim dlatego, 
że uprawa taka pozwala zmniejszyć o połowę 
ilość wykorzystywanych pestycydów. Wyższa 
jest ponadto jakość kukurydzy – skoro rośliny są  
w mniejszym stopniu uszkadzane przez omacni-
cę, mniejsza jest też możliwość rozwoju pleśni, 
dzięki czemu roślina przeznaczona później choć-
by na paszę zawiera znacznie mniej mikotoksyn. 
Poziom mikotoksyn jest nie bez znaczenia także 
przy produkcji biopaliwa – mniej mikotoksyn 
oznacza mniejsze szkody dla mikroorganizmów 
odpowiedzialnych w produkcji biopaliw za za-
mianę skrobi kukurydzianej w etanol. Pozostaje 
oczywiście kwestia kontrowersyjności upraw 
roślin genetycznie zmodyfikowanych i zwią-
zanego z tym ustawodawstwa w poszczegól-
nych krajach członkowskich Unii Europejskiej.  
W wielu badaniach naukowych dowiedziono 
bezpieczeństwa takich upraw, nic nie wskazuje 
na to, aby toksyna Bt produkowana przez gene-
tycznie zmodyfikowaną roślinę zachowywała 
się inaczej niż występująca w naturze, czy aby 
prowadziła do dekompozycji składu gleby. Nie 
stwierdzono też różnic w wartości odżywczej 
pasz produkowanych z kukurydzy konwencjo-
nalnej, czy GMO. Zgodnie z prawem unijnym 
MON810 jest dozwolona do uprawy i konsump-
cji, jednak z drugiej strony szereg krajów człon-
kowskich UE zabrania jej uprawy. 

Podsumowując można stwierdzić, iż uprawa 
genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, która 
dzięki produkcji białka Bt, niszczy atakujące 
ją gąsienice omacnicy prosowianki, pozwala 
wyeliminować stosowanie chemicznych środ-
ków owadobójczych, zwalczających szkodniki 
kukurydzy należące do rzędu łuskoskrzydłych 
(motyle). Ważnym aspektem jest też wyższa 
jakość uzyskiwanego plonu uprawianej rośliny. 

dr inż. Ewa Staszak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy

[Wykaz literatury u Autorki]
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Trudny rok, ale nie najgorszy.  
Kukurydza w sezonie 2010

W br. kukurydza osiągnęła dojrzałość ziarnową póżniej. W okresie zbiorów zawartość wody 
w ziarnie była wyższa. Każdy z regionów kraju został dotknięty – czy to nadmiarem opadów, 
czy też brakiem opadów w okresie największego zapotrzebowania kukurydzy. Kukurydza 
takiej huśtawki pogodowej nie lubi, stąd w minionym sezonie warunki klimatyczno-środowi-
skowe do jej uprawy na większości terenów nie należały do najkorzystniejszych. To, że mimo 
wszystko wiele plantacji kukurydzy było bardzo ładnych i dało wysokie plony jest zasługą 
jej dużych zdolności przystosowawczych i dobrze już dostosowanych do naszego zmiennego 
klimatu odmian.

Przebieg pogody a rozwój kukurydzy

Wiosna w roku 2010 przyszła dość wcze-
śnie, ale nadmierne opady w marcu, 

a później w końcu kwietnia i w maju spowodo-
wały znaczne spiętrzenie prac polowych i opóź-
nienie siewów zbóż, okopowych, a w efekcie 
także i kukurydzy. Ze względu na nadmierne 
uwilgotnienie gleby, które w wielu miejscach 
wręcz uniemożliwiała wjechanie w pole, siewy 
kukurydzy wykonywano wyjątkowo długo – od 
10 kwietnia do połowy maja, a w niektórych 
miejscach aż do czerwca. Jednak nawet te plan-
tacje, które udało się zasiać wcześnie, nie miały 
dobrych warunków do rozwoju. Niskie tem-
peratury panujące w maju do połowy czerwca 
powodowały, że kukurydza długo pozostawała 
w fazie kilku liści. Jej słaby rozwój nie pozwalał 
na wykorzystanie nawozów i zapasów wilgoci 
z okresu zimy (tam gdzie wcześnie zawitała 
susza). Po nadejściu ciepła w połowie czerwca, 
kukurydza zaczęła odrabiać straty, a opóźnie-
nie w jej rozwoju sięgające 2 tygodni, zaczęło 
się zmniejszać. Niestety, od drugiej połowy 
czerwca i prawie przez cały lipiec na większości 
obszarów w Polsce wystąpiły bardzo wysokie 
temperatury, przekraczające w ciągu dnia 30oC. 
O ile w południowej i wschodniej Polsce towa-
rzyszyły temu opady (często nadmierne), o tyle 
w środkowo-zachodniej Polsce deszczów było 
niewiele. Braki opadów dotknęły zwłaszcza pas 
od Szczecina do Zielonej Góry, poprzez środko-
wą i północną Wielkopolskę aż po Bydgoszcz i 
południe Pomorza. Przez około 40 dni spadło 
tam 15-20 mm, podczas gdy w takich warun-
kach kukurydza do dobrego rozwoju potrzebuje 
ok. 100 mm opadów miesięcznie. Kukurydza 
zahamowała więc wzrost, a rośliny utraciły 
dolne liście. Skutkiem tego na wielu plantacjach 

rośliny były małe: 1,5-2 m wysokości. Było to 
szczególnie widoczne na słabszych glebach  
i spóźnionym siewie. Na szczęście deszcze przy-
szły dosłownie w ostatniej chwili (20-24.07), co 
pozwoliło na ogół dobrze zawiązać kolby. Dla 
najwcześniejszych odmian (FAO 180-210) opa-
dy spóźniły się, ograniczając ich plonowanie. 
Im bardziej na zachód, tym deszcze przyszły 
później (Ziemia Lubuska, płn-wsch. Niemcy)  
i szkody były większe.

W początkach kwitnienia, w rejonach gdzie 
panowała susza kukurydza miała opóźnienie 
rzędu 10-15 dni. Lepiej było tam, gdzie był 
dostatek wody - wysokie temperatury lata (rys. 
1) sprzyjały rozwojowi kukurydzy i mimo 
początkowych opóźnień dobrze się rozwijała. 
Nawet tam, gdzie siewy ze względu na nadmiar 
wilgoci wykonano dość późno, kukurydza przy-
spieszyła rozwój, dając szanse na omłot ziarna. 
Generalnie jednak można było zaobserwować 
opóźnienie w dojrzewaniu w porównaniu do 
poprzednich lat.  Spodziewać się należało więk-
szych wilgotności ziarna przy zbiorze. 

Przełom lipca i sierpnia sprzyjał tworze-
niu kolb i ich zapłodnieniu. Sierpień, mimo 
że deszczowy, był jednak stosunkowo ciepły.  
W połowie tego miesiąca było widoczne, że 
stan poszczególnych plantacji był bardzo różny. 
Na glebach dobrze zmeliorowanych, wcześnie 
siane kukurydze rozwijały się bardzo dobrze 
– chłody i deszcze nie poczyniły tam więk-
szych szkód. Na glebach cięższych i zlewnych 
było już gorzej – stagnująca woda pogorszyła 
stosunki powietrzne gleby, spowodowała pla-
cowe zżółknięcia i wolniejszy rozwój roślin. 
Na wielu plantacjach susza poczyniła jednak 
nieodwracalne szkody – rośliny wzeszły rzadko 
i trudno wychodziły ze stresu suszy. Dotyczyło 
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to zwłaszcza kukurydz wysianych na glebach 
bardzo lekkich i stosunkowo późno. Podobnie 
wyglądały też uwrocia, gdzie często już w okre-
sie siewu zniszczono strukturę gleby. Stresowe 
warunki, jakie panowały w I części wegetacji 
spowodowały, że kukurydza na niektórych 
polach zaczęła się krzewić. Gorszym skutkiem 
było tworzenie kilku kolb. Wielokolbowość 
może nieco zwiększyć plon ziarna, ale skutkuje 
nierównomiernością dojrzewania, opóźnia zbiór 
i zwiększa wilgotność zbieranego ziarna, co  
w roku 2010 było szczególnie groźne. 

Sięgające 2 tygodni opóźnienia w rozwoju 
kukurydzy wskazywały już w sierpniu, że  
liczyć się trzeba będzie z opóźnieniem zbiorów 
i wyższą wilgotnością ziarna. Największe opóź-
nienia miała kukurydza siana późno – w maju, 
czy na początku czerwca. Wyrosła wprawdzie 
wysoko, ale kolby wytwarzała dopiero w sierp-
niu. Wszystko zależało więc od jesieni. Gdyby 
była ciepła, a przymrozki przyszły dopiero pod 
koniec października, nie byłoby problemu ze 
zbiorem, szczególnie na ziarno. Niestety, jesień 
okazała się chłodna – wrzesień o temperaturach 
zbliżonych do wielolecia, a październik i listo-
pad wyjątkowo chłodne (rys. 1). Ponadto duże 
szkody poczyniły, występujące lokalnie przy-
mrozki na przełomie września i października. 
Powolne dojrzewanie i trudne oddawanie wody 
spowodowały, że zbiór kukurydzy kiszonkowej 
pełnię osiągnął dopiero pod koniec września, 
a zbiory ziarna przeciągnęły się aż do późnej 
jesieni. Część plantacji ziarnowych (ca. 30 tys. 
ha) nie zebrano w terminie agrotechnicznym, 
a zbiory następowały w okresie zimowym,  

z dużymi stratami zarówno w ilości jak i ja-
kości plonu. 

Zmienny i stosunkowo zimny sezon 2010 
pokazał, że mimo dużego postępu, kukurydza 
jest w dalszym ciągu rośliną o dużych wymaga-
niach cieplnych. Dynamiczny rozwój hodowli i 
konkurencja między firmami sprawiły, że nowe 
mieszańce są coraz wcześniejsze, coraz bardziej 
odporne na chłody i coraz bardziej plenne. Moż-
na to było obserwować na polach – czołowe od-
miany mimo chłodów wyglądały dość dobrze, 
inne mocno chorowały. Warto więc stawiać na 
odmiany wczesne – dojrzewają wcześnie i są 
bardziej odporne na suszę na przełomie sierpnia 
i września. W ub. roku wypadły one dobrze 
tam gdzie wody było dużo, a siewy opóźnione. 
W strefie suszy wystąpił inny układ – wczesne 
mieszańce mogły ponieść większe szkody, po-
nieważ potrzebowały one wody wcześniej i ich 
rozwój w największym stopniu podlegał ogra-
niczeniom na skutek wczesnoletniej posuchy.  
Z kolei odmiany późniejsze (FAO 270-290) 
słabo oddawały wodę w warunkach późnego 
dojrzewania i chłodnej jesieni, najlepsze więc 
rezultaty dały najczęściej odmiany średnio- 
wczesne (FAO 230-240).

Problemy ze zbiorem

Warunkiem powodzenia uprawy ku-
kurydzy na ziarno jest uzyskanie 

przez ziarniaki pełnej dojrzałości. Objawem 
dojrzałości kukurydzy do zbioru jest zżółk-
nięcie i wyschnięcie liści okrywowych na 
kolbie oraz stwardnienie ziarna. Za wskaźnik 
osiągnięcia dojrzałości fizjologicznej uważane 

jest pojawienie się czarnej plamki  
u nasady ziarniaka, która zbiega się  
z zawartością wody w ziarnie 35-40% 
w zależności od pogody i roku. Istot-
na jest także techniczna możliwość 
przeprowadzenia zbioru kukurydzy 
na ziarno. Większość kombajnów 
zbożowych adaptowanych do zbioru 
kukurydzy dobrze omłaca ją przy 
zawartości wody w ziarnie poniżej 
35% (max. 38%). Tylko kombajny  
o aksialnym (podłużnym) ustawie-
niu bębna umożliwiają zbiór ziarna 
już przy wilgotności rzędu 40%. 
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Termin osiągnięcia dojrzałości omłotowej 
zależy od wczesności odmiany oraz przebiegu 
pogody. W ciepłych latach odmiany wczesne  
i średnio-wczesne kukurydzy dojrzałość pełną 
osiągają już we wrześniu, tymczasem w roku 
2010 ich zbiór następował dopiero w połowie 
października. Odmiany średnio-późne, które 
zwykle dojrzewają na przełomie września  
i października, w roku 2010 zbierać rozpo-
częto dopiero pod koniec października, kiedy 
warunki pogodowe były już mniej sprzyjają-
ce wysychaniu ziarna. W takich warunkach 
wilgotność ziarna przy zbiorze była wysoka, 
co skłaniało rolników do dalszego opóźniania 
zbioru ziarna. W efekcie zbiory ziarna kukury-
dzy przeciągnęły się do końca listopada. Nadej-
ście opadów śniegu i mrozów spowodowało, że 
ok. 10% plantacji pozostało niezebranych. Co 
gorsza, nie zamarznięta pod śniegiem ziemia 
uniemożliwiała wjazd kombajnów w okresach 
lepszej pogody. Dlatego też w połowie stycz-
nia 2011 można jeszcze widzieć duże obszary 
nieomłóconej kukurydzy, zwłaszcza na Śląsku  
i w Wielkopolsce. 

Szkody wywołane zbiorem w warunkach 
zimowych – na przykładzie roku 1987

Problemy jakie dla uprawy kukurydzy 
stworzył rok 2010 skłaniają do rozwa-

żenia, co było tego przyczyną i jakie wnioski 
należałoby wyciągnąć. W latach minionych 
rokiem w którym wielu rolników miało rów-
nież problemy ze zbiorem był rok 1987. Rok 
ten był jednym z najzimniejszych w minionym 
30-leciu. Średnia temperatura roczna w roku 
1987 wynosiła 6,9oC, tj. 1,6o niższa niż średnia 
za ostatnie 50 lat. W roku 2010 nie było tak 
źle, ale średnia była również o 0,3o niższa od 
wieloletniej. Oba te lata łączy również znacznie 
wyższa od średniej suma opadów (tab. 1). Roz-
patrując najbardziej miarodajne dla kukurydzy 
średnie z miesięcy V-IX, można zauważyć, że  
w roku 1987 temperatury były wyjątkowo niskie 
(14,3oC), podczas gdy w ub. roku temperatury 
były wyższe o 1,1 stopnia od wielolecia. Inna 
sprawa, że temperatury te w 2010 r. zmieniały 
się, przechodząc od skrajności do skrajności 
– zimno było w maju, wrześniu, październiku 
i listopadzie, a bardzo gorąco w lipcu (rys. 1). 

W bardzo zimnym roku 1987 dojrzałość 
woskową w Wielkopolsce kukurydza uzyskała 
dopiero w początkach października, zaś doj-
rzałość fizjologiczną przy ok. 40% wilgotności 
ziarna – w końcu października i listopadzie. 
Okres ten rozciągnął się na prawie 1,5 mie-
siąca w zależności od wczesności odmiany  
i jej reakcji na chłody, a wilgotność kolb  
w tym okresie wynosiła 45-49% (tab. 2). Od-
miany najpóźniejsze (FAO 270-290) pozostały 
w stadium dojrzałości woskowej (54-55% s.m.). 
Praktycznie żadna z odmian, mimo długiego 
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przetrzymywania na polu, nie osią-
gnęła pełnej dojrzałości omłotowej 
(35-36% wilgotności ziarna). Dlatego 
też postanowiono, aby kukurydza 
pozostała na polu i trzeci planowany 
termin zbioru realizować w terminie 
zimowym.

Trzeci termin zbioru zrealizo-
wano 23 grudnia 1987, w okresie 
pewnego ocieplenia. Stwierdzono, 
że wilgotność kolb nie uległa zmniej-
szeniu, a u niektórych odmian nawet 
nieco wzrosła. Tylko odmiana Hansa  
o dobrej wczesności i odporności na 
chłody, która dojrzała najwcześniej, 
w III terminie wyraźnie obniżyła 
wilgotność i nadawała się do omło-
tu (tab. 2). Późny zimowy zbiór, 
nie poprawiając wilgotności, rodził 
jednak straty w plonie. Plon suchej 

Fot. 1. Obraz „zimowej kukurydzy” 2010/11 
– zwisające kolby, złamana górna część 
łodygi

Fot. 2. Kolba silnie porażona prze Fusarium 
– „produkt uboczny” zimowego zbioru. 
Większy niż kilkuprocentowy odsetek 
takich kolb dyskwalifikuje przydatność 
paszową ziarna

Fot. 3. Problemy ze zbiorem kukurydzy to skutek 
bardzo mokrej jesieni, a później opadów 
śniegu i niezamarzniętej pod śniegiem 
gleby

Fot. 1. Fot. 2.

Fot. 3.



masy kolb w zimowym terminie zbioru był  
o 17% mniejszy niż w terminie późno-jesien-
nym (rys. 2). Składało się na to kilka przyczyn, 
ale głównymi były: rosnące wyleganie i zmniej-
szenie liczby zbieranych kolb. Wyleganie, 
które w początkach października praktycznie 
nie istniało, w II terminie zwiększyło się do 
2,1%, a w okresie zbioru zimowego wyniosło 
średnio 13,2% (rys. 2), zaś u dwu odmian prze-
kroczyło 25% roślin. Podobnie liczba zbiera-
nych kolb zmniejszyła się z 7,5 do ok. 6 sztuk  
z 1 metra kwadratowego. 

Charakterystycznym jest, że zmiany 
plonowania w zależności od terminu 
zbioru zależały w dużym stopniu 
od wczesności odmiany, a także jej 
tolerancji na chłody. Odmiany klasy 
FAO 180-210, dojrzewając wcześniej 
– jeszcze w II terminie zbioru zwięk-
szały plon, później zaś ze względu na 
przejrzałą słomę, łatwiej wylegały i 
gubiły plon (rys. 3). Odmiany średnio-
wczesne zachowywały się podobnie, 
ale przyrost między I a II terminem i 
późniejszy spadek plonu były wyraź-
nie mniejsze. Inaczej zachowały się 
odmiany średnio-późne. W warun-
kach zimnego roku 1987 maksimum 
plonowania osiągnęły w dojrzałości 
woskowej i późniejsze przetrzymy-
wanie na polu generowało tylko straty. 
Było to szczególnie widoczne u naj-
późniejszej z badanych odmian: Dea. 

Rok 2010, mimo trudności w rozwoju i doj-
rzewaniu kukurydzy, był jednak znacznie 
cieplejszy i stwarzał lepsze warunki do zbio-
ru niż rok 1987. Od tamtej pory nastąpiła                                                                          
też poprawa w tolerancji odmian na chłody  
i trudne warunki wegetacji. Dlaczego więc bli-
sko 30 tys. ha kukurydzy ziarnowej nie udało 
się omłócić do połowy listopada (umowny ter-
min zakończenia zbiorów) i zbierano je dopiero  
w trudnych warunkach zimowych? 

Złożyło się na to kilka przyczyn:



•	 duże uwilgotnienie w okresie siewów  
i w efekcie często znaczne ich opóźnie-
nia

•	 stosunkowo duży udział odmian póź-
niejszych, w tym również o mniejszej 
tolerancji na chłody

•	 wolne wschody i początkowy rozwój ku-
kurydzy na skutek chłodów wiosennych

•	 susza czerwcowo-lipcowa i opóźnienie 
okresu kwitnienia

•	 stagnująca woda z opadów majowych czy 
sierpniowych – zahamowanie rozwoju

•	 przymrozki na początku października, 
które większe szkody poczyniły w mniej 
dojrzałej kukurydzy (późne siewy, póź-
niejsze odmiany)

•	 wolne oddawanie wody przez ziarno  
w październiku i listopadzie – jako efekt 
niskich temperatur i wcześniejszych 
przymrozków

•	 opóźnianie decyzji o zbiorze w celu 
zmniejszenia wilgotności ziarna – już 
bezpodstawne po 5-10 listopada 

•	 bardzo mokry listopad uniemożliwiający 
często wjazd kombajnu w pole 

•	 wczesna zima - dużo śniegu przy słabo 
zamarzniętej glebie uniemożliwiało zbiór 
przez 1-2 miesiące.

Jednoczesne wystąpienie 2-3 spośród w/w 
czynników powodowało już rosnące zagrożenie, 
natomiast połączenie ich większej ilości ograni-
czało znacznie możliwości zbioru kukurydzy. 
Dlatego też, aby na przyszłość uniknąć proble-
mów z późnym zbiorem i sięgającymi często 
30% stratami, należałoby redukować liczbę 
uprawianych odmian średnio-późnych, zwrócić 
większą uwagę na gospodarkę wodną na polach 
(sprawne melioracje, rowy i przegony odprowa-
dzające wodę z obniżeń terenu), przyspieszać 
zbiór w terminach listopadowych oraz szybciej 
podejmować decyzje o zmianie technologii 
zbioru – zamiast na ziarno, opóźnione plantacje 
lepiej zebrać na CCM lub nawet na kiszonkę  
z całych roślin. 

prof. dr. hab. Tadeusz Michalski
Prezes PZPK
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Aktualne ceny zbóż jak i 
ziarna kukurydzy kształtują 
się na poziomie odzwier-

ciedlającym koszty produkcji 
ponoszone przez rolników. Można przewidywać, 
że ceny te będą z niewielkimi wahaniami utrzy-
mywać się na dotychczasowym poziomie do na-
stępnych zbiorów, tym bardziej, że wiele rejonów 
świata dotkniętych zostało klęskami powodzi 
lub suszy i na rynku może wystąpić zmniejszo-
na podaż produktów rolnych szczególnie zbóż. 
W naszym rejonie stabilizacja cen jest jednak 
uzależniona od kursu złotego oraz wzrostu cen 
paliw i energii, 

Według informacji GUS w 2010 r. ogólna po-
wierzchnia uprawy kukurydzy wynosiła 675 tys. 
ha i była mniejsza w stosunku do roku ubiegłego 
o prawie 20 tys. ha. Z tej powierzchni na ziarno 
przewidywano zebrać prawie 300 tys. ha i było 
to o 15 tys. ha więcej w porównaniu do roku po-
przedniego. Zapasy kiszonki jakie rolnicy zrobili 
rok wcześniej spowodował spadek powierzchni 
zasiewów kukurydzy kiszonkowej o 42 tys. ha.

Ogólny zbiór ziarna w ostatnich dwóch latach 
jest na takim samym poziomie i wynosił 1700 tys. 
ton pomimo wzrostu powierzchni zbieranej na 
ziarno, a to ze względu na spadek plonu o prawie 
5 q z ha do poziomu 57,5q z ha. Plon zbieranej 
kukurydzy na kiszonkę był w porównaniu do 
roku minionego niższy o niecałe 3% i wynosił 437 

q z ha zielonej masy. Okres zbiorów kukurydzy  
w bieżącym roku ze względu na niekorzystne wa-
runki pogody (deszczowy sierpień do września) 
uległ by znacznemu przesunięciu i to zarówno 
kukurydzy zbieranej na kieszonkę jak i na ziar-
no. Aby uzyskać odpowiednią zawartość suchej 
masy przy zbiorze całych roślin trzeba było często 
koszenie rozpocząć w drugiej połowie września. 
Ze względu na opóźnione dojrzewanie i wysoką 
zawartość wody w ziarnie, zbiory kukurydzy 
rozpoczęto później aniżeli w innych latach. Aby 
obniżyć koszty suszenia pewna grupa rolników 
przekłada czas omłotu kukurydzy na okres 
późniejszy zapominając, że ziarno kukurydzy 
po zmarznięciu roślin i przerwaniu wegetacji 
często nie wysycha a wskutek rozwoju grzybów 
pleśniowych pogarsza się jego jakość, występują 
też w tym okresie straty w zawartości skrobi 
spowodowane procesami oddychania jakie trwają 
w ziarnie po zakończeniu wegetacji. Zachęcam 
do zapoznania się z zamieszczonym art. Prof. 
Michalskiego na ten temat.

Wczesna i bardzo śnieżna zima zaskoczyła 
wielu producentów uniemożliwiając jej zbiór. 
Spotyka się jeszcze na polach plantacje kukurydzy 
dotychczas nie zebrane, szacuje się, że do zbioru 
pozostało około 30 tys. ha  kukurydzy zasianej 
na ziarno. Rolnicy którzy mają do tej pory nie 
zebraną kukurydzę, poniosą znaczne straty 
spowodowane przede wszystkim wyleganiem, 
opadaniem kolb, żerowaniem zwierzyny leśnej  
a także pogorszeniem jakości zbieranego plonu.  
W wielu przypadkach tak zebrane ziarno nie 
będzie mogło być wykorzystane na pasze dla 

Dni Kukurydzy w PODR Szepietowo, 5 września 2010  – zwycięzcy III Wojewódzkiego Konkursu Orki
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zwierząt. Producenci ziarna kukurydzy winni 
zatem przestrzegać generalnej zasady, że po 
przymrozkach i zaschnięciu roślin wegetacja 
kukurydzy jest zakończona, to trzeba rozpo-
cząć zbiory ziarna kukurydzy ponieważ szansa 
na dalsze jej dosychanie na polu w warunkach 
polskiej jesieni jest mała a niekorzystny prze-
bieg pogody późnej jesieni i wczesnej zimy 
może być przyczyną znacznych strat. Trzeba też 
pamiętać, że wielu wojewodów wydaje zarządze-
nie o zakończeniu zbioru płodów rolnych w tym 
także i kukurydzy w terminie do końca listopada. 
Po tej to dacie uzyskanie odszkodowania za po-
wstałe straty jest utrudnione.

Nowym kierunkiem wykorzystania kuku-
rydzy któremu Związek poświęca wiele uwagi 
jest produkcja kiszonki z kukurydzy dla potrzeb 
biogazowni. Kierunek ten ma duże szanse na 
dynamiczny rozwój o ile zostanie wdrożony plan 
budowy tych biogazowni oraz o ile ceny płacone 
producentom będą na poziomie przynoszącym 
zysk. Aby przybliżyć ten kierunek wykorzystania 
kukurydzy wydaliśmy w 2009 r. jeden zeszyt 
naszego czasopisma „Kukurydza” w całości po-
święcony kukurydzy jako surowca do produkcji 
biogazu. Można pokusić się o stwierdzenie, że 
dobra, wydajna i opłacalna praca biogazowni jest 
wtedy, kiedy surowcem w znaczącej części jest 
kiszonka z kukurydzy. 

Na 2011 r. można prognozować wzrost po-
wierzchni zasiewu kukurydzy o około 10% i to 
z kilku powodów; 
– dobra cena skupu ziarna kukurydzy ze zbiorów 

2010 r.,
– wzrost spożycia mięsa drobiowego,
– wprawdzie wolno ale stale wzrastające za-

potrzebowanie na kiszonkę z kukurydzy do 
produkcji biogazu w kraju ale także u naszych 
zachodnich sąsiadów,

– zwiększająca się ilość obór w których podstawę 
w żywieniu stanowi kiszonka z kukurydzy,

– kukurydza jako przedplon jest dla pszenicy 
lepszym przedplonem aniżeli zboża jare,

– trudne warunki dosiewu roślin ozimych oraz 
liczne rozlewiska na polach mogą być powo-
dem konieczności przesiewów w tym także 
kukurydzą.
Zmiany w klimacie jakie obserwujemy  

w ostatnich latach w wielu krajach spowodowały 

pojawienie się nowych jednostek chorobowych. 
Jedną z nich jest choroba wywoływana przez 
grzyby Sclerophthora marcospora pod nazwą 
“Crazy Top” (tzw. Choroba szalonych wiech  
i kolb). Ponieważ zarodniki tego grzyba rozprze-
strzeniają się w środowisku wodnym do pojawie-
nia się tej choroby potrzebne jest aby w okresie 
2-4 liści kukurydzy plantacja była zalana przez 
24-48 godz. Wtedy następuje zakażenie roślin 
przez pochwy liściowe, rośliny starsze są na ta-
kie zakażenie bardziej odporne. Porażenie przez 
tego grzyba może wystąpić również na zbożach 
jarych. W roku 2010 po raz pierwszy pojawiła się 
w Polsce na terenach po powodziowych. Z uwagi 
na warunki klimatu w Polsce i biologie powstawa-
nia choroby Crazy Top, masowe wystąpienie tej 
jednostki chorobowej jest mało prawdopodobne  
i nie zagraża plantacjom  kukurydzy w Polsce. 

Realizacja programu działania Związku odby-
wa się poprzez następujące jego kierunki:
– wydawnictwo, (czasopismo „KUKURYDZA” 

i inne)
– szkolenie promotorów kukurydzy z ODR-u, 
– strona internetowa Związku,
– badanie odmian kiszonkowych i ziarnowych  

w systemie PDO,
– doradztwo agrotechniczne i żywieniowe,
– konferencje naukowo-techniczne, 
– współpraca z Instytutami i Uczelniami Rolni-

czymi, 
– współpraca z krajowymi i zagranicznymi fir-

mami Hodowlano-Nasiennymi,
– współpraca ze Związkami Producentów kuku-

rydzy krajów U E, 
– pokazy polowe pod Hasłem „Dni Kukurydzy”, 

które w 2011 r. odbędą się: 
• Podlaski ODR Szepietowo, 4. września, 
• Kujawsko-Pomorski ODR Minikowo,  

18 września, zakład Grubno.
Zapraszamy do współpracy i korzystania  

z osiągnięć Związku.

Eugeniusz Piątek 

Przypominając Szanownym czytelnikom głów-
ne kierunki działalności Związku pragnę zachęcić 
do bliższej z nami współpracy z korzyścią dla 
rolników jak i Związku.
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