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Nowe odmiany kukurydzy w krajowym rejestrze 2011
Warunkiem wpisania odmian do krajowego rejestru jest ich udział w dwuletnich badaniach 

urzędowych w celu oceny poziomu cech rolniczo-użytkowych (WGO), oraz potwierdzenia odręb-
ności od innych odmian, wystarczającego wyrównania morfologicznego i trwałości deklarowa-
nych cech w kolejnych latach produkcji nasion (OWT). Testowanie przydatności rolniczej odmian 
kukurydzy prowadzi się dla jednego lub dwóch kierunków użytkowania zadeklarowanych przez 
hodowle zgłaszające odmiany do badań – na ziarno, na kiszonkę, albo oba kierunki jednocześnie. 
W badaniach urzędowych (rejestrowych) większy udział mają odmiany oceniane pod względem 
przydatności na ziarno. Rekomendacja na ten kierunek użytkowania jest uważana przez hodowców 
za ważniejszą. Znaczna część odmian ziarnowych znajduje bowiem zastosowanie bardziej uniwer-
salne, także do uprawy na kiszonkę. Natomiast dobre odmiany kiszonkowe nie zawsze nadają się 
do zbioru na ziarno. 

Podstawą tegorocznej (2011) rejestracji były pozytywne wyniki odmian w doświadczeniach rejestro-
wych prowadzonych w latach 2009-2010 w 12 miejscowościach na terenie kraju. Poniżej zamiesz-

czono charakterystyki nowych odmian. Uszeregowano je alfabetycznie według kierunków użytkowania 
i grup wczesności, w których były oceniane przed zarejestrowaniem. Litery SC i TC oznaczają odmiany 
mieszańcowe odpowiednio dwuliniowe (pojedyncze) i trójliniowe. CCM – śrutę z kolb do zakiszania. 
Obok nazw odmian podano nazwy firm hodowlano-nasiennych lub przedstawicieli hodowców. Charak-
teryzując odmiany, porównywano je z wzorcami odpowiednich grup wczesności, którymi były zestawy 
odmian zarejestrowanych w poprzednich latach i dalej uczestniczących w doświadczeniach. Odmiany 
grup późniejszych przeważnie obficiej plonują, lecz mają większe wymagania termiczne i w gorszych 
warunkach obarczone są większym ryzykiem nie dojrzenia ziarna. Odmiany wcześniejsze na ogół dają 
mniejsze plony. Ich zalety to możliwość wcześniejszego zbioru i niższa wilgotność ziarna (niższe koszty 
suszenia). Plonowanie nowych odmian w badaniach rejestrowych podano w tabelach.

UŻYTKOWANIE NA ZIARNO 

Grupa wczesna

ES Zizou (Euralis). Odmiana TC ziarnowa, 
wczesna, FAO 220. Na tle innych odmian tej 
grupy wczesności daje względnie stabilne  
w latach, dość duże plony ziarna. Wykazuje małą 
podatność na fuzariozę łodyg i wyleganie oraz 
głownię guzowatą kolb, natomiast w warunkach 
sprzyjających chorobie – większe porażenie łodyg 
przez głownię. Liście dłużej pozostają zielone po 
dojrzeniu ziarna. Odmiana tworzy rośliny wyż-
sze od średnich. Przydatna do uprawy na ziarno  
w rejonach jego produkcji. 
Lokata (HR Smolice). Odmiana TC, wczesna 
ziarnowa, FAO 220. Tworzy plon ziarna na 
poziomie wzorca grupy wczesnej, przy nieco 
późniejszym dojrzewaniu. Rośliny o dobrej zdro-
wotności: w małym stopniu podlegają porażeniu 
przez głownie i fuzariozę kolb oraz omacnicę 
prosowiankę, w niewielkim stopniu wylegają. 
Rośliny średniej wysokości; wegetatywne części 
roślin dłużej pozostają zielone po dojrzeniu ziar-
na. Odmiana odpowiednia do uprawy na suche 
ziarno i CCM. 

Rywal (HR Smolice). Odmiana TC ziarnowa, 
wczesna, FAO 210. Daje plony ziarna na poziomie 
wzorca grupy wczesnej, ale wcześniej dojrzewa. 
Rośliny o dość dobrej zdrowotności, w małym 
stopniu porażane przez głownię i fuzariozę kolb. 
Wskutek większej podatności na fuzariozę łodyg, 
łatwiej mogą wylegać po osiągnięciu dojrzałości 
technologicznej. Odmiana przydatna do uprawy 
na suche ziarno. Z powodu większego udziału 
rdzeni w masie kolb, mniej przydatna do produkcji 
CCM.

SY Cooky (Syngenta). Odmiana SC ziarnowa, 
wczesna, FAO 220. W porównaniu z wzorcem 
grupy wczesnej wykazuje bardzo wysokie  
i względnie stabilne w kolejnych latach plony 
ziarna. Rośliny w średnim stopniu podatne na 
fuzariozę łodyg, a w małym – na fuzariozę kolb 
oraz głownie zarówno na łodygach jak i kolbach; 
w mniejszym stopniu porażane przez omacnicę 
prosowiankę. Odmiana typu generatywnego; ro-
śliny dłużej pozostają zielone po dojrzeniu ziarna. 
Rośliny mniejszej wysokości, mało podatne na 
wyleganie. Odmiana odpowiednia do uprawy na 
suche ziarno i CCM.
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Grupa średniowczesna

Amanatidis (KWS). Odmiana SC, ziarno-
wa, wczesność na pograniczu grupy wczesnej  
i średniowczesnej, FAO 220-230. W porównaniu  
z wzorcem grupy średniowczesnej daje duże plo-
ny ziarna. Ta cecha odmiany szczególnie dobrze 
uwidacznia się w warunkach ogólnie sprzyjają-
cych dla wegetacji kukurydzy. Odmiana wyka-
zuje dobrą zdrowotność roślin; małą podatność 
na głownie i fuzariozy, niewielką skłonność do 
wylegania wcześnie dojrzałych roślin. Wysokość 
roślin powyżej średniej.

Amaryl (KWS). Odmiana SC, ziarnowa, śred-
niowczesna, FAO 230. Na tle grupy średniow-
czesnej wypada bardzo korzystnie pod względem 
wielkości plonów ziarna i wczesności dojrzewa-
nia. Udział rdzenia w masie kolby nie odbiega od 
średniej. Odmiana o dobrej zdrowotności roślin; 
głownie i fuzariozy występują w mniejszym 
nasileniu niż u wzorca, a omacnica prosowianka 
oraz wyleganie – w ilości nieznacznie większej. 
Wysokość roślin większa od średniej. Przydatna 
w użytkowaniu na ziarno, byłaby odpowiednia 
również do produkcji CCM.

Ambrosini (KWS). Odmiana TC, przydatna na 
ziarno, średniowczesna, FAO 230-240. W po-
równaniu z wzorcem grupy średniowczesnej daje 
bardzo duży plon ziarna, wykazuje też bardzo 
dobrą zdrowotność roślin; małe porażenie przez 
fuzariozy łodyg, znaczną odporność na wylega-
nie, małe porażenie przez omacnicę prosowiankę. 
Wysokość roślin nie przekracza średniego pozio-
mu. Z uwagi na większy udział rdzenia w masie 
kolb, mniejsza byłaby przydatność do produkcji 
CCM. 

Multitop (Syngenta). Odmiana SC, do uprawy 
na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Średnio  
w dwóch latach badań wykazała plon ziarna  
i wczesność dojrzewania na poziomie wzorca gru-
py średniowczesnej. Bardzo mało podatna na fu-
zariozy łodyg i kolb, głownię guzowatą łodyg oraz 
omacnicę prosowiankę. Rośliny nieco wyższe od 
wzorca grupy średniowczesnej, mało podatne na 
wyleganie. Większy udział rdzenia w masie kolb 
obniża jej przydatność do produkcji CCM. 

Smolan (HR Smolice). Odmiana TC do uprawy 
na ziarno, średniowczesna, FAO 230. Na tle od-
powiedniej grupy wczesności plonuje średnio, ale 

wcześniej osiąga dojrzałość ziarna. Udział rdzenia 
w masie kolby niezbyt duży. Odmiana wykazuje 
dość dobrą zdrowotność roślin; małą podatność 
na fuzariozę kolb i omacnicę prosowiankę,  
a nieco większą na fuzariozę łodyg i wyleganie. 
Przydatna do uprawy na ziarno i CCM w rejonach 
takiej produkcji.

Grupa średniopóźna

ES Chrono (Euralis). Odmiana SC, do uprawy 
na ziarno, średniopóźna, FAO 260. Daje duże  
i względnie stabilne w latach plony ziarna przy 
dojrzewaniu nieco późniejszym niż średnio jej 
grupa wczesności. Tworzy rośliny nieco niższe 
od wzorca grupy średniopóźnej. Charakteryzuje 
się małą skłonnością do wylegania łodyg i dobrą 
zdrowotnością roślin z wyjątkiem fuzariozy kolb 
(w doświadczeniach – porażenie kolb większe 
od wzorca). Wykazuje dobry wigor w początko-
wej fazie wegetacji oraz dłuższe utrzymywanie 
zielonych liści po uzyskaniu dojrzałości ziarna. 
Odpowiednia do uprawy w technologii ziarnowej 
w korzystniejszych warunkach termicznych.

MAS 29H (Maisadour). Odmiana TC, średnio-
późna, w uprawie na ziarno FAO 260. Na tle 
wzorca odpowiedniej grupy wczesności, plon 
ziarna i termin dojrzewania tej odmiany osiąga 
średni poziom. Mało podatna na fuzariozę łodyg 
i inne choroby, z wyjątkiem fuzariozy kolb, która 
pojawiła się w większym nasileniu. W małym 
stopniu podlega wyleganiu roślin i porażeniu 
przez omacnicę prosowiankę; dłużej utrzymuje 
zielone liście w okresie dojrzewania ziarna. Od-
miana przydatna przede wszystkim do uprawy na 
ziarno w korzystniejszych warunkach termicz-
nych; dość wysokie rośliny sugerują przydatność 
także do produkcji kiszonki.

UŻYTKOWANIE NA KISZONKĘ 

Grupa średniowczesna

Cassilas (KWS). Odmiana SC kiszonkowa, 
wczesność na granicy grupy średniowczesnej  
i średniopóźnej, FAO 250-260. W dwóch sezonach 
wegetacyjnych dała bardzo duży plon świeżej 
masy roślin, bardzo duży i powtarzalny w latach 
plon ogólny suchej masy i suchej masy kolb. 
Tworzy bardzo duży plon świeżej masy. Wegeta-
tywna część roślin dojrzewa względnie wcześniej 
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niż kolby. Wykazuje dobry wigor w początkowej 
fazie wzrostu. Odmiana o dość wysokich rośli-
nach, małej podatności na głownię guzowatą oraz 
wyleganie. Odpowiednia do uprawy szczególnie  
w korzystniejszych warunkach cieplnych. 

ES Vali (Euralis). Odmiana SC, kiszonkowa 
średniowczesna, FAO 240. W porównaniu  
z wzorcem grupy średniowczesnej wykazuje duży 
plon ogólny suchej masy i dość 
duży plon suchej masy kolb, 
które dojrzewają względnie 
wcześniej niż w wegetatywne 
części roślin. Plon świeżej masy 
i wysokość roślin przewyższa 
poziom wzorca. Odmiana mało 
podatna na głownię kolb, a bar-
dziej na głownię łodyg. W nieco 
większym stopniu okazała się 
też podatna na wyleganie. Przy-
datna do uprawy na kiszonkę w 
mniej sprzyjających warunkach 
termicznych oraz na wcześniej-
szy zbiór. 

Geoxx (RAGT). Odmiana SC, 
kiszonkowa, średniowczesna, 
FAO 240. Średnio w dwóch 
sezonach wegetacyjnych uzy-
skała duży plon ogólny suchej 
masy i średni plon suchej masy 
kolb. Jedna z wcześniejszych 
odmian w swojej grupie wczes-
ności. Wykazuje dobry wigor 
w początkowej fazie wzrostu. 
Odmiana o dość wysokich 
roślinach, małej podatności 
na głownię guzowatą zarów-
no kolb jak i łodyg, natomiast 
nieco większej podatności na 
wyleganie. Przydatna do upra-
wy na kiszonkę szczególnie  
w północnym rejonie kraju.

Kompromis (KWS). Odmiana 
TC kiszonkowa, średniowczes-
na, FAO 250. Daje duże plony 
ogólne suchej masy i duże plony 
suchej masy kolb, co oznacza 
korzystną strukturę plonu. Kol-
by osiągają dojrzałość do zbioru 
na kiszonkę względnie później 

niż łodygi z liśćmi. Rośliny niezbyt wysokie, ale 
plon zielonej masy roślin większy od wzorca gru-
py średniowczesnej. Rośliny o dobrym wigorze 
w początkowej fazie wegetacji i małej podatności 
na wyleganie; porażenie przez głownię guzowatą 
kolb i łodyg nieco większe od wzorca. Odmiana 
przydatna do produkcji kiszonki na większej 
części obszaru kraju. 
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Sumas (DowAgro, Saaten Union). Odmiana 
SC na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240-250. 
Średnio w dwóch sezonach wegetacyjnych two-
rzyła duży plon ogólny suchej masy; plon suchej 
masy kolb był na poziomie wzorca, stąd struktura 
plonu nieco gorsza od wzorca. Kolby dojrzewają 
względnie nieco wcześniej niż wegetatywne czę-
ści roślin. Wykazuje słabszy wigor w początkowej 
fazie wegetacji. Rośliny średniej wysokości, mało 
podatne na wyleganie. Większa od wzorca wrażli-
wość roślin na porażenie przez głownię guzowatą. 
Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę na 
terenie całego kraju. 

Grupa średniopóźna
Ułan (HR Smolice). Odmiana TC kiszonkowa, 
średniopóźna, FAO 270. Daje bardzo duży plon 
ogólny świeżej i suchej masy oraz duży plon su-
chej masy kolb. Mniej korzystna struktura plonu 
suchej masy. Odmiana wykazuje dobry wigor  
w początkowym okresie wegetacji. Tworzy dość 
wysokie rośliny, mało podatne na wyleganie,  
a nieco bardziej na porażenie przez głownię guzo-
watą. Przydatna do uprawy na kiszonkę, szczegól-
nie w rejonach o dłuższym okresie wegetacji.

dr inż. Jerzy Siódmiak
COBORU Słupia Wielka



8 KUKURYDZA 2(39) 11

Fot. 1. Siewka kukurydzy 24 godziny  
po ustąpieniu przymrozków

Wrażliwość kukurydzy na wiosenne przymrozki
Warto o tym pamiętać w przyszłości!

W zestawieniu poniżej podane są tem-
peratury zanotowane w Smolicach w 

feralnym 1-szym tygodniu maja bieżącego roku.

Z licznych telefonów otrzymywanych od rol-
ników wiemy, że były rejony z odnotowanymi 
niższymi temperaturami, nawet minus 11ºC przy 
gruncie. Czy w takich warunkach termicznych 
jest szansa, by plantacja kukurydzy przetrwała 
trzydniową falę przymrozków? 

Okazuje się, że w większości przypadków 
tak. Na pierwszy rzut oka siewki kukurydzy 
nie wyglądają dobrze – blaszki liściowe zostały 
zwarzone przez niską temperaturę, na zdjęciu 
nr 1 widać wyraźnie ciemno-wodniste obszary 
liścia, gdzie doszło do zniszczenia tkanki. Choć 
uszkodzenia liści są najbardziej rzucającym się 
objawem, kluczowym obszarem zainteresowania 
plantatora powinno być nie to, co nad ziemią, ale 
co poniżej. 

Około 1,5 cm pod powierzchnią gleby znajduje 
się tzw. „growing point” czyli stożek wzrostu 
młodej siewki. Podczas wschodów koleoptyl 
przebija się przez glebę a elementem łączącym 
go z ziarniakiem jest pierwsze międzywęźle 
zwane mezokotylem. W miarę zbliżania się do po-
wierzchni mezokotyl „wyczuwa” promieniowanie 
słoneczne, które zatrzymuje proces wydłużania 
pierwszego międzywęźla. Dzięki temu mechani-
zmowi, niezależnie czy ziarniak został wysiany na 
głębokość 8 cm czy 4 cm, stożek wzrostu rośliny 
jest osadzony na tej samej głębokości ok. 1,5 cm 
pod powierzchnią gleby, natomiast siewki będą 
się różnić długością pierwszego międzywęźla 
łączącego stożek wzrostu z ziarniakiem. 

Częściowe uszkodzenia blaszek liściowych nie 
prowadzą automatycznie do obumarcia młodej 

rośliny (zdjęcia nr 2 i 3), natomiast uszkodzenie 
stożka wzrostu jest dla siewki wyrokiem śmier-
ci. 

To właśnie umiejscowienie najczulszego miej-
sca w całej siewce 1,5 cm pod powierzchnią gleby 
powoduje, że kukurydza – pomimo swojego tropi-
kalnego rodowodu – jest stosunkowo odporna na 
pojedyncze przypadki uszkodzeń na-powierzch-
niowych. Nie tylko zresztą z powodu przymroz-
ków, ale także gradu czy przypalenia nawozami 
azotowymi. Dopiero w fazie V6 (licząc liście  
z wysuniętą w pełni blaszką liściową z pochwy 
poprzedniego liścia) stożek wzrostu wysuwa się 
nad powierzchnię gleby. Mamy wtedy najczęściej 
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Fot. 2. Siewka kukurydzy po ocenie uszkodzeń 
posadzona w doniczce

Fot. 3. Siewka kukurydzy w fazie pełnego 4-go liścia, widoczny liść 5.  
Brak uszkodzeń na świeżych przyrostach – 15 dni po ustąpieniu  

przymrozków

miesiąc czerwiec, a tym samym minimalne ryzy-
ko wystąpienia przymrozków. 

Co zatem robić po wystąpieniu przymroz-
ków? Otóż trzeba plantację kukurydzy zostawić 
w spokoju przez parę dni. Jeżeli rośliny nie będą 
uszkodzone dotkliwie, pierwsze symptomy 
regeneracji będą widoczne już po 4-10 dniach. 
Plantacja zregeneruje się szybciej, gdy po przy-
mrozkach nastąpi okres sprzyjający zarówno pod 
względem temperatury jak i wilgotności gleby, 
natomiast proces ten będzie spowolniony jeżeli 
chłody będą się utrzymywać. Wyraźną oznaką, 
że roślina podjęła wzrost i rozwój jest pojawienie 
się kolejnego liścia na siewce (zdjęcie nr 3). 

Przesłanką do zasiania plantacji od nowa 
jest brak nowego liścia na siewkach, a także 
wyraźne uszkodzenia w obrębie stożka wzrostu. 
Nieuszkodzona tkanka łodygi pod powierzchnią 
gruntu powinna zachować biało-żółty kolor  
a także zwięzłą, sztywną strukturę. Odejście od 
tej normy w przypadku 20 lub więcej procent 
siewek na plantacji jest przesłanką dla rolnika 
wskazującą, że mróz przeniknął przez ochronną 
warstwę gleby do stożka wzrostu i plantacji ura-
tować się nie da.

Wieloletnie obserwacje na licznych materia-
łach hodowlanych wskazują, że najbardziej ne-

wralgiczną fazą rozwojową 
kukurydzy na przymrozki 
są początki wschodów, czyli 
tzw. szpilkowanie. Kiedy 
więc siać plantację kuku-
rydzy? Gdy rozmawiam  
z polskimi rolnikami, padają 
odpowiedzi w przedziale od 
15 kwietnia do 15 maja. Na-
siona muszą po prostu trafić  
w dostatecznie ogrzaną zie-
mię, aby procesy enzyma-
tyczne w spęczniałym ziar-
niaku mogły ruszyć z miejsca 
– w przypadku europejskich 
kukurydz tym progiem jest 
6ºC, ale w przypadku ame-
rykańskich norm jest to już 
10ºC (50ºF). W przeciwnym 
razie może się zdarzyć, że 
spęczniały ziarniak zacznie 
butwieć. Dlatego kukury-
dzę trzeba siać tak szybko 
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jak warunki termiczne gleby pozwolą – od 15 
kwietnia w woj. dolnośląskim do często 15 maja 
w północnych rejonach Podlasia.

Reasumując, wiosenne uszkodzenia plantacji 
wyglądają na pierwszy rzut oka często gorzej niż 
są w rzeczywistości. W miejscu uszkodzonych 
tkanek liścia pojawiają się ciemniejsze plamy po 
upływie doby (zdjęcie nr 2), by przejść w obu-
marłe, słomiasto-brązowe place parę dni później 
(zdjęcie nr 3). Ewentualna obniżka plonu związa-
na jest nie tyle ze stratą części blaszki liściowej, 
co ze zmniejszoną obsadą roślin na jednostce 
powierzchni w przypadku wypadów części ro-
ślin. Sama częściowa defoliacja siewek prowadzi 
najczęściej do nieznacznego opóźnienia rozwoju 

roślin. W przypadku 1000 hektarów obsianych 
kukurydzą w samych Smolicach, z tytułu wystą-
pienia majowych przymrozków nie straciliśmy 
nawet jednego ara plantacji. Mam nadzieję, że ten 
artykuł pomoże rolnikom w podjęciu właściwej 
decyzji po wystąpieniu przymrozków, a także 
uchroni wiele plantacji przed niepotrzebnym 
przesianiem. 

dr Janusz Rogacki
HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR

Zbiór kukurydzy w technologii ziarnowej

Kukurydza uprawiana na ziarno w zależności od technologii zbioru daje możliwość uzyska-
nia różnego rodzaju pasz: ziarno kiszone, ziarno suche oraz trzy rodzaje CCM – różniące się 
zawartością włókna. CCM (Corn-Cob-Mix) I i II to zmielone ziarno i osadki kolb kukurydzy 
przeznaczone na paszę dla trzody chlewnej, a CCM III to rozdrobnione całe kolby wraz z liśćmi 
okrywowymi dla bydła.

Wilgotność zbieranego ziarna

Termin uzyskania dojrzałości omłotowej 
zależy od wczesności odmiany oraz 

przebiegu pogody. Z większości zaleceń wynika, 
że zbiór można rozpocząć po osiągnięciu przez 
kukurydzę dojrzałości pełnej, przy wilgotności 
ziarna poniżej 35%. Przy ocenie organolep-
tycznej jest to tzw. stadium czarnej plamki, 
czyli powstanie niewielkiego sczernienia przy 
zarodku ziarniaka. W stadium czarnej plamki 
ziarno może mieć wilgotność około 38%, ale 
w roku ciepłym i suchym również około 30%. 
Dlatego obecnie w warunkach krajowych jako 
typową dla młóconego ziarna należy przyjąć 
wilgotność około 30%. Jest to uzasadnione 
bardzo szerokimi możliwościami doboru odmian 
do rejonu uprawy jak również dużymi kosztami 
energii do suszenia. Wilgotność zbieranego ziar-
na, jest też bardzo ważnym parametrem wpły-

wającym na jakość zbieranego plonu, ponieważ 
stopień uszkodzeń omłacanego ziarna jest tym 
większy im wyższa jest jego wilgotność. Przy 
zawartości wody w ziarnie wynoszącej ponad 
35%, większa jest masa kolb, liści okrywowych 
i rdzeni, co powoduje większe obciążenie ze-
społu młócącego, spadek jego przepustowości  
i trudniejsze rozrywanie liści okrywowych. Przy 
dużej wilgotności maleje też stopień przesiewu 
ziarna przez klepisko i zwiększają się uszkodze-
nia ziarna. Znacznie trudniej oddziela się ziarna 
od kolb, co zwiększa jego niedomłot i rosną 
straty w niewymłóconym ziarnie. Jedynie tylko 
w przypadku bardzo niekorzystnych warunków 
pogodowych (jak to miało miejsce w 2010 roku) 
lub późno dojrzewających odmian powinno się 
decydować o rozpoczęciu zbioru kombajnowego 
przy wyższej wilgotności, ale nie przekraczającej 
40%.
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Metody zbioru

Kukurydzę przeznaczoną na ziarno pa-
szowe można zbierać następującymi 

metodami:
a) ręcznie – na małych plantacjach oraz w trud-

nych warunkach terenowych – obrywając 
kolby ręcznie i gromadząc je bezpośrednio 
na środku transportowym,

b) adaptowanymi kombajnami zbożowymi 
– obecnie do zbioru kukurydzy na ziarno 
paszowe wykorzystuje się je najczęściej. Ma-
szynami tymi realizowany jest zbiór, omłot 
kolb bezpośrednio na polu oraz rozdrabnianie 
słomy,

c) kombajnami specjalnymi – obecnie już 
sporadycznie w nielicznych gospodarstwach. 
Należą do nich stare Riverre Casalis z lat 
70-tych, których kilka pozostaje jeszcze  
w użytkowaniu.

d) Adaptacja kombajnów zbożowych BIZON 
do zbioru kukurydzy na ziarno.
Przystosowanie kombajnów zbożowych do 

zbioru kukurydzy polega na zastąpieniu zespo-
łu żniwnego przez adapter obrywający kolby 
oraz na dokonaniu zmian w zespole młócącym  
i czyszczącym kombajnu. Obejmują one wymia-
nę sit na bardziej wytrzymałe Konieczna jest 
również zmiana parametrów zespołu młócące-
go, co wynika z fizycznych właściwości kolb. 
W zespole omłotowym przestrzenie między 
listwami cepowymi zakrywa się przysłona-
mi przykręcanymi do tarcz bębna. Następnie 
klepisko standardowe zastępuje się klepiskiem  
o wzmocnionej konstrukcji – zmniejszona liczba 
listew do 8 i powiększona grubość prętów przy 
ich rozstawie wynoszącym 27 mm. Wzmocniony 
jest również ruszt kierujący klepiska. Chwytacz 
kamieni przykryty jest blachą w celu zapobieże-
nia wpadania kolb, co ma na celu ograniczenie 
zakłóceń w transporcie masy do zespołu młó-
cącego. W wytrząsaczach pierwsze dwa stopnie 
klawiszy wyłożone są blachami schodkowymi 
przykręconymi do sit co zabezpiecza je przed 
odkształceniami wskutek uderzeń połamanych 
rdzeni kolb. Nad klawiszami wytrząsacza za-
kładany jest dodatkowy fartuch gumowy, który 
ogranicza prędkość przepływu masy i zapobiega 
wyrzucaniu ziarna przez bęben młócący i od-
rzutnik słomy. W zespole czyszczącym górne 
sito żaluzjowe zastępuje się sitem kieszonko-

wym, a dolne sito żaluzjowe – sitem otworo-
wym. Sito kłosowe zastąpione jest podobnie 
jak sito górne, sitem kieszonkowym. Zmiany te 
mają na celu wyeliminowanie zalepiania się sit 
oraz zwiększenie ich przesiewalności i jakości 
czyszczenia. Należy w tym miejscu nadmienić, 
że wszyscy producenci kombajnów zbożowych 
oferują wyposażenie do zbioru kukurydzy. 

Regulacja kombajnów zbożowych

Podczas zbioru kukurydzy należy zwracać 
uwagę na warunki panujące na plantacji i 

w miarę potrzeby korygować nastawy kombajnu 
w celu ograniczenia strat i uszkodzeń ziarna. 
Pierwszym zespołem roboczym mającym kon-
takt z roślinami kukurydzy jest cheder kom-
bajnu, w którym reguluje się odległość między 
wałkami wciągającymi i szerokość szczeliny 
między listwami obrywającymi kolby. Jako para-
metry wyjściowe nastaw w adapterze najczęściej 
podaje się, że odległość między wałkami wcią-
gającymi ma wynosić około 83 mm, a szczelina 
między listwami obrywającymi – 32 mm na 
wejściu i 27 mm na wyjściu. Odległość między 
zwojami przenośnika ślimakowego a dnem –  
25 mm. Jeżeli szczelina między listwami obry-
wającymi kolby jest zbyt szeroka, to będą się one 
przesmykiwały do wałków wciągających, gdzie 
zostaną uszkodzone, a ziarno ulegnie zgubieniu. 
Z kolei, gdy odległość jest zbyt mała w stosunku 
do średnicy roślin, to będzie dochodziło do za-
pchań. Odległość między wałkami wciągający-
mi również musi zostać dostosowana do średnicy 
roślin. Gdy jest zbyt duża, to łodygi nie będą 
ściągane w dół i będzie dochodziło do zapchań, 
a jeżeli jest zbyt mała, to będzie następowało 
ucinanie grubych łodyg, które przejdą dalej do 
młocarni, co będzie skutkowało obniżeniem 
jakości zbieranego plonu. Kolejne regulacje 
należy przeprowadzić w zespole młócącym.  
Podstawową charakterystykę parametrów pracy 
dla kombajnów BIZON dostosowanych do zbioru 
kukurydzy na ziarno przedstawiono w tabeli 1. 
W przypadku kombajnów innych producentów 
nastawy będą inne, więc należy kierować się in-
strukcją obsługi dla danego typu maszyny. Jeżeli 
podczas pracy zostaną stwierdzone niedomłoty, 
to w pierwszej kolejności należy zmniejszyć 
szczelinę roboczą (bez zwiększania prędkości 
obrotowej bębna), ponieważ zwiększenie pręd-
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kości obrotowej bębna młócącego powoduje  
w większym stopniu wzrost uszkodzeń ziarna 
niż zmniejszenie szczeliny omłotowej. Jeśli nie 
ma poprawy, dopiero wówczas należy zwiększyć 
prędkość obrotową bębna młócącego.

Podczas zbioru kukurydzy ziarnowej (szcze-
gólnie przy świadczeniu usług), należy pamiętać 
o możliwości wystąpienia odmiennych wa-
runków pracy na różnych polach i tym samym  
w miarę potrzeby korygować nastawy kombajnu 
w celu ograniczenia strat i uszkodzeń ziarna. Jest 
to bardzo ważne, ponieważ rolnicy uprawiają 
różne odmiany i tym samym wilgotność zbiera-
nego ziarna oraz średnica łodyg i kolb będzie się 
zmieniała. Może być nawet mocno zróżnicowana 
dla tej samej odmiany, jeżeli występują różnice 
w warunkach glebowych, terminie siewu czy 
poziomie nawożenia.

Zespół młócący kombajnu, a uszkodzenia 
ziarna

Na stopień uszkodzeń ziarna wpływ 
może także budowa zespołu młócącego.  

W kombajnach specjalnych oraz zbożowych  
z osiowym zespołem omłotowym (Case Axial-
Flow), wydzielanie ziarna z kolb następuje 
poprzez wycierające działanie bębna (odrywa-
nie ziarna od kolb), dzięki czemu uszkodzenia 
ziarna są mniejsze. Przy takim sposobie omłotu, 
zmniejsza się ilość jego uszkodzeń i zanieczysz-
czeń. Natomiast w klasycznych kombajnach 

zbożowych ze stycznym zespołem omłotowym 
wydzielanie ziarna następuje sposobem uda-
rowym, co może zwiększać jego uszkodzenia  
i zanieczyszczenie podczas zbioru przy wilgot-
nościach powyżej 30%. Różnice te zazwyczaj 
zwiększają się wraz ze wzrostem wilgotności 
zbieranego ziarna. Należy pamiętać, że rosnące 
uszkodzenia ziarna, to również zwiększające 
się straty składników pokarmowych zawartych  
w zarodkach. Ponadto pokruszone ziarno utrud-
nia proces suszenia. Przy niskich wilgotnościach 
ziarna kukurydzy podczas zbioru (poniżej 
25-30%) jakość pracy kombajnów z zespołami 
młócącymi o zasilaniu stycznym i zespołami 
usytuowanymi wzdłużnie jest podobna. 

Przystawki do obrywania kolb kukurydzy

Przystawki do obrywania kolb kukurydzy 
są wykonywane przez firmy produkujące 

kombajny i przez firmy specjalizujące się tylko 
w adapterach do kombajnów zbożowych. W tych 
konstrukcjach najczęściej są stosowane rozdrab-
niacze typu nożowego o pionowej osi obrotu, 
które tną słomę w płaszczyźnie poziomej oraz 
bijakowe o poziomej osi obrotu. Urządzenia te są 
umieszczane pod spodem adaptera – w pobliżu 
zespołów obrywających kolby. Podstawową za-
letą rozdrabniaczy montowanych na adapterach 
jest rozdrobnienie słomy, zanim przetoczą się po 
niej koła kombajnu. Wykorzystywanie tego typu 
adapterów do obrywania kolb i rozdrabniania 
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łodyg, pozwa la na dokładne i bez 
stosowania dodatkowych zabiegów 
roz drobnienie słomy.

Najkorzystniejszym rozwią-
zaniem rozdrabniania łodyg podczas 
kombajnowego zbioru kukurydzy 
jest system Rota Disc, stosowa-
ny w adapterach firmy Gering-
hoff. Producent ten specjalizuje się  
w wytwarzaniu przystawek obry-
wających kolby do kombajnów zbo-
żowych. W Rota Disc zasto sowany 
jest układ trzech walców: dwóch 
wciągających rośliny (wirniki)  
i trzeci z tarczami rozdrabniający-
mi. Walce wciągające o różnej śred-
nicy, z głowicami ślimakowymi do 
wprowa dzenia łodygi między listwy 
obrywające, jednocześnie ściągają 
łodygę do dołu i wprowadzają ją 
na tarcze tnące. Walce składają się 
z pierś cieniowych segmentów, któ-
rych wydłużone krawędzie boczne 
są jedno cześnie krawędziami prze-
ciwtnącymi dla noży wchodzących 
w przestrzenie między segmenta-
mi oraz roz drabniającymi łodygę 
wzdłużnie. Tarcze tnące, obracające 
się odwrotnie do kierunku przepły-
wu zbieranego materiału, rozdrab-
niają w sposób ciągły wciągnięte 
łodygi kukurydzy i rozrzuca ją 
pocięte poprzecznie i wzdłuż-
nie odcinki roślin. Znajdujące się  
w przekładni sprzęgło przecią-
żeniowe jest chłodzone olejem, 
co znacznie lepiej chroni przed 
uszkodzeniami zarówno samą prze-
kładnię, jak i wirniki, a zwłaszcza 
wałek tarcz tnących. Zastosowa-
nie tego typu zespołu do ścinania  
i rozdrabniania łodyg, pozwa la: 
uprościć organizację pracy, uzy-
skać równe i niższe ściernisko oraz 
zmniejszyć zapotrzebowanie mocy 
w stosunku do konwencjonalnych 
adapterów. Ponadto, dokładne i bez 
stosowania dodatkowych zabiegów 
roz drobnienie słomy, umożliwia 
bezpośrednio po zbiorze wykony-

Kombajny zbożowe mogą być wyposażane w gąsienicowe układy 
jezdne, które umożliwiają zbiór na rozmokłych polach

Sieczkarnie samojezdne z zamontowanym adapterem do obrywania 
kolb mogą zbierać kukurydzę na CCM-III

Do odbioru ziarna od kombajnów podczas zbioru kukurydzy coraz 
częściej są wykorzystywane wozy przeładowcze
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wanie zabiegów uprawowych, co w przypadku 
późnego zbioru kukurydzy na ziarno jest spra wą 
bardzo istotną.

Bezrzędowa przystawka do obrywania 
kolb kukurydzy

Firma Kemper wprowadziła do praktyki 
bezrzędowe przystawki do zbioru kuku-

rydzy na ziarno typu CornStar 206 i CornStar 
208 o szerokości roboczej 4,5 i 6,0 m. O sukcesie 
nowego rozwiązania firmy Kemper decyduje 
rotor z sześcioma palcami, który w pierwszej 
kolejności naprowadza rośliny do szczeliny 
obrywającej kolbę, a następnie oberwane kolby 
przemieszcza do poprzecznego przenośnika 
ślimakowego. Takie rozwiązanie jest bardzo 
korzystne, ponieważ  wyeliminowało podatne na 
zużycie wciągacze łańcuchowe. Nowe przystaw-
ki mają zwartą budową (od dotychczasowych 
konstrukcji są krótsze o 40 cm) oraz niską masę 
wskutek 40 cm odległości między dziobami, 
które tym samym są znacznie węższe i lżejsze. 

Zbiór na CCM

Zbiór na CCM może być realizowany 
przystosowanym kombajnem zbożowym, 

maszynami do zbierania kolb tzw. pikerami lub 
sieczkarnią zbierającą wyposażoną w adapter 
do obrywania kolb. Zebraną mieszaninę ziarna 
i rdzeni lub kolby właściwe najlepiej mielić 
specjalnymi młynami ze względu na większą 
ich wydajność oraz możliwość uzyskania wy-
maganego rozdrobnienia surowca. W przypadku 
ich braku można wykorzystywać również popu-
larne rozdrabniacze uniwersalne typu „Bąk” itp. 
Optymalnym terminem zbioru tego kierunku 
użytkowania kukurydzy jest zawartość suchej 
masy w kolbach rzędu 53-55%, co odpowiada 
początkowi dojrzałości pełnej ziarna i jego wil-
gotności około 40%. 

Słomę najlepiej rozdrobnić podczas zbioru

Po zbiorze kukurydzy na ziarno lub CCM, 
na polu pozostaje duża ilość resztek po-

żniwnych – łodygi z liśćmi, rdzenie kolbowe 
oraz liście okrywowe kolb. Dlatego też łodygi 
wraz z liśćmi należy rozdrobnić na sieczkę  
o długości nie większej niż 10 cm. Należy rów-
nież pamiętać, by wysokość pozostawianego 
ścierniska była jak najniższa. Trzeba się starać, 

by zagospodarowanie resztek było wykonane jak 
najszybciej po zbiorze, ponieważ im dłuższy bę-
dzie okres ich rozkładu po wymieszaniu z glebą, 
tym więcej składników będzie dostępnych dla 
roślin w kolejnym roku. W wyniku dokładnego 
rozdrobnienia a następnie przyorania resztek 
pożniwnych kukurydzy, zniszczeniu ulegają 
zimujące w nich szkodniki (do około 80% omac-
nicy prosowianki).

W przypadku gdy po zbiorze ziarna, na polu 
pozostały nie rozdrobnione łodygi kukurydzy, 
do ich rozdrobnienia mogą być wykorzystywa-
ne rozdrabniacze resztek pożniwnych i gałęzi, 
które zapewniają dokładne rozdrobnienie ło-
dyg zarówno wzdłuż jak i w poprzek włókien.  
W tym celu można również stosować sieczkarnie 
zbierające wyposażone w przyrządy do zielonek 
niskich lub ścinacze bijakowe. Wymagają one 
przed rozpoczęciem pracy dokonania zmian  
w kształcie kanałów wyrzutowych w celu za-
pewniania równomiernego rozrzucenia rozdrob-
nionej słomy po powierzchni pola. Utrudnieniem 
dla pracy sieczkarni będzie przygniecenie 
części rzędów z łodygami przez koła kombajnu,  
w wyniku czego nawet połowa nie rozdrobnio-
nych łodyg może być pozostawiona na polu, gdyż 
nie zostanie zebrana przez przyrząd do zielonek 
niskich. Do rozdrobnienia mniejszych ilości su-
chej słomy kukurydzianej z równoczesnym jej 
wymieszaniem można również (ale z gorszym 
skutkiem) wykorzystać ciężkie brony talerzowe, 
którymi należy pracować ukośnie do kierunku 
rzędów w dwa ślady.

dr inż. Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Przedwschodowe możliwości regulacji zachwaszczenia  
w kukurydzy

Areał uprawy kukurydzy w Polsce utrzymuje się od kilku lat na poziomie około 700.000 ha 
i mimo dającego się zauważyć spadkowi powierzchni użytkowania na ziarno dzięki wzrostowi 
zainteresowania uprawą na kiszonkę udział jej w ogólnej strukturze powierzchni uprawy zbóż 
jest nadal znaczący.

W początkowych stadiach rozwojowych tj. od 
wschodów aż do zakrycia międzyrzędzi, kukury-
dza jest szczególnie wrażliwa na zachwaszczenie. 
Sprzyja temu punktowy wysiew w szerokiej roz-
stawie do 75 cm w dość późnym terminie, oraz 
powolne tempo wzrostu roślin, których wschody 
w niesprzyjających warunkach pogodowych 
mogą wydłużyć się nawet do trzech-czterech ty-
godni. Natomiast w drugiej połowie wegetacji po 
ustaniu działania odchwaszczającego niektórych 
herbicydów „krótkodziałających”, kukurydza 
może być narażona na zachwaszczenie wtórne. 
Poprzez zacienianie stanowiska prowadzi ono 
do opóźnienia dojrzewania kukurydzy oraz 
pogarszania parametrów jakościowych ziarna. 
Oprócz tego zbyt duży udział chwastów gru-
bołodygowych powoduje utrudnienia w zbiorze  
i późniejszej uprawie roli pod rośliny następ-
cze, a także zwiększa zapas nasion chwastów 
w glebie. Szerokozakrojone badania nad oceną 
występowania zachwaszczenia wtórnego w ku-
kurydzy prowadzone przez pracowników IUNG 
w rejonie Dolnego Śląska wykazały, że problem 
ten dotyczył aż 53% plantacji, natomiast na 17% 
plantacjach wystąpiło ono w stopniu dużym 
tj. od 31-50% pokrycia powierzchni gleby. Tak 
więc podstawowym czynnikiem warunkującym 
powodzenie tej uprawy niezależnie od kierunku 
użytkowania jest utrzymanie plantacji wolnej od 
konkurencyjnego oddziaływania chwastów przez 
cały sezon wegetacyjny aż do zbioru.

Podstawą ochrony kukurydzy przed chwa-
stami jest konieczność  stosowania herbicydów 
– chemicznych środków chwastobójczych  
z możliwością ich aplikacji od siewu aż do póź-
nych faz rozwojowych kukurydzy. W ostatnich 
latach wczesne przedwiośnie skłania wielu planta-
torów do siewu kukurydzy już w II i III dekadzie 
kwietnia, a w celu zapewnienia odpowiednich 
warunków wilgotnościowych dla wschodzących 
roślin często decydują się na przedwschodowe sto-
sowanie herbicydów. Zmienne warunki pogodo-

we, znaczne ochłodzenie a nawet przymrozki oraz 
brak opadów po siewie powodują, że zwalczenie 
chwastów po wschodach kukurydzy jest dość 
ryzykowne ze względu na możliwość wzrostu 
fitotoksycznego oddziaływania herbicydów, wy-
stąpienia silnych uszkodzeń liści i zahamowania 
wzrostu roślin. Prowadzi to często do znacznego 
opóźnienia wykonywania zabiegów nalistnych, 
natomiast taki przebieg pogody rzadko szkodzi 
chwastom, które w tym czasie osiągają wysokie 
stadia rozwojowe i są trudne do zwalczenia.

Wczesną wiosną po siewie kukurydzy poja-
wiają się głównie chwasty dwuliścienne typowe 
dla zbóż ozimych lub jarych między innymi: 
gwiazdnica pospolita, chwasty krzyżowe jak tasz-
nik pospolity, tobołki polne, rzodkiew świrzepa, 
gorczyca polna, niektóre gatunki rumianowate, 
a także stulicha psia, przytulia czepna, nieza-
pominajka polna. Jednak do najgroźniejszych 
chwastów dwuliściennych kukurydzy wciąż 
zalicza się komosę białą, szarłat szorstki, psiankę 
czarną, rdesty, a na gorszych stanowiskach bratek 
polny i przetaczniki, natomiast w grupie jedno-
liściennych nadal dominują ciepłolubne chwasty 
prosowate chwastnica jednostronna i włośnice, 
których masowe wschody obserwuje się w poło-
wie maja i na początku czerwca. Na niektórych 
słabych stanowiskach glebowych problem mogą 
stanowić gatunki chwastów wieloletnich, takich 
jak: ostrożeń polny, powój polny czy perz właści-
wy. Natomiast w wieloletniej uprawie kukurydzy 
na tym samym stanowisku lub w warunkach 
bezorkowych technologii uprawy zwłaszcza 
w pierwszych latach stosowania zagrożeniem 
staje się bylica pospolita o bardzo wysokiej sile 
konkurencyjnego oddziaływania zarówno na 
kukurydzę jak i na pozostałe gatunki chwastów, 
co w skrajnych przypadkach może prowadzić do 
jej kompensacji. 

W ostatnich latach do regulacji zachwaszcze-
nia w uprawie kujkurydzy znacznie zmniejszyła 
się lista środków, których działanie było uzupeł-
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nione atrazyną. Do nich należały między innymi 
herbicydy zawierające pendimetalinę. Obecnie 
w doborze znajduje się jedynie Pendigan 330 
EC – środek pobierany przez korzenie i części 
nadziemne chwastów w okresie ich kiełkowa-
nia i wschodów. Zatem chwasty jednoliścienne 
głównie prosowate oraz niektóre dwuliścienne 
są skutecznie zwalczane na ogół we wczesnych 
fazach rozwojowych przez ten herbicyd.

W przedwschodowym zwalczaniu chwastów 
dużą rolę odgrywają herbicydy zawierające 
substancję aktywną acetochlor. Środki te prze-
nikając do gleby wykazują hamujące działanie 
na kiełkowanie i wschody zarówno gatunków 
jednoliściennych głównie prosowatych jak i typo-
wych dla tej uprawy gatunków dwuliściennych. 
Do tych herbicydów należą: Guardian Max 840 
EC, Trophy 768 EC i Trophy 840 EC, stosowane 
w dawce 2-2,5 l/ha mogą być używane nie tylko 
przed wschodami kukurydzy, ale również po 
wykiełkowaniu chwastów – od fazy pierwszego 
liścia do fazy trzech liści kukurydzy. Jednak na 
słabszych stanowiskach glebowych, gdzie mogą 
licznie pojawiać się chaber bławatek, gorczyca 
polna, mak polny, rumian polny czy przytulia 
czepna środki te wykazują słabe działanie chwa-
stobójcze. Do skutecznego działania wymagają 
odpowiedniego uwilgotnienia gleby, natomiast 
przy  braku wilgoci należy wymieszać je przed 
siewem z glebą, gdyż skuteczność ich działania 
może gwałtownie się obniżyć.

Natomiast Guardian Complete Mix 664 EC to 
gotowa formulacja zawierająca dwie substancje 
aktywne: acetochlor oraz terbutyloazynę należącą 
do grupy triazyn o znacznie krótszym okresie 
zalegania w glebie od wycofanej z użycia atrazyny 
i o bardziej korzystnym tzw. profilu środowisko-
wym. Herbicyd ten może być stosowany zarówno 
doglebowo, jak i nalistnie – od fazy pierwszego 
liścia do fazy trzech liści kukurydzy. W dawce 
3,5 l/ha zwalcza jednoroczne chwasty jednoli-
ścienne i znacznie większe spektrum chwastów 
dwuliściennych od poprzednich herbicydów za-
wierających jedynie acetochlor. 

Wiosną po wykiełkowaniu chwastów, ale przed 
wschodami kukurydzy często w warunkach 
uproszczonej technologii uprawy dobrym roz-
wiązaniem jest stosowanie mieszanin herbicydów 
zawierających substancje aktywne acetochlor  
i glifosat. Guardian Max 840 EC i Trophy 840 EC 

w dawce 2-2,5 l/ha mogą być stosowane łącznie z 
Roundup Energy 450 SL (1-2 l/ha) lub z Roundup 
Max 680 SG (1-1,5 l/ha). Substancje aktywne 
tych mieszanin wykazują działanie komplekso-
we, gdyż acetochlor niszczy kiełkujące nasiona 
chwastów w glebie, a glifosat – już wykiełkowane, 
zielone chwasty.

Przy późniejszym, majowym siewie kukury-
dzy na plantacjach, gdzie można spodziewać się 
masowego wystąpienia chwastów jednoliścien-
nych głównie prosowatych wypróbowanym, bo 
już używanym od wielu lat herbicydem w uprawie 
kukurydzy, jest Dual Gold 960 EC. Zawiera sub-
stancję aktywną S-metolachlor, stosowany jest w 
dawce 1,5 l/ha i wymaga starannie uprawionej, 
wilgotnej gleby, a w razie braku wilgoci można go 
również stosować przed siewem kukurydzy.

W terminie przedwschodowym do wyboru 
pozostaje również Boreal 58 WG środek chwa-
stobójczy, o działaniu systemicznym zawierający  
w swym składzie dwie substancje aktywne – flu-
fenacet oraz izoksaflutol. Stosowany doglebowo  
z bardzo dobrym skutkiem niszczy wiele gatun-
ków chwastów dwuliściennych, jak: dymnica 
pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, 
jasnoty, komosa biała, rumianowate, szarłat 
szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, sa-
mosiewy rzepaku, natomiast gorzej radzi sobie  
z gatunkami jednoliściennymi w tym z chwastnicą 
jednostronną. W ofercie firmy Bayer CropScience 
pojawił się w tym roku nowy środek doglebowy 
Adengo 315 SC o bardzo bogatej liście zwalcza-
nych gatunków chwastów jedno i dwuliściennych. 
Zawiera w swym składzie dwie substancje czynne 
– isoksaflutol z grupy inhibitorow syntezy bar-
wnikow oraz tiankarbazon metylu z grupy inhibi-
torów syntezy acetylomleczanowej(ALS). Środek 
pobierany jest zarówno przez korzenie jak i łodygi 
chwastów, a działając systemicznie rozprowadza-
ny jest w całej roślinie prowadząc do jej całkowite-
go zniszczenia. Przy dobrym uwilgotnieniu gleby 
środek może zapewnić czyste stanowisko przez 
długi okres czasu, zapobiegać kiełkowaniu ga-
tunków ciepłolubnych, późnowschodzących oraz 
nie dopuszczać do pojawiania się zachwaszczenia 
wtórnego gatunków prosowatych.

Następnym z listy herbicydów przeznaczo-
nych do przedwschodowego i powschodowego 
zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie 
prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy 



CEMILK 222  
CESTER 230  
CEKLAD 235  
ALOMBO  
CEMAX 245  
CELIO 250  
CEFIN

PYROXENIA (FAO 130) – najwcześniejsza kiszonka w Polsce

CODIMI (FAO 190) – na ziarno i kiszonkę na północy Polski na wszystkich typach gleb

ALOMBO (FAO 230) – rekordowe plony ziarna (na grysy) i kiszonki

CESKOR (FAO 240) NOWOŚĆ – plon ziarna 105,8 % wzorca w doświadczeniu na północy Polski

CELIVE (FAO 245) – wyjątkowy plon skoncentrowanej energii

TIARA (FAO 260) – plastyczność i odporność na suszę

MIESZAŃCE Z OSEVY dla najbardziej 

wymagających 

hodowców

R O Z S Z E R Z A M Y  O F E R T Ę !
rzepak ozimy

OPUS
•najwcześniejsza odmiana rzepaku

•wysoki plon ziarna

OKSANA
•nowy typ wydajnego, silnie rozgałęziającego 

się rzepaku 

PL-2 TURBO
•intensywna mieszanka wieloletnia na 

stanowiska o niedoborze wody

PL-4 UNIWERSALNA 
•wysokowydajna mieszanka na zróżnicowane 

stanowiska

PL-3 WYSOKOBIAŁKOWA
•niedrogie źródło wysokojakościowego 

białka (30 % lucerny)

PL-5 KOŚNO-PASTWISKOWA
•białko ze słabszych stanowisk (15% koni-

czyny białej)

mieszanki pastewne traw
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jest Lumax 537,5 SE mieszanina trzech substancji 
aktywnych S-metolachloru należącego do acet-
amidów, terbutylazyny związku z grupy triazyn 
oraz mezotrionu związku z grupy trójketonów. 
Zabieg tym herbicydem wykonuje się po siewie 
kukurydzy przed jej wschodami lub bezpośrednio 
po wschodach do fazy 3 liści rośliny uprawnej  
w zalecanej dawce: 3,5-4 l/ha. Chwastami wraż-
liwymi na jego działanie są: blekot pospolity, 
bodziszek drobny, chaber bławatek, chwastnica 
jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, 
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa 
biała, krzywoszyj polny, kurzyślad polny, mak 
polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczy-
kowy, przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, 
rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, 
tobołki polne, wilczomlecz obrotny. Charaktery-
zuje się również długim okresem działania i za-

pobiega pojawianiu się zachwaszczenia wtórnego 
głównie chwastów dwuliściennych.

Podstawowym celem stosowania herbicydów 
jest ograniczenie konkurencyjnego oddziaływa-
nia chwastów do takiego stopnia, by nie wpły-
wały one ujemnie na wysokość i jakość plonów.  
W kukurydzy charakteryzującej się małą konku-
rencyjnością w stosunku do chwastów w począt-
kowym okresie wzrostu istnieją duże możliwości 
intensywnej ochrony chemicznej przed zachwasz-
czeniem zaraz po siewie i utrzymania plantacji 
w czystości do momentu zwarcia międzyrzędzi, 
gdy zagrożenie ze strony chwastów jest znacznie 
mniejsze.

Hanna Gołębiowska
Instytut Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa – PIB,
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli 

Wrocław

USŁUGOWE WAPNOWANIE PÓL
Firma Zbigniew Żołna AGROTECHNIKA świadczy usługi rolnicze  

w zakresie wapnowania pól oraz rozsiewu nawozów mineralnych.
Średnio rocznie wykonujemy rozsiew na areale 5 tysięcy hektarów. 
Potencjał możliwości powyższych usług stawia naszą firmę w czołówce polskich 
przedsiębiorstw usługowych w branży rolnej. Sukces w pozyskiwaniu zlecenio-
dawców zapewnia nam użytkowany nowoczesny sprzęt, doskonale przygotowana 
grupa operatorów-mechaników, elastyczność w ustalaniu terminów oraz niskie 
ceny za najwyższej jakości usługi.
Usługi rolnicze wykonujemy na bazie wieloletnich umów gwarantujących termi-
nowość i jakość świadczonych usług a także stabilności cen.
   Zbigniew Żołna
   AGROTECHNIKA
   Siedlce 28J/2
   59-300 Lubin
   kontakt telefoniczny pod nr telefonów:
   tel. kom. 695-150-150

            605-435-388
   tel./fax 76 844-92-70
                           e-mail:  zbigniew.zolna@interia.pl
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Maister® i akcja promocyjna Maister Pak®  
w pytaniach i odpowiedziach

Uprawa kukurydzy zajmuje dominującą pozycję w wielu częściach naszego kraju, jak np. 
Podlasie i wschodnia część Mazowsza. Kiszonka z kukurydzy jest niezbędna przy produkcji 
mleka, jako podstawowy składnik w żywieniu krów. Wielu rolników chętnie uprawia tę ro-
ślinę na ziarno, szczególnie ci, którzy posiadają słabsze gleby. Miniony rok był bardzo dobry, 
jeśli chodzi o ceny. Mimo czasami słabszych plonów i tak opłacalność tej uprawy była bardzo 
wysoka.

Kukurydza cieszy się uznaniem rolni-
ków z uwagi na wcześniej wspomniane 

czynniki oraz prostą technologię produkcji.  
W uprawie tej chemiczna ochrona też nie jest 
skomplikowana i zbyt rozbudowana. Niekiedy 
rolnicy wykonują zabiegi przeciw szkodnikom: 
mszyce, ploniarka, omacnica prosowianka. 
Najczęściej jednak preparaty chemiczne stosuje 
się tylko do zwalczania chwastów. Kukurydza 
z racji specyficznych cech swego gatunku jest 
bardzo wymagająca pod względem zwalczania 
chwastów. Po wycofaniu preparatów zawie-
rających atrazynę odchwaszczanie nastręcza 
plantatorom wielu problemów, zwłaszcza  
w latach o skrajnych warunkach pogodowych. 
W ostatnich latach zdarzały się długie okresy 
suszy, okresy ciągłych opadów, na to nakładały 
się niskie temperatury. Dostosowanie preparatu 
do trudnych warunków pogodowych i specyfiki 
zachwaszczenia oraz wykonanie zabiegu może 
sprawiać rolnikom wiele problemów.

Odchwaszczanie kukurydzy nastręcza wiele 
pytań, które często zadają plantatorzy. Najczęst-
sze spośród nich to:

Jaki preparat zastosować: doglebowy czy 
nalistny?

Wtedy, gdy wilgotność gleby i warunki 
atmosferyczne (występujące opady 

deszczu) są korzystne oraz spodziewane spek-
trum zachwaszczenia odpowiada zakresowi 
działania preparatu doglebowego jest to najbar-
dziej efektywny sposób zwalczania chwastów.  
W innych przypadkach, kiedy wiosna po zasie-
wie jest sucha, gleba jest słabsza oraz kiedy na 
plantacji występują chwasty, których nie zwal-
czają preparaty doglebowe, lepiej zastosować jest 
środek nalistny np. Maister® 310WG.

W jakiej fazie rozwojowej stosować Mai-
stra 310WG?

Rejestracja preparatu obejmuje zakres 
stosowania od 2 do 6 liści kukurydzy. 

Aby herbicyd spełnił swoją rolę i działał najle-
piej, powinien być stosowany w momencie, gdy 
chwasty są w młodych fazach rozwojowych,  
tj. 2-6 liści chwasty dwuliścienne i prosowate, 
a perz właściwy 15-20 cm wysokości. Z reguły 
kukurydza ma wtedy wysokość ok. 4 liści. Wa-
runki pogodowe mogą powodować nierówny 
rozwój chwastów i kukurydzy.

Czy Maister 310WG należy stosować w 
jednej dawce czy w dawkach dzielonych?

Dawki dzielone Maistra 310 WG dają  
w większości przypadków lepszą sku-

teczność. Z jednej strony pojedyncze zabiegi 
przy dawkach dzielonych stosujemy na mniejsze 
chwasty niż jedną dawkę, a z drugiej strony  przy 
dawkach dzielonych, drugi oprysk jest z reguły 
późniejszy, co ma wpływ na lepsze przeciw-
działanie zachwaszczeniu wtórnemu.  Dawki 
dzielone stosuje się również wtedy, gdy podczas 
suszy chwasty rosną szybciej niż roślina chro-
niona. Innym czynnikiem przemawiającym za 
takim właśnie systemem jest to, że w stresowych 
warunkach dla wzrostu kukurydzy mniejsza 
dawka jest mniej przez nią odczuwalna.

Co z zastosowaniem Maistra 310WG, gdy 
są duże różnice temperatury między dniem  
a nocą, a chwasty znajdują się już w zaawan-
sowanych fazach rozwojowych?

W takich wypadkach należy wybrać 
mniejsze zło, czyli lepiej wykonać 

zabieg z ryzykiem fitotoksyczności niż czekać 
aż chwasty przerosną. Zbyt duża kukury-
dza może negatywnie zareagować na zabieg,  





22 KUKURYDZA 2(39) 11

a z drugiej strony skuteczność aplikacji prepa-
ratu na przerośnięte chwasty może okazać się 
niewystarczająca.

Co sprawia, że Maister 310WG należy do 
najbardziej bezpiecznych preparatów o dzia-
łaniu powschodowym?

W herbicydzie Maister 310 WG oprócz 
substancji aktywnych foramsulfuronu 

i jodosulfuronu jest dodatkowa substancja osło-
nowa chroniąca kukurydzę – izoksadifen etylo-
wy. Jest to specjalny dodatek zwany sejfnerem, 
który przyspiesza rozkład substancji czynnych 
w roślinie chronionej tak, aby substancje te nie 
wpływały na nią negatywnie. 

Komosa biała jest gatunkiem trudnym 
do zwalczenia, gdy jest przerośnięta a szcze-
gólnie przy dłuższych okresach suszy po jej 
wschodach. Jak w takich warunkach stosować 
Maister 310WG?

Wymieniony gatunek chwastu w normal-
nych warunkach i przy określonych  

w etykiecie fazach rozwojowych jest wrażli-
wy i bardzo dobrze zwalczany przez preparat. 
Częściej występują skrajne warunki określone  
w pytaniu tj. przerośnięte rośliny, okresowa su-
sza niż warunki tzw. normalne, szczególnie kie-
dy rolnicy uprawiają kukurydzę na polach, gdzie 
stosowane były nawozy organiczne. Kompen-
sacja komosy jest wtedy bardzo duża – czasami 
dochodzi do kilkuset roślin na m2. Większe jest 
ryzyko, że w momencie zabiegu chwasty będą 
przerośnięte. W takim razie najlepsze efekty 
stosowania  Maistra 310WG będą, gdy dawkę 
podzielimy na dwa zabiegi, czyli dwa razy po 
75 g preparatu wraz z 1l Actirobu.

Kiedy wykonać zabieg, gdy kukurydza jest 
bardzo silnie zachwaszczona perzem?

Perz jest chwastem, który wschodzi dużo 
wcześniej niż kukurydza. Jego wzrost jest 

bardzo szybki, czekanie na 4-6 liści kukurydzy 
okazałoby się dla niej mocno niekorzystne, przez 
co roślina mocno ucierpiałaby przez konkuren-
cję chwastów. W takim wypadku najlepszym 
rozwiązaniem są dawki dzielone stosowanego 
Maistra 310 WG. Skuteczność na perz dawek 
dzielonych preparatu jest równie wysoka jak  
w przypadku zabiegu jednorazowego. 

Czy można zastosować Maistra 310WG 
później niż w fazie 6 liści kukurydzy?

Doświadczenia firmy Bayer były wy-
konywane nawet w fazie 7 i 8 liści 

kukurydzy. W normalnych warunkach roślina 
nie reagowała negatywnie na zabieg. Jeżeli nie 
było możliwości wcześniejszego wykonania 
oprysku należy zastosować preparat później, niż 
wskazuje zapis w etykiecie.  Przy opóźnionych 
zabiegach roślina może być osłabiona przez 
konkurencję chwastów, co często rolnicy mylą 
z fitotoksycznym działaniem preparatu. 

W ostatnich latach firma Bayer sprzedawa-
ła Maister PAK – była to akcja promocyjna, 
w której do Maistra 310WG dodawany był 
preparat Zeagran®1 340SE. Czy w bieżącym 
sezonie będzie nadal prowadzona sprzedaż 
takich pakietów?

W 2011 roku planujemy akcję promocyjną 
sprzedaży Maistra 310WG polegająca 

na tym, że do opakowania preparatu wielkości 
150 g dodajemy 1 l Zeagrana 340SE, a do 
opakowania 600g Maistra 310WG dodajemy 
4 l Zeagrana 340SE. Herbicyd Zeagran®1 340 
SE działa nalistnie i doglebowo. Preparat ten 
jest wskazany, gdy na polu są rdesty – szczegól-
nie rdest powojowy. Chwast ten jest odporny 
w całości bądź częściowo na inne herbicydy 
nalistne stosowane w kukurydzy. Zastosowa-
nie Zeagranu 340SE daje również działanie 
doglebowe, co zabezpiecza chronioną uprawę 
przed zachwaszczeniem wtórnym. Preparat ten 
najlepiej stosować w późniejszym terminie, tj.  
5-6 liści kukurydzy. Czasami przy wcześniej-
szych aplikacjach istnieje ryzyko poparzenia 
kukurydzy przez środek, stąd zalecane jest 
późniejsze stosowanie tego herbicydu. Większe 
rośliny szybciej radzą sobie z dezaktywacją sub-
stancji aktywnych wymienionego środka.

Jacek Choromański 
Bayer CropScience

®  zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer
®1 zastrzeżony znak towarowy firmy Nufarm 

GmbH & Co KG
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Zaprawy w kukurydzy

W szczególnie drastycznych przypadkach 
wystąpienie szkodników czy też cho-

rób w okresie wiosennym może doprowadzić 
do całkowitego zniszczenia zasiedlonych roślin. 
Na szczęście takie sytuacje zdarzają się rzadko  
i jeśli już wystąpią ograniczają się zwykle tylko do 
lokalnych upraw. Przy słabszym pojawie chorób 
i szkodników, w tym owadów o kłująco-ssącym 
aparacie gębowym, zazwyczaj nie obserwuje się 
większych uszkodzeń tkanek, niemniej konse-
kwencją ich wystąpienia może być spadek jakości 
plonu obserwowany dopiero po zbiorach. 

Bezpośrednio na samym początku wegeta-
cji, plantacjom kukurydzy zagraża co najmniej 
kilkanaście gatunków szkodników oraz kilku 
sprawców chorób. Spośród szkodników do szcze-
gólnie groźnych zalicza się: drutowce, pędraki, 
ploniarkę zbożówkę oraz mszyce. W południowej 
Polsce na plantacjach prowadzonych w monokul-
turze uszkodzenia mogą powodować także larwy 
stonki kukurydzianej. Wśród chorób w okresie 
wiosennym rośliny infekują sprawcy odpowie-
dzialni m.in. za rozwój: zgorzeli siewek, głowni 
guzowatej, głowni pylącej, zgnilizny korzeni  
i zgorzeli podstawy łodygi (tzw. fuzariozy łodyg) 
oraz choroby szalonych wiech. 

Na wystąpienie powyższych agrofagów 
wpływa wiele czynników, a zwłaszcza: przebieg 
warunków pogodowych w okresie zimowym oraz 
wiosennym, liczebność oraz kondycja witalna 
stadiów zimujących szkodników lub patogenów 
odpowiedzialnych za rozwój chorób, zastosowa-
ne uproszczenia agrotechniczne (monokultura, 
bezorkowe systemy uprawy, brak rozdrabniania 
resztek pożniwnych itp.), zasobność danego pola 
lub najbliższego otoczenia w materiał infekcyjny 
lub zimujące stadia szkodników, obecność innych 
roślin żywicielskich, wykonane zabiegi agro-
techniczne i pielęgnacyjne, podatność wybranej 
odmiany na choroby i szkodniki itp.

Ponieważ nie każdy sezon wegetacyjny kuku-
rydzy charakteryzuje się występowaniem tych 

samych chorób i szkodników, a zwłaszcza taką 
samą ich liczebnością i szkodliwością, w skutecz-
nym zabezpieczeniu plantacji przed agrofagami 
bardzo ważna jest profilaktyka rozumiana jako 
całokształt działań obejmujących zastosowanie 
różnych metod  mających na celu ograniczenie 
liczebności gatunków szkodliwych w bieżącym 
jak i kolejnych sezonach uprawowych. Profilak-
tyka jest również kluczowym elementem tzw. 
integrowanej ochrony roślin, która obowiązywać 
będzie w Unii Europejskiej od 2014 roku. 

Integrowana ochrona kukurydzy szczególnie 
duży nacisk będzie kładła na stosowanie nieche-
micznych metod ochrony roślin, niemniej nie wy-
klucza ona także i zabiegów chemicznych, które 
również zajmują tutaj ważne miejsce, przy czym 
będą musiały być wykonywane w sposób bardziej 
racjonalny i tam, gdzie to możliwe w oparciu  
o progi ekonomicznej szkodliwości i użycie  
w miarę możliwości selektywnych preparatów 
(jeżeli takie będą wówczas zarejestrowane). 

Ponieważ nie zawsze metody niechemiczne są 
w stanie skutecznie zabezpieczyć wysokość oraz 
jakość plonów kukurydzy, stąd też konieczne jest 
skorzystanie z ochrony interwencyjnej za pomo-
cą preparatów chemicznych. W integrowanym 
programie ochrony kukurydzy przed choroba-
mi i szkodnikami szczególnie preferowanym 
sposobem chemicznego ograniczania nasilenia 
występowania wczesnowiosennych sprawców 
chorób oraz szkodników jest skorzystanie z za-
praw nasiennych. 

Preferowanie zapraw nasiennych w integrowa-
nych systemach ochrony roślin wynika głównie  
z faktu, że dawka substancji aktywnej jest bardzo 
dokładnie odmierzona oraz aplikowana na ściśle 
określoną powierzchnię tj. okrywę owocowo-
nasienną ziarniaków, co zmniejsza ryzyko nad-
miernego skażenia środowiska. Ponadto zaprawy 
nasienne są bezpieczniejsze dla użytkowników 
pod kątem BHP w porównaniu do większości 
preparatów aplikowanych nalistnie. Aktualnie 

W sezonie wegetacyjnym kukurydzy szczególnie ważnym okresem jest moment kiełkowania, 
wschodów oraz rozwijania przez rośliny pierwszych kilku liści właściwych. W tym to czasie 
kukurydza jest bardzo wrażliwa na wszelkie uszkodzenia tkanek powodowane przez choroby  
i szkodniki, zwłaszcza jeśli warunki pogodowe nie sprzyjają jej rozwojowi. Na etapie nie za-
awansowanego wzrostu nawet niewielkie zranienia mogą doprowadzić do nieodwracalnych strat  
w plonach, gdyż rośliny nie mogą skutecznie bronić się mając tak małe rozmiary
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wszystkie zarejestrowane w kukurydzy fungicydy 
i insektycydy posiadają formulację FS (płynny 
koncentrat), co dodatkowo zwiększa ich bezpie-
czeństwo, gdyż bardzo dobrze przylegają do ziar-
niaków dzięki czemu poprawia się skuteczność ich 
działania i nie obserwuje się strat wynikających z 
powstawania pyłu. 

Użycie zapraw nasiennych należy raczej 
zaliczyć do działanie profilaktycznych aniżeli 
interwencyjnych, gdyż przed ich zastosowaniem 
z reguły nie wiemy czy faktycznie zagrożenie 
ze strony danego gatunku szkodliwego będzie 
duże w danym roku, na co wpływają m.in. wy-
żej wymienione czynniki. Bardzo pomocne są 
więc coroczne obserwacje stanu fitosanitarnego 
upraw w danym rejonie, co pozwala wysuwać 
wstępne prognozy na temat możliwości wystą-
pienia danego gatunku szkodliwego. Pod uwagę 
należy także wziąć sposób prowadzenia uprawy, 
gdyż niektóre patogeny i szkodniki intensywnie 
rozwijają się np.: na zasiewach monokulturowych, 
a dla niektórych jak np.: stonki kukurydzianej 
monokultura umożliwia pełen rozwój i masowe 
namnażanie się. 

Zaprawy fungicydowe oraz insektycydowe 
mają ograniczone miejsce oddziaływania, które 
obejmuje ochronę rozwijającego się systemu 
korzeniowego 
oraz nadziem-
nych części ro-
ślin. Spektrum 
owadobójczego 
działania nie 
jest tak rozległe 
jak np.: przy sto-
sowaniu insek-
tycydów dogle-
bowych, które 
dość głęboko penetrują glebę, stąd też 
z powodzeniem mogą być stosowane 
jako coroczna forma zabezpieczenia 
kukurydzy przed wiosennymi agro-
fagami.

Użycie zapraw fungicydowych  
w kukurydzy jest powszechnie prak-
tykowane, zwłaszcza w większych 
gospodarstwach. Praktycznie cały 
dostępny na rynku kwalifikowany 
materiał siewny jest już przez produ-
centów lub dystrybutorów odpowied-

nio zabezpieczony preparatem grzybobójczym. 
Dodatkowo zaopatrując się w takie nasiona mamy 
pewność, że dawka preparatu chemicznego została 
poprawnie ustalona, a sama zaprawa dokładnie 
pokrywa okrywę owocowo-nasienną ziarniaków, 
co zapewniają najnowocześniejsze zaprawiarki. 
Niestety zaprawy fungicydowe to obecnie jedyna 
chemiczna forma zabezpieczania upraw kukury-
dzy przed chorobami, gdyż jak do tej pory żaden 
preparat nie został zarejestrowany do stosowania 
w późniejszych fazach rozwojowych. Problemem 
jest także to, że liczba zarejestrowanych zapraw 
fungicydowych w 2011 roku to zaledwie trzy 
preparaty wymienione w tabeli 1 zawierające 
dwie mieszaniny substancji aktywnych: fludiok-
sonil + metalaksyl–M oraz karboksyna + tiuram, 
które zabezpieczają ziarniaki oraz młode rośliny, 
głównie przed zgorzelą siewek oraz pierwszą 
generacją głowni. 

O ile dostępny na polskim rynku materiał 
siewny kukurydzy jest już zwykle zabezpie-
czone fungicydem, tak nie ma jeszcze praktyki 
powszechnego, dodatkowego zaprawiania ziarna 
insektycydem. Wynika to głównie z faktu, że nie 
na każdym polu szkodniki stanowią jednakowe 
zagrożenie, stąd też nie zawsze jest potrzeba wy-
konywania zabiegów przeciwko nim. Niemniej 
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producenci kukurydzy zwłaszcza w rejonach 
zagrożonych przez gatunki wymienione w tabeli 
2 mogą „doprawić” materiał siewny preparatem 
owadobójczym. Problemem jest jednak dostęp-
ność zapraw na rynku detalicznym. Większość 
preparatów wymienionych w tabeli 2 nie można 
kupić, jednakże można przy zakupie materiału 
siewnego zlecić sprzedającemu (większość oferuje 
takie usługi) dodatkowe pokrycie ziarna środkiem 
owadobójczym. Inną możliwością jest przekazanie 
materiału siewnego firmom zajmującym się usłu-
gowym zaprawianiem, które zazwyczaj dysponują 
większością zarejestrowanych preparatów.

Każda z zapraw wymienionych w tabelach 1 i 2 
jest skierowana do zwalczania określonych chorób 
i szkodników, co dokładnie opisują ich etykiety-
instrukcje stosowania. Trzeba jednak liczyć się  
z tym, że aktualnie dostępne preparaty nie są 
selektywne, stąd też mogą ograniczać liczebność 
również i innych sprawców chorób i szkodników. 
W odniesieniu do zapraw owadobójczych obser-
wuje się ich pośrednie oddziaływanie na inne 
szkodliwe gatunki m.in. mszyce, wciornastki, 
ploniarkę gnijkę, śmietkę kiełkówkę, stonkę kuku-
rydzianą (larwy), błyszczkę jarzynówkę i inne. 

Ze skutecznością zapraw nasiennych wiąże się 
ściśle okres ich grzybo- i owadobójczego działa-
nia. Czas działania zapraw jest zmienny i zależy 
od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej rośli-
ny, nasilenia występowania agrofaga oraz wpływu 
warunków pogodowych. W badaniach IOR–PIB 
stwierdzono m.in., że w warunkach średniego 
nasilenia występowania ploniarki zbożówki 
(około 30% roślin uszkodzonych) aktualnie za-
rejestrowane insektycydy odznaczają się wysoką 
skutecznością do około 5-8 tygodni od siewu, po 
czym ich działanie owadobójcze ulega obniżeniu. 
W przypadku zapraw nasiennych bardzo istotne są 
opady deszczu, które mogą obniżać ich skutecz-
ność. Najlepszym przykładem był rok 2010, który 
charakteryzował się intensywnymi opadami,  
a często i stagnacją wody na polach kukurydzia-
nych. Do IOR docierało wówczas wiele sygnałów 
z całej Polski o braku skuteczności zastosowanych 
zapraw m.in. do zwalczania ploniarki zbożówki  
i drutowców, a przyczyną tego nie była zła jakość 
użytych preparatów, lecz zbytnie nasączenie wodą 
gleby, która rozmyła powłokę ochronną wokół 
ziarniaków. Podobna sytuacja występuje wskutek 
niedokładnego pokrycia zaprawą ziarna, co jesz-

cze bardziej przyśpiesza wymywanie preparatu. 
Przy stosowaniu zapraw nasiennych powstaje 

pytanie czy jest to czynność opłacalna w porów-
naniu do zabiegów nalistnych. O ile przy zakupie 
kwalifikowanego materiału siewnego koszt fun-
gicydu jest odgórnie doliczany do ceny ziarna, tak 
przy stosowaniu zapraw owadobójczych koniecz-
ne jest zapłacenie za dodatkowe „doprawienie” 
materiału siewnego. W zależności od regionu 
kraju za usługę zaprawienia jednostki siewnej 
50 tyś. nasion trzeba przeznaczyć od 50 do 90 
złotych, przy czym producenta nie interesuje już 
w tym przypadku konieczność nalistnego zwal-
czania wiosennych szkodników (redukcja kosztów 
paliwa, robocizny, zakupu nalistnego środka 
ochrony roślin itd.). Ponadto należy pamiętać, że 
przy zwalczaniu takich agrofagów jak: zgorzeli 
siewek, głowni, drutowców, pędraków czy też 
odstraszaniu ptaków – zaprawy są jedyną możliwą 
do zastosowania formą ochrony chemicznej, gdyż 
nie ma zarejestrowanych do tego celu innych form 
użytkowych pestycydów. 

Wiele pytań kierowanych do IOR dotyczy op-
tymalnego okresu w jakim należałoby wykonać 
zaprawianie Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
gdyby na kilka dni przed siewem dokonać tego 
procesu, jednakże w wielu przypadkach jest to 
niemożliwe, zwłaszcza gdy korzysta się z firm 
usługowych lub w grę wchodzi duża partia ma-
teriału. Ponadto w sytuacji kiedy gospodarstwo 
dysponuje „czystym” ziarnem siewnym, wówczas 
należy wpierw pokryć go fungicydem, odczekać 
do całkowitego wyschnięcia ziarna i dopiero wów-
czas można zastosować zaprawę insektycydową.  

Z perspektywy czasu zaprawy nasienne  
w kukurydzy będą odgrywały coraz większą 
rolę, gdyż pozwalają skutecznie ochronić ziar-
niaki i młode rośliny przed najważniejszymi 
wiosennymi agrofagami bez angażowania sprzę-
tu opryskującego. Są szczególnie przydatne na 
plantacjach prowadzonych w monokulturze, gdzie 
występuje większe ryzyko silniejszego porażenia 
roślin przez patogeny lub zaatakowania przez 
szkodniki, zwłaszcza glebowe, a także w lata o 
niesprzyjającym dla roślin przebiegu warunków 
meteorologicznych. 

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

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
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Doglebowo czy nalistnie – odwieczny problem  
plantatorów kukurydzy

Kukurydza jest rośliną, która szczególnie źle znosi konkurencję ze strony różnych gatunków 
chwastów. Zaniechanie lub niewłaściwie dobrane terminy oraz metody walki z chwastami ozna-
czają całkowitą lub w najlepszym razie częściową utratę plonu kukurydzy.

Ze względu na powolny (w początkowym 
okresie) wzrost kukurydzy (w porównaniu 

do chwastów) bardzo istotne jest odpowiednie 
przygotowanie pola oraz szybkie wyelimino-
wanie pojawiających się gatunków chwastów. 
Konkurencyjny wpływ chwastów rozpoczyna się 
bardzo wcześnie bo już w fazie 1-2 liści, a kończy 
przeważnie w fazie 14-16 liści kukurydzy. Ze 
względu na czynnik konkurencyjności ważny jest 
również okres pojawiania się chwastów w łanie 
kukurydzy. W latach o niekorzystnym przebiegu 
warunków pogodowych, kiedy w pod koniec 
kwietnia temperatura gleby nie przekracza 60C, 
a powietrza 100C (a w nocy występują przygrun-
towe przymrozki), okres wschodów kukurydzy 
może przedłużyć się nawet do 3-4 tygodni. Nie 
przeszkadza to jednak różnym gatunkom chwa-
stów na swobodne wschody i szybki wzrost. 
Najczęściej już w połowie kwietnia siewki ko-
mosy białej pojawiają się w ogromnych ilościach 
(od 15 do 50 szt./m2) tworząc „zielone kobierce”. 
Konkurencyjne oddziaływanie komosy białej jest 
najbardziej odczuwalne w początkowym okresie 
rozwoju kukurydzy (od wschodów do fazy 4-6 
liści). Występowanie komosy białej na plantacji 
w ilości powyżej 50 szt./m2 może spowodować 
redukcję plonu ziarna kukurydzy na poziomie 
nawet 50%.

Plantacja kukurydzy może być zachwaszczana 
przez szereg gatunków chwastów zarówno jedno-
liściennych jak i dwuliściennych. Ich obecność 
uzależniona jest w dużej mierze od kilku czyn-
ników tj. przedplon, typ gleby, sposób uprawy 
gleby, warunki wilgotnościowo-termiczne oraz 
zasobność gleby w  nasiona chwastów. Dlatego na 
pełną charakterystykę zachwaszczenia plantacji 
kukurydzy składają się dwa czynniki: zbiorowi-
sko chwastów występujące co roku w łanie ku-
kurydzy oraz nasiona chwastów tworzące źródło 
tych gatunków w glebie. To właśnie glebowy 
bank nasion zapewnia ciągłość występowania 
poszczególnych gatunków chwastów na danym 
polu, pomimo stosowania przez plantatora szere-

gu zabiegów agrotechnicznych mających na celu 
ich wyeliminowanie.

Najbardziej typowe zachwaszczenie obejmuje 
kilka gatunków jednoliściennych, głównie pro-
sowatych oraz od kilku do kilkunastu gatunków 
chwastów dwuliściennych. Do najgroźniejszych 
chwastów jednoliściennych wieloletnich o małych 
wymaganiach termicznych należy perz właściwy, 
a do gatunków jednorocznych ciepłolubnych: 
chwastnica jednostronna, włośnica sina, włośnica 
zielona. Natomiast do chwastów dwuliściennych 
rocznych o małych wymaganiach cieplnych 
można zaliczyć: komosę białą, przytulię czepną, 
fiołki, rdesty, bodziszki czy rumianowate. Jednak 
niewiele mniej kłopotu sprawiają gatunki cie-
płolubne takie jak: szarłat szorstki, żółtlica drob-
nokwiatowa, krzywoszyj polny. Lokalnie mogą 
w dużym nasileniu występować inne gatunki 
chwastów jednoliściennych czy dwuliściennych 
tj. palusznik krwawy, życica trwała, wiechlina 
roczna, mietlica biaława, psianka czarna, zaślaz 
pospolity, rdest powojowaty czy skrzyp polny. 
Ponadto problemem w kukurydzy (w szczegól-
ności uprawianej w monokulturze w połączeniu 
z uprawą uproszczoną lub zerową) mogą stanowić 
gatunki chwastów wieloletnich, tj. ostrożeń polny, 
powój polny, bylica pospolita, mniszek pospolity, 
szczaw zwyczajny czy łopian większy. 

Jak wynika z przytoczonych powyżej infor-
macji, jednym z głównych czynników warun-
kujących uzyskanie wysokich plonów ziarna 
kukurydzy przez plantatora (oprócz podstawo-
wych zabiegów agrotechnicznych) jest znajomość 
poszczególnych gatunków chwastów i ich biologii 
(termin i warunki wschodów, żywotność nasion 
w glebie oraz szkodliwość względem rośliny 
uprawnej). Posiadając taką wiedzę plantator ma 
możliwość wyboru odpowiedniego terminu apli-
kacji oraz zastosowania skutecznych herbicydów 
w zależności od występujących na danej plantacji 
gatunków chwastów. 

Poniżej zostaną pokrótce omówione najbardziej 
uciążliwe dla kukurydzy gatunki jednoliścienne: 
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chwastnica jednostronna, włośnica sina, włośnica 
zielona, perz właściwy oraz gatunki dwuliścienne: 
komosa biała, szarłat szorstki, ostrożeń polny, 
psianka czarna i bylica pospolita.

Chwastnica jednostronna – jest rośliną jed-
noroczną, jarą, ciepłolubną, zaliczaną do rodziny 
traw. Wymaga wysokich temperatur zarówno do 
wykiełkowania (około 12-150C), jak i do wydania 
owoców (około 30-350C). Dorosłe rośliny mogą 
osiągać wysokość od 30 cm do 90 cm (pojedyncze 
osobniki nawet 120 cm). Występuje na różnych 
typach gleb jednak zdecydowanie bardziej pre-
feruje gleby żyzne, próchniczne, dobrze uwilgot-
nione, gliniaste i piaszczysto-gliniaste, zasobne 
w próchnicę i azot. Rozmnaża się za pomocą 
nasion (ziarniaków). Jedna roślina potrafi w ciągu 
sezonu wegetacyjnego „wyprodukować” od 200 
do 1000 ziarniaków, a ich zdolność kiełkowania 
w glebie może utrzymywać się przez okres 7-10 
lat (najczęściej jednak około 3 lat). Największe 
zagrożenie stanowi dla roślin uprawianych rzędo-
wo o szerokich międzyrzędziach (np. kukurydza). 
Krytyczny okres konkurencyjnego oddziaływa-
nia tego gatunku, w uprawie kukurydzy przypada 
wtedy, gdy chwasty osiągną fazę 3-4 liści. Dalsze 
pozostawienie chwastnicy jednostronnej w łanie 
rośliny uprawnej (50 szt./m2) może spowodować 
obniżenie plonowania o około 50%. Ekonomiczny 
próg szkodliwości dla tego gatunku w uprawie 
kukurydzy wynosi 5 szt./m2. Gatunek ten bardzo 
często potrafi wtórnie zachwaszczać łan kuku-
rydzy, co bardzo często wpływa na dodatkowe 
obniżenie plonu oraz utrudnienia w jego kombaj-
nowym zbiorze.

Włośnica sina i zielona – są roślinami jed-
norocznymi, jarymi, zaliczanymi do rodziny 
traw. Są to gatunki wysoce ciepłolubne, gdyż do 
wschodów wymagają temperatury gleby na pozio-
mie 15-200C. Dorosłe rośliny osiągają wysokość 
od 10 cm do 60 cm (pojedyncze źdźbła nawet 
90 cm). Włośnica sina preferuje gleby lekkie, 
piaszczysto-gliniaste natomiast włośnica zielo-
na gleby bardziej żyzne, gliniaste, zasobniejsze  
w próchnicę i azot. Oba gatunki rozmnażają się 
za pomocą ziarniaków. Jedna roślina w ciągu 
sezonu wegetacyjnego może wydać od 400 do 
2000 ziarniaków, a ich zdolność kiełkowania  w 
glebie może utrzymywać się przez okres 10-15 
lat (najczęściej jednak około 7 lat). Podobnie jak 
chwastnica jednostronna oba te gatunki silnie 

zachwaszczają wtórnie łan kukurydzy, co bardzo 
często wpływa na dodatkowe obniżenie plonu 
ziarna.

Perz właściwy – jest trawą wieloletnią, rozło-
gową, pierwsze liście (z ziarniaków perzu osypa-
nych na jesieni) mogą pojawiać się już w połowie 
marca. Dorosłe osobniki mogą osiągać wysokość 
od 30 cm do 100 cm (pojedyncze źdźbła nawet 
do 150 cm). Występuje na różnych typach gleb, 
jednak zdecydowanie bardziej preferuje gleby 
zasobne w azot i potas. Potrafi w ciągu jednego 
sezonu wegetacyjnego pobrać znaczne ilości 
substancji pokarmowych, około 50 kg azotu (w 
skrajnych przypadkach nawet do 100 kg), 30 kg 
fosforu i 70 kg potasu. Rozmnaża się za pomocą 
podziemnych rozłogów oraz ziarniaków, których 
jedna roślina w ciągu sezonu wegetacyjnego 
wytwarza od 100 do 500 (z czego płonych jest 
blisko 50%). Natomiast żywotność ziarniaków 
w glebie może utrzymywać się przez okres około 
10 lat (najczęściej jednak 5-7 lat). Jest gatunkiem 
bardzo ekspansywnym, charakteryzuje się bardzo 
wysoką konkurencyjnością dla wszystkich roślin 
uprawnych. Zagęszczenie pędów na poziomie  
30 szt./m2 powodujące spadek plonu na poziomie 
10%, a 300 szt./m2 potrafi spowodować spadek 
plonu ziarna nawet o 20-30%. Na plantacji na 
której nie przeprowadza się odpowiednio sku-
tecznej walki, gatunek ten może doprowadzić 
do jej całkowitego „zaperzenia”, powodując tym 
samym utrudnienia w mechanicznej uprawie gle-
by (jednocześnie pocięte rozłogi zwielokrotniają 
populację perzu w kolejnych latach uprawy) oraz 
w późniejszym zbiorze rośliny uprawnej.

Komosa biała – jest rośliną jednoroczną, jarą, 
wiatropylną, zaliczaną do rodziny komosowatych. 
Dorosłe osobniki mogą osiągać wysokość od  
15 cm do 150 cm (pojedyncze sztuki nawet 250 
cm), zwykle jest rozgałęziona, wraz z liśćmi 
mączysto owłosiona. Jest rośliną ruderalną oraz 
pospolitym chwastem polnym. Występuje na roż-
nych typach gleb jednak zdecydowanie bardziej 
preferuje gleby zasobne w azot i potas. Rozmnaża 
się za pomocą nasion, które wytwarza w ogromnej 
ilości i które są niezwykle odporne na czynniki 
zewnętrzne. Jedna roślina potrafi w ciągu sezonu 
wegetacyjnego „wyprodukować” od 200 do 10000 
nasion, a ich żywotność (zdolność kiełkowania) 
może być utrzymywana nawet przez okres 40 lat. 
Krytyczny okres niepożądanego oddziaływania 



292(39) 11 KUKURYDZA



30 KUKURYDZA 2(39) 11

komosy białej na kukurydzę przypada, gdy chwa-
sty osiągają fazę 3-4 liści. Ekonomiczny próg 
szkodliwości dla tego gatunku wynosi 2 szt./m2. 

Szarłat szorstki – jest rośliną jednoroczną, 
jarą (ciepło i światłolubną), zaliczaną do rodziny 
szarłatowatych. Dorosłe rośliny mogą osiągać 
wysokość od 10 cm do 90 cm (pojedyncze osob-
niki nawet 150 cm). Jest gatunkiem ruderalnym 
oraz pospolitym chwastem polnym. Występuje 
na różnych typach gleb jednak zdecydowanie 
bardziej preferuje gleby zasobne w próchnicę  
i azot. Rozmnaża się za pomocą nasion, które mogą 
być rozsiewane przez wiatr, jedna roślina potrafi  
w ciągu sezonu wegetacyjnego „wyprodukować” 
od 1000 do 5000 nasion, a ich zdolność kiełkowa-
nia może utrzymywać się przez okres nawet 30 lat 
(najczęściej jednak około 10 lat). Krytyczny okres 
niepożądanego oddziaływania szarłatu szorstkie-
go na kukurydzę przypada na czas, kiedy chwasty 
osiągają fazę 4-5 liści. Ekonomiczny próg szkodli-
wości dla tego gatunku wynosi 1-2 szt./m2. 

Ostrożeń polny – jest rośliną wieloletnią 
dwupienną, formą jarą, należącą do rodziny 
astrowatych (złożonych). Dorosłe rośliny mogą 
osiągać wysokość od 30 cm do 120 cm (poje-

dyncze osobniki nawet 150 cm). Jest gatunkiem 
ruderalnym oraz pospolitym chwastem segetal-
nym. Występuje na różnych typach gleb, jednak 
zdecydowanie najlepiej czuje się na glebach 
bogatych w próchnicę, sole mineralne i węglan 
wapnia, o pH gleby zbliżonym do obojętnego. 
Gatunek ten rozmnaża się generatywnie poprzez 
owoce (niełupki) oraz wegetatywnie za pomocą 
odrostów korzeniowych, które wyrastają z pąków 
przybyszowych. Nasiona mogą wydać jedynie 
rośliny dwuletnie lub starsze. Ostrożeń polny 
wytwarza od 1500 do 5000 nasion, maksymalnie 
może wyprodukować nawet do 40000 nasion,  
a ich zdolność kiełkowania może utrzymywać 
się przez okres nawet 20 lat (najczęściej jednak 
około 5-10 lat). Okres niepożądanego oddziały-
wania ostrzenia polnego na kukurydzę przypada 
na czas, kiedy chwasty wytworzą od 3 do 5 liści. 
Ekonomiczny próg szkodliwości dla tego gatunku 
wynosi około 1 szt./m2. 

Psianka czarna – jest rośliną jednoroczną, 
jarą (ciepło i światłolubną), zaliczaną do rodziny 
psiankowatych. Dorosłe rośliny mogą osiągać 
wysokość od 10 cm do 50 cm (pojedyncze 
osobniki nawet 80 cm). Najlepiej rozwija się na 
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glebach średnich i ciężkich, próchnicznych, nie-
zbyt wilgotnych (ale zasobnych w wodę), dobrze 
przewietrzonych, słabo kwaśnych obfitujących  
w składniki pokarmowe, szczególnie w azot. Jed-
na roślina potrafi w ciągu sezonu wegetacyjnego 
wytworzyć od 200 do 500 nasion, maksymalnie 
może wyprodukować do 1000 nasion, a ich ży-
wotność może utrzymywać się nawet przez okres 
20 lat (średnio jednak 5-10 lat). Krytyczny okres 
niepożądanego oddziaływania psianki czarnej na 
kukurydzę przypada, wtedy gdy chwasty osiągają 
fazę 5-8 liści. Ekonomiczny próg szkodliwości dla 
tego gatunku wynosi 1 szt./m2. 

Bylica pospolita – jest rośliną wieloletnią 
(światłolubną byliną), zaliczaną do rodziny 
astrowatych. Dorosłe osobniki mogą osiągać 
wysokość od 50 cm do 110 cm (pojedyncze 
nawet 240 cm). Najlepiej rozwija się na glebach 
średnich, piaszczysto-gliniastych, próchnicznych, 
niezbyt wilgotnych ale zasobnych w wodę, dobrze 
przewietrzonych, dostatnich w składniki pokar-
mowe, szczególnie w azot. Jedna roślina potrafi 
w ciągu sezonu wegetacyjnego wytworzyć nawet 
do 20000 nasion (niełupek), których żywotność  
w glebie może utrzymywać się przez okres 15 lat 
(średnio jednak około 5-10 lat).

Przed wschodami czy po wschodach 
kukurydzy – oto jest pytanie?

Prawidłowe i dobrze przeprowadzone za-
biegi herbicydowe na plantacji kukurydzy 

są jednym z najbardziej opłacalnych sposobów 
ograniczających jej zachwaszczenie.

W uprawie kukurydzy herbicydy można apli-
kować w następujących terminach: doglebowo 
– po siewie kukurydzy i przedwschodowo (na 
kilka dni przed pojawieniem się siewek kukury-
dzy) oraz nalistnie – powschodowo. 

Herbicydy doglebowe stosuje się na ogół 1-2 
dni po siewie lub 2-3 dni przed planowanymi 
wschodami oraz w zależności od zaleceń pro-
ducenta i selektywności herbicydu względem 
rośliny uprawnej, również po jej wschodach. 
Mechanizm działania herbicydów doglebowych 
może przebiegać w sposób dwutorowy: poprzez 
przedostanie się substancji aktywnej przez okry-
wę nasienną i nie dopuszczenie do kiełkowania 
nasion chwastów lub w wyniku wniknięcie przez 
kiełkujące nasiona do młodej siewki powodując 
jej zamieranie np. w wyniku zaburzania procesu 
fotosyntezy czy produkcji aminokwasów.

Wśród „nowych” herbicydów doglebowych, 
które zostały zarejestrowane w kukurydzy  
w ostatnich 3 latach należy wymienić herbicydy 
Guardian Complete Mix 664 SE (s.a. – acetochlor, 
terbutyloazyna), Lumax 537,5 SE (s.a. – s-meto-
lachlor, terbutyloazyna, mezotrion), Adengo 315 
SC (s.a. – tienkarbazon, izoksaflutol) zwalczające 
chwasty jednoliścienne (prosowate) i niektóre 
dwuliścienne roczne oraz środek Boreal 58 WG 
(s.a. – flufenacet, izoksaftutol) zwalczający tylko 
chwasty dwuliścienne (tab. 1).

Innym rozwiązaniem, w przedwschodowym 
nieselektywnym zwalczaniu chwastów w ku-
kurydzy jest możliwość zastosowania (na 3 dni 
przed wschodami kukurydzy) herbicydów za-
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wierających w swoim składzie glifosat 
(np. Roundup Max 680 SG, Roundup 
Strong 540 SL) lub też tych herbicydów 
w mieszaninie ze środkami zawierają-
cymi jako substancję aktywną aceto-
chlor (np. Guardian 840 EC). Jednym  
z dużych „plusów” stosowania herbicy-
dów doglebowych jest możliwość ich 
bardzo szybkiego rozkładu w wyniku 
działalności edafonu glebowego, co 
znacznie ogranicza wynikające stąd 
zagrożenie (długotrwałe zaleganie 
pozostałości s.a. w glebie) dla roślin 
następczych (tab. 2).

Herbicydy nalistne stosowane są 
tylko i wyłącznie po wschodach rośli-
ny uprawnej lub(i) chwastów i mogą 
działać kontaktowo (np. parząco) lub 
systemiczne, które polega na tym, że 
po wniknięciu substancji aktywnej jest 
ona transportowana z liści do różnych 
organów (np. korzeni) i w zależności od 
sposobu działania może np. zakłócać 
gospodarkę hormonalną, syntezę białek 
lub przebieg procesu fotosyntezy. 

Skuteczność działania herbicydów 
związana z różnorodnym sposobem 
wnikania w poszczególnych terminach 
stosowania jest w dużej mierze uzależ-
niona od agrotechniki (sposobu uprawy 
roli) oraz warunków wilgotnościowych 
panujących w trakcie siewu lub krótko 
po nim. W latach przekropnych, lepsze 
rezultaty w walce z chwastami osiąga się 
stosując środki doglebowe, gdyż w wil-
gotnej glebie bardzo dobrze aktywizują 
się ich substancje aktywne. Natomiast  
w latach z niewielką ilością opa-
dów czy wręcz występującą posuchą  
w okresie kwietnia i maja, zdecydo-
wanie lepsze wyniki w eliminowaniu 
chwastów z łanu kukurydzy uzyskuje 
się stosując herbicydy nalistnie. 

Termin doglebowy aplikacji herbi-
cydów bardzo często obarczony jest 
dużym ryzykiem, gdyż ze względu na 
możliwość wystąpienia w tym czasie 
niedoborów wody w warstwie ornej 
gleby, środki te mogą mieć ograniczone 
spektrum działania lub po prostu nie 

Prawidłowo chroniona plantacja: zabieg doglebowy – foto 
górne, zabieg nalistny – foto środkowe

Niewłaściwie dobrany termin i herbicyd – kompensacja 
herbicydowa komosy białej
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będą działały. Dlatego zdecydowana większość 
plantatorów wybiera oprysk herbicydami nalist-
nymi. Ponadto niewątpliwą zaletą stosowania 
zabiegów nalistnych jest również możliwość 
bardziej precyzyjnego dobrania herbicydów i ich 
dawek do występujących na danym polu gatun-
ków chwastów w momencie, gdy wytworzyły one 
już 2-3 liście i ich identyfikacja nie stanowi dla 
plantatora większego problemu. Niektóre gatunki 
chwastów (np. chwastnica jednostronna, włośnica 
sina, włośnica zielona) mogą pojawiać się również 
w późniejszym okresie, gdy kukurydza jest już 
w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej np. 
8-10 liści i tylko wtedy możliwy jest drugi zabieg 
nalistny odpowiednimi herbicydami.

Warto również zwrócić uwagę na niektóre 
nowo zarejestrowane herbicydy do nalistnego 
stosowania w kukurydzy tj. Callisto 100 EC (s.a. 
– mezotrion), Shado 300 SC (s.a. – sulkotrion), 
Hector Max 66,5 WG (s.a. – nikosulfuron, rimsul-
furon, dikamba), Laudis 44 OD (s.a. – tembotrion) 
zwalczające chwasty jednoliścienne (prosowate) 
i niektóre dwuliścienne roczne oraz środek Ze-
agran 340 SE (s.a. – terbutyloazyna, bromoksynil) 
zwalczający tylko chwasty dwuliścienne. Specy-
ficznym herbicydem, a właściwie graminicydem 
polecanym w kukurydzy jest środek Focus Ultra 
100 EC (s.a. – cyklosydym), który bardzo dobrze 
zwalcza tylko chwasty jednoliścienne tj. chwastni-
ca jednostronna, włośnica sina, włośnica zielona, 
miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, 
perz właściwy (tab. 3). Jednak aby bezpiecznie 
stosować ten graminicyd w uprawie kukurydzy, 
plantator powinien mieć świadomość, że może on 
być aplikowany tylko w odmianach odpornych na 
cyklosydym, tj. Magixx Duo, Birko Duo, Ajaxx 
Duo, Friedrixx Duo, Pteroxx Duo, Saxxofon 
Duo, Alyston Duo, Alvito Duo, LG 32.52 Duo,  
LG 32.33 Duo, ES Ultrastar, Mas 27 CR.

Niektóre herbicydy uzyskują zadawalający 
efekt chwastobójczy tylko wtedy gdy są stoso-
wane razem z adiuwantami (tab. 3-4). Dodatek 
takiego „wspomagacza” zwiększa skuteczność 
działania herbicydu lub nawet umożliwia zwal-
czanie chwastów, które już dawno przekroczyły 
fazę swojej największej wrażliwości na dany 
środek. Ponadto w wyniku dodania takiego środ-
ka, plantator może bez obaw zredukować dawkę 
herbicydu o 25-30% nie narażając się na obniżenie 
skuteczności działania na chwasty. 

Często zdarza się jednak tak, że pomimo zasto-
sowania wydawałoby się skutecznego herbicydu, 
niektóre gatunki chwastów nie zostały w pełni 
zniszczone przez zalecany preparat. Jedynym wyj-
ściem z tej sytuacji jest zastosowanie mieszanin 
zbiornikowych dwóch herbicydów o uzupełniają-
cym się działaniu na poszczególne gatunki chwa-
stów (tab. 2 i 4). Poza efektem ograniczającym za-
chwaszczenie (prawie całkowite wyeliminowanie) 
ma to również uzasadnienie ekonomiczne. 

Tworząc program ochrony plantacji kuku-
rydzy przed chwastami jednoliściennymi i(lub) 
dwuliściennymi w skali całego gospodarstwa 
na najbliższy okres kilku lat, plantator powinien 
zwrócić szczególną uwagę na możliwość wy-
stąpienia zjawiska odporności chwastów i tzw. 
kompensacji herbicydowej. Jest to bardzo istotny 
problem dla gospodarstw wielkotowarowych  
w których kukurydza ma znaczący udział  
w strukturze zasiewów (krótkotrwała monokultura –  
3-5 lat). Plantator może zapobiec tym niekorzyst-
nym zjawiskom poprzez naprzemienne stosowa-
nie herbicydów o odmiennym mechanizmie dzia-
łania, należących do rożnych grup chemicznych 
w kolejnych latach prowadzenia plantacji.

Pewnym problemem w zwalczaniu chwa-
stów w uprawie kukurydzy przy wykorzystaniu 
„nowoczesnych” herbicydów nalistnych może 
być selektywność bądź jej brak w stosunku do 
chronionych odmian kukurydzy. Dlatego plan-
tatorzy powinni pamiętać o tym, że herbicydy 
wykazują największą skuteczność działania oraz 
selektywność względem konkretnych odmian 
kukurydzy tylko wtedy, gdy są stosowane zgodnie 
z zaleceniami producenta. Dlatego zawsze przed 
przystąpieniem do wykonywania zabiegów her-
bicydowych należy dokładnie zapoznać się z za-
leceniami znajdującymi się w etykiecie-instrukcji 
i bezwzględnie się do nich stosować!

dr inż. Tomasz Sekutowski
Instytut Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa – PIB,
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli 

Wrocław
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Fitotoksyczne oddziaływanie herbicydów  
potencjalnym zagrożeniem dla wzrostu i rozwoju kukurydzy
Mimo wielu sukcesów w hodowli, które umożliwiły dostosowanie  odmian mieszańcowych do 

polskich warunków klimatycznych, kukurydza pozostaje nadal rośliną ciepłolubną, której w po-
czątkowej fazie wzrostu najbardziej zagrażają wiosenne chłody <100C, niskie uwilgotnienie gleby, 
słabe nasłonecznienie oraz fitotoksyczne oddziaływanie środków ochrony przed zachwaszczeniem. 
Wykorzystywanie ich do niszczenia chwastów pozostanie w najbliższym czasie nadal skutecznym 
i szybkim sposobem utrzymania plantacji bez ich konkurencyjnego oddziaływania. Natomiast 
rozwój firm chemicznych, wnoszący na polski rynek nowe środki chwastobójcze o zróżnicowanym 
mechanizmie działania jak inhibitory: wzrostu siewek i roślin, fotosyntezy, pigmentów, syntezy 
aminokwasów czy regulatorów wzrostu skłania do stałej oceny stopnia wrażliwości rejestrowanych 
odmian mieszańcowych na ich oddziaływanie.

Obecnie większość dopuszczonych do ob-
rotu środków stosuje się po wschodach 

kukurydzy, a ich obniżona selektywność często 
wynika z interakcji pomiędzy cechami geno-
typowymi odmiany, warunkami pogodowymi 
i środowiskowymi oraz mechanizmem działa-
nia herbicydu, jak również od różnego rodzaju 
dodatków wspomagających, adjuwantów czy 
sejfnerów. Należy pamiętać, że fitotoksyczność 
aplikowanych herbicydów często wzrasta jeżeli 
zostaną użyte:
– w zawyżonej dawce bądź z dodatkiem adju-

wantów lub przy nałożeniu oprysków,
– w nieodpowiedniej fazie rozwojowej rośliny 

uprawnej,
– w wieloletniej uprawie na tym samym stano-

wisku.
Czynniki stresowe w okresie aplikacji herbi-

cydów, niska temperatura, susza lub nadmierne 
uwilgotnienie również mogą wpływać na obniże-
nie ich selektywności w stosunku do niektórych 
wrażliwych odmian. Herbicydy wykazujące  
obniżoną selektywność działając fitotoksycznie 
mogą zakłócać szereg procesów życiowych roślin, 
czego konsekwencją są zmiany w morfologii (np. 
nekrozy, przebarwienia, zahamowanie wzrostu). Są 
one na ogół przemijające, jednak w skrajnych przy-
padkach mogą obniżać poziom plonowania nawet  
o 10-15% i prowadzić do pogarszania jego jakości. 
Wrażliwość odmian kukurydzy na stosowane her-
bicydy wynika z faktu, że mechanizm działania 
substancji aktywnej herbicydu w komórkach ro-
ślinnych zarówno wrażliwych gatunków chwastów, 
jak i kukurydzy jest identyczny i w mniejszym lub 
większym stopniu może być modyfikowana przez 
czynniki klimatyczno-glebowe. 

Natomiast tolerancja rośliny uprawnej na herbi-
cydy jest cechą uwarunkowaną genetycznie i może 
być regulowana na etapie hodowlanym poprzez 

selekcje materiałów rodzicielskich. Kilkuletnie 
badania prowadzone w Zakładzie Herbologii  
i Technik Uprawy Roli w warunkach doświad-
czeń odmianowych na materiałach rodzicielskich 
wykazały, że jeżeli jedna z linii rodzicielskich 
mieszańca obciążona jest recesywnym genem 
wrażliwości na dany herbicyd, to w wyniku 
krzyżowania będzie on przekazywany dalszym 
pokoleniom. Jeżeli zatem, mieszaniec jest wrażli-
wy, to pomimo, że herbicyd zastosowano zgodnie 
z zaleceniami mogą wystąpić uszkodzenia roślin 
w postaci zaburzeń wzrostu i ich rozwoju, a do 
odchwaszczania powinno się używać środków  
z innych grup chemicznych. 

Zaszeregowanie herbicydów pod względem 
mechanizmów działania do poszczególnych 
grup chemicznych pozwoliło wykazać charak-
terystyczne objawy uszkodzeń pojawiające się 
na odmianach o zróżnicowanym pochodzeniu, 
wczesności i kierunku użytkowania. 

Inhibitory wzrostu siewek

W tej grupie inhibitorów znajdują się her-
bicydy stosowane głównie przedwscho-

dowo do wczesnych faz rozwojowych kukurydzy 
i na ogół rzadko wywołują uszkodzenia roślin, 
które jeżeli się pojawiały dotyczyły głównie znie-
kształceń korzeni i siewek, hamowania wschodów 
oraz obniżenia obsady. 

Acetochlor z grupy chloroacetoanilidów jest 
substancją aktywną herbicydu Guardian 840 
EC, którego selektywność badano w stosunku do 
39 odmian kukurydzy. Herbicyd ten stosowano 
przedwschodowo, w wilgotną glebę, lekko prze-
mieszaną po aplikacji. Na wrażliwych odmianach 
kukurydzy obserwowano wyraźnie zredukowany 
system korzeniowy roślin, zahamowanie wzrostu 
siewek, wypadanie wschodów roślin, spadek tur-
goru oraz niekiedy „szczypiorowatość” liści. 
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Natomiast objawami fitotoksycznego działania 
herbicydów zawierających S-metolachlor oprócz 
hamowania kiełkowania i wzrostu liczby znie-
kształconych siewek było zasychanie blaszek liś-
ciowych młodych roślin. W doświadczeniach nad 
reakcją odmian spośród 56 przebadanych odmian 
jedynie u 6% zaobserwowano typowe objawy 
uszkodzeń: hamowanie wschodów, chlorozę, za-
sychanie liści i obniżenie wzrostu prowadzące do 
istotnej zniżki plonów. Objawy nasiliły się w wa-
runkach suszy i niskiej temperatury po oprysku.

Innym przedstawicielem tej grupy inhibitorów 
jest pedimethalina powodująca u wrażliwych 
odmian zahamowanie wzrostu, zniekształcenia 
i obumieranie końców korzeni, oraz pojawianie 
się purpurowo granatowych wierzchołków wzro-
stu na łodygach i liściach. Fitotoksyczne objawy 
uszkodzeń tylko u 2% odmian prowadziła do 
znaczącego obniżenia plonu ziarna.

Inhibitory wzrostu siewek + inhibitory 
fotosyntezy 

Herbicydy z grupy inhibitorów wzrostu 
siewek i fotosyntezy zawierające oprócz 

acetochloru dodatek terbutyloazyny okazały się 
bezpieczne w stosunku do 36 odmian traktowa-
nych zarówno przedwschodowo jak i we wcze-
snych fazach rozwojowych kukurydzy. Badane 
odmiany tylko sporadycznie reagowały zmianami 
w morfologii roślin bez istotnego obniżenia plo-
nowania, co związane było z wystąpieniem suszy 
po oprysku.

Herbicydy o działaniu kontaktowym zawie-
rającymi w swym składzie substancję aktywną 
bromoksynil w połaczeniu z terbutyloazyną 
powodowały uszkodzenia w miejscu zetknięcia 
środka z tkanką roślinną. W doświadczeniach 
odmianowych wrażliwe mieszańce reagowały 
jedynie chlorotycznymi plamami po kontakcie 
cieczy z powierzchnią liścia. Z grupy 24 prze-
badanych odmian jedynie u 6% stwierdzono 
redukcję plonowania poniżej 5%.

Objawy uszkodzeń u wielu odmian często 
miały charakter przejściowy i całkowicie ustę-
powały po 3-4 tygodniach nie wpływając na 
obniżenie plonu ziarna. Natomiast wzrostowi 
fitotoksyczności sprzyjały niskie temperatury  
i uwilgotnienie.

Inhibitory pigmentów + inhibitory wzro-
stu siewek

Typowymi symptomami uszkodzeń roślin 
po zastosowaniu isoksafkutolu z flufena-

cetem (pochodnej oksyacetamidów) aplikowane-
go przedwschodowo, w wilgotną, przemieszaną 
glebę było zahamowanie wzrostu siewek. Na 
wrażliwych odmianach kukurydzy obserwo-
wano wypadanie wschodów roślin, i niekiedy 
wyraźnie zredukowany system korzeniowy roślin. 
Sporadycznie u roślin wrażliwych obserwowano 
pojawianie się plam i odbarwień na liściach,  
w wyniku blokowania syntezy pigmentów. Często 
objawy te były przemijające jednak u większości 
polskich odmian prowadziły do zasychania liści, 
ograniczenia wzrostu, czasami zamierania mło-
dych roślin.

Podobnie reagowały wrażliwe odmiany trakto-
wane mezotrionem. W badaniach objawy bielenia 
roślin w przypadku wielu odmian były przemija-
jące i nie pojawiały się na nowo rozwijających się 
organach. Najsilniej reagowały polskie wczesne 
odmiany u których nie nastąpiła regeneracja tka-
nek roślinnych, co przyczyniło się do istotnego 
obniżenia plonu ziarna.

Inhibitory pigmentów + inhibitory wzrostu 
siewek + inhibitory fotosyntezy

Badane odmiany nie wykazywały wrażli-
wości na działanie herbicydu aplikowane-

go po siewie bądź tuż po wschodach i zawierają-
cego w swym składzie mezotrion, S-metolachlor 
oraz terbutyloazynę oraz nie reagowały zmianami 
w morfologii i zahamowaniem wzrostu roślin  
a także obniżeniem plonowania.

Wysoce selektywnym i bezpiecznym w sto-
sunku do badanych odmian mieszańcowych oka-
zał się także środek, którego substancją czynną 
był flufenacet – pochodna oksyacetamidów sto-
sowany łącznie z terbutyloazyną we wczesnych 
fazach rozwojowych kukurydzy. Również długo 
utrzymujące się majowe chłody nie wpłynęły 
na wystąpienie fitotoksyczności tego środka 
zwłaszcza w stosunku do polskich odmian śre-
dniowczesnych. 

Inhibitory syntezy aminokwasów 

Wspólną cechą tej najliczniejszej grupy 
herbicydów zaliczanych do inhibitorów 

syntezy aminokwasów jest możliwość ich apli-
kacji do późnych faz rozwojowych kukurydzy. 
Objawy ich działania na roślinach rozwijają się 
powoli i uwidaczniają do 3-4 tygodni od oprysku. 
Ich mechanizm działania polega na blokowaniu 
procesów związanych z syntezą białek. Najwięk-
szy udział w tej grupie środków stanowią sulfo-
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nylomoczniki, a ich fitotoksyczne oddziaływanie 
na morfologię, wzrost i rozwój roślin kukurydzy 
było sprawdzone na 118 mieszańcach. W przy-
padku zastosowania rimsulfuronu wrażliwe 
odmiany badane w doświadczeniach reagowały 
w początkowych stadiach rozwojowych czerwo-
nawymi przebarwieniami brzegów liści i chlorozą 
oraz zahamowaniem wzrostu, co doprowadziło  
w późniejszym czasie do pojawiania się trwałych 
zmian w morfologii roślin przyczyniające się do 
obniżenia plonowania. W wyniku aplikowania ni-
cosulfuronu u wrażliwych mieszańców pojawiały 
się w różnym nasileniu fitotoksyczne symptomy 
uszkodzeń typu odbarwienia oraz zwężenia i sta-
śmienia blaszek liściowych, karłowacenie roślin, 
co w efekcie powodowało istotną obniżkę plonu 
ziarna. Brak tolerancji na rimsulfuron dotyczył 
12% przebadanych odmian mieszańcowych, na-
tomiast na nicosulfuron zareagowało ich 15%. 

Również objawy fitotoksycznego oddzia-
ływania foramsulfuronu z jodosulfuronem 
metylosodowym polegały na wczesnym zaha-
mowaniu wzrostu roślin, pojawianiu plamistości  
i odbarwień liści, wzrostu wylegania i krzewienia 
roślin. U 10% odmian miały one charakter trwały  
i prowadziły do obniżenia wzrostu roślin, istotne-
go spadku plonu i masy 1000 ziaren, jak również 
do obniżenia żywotności nasion. W przypadku 
tego środka zmiana formulacji na formę OD 
spowodowała nieznaczny wzrost fitotoksyczności, 
natomiast dodatek sejfnera zwiększył selektyw-
ność i bezpieczeństwo jego stosowania. 

Przedstawicielem inhibitorów syntezy amino-
kwasów jest również Mustang 306 SE, którego 
skład chemiczny został uzupełniony regulatorem 
wzrostu 2,4-D. Fitotoksyczne oddziaływanie 
obserwowano u odmian o niskiej tolerancji oko-
ło dwóch tygodni po jego aplikacji. Florasulam  
z dodatkiem regulatora wzrostu powodował 
odbarwienia liści, skręcenia młodych roślin 
prowadzące do trwałych deformacji. W latach 
badań uszkodzenia te prowadziły do 5% ob-
niżenia obsady. Utrzymujące się aż do zbioru 
uszkodzenia w postaci zwiniętych liści flagowych 
uniemożliwiające wiechowanie wrażliwych od-
mian, spowodowały statystycznie udowodnioną 
obniżkę plonowania oraz pozostałych parame-
trów świadczących o uzyskaniu gorszej jakości 
ziarna, znacznie obniżonym poziomie suchej 
masy, popiołu surowego jak i białka ogólnego  
w porównaniu do odmiany tolerancyjnej. Najniż-
szy plon ziarna oraz zmiany jakościowe objawia-

jące się wykształceniem drobnego ziarna i niską 
masą tysiąca ziaren zanotowano u 17% mieszań-
ców w najbardziej niekorzystnym pod względem 
warunków pogodowych 2005 i 2010 roku. 

Dobre rezultaty obniżenia fitotoksyczności 
herbicydów sulfonylomocznikowych można 
uzyskać aplikując je systemem dawek dzielo-
nych, jednak wymaga to dodatkowych zabiegów 
i związanych z tym kosztów.

Wczesną wiosną, gdy kukurydza jest w fazie 
2-3 liści młode rośliny są silnie atakowane między 
innymi przez ploniarkę zbożówkę. Uszkodzenia 
spowodowane stosowaniem w tym czasie herbi-
cydów, ułatwiają żerowanie larw tego owada na 
młodych osłabionych liściach roślin, co w efekcie 
mocno ogranicza ich prawidłowy rozwój. Sprzyja 
to również porażeniu przez głownię guzowatą 
wywołującą nadmierne rozrastanie się tkanek 
zaatakowanych roślin w guzowate narośla. Do 
najgroźniejszych szkodników kukurydzy należy 
w ostatnich latach omacnica prosowianka, silnie 
atakująca zwłaszcza osłabione rośliny i w rezul-
tacie może przyczyniać się do ogromnych strat 
w postaci złomów dolnej partii łodyg kukurydzy 
oraz uzyskania złej jakości ziarna. Uszkodzone 
przez herbicydy oraz porażone przez choroby  
i szkodniki rośliny są wtórnie atakowane przez 
grzyby z rodzaju fusarium Fusarium spp. powo-
dujące zgorzel siewek, łodyg i kolb kukurydzy. 
Uszkodzenia starszych roślin tym patogenem 
w następstwie skumulowanego fitotoksycznego 
oddziaływania herbicydów i żerowania przez 
ploniarkę zbożówkę oraz omacnicę prosowiankę 
może być nasilone w sytuacji sprzyjających ich 
występowaniu warunkach pogodowych. 

Dotychczasowe badania dowiodły także ne-
gatywnego wpływu tych środków na strukturę 
plonu wrażliwych odmian mieszańcowych – do-
rodność ziarna, uziarnienie kolb oraz pogorszenie 
wskaźników jakościowych – między innymi 
skrobi, białka, cukru i tłuszczu. Dlatego ważny 
jest właściwy dobór herbicydów przeznaczonych 
do odchwaszczania danej odmiany mieszańcowej, 
aby zastosowany środek skutecznie redukował 
ilość chwastów, ale jednocześnie był wysoce 
selektywny i nie powodował strat w plonie ani 
pogorszenia jego jakości.

Hanna Gołębiewska
Instytut Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa – PIB,
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli 

Wrocław
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Agrotechnika w ograniczaniu chorób kukurydzy – zalecenia 
przed i po zbiorze plonu

Jednym z czynników powodujących spadek wysokości i jakości plonów kukurydzy jest obec-
ność na plantacji sprawców chorób. Straty bezpośrednie i pośrednie przez nie powodowane mogą 
być niekiedy bardzo wysokie, zwłaszcza gdy układ warunków pogodowych będzie korzystny dla 
patogenów, a mniej sprzyjający dla rozwoju rośliny uprawnej.

Ponieważ trudno mówić o istnieniu pełnego 
programu chemicznej ochrony kukurydzy 

przed chorobami w sytuacji, gdy zarejestrowane 
są jedynie trzy fungicydowe zaprawy nasienne, 
skierowane przeciwko zgorzeli siewek i głowni, 
stąd też cały nacisk w prowadzonej ochronie ro-
ślin kładzie się na zabiegi niechemiczne. 

Nie każde miejsce przeznaczone pod uprawę 
kukurydzy jest jednakowo narażone na atak ze 
strony czynników chorobotwórczych. Ma na to 
wpływ przede wszystkim stan zdrowotny pola, 
a więc ilość zgromadzonego materiału infekcyj-
nego w glebie i resztkach pożniwnych, a także w 
najbliższym otoczeniu. Czystość  fitosanitarna 
stanowiska uzależniona jest głównie od dotych-
czasowego poziomu ochrony i dbałości o uprawę 
w poprzednich sezonach wegetacyjnych.

Na zdrowotność zasiewu wpływa bardzo 
wiele czynników, w tym zabiegi profilaktycz-
ne podejmowane na etapie siewów, wschodów  
i rozwoju młodych roślin. Jedną z ważniejszych 
czynności pozwalających ograniczyć ilość ma-
teriału infekcyjnego zgromadzonego w glebie 
było zastosowanie w 2011 roku płodozmianu. 
Odpowiednia rotacja roślin nie pozwala bowiem 
na coroczne powiększanie populacji patogenów, 
które w przypadku monokultury bez trudu od-
najdują rośliny żywicielskie. Ponieważ większość 
grzybów wytwarza organy przetrwalnikowe 
pozwalające im przetrwać w glebie nawet kilka 
lat bez obecności żywiciela, przerwa w uprawie 
powinna wynosić co najmniej 3 lata. Niekiedy 
jest to okres niewystarczający, gdyż np: sprawca 
głowni pylącej kukurydzy – grzyb Sphacelotheca 
reiliana – zachowuje zdolność do infekcji nawet 
do 10 lat. 

W celu ograniczenia zagrożenia ze strony 
patogenów nie bez znaczenia był także: wybór 
odpowiedniego stanowiska pod siew, dobór od-
miany mniej podatnej na porażenie przez choroby, 
zastosowanie izolacji przestrzennej od ubiegło-
rocznych ściernisk pokukurydzianych, innych 
pól obsianych kukurydzą, gospodarzy zimowych 

sprawców chorób itp., zastosowanie kwalifiko-
wanego materiału siewnego zabezpieczonego 
fungicydem, wykonanie wszystkich niezbędnych 
zabiegów pielęgnacyjnych (w tym nawożenia, 
zwalczania chwastów), a zwłaszcza podjęte dzia-
łania w celu ograniczenia liczebności szkodników. 
Jak pokazuje praktyka, jednym z najlepszych 
sposobów utrzymania wysokiej zdrowotności 
kukurydzy jest ochrona przed szkodnikami, która 
ogranicza ilość uszkodzonych tkanek przez które 
patogeny wnikają do wnętrza roślin. 

W pełni okresu wegetacji kukurydzy paleta 
możliwych do zastosowania metod ograniczania 
liczebności oraz szkodliwości sprawców chorób 
jest bardzo ograniczona. Z metod mechanicznych 
możliwe jest jedynie ręczne usuwanie roślin z 
widocznymi objawami porażenia głowią guzo-
watą, głownią pylącą czy też chorobą szalonych 
wiech. Czynność taka musi być wykonana zanim 
rozpocznie się uwalnianie zarodników i ma na 
celu ograniczenie ilości materiału infekcyjnego na 
danym polu. Mechaniczne usuwanie porażonych 
roślin nie ma zastosowania na dużych areałach. 

W okresie późnego lata i jesieni w warunkach 
dużej wilgotności oraz dość wysokich tempe-
ratur może dochodzić do szybkiego rozwoju 
takich chorób grzybowych jak: fuzariozy kolb 
oraz fuzariozy łodyg. Są to bardzo groźne cho-
roby kukurydzy, które nie tylko powodują straty  
w wysokości i jakości plonu, co zwłaszcza mając 
zdolność wytwarzania mikotoksyn przyczyniają 
się do skażenia ziarna tymi metabolitami. Chcąc 
w jak największym stopniu ograniczyć szkodli-
wość tych dwóch chorób, a pośrednio zmniejszyć 
zagrożenie ze strony mikotoksyn należy termi-
nowo zebrać plon, gdy tylko ziarniaki osiągną 
dojrzałość zbiorczą. Często na przeszkodzie 
zbiorom stają warunki pogodowe (przykład roku 
2010), jednakże są to czynniki niezależne od woli 
człowieka. W tych gospodarstwach, w których 
znajdują się suszarnie często po stwierdzeniu 
wzrostu zagrożenia za strony fuzarioz dokonuje 
się wcześniejszego zbioru, nawet pomimo więk-
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szej wilgotności ziarniaków, tak aby poprzez ich 
dosuszenie uratować jakość plonu. 

Po zbiorach plonu przychodzi moment, aby 
odpowiednio przygotować pole pod uprawę w 
przyszłym sezonie wegetacyjnym. Pozostałą na 
plantacji słomę należy nisko skosić i rozdrobnić 
przy pomocy rozdrabniacza resztek. W ten sposób 
część patogenów zostanie mechanicznie zniszczo-
na. Następnie pole należy głęboko zaorać. Grzyby 

i bakterie pozostające w wierzchniej warstwie 
gleby i na resztkach pożniwnych przeniesione 
zostają na większą głębokość, co utrudnia ich 
przedostanie się w przyszłym sezonie wegetacyj-
nym na powierzchnie gleby.

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

Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie 

Kukurydza dla świń
Kukurydza należy do najbardziej wydajnych roślin uprawnych. Jej potencjalna zdolność plo-

nowania wynosi około 15 ton wysuszonego ziarna, a więc jest znacznie większa niż innych zbóż. 
Kukurydzę uprawianą w technologii ziarnowej można zebrać na kilka sposobów w zależności od 
planowanego kierunku użytkowania. Najczęściej produktem tym jest omłócone ziarno. Można 
również zebrać ją w postaci kolb, gdzie przy różnych wariantach zbioru uzyskuje się różny udział 
ziarna, rdzeni i liści okrywowych. Powoduje to wzrost plonu, ale dodatek bogatych we włókno 
rdzeni i liści powoduje, że przydatność takich pasz dla bardziej wymagających zwierząt, jakimi 
są świnie, maleje (tabela 1).

Ziarno kukurydzy

Podstawowym składnikiem ziarna kuku-
rydzy są związki bezazotowe wyciągowe 

– głównie skrobia (tabela 2). Spośród wszystkich 
zbóż kukurydza charakteryzuje się niską za-
wartością białka (około 9%), o niskiej wartości 
biologicznej ze względu na niedobory aminokwa-
sów egzogennych. Braki tych składników łatwo 
można zrekompensować poprzez dodatek pasz 
wysokobiałkowych (np. śruty poekstrakcyjnej 
sojowej) lub aminokwasów syntetycznych. Białko 
kukurydzy, obok pszenicy, charakteryzuje się 
najwyższą strawnością aminokwasów (tabela 3). 
Równolegle do zwiększania się udziału białka  
w ziarnie kukurydzy, zmniejsza się w nim 
względna zawartość lizyny, aminokwasów siar-
kowych i argininy, a wzrasta 
udział kwasu glutaminowego 
i lecytyny. Wynika to z faktu 
wzrostu zawartości glutenu – 
białka zapasowego – o szcze-
gólnie źle zbilansowanym 
składzie aminokwasowym. 

Ziarno kukurydzy, ze względu na stosunkowo 
dużą zawartość tłuszczu o korzystnym składzie, 
jest również doskonałym źródłem NNKT (nie-
zbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych). 
Około 55% wszystkich kwasów tłuszczowych 
stanowi kwas linolowy, a 1,5% kwas linolenowy 
– 1,5%. Jednak duże ilości NNKT powodują 
miękkość słoniny, dlatego w ostatnim okresie 
tuczu kukurydzę w dawce pokarmowej należy 
ograniczyć. 

Ziarno kukurydzy jest ubogie w składniki 
mineralne. Strawność fosforu zawartego w ku-
kurydzy jest relatywnie mała, co powinno być 
uwzględniane przy bilansowaniu mieszanek 
paszowych. W mieszankach paszowych można 
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zastosować enzym fitazę, który bardzo korzyst-
nie wpłynie na wykorzystanie fosforu.

Kukurydza zawiera dużo barwników: żół-
topomarańczową – luteinę, zeaksantynę oraz 
kryptoksantynę i zeinoksantynę. Pogarszają 
one walory organoleptyczne mięsa i słoniny. 
Nadmierne dawki ziarna kukurydzy sprawiają, 
że słonina jest miękka, żółta i mniej trwała. Dla-
tego w drugim okresie tuczu udział kukurydzy 
należy ograniczyć do 30-40%, a przed samym 
ubojem nawet do 20%.

Konsekwencją wysokiej zawartości wody  
w momencie zbioru jest szybki rozwój bakterii 
i pleśni, a tym samym psucie się ziarna. Kuku-
rydza jest więc potencjalnym źródłem myko-
toksyn, produktów wtórnej przemiany materii 
prowadzonej przez organizmy grzybów. Grzyby 
atakują ziarno kukurydzy już w czasie wegetacji 
(polowe), ale również w trakcie 
przechowywania (przecho-
walnicze). Ze względu na 
częstość występowania i wła-
ściwości toksyczne, najważ-
niejszymi mykotoksynami są: 
deoksyniwalenol, zearalenon, 
fumonizyny i ochratoksyna. 
Deoksyniwalenol zmniej-
sza pobieranie pokarmu, w 
większym stężeniu wywołuje 
wymioty, biegunkę, obniża 
przyrosty masy ciała i odporność. Zaaralenon 
działa podobnie jak hormon płciowy. Duże jego 
stężenie w paszy, zwłaszcza u świń, wywołuje 
zaburzenia w cyklu rozrodczym, w efekcie pro-
wadzi do zmniejszenia wagi płodów, poronień, 
bezpłodności a nawet uszkodzeń narządów rod-
nych. Fumonizyny uszkadzają komórki układu 
nerwowego, u świń wywołują zapalenie płuc. 
Ochratoksyna – produkowana przez grzyby z ro-
dzaju Aspergillus i Penicillum – uszkadza nerki. 
By obniżyć stęże-
nie mykotoksyn w 
paszach dla świń 
wykorzystuje się 
preparaty oparte 
na bazie glino-
krzemianów.

Ziarno kuku-
rydzy nie zawiera 
substancji anty-

odżywczych, jest smaczne i chętnie pobierane, 
nie tylko przez trzodę chlewną. Duża wartość 
energetyczna powoduje, że jest ono szczególnie 
preferowane w żywieniu świń rosnących. Ogra-
niczeniem jest niestety jakość białka, zwłaszcza 
ze względu na niską zawartość tryptofanu, któ-
rego ilość w mieszankach prestarter powinna 
być stosunkowo duża. Rozwiązaniem, by pokryć 
zapotrzebowanie prosiąt na ten aminokwas, 
może być dodatek syntetycznego tryptofanu.  
U tuczników złe zbilansowanie aminokwasów  
w dawce powoduje pogorszenie jakości tuszy.

Dawki kukurydzy w mieszankach dla star-
szych świń należy ograniczyć, by nie dopuścić 
do otłuszczenia tuszy, zwłaszcza w drugim 
okresie tuczu przy stosowaniu żywienia do woli. 
Wartość energetyczna ziarna jest uzależniona 
nie tylko od podstawowego składu chemiczne-

go, ale również od warunków zbioru, suszenia i 
przechowywania. Zbyt duża wilgotność w czasie 
zbioru obniża wartość energetyczną i przydat-
ność paszową. Zbyt długie i intensywne suszenie 
nie jest bez wpływu na przydatność paszową, 
gdyż wysoka temperatura podczas suszenia 
pogarsza wykorzystanie białka i aminokwasów 
(Reakcja Maillarda).
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Kukurydza jest rośliną dnia krótkiego, stąd 
kwitnie pod koniec lipca, a dojrzewa dopiero we 
wrześniu-październiku. Objawem pełnej dojrza-
łości ziarna jest tzw. stadium czarnej plamki, 
czyli powstanie niewielkiego sczernienia u na-
sady ziarniaka, przy zarodku. Zbiór kukurydzy 
na ziarno wykonać można, gdy zawartość wody 
w ziarnie obniży się przynajmniej do 38%. Zbiór 
kukurydzy należy starannie zaplanować. Świeżo 
omłócone ziarno kukurydzy szybko się zagrze-
wa i psuje, stąd trzeba je poddać konserwacji nie 
później niż 24 godziny po zbiorze, zwłaszcza 
przy ciepłej pogodzie.

By zapobiec „psuciu się” ziarna zaraz po 
omłocie, należy je zakonserwować poprzez 
suszenie, kiszenie lub dodatek preparatów che-
micznych.

Istnieje wiele rodzajów urządzeń do suszenia 
ziarna. Zróżnicowana wydajność umożliwia 
wykorzystanie ich we wszystkich typach gospo-
darstw. Wysuszone ziarno może być przecho-
wywane w magazynach lub silosach. Suszone 
ziarno kukurydzy stanowi cenny komponent 
mieszanek paszowych (do 80%) dla wszystkich 
gatunków zwierząt. Zalecane jest głównie dla 
młodych zwierząt, wymagających wyższej kon-
centracji energii w paszy.

Przystępując do kiszenia wilgotnego ziarna, 
należy pamiętać o konieczności rozdrobnienia 
ziarniaków, najlepiej w młynkach bijakowych 
ustawionych w miejscu zakiszania ziarna. 
Minimalne straty zagwarantuje korzystanie  
z rękawów foliowych. W gospodarstwach, w któ-
rych nie ma takiej możliwości, ziarno zakiszać 
można w zbiornikach betonowych lub dołach 
ziemnych wyłożonych folią. Niestety straty 
wówczas są nieco wyższe (do 5%). Zakiszane 
ziarno powinno zawierać powyżej 25% wody 
(przy mniejszej wilgotności zwilżamy je wodą 
lub serwatką). Po 3-4 tygodniach kiszonka na-
daje się do skarmiania. Stanowi ona doskonałą 
paszę dla tuczników (do 3 kg). 

Do konserwacji wilgotnej kukurydzy wyko-
rzystywane są kwasy organiczne, w ilości do 2%. 
Przerywają one oddychanie ziarna oraz hamują 
rozwój drobnoustrojów, przez co ograniczają 
straty. Ziarno takie może być stosowane w ży-
wieniu trzody chlewnej, w ilościach podobnych 
do ziarna kiszonego. 

Zakiszanie lub chemiczna konserwacja ziarna 
kukurydzy jest dużo tańsza niż jego suszenie. 
Dlatego te metody powinny być polecane wszyst-
kim hodowcom świń. 

Kolby odkoszulkowane (CCM)

CCM stanowią kolby kukurydzy pozba-
wione koszulek (ziarno + osadka) i roz-

drobnione. Zbiór kukurydzy z przeznaczeniem 
na CCM dla świń należy wykonać w początkach 
dojrzałości pełnej, kiedy ziarno staje się twarde 
i nie daje się rozłupać paznokciem. Zawiera ono 
wówczas około 60% suchej masy. Zebrana masa 
powinna w 80% składać się z kawałków poniżej 
2 cm i nie wymaga kosztownego suszenia, gdyż 
daje się bardzo łatwo zakiszać. Przy tym sposo-
bie zbioru uzyskuje się plon o 10-20% wyższy 
niż przy zbiorze samego ziarna i zmniejsza ry-
zyko związane ze złym dojrzewaniem kolb. Przy 
wilgotności ziarna powyżej 40% nie można go 
młócić, natomiast zbiór całych kolb przebiega 
bez większych strat. Dlatego produkcja CCM 
jest mniej uzależniona od warunków pogodo-
wych panujących w okresie jesieni, a zbiór jest 
o 7 do 10 dni wcześniejszy od zbioru na ziarno. 
Dzięki temu uprawa kukurydzy na CCM jest 
szczególnie wskazana na terenach północnych 
naszego kraju. Dziennie tucznikom podaje się do 
3,5 kg, a lochom karmiącym do 5,5 kg. By nie 
zatuczyć loch luźnych i w niskiej ciąży, dawki 
CCM ograniczamy do 2,5 kg.

Kolby nieodkoszulkowane – (LKS)

Kolby kukurydzy zebrane w całości i roz-
drobnione, ze względu na niską zawar-

tość energii i wysoką włókna surowego, należy 
traktować jako paszę objętościową. Wartością 
paszową LKS przypomina owies (w przeliczeniu 
na taką samą wilgotność), ale wydajności kolb z 
hektara jest najczęściej 2 razy wyższa niż ziarna 
owsa. W żywieniu świń odkoszulkowane kolby 
stosowane są sporadycznie, można je podawać 
w dawkach dla loch prośnych.

dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy
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Mikroorganizmy warunkujące przebieg fermentacji  
w kiszonkach z kukurydzy

Ważną paszą w żywieniu są kiszonki z kukurydzy, umożliwiające ich skarmianie w ciągu 
całego roku. Produkować chcemy kiszonki mikrobiologicznie stabilne, tak więc ważnym staje 
się poznanie mikroorganizmów pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości tych pasz

W zakiszanym materiale występują 
natywnie, oprócz bakterii kwasu 

mlekowego, bakterie beztlenowe i tlenowe, En-
terobacteriaceae oraz drożdże i pleśnie. Często 
bakterii mlekowych jest zbyt mało, a pozostałe 
mikroorganizmy stanowią zbyt dużą konku-
rencję, aby powstała odpowiednia ilość kwasu 
dla zainicjowania właściwego procesu kiszenia.  
W przypadku kiszonek z kukurydzy istotnym 
problemem jest ich niestabilność tlenowa, szcze-
gólnie w lecie. Należy wówczas zastosować 
odpowiednie dodatki do kiszenia.

Bakterie kwasu mlekowego

Bakterie kwasu mlekowego wymagają do 
swego rozwoju odpowiedniego poziomu 

suchej masy zakiszanego surowca. Najwłaściw-
sza jej zawartość oscyluje między 30 a 35%. 
Ilość mniejsza niż 30 w małym stopniu hamuje 
rozwój bakterii, jednak większa niż 50% ogra-
nicza rozwój epifitycznych bakterii kwasu mle-
kowego. Wynika to z faktu, że w podsuszonym 
materiale woda dostępna dla bakterii nie zawiera 
rozpuszczalnych cukrów, białek, czy składników 
mineralnych. Środowisko takie ogranicza roz-
wój epifitycznej flory aż w 90%. Musimy także 
pamiętać, że w zielonce o średniej zawartości 
35% suchej masy znajdują się partie bardziej 
podsuszone, gdzie w wyniku zwiększonego ciś-
nienia osmotycznego bakterie nie będą w stanie 
się namnażać.

Wśród bakterii kwasu mlekowego występu-
jących w zakiszanej zielonce z kukurydzy mo-
żemy wyróżnić trzy grupy. Pierwsze to bakterie 
homofermentacyjne, które produkują wyłącznie 
kwas mlekowy; drugie natomiast to heterofer-
mentacyjne, wytwarzające także inne związki, 
np. alkohol etylowy. Trzecią grupę stanowią 
bakterie fakultatywnie heterofermentacyjne, 
które w normalnych warunkach produkują kwas 
mlekowy na drodze homofermentacji, rozkła-
dając węglowodany sześciowęglowe (heksozy), 
jednak niekiedy mogą wytwarzać poza nim tak-
że dwutlenek węgla i etanol. Produkowany przez 

bakterie kwas mlekowy powstaje z przemian 
glukozy, a znacznie rzadziej z fruktozy.

Spośród innych niż kwas mlekowy związków 
wytwarzanych przez bakterie wyróżnić należy 
różne związki o działaniu antybakteryjnym: 
dwutlenek węgla, nadtlenek wodoru, diacetyl 
czy bakteriocyny. Wśród bakteriocyn najbar-
dziej znaną jest nizyna, która jest antybiotykiem 
wytwarzanym przez Lactococcus lactis. Działa 
ona zabójczo na Staphylococcus aureus i Listeria 
monocytogenes oraz wstrzymuje rozwój prze-
trwalników i komórek wegetatywnych szczepów 
Bacillus i Clostridium. Biologiczne działanie 
bakteriocyn jest bardzo niszczące dla komórek 
bakteryjnych, dlatego ich właściwości wyko-
rzystane zostały w celu konserwacji żywności. 
Wyżej wymieniona nizyna od wielu lat wykorzy-
stywana jest jako naturalny konserwant (E-234), 
posiadający status GRAS, czyli bezpiecznego  
w stosowaniu (generally recognized as safe).

Zainicjowanie procesu fermentacji wymaga 
odpowiedniej liczebności epifitycznych bakte-
rii kwasu mlekowego, która powinna wynosić  
108 jtk/g świeżej masy zielonki, przy czym w 70-
80% mogą one być heterofermentacyjne. Zwy-
kle ilość homofermentacyjnych bakterii kwasu 
mlekowego nie przekracza 105-107 jtk/g świeżej 
masy. W przypadku zielonki z kukurydzy jest 
to głównie Lactobacillus. Należy również pa-
miętać, że w kiszonkach z kukurydzy, pomimo 
obniżenia pH i braku tlenu, nadal obecne będą 
drożdże, gdyż niektóre z nich są względnymi 
beztlenowcami.

Inne szczepy bakteryjne

Bakterie Clostridium są obligatoryjnymi 
beztlenowcami, tworzącymi przetrwal-

niki. W kiszonkach rozkładają kwas mlekowy 
do masłowego podczas tzw. wtórnej fermentacji 
w stabilnej fazie kiszenia. Produkują również 
kwasy octowy, walerianowy i kapronowy, a ami-
nokwasy przekształcają do amoniaku. Clostri-
dium wpływają negatywnie na jakość produktów 
pochodzenia zwierzęcego, głównie na mleko.  
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W kiszonkach rozwijać może się C. tyrobutyri-
cum, które ulega namnożeniu w przewodzie po-
karmowym krów. Obecność tego szczepu może 
prowadzić do skażenia mleka, w konsekwencji 
wpływając na pogorszenie jakości (puchnięcie) 
produkowanych z niego serów typu ementaler, 
gouda czy parmezan. Inny szczep występujący 
w kiszonkach – C. botulinum może prowadzić 
do zatruć jadem kiełbasianym. Aby zahamowana 
została działalność bakterii Clostridium podczas 
fermentacji, istotna jest także zawartość azota-
nów w świeżej masie zielonki, która powinna 
mieścić się w granicach 0,1-0,3% (odpowiada 
to 4,4-13,3 g NO3·kg–1 suchej masy)

W zielonkach kukurydzy występować mogą 
Enterobacteriaceae, których przedstawicielem 
jest Escherichia coli. Poziom Enterobacteriace-
ae w kiszonce wynosić może nawet 106 jtk/g. 
Działalność tych bakterii jest bardzo zróżnico-
wana, tak jak i produktów ich przemiany materii. 
Mogą one redukować azotany do azotynów, jak 
i powodować fermentację heksoz do kwasów 
octowego, mrówkowego, propionowego i eta-
nolu. Enterobacteriaceae szybko obniżają pH 
zakiszanego surowca, powodują jednak rozkład 
aminokwasów do amoniaku oraz amin biogen-
nych. Powstający amoniak zwiększa pojemność 
buforową i podnosi pH kiszonki, a aminy po-
garszają jej smak. To dwubiegunowe działanie 
Enterobacteriaceae (obniżanie pH i hamowanie 
jego spadku) jest niewskazane, dlatego należy je 
szybko wyeliminować, obniżając pH. Jest to tym 
bardziej konieczne, że są konkurentami dla bak-
terii kwasu mlekowego stosunku do heksoz.

Grzyby 

Do naturalnej mikroflory w zielonce ku-
kurydzy zaliczyć możemy także droż-

dże i pleśnie. Drożdże mogą rozwijać się także 
w warunkach beztlenowych, będąc przyczyną 
zagrzewania się kiszonek. Niemniej ich inten-
sywny rozwój następuje pod wpływem tlenu  
z powietrza, a zachodzi dzięki obecności resztek 
cukru i kwasu mlekowego. Kiszonka z kukury-
dzy dobrej jakości powinna zawierać mniej niż 
500000 komórek drożdży/g świeżej masy.

Bardziej niebezpieczne są grzyby z rodzaju 
Fusarium, produkujące groźny deoksyniwalenol 
(DON), a jeszcze niebezpieczniejsze – grzyby 
magazynowe. Jak wynika z badań, w kiszon-
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kach z kukurydzy dominują pleśnie: Penicillium, 
Mucoraceae, Monascus, Aspergillus i Dema-
tiaceae.

Specyficzne grzyby magazynowe, stwier-
dzane w psujących się kiszonkach to tworzący 
czerwone przebarwienia Monascus ruber, oraz 
Penicillium roqueforti tworzący w zależności 
od stadium rozwojowego przebarwienia białe do 
zielono–błękitnych. Oba grzyby produkują słabe 
mikotoksyny. Zarodniki grzybów Penicillium  
i Aspergillus są obecne w ciągu całego roku,  
a ich przetrwalniki dominują zimą w powietrzu 
na otwartej przestrzeni.

Mikroorganizmy i związki w dodatkach 
kiszonkarskich

Mikroorganizmy stosowane przy zaki-
szaniu zielonki z kukurydzy wykazują 

dużą wzajemną konkurencyjność, stąd w sto-
sowanych dodatkach wykorzystuje się bakterie 
kwasu mlekowego o oddziaływaniu synergi-
stycznym, czego przykładem może być Lacto-
bacillus salivarius, który wzmacnia działalność 
powszechnej w dodatkach kiszonkarskich bak-
terii L. plantarum. Wspólne działanie gatunków 
powoduje szybkie obniżenie pH, chroniąc białka 
przed rozpadem.

W przypadku zielonek o wysokiej zawartości 
suchej masy (ponad 40%) skuteczne jest zasto-
sowanie dodatków zawierających osmotoleran-
cyjne bakterie kwasu mlekowego. Wykazano, że 
w procesie kiszenia duże znaczenie może mieć 
homofermentatywny szczep osmotolerancyjny 
L. plantarum MiLAB 393, wytwarzający kwas 
fenylomlekowy. Kwas ten poprawia stabilność 
tlenową kiszonek, ogranicza rozwój pleśni  
i zmniejsza straty składników pokarmowych 
podczas fermentacji. 

Inne dodatki zawierające heterofermentacyjne 
bakterie mlekowe, takie jak Lactobacillus buch-
neri, mogą wytwarzać kwas mlekowy nie tylko 
z heksoz, ale z rozkładu tego kwasu mlekowego 
do octowego i 1,2-propandiolu. Związki te hamują 
rozwój m. in. drożdży. W kiszonkach z kukurydzy 
występuje L. diolivorans, produkujący 1–propanol 
i kwas propionowy z 1,2-propandiolu. Obecny  
w dodatkach kiszonkarskich L. buchneri może  
tę bakterię aktywizować poprzez wytwarzanie 
1,2-propandiolu. Należy jednak rozważyć słusz-
ność stosowania L. buchneri, ze względu na straty 

fermentacyjne wynoszące nawet 5% suchej masy, 
których nie równoważy ograniczenie psucia się 
kiszonek. Ponadto heterofermentacyjne bakterie 
kwasu mlekowego tworzą z glukozy sporo eta-
nolu, który jest co prawda dwukrotnie bardziej 
energetyczny niż kwas mlekowy, jednak jego 
wykorzystanie jako źródła energii w żwaczu nie 
jest do końca poznane.

Oprócz bakterii kwasu mlekowego stosuje 
się w dodatkach kiszonkarskich bakterie kwasu 
propionowego, rozkładające węglowodany ro-
ślinne do kwasu propionowego. Kilka szczepów 
Propionibacterium jensenii wytwarza bakterio-
cyny. Jednak bakterie kwasu propionowego nam-
nażają się wolno, co ogranicza ich zastosowanie  
w dodatkach.

W preparatach do zakiszania stosuje się rów-
nież bakterie Bacillus i Serratia, które hamują 
rozwój grzybów i poprawiają tlenową trwałość 
kiszonek. Działanie Bacillus subtilis polega na 
wytwarzaniu lipopeptydów, ograniczających 
rozrost patogennych grzybów i bakterii. Serratia 
rubidaea natomiast wytwarza związki odgry-
wające rolę w bakteryjnym zasiedlaniu różnych 
powierzchni i prawdopodobnie chitynazę, która 
rozpuszcza ściany komórkowe grzybów. Inne 
bakterie – S. marcescens ze względu na dużą 
przyswajalność tlenu „odbiera” go grzybom, na-
leży jednak pamiętać, że stanowi ona, podobnie 
jak Enterococcus faecium potencjalne ryzyko 
dla ludzi.

Biologiczne preparaty zawierają wirusy bak-
teryjne, należące do fagów. Przykładem mogą 
być klostridiofagi, które są wysoko wyspecja-
lizowane, atakując żywe komórki Clostridium,  
a nie przetrwalniki.

Innymi, stosowanymi w dodatkach mikroor-
ganizmami w są drożdże piekarnicze (Saccha-
romyces cerevisiae), które wpływają zabójczo 
na drożdże występujące natywnie w procesie 
kiszenia. Drożdże piekarnicze, zwane zabójcami 
drożdży, charakteryzują się szerokim spektrum 
działania przeciwko drożdżom powodującym 
rozpad kwasu mlekowego. Należy pamiętać, 
że mimo ich nieszkodliwości, nie są pożądane  
w kiszonkach.

Stosowane w dodatkach lotne kwasy tłusz-
czowe, do których zaliczamy: niezdysocjowany 
kwas octowy i propionowy ograniczają rozwój 
drożdży i pleśni.
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Krowa „betonowa” produkuje biogaz 
zaś krowa „biologiczna” mleko

Produkcja kiszonek z zielonek, a głównie z kukurydzy jest powszechnie praktykowana, mając 
na uwadze wykorzystanie ich w żywieniu bydła, zwłaszcza krów. Wynika to z walorów żywie-
niowych i smakowych kiszonki, jak również możliwości skarmiania w ciągu całego roku. Wpro-
wadzenie technologii wolno stanowiskowego utrzymania krów i żywienia systemem TMR lub 
PMR zdecydowało, że kiszonka stała się niezastąpionym składnikiem dawki pokarmowej. Każdy 
hodowca krów wie, że bez udziału kiszonki z kukurydzy w dawce pokarmowej, produkcja mleka 
jest praktycznie niemożliwa, zwłaszcza przy wysokiej wydajności. Krowa składniki pokarmowe 
zawarte w kiszonkach zamienia na mleko, które jest cennym produktem spożywczym, niezbęd-
nym w żywieniu ludzi. Jest to typowy przykład zamiany „zielonej energii” zmagazynowanej  
w odnawialnych źródłach energii jakim są pasze, na energie dostępną dla ludzi

W drugiej połowie XX wieku w wielu kra-
jach powstały instalacje do produkcji 

biogazu, wykorzystując różne surowce roślinne. 
Bardzo szybko przekonano się, że doskonałym 
surowcem są kiszonki. Zapewniają one stabilną 
produkcję biogazu, wykorzystywanego do wy-
twarzania energii elektrycznej i cieplnej. Waż-
nym czynnikiem jest fakt, że zbierając zielonkę 
w optymalnej fazie wegetacji, uzyskuje się dużo 

biomasy, która zakonserwowana przez kiszenie, 
daje substrat wykorzystywany sukcesywnie  
w ciągu całego roku. Szczególnie wartościowa 
jest kiszonka z kukurydzy, która w mieszaninie 
z gnojowicom i innymi substratami, zapewnia 
stabilny proces fermentacji metanowej. Stwarza 
to możliwość pozyskiwania stabilnego dochodu 
w ciągu całego roku i zapewnia dopływ gotówki 
ze sprzedaży energii elektrycznej. 

Podsumowanie
• Powszechnie wiadomo, że kukurydza jest 

dobrym surowcem kiszonkarskim (całe rośli-
ny, CCM, kolby częściowo odkoszulkowane)  
i głównym problemem kiszonek z kukurydzy 
jest ich niestabilność tlenowa, szczególnie 
w lecie. Aby polepszyć tlenową trwałość 
kiszonek z kukurydzy zaleca się stosowanie 
dodatków kiszonkarskich oznaczonych wg 
DLG cyfrą 2 (przy współczynniku fermenta-
cyjnym wynoszącym dla kukurydzy zawsze 
ponad 35)

• Przy zawartości w całej roślinie suchej masy 
na poziomie 28-35% można zastosować bak-
terie mlekowe homofermentatywne, choć 
pamiętać należy, że nie poprawią trwałości 
tlenowej

• Zagrzewaniu się kiszonki z wilgotnej kuku-
rydzy, CCM lub kolb  można nieco zapobiec 
wybierając dodatek z bakteriami mlekowymi 
homofermentatywnymi, ponieważ ciśnienie 
osmotyczne, mimo niskiej wilgotności su-
rowca nie jest duże

• Zalecana zawartość suchej masy w zakisza-
nej zielonce z kukurydzy powinna wynosić 
maksymalnie 35%, jeżeli jednak zakiszany 
materiał jest mniej wilgotny, zaleca się 
zastosowanie inokulantu (składającego się  
z bakterii heterofermentatywnych), dodatku 
mikrobiologiczno-chemicznego o silniejszym 
oddziaływaniu lub konserwantu chemicz-
nego

• Przy zawartości popiołu powyżej 10%, 
wynikającym z zabrudzenia zakiszanego 
materiału, istnieje ryzyko wystąpienia bak-
terii masłowych (np. Clostridium), a także 
zwiększonej liczebności pleśni i drożdży. 
Należy wówczas zastosować konserwanty 
zawierające kwasy, które oddziałują nega-
tywnie na przetrwalniki bakterii Clostridium, 
powodując zahamowanie wytwarzania kwasu 
masłowego i rozkładu białka.

dr inż. Lucyna Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy
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Instalacja do produkcji biogazu zwana 
„agrobiogazownią” jest producentem „zielonej 
energii”, bowiem biogaz powstaje z rozkładu 
substancji organicznej, pochodzącej z odnawial-
nych źródeł energii.

Przemiany biochemiczne zachodzące  
w przewodzie pokarmowym krowy i w komorze 
fermentacyjnej agrobiogazowni są podobne. 
W obu obiektach zachodzi proces fermentacji 
metanowej, w wyniku którego powstaje metan. 
Krowa wyprodukowany metan emituje do środo-
wisk, zaś powstający w komorze fermentacyjnej 
jest zbierany i magazynowany. W przewodzie 
pokarmowym krowy, strawna substancja orga-
niczna (StSO) paszy, jest zamieniana na mleko. 
Niestrawione składniki i inne endogenne związ-
ki, stanowią kał. W komorze fermentacyjnej  
w procesie metanogenezy, z fermentującej 
substancji organicznej (FSO) powstaje biogaz.  
Z nieprzefermentowane składniki substratu  
i inne metabolity, stanowią substancje pofermen-
tacyjną. Kał zwierzęcy i substancja pofermen-
tacyjna pomimo innego miejsca ich powstawa-
nia, są podobne pod względem występujących  
w nich składników. Są one wykorzystywane jako 
nawozy organiczne. Wynika z tego, że StSO jest 
odpowiednikiem FSO. Na rysunku 1 przedsta-
wiono schemat produkcji mleka i biogazu.

Krowa i komora fermentacyjna są producen-
tami „zielonej energii”, każda w innej postaci, 
jednak zużywają te same surowce, które dla kro-
wy określamy terminem „pasza”, zaś dla komory 
fermentacyjnej „substratem”. Praktycy, komorę 
fermentacyjną nazywają „betonową krową”  
w odróżnieniu od „biologicznej krowy”. „Be-
tonowa krowa”, jest konkurencyjna dla „biolo-
gicznej krowy” pod względem „pożerania” tych 
samych surowców. Betonowa krowa jest wraż-
liwa na różne zaburzenia metaboliczne, spowo-
dowane nieprawidłowym doborem substratów 
do wsadu, względnie przy nieprzestrzeganiu 
innych parametrów np. temperatury, kwaso-
wości, wilgotności, struktury i wielu innych. 
Powinna ona produkować biogaz przez około 
8000 godzin rocznie, zaś pozostałe dni winny 
być wykorzystane do przeprowadzenia kapi-
talnego remontu, czyli dobre przygotowanie do 
produkcji w następnym roku. Krowa „biologicz-
na” jest bardziej kapryśna niż krowa „betonowa”. 
Produkuje ona mleko w okresach laktacyjnych  

i jest podatna różne choroby metaboliczne, 
które limitują produkcję i powodują zaburzenia  
w rozrodzie. W okresie zasuszenia należy ją 
dobrze przygotować do produkcji mleka w na-
stępnym roku. Wymaga ona wykonania każdego 
dnia czynności związanych z żywieniem, dojem 
i wiele innych. Również dystrybucja mleka jest 
znacznie trudniejsza, niż energii elektrycznej. 
Nakład pracy ludzkiej jest większy i bardziej 
uciążliwy co wynika z terminowości wykonania 
każdej czynności. 

Technologia produkcji biogazu jest łatwiejsza 
i mniej pracochłonna niż produkcja mleka. Wielu 
rolników stawia pytanie, który kierunek wyko-
rzystania surowców jest bardziej dochodowy  
i czy celowe jest ograniczenie produkcji mleka 
na rzecz produkcji biogazu. Inaczej mówiąc 
produkować mleko czy biogaz. Odpowiedź jest 
trudna, bowiem oba produkty są jednakowo waż-
ne i mają decydujący wpływ na poziom jakości 
życia. Badań z tego zakresu jest bardzo mało, 
zaś na uzyskane wyniki decydujący wpływ 
mają warunki pogodowe i ceny zbytu mleka/
energii. Możliwości pozyskiwania biomasy oraz 
dochód uzyskiwany ze sprzedaży mleka/prądu 
zadecyduje, który z kierunków produkcji będzie 
preferowany.

Agrobiogazownia w gospodarstwie rolnym 
powinna wspierać produkcję mleka, zwłaszcza 
po przez zagospodarowanie gnojowicy. Zamia-
na gnojowicy na energię elektryczną i cieplną 
powoduje, że produkcja rolna jest bardziej do-
chodowa. 

Podjęto próbę oceny efektywności produkcji 
mleka i biogazu. W założeniach przyjęto, że 
w gospodarstwie rolnym funkcjonuje agrobio-
gazownia wykorzystująca gnojowicę bydlęcą 
oraz kiszonki i ziarno zboża. Również w go-
spodarstwie jest ferma bydła, w której żywienie 
krów oparte jest na kiszonkach i innych paszach 
własnych. W założeniach przyjęto: 
– ile mleka można by wyprodukować z dzien-

nej dawki wsadu wykorzystywanego do 
produkcji biogazu

– ile biogazu można wyprodukować z dawki 
pokarmowej jednej krowy. 

Określono wpływy jakie uzyskano ze sprzedaży 
mleka i biogazu zamienionego na energię elek-
tryczną i cieplną. 
Do obliczeń przyjęto dane:
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– wartość energetyczna biogazu 5,31 kWh/m3

– sprawność silnika w agregacie kogeneracyj-
nym 38%

– stosunek energii elektrycznej do cieplnej 1,0 
: 1,3

– 0,40 zł/kWhel, w tym 0,1554 zł cena podsta-
wowa plus 0,2446 zł ze sprzedaży na giełdzie 
certyfikatu zielonego

– 0,11 zł/kWhec ze sprzedaży ciepła na gieł-
dzie

– 0,68 JMP/kg mleka – łącznie z zapotrzebo-
wania bytowego i produkcyjnego

– 600 kg masa krowy
– 20 kg mleka dzienna wydajność
– 55 litrów dzienna produkcja gnojowicy od 

krowy
– 30 €/t kiszonki z kukurydzy o zawartości 

suchej masy około 34%.
W tabeli 1 podano podstawowe wskaźniki 

charakteryzujące pasze i substraty.

Produkcja biogazu, energii elektrycznej  
i cieplnej z dziennej 
dawki pokarmowej

W tabeli  2 podano 
skład dawki pokar-

mowej dla krowy o masie 600 
kg. Pobranie paszy wynosiło 
34,0 kg, w tym 15,63 kg su-
chej masy oraz 14,52 JPM. 
Dzienna produkcja wynosiła 
21,0 kg mleka, za które uzy-
skano 18,9 zł. 

Ze skarmianych pasz, w 
agrobiogazowni można uzy-
skać 9,32 Nm3 biogazu. Spala-
jąc w agregacie kogeneracyj-
nym, uzyskuje się 18,8 kWhel 

i 24,4 kWhec. Sprzedając wyprodukowany prąd 
elektryczny uzyskano wpływ 7,52 zł, zaś 2,68 zł 
za energię cieplną. Łączna kwota ze sprzedaży 
energii wynosi 10,20 zł dziennie.

Dane te wskazują, że produkując mleko 
uzyskuje się wyższy dochód, niż z biogazu. 
Sprzedaż energii elektrycznej nie nastręcza 
problemu, bowiem instytucie zajmujące się 
dystrybucją energii elektrycznej są obowiązane 
do odbioru energii z odnawialnych źródeł, po 
uzgodnionej cenie. Gorzej jest z energią cieplną, 
bowiem producent we własnym zakresie poszu-
kuje odbiorcy i ustala cenę. Sprzedając tylko 
energię elektryczną, produkcja mleka jest 2,51 
razy bardziej opłacalna niż energii elektrycznej 
(18,9 : 7,52 = 2,51). 

Produkcja mleka z dziennej dawki wsadu

Dzienna dawka wsadu do komory fer-
mentacyjnej o pojemności 1000 m3 i 

zainstalowanym silniku mocy 100 kW wynosi 
31,8 ton. Udział suchej masy gnojowicy w 
suchej masie wsadu wynosi 45%. Wyliczono, 
że dziennie uzyskiwano 2294 Nm3 biogazu, z 
którego wyprodukowano 4629 kWhel i 6018 
kWhec (tabela 3). Ze sprzedaży energii elek-
trycznej uzyskano 1852 zł i 662 za energię 
cieplną, łączna wartość 2514 zł.

Wartość energetyczna dziennej dawki 
wsadu wynosi 2450 JPM, co wystarcza na 
wyprodukowanie 3603 kg mleka. Przy cenie 
0,90 zł/kg mleka, uzyskano kwotę 3243 zł. 
Uzyskane wpływy ze sprzedaży mleka są 

wyższe niż za uzyskaną energię elektryczną  



56 KUKURYDZA 2(39) 11

i cieplną. Kwota uzyskana ze sprzedaży mleka 
jest 1,75 razy wyższa od wartości uzyskanej ze 
sprzedaży energii elektrycznej.

W tabeli 4 wyliczono skalę produkcji mleka 
i biogazu ze zbioru kiszonki z całych roślin ku-
kurydzy w zależności od plonowania. 

Przedstawione obliczenia wskazują, że pro-
dukcja mleka jest bardziej opłacalna niż bio-
gazu, przyjmując tylko wartości energetyczne, 

które wyceniono według cen z lutego 2011 roku. 
W obliczeniach tych nie uwzględniono innych 
kosztów, które występują przy obu kierunkach 
produkcji. Mam nadzieję, że specjaliści z zakresu 
ekonomiki produkcji rolniczej, dokonają właści-
wej oceny, bowiem temat aktualny. Zapraszam 
do dyskusji na łamach czasopisma Kukurydza. 

prof. zw. dr hab. inż. Witold Podkówka
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Największe szkody w uprawie kukurydzy 
powoduje żerowanie larw tego szkod-

nika. Wygryzając korytarze w łodydze oraz  
w kolbie i ziarnie, powodują nie tylko spadek 
plonu ziarna ale również wyleganie porażonych 
roślin. Największe nasilenie żerowania omacni-
cy występuje w Polsce południowo-wschodniej. 
Według wyliczeń szacunkowych dr Pawła Beresia 
z Instytutu Ochrony Roślin, omacnica powoduje 
średnie straty na poziomie 20% w skali kraju. 
Według wyliczeń autorów (Warzecha, Żurek)  
w 2010 roku straty spowodowane żerowanie tego 
szkodnika wyniosły ok. 300-360 tys. ton, co 
przy cenie 800zł/tonę, daje kwotę około 240-288 
milionów złotych. Należy również nadmienić 
iż, uszkodzone ziarno pochodzące z terenów 
objętych żerowaniem omacnicy prosowianki jest 
bardziej podatne na kolonizację przez patogenne 
grzyby z rodzaju Fusarium. Grzyby te są odpo-
wiedzialne za produkcję, szkodliwych dla zdrowia 
ludzi i zwierząt, związków – mikotoksyn. Ziarno 
kukurydzy zawierające ilości mikotoksyn powy-
żej ustalonych limitów, nie jest dopuszczane do 
obrotu na cele spożywcze i paszowe. 

Istnieją dwie główne grupy metod zwalczania 
omacnicy prosowianki: metody konwencjonalne 
(chemiczne, agrotechniczne) oraz niekonwen-
cjonalne. Chemiczna ochrona kukurydzy przed 
omacnicą jest niezwykle trudna do zastosowa-
nia w praktyce, gdyż oprysk należy wykonać 
gdy łan kukurydzy osiągnie 2-2,5 m wysokości. 
Zastosowanie zabiegów chemicznych jest więc 
bardzo trudne technicznie (brak specjalistycznych 
opryskiwaczy) oraz bardzo kosztowne. W celu 
ograniczenia występowania omacnicy prosowian-
ki można również stosować właściwe procedury 
agrotechniczne, szczególny nacisk kładąc na 
staranne rozdrobnienie oraz przyoranie resztek 

pożniwnych. Ogranicza to przezimowanie larw 
omacnicy, które zimują w łodygach. Zastosowa-
nie tych zabiegów jest niemożliwe w przypadku 
pozostawienia kukurydzy na polu przez zimę, 
co miało miejsce w sezonie 2010 na 10% upraw 
kukurydzy w kraju. Najprostszym do zastoso-
wania sposobem walki z omacnicą prosowianką 
jest sposób niekonwencjonalny, a mianowicie 
uprawa kukurydzy modyfikowanej genetycznie z 
genem Bt. Pomimo korzyści płynących z uprawy 
tego typu (poprawa jakości plonu, ograniczenie 
kosztów, brak konieczności stosowania ochrony 
chemicznej), uprawa kukurydzy modyfikowanej 
genetycznie nie jest akceptowana przez środowi-
sko rolników ekologicznych, upatrujące w mody-
fikacji pogwałcenie praw natury. Wokół uprawy 
roślin modyfikowanych genetycznie powstało 
wiele kontrowersji oraz sporów, co wymusiło 
opracowanie zasad, które pozwalają rolnikom na 
wybór preferowanego typu uprawy, jednocześnie 
respektując prawa „sąsiada” który prowadzi upra-
wę kukurydzy innego typu. 

Zasady koegzystencji, czyli współistnienia 
różnych typów upraw (tj: modyfikowanych gene-
tycznie, konwencjonalnych oraz ekologicznych) 
zostały określone przez Komisję Europejską  
w Zaleceniach Komisji 2003/556/EC z dnia 23 lip-
ca 2003: „Wytyczne dla opracowania narodowych 
strategii i najlepszych praktyk dla zapewnienia ko-
egzystencji upraw genetycznie zmodyfikowanych 
z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi.” 
Szczególny nacisk został położony na sprawie-
dliwy balans pomiędzy rolnikami reprezentują-
cymi różne typy upraw – rolnicy powinni mieć 
możliwość wyboru między konwencjonalnymi, 
ekologicznymi i genetycznie zmodyfikowanymi 
uprawami w zgodności z prawnymi zobowią-
zaniami dotyczącymi oznaczania i standardami 

Koegzystencja kukurydzy modyfikowanej genetycznie, 
konwencjonalnej i ekologicznej

W Polsce uprawa roślin modyfikowanych genetycznie powinna być rozumiana jako uprawa 
kukurydzy MON 810 zawierającej gen Bt. Dzięki zastosowaniu inżynierii genetycznej, do ku-
kurydzy został wprowadzony gen, pochodzący z powszechnie występującej bakterii glebowej,  
Bacillus thuringensis. Gen Bt odpowiada za produkcję, toksycznego dla larw omacnicy prosowian-
ki (Ostrinia nubilalis), białka Cry1A(b). Białko to jest uznawane za nieszkodliwe dla organizmów 
niedocelowych, w tym również dla ludzi. Kukurydza ta stanowi jedną z metod walki z bardzo 
groźnym szkodnikiem – omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis). Szkodnik ten, należący do 
rodziny Lepidoptera, coraz powszechniej występuje w uprawach kukurydzy na terenie całego 
kraju.



czystości produktów.  Ponadto rozwiązania do-
tyczące koegzystencji powinny być efektywne, 
optymalne pod względem kosztów i proporcjo-
nalne, a także nie powinny wychodzić poza to co 
jest konieczne  dla zapewnienia, aby przypadkowa 
zawartość GMO pozostawała poniżej poziomu 
tolerowanej zawartości określonej przez prawo. 
Praktyczne aspekty koegzystencji powinny 
unikać jakikolwiek niekoniecznych obciążeń dla 
rolników, producentów nasion, współoperatorów 
i innych podmiotów związanych ze wszystkimi 
typami produkcji, (w tym także z uprawami 
genetycznie zmodyfikowanymi). Aspekt koeg-
zystencji upraw nie jest nowym zagadnieniem  
w produkcji roślinnej. Przykładem koegzystencji  
z przeszłości, jest uprawa rzepaku niskoerukowe-
go i wysokoerukowego. 

Koegzystencja nie odnosi się do kwestii bez-
pieczeństwa żywności i środowiska. Wiąże się 
ona jedynie z ekonomicznymi aspektami upraw 
roślin GM, ponieważ kwestie związane z aspek-
tami zdrowotnymi oraz środowiskowymi zostały 
rozstrzygnięte przed dopuszczeniem roślin mo-
dyfikowanych genetycznie do obrotu, przez Eu-
ropejski Urząd Do Spraw Bezpieczeństwa Żyw-

ności (EFSA – European Food Safety Authority). 
Nadrzędnym celem koegzystencji jest uniknięcie 
niezamierzonych domieszek modyfikowanych 
genetycznie w produktach konwencjonalnych 
oraz ekologicznych. Biorąc pod uwagę możliwość 
wystąpienia zamieszania podczas produkcji oraz 
wymagania dotyczące rozróżnienia między gene-
tycznie zmodyfikowanymi i genetycznie nie zmo-
dyfikowanymi produktami w celu ich oznaczenia,  
konieczne jest zapewnienie warunków dla pro-
dukcji, które pozwolą na zminimalizowanie obec-
ności GMO w produktach nie-GMO na poziomie 
nie przekraczającym zawartości podlegającej 
oznaczaniu. Dopuszczalna domieszka materiału 
modyfikowanego genetycznie wynosi 0,9%. Po-
ziom ten nie odnosi się do kwestii bezpieczeństwa 
produktów GM- ustalono go w celu umożliwienia 
praktycznego wyboru rolnikowi/producentowi/
konsumentowi preferowanego typu produktu. 
Istnieje kilka głównych źródeł niezamierzonych 
domieszek materiału GM, a mianowicie: zanie-
czyszczenie materiału siewnego, krzyżowanie się 
roślin kukurydzy konwencjonalnej/ekologicznej 
z kukurydzą modyfikowaną, oraz zanieczysz-
czenie maszyn podczas siewu/zbioru/transportu. 
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Metody zapobiegania 
domieszkom zostały 
przedstawione w tabeli 
1. Opracowanie zasad 
koegzystencji spoczywa 
na poszczególnych kra-
jach członkowskich Unii 
Europejskiej. Niektóre 
państwa opracowały już 
takie zasady. Wymogi 
dotyczące izolacji prze-
strzennej w wybranych 
krajach europejskich 
zostały przedstawione 
w tabeli 2. W przypad-
ku niektórych krajów 
(Luksemburg, Węgry) 
odległości te ustalono 
na podstawie decyzji politycznych z pominięciem 
zasad merytorycznych. Powszechnym sposo-
bem ograniczania domieszek kukurydzy GM  
w konwencjonalnej i ekologicznej jest stosowanie 
izolacji przestrzennej. Odległość wymagana do 
zabezpieczenia poziomu GMO poniżej 0,9%  wy-
nika z szeregu czynników: szybkości i kierunku 
wiatru w czasie kwitnienia, względnej wilgotno-
ści, wielkości strefy buforowej między uprawa-

mi, barierami dla rozprzestrzeniania się pyłku, 
wielkości pól donora i receptora. W Hiszpania 
badania prowadzone na szeroką skalę, w warun-
kach produkcyjnych, pozwoliły na stwierdzenie, 
że minimalna odległość 6-12 m między uprawami 
kukurydzy Bt i konwencjonalnymi zapewnia ich 
koegzystencję. W Hiszpanii nie segreguje się przy 
skupie kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej  
i konwencjonalnej. Czechy wprowadziły następu-
jące zasady koegzystencji: izolacja przestrzenna 
między uprawami kukurydzy Bt, a konwencjonal-
nymi wynosi 70 m, a przypadku kukurydzy Bt  
i ekologicznej 200 m. Jako alternatywa może być 
zastosowany obsiew-1 rząd kukurydzy konwen-
cjonalnej zastępuje 2 m  izolacji. Z tego wynika 
że 35 rzędów (około 24,5 m) całkowicie zastępuje 
izolację przestrzenną (70 m). Badania przeprowa-
dzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że izolacja 
przestrzenna 25 m pozwala uzyskać zawartość 
GMO poniżej 0,9%, a izolacja przestrzenna   
80 m, w większości przypadków jest odpowiednia 
dla zapewnienia poziomu GMO poniżej 0,3%. 
Obecnie w Polsce trwają prace zarówno nad 
aktem prawym regulującym uprawę roślin mody-
fikowanych genetycznie „Prawo o organizmach 
modyfikowanych genetycznie”, jak również nad 
zasadami koegzystencji upraw modyfikowanych 
oraz konwencjonalnych i ekologicznych. 

mgr inż. Monika Żurek, dr Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin – PIB, Radzików



Zmiany prawne przy szacowaniu szkód łowieckich
Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.03.2010 r. w sprawie sposobu postępowa-

nia przy szacowaniu szkód, oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych 
weszło w życie w miejsce Rozporządzenia z dnia 7.07.2002 r.

Wprowadzone zmiany w formie skróto-
wej:

§ 1. 1. osobami uprawnionymi do przyjmowania 
zgłoszeń szkód łowieckich jest wójt, (burmistrz, 
prezydent miasta) oraz właściwa terytorialnie izba 
rolnicza.

2. poszkodowany zgłasza szkodę w „terminie 
3 dni od dnia stwierdzenia, a w przypadku szkód 
wyrządzonych w sadach, w terminie 14 dni od 
dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem 
liczby uszkodzonych drzew”.

§ 2.3. powiadomienie poszkodowanego o ter-
minie oględzin, ostatecznego szacowania szkody 
lub ponownego szacowania szkody odbywa się 
„nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, 
a za porozumieniem stron w terminie krótszym”.

4. nieobecność zawiadomionego-poszkodo-
wanego „nie wstrzymuje dokonania oględzin, 
ostatecznego szacowania szkody lub ponownego 
szacowania szkody”.

8. „wzór protokołu stanowi załącznik do roz-
porządzenia”.

§ 3.2. „oględzin nie dokonuje się w przypadku 
szkód”

1) „w płodach rolnych”
2) „wyrządzonych przez dziki na łąkach i pa-

stwiskach”
3) „w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została 

zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzo-
nej uprawy lub w jego trakcie”.

3. „Oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od 
dnia zgłoszenia szkody”.

5/ podczas oględzin wprowadzono dodatkową 
konieczność określenia; „szacunkowy procent 
zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze”.

§ 4. Dodatkowo wprowadzono:
4. „ostatecznego szacowania szkody wyrządzo-

nej przez dziki na łąkach i pastwiskach dokonuje 
się w przypadku szkody wyrządzonej:

1) poza okresem wegetacyjnym – przed rozpo-
częciem wegetacji w kolejnym roku, w terminie 
umożliwiającym doprowadzenie uszkodzonego 
obszaru do stanu pierwotnego;

2) w okresie wegetacyjnym – w terminie 7 dni 
od dnia zgłoszenia szkody”.

§ 7.1. przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio 
do:

1) szacowane szkód wyrządzonych przez zwie-
rzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach 
płodach rolnych;

2) szacowanie szkód wyrządzonych przez zwie-
rzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust.1 pkt. 
1 ustawy z dnia13.10.1995 r. – Prawo łowieckie 
na obszarach nie wchodzących w skład obwodów 
łowieckich;

3) wypłaty odszkodowań za szkody, o których 
mowa w pkt.1 i 2.

2. W przypadku Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego, Lasy Państwowe obowiązki związane  
z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwie-
rzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach 



i płodach rolnych oraz wypłat odszkodowań za nie 
wykonuje właściwe nadleśnictwo.

W szczegółach rozporządzenie opublikowane 
jest w Dz.U. oraz internecie.

Pozostałe przepisy prawne, którymi należy się 
posiłkować przy szacowaniu szkód to Ustawa z 
dnia 13.10.1995 r. – Prawo Łowieckie, tekst jed-
nolity z późniejszymi zmianami, oraz Uchwała 
Sejmiku Województwa określająca terminy za-
kończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin 
uprawnych. 

Mimo dużej ilości przepisów prawnych i stałej 
modyfikacji nie sądzę, że one bezproblemowo 
rozwiążą kłopoty z określeniem szkód łowieckich. 
Szacowanie to często złożony proces. Wiąże się to 
z faktem sprzecznych interesów stron ale przede 
wszystkim niejednolitą metodyką szacowania, 
a także różnorodnością sytuacji. Można śmiało 
powiedzieć, że każdy przypadek jest inny, bardzo 
złożony i rozpatrywać należy indywidualnie. Duża 
wiedza agrotechniczna osób szacujących, obiek-
tywność, a także dobra wola i kompromis stron ma 
szansę na optymalną ocenę szkody. Ze względu na 
dużą różnorodność chorób, szkodników a także 
zmian technologicznych w uprawie /uproszczenia/ 
należy prowadzić przez strony monitoring pól w 
czasie wegetacji aby uchwycić w odpowiednim 
momencie faktyczne szkody łowieckie i inne 
przyczyny powodujące obniżkę plonu.

Wysokie koszty produkcji zmuszają rolnika 
do szukania oszczędności w nakładach poprzez 

stosowanie „nowoczesnych metod uprawy gleby, 
system bezorkowy” ale pamiętać musimy, że jest 
to „wyższa szkoła jazdy” i jest wiele zależności.

Są przypadki znacznych opóźnień zbioru ku-
kurydzy /grudzień/. Efekt jest taki, że są straty 
nie tylko powodowane przez zwierzynę łowną 
ale również ptaki, choroby fuzaryjne i inne, ale 
również występuje tzw. zanikający plon w ilości 
7% jeżeli zbiór opóźnimy o 4 tygodnie od terminu 
optymalnego /czarna plamka/.

W ostatnich latach obserwuję narastający pro-
blem związany z zagadnieniem szacowania szkód 
łowieckich mimo, że jest znaczny stały wzrost 
wypłat z tego tytułu. Sądzę, że jest on wynikiem 
większej świadomości praw rolnika i obowiązków 
dzierżawcy czy zarządcy obwodu łowieckiego, 
ale też stale zwiększającą się populację zwierząt 
łownych.

Nigdy jako rzeczoznawca, stronom nie radzę 
uciekania się do rozpatrywania sporów przez 
sądy. Powód i pozwany jest zawsze merytorycznie 
lepiej przygotowany do rozstrzygnięcia wartości 
odszkodowania aniżeli „najsprawiedliwszy Wy-
soki Sąd”.

mgr Ryszard Raszeja
Rzeczoznawca szkód łowieckich

tel. 61/285-71-64
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Wspomnienie o Janie BAJERZE
W dniu 23 kwietna br. minęła 10 rocznica śmierci Dyrektora Kombinatu PGR Manieczki  

pierwszego Prezesa i założyciela Polskiego Związku Producentów kukurydzy, Prezesa wielko-
polskiego Oddziału Miłośników Mazurka Dąbrowskiego,

W przeddzień tej daty przy Jego mogile w której spoczywją także żona Maria oraz syn Sta-
nisław spotkali się aby złożyć kwiaty i zapalić znicze najbliższa rodzina oraz grono przyjaciół. 

Jan Baier był człowiekiem wielkiego formatu dbającym o produkcje, ludzi, kulturę, środowi-
sko, tradycje i postęp techniczny i technologiczny.

Warto przypomnieć młodym mieszkańcom Manieczek ale nie tylko bo wydaje się, że niektórzy 
już zapomnieli co powstało za czasów kiedy Dyrektorem w Manieczkach był ŚP. Jan Baier. 

Wszyscy pracownicy Kombinatu otrzymali nowe z pełnym wyposażeniem mieszkania We 
wszystkich zakładach działały stołówki pracownicze i przedszkola, Wybudowana została nowo-
czesna szkoła podstawowa, powstało Muzeum im. Józefa Wybickiego twórcy Hymnu Narodo-
wego. Na terenie Kombinatu uruchomiono poza produkcją rolniczą takie zakłady przetwórcze 
jak; piekarnia, masarnia, mleczarnia, gorzelnie, wylęgarnia drobiu, ogólnie dostępną pralnię 
chemiczną, oczyszczalnię ścieków a na zrekultywowanych nieużytkach powstały stawy rybne.

Pod kierownictwem Jana Bajera Kombinat był doskonałym zapleczem do praktycznego szko-
lenia uczniów szkół średnich jak i studentów wyższych uczelni rolniczych oraz bazą do działania 
dla organizacji NOT (SITR), ognisko muzyczne wraz z przyzakładową orkiestrą, a także biblioteka 
wraz z czytelnią (Dzisiaj w Manieczkach najsłynniejsza jest dyskoteka).

Wielką imprezą organizowaną corocznie było „Korso Kwiatowe” podczas którego oceniano 
kompozycje kwiatowe wykonane przez załogę z kwiatów wyhodowanych na własnych ogrodach 
przydomowych. Za sprawą Jana Baiera odbywały się liczne imprezy o zasięgu krajowym jak i re-
gionalnym np. Krajowe Dni kukurydzy, coroczne Dożynki, zawody strażackie i wiele innych 

Do realizacji tych działań potrzebne były fundusze, które wypracowywała załoga kombinatu 
lub pochodziły z zaciąganych kredytów (tylko, że kredyt wówczas kosztował 6% a dzisiaj często 
przekracza 30%) 

Przy znaczącym udziale i pomocy Jana Bajera w tych to jak dzisiaj się często określa trudnych 
czasach wybudowany został w Manieczkach nowy kościół, a na terenach Kombinatu utworzony 
został cmentarz na którym to od 10 lat spoczywa. 

Jan Baier swą pasję działania nie ograniczał tylko do Kombinatu w Manieczkach ale był także 
aktywnym działaczem w wielu organizacjach, m.in. Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów 
dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Prezesem Oddziału wojewódzkiego 
SITR, Prezesem Zrzeszenia a poźniej Związku PGR w Poznaniu a także przez 15 lat prezesem  
i współzałożycielem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. W tych to czasach została 
wprowadzona do polskiego rolnictwa całkowicie zmieniona i unowocześniona technologia 
produkcji i wykorzystania kukurydzy – rośliny przyszłości jak ją nazywał, co okazało się jak 
większość Jego decyzji bardzo przewidujące. 

Wspominając Śp Jana Bajera wspominamy człowieka wielkiej życzliwości, który pomagał 
wszystkim którzy się o pomoc zwrócili, wielkiego rolnika dbającego o produkcję ale także o kul-
turę, a nade wszystko wielkiego patriotę narodu Polskiego. Osoba Jana Bajera swym pracowitym 
życiem pełnym oddania dla ludzi i ziemi śremskiej w pełni zasługuje na postawienie w znaczącym 
miejscu Manieczek tablicy pamiątkowej (a nie tylko nagrobku) lub nazwanie ulicy Jego imienia 
co poddaję pod rozwagę mieszkańcom Manieczek oraz nowym właścicielom i dzierżawcom.

Redakcja Kukurydzy
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Wspomnienie o Adamie JAKACKIM
W dniu 25 marca 2011 roku, na cmentarzu w Bochni, żegnaliśmy doktora Adama Jakackiego. 
Pożegnaliśmy człowieka, który w swoim długim życiu był świadkiem i uczestnikiem, największego  
w historii ludzkości spiętrzenia przemian cywilizacyjnych, technicznych i technologicznych. Był 
również – na ile może być jeden, nawet bardzo aktywny człowiek – współtwórcą przemian i po-
stępu. Jego nazwisko jest na stałe związane z polską hodowlą mieszańcową kukurydzy, której był 
pionierem i zarazem autorem pierwszego mieszańca liniowego. Organizował produkcję nasienną  
i popularyzował uprawę kukurydzy.
Zainteresowania i talenty Adama Jakackiego nie ograniczały się do hodowli kukurydzy. Jego ważną pasją 
było malarstwo. Zajmował się także rzeźbą. Angażował się w sprawy ochrony zabytków. Dużo pisał – po-
czynając od popularyzacji wiedzy rolniczej, aż po prowadzoną w wieku emerytalnym kronikę wydarzeń 
w „Gońcu Knyszyńskim”. Zmarł 22 marca 2011 roku.
Adam Jakacki wywodził się ze starego rodu szlacheckiego herbu Radwan z Jaracza w powiecie łomżyń-
skim. Historyczny przodek Abraham Magnuczewski z Jakacza, podsędek Łomżyński w 1554 roku, zwał 
się następnie Jakackim. Adam urodził się w 1911 roku w Knyszynie. Jego ojciec Henryk był początkowo 
kierownikiem działu rybołówstwa w majątku ziemskim Knyszyn, a później administratorem całego go-
spodarstwa. 
Zaczynał Adam Jakacki swoje życie w nieznanym i niepojętym dla dzisiejszego pokolenia okresie. Swoje 
dzieciństwo wspomina w liście napisanym w grudniu 2005 r. do podlaskiej poetki Reginy Świtoń, autorki 
tomiku wierszy „Strofy o mojej ziemi”. List został opublikowany. Popatrzmy więc, co pisze blisko dzie-
więćdziesięcioletni człowiek w liście, w którym opisuje ziemię podlaską z czasów młodości, tą utraconą 
ojczyznę, a adresatkę nazywa nauczycielką od polskiego: „Cofam się o 80 lat... biorę swoją „Panią” za rękę, 
żeby pokazać, jak idę ze szkoły, ślicznej nowej szkoły, postawionej chyba w 1924 1ub 1925 roku. Tak, to jest 
w Knyszynie, dawnym, jakże innym Knyszynie. Ale czy aż tak innym? Idziemy (…) koło żydowskiej bożnicy 
(…) Z lewej strony sklep p. Szmerkowej – typowy żydowski skład: „Szwarc, mydło i powidło”. Tu kupuje 
mi Pani za 10 gr. w gazetowej tutce, kilka landrynków to cały obrzęd! Pani Szmerkowa wyciąga z półki 
wielkie blaszane pudło, wstrząsa nim otwiera i szufelką nasypuje landrynki. Wychodzimy. Naprzeciwko 
piekarnia żydowska Brzezińskiego – bardzo smaczne okrągłe kajzerki po 5 groszy. (…) Brukowana ulica 
wiedzie nas do granicy miasta. Jakież napięcie! (…) zaraz nad strumykiem, przed mostkiem, kaflarnia 
żydowska Smigiewicza – to bardzo ważne miejsce. Za każdym razem, gdy wracam ze szkoły do Zamku, 
gdzie mieszkamy, mijam kaflarnię podniecony. Czasem spotykam tam śliczną córkę Smigiewiczównę. Jest 
zawsze starannie ubrana, ma kruczo czarne włosy, jest śliczna, ale naprawdę nigdy nie przyglądałem się 
jej twarzy – wiedziałem, że jest śliczna”.
Po ukończeniu Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Białymstoku Adam Jakacki rozpoczął w 1937 r. 
studia na SGGW w Warszawie, które przerwała wojna. W okresie wojny przebywał w różnych miejscach 
woj. białostockiego pracując jako robotnik rolny i biorąc udział w konspiracji. W okresie pierwszych dwu 
lat powojennych był agronomem gminnym, pracownikiem Urzędu Ziemskiego i kierownikiem szkoły 
rolniczej. W 1947 roku podjął przerwane studia i uzyskał dyplom SGGW w 1948 roku. 
Mgr Adam Jakacki bezpośrednio po dyplomie zaczął życie hodowcy roślin w utworzonej w 1945 roku 
Stacji Hodowli Buraka Cukrowego w Pustkowie Żurawskim na Dolnym Śląsku. Dostał się pod zwierzch-
nictwo znakomitego hodowcy inż. Wandy Brykczyńskiej. Wkrótce objął stanowisko głównego hodowcy. 
Podstawowym zadaniem Stacji była hodowla zachowawcza buraka cukrowego odmiany PZHR4. Ale Jego 
zainteresowania bardzo szybko zostały ukierunkowane na kukurydzę. Na roślinę, która w Polsce wów-
czas miała znikome znaczenie. Było jednak w kraju 20 odmian populacyjnych; głównie selekcjonowane 
zagraniczne. Ówczesny Centralny Zarząd Selekcji Roślin oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
postanowiły przekazać te odmiany poszczególnym stacjom hodowlanym do hodowli zachowawczej w celu 
zachowania materiału genetycznego. Stacja w Pustkowie dostała amerykańską odmianę Złoty Żar. Jakacki 
szukając informacji na temat hodowli kukurydzy, znalazł w niemieckim piśmie fachowym artykuł na te-
mat hodowli mieszańców. Zafascynowany nieznaną w Polsce metodyką, zaczął hodowlę linii wykonując  
w 1953 roku zapylenia wsobne na 500 roślinach Złotego Żaru. To był początek hodowli mieszańcowej kon-
tynuowanej do dziś w Kobierzycach. W następnym roku zapylenia wsobne rozpoczęto w wielu ośrodkach 
hodowlanych. Spośród nich kontynuowane są jeszcze tylko w Smolicach.
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Ośrodek w Pustkowie był zbyt mały na potrzeby hodowli kukurydzy. Jakackiemu udało się doprowadzić do 
przejęcia na ten cel gospodarstwa w pobliskich Kobierzycach. W 1956 roku, mocą uchwały prezydium rządu, 
utworzono w Kobierzycach Stację Hodowli Roślin. Uchwała ta również nałożyła na stację w Kobierzycach  
i zakład IHAR w Smolicach obowiązek prowadzenia mieszańcowej hodowli kukurydzy. W 1958 r. prze-
niesiono z Pustkowa do Kobierzyc materiały hodowlane kukurydzy. Równocześnie do Kobierzyc przeszedł 
Adam Jakacki, który jako główny hodowca kierował programem hodowli kukurydzy do 1973 roku.
Zanim wyhodowano w Polsce mieszańce liniowe, podjęto próby krzyżowania odmian. I tak powstał, wy-
hodowany w IHAR mieszaniec odmianowy Wiel-Wi. Skoro powstała odmiana, trzeba było podjąć próbę 
produkcji nasiennej dotychczas w kraju nieznanej. Było to nowe zagadnienie, wymagające nadto specja-
listycznych, niedostępnych wówczas środków produkcji. I tu znowu pionierem okazał się Adam Jakacki. 
Zaczął organizować produkcję eksperymentalną, którą prowadził na terenie powiatu wrocławskiego ko-
rzystając z siły roboczej i gruntów okolicznych państwowych gospodarstw rolnych. Ta produkcja nasienna, 
prowadzona na ograniczoną skalę w latach 1960-1966, pozwoliła określić podstawowe zasady, metodykę 
i niezbędne środki techniczne do wytwarzania nasion mieszańców liniowych już na skalę handlową.  
I gdy w 1967 roku stanął w Kobierzycach pierwszy w Polsce zakład nasienny kukurydzy, można było od 
ręki rozpocząć produkcję nasion. Plantatorzy byli przeszkoleni praktycznie, środki techniczne dostępne. 
To był sukces. A sukces był wielki, bo równocześnie został wpisany do rejestru odmian pierwszy polski 
mieszaniec liniowy kukurydzy o nazwie Kb 260. Mieszaniec autorstwa Adama Jakackiego, wyhodowany 
w Kobierzycach.
Był także Adam Jakacki współautorem kolejnych, wyhodowanych w Kobierzycach, odmian mieszańcowych 
kukurydzy jak Kb 280 i Kb 310 oraz linii wsobnej 72K. Te odmiany, uprawiane w Polsce na szeroką skalę, 
przyczyniły się do upowszechnienia w kraju nowoczesnej uprawy kukurydzy na ziarno i na kiszonkę.
Lubił nowe wyzwania. Był, między innymi, inicjatorem napisania pierwszego w Polsce programu kompu-
terowego do obliczania doświadczeń hodowlanych. W wyniku tej inicjatywy utworzyliśmy w 1968 roku 
w Kobierzycach Hodowlany Ośrodek Obliczeniowy pracujący w epoce wielkich (gabarytowo) maszyn 
cyfrowych na rzecz całej krajowej hodowli roślin. 
Kolejnym miejscem pracy Adama Jakackiego była Stacja Hodowli Roślin w Mikulicach koło Prze-
worska. Tam, aż do momentu przejścia na emeryturę w 1984 roku kierował programem hodowli roślin  
w Krzeczowicach oraz – zgodnie ze swoim charakterem – podejmował różne akcje wdrożeniowe i odda-
wał się różnym pasjom. Był Adam Jakacki propagatorem uprawy kukurydzy, najpierw na Dolnym Śląsku  
w ramach Zespołu Badawczo-Wdrożeniowego, a potem na Podkarpaciu. 
W 1975 r. na Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskał stopień doktora w dziedzinie genetyki. 
Za zasługi w dziedzinie hodowli roślin oraz upowszechnianie postępu rolniczego został odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 
Kilka lat po przejściu na emeryturę Adam Jakacki wraz z żoną Danutą zamieszkali w domu najmłodszej 
córki Barbary w Brzezince kolo Bochni. Ewa Polak-Pałkiewicz tak ciepło opisuje ten dom: „Spotykamy 
się w pięknej porze wczesnego lata (…) Dom stoi na skraju miasteczka. Obrazy, w tym malowane jego 
ręką portrety, książki, ogród, kapliczka, ptaki, spacer po wijących się ścieżkach, wśród rabat, pochylone 
jabłonki, stół nakryty do wspólnego obiadu dla trzech mieszkających tu pokoleń. Gościnny polski dom, 
którego duszą jest pani Danuta. Uśmiechnięta gospodyni, nigdy nie znużona gośćmi. <Oboje mamy wra-
żenie, że nie staliśmy się nudnymi, zamęczającymi gadulstwem staruszkami> – zauważa pan Adam. To 
tajemnica kochającego się małżeństwa, dobrej rodziny, gdzie wszyscy wychyleni są ku sobie, z najżywszą 
ciekawością zasłuchani w drugiego człowieka.”
Od grudnia 1966 roku Adam Jakacki był kolejno: moim mentorem, szefem, współpracownikiem i wreszcie 
kolegą w branży hodowlanej. Wiele Mu zawdzięczam. Zachowuję dobre wspomnienia. Także z okresu 
po zakończeniu przez Niego aktywności zawodowej. Po przejściu Adama Jakackiego na emeryturę pro-
wadziliśmy doświadczenia w Krzeczowicach. Przyjeżdżając na obserwacje odwiedzaliśmy Go, najpierw 
w Krzeczowicach, a później w Brzezince. Zawsze ciepło podejmowani przez oboje Państwa Jakackich.  
I ten dom w Brzezince opisany przez Ewę Polak-Pałkiewicz. Dom, w którym Adam Jakacki odkrył uroki 
poczty elektronicznej i Internetu. Dom, w którym komputer stanął w salonie, bo umożliwiał bezpośredni 
kontakt z córką Teresą w Kalifornii. I używana przez niemal całe życie maszyna do pisania z czcionką  
w kształcie kursywy. Taki był Adam Jakacki – otwarty na nowości i tradycjonalista.

Zbigniew Kurczych
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Informacje PZPK

Tegoroczna wiosna 
dla wielu rolników 

była wielkim zaskocze-
niem. Ostre mrozy na przed-

wiośniu przy znacznej pokrywie śnieżnej spowo-
dowały opóźnienia w rozpoczęciu prac polowych 
oraz uszkodzenia mrozowe upraw ozimych szcze-
gólnie rzepaku ozimego. Wielu rolników wskutek 
takiego przebiegu pogody zmuszonych zostało do 
zaorania pól zamokniętych lub przemarzniętych 
roślin. Szacuje się, że powierzchnia około 50 tys. 
ha rzepaku zastała ponownie przesiana i była to 
w dużej części kukurydza. 

Wysokie ceny ziarna kukurydzy, zadawalające 
ceny mleka, nowe kierunki wykorzystania – bio-
gaz, konieczność dokonania przesiewów a także 
opóźniona wiosna zwiększyły zainteresowanie 
rolników uprawą kukurydzy. Można szacować 
na podstawie  przebiegu pogody oraz zwiększonej 
sprzedaży ziarna siewnego, że ogólna powierz-
chnia kukurydzy do zbioru w 2011 r. przekroczy 
areał 800 tys. ha. Kapryśna pogoda ostatnich lat 
również wiosna br. była dużym zaskoczeniem dla 
wielu plantatorów kukurydzy. 

Szczególną niespodziankę dla większości rejo-
nów kraju były pierwsze dni maja kiedy to przez 
niemal cały kraj przeszła fala przymrozków osią-
gając na Kujawach i w Wielkopolsce poziom -10 C. 
W tym to okresie zdecydowana większość planta-
cji była już po wschodach a wiele z nich miało już 
drugą parę liści. Taka sytuacja wywołała u wielu 
rolników duży niepokój o dalszy los ich zasiewów. 
Aby uspokoić sytuację i przestrzec plantatorów 
kukurydzy przed pochopną decyzją o ponownym 
przesiewie PZPK na swej stronie internetowej 
zamieścił informacje jak należy postępować w 
takiej sytuacji. Również w niniejszym wydaniu 
zamieściliśmy artykuł omawiający zachowanie 
się siewek kukurydzy podczas wiosennych przy-
mrozków – warto to zapamiętać na przyszłość. 
Okazało się, że zdecydowana większość plantacji 
kukurydzy pomimo tak silnego spadku tempe-
ratury i pomimo uszkodzeń liści będących nad 
powierzchnią ziemi zregenerowała się i nie będzie 
miała wpływu na rezultat końcowy.

Z informacji jakie otrzymujemy są jednak 
rolnicy, którzy pochopnie podjęli decyzję o po-
nownym przesianiu plantacji. Jeżeli wykonali to 
bez zniszczenia zasiewu pierwotnego dzisiaj mają 
plantacje o zwiększonej liczbie roślin, której ujem-
ne skutki będą widoczne szczególnie na polach 
gdzie kukurydzę planowano zbierać na ziarno 
(kolby będą małe a dojrzewanie opóźnione).  
W takiej sytuacji wydaje się bardziej opłacalnym 
zebrać kukurydzę na kiszonkę lub podpisać umo-
wę na sprzedaż całych roślin z przeznaczeniem 
na biogaz.

W miesiącu marcu poraz 27 obradowało Walne 
Zebranie Sprawozdawcze Związku, na którym 
członkowie wysłuchali wystąpienia przedstawi-
ciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
temat przyszłej polityki rolnej jaką ma zatwierdzić 
Parlament UE i która obowiązywać będzie po 
roku 2013. Głównym postulatem polskich rolni-
ków jest wyrównanie dopłat bezpośrednich dla 
wszystkich krajów członkowskich UE. Zebrani 
wysłuchali także sprawozdania Prezesa Rady 
oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
W wyniku przedstawionych sprawozdań oraz 
dyskusji przyjęto program działania Związku na 
2011 r. którego głównymi działaniami będzie –
1. Organizacja polowych pokazów z odmianami 

kukurydzy pod hasłem:
  >DNIA KUKURYDZY<  które w br. odbędą 

się w:
 – Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-

go Szepietowo w dniu 4 września,
 – Kujawsko-pomorskim Ośrodku Doradz-

twa Rolniczego Minikowo, Zakład Rolny 
Grubno k/Chełmna w dniu 18 września. 

2.  Prowadzenie badań z odmianami kukurydzy 
dostępnymi na rynku krajowym w ramach 
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmia-
nowego i przekazanie wyników polskim rol-
nikom.

3.  Kontynuacja działalności wydawniczej Związ-
ku.
W miesiącu lutym Związek był współorgani-

zatorem szkolenia dla tzw. promotorów uprawy 
kukurydzy z ODR-ów i Organizacji rolniczych.  
W szkoleniu uczestniczyło 70 osób, tematyka obej-
mowała aktualne zagadnienia dotyczące uprawy,  
wykorzystania i przetwórstwa kukurydzy.
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