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Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą  
w 2011 roku

Liczba doświadczeń porejestrowych z kukurydzą osiągnęła – jak się wydaje – maksymalny 
poziom. W 2011 roku, podobnie jak w 2009 i w 2010, założono 43 doświadczenia porejestrowe  
z kukurydzą. Po dziewiętnaście na kiszonkę i na ziarno w zasadniczej serii oraz pięć na północy 
kraju z najwcześniejszymi odmianami do zbioru na ziarno. Liczba doświadczeń, jak i ich rozmiesz-
czenie na terenie kraju, wynikają w głównej mierze z możliwości finansowych firm hodowlanych, 
nasiennych i budżetu COBORU, a także z dostępności odpowiednio wyposażonych ośrodków 
zdolnych do poprawnego przeprowadzenia doświadczeń. Generalnie jednak trzeba przyznać,  
że po latach prób, ustalono zbliżoną do reprezentatywnej sieć punktów doświadczalnych.

Jak zwykle, Centralny Ośrodek Badania Od-
mian Roślin Uprawnych finansował część 

doświadczeń ze środków budżetowych, a Polski 
Związek Producentów Kukurydzy korzystając ze 
wsparcia firm hodowlanych i nasiennych, pokrył 
koszty pozostałych doświadczeń w podstawowej 
serii ziarnowej i kiszonkowej oraz wszystkich 
doświadczeń na ziarno na północy kraju. 

W edycji wyników doświadczeń z 2010 roku 
wyrażaliśmy obawy, że doświadczenia pore-
jestrowe przechodzą kryzys. Liczba badanych 
odmian – począwszy od 2009 roku – wykazywała 
wyraźną tendencję spadkową. W 2010 roku,  
w porównaniu do roku 2008, liczba odmian 
kukurydzy ocenianych w doświadcze-
niach na ziarno spadła o prawie 20%,  
a na kiszonkę aż o 27%. Wydaje się jed-
nak, że powodem były głównie względy 
ekonomiczne, gdyż – po dobrym se-
zonie sprzedaży nasion – w 2011 roku 
liczba badanych w PDO odmian wróciła 
do poprzedniego poziomu. To dobra 
wiadomość, gdyż badania porejestrowe 
są wiarygodnym źródłem informacji  
o nowych odmianach.

Wyniki doświadczeń ziarnowych 
ponownie przedstawiamy jako plon 
ziarna przy 15% zawartości wody  
i kontynuujemy określanie wczesności 
odmian w postaci procentowej zawar-
tości suchej masy w ziarnie w czasie 
zbioru. Dla porównywania odmian nie 
ma znaczenia przy jakiej zawartości 
wody w ziarnie (14% lub 15%) podano 
rezultaty. Są to porównania względne. 
Natomiast utrzymanie stałych zasad 
przeliczania plonu umożliwia dokładne 
porównywanie poziomu plonowania 

na przestrzeni lat. Również ocena – na podsta-
wie wykresu – korelacji plonu i wczesności jest 
wygodniejsza, jeśli wyższe wartości oznaczają 
korzystniejsze parametry. W takim przypadku 
odmiany o wyższym plonie i zarazem wcze-
śniejsze zajmują na wykresie miejsca bardziej 
odległe od punktu przecięcia osi wykresu. Zatem 
najlepsze są te, które lokują się w górnej prawej 
ćwiartce wykresu, a przynajmniej powyżej linii 
trendu – jeśli taka jest wyznaczona.

Dotychczas, pod względem wysokości plonów, 
we wszystkich typach doświadczeń najlepsze były 
lata 2007 i 2009. W roku 2007 po raz pierwszy 
średnie plony w doświadczeniach zasadniczych 
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na ziarno przekroczyły poziom 100 dt/ha,  
a w doświadczeniach na kiszonkę – 200 dt/ha. Rok 
2009 przyniósł jeszcze wyższe plony. Natomiast 
pod względem dojrzałości kukurydzy wyniki od 
lat były na dobrym poziomie – ponad 70% zawar-
tości suchej masy w ziarnie i 30-35% zawartości 
suchej masy w całych roślinach w uprawie na 
kiszonkę. W 2010 roku nastąpiło załamanie po-
ziomu plonowania i ewidentne pogorszenie stanu 
dojrzałości w uprawie na ziarno w podstawowych 
doświadczeniach. Jedynie w doświadczeniach na 
ziarno na północy kraju średni stan dojrzałości był 
najlepszy w historii badań. 

Takie wyniki i oceny były ważne do roku 2011. 
Rok 2011 wszystko zmienił. Padł nowy rekord 
plonowania. Przewyższający wszystko, czego 
można było oczekiwać. Okazało się, że poten-
cjał plonowania istniejących odmian jest bardzo 
wysoki, a czynnikiem ograniczającym osiągane 
dotychczas rezultaty są szeroko rozumiane wa-
runki środowiskowe. Tabela L1 i wykresy L1  
i L2 zawierają liczby i linie trendu nie budzące 
wątpliwości. Plon ziarna w doświadczeniach pod-
stawowych wyniósł średnio w kraju 126,4 dt/ha, 
 co odpowiada 110 procentom dotychczas najlep-
szej średniej uzyskanej w 2009 roku. Najwyższy 
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wzrost plonowania wystąpił w grupie odmian 
średnio wczesnych. Średni plon przewyższył 
poziom roku 2009 w tej grupie wczesności  
o 13,1%. W doświadczeniach na północy kraju 
najwcześniejsze odmiany wydały średnio 120,3 dt 
z hektara przewyższając najlepszy rezultat uzy-
skany w 2009 roku o 7,8%. Również w doświad-
czeniach na kiszonkę z całych roślin plony ogólne 
suchej masy były rekordowe. Wprawdzie tylko  

o 3,8% wyższe niż w rekordowym 2009 roku, ale 
został przekroczony próg 210 dt/ha. Poziom doj-
rzałości w doświadczeniach na ziarno był także 
rekordowy. Średnia zawartość wody w ziarnie  
w czasie zbioru w doświadczeniach podstawo-
wych wyniosła 25,9%, a w grupie odmian wcze-
snych nie przekroczyła 25%. Na północy kraju, 
po raz pierwszy w historii doświadczeń, prze-
ciętna zawartość wody w ziarnie była niższa niż 
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30%. Stopień dojrzałości w doświadczeniach na 
kiszonkę w minimalnym stopniu zależy od roku, 
gdyż może być dość swobodnie regulowany ter-
minem zbioru. Zatem corocznie doświadczenia 
są zbierane przy zawartości suchej masy w całych 
roślinach pomiędzy 30 a 35%. Analiza tabeli L1 
prowadzi do wniosku, że potencjał plonowania 
kukurydzy jest ogromny. Zmienność wyników 
w latach jest znacząca, ale ogólna tendencja 
wzrostowa  nie budzi wątpliwości. 

Zastanowić się warto nad odpowiedzią na 
pytanie co jest przyczyną rekordowo wysokich 
plonów w doświadczeniach przeprowadzonych  
w 2011 roku. Wiadomo, że głównym czynnikiem 
determinującym poziom plonowania w naszym 
kraju jest dostępność wody w glebie. W 2009 
roku – dotychczas najlepszym – opady w sezonie 
wegetacyjnym były w większości środowisk do-
świadczalnych zbliżone do średniej wieloletniej. 
W 2010 roku opady na ogół przewyższyły średnią 
o około 50%, a uzyskane plony były relatywnie 
niskie. W 2011 roku w niemal wszystkich środo-
wiskach opady były niższe niż 2010 roku, a mimo 
to poziom plonowania zdecydowanie wyższy. 
Zapewne straty wody w wyniku parowania były 
niższe, a to ze względu na brak upałów w 2011 
roku. Jednak to prawdopodobnie nie wyjaśnia 
tak dużych różnic w plonowaniu. Można przyjąć 
roboczą hipotezę o wpływie rozkładu opadów w 
okresach znacznego zapotrzebowania wody przez 
rośliny. Przypuszczalnie rozkład opadów w 2011 
roku był zdecydowanie korzystniejszy pomimo, 
że w niektórych lokalizacjach wystąpiły niedo-
bory wody w glebie w drugiej połowie czerwca 
i (lub) w końcowym okresie wegetacji roślin 
zbieranych na ziarno. Z całą pewnością warto 
podjąć badania w tym kierunku, zwłaszcza, że 
COBORU dysponuje szczegółowymi danymi 
dotyczącymi dziennych opadów i temperatur, 
a także informacjami o glebach i podglebiu we 
wszystkich punktach doświadczalnych.

Kolejny już raz prezentujemy wykresy (M) 
przedstawiające średni poziom plonowania  
w poszczególnych doświadczeniach w porówna-
niu do średniej ogólnej ze wszystkich doświad-
czeń danego typu. Wykresy dotyczą wszystkich 
serii doświadczeń na ziarno i na kiszonkę. Słupki 
wykresów pokazują efekty główne miejscowo-
ści, czyli wysokość plonów w poszczególnych 
miejscowościach w odchyleniach od średniej 

serii w dt/ha. Słupki wypełnione kratką pokazu-
ją istotne statystycznie dodatnie efekty główne, 
czyli dodatnie odchylenie plonu od średniej ze 
wszystkich doświadczeń danego typu. Słupki  
w kolorze białym oznaczają ujemne, istotne 
efekty główne. Natomiast na czarno zabarwiono 
słupki z rezultatami nie odbiegającymi w istotny 
sposób od średniej ogólnej. Od kilku lat trwa 
stabilizacja w zakresie lokalizacji doświadczeń. 
Punkty doświadczalne rzadko są zmieniane. 
Zmiany zwykle następują w obrębie jednego 
regionu. Możemy zatem śledzić stabilność plo-
nowania w latach i regionach. 

Wykres M1 przedstawia poziom plonowania 
kukurydzy na ziarno w poszczególnych do-
świadczeniach w odchyleniach od średniej ze 
wszystkich odmian i wszystkich doświadczeń 
wynoszącej 126,4 dt/ha. Różnice w poziomie plo-
nowania w poszczególnych miejscowościach są 
znaczne. Efekty główne sięgają w skrajnych przy-
padkach od minus 25,9 dt/ha w Świebodzinie, 
minus 24,1 dt/ha w Przecławiu i minus 20,5 dt/ha  
w Słupi Wielkiej do plus 14,8 dt/ha w Ciciborze 
i 19,4 dt/ha w Skołoszowie. Różnica pomiędzy 
średnimi plonami w najgorszej i najlepszej lo-
kalizacji wyniosła 45,3 dt, co stanowi 36% śred-
niego plonu z wszystkich doświadczeń. Różnice  
w poziomie plonowania w 2010 były zdecydo-
wanie większe i wynosiły od minus 37,8 dt/ha 
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do plus 28,6 dt/ha w odniesieniu do średniej ogól-
nej wynoszącej 95,0 dt/ha. Zatem rozpiętość po-
między skrajnymi lokalizacjami wyniosła 66,4 dt, 
co stanowi aż 70% średniej ogólnej. Najniższy 
poziom plonów zanotowano w Świebodzinie, Ci-
ciborze i Przecławiu. Najwyższy w Zadąbrowiu 
(obecnie doświadczenia w Skołoszowie), Masło-
wicach i Zybiszowie. W 2009 roku w większości 
środowisk poziom plonowania był zbliżony do 
średniej ogólnej wynoszącej 113,5 dt/ha. Wyjątek 
stanowiły doświadczenia w Pokoju (rekordowo 
niskie plony i w konsekwencji eliminacja punktu 
doświadczalnego) i w Zadąbrowiu (bardzo wyso-
ki poziom plonowania). Nadto niskie plony wy-
stąpiły w Przecławiu i Świebodzinie, a wysokie  
w Zybiszowie i Smolicach. Jeśli odrzucimy 
wyniki doświadczenia w miejscowości Pokój 
(powinno zostać zdyskwalifikowane z powo-
du suszy), to rozpiętość pomiędzy najniższym  
i najwyższym średnim plonem wynosiła 52,8 dt, 
co stanowiło 46% średniej ogólnej. Porównanie 
rozpiętości poziomu plonów w latach 2009-
2011 wykazuje, że wraz ze wzrostem średniego 
plonu ogólnego maleje wyrażone w wartościach 
względnych (procentach) zróżnicowanie plono-
wania. Jednocześnie można wykazać, że więk-
szość miejscowości w kolejnych trzech latach 
plasuje się po tej samej stronie osi wykresów 
wykazując powtarzalne efekty. Wyjątek stanowi 
środowisko miejscowości Cicibór, w którym  
w 2011 roku uzyskano odchylenie dodatnie,  
a w 2010 roku odchylenie ujemne. 

Wykres M2 przedstawia w analogiczny sposób 
plony ogólne suchej masy całych roślin. Średnia 
ze wszystkich doświadczeń wyniosła 216,9 dt/ha. 
Różnice w poziomie plonowania wyrażone 
efektem głównym w poszczególnych miejsco-
wościach są umiarkowane. Sięgają w skrajnych 
przypadkach od minus 18,4 dt/ha w Śremie, 
minus 14,7 dt/ha w Rychlikach i minus 13,6 dt/ha  
w Radostowie do plus 22,5 dt/ha w Ciciborze,  
25,6 dt/ha w Masłowicach i 34,9 dt/ha w Kobie-
rzycach. Zatem rozpiętość pomiędzy skrajnymi 
efektami głównymi wyniosła 53,3 dt/ha, co sta-
nowi tylko 25% średniej ogólnej. W 2010 roku 
średnia ze wszystkich doświadczeń wyniosła 
169,4 dt/ha. Różnice w poziomie plonowania wy-
niosły od minus 35,5 dt/ha do plus 62,2 dt/ha, co 
dało rozpiętość plonowania w wysokości 97,7 dt 
stanowiącą 58% średniego plonu ogólnego suchej 

masy. Najniższe plony uzyskano w Ciciborze, 
Białogardzie i Przecławiu, a najwyższe w Kobie-
rzycach, Krzyżewie i Wrócikowie. W 2009 roku 
średni plon wyniósł 210,1 dt/ha, a jego rozpiętość 
w miejscowościach, wyrażona efektem głównym, 
wahała się od minus 33,2 dt/ha do 48,0 dt/ha. Za-
tem rozpiętość rezultatów wyniosła 81,2 dt, co sta-
nowi 39% średniej ogólnej plonu ogólnego suchej 
masy. Najgorsze rezultaty uzyskano w Rarwinie, 
Ciciborze i Pawłowicach, a najlepsze w Krzyże-
wie, Wrócikowie i Masłowicach. Potwierdzają się 
wnioski wyprowadzone z analizy doświadczeń 
na ziarno, że względne zróżnicowanie poziomu 
plonowania maleje wraz ze wzrostem ogólnego 
poziomu plonów oraz że reakcje środowisk, poza 
Ciciborem, są zbliżone w latach. 

W doświadczeniach na ziarno w ekstremal-
nych warunkach (wykres M3) przeciętny plon 
wyniósł 120,3 dt/ha, a zróżnicowanie efektu 
głównego wyniosło od minus 24,2 dt/ha do  
17,6 dt/ha. Zatem rozpiętość wyniosła 41,8 dt, co 
stanowi 35% przeciętnego plonu, czyli niemal 
dokładnie tyle samo ile w serii podstawowej 
na ziarno. W ostatnich latach generalnie plony  
w miejscowościach położonych na północnym 
zachodzie Polski są niższe niż w miejscowościach 
na północy i północnym wschodzie. 

Rozmieszczenie doświadczeń w 2011 roku 
obrazuje mapka (rys. 1). Na mapce zaznaczo-
no także zróżnicowanie poziomu plonowania 
w miejscowościach. Doświadczenia na ziarno 
oznaczono na nich kółkami, na kiszonkę – trójką-
tami, a na ziarno na północy kraju – kwadratami. 
Kolor zielony oznacza, że średni plon w danej 
miejscowości był istotnie wyższy od średniej 
ogólnej danego typu doświadczeń, kolor czer-
wony – istotnie niższy, a kolor czarny oznacza, 
że wyniki nie różniły się istotnie od średniej 
danej serii doświadczeń. Porównajmy rozłożenie 
kolorów na aktualnej mapie i mapach z lat 2009 
i 2010.  Na mapie z wynikami roku 2009 kolory 
zielony i czarny (wysokie i średnie plony) ukła-
dają się głównie w szerokim pasie obejmującym 
(poczynając od południowego zachodu kraju) 
województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, 
małopolskie, częściowo podkarpackie, częściowo 
wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, 
mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie 
i częściowo podlaskie. Na pozostałym obszarze 
dominuje kolor czerwony z niewielkim dodat-
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kiem koloru czarnego. Uważna analiza ujaw-
nia niewielkie zmiany w latach. W 2010 roku 
widać poprawę w Wielkopolsce (prawie całe 
województwo zielono-czarne) oraz pogorszenie 
na Podkarpaciu i w Małopolsce. W roku 2011 
ponownie ulegają relatywnemu obniżeniu plony  
w północnej części województwa wielkopolskie-
go oraz w zachodniej części woj. dolnośląskiego. 
Poprawie ulegają względne plony w północnej 
części województwa lubelskiego. Generalnie, 
pomimo sezonowych wahań, można uznać 
istnienie szerokiego pasa urodzajnego obszaru 
ciągnącego się od południowo-zachodniej do pół-
nocno-wschodniej granicy Polski i obejmującego 
główne rejony uprawy kukurydzy. 

Przystępujemy do prezentacji wyników do-
świadczeń. Już tradycyjnie wyniki przedstawia-
my w postaci średnich krajowych obejmujących 
wszystkie doświadczenia danego typu. W tabeli 1 
oraz na wykresach nr 1, 2, i 3  są zawarte wyniki 
uzyskane w doświadczeniach zasadniczej serii 
ziarnowej. Dla każdego z badanych mieszańców 
przedstawiono średnie z 19 doświadczeń plony 
ziarna przeliczone  na 15% zawartości wody i te 
same plony w procentach średniej grupy wcze-
sności i w procentach średniej ogólnej. Odstą-
piliśmy od porównywania (wzorem COBORU) 
do wzorca będącego średnią dla grup wczesności  
z wyłączeniem odmian z katalogu UE (oznaczo-
ne symbolem CCA). Zauważyliśmy w wyniku 
kilkuletniej obserwacji, że odmiany z katalogu 
UE nie odbiegają poziomem plonowania od od-
mian wpisanych do krajowego rejestru. Zatem 
nie ma ważnego powodu do wykluczania ich ze 
średniej zwłaszcza, że analizy statystyczne, jak 
na przykład obliczanie efektu głównego i jego 
istotności wymagają zerowej sumy wszystkich 
efektów głównych. 

W analogiczny sposób przedstawiono dane 
dotyczące zawartości suchej masy w ziarnie  
w czasie zbioru. Mieszańce zostały uszeregowa-
ne w kolejności od najwyższego do najniższego 
plonu w grupie wczesności. W ostatniej ko-
lumnie tabeli podano lokatę, jaką poszczególne 
mieszańce zajmują w grupie wczesności od naj-
wyższej do najniższej zawartości suchej masy. 
Stwierdzenie różnic pomiędzy mieszańcami 
umożliwiają – z prawdopodobieństwem 95%  
– wartości najmniejszej istotnej różnicy (NRI) 
dla poszczególnych doświadczeń. Wartości 

NRI podano w dwu kolumnach: plon w dt/ha  
i procent wzorca. 

Wyrażenie wyników doświadczeń w procen-
tach średniej ogólnej pozwala łatwo porównywać 
grupy wczesności. Widać, że w 2011 roku średnie 
plony ziarna były najwyższe (i równe) w grupach 
odmian średnio wczesnych i średnio późnych. 
Odmiany wczesne plonowały nieco niżej (96% 
średniej ogólnej), ale wykazały nieco wyższą 
zawartość suchej masy w ziarnie w czasie zbioru 
– 102 średniej ogólnej. Odmiany średnio późne 
wykazały się bardzo dobrą dojrzałością – średnia 
zawartość suchej masy w ziarnie wyniosła 99% 
średniej ogólnej. Warto jeszcze raz podkreślić 
bardzo wysoką zawartość suchej masy w ziarnie 
w czasie zbioru.

Utrzymujemy wprowadzone w ubiegłym roku 
i dobrze przyjęte zmiany w wykresach korelacyj-
nych. Dla przypomnienia: osie wykresów zostały 
ustawione na poziomie średnich wartości cech 
wyliczonych ze wszystkich odmian grupy wcze-
sności i wyskalowane w odchyleniach od tych 
wartości. Tak więc, bezpośrednio z wykresu moż-
na odczytać o jaką wartość dana odmiana plonuje 
wyżej lub niżej od średniej grupy i – analogicznie 
– jest wcześniejsza lub późniejsza. Dodatkowo 
na wykresach zaznaczono linie trendu. 

Najsilniejszą ujemną korelację plonu i wcze-
sności wykazują odmiany wczesne i średnio póź-
ne (wykresy nr 1 i 3). W grupie odmian średnio 
późnych nie ma ani jednej odmiany będącej „ła-
maczem” korelacji tzn. wykazującej wysoki plon  
i duży udział suchej masy ziarna w czasie zbioru.  
W grupach odmian wczesnych i średnio wczesnych 
znajdziemy pojedyncze odmiany wyłamujące się 
z zasady ujemnej korelacji. Nie potwierdziły się 
ubiegłoroczne sugestie dotyczące znacznej liczby 
odmian (w grupie średnio wczesnych) wykazu-
jących cechy umiarkowanych związków plonu  
i wczesności. Reakcję typowego łamacza korelacji 
w odniesieniu do całej próby wykazała ponownie 
tylko jedna odmiana w tej grupie.

W tabelach 2 i 3 przedstawiono wyniki rów-
nież 19 doświadczeń na kiszonkę. Przyjęto takie 
same zasady przedstawienia wyników jak w do-
świadczeniach ziarnowych. W tabeli 2 zawarto 
dane dotyczące plonu ogólnego suchej masy  
i plonu suchej masy kolb, a także zawartości su-
chej masy w tych plonach. W tabeli 3 zawarto plon 
jednostek pokarmowych, udział suchej masy kolb 
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w plonie ogólnym, wskaźnik koncentracji energii 
oraz plon ogólny świeżej masy. W tabeli 2 odmia-
ny uszeregowano według malejącego ogólnego 
plonu suchej masy w ramach grupy wczesności, 
a w tabeli 3 według plonu jednostek owsianych. 
Warto zwrócić uwagę, że uszeregowanie odmian 
w obu tabelach jest identyczne w grupach odmian 
wczesnych i średnio późnych. Świadczy to o tym, 
że różnice pomiędzy odmianami w udziale kolb  
w plonie ogólnym są niewielkie (poza jedną 
odmianą nadrabiającą niższy plon kolb dużo 
wyższym plonem ogólnym suchej masy od na-
stępnych odmian) i nie powodują przetasowania 
odmian po uwzględnieniu tej cechy. Porównanie 
wyników grup wczesności w stosunku do średniej 
ogólnej pokazuje, że najwyższy średni plon osią-
gnęły odmiany należące do grupy średnio wcze-
snych – 101% średniej ogólnej. Przeciętne plony 

odmian średnio późnych są nieco niższe (99% 
średniej ogólnej). Najniższe plony (97% średniej 
ogólnej) wykazały odmiany wczesne. Wynika to 
zapewne z takiego właśnie potencjału plonowa-
nia, ponieważ zbiory doświadczeń miały miejsce 
w optymalnym terminie dojrzałości kiszonkowej 
i jedynie w grupie odmian wczesnych minimalnie 
niższej niż w pozostałych grupach wczesności. 
Na wykresach 4, 5 i 6 przedstawiono zależność 
plonu ogólnego suchej masy i zawartości suchej 
masy w całych roślinach, czyli korelację plonu  
i wczesności odmian. Zasady prezentacji są takie 
same jak to opisano w omówieniu wykresów  
z wynikami doświadczeń  zbieranych na ziarno. 
Ujemne korelacje plonu i wczesności są silnie 
zaznaczone. W każdej grupie występują poje-
dyncze odmiany wykazujące korzystną korelację 
plonu i wczesności.
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W tabeli 4 przedstawiono wyniki doświad-
czeń na ziarno w ekstremalnych warunkach 
termicznych na północy kraju. Tabela zawiera 
średnie (z 5 miejscowości) plony ziarna przeli-
czone na 15% zawartości wody, średnie wyniki 
dotyczące zawartości suchej masy w ziarnie  
w czasie zbioru oraz te cechy w postaci względnej 
– w procentach średniej ogólnej. W ostatniej ko-
lumnie tabeli podano lokatę wg wczesności, czyli 
pozycję odmiany w rankingu zawartości suchej 
masy w ziarnie. Wykres 7 obrazuje korelację 
plonu i wczesności odmian. Na ukształtowanie 
obrazu zasadniczy wpływ wywarła jedna, bardzo 
wczesna, odmiana stanowiąca właściwie oddziel-
ną klasę wczesności.

Warunki na północy kraju sprzyjały dojrzewa-
niu późniejszych odmian. Pierwsze miejsce zajęła 
odmiana najpóźniejsza w tej serii z plonem prak-
tycznie nie różniącym się od tego, jaki uzyskała 
w doświadczeniach podstawowych występując 
w grupie odmian średnio wczesnych, gdzie też 
zajęła pierwsze miejsce. Podobnie zachowała 
się odmiana osiągająca drugi plon na północy 
kraju i taką samą lokatę w grupie odmian średnio 
wczesnych w doświadczeniach podstawowych. 
Ta odmiana wprawdzie na północy kraju zajęła 
trzecią od końca lokatę pod względem wczesno-

ści, ale różniło ją od ostatniej tylko 0,1 punktu 
procentowego czyli statystycznie różnica była 
zerowa.

W niniejszym artykule przedstawiamy uśred-
nione wyniki uzyskane przez poszczególne od-
miany oraz względną ocenę poziomu plonowania 
w punktach doświadczalnych czyli środowiskach. 
Jest to więc ogólna prezentacja  oceny wartości 
gospodarczej badanych odmian. Sposób opra-
cowania wyników i ich przedstawienia wynika  
z dostępnego materiału źródłowego oraz rozmia-
rów artykułu. Przedstawione materiały wystar-
czają do określenia potencjalnych możliwości 
plonowania w rejonie uprawy oraz prawdopo-
dobnej wydajności odmiany. Nie wystarczają do 
oceny indywidualnej reakcji konkretnej odmiany  
w danym środowisku. Do tego potrzebne są wyni-
ki z poszczególnych doświadczeń. Zainteresowani 
precyzyjną oceną odmian badanych w określonej 
miejscowości mogą uzyskać szczegółowe wy-
niki w biurze Polskiego Związku Producentów 
Kukurydzy. 

Autor wykorzystał do tworzenia tabel i wykre-
sów bazowe wyniki doświadczeń  przygotowane 
przez zespół pracowników Centralnego Ośrodka 
Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Zbigniew Kurczych
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Wykorzystanie roślin uprawnych w celach energetycznych
W ostatnich latach szczególną uwagę kładzie się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 

atmosfery. Konwencjonalne źródła energii z większym powodzeniem zastępuje się odnawialnymi 
źródłami energii (elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, kolektory 
słoneczne, pompy ciepła itp.) Coraz większą rolę w produkcji odnawialnej energii odgrywa rol-
nictwo. Jego rola może być bezpośrednia, poprzez przetwarzanie (utylizację) własnych odpadów 
powstałych w toku produkcji rolniczej (obornik, gnojowica itp.) na biogaz, a następnie na energię 
elektryczną lub cieplną. Rola pośrednia rolnictwa w produkcji odnawialnej energii polega na 
produkcji biomasy i dostarczeniu jej do zakładów przetwarzających biomasę na energię cieplną 
lub elektryczną.

Po przemianach ustrojowych jakie zaszły  
w okresie transformacji rolnictwo wycofało 

się z użytkowania znacznej części użytków rolnych; 
było to spowodowane warunkami ekonomicznymi. 
Jednym ze sposobów zagospodarowania tych tere-
nów stała się uprawa roślin energetycznych, między 
innymi wierzby energetycznej. Po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej, wprowadzeniu dopłat 
dla rolnictwa i ograniczeniu dopłat do roślin ener-
getycznych, uprawa roślin energetycznych stała się 
mało opłacalna. Spowodowało to całkowity brak 
zainteresowania uprawą wierzby energetycznej. 
Mówi się nawet o wyłączeniu pól z uprawy wierz-
by energetycznej (np.: w powiecie sokólskim jest  
w likwidacji plantacja wierzby energetycznej  
o powierzchni ok. 500 ha) na rzecz roślin zbożo-
wych, głównie kukurydzy. W niedługiej przyszło-
ści uprawa kukurydzy z przeznaczeniem do pro-
dukcji biogazu może zdominować uprawy rolnicze. 
Produkcja polowa nastawiona tylko na zysk może 
doprowadzić do degradacji gleby, a w skrajnych 
przypadkach np. poprzez długoletnie monokultu-
ry do jej wyjałowienia i dewastacji. Następstwem 
takiego postępowania jest ograniczenie zasobów 
powierzchni gruntów ornych przeznaczonych 
na produkcję żywności. Dodatkowo rekomendo-
wane w rozporządzeniach unijnych rozwiązania 
zmuszają do intensyfikacji produkcji przy jedno-
czesnym wykorzystywaniu gruntów ornych do 
wytwarzania biomasy w celach energetycznych. 
Nie zapominajmy o tym, że wierzchnia warstwa 
gleby, bogata w próchnicę i mikroorganizmy gle-
bowe, jest magazynem żywności, wody i ciepła 
dla roślin uprawnych. Gwarantuje ona stabilne ja-
kościowo i ilościowo plony. Wykorzystanie na cele 
energetyczne produktów ubocznych i pozostałości 
z rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego, 
w tym płynnych i stałych odchodów zwierzęcych, 
jest najlepszym rozwiązaniem powodującym uty-

lizację tych odpadów zgodnie z zasadami ochrony 
środowiska. W ostatnich latach na szczeblach wła-
dzy i w środowiskach naukowych prowadzone są 
rozmowy nad celowością wytwarzania biopaliw 
z surowców roślinnych, dotychczas wykorzysty-
wanych do produkcji żywności i pasz; dotyczy to 
produkcji bioetanolu ze zbóż, biodiesla z nasion 
roślin oleistych oraz biogazu z zielonek i kiszonek 
wykorzystywanych w żywieniu zwierząt. Za wy-
korzystaniem odnawialnych źródeł energii przema-
wia także zwiększające się w atmosferze stężenie 
gazów szklarniowych, które stanowią zagrożenie 
dla środowiska i istnienie zagrożenia postępujących 
zmian w klimacie Ziemi. Największy wpływ na 
wystąpienie efektu cieplarnianego ma dwutlenek 
węgla (55%), a dopiero w dalszej kolejności związki 
powodujące degradacje powłoki ozonowej (24%), 
metan (15%) i pozostałe gazy cieplarniane (6%). 
W ochronie klimatu wiodące znaczenie stanowi 
regulacja emisji i absorpcji dwutlenku węgla. 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych surow-
ców w produkcji biopaliw jest konieczne, bowiem 
zmniejszy to zużycie surowców kopalnych, w tym 
zwłaszcza ropy naftowej i węgla, których zasoby 
stale ulegają zmniejszeniu oraz ograniczy emisję 
CO2 i zneutralizuje dwutlenek węgla wydzielany 
w procesach spalania i rozkładu materii organicz-
nej. Obecnie zużycie energii odnawialnej w całej 
strukturze zużycia energii stanowi w Polsce ok. 
3%, podczas gdy w Unii Europejskiej przekracza 
6%. Będąc w strukturach UE, w najbliższych latach 
przygotować musimy się do realizacji wskaźnika 
12% energii odnawialnej. Do produkcji biopaliw 
mogą być wykorzystane rośliny o wysokim po-
tencjale produkcyjnym biomasy, głównie rzepak  
i kukurydza. Kukurydza obok paszowego i spo-
żywczego zastosowania, jest również uprawiana na 
cele energetyczne. Jedną z ważniejszych technolo-
gii wykorzystania kukurydzy w celach przemysło-



wych jest obecnie produkcja tworzyw sztucznych 
oparta na skrobi kukurydzianej. Wytworzona  
w ten sposób folia podlega degradacji przy udziale 
bakterii glebowych. Folia ze skrobi kukurydzianej 
po wrzuceniu do kompostu rozkłada się w ciągu 
jednego sezonu, w przeciwieństwie do tworzyw 
z PCV lub innych podobnych tworzyw będących 
produktem z ropy naftowej, które w glebie czy na 
śmietnisku, mogą przeleżeć setki lat i nie ulegną 
degradacji, skutecznie zaśmiecając środowisko. 
Ponadto kukurydza jest najlepszym substratem 
do produkcji bioetanolu. Dane zawarte w tabeli 1 
wskazują, że przy aktualnym poziomie plonów, 
kukurydza obok ziemniaków i buraków należy 
do najlepszych surowców. Zakładając stosunko-
wo wysokie plony dla kukurydzy i innych roślin 
uzyskiwane w dobrych gospodarstwach i dobrą 
wydajność etanolu z 1 ha kukurydzy i ziemnia-
ków, można uzyskać ponad 4,0 tys. litrów, a z żyta 
tylko 2,0 tys. litrów. Wiele argumentów wskazuje, 
że ziarno z kukurydzy jest najbardziej przydatne 
do przerobu na alkohol (etanol). Poprzez gorzelnie 
można spożytkować każde ilości ziarna o mniejszej 
wartości paszowej, np. porażonego przez grzyby 
i zawilgoconego w magazynach. Jeśli do tego 

uwzględni się wysokie plony kukurydzy, przewaga 
jej nad innymi roślinami staje się bardzo wyraźna. 
Przy wykorzystaniu ziarna kukurydzy do produkcji 
bioetanolu, istotnym jest koszt jego konserwacji 
i przechowywania. Przerabiając wilgotne ziarno 
kukurydzy można zdecydowanie obniżyć koszty 
produkcji. Obliczono, że przy przetwarzaniu wy-
suszonego ziarna, koszt wytworzenia 1 l etanolu 
obciążony jest kwotą 0,30-0,50 zł, wynikającą  
z nakładów na suszenie. Biorąc pod uwagę śred-
nie ceny uzyskiwane przez gorzelnie rolnicze, 
które kształtują się na poziomie 1,5-2,0 zł/litr, 



koszty suszenia obniżają przychód o około 30%. 
Alternatywnym dla suszenia rozwiązaniem jest 
jego zakiszanie. Mokre ziarno kukurydzy łatwo 
się kisi po ześrutowaniu, a także w całości – przy 
zapewnieniu dobrego uszczelnienia, np. w herme-
tycznych zbiornikach. Z tego też powodu jednym  
z najlepszych rozwiązań jest kiszenie całego 
ziarna w rękawach foliowych z wykorzystaniem 
preparatów bakteryjno-enzymatycznych, które 
przyśpieszają zakiszanie.

Drugim kierunkiem wykorzystania kukury-
dzy do celów energetycznych jest zastosowanie 
jako wsad w postaci kiszonki do biogazowni. 
Produkcja biogazu jest najbardziej efektywnym 
źródłem wykorzystania energii zgromadzonej w 
biomasie. Efektywność energetyczna procesu bio-
gazowania jest znacznie większa niż efektywność 
produkcji biopaliw płynnych. Wynika to z faktu, 
iż do produkcji paliwa płynnego wykorzystujemy 
obecnie tylko ziarno, natomiast przy biogazowaniu 
można wykorzystać całą roślinę, razem z łodygą. 
Przyglądając się rozwiązaniom w zakresie pro-
dukcji biogazu w krajach ościennych; Niemcy, 
Czechy możemy powiedzieć, że stosowane tam 
rozwiązania mogą być wzorcowym rozwiąza-

niem dla naszego kraju. W Niemczech w ciągu 
ostatnich kilku lat liczba biogazowni rolniczych 
przekroczyła cztery tysiące i wynosi obecnie 4078,  
z czego blisko 80% znajduje się w rękach rolni-
ków, przynosząc im znaczące przychody. W 2006 
roku po raz pierwszy zainwestowano w sektor 
biogazownictwa w Niemczech ponad 1 mld euro. 
Główne preferencje, tj. najwyższy poziom graty-
fikacji, dotyczył biogazowni małych i zdecentrali-
zowanych, tj. o mocy 150-500 KW. Biogaz znalazł 
pozytywny odbiór nie tylko wśród polityków (jest 
to kwestia istotna dla wszystkich ugrupowań), ale 
także wśród ogółu społeczeństwa, m.in. dzięki 
działaniom lobbystycznym oraz wysokiej świado-
mości ekologicznej obywateli, budowa biogazowni 
i produkcja biogazu otrzymała szeroką akceptację 
społeczną. W oparciu o istniejący potencjał do 
2020 roku planuje się w Niemczech wyproduko-
wanie 47% energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł. Przy budowie biogazowni rolniczych 
ważnym jest właściwa lokalizacja oraz optymal-
ne wykorzystanie występującej infrastruktury 
zabudowań i siły roboczej oraz optymalizacja 
upraw pod kątem rolniczego zagospodarowania. 
Podstawą planowania rozwoju inwestycji bio-
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gazowni rolniczych jest sporządzenie bilansu 
substratów możliwych do takiego wykorzystania. 
Sporządzenie bilansu substratów biologicznych na 
terenie powiatu lub gminy jest pierwszym ważnym 
krokiem w przyjętej koncepcji budowy biogazowni 
i w ocenie możliwości i spodziewanych efektów 
ekonomicznych i ekologicznych. Budowa kom-
pletnej biogazowni rolniczej wymaga poniesienia 
znaczących nakładów finansowych. Mnogość 
możliwości stosowanych rozwiązań technicznych 
oraz związanych z tym urządzeń nie pozwala na 
podanie jednoznacznej ceny budowy biogazowni. 
Kalkulacje przyjętych rozwiązań należałoby roz-
począć od zidentyfikowania substratów, które będą 
stanowić bazę wyjściową w tym przedsięwzięciu, 
poprzez sporządzenie ich bilansu. Określone w sta-
dium wykonalności substraty będą miały wpływ 
także na samą technologię planowanych urządzeń 
dla zbiorników fermentacyjnych, instalacji sani-
tarnych oraz urządzeń pofermentacyjnych. Dla 
przykładu, przyjęcie dwóch różnych substratów 
powoduje konieczność zastosowania dwóch róż-
nych wielkości zbiornika fermentacyjnego oraz 
zbiornika biogazu, a w efekcie różna ilość biogazu 
wymusza stosowanie zróżnicowanej wielkości 
modułu kogeneracyjnego – i tak – z jednej tony 
gnojowicy, pochodzącej z fermy tuczu trzody 
chlewnej, uzyskujemy około 35 m3 biogazu, a już 
z kiszonki kukurydzianej około 170 m3. W związ-
ku z tym, na etapie sporządzania bilansu można 
stwierdzić, iż pojemność instalacji w oparciu  
o kiszonkę może być ponad 4-krotnie mniejsza i na 
odwrót. Działająca biogazownia rolnicza uzyskuje 
przychody z kilku źródeł. Głównym wpływem 
jest sprzedaż energii elektrycznej do systemu 
elektroenergetycznego. Pozyskany biogaz jest 
zakwalifikowany jako odnawialne źródło energii, 
stąd włączenie biogazowni do tego systemu nakła-
da na jego operatora ustawowy obowiązek zakupu 
energii elektrycznej. Równie znaczącym źródłem 
przychodów jest sprzedaż świadectw pochodzenia 
energii, tzw. zielonych certyfikatów, wydawanych 
przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej za 
ilość wyprodukowanej zielonej energii elektrycz-
nej. W chwili obecnej cena uzyskiwana za sprze-
daż energii elektrycznej do ,,sieci” kształtuje się na 
poziomie 0,15544 zł/kWh, natomiast odsprzedaż 
świadectw pochodzenia osiąga cenę rynkowa 
wynoszącą około 0,260 zł/kWh. Innymi źródłami 
przychodów biogazowni są również usługi utyli-
zacji odpadów organicznych. Potencjalne źródło 

wpływów ze sprzedaży stanowi także sprzedaż 
energii cieplnej, o ile budowa systemu sieci 
przesyłowych będzie technicznie i ekonomicznie 
uzasadniona. Biogazownie spełniać mogą bardzo 
ważną rolę obiektu dzięki któremu można będzie 
bardzo efektywnie zagospodarować istniejący 
potencjał substratów pochodzenia rolniczego czy  
z przemysłu przetwórstwa spożywczego np. wy-
war gorzelniany, odpady z cukrowni itp. (rys. 1).

Strategia ta jest także realizowana w nasta-
wionych na utylizację odpadów zakładach ko-
munalnych – oczyszczalniach ścieków, dużych 
wysypiskach śmieci oraz w elektrociepłowniach 
biogazowych. W biogazowniach rolniczych do 
produkcji biogazu mogą być wykorzystywane 
oprócz odchodów zwierzęcych, rośliny o wysokim 
potencjale produkcyjnym biomasy. Zapewnia to 
produkcję biogazu przez cały rok, zaś substrat 
cechuje się stabilnym składem, co zapewnia 
utrzymanie produkcji na optymalnym poziomie. 
Praktycznie wszystkie substancje organiczne 
mogą być substratem do produkcji biogazu, ale  
w procesie zgazowywania najczęściej i w pierwszej 
kolejności zużywa się płynne nawozy rolnicze 
(gnojowica, gnojówka), które jednak zawierają  
w swoim składzie zbyt małą zawartość suchej 
masy (4-8%). Trzeba je wzbogacić biomasą roślin-
ną, zwiększając zawartość suchej masy do 10-20%. 
Doskonałym źródłem takiego uzupełniającego 
materiału roślinnego, jest zielonka (kiszonka)  
z kukurydzy, która bardzo pozytywnie wyróżnia 
się wśród innych roślin uprawnych (tabela 2). 
Roślina ta może być spożytkowana na biogaz  
w postaci kiszonki z całych roślin, CCM albo 
słomy. O wydajności poszczególnych surowców 
decyduje zawartość suchej masy, stąd wydajność 
biogazu podana w tabeli 2 jest orientacyjna, dla 
typowej zawartości suchej masy w spożytkowa-
nym substracie. Niewątpliwie wydajność z kuku-
rydzy należy do najwyższych, co wynika zarówno  
z wielkości uzyskiwanych plonów, ale także z wy-
dajności jednostkowej biogazu. W świeżej masie 
wynosi ona ok. 200 m3/tonę (700-800 m3/tonę 
s.m.), przewyższając o 20-40% inne objętościowe 
produkty gospodarskie. Oznacza to, że tkanki 
kukurydzy charakteryzują się wysoką strawno-
ścią i przyswajalnością dla bakterii prowadzących 
fermentację gazową. Może ona stanowić główny 
składnik fermentujący masy, dając dużą wydajność 
biogazu. Jak wynika z badań niemieckich, przy 
aktualnie uprawianych odmianach przeznaczenie 
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ich do produkcji biogazu pozwala uzyskać  
7-10 tys. m3  biogazu z 1 ha.

Typowym rozwiązaniem dla produkcji bio-
gazu jest wykorzystanie jako paliwa do silników 
napędzających generatory wytwarzające ener-
gię elektryczną i ciepło. Natomiast interesującą 
nowością w tej dziedzinie jest budowanie zakła-
dów skojarzonych, gdzie produkuje się bioetanol 
oraz biogaz. Proces rozpoczyna fermentacja 
alkoholowa ziarna kukurydzy lub innych zbóż, 
a wywar pofermentacyjny zużytkowuje się w 
drugiej części zakładu – do produkcji biogazu. 
Przykładem biogazowni opartej głównie na sub-
stracie odpadowym z gorzelni jest biogazownia 
oddana do użytku w 2009 roku w Liszkowie 
gm. Rojewo w woj. kujawsko-pomorskim. Energia 
powstaje w procesie kogeneracji w wyniku spala-
nia w silnikach spalinowych Jenbacher biogazu 
odzyskanego w procesie fermentacji metanowej 
wywaru gorzelnianego i odpadów roślinnych. 
Moc znamionowa tej biogazowni jest równa  
2,1 MW. Jest to przyjazna środowisku inwestycja, 
to pierwsza w kraju instalacja elektrowni biogazo-
wej bazującej na biomasie pochodzenia rolniczego  
i z przemysłu rolno-spożywczego poza biogazow-
niami rolniczymi firmy Poldanor, która zlokalizo-

wała swoje instalacje biogazowe przy tuczarniach 
trzody chlewnej na gminie Przechlewo w woj. 
pomorskim. Produkty uboczne przy produkcji 
bioenergii stanowią dobry produkt przydatny  
w rolnictwie. Pulpa pofermentacyjna pochodząca  
z produkcji biogazu to doskonały nawóz orga-
niczny, odpowiadający wartością gnojowicy. Nad 
tym nawozem ma jednak przewagę, bowiem nie 
ma przykrego zapachu, a składniki pokarmowe są 
łatwiej i szybciej wykorzystywane przez rośliny. 
Z doniesień prasowych wynika, że są prowadzo-

Rysunek 1. Schemat instalacyjny biogazowni rolniczej [Źródło: CES Sp. z o.o. w Krakowie]
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ne badania nad nowymi technologiami produkcji 
kukurydzy, która zapewniałaby produkcję biomasy  
z hektara na poziomie 80-100 ton, co odpowiada 20-
30 tonom suchej masy organicznej. Poprzez wyko-
rzystanie m.in. bardzo późnych odmian tworzących 
dużo biomasy, można liczyć na produkcję biogazu 
rzędu 10 tys. m3 z 1 ha. Ważnym dla środowiska 
jest to, że do produkcji biogazu można przede 
wszystkim wykorzystywać produkty uboczne  
i odpadowe z przetwórstwa rolno-spożywczego 
i z rolnictwa. Praktycznie wszystko co zawiera 
substancję organiczną może być użyte jako wsad 
do biogazowni.

Jako dobry przykład kompleksowego rozwią-
zania technologii odzysku biogazu ze osadów 
komunalnych jest firma Białostockie Wodociągi 
(foto 1).

Osad pofermentacyjny z biogazowni jest suszony 
jako granulat przy wykorzystaniu ciepła pozyska-
nego w procesie kogeneracji i jest bogatym w fosfor 
i potas nawozem organicznym do wykorzystania  
w rolnictwie (tabela 3, foto 2). Ponadto odpad ten 
może być wykorzystywany w celach grzewczych 
np. w cementowniach do wypalania cementu.

W gospodarstwach rolnych produkcja biogazu 
winna być uzupełnieniem chowu bydła, jako pod-
stawowego kierunku produkcji. Wykorzystując 
gnojowicę, kiszonkę z traw, kiszonkę z kukury-
dzy, resztki paszy pozostające przy żywieniu, 
zwłaszcza w oborach wolnostanowiskowych, jak 
również resztki kiszonki w silosach oraz produkty 
odpadowe powstające przy wytwarzaniu żywności 
z produktów rolniczych, można przeznaczyć do 
produkcji biogazu. Tak, aby sprostać z zapotrze-
bowaniem na substrat należy to przedsięwzięcie 
realizować w ramach zorganizowanych rolników 
prowadzących na większą skalę chów bydła lub 
świń np. w ramach grup producenckich. Wynika 
to z rocznego zapotrzebowania na substrat, które 
wynosi przy biogazowni 1MW – 16 tys. ton kiszon-
ki z kukurydzy i 30 tys. ton gnojowicy bydlęcej. 
W takim ujęciu dochody z produkcji mleka, będą 
uzupełniane zyskiem z produkcji biogazu. Prze-

fermentowana substancja przy produkcji 
biogazu, stanowić będzie utylizowany 
zgodnie z zasadami ochrony środowiska 
doskonały nawóz organiczny. 

Opracowanie:
mgr inż.Eugeniusz Mystkowski

PODR w Szepietowie

[W opracowaniu korzystałem z materiałów 
szkoleniowych opracowanych przez  

Pana prof. T. Michalskiego. Dni Kukurydzy  
w PODR w Szepietowie. 2010 rok]

Foto 2. Komunalny osad ściekowy ustabilizowany, 
wysuszony granulat nawozowy

Foto 1. Biogazownia Wodociągi Białostockie 
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Agrobiogazownia  
w gospodarstwie rolnym

Podejmując decyzję o budowie agrobiogazowni, należy się zapoznać z wymogami formalno-
prawnymi związanymi z projektowaniem, procesem technologicznym powstawania biogazu, 
jego zagospodarowaniem oraz oddziaływaniem na środowisko. Szczególnie ważne jest dobre 
rozeznanie dotyczące substratów, ich ilości i jakości, dostępności to znaczy czy będą one dostęp-
ne przez cały rok, czy okresowo. Jakie są możliwości pozyskiwania z własnego gospodarstwa, 
względnie zakupu na zasadzie kontraktacji od innych rolników, oraz czy w pobliżu znajdują się 
zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, które dysponują ubocznymi produktami nadającymi 
się do agrobiogazowni.

Ważne jest zagospodarowanie gnojo-
wicy z ferm trzody chlewnej, bydła 

i innych. Nie bez znaczenia jest możliwość 
wykorzystania pomiotu z ferm drobiowych  
i wywaru z gorzelni rolniczych.

Gnojowica i wywar zawierają około 90% 
wody, dlatego ich transport jest kosztowny.  
Z tych względów lokalizacja agrobiogazowni 
powinna być w pobliżu ferm lub gorzelni. Po-
zwoli to na zastosowanie rurociągu do trans-
portu substratów płynnych.

Agrobiogazownia powinna spełniać funkcję 
zakładu utylizacyjnego, wykorzystując produk-
ty uboczne z przemysłu mięsnego, głównie III 
kategorii, zakładów zbiorowego żywienia, prze-
terminowana żywność i pasze oraz inne pro-
dukty zakwestionowane przez służby sanitarne. 
Utylizacja różnych produktów na składowiskach 
komunalnych jest odpłatna. Agrobiogazownia 
przyjmując wymienione produkty uboczne, 
może obniżyć nakłady na substraty, zaś podmiot 
dostarczający produkty uboczne, obniża koszty 
utylizacji.

Agrobiogazownia powinna spełniać szereg 
warunków mając na uwadze ochronę środowi-
ska, ze względu na:
–  część substratów przetwarzanych na biogaz 

zaliczane są dla materiałów uciążliwych dla 
środowiska,

–  w procesie przygotowania substratów i fer-
mentacji metanowej powstają substancje odo-
rowe, które są emitowane do środowiska,

–  uciążliwość hałasu spowodowanego trans-
portem substratów i substancji pofermen-
tacyjnej oraz urządzeniami zastosowanymi  
w procesie technologicznym,

–  końcowy produkt czyli biogaz, jest substan-
cją łatwopalną i w określonych warunkach 
powstaje wybuch. 

Agrobiogazownia podobnie jak każdy inny 
zakład produkcyjny, oddziaływuje na środowi-
sko. Wynika to z faktu, że poszczególne etapy 
produkcyjne wymagają odpowiednich pomiesz-
czeń, urządzeń i maszyn. Uciążliwy jest ,,hałas’’ 
powodowany środkami transportu biomasy, 
która jest niezbędna do produkcji biogazu oraz 
wywóz przefermentowanej substancji. Przy-
kładowo agrobiogazownia o mocy 1000 kWh, 
dzienne zapotrzebowanie na substraty wynosi 
około 270 ton, w tym około 214 ton (m3) gnojo-
wicy, która zawiera około 92% wody. 

Substancja pofermentacyjna powstaje każ-
dego dnia i należy ją zagospodarować. Zawiera 
ona około 90% wody, zaś jej ilość jest zbliżona 
do ilości substratów załadowanych do komory 
fermentacyjnej. Przyjmuje się, że substancja 
pofermentacyjna stanowi około 85% masy sub-
stratu załadowanego do komory fermentacyjnej. 
Wynika z tego, że z tony (m3) substratu, uzyskuje 
się 0,85 tony (m3) substancji pofermentacyjnej. 

Hałas emitują maszyny i urządzenia zain-
stalowane w poszczególnych etapach procesu 
technologicznego. Dotyczy to procesu separacji 
odpadów dostarczonych do agrobiogazowni, hi-
gienizacji, rozdrabniania, mieszania, transporcie 
wsadu do i ze zbiornika wstępnego mieszania, 
oraz do komory fermentacyjnej i do kolejnych 
urządzeń, których liczba jest uzależniona od 
przyjętej technologii. 

Wprowadzanie substratu odbywa się tzw. 
magistralami przepływowymi. Urządzenia te 
dostarczają i odbierają substrat do poszczegól-
nych komór fermentacyjnych i innych zbiorni-
ków. Należy wiedzieć, że urządzenia te muszą 
spełniać określone wymogi technologiczno-
eksploatacyjne takie jak: sprawność, wydajność, 
trwałość, niezawodność, przy zachowaniu mi-
nimalnych standardów emisyjnych.
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W procesie oczyszczania i spalania biogazu 
w agregacie kogeneracyjnym powstają gazy, 
które są emitowane do atmosfery. W procesie 
spalania biogazu powstaje ditlenek węgla (CO2), 
z amoniaku – tlenki azotu (NOx), zaś z siarko-
wodoru (H2S) – ditlenek siarki (SO2). Gazy te 
są szkodliwe, bowiem powstają z nich żrące 
związki np. kwas siarkowy, kwas azotowy, które 
zakwaszają środowisko – powstawanie „kwa-
śnych deszczy”. Skład gazów spalinowych jest 
uzależniony od stopnia oczyszczenia biogazu.

W procesie fermentacji biomasy oprócz bio-
metanu (CH4) powstają inne gazy, które cechuje 
nieprzyjemny zapach – „odór”. Biometan jest co 
prawda gazem bezwonnym, jednak siarkowodór 
występujący w niewielkich stężeniach w bioga-
zie, powoduje nieprzyjemny zapach. Zapachy 
– „odór” powstają również podczas składowania 
substratów dostarczonych do agrobiogazowni. 
Szczególnie uciążliwe są odpady i produkty 
uboczne z przemysłu rolno-spożywczego. 

Niektóre substraty są niepewne pod wzglę-
dem higieniczno-epidemiologicznym (gnojo-
wica, szlam flotacyjny, resztki jedzenia, treść 
żołądków zwierząt ubijanych, krew i inne), 
mogą być źródłem licznych patogenów, koniecz-
ne jest stosowanie procesu higienizacji. Proces 
ten polega na działaniu na substrat parą wodną 
o temperaturze około 70oC w ciągu godziny, 
co powoduje zniszczenie organizmów pato-
gennych, jak również uwalnianie się różnych 
„odorów”.

Emitowanie nieprzyjemnego zapachu „odo-
ru” i hałasu wskazuje, że mogą być źródłem 
niezgody agrobiogazowni ze społecznością 
lokalną.

W skład agrobiogazowni wchodzą następu-
jące podstawowe obiekty i urządzenia:
– magazyny substratów,
– urządzenie do higienizacji niektórych sub-

stratów,
– kosz zasypowy,
– zbiornik wstępnego mieszania,
– fermentator – komora fermentacyjna,
– zbiornik – pojemnik na biogaz,
– urządzenia do oczyszczania biogazu,
– zbiornik na substancję pofermentacyjną,
– budynek kogenracyjny wraz z wyposaże-

niem do przetwarzania biogazu na energię 
elektryczna i cieplną,

– centralny system sterowania,
– stacja transformatorowa,
– pochodnia do spalania gazu w razie awarii 

jednostki kogeneracyjnej,
– drogi dojazdowe,
– instalacja odgromowa,
– instalacja przeciwpożarowa,
– instalacja oświetleniowa,
– ogrodzenie.

Można zamontować specjalny separator, 
który powoduje oddzielenie cząstek stałych  
z zawiesiny pofermentacyjnej. Cząstki stałe, 
które jako „dygesta” zawierają około 25% suchej 
masy, może być ponownie wykorzystany jako 
substrat, względnie do nawożenia użytków rolny, 
względnie kompostowania. Ciecz po separacji 
jest przechowywana w zbiorniku na substancję 
pofermentacyjną, która może być wykorzystana 
do nawadniania użytków rolnych.

Lokalizacja i wielkość agrobiogazowni win-
na wynikać z: 
– dostępności do substratów i możliwości ich 

pozyskiwania – całoroczna czy okresowa,
– bliskości ferm zwierzęcych produkujących 

gnojowicę, obornik i inne odpady,
– optymalnego wykorzystania istniejących 

zabudowań i infrastruktury,
– możliwości pozyskiwania produktów ubocz-

nych,
– możliwości sprzedaży energii elektrycznej  

i cieplnej,
– zagospodarowania substancji pofermentacyj-

nej,
– lokalizacji działki budowlanej.

Wybierając lokalizację działki pod budowę 
agrobiogazowni należy pamiętać o zachowaniu 
następujących odległości:
– budynków mieszkalnych 2-4 km,
– drogi utwardzonej 0,3-0,6 km,
– linii elektrycznej średniego napięcia 0,5- 

1,0 km,
– dostępu do mediów – woda, kanalizacja  

i inne  0,5-1,0 km,
– odbiorców energii elektrycznej – podłączenia 

do sieci  0,5-1,0 km,
– odbiorców ciepła  2-3 km,
– zakładów z produktami ubocznymi dla agro-

biogazowni do 50 km.
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Powierzchnia działki przeznaczona do loka-
lizacji agrobiogazowni w zależności od ilości 
produkowanego biogazu, winna wynosić 1-2 ha. 
Istotny wpływ na wielkość działki mają ma-
gazyny na substraty, a szczególnie silosy na 
kiszonki. Teren agrobiogazowni winien być 
ogrodzony i przeznaczony wyłącznie na ten cel. 
Należy umieścić napis „Uwaga agrobiogazow-
nia – teren grozi wybuchem. Obowiązuje zakaz 
używania ognia”.

Agrobiogazownia jest inwestycją ekologicz-
ną, jednak jej lokalizacja powinna być rozpa-
trywana pod kątem wpływu na środowisko, 
szczególnie w pobliżu terenów NATURA 2000.  
W tym przypadku wymagane jest od Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zaświadcze-
nie o nie wywieraniu istotnego oddziaływania 
na obszar NATURA 2000 przez inwestycję.

Produkcja biogazu rolniczego nie jest objęta 
Polską Kwalifikacją Dziesiętną. Brak jest jedno-
znacznej definicji agrobiogazowni (biogazowni 

rolniczej). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 paździer-
nika 1997 roku w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budowle rol-
nicze i ich usytuowanie (Dz.U. nr 132, poz. 877  
z późn. zm.), posługuje się niejednoznacznym 
określeniem, co należy rozumieć pod hasłem 
agrobiogazownia, nie podaje definicji czy to 
obszar na którym znajduje się instalacja, czy też 
sama instalacja i co istotne, jakie elementy do 
niej przynależą.

Wytwarzanie biogazu z odchodów zwierzę-
cych i innych substratów produkcji rolniczej, 
nie figuruje w spisie działalności tak zwanych 
„Działów specjalnych produkcji rolnej”, dla-
tego proces fermentacji w agrobiogazowni 
jest traktowany jako produkcja przemysłowa.  
Z tych względów substancja pofermentacyjna 
jest kwalifikowana do odpadów przemysłowych, 
ze wszystkimi tego konsekwencjami.



Sprzedaż energii i świadectw pochodzenia 
przez rolników, jako inwestorów i operatorów 
agrobiogazowni jest praktycznie niemożliwe. 
Rolnik, jako jednostka nie prowadząca działal-
ności gospodarczej, a więc nie posiada numeru 
KRS nie otrzyma koncesji na produkcję energii 
elektrycznej, a więc nie otrzyma również świa-
dectwa pochodzenia, które umożliwiłoby mu 
uzyskanie dodatkowych przychodów ze sprze-
daży zielonej energii. Konieczne jest założenie 
formy prawnej, posiadającej osobowość prawną. 
Takie wymogi zostaną spełnione, jeśli np. rol-
nicy utworzą grupę producentów w formie np. 
spółdzielni lub sp. z o.o.

W przepisach o nawozach i nawożeniu bra-
kuje regulacji dotyczących rolniczego wykorzy-
stania substancji pofermentacyjnej. Substancja 
pofermentacyjna z agrobiogazowni, by mogła 
być wykorzystywana w celu nawożenia lub 
ulepszania gleby, musi spełniać wymogi zgod-
ne z rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie procesu 
odzysku R10 (Dz.U. nr 228. Poz. 1685). Roz-
porządzenie to zezwala na jego wykorzystanie  
w celu nawożenia lub ulepszania gleby, jedno-

cześnie określa warunki, jakie należy spełnić, 
by można ten odpad zastosować. Zgodnie z roz-
porządzeniem substancja pofermentacyjna musi 
być przebadana w certyfikowanym laboratorium 
chemicznym na zawartość składników nawo-
zowych, metali ciężkich, pasożytów i bakterii 
Salmonelli. Również gleba z pola, na którym 
będzie zastosowana substancja pofermentacyj-
na, musi być przebadana pod kątem zawartości 
metali ciężkich. Na podstawie uzyskanych 
wyników analiz, określa się dawkę substancji 
pofermentacyjnej dla danego pola. Procedura 
ta wiąże się ze znacznymi kosztami, bowiem za 
oznaczenie zawartości metali ciężkich w glebie 
należy zapłacić około 300 zł. Przyjmuje się, że 
jedna próbka gleby reprezentuje powierzchnię 
nie większą niż 5 ha. Przy większej powierzchni 
pola, koszty analiz pomnażają się.

W Polsce substancja pofermentacyjna z agro-
biogazowni jest klasyfikowana jako odpad, zaś 
według niemieckiego prawa jest to nawóz. Moż-
na wnioskować, że substancja pofermentacyjna 
jest stosowana przez rolników w Niemczech jako 
nawóz, zaś gdy przekroczy granicę na Odrze, 
zamienia się w odpad.
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Gnojowica bydła mlecznego – substrat do produkcji biogazu
Rynek surowcowy do produkcji biogazu w agrobiogazowniach został zdominowany przez 

kukurydzę w postaci kiszonki i gnojowicę. Wynika to z faktu, że wymienione substraty stano-
wią doskonały koferment dla bakterii fermentacji metanowej i zapewniają stabilną produkcję 
biogazu.

W chowie fermowym bydła, w miejsce 
obornika, który jest mieszaniną kału, 

moczu i słomy, powstaje gnojowica – mieszanina 
kału, moczu, wody i resztek paszy. Ilość gno-
jowicy jest wielokrotnie większa niż obornika. 
Wymaga ona innego sposobu magazynowania  
i zastosowania do nawożenia pól. Uciążliwy jest 
odór wydzielający się ze składowanej gnojowicy 
w zbiornikach, jak również przy jej wywożeniu  
i rozlewaniu na polu. Wykorzystując gnojowicę do 
nawożenia pól, należy przestrzegać przepisów do-
tyczących terminu jej wywożenia na pole i wielko-
ści dawek. Obowiązujące przepisy są rygorystycz-
ne i wymagają dużej sprawności organizacyjnej.  
Z tych względów zagospodarowanie gnojowicy 
do produkcji biogazu, wywołuje duże zaintere-
sowanie. Gnojowica stała się ,,towarem’’, który 
można sprzedać i zamienić na energię. Wynika  
z tego, że gnojowica jest źródłem energii odna-
wialnej i podnosi efektywność produkcji mleka.

Przyjmuje się, że średnio w ciągu roku od  
1 krowy o masie ciała 500 kg, uzyskuje się 20 m3 
gnojowicy o zawartości suchej masy 6-8%. Śred-
nio z 1 m3 gnojowicy uzyskuje się 23 Nm3  biogazu, 
z którego można wyprodukować 46 kWh energii 
elektrycznej i 55 kWh energii cieplnej. Od jednej 
krowy w ciągu roku uzyskuje się 920 kWh energii 
elektrycznej plus 1012 kWh energii cieplnej.

Ponieważ gnojowica powstaje z niestrawio-
nych składników paszy i przemiany materii, 
nasuwa się pytanie czy poziom żywienia krów 
ma istotny wpływ na skład gnojowicy i jej przy-
datność do produkcji biogazu. Inaczej mówiąc czy 
gnojowica pochodząca od krowy o wydajności  
10 litrów mleka dziennie, żywionej tylko paszami 
objętościowymi, jest równorzędna pod względem 
wydajności biogazu, z gnojowicą od krowy wyso-
ko wydajnej żywionej dawką z dużym udziałem 
paszy treściwej.

Reasumując warto wiedzieć o możliwościach 
zagrożeń, jakie niesie agrobiogazownia, których 
można uniknąć na etapie projektowania i loka-
lizacji. Przed rozpoczęciem inwestycji warto 
przeanalizować ścieżkę wymaganych pozwoleń 
i decyzji, które są niezbędne do wykonania pro-
jektu budowlanego i jego realizacji. W tabeli 1 
wymienione są najważniejsze decyzje i uzgod-
nienia niezbędne na budowę agrobiogazowni.

Agrobiogazownia wymaga ciągłego i spraw-
nego procesu operacyjnego, jakim są stabilne 
dostawy substratów i odbiór ciepła i nawozu 
– substancji pofermentacyjnej w formie płynnej 
lub zagęszczonej. Wymaga to nawiązania dłu-
goletniej współpracy z podmiotami lokalnymi. 
Formy współpracy mogą być oparte na długo-
letniej kontraktacji, jednak najlepiej w formie 
partycypacji lokalnych podmiotów w spółkach 
realizujących inwestycję. Bez tego typu mecha-

nizmów, agrobiogazownia może się borykać  
z problemami, które będą się powtarzać co jakiś 
czas. Konieczne jest wprowadzenie stabilnej, 
wieloletniej polityki wsparcia, obejmującej 
okres do 25 lat od momentu zakończenia inwe-
stycji, bowiem na taki okres planowany jest czas 
jej użytkowania. Zagwarantowanie stabilnej 
ceny sprzedaży energii elektrycznej zapewni, że 
agrobiogazownie mogą wnieść znaczny wkład 
w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich  
i dać rolnikom nowe źródło dochodu. 

prof. dr hab. Witold Podkówka,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
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W tabeli 1 przedstawiono 
skład dawki pokarmowej 
krów w zależności od wydaj-
ności. Krowa nr 1 i 2 żywione 
były tylko paszami objęto-
ściowymi – siano, kiszonka  
z trawy i kukurydzy, Dzienne 
pobranie 15,6-17,6 kg suchej 
masy. U krowy 3 i 4 w dawce 
pokarmowej pasza treściwa 
stanowiła 27% suchej masy. 
Krowa 5 i 6 pobierały dawkę 
pokarmowa, w której 50% 
suchej masy stanowiła pasza treściwa. Krowy te 
pobierały około 20 kg suchej masy dziennie. 

Zawartość składników i wartość pH gnojowicy 
uzyskiwanej od poszczególnych krów podano  
w tabeli 2. Średnia zawartość suchej masy wynosiła 
145,7 g/kg, przy wahaniach od 128,8 do 157,3.

Wydajność biogazu wahała się od 208 do 168 
lN/kgSSO. Krowy żywione dawkami z dużym 
udziałem paszy treściwej, produkują gnojowicę 
o wyższej wydajności biogazu. Z 1 m3 gnojowicy 
krów wysoko wydajnych uzyskuje się 30-35 Nm3 

biogazu, zaś od krów o wydajności 11 litrów mle-
ka dziennie, tylko 23-25 Nm3.

Ilość kWh energii elektrycznej uzyskiwana 
z 1 m3 gnojowicy jest uzależniona od udziału 
paszy treściwej w dawce pokarmowej. Od krowy 
o wydajności 11 litrów, żywiona tylko sianem, 
kiszonką z traw i kukurydzy, z 1 m3 gnojowicy 
uzyskuje się tylko 47-51 kWhel, zaś od krowy  
o wydajności 29 litrów, uzyskuje się od 61 do  
71 kWhel. Różnica wynosi około 20 kWhel.

Analogicznie przedstawia się uzysk energii 
cieplnej z gnojowicy, w zależności udziału paszy 
treściwej w dawce pokarmowej.

Wyliczenia wskazują, że krowa wysoko wy-
dajna produkuje gnojowicę, z której uzyskuje 
się więcej biogazu niż od krowy nisko wydajnej. 
Krowa produkująca 29 litrów mleka dziennie,  
w ciągu roku wyprodukuje tyle gnojowicy,  
z której można uzyskać 1400 kWhel, zaś od krowy 
o wydajności 11 litrów, tylko około 1000 kWhel. 
Różnica wynosi 400 kWhel.

Krowa wysoko mleczna jest nie tylko bar-
dziej opłacalna w produkcji mleka, lecz również  
w produkcji energii elektrycznej, która powstaje 
z gnojowicy.

Na fermie bydła oprócz krów mlecznych  
o różnej wydajności, dużą grupę stanowi odchów 
młodzieży, natomiast gnojowica jest zbiera-
na w jednym zbiorniku. Poziom suchej masy  
w gnojowicy zawsze będzie niższy, co ma wpływ 
na ilości uzyskiwanego biogazu. Wykorzystanie 
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tylko samej gnojowicy do produkcji biogazu jest 
mało opłacane, mając na uwadze niski poziom 
składników organicznych. Znacznie lepsze wyko-
rzystanie gnojowicy jest w mieszaninie z innymi 
substratami, a zwłaszcza z kiszonką z kukurydzy. 
Stwierdzono, że w produkcji biogazu uzyskuje się 
najlepsze efekty poddając fermentacji metanowej 
koferment składający się z kiszonki z kukury-
dzy, innych kiszonek, ziarna zboża i gnojowicy. 
W kofermencie 40-60% suchej masy, powinna 
stanowić sucha masa gnojowicy. Przykładowo 
koferment składający się z 20 m3 gnojowicy  
o zawartości 10% suchej masy, 4 tony kiszonki  
z kukurydzy i 4 tony kiszonki z porostu łąkowego 
o zawartości 32 i 30% suchej masy, uzyskano 
koferment o zawartości 15,6% suchej masy,  
w którym na suchą masę gnojowicy przypadało 
46%. Z takiej mieszaniny substratów wyproduko-
wano 2040m3 biogazu o zawartości 54% metanu. 
Spalając biogaz w agregacie uzyskano 4116 kWhel 
i 4874 kWhec. Właściwy dobór substratów decy-
duje o ilości uzyskiwanego biogazu i zawartego 
w nim metanu. Analogicznie jak przy żywieniu 
krów. Zbilansowana dawka daje lepsze wyniki, 
niż skarmianie poszczególnych pasz osobno.

Należy pamiętać, że po fermentacji metanowej 
gnojowicy, powstaje substancja pofermentacyjna, 
która jest cennym nawozem. Z 1 m3 gnojowicy 

uzyskuje się 0,977 m3 substancji pofermenta-
cyjnej o lepszych walorach nawozowych Z 1 m3 

kofermentu składającego się z podanych powyżej 
substratów, uzyskuje się około 0,87 m3 substan-
cji pofermentacyjnej. Najważniejsze jest to, że 
substancja pofermentacyjna nie wydziela odoru. 
Wartość nawozowa gnojowicy i substancji pofer-
mentacyjnej przedstawia się następująco:

Znacznie lepsze jest wykorzystanie gnojowicy 
w mieszaninie z innymi substratami, a zwłaszcza 
z kiszonką z kukurydzy, w procesie fermentacji 
metanowej. W kofermencie 40-60% suchej masy, 
powinna stanowić sucha masa gnojowicy.

dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. UTP,
prof. dr hab. Witold Podkówka

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
w Bydgoszczy

prof. dr Bohuslav Čermák
Jihočeska Univerzita  

v Českých Budĕjovicach
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Zawartości suchej masy w kiszonce z kukurydzy  
decyduje o produkcji biogazu

Kiszonka z całych roślin kukurydzy jako substrat do produkcji biogazu w agrobiogazowniach, 
jest powszechnie stosowana w mieszaninie z innymi surowcami. Podstawowym kryterium do 
oceny ilości uzyskiwanego biogazu z kiszonki kukurydzy, jest zawartość suchej masy, co związa-
ne jest terminem zbioru. Poziom suchej masy i zmiany w zawartości składników pokarmowych 
ulegają zmianie w poszczególnych fazach wegetacji. Kukurydza jest substratem o dużej zawar-
tości węglowodanów, które składają się z dwóch podstawowych frakcji, a mianowicie włókna 
surowego i bezazotowych wyciągowych. Wymienione frakcje węglowodanów w procesie powsta-
wania biogazu w komorze fermentacyjnej, są jednakowo wykorzystywane do produkcji biogazu.  
Z 1 kg strawnych węglowodanów uzyskuje się 790 lN litrów biogazu, w tym 50% v/v przypada 
na metan, zaś pozostałość to głównie dwutlenek węgla i inne gazy. Wynika z tego, że ze strawnej 
skrobi i stawnego włókna powstaje jednakowa ilość biogazu.

W pierwszym okresie wegetacji kuku-
rydzy powstają części wegetatywne, 

w których zmagazynowane są węglowodany 
strukturalne – włókno surowe. Jest ono łatwo 
hydrolizowane do cukrów prostych, które stano-
wią pożywkę dla bakterii metanowych. W miarę 
wzrostu rośliny następuje lignifikacja włókna 
surowego, co powoduje, że jest ono trudniej 
hydrolizowane do cukrów. Powoduje to, ogra-
niczoną podaż cukrów – pożywki dla bakterii 
produkujących biogaz.

Wzrost zawartości związków lignino-celulo-
zowych w kolejnych fazach wegetacji kukurydzy 
powoduje, że zbierany surowiec jest mniej przy-
datny do produkcji biogazu. Wzrost zawartości 
skrobi w ziarnie, nie równoważy ubytku w pro-
dukcji biogazu, spowodowanego zwiększoną ilo-
ścią trudno hydrolizujących związków lignino-
celulozowych. Wzrost zawartości suchej masy 
w kukurydzy, spowodowany gromadzeniem 
skrobi, nie przekłada się na zwiększoną ilość 
uzyskiwanego biogazu z substancji organicznej. 
W suchej masie waży jest stosunek związków 
lignino-celu-
lozowych do 
skrobi, który 
ulega zmianie 
w procesie we-
getacji. Wynika 
z tego, że odpo-
wiedni poziom 
suchej masy de-
cyduje o ilości 
uzyskiwanego 
biogazu.

Dysponując wynikami analiz kiszonek  
z całych roślin kukurydzy na zawartość podsta-
wowych składników pokarmowych, obliczono 
wydajność biogazu i biometanu. Szacowanie wy-
dajności biogazu i biometanu dokonano według 
metody, której zasadę podano w czasopiśmie 
Kukurydza Nr 1(32) 2008.

Obliczeniami objęto 123 próbek kiszonki, 
w których zawartość suchej masy mieściła się 
przedziale od 18,26 do 50,00%. Całość populacji 
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podzielono na 6 grup w zależności od zawartości 
suchej masy (tabela 1). Liczebność poszczegól-
nych grup była wyrównana, co pozwoliło na 
prawidłową ocenę wydajności biogazu w zależ-
ności od zawartości suchej masy.

Zawartość podstawowych składników pokar-
mowych w przeliczeniu na suchą masę podano 
w tabeli 2.

Wzrost zawartości suchej masy, powodował 
zmiany w zawartości poszczególnych skład-
ników. Malała zawartość białka surowego  
i tłuszczu surowego oraz włókna surowego, 
natomiast przybywało bezazotowych wyciągo-
wych. Gromadzenie skrobi w ziarnie, powoduje 
zmiany w procentowej zawartości pozostałych 
składników w całej roślinie. Zawartość substan-
cji organicznej w przeliczeniu na suchą masę 
wynosiła 92-93%. 

Ilość biogazu uzyskana średnio dla całej po-
pulacji wynosi 598 lN/kg SSO, przy wahaniach od 
555 do 621. Przy wzroście suchej masy o 25% (od 

19 do 44%), wzrost ilości biogazu wynosił 66 lN. 
Wzrost suchej masy o 1%, powoduje wzrost 
biogazu o 2,64 lN. Procentowy udział CH4  
w biogazie w pierwszej grupie wynosił 49%, zaś 
w pozostałych grupach 52-54%. 

Z 1 tony kiszonki ilość uzyskiwanego bioga-
zu jest uzależniona od zawartości suchej masy. 
Wzrost zawartości suchej masy średnio o 1%, 
powoduje wzrost wydajności biogazu z 1 tony 
kiszonki o 6,24 Nm3.

Ilość uzyskiwanego biogazu z 1 tony ki-
szonki, przeliczono na energię elektryczną  
i cieplną jaką można uzyskać w procesie spalania  
w agregacie kogeneracyjnym. Przyjęto następu-
jące założenia: wartość energetyczna biogazu 
5,31 kWh/m3, z czego 38% przypada na energię 
elektryczną (kWhel) i 45% na energię cieplną 
(kWhec). Łączna sprawność wynosi 83%, co 
należy uznać za wydajność wysoce efektywną.

Średnio z 1 tony kiszonki o zawartości 34% 
suchej masy i 92% substancji organicznej, uzy-
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skuje się 170 Nm3 biogazu, z którego powstaje 
343 kWhel i 406 kWhec. Ze sprzedaży energii 
elektrycznej uzyskuje się 137 zł, zaś za energię 
cieplną 45 zł, łączna wartość 182 zł. 

W tabeli 4 podano szczegółowe wyliczenia, 
które wskazują, że im wyższy poziom suchej 
masy w kiszonce z całych roślin kukurydzy, tym 
większe wpływy ze sprzedaży energii elektrycz-
nej i cieplnej. Ponieważ na terenach wiejskich są 
trudności w sprzedaży energii cieplnej, w dal-
szych obliczeniach uwzględniono tylko wpływy 
ze sprzedaży kWhel.

Dane zamieszczone w tabeli 5 wskazują, 
że plon uzyskanej kiszonki i zawartość w niej 
suchej masy mają decydujący wpływ na opłacal-
ność produkcji biogazu i wpływy ze sprzedaży 
energii elektrycznej. W obliczeniach przyjęto, że 
straty w procesie zbioru, konserwacji i wybiera-
niu kiszonki wynoszą 12%.

Produktem ubocznym powstającym w pro-
cesie powstawania biogazu, jest substancja 
pofermentacyjna, która może być wykorzystana 
bezpośrednio na cele nawozowe, lub po odpo-
wiednim zagęszczeniu do produkcji kompostu. 
Może stanowić substrat do produkcji peletu do 
celów opałowych. Wartość opałowa peletu wy-
nosi około 15 MJ/kg suchej masy. 

W opracowaniu wykazano, że w kiszonce  
z całych roślin kukurydzy, przeznaczonej do pro-
dukcji biogazu, poziom suchej masy ma istotne 
znaczenie. Zawartość suchej masy na poziomie 
28-35% w całej roślinie uważa się za optymalny. 
Niższa zawartość suchej masy jest przyczyną 
wyciekania soku z kiszonki, zaś przy zawartości 
suchej masy 40% i więcej występują trudności  
z utłoczeniem. Taka kiszonka jest mniej stabilna 
i szybko ulega procesowi wtórnej fermentacji, 
zwłaszcza w okresie letnim.

dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. UTP 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy
prof. dr Bohuslav Čermák

Jihočeska Univerzita  
v Českŷch Budĕjovicach
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Kiszenie ziarna kukurydzy

Kukurydza zaliczana jest do ważniejszych roślin pastewnych w Europie i na świecie. Areał 
jej uprawy nie maleje, co świadczy o dużym zainteresowaniu tą rośliną. W warunkach polskiego 
rolnictwa jej główne paszowe zastosowanie to w równej mierze: przeznaczanie całych roślin na 
kiszonkę oraz uprawa kukurydzy na ziarno. Ziarnowy kierunek użytkowania jest bardziej opła-
calny w stosunku do uprawy zbóż, dlatego staje się coraz bardziej popularny wśród hodowców. 
Wilgotność ziarna kukurydzy zbieranego w Polsce może dochodzić do 40%, co uniemożliwia 
bezpieczne jego składowanie. Wysokie koszty dosuszania wilgotnego ziarna powodują, że ko-
niecznym staje się zastosowanie innych, tańszych metod konserwacji, do których zaliczyć może-
my kiszenie. Kiszone ziarno kukurydzy, ze względu na określone uwarunkowania klimatyczne, 
staje się w krajach Europy Zachodniej, a w ostatnich latach również i w naszym kraju, bardzo 
popularną paszą w żywieniu świń i bydła.

Kolby kukurydzy
z liśćmi (nieodkoszulkowane)
Zbiór kolb kukurydzy wraz z liśćmi należy 

do najprostszych. Jednak nieodkoszulkowane 
kolby zawierają sporą zawartość włókna (do 15% 
w suchej masie) z powodu zawartości innych, 
poza kolbą, elementów rośliny (liście okrywo-
we, liście łodygi, łodygi, szypułki kwiatosta-
nów. W związku z powyższym, sporządzona 
z nieodkoszulkowanych kolb (LKS) kiszonka 
może być skarmiana wyłącznie przeżuwaczom. 
Dawka dzienna takiej paszy podawana krowom 
nie powinna przekraczać 5 kg.

bez liści okrywowych (CCM)
Paszę tą stanowią odkoszulkowane kolby 

kukurydzy wraz z osadką. Zbiór kolb na CCM 
przeprowadzamy przed osiągnięciem pełnej 

dojrzałości ziarna (sucha masa na poziomie 
około 40%). Termin ten przypada później niż 
zbiór całych roślin na kiszonkę, a wcześniej niż 
na ziarno. Zebrane kolby po odkoszulkowaniu 
i rozdrobnieniu zakiszamy. Wydajność plonu 
zebranego w tym terminie jest o około 15% 
wyższa niż przy zbiorze czystego ziarna.

Kiszonka po czterech tygodniach nadaje się 
do skarmiania. Może być wykorzystana w od-
chowie trzody chlewnej. Dzienna dawka takiej 
paszy skarmianej tucznikom wynosi 3-4 kg. 
Można podawać ją także lochom karmiącym 
w ilości nie przekraczającej 5,5 kg. Lochom 
luźnym i niskoprośnym nie należy podawać jej 
więcej niż 2,5 kg, ponieważ ma właściwości 
tuczące.
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Kiszonka z CCM może być również poda-
wana przeżuwaczom. Ilości tej paszy są takie 
same jak przy skarmianiu kiszonki z wilgotnego 
ziarna (opasy i krowy wysokomleczne około  
8 kg dziennie).

Ziarno kukurydzy
Ziarno kukurydzy należy do najbardziej 

uniwersalnych zbóż mających zastosowanie  
w żywieniu zwierząt. Wartość energetyczna 
ziarna kukurydzy jest najwyższa wśród innych 
zbóż uprawianych w naszym kraju. Ziarno  
w porównaniu do innych zbóż charakteryzuje 
się niskim poziomem włókna i wysoką zawar-
tością węglowodanów łatwo strawnych węglo-
wodanów. W ziarnach kukurydzy stwierdza 
się stosunkowo niską zawartość białka, które 
charakteryzuje się niską wartością biologiczną 
(zawiera mało aminokwasów egzogennych).  
Z tych to powodów dawki pokarmowe z zasto-
sowaniem ziarna kukurydzy powinny być bilan-
sowane i uzupełniane pod względem zawartości 
aminokwasów. Tłuszcz ziarniaków bogaty jest  
w witaminę E i barwniki (karotenoidy i pochod-
ne karotenów ksantofile). Barwniki należą do na-
turalnych przeciwutleniaczy i są prerekursorami 
witaminy A. Nadają intensywne zabarwienie 
żółtku jaja kurzego i żółtawe zabarwienie skórze 
brojlera kurzego. W tłuszczu ziarniaków wystę-
pują także duże ilości nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, które wywołują rozmiękczanie 
tłuszczu. Dlatego należy ograniczać stosowanie 
ziarna w ostatnim okresie tuczu trzody chlew-
nej, ponieważ słonina tuczników żywionych 
wysokimi dawkami ziarna kukurydzy ma 
nieodpowiednią konsystencję i zabarwienie.  
W porównaniu do ziaren innych zbóż stosowa-
nych w żywieniu zwierząt, ziarno kukurydzy 
nie zawiera substancji antyżywieniowych i jest 
bardzo chętnie pobierane przez zwierzęta.

Konserwowanie ziarna kukurydzy
Poziom suchej masy w ziarnie kukurydzy  

w momencie zbioru wynosi 65-70%. Przy tak 
wysokiej wilgotności zachodzą procesy związa-
ne z psuciem się ziarna (szybki rozwój bakterii  
i pleśni). Dlatego ziarno zaraz po omłocie powin-
no być zakonserwowane. Konserwacji można 
dokonywać przez suszenie lub kiszenie. Można 
także zabezpieczać ziarno przed zepsuciem 
konserwując je przez dodawanie preparatów 
chemicznych.

Suszenie przeprowadzamy z pomocą róż-
nych rodzajów urządzeń. Wysuszone ziarno 
można przechowywać dłuższy czas w silosach 
lub magazynach z zachowaniem odpowiednich 
warunków. Stanowi ono istotny i wartościowy 
składnik paszowych (do 80%) dla wszystkich 
gatunków zwierząt. Zalecane jest szczególnie 
dla młodych zwierząt, które wymagają wyższej 
koncentracji energii w paszy.

Do konserwacji wilgotnego ziarna stosujemy 
kwasy organiczne, w ilości do 1-3%. Działanie 
konserwantu (kwasu) polega na przerwaniu 
procesów oddychania ziarna oraz hamowa-
niu rozwoju drobnoustrojów. Konserwowane 
chemicznie ziarno znajduje zastosowanie  
w żywieniu zwierząt. Dorosłym przeżuwaczom 
podawać można około 8 kg dziennie, a tuczni-
kom około 3 kg.

Kiszenie ziarna
Ziarno kukurydzy po zbiorze ma wilgotność 

około 20-30%. Kiszenie ziarna przeprowadza-
my przy wilgotności 30-35% (do zakiszania 
nadaje się ziarno o wilgotności powyżej 25% 
– przy niższej należy dodać wody lub serwatki). 
Technologia kiszenia należy do bardzo prostych 
i tanich metod zagospodarowania ziarna kukury-
dzy po zbiorze. Podstawowym wymogiem jest 
dokładne rozdrobnienie ziarniaków. Do rozdrab-
niania możemy używać młynków bijakowych 
lub gniotowników.
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Do kiszenia ziarna najlepiej wykorzystywać 
rękawy foliowe, w których przy odpowiednim 
zabezpieczeniu przed ptakami i zwierzętami 
domowymi straty są minimalne. W gospodar-
stwach, nie posiadających możliwości konser-
wowania kiszonki w rękawie, można ją spo-
rządzać w zbiornikach betonowych lub dołach 
ziemnych wyłożonych folią. Jednak straty przy 
takiej metodzie konserwacji są nieco wyższe (do 
5%), a zakiszanie mokrego ziarna kukurydzy  
w rękawach foliowych jest tańsze niż w silosach 
przejazdowych.

Proces kiszenia w rękawach
Wilgotne ziarno (uprzednio zgniecione) 

wtłacza się za pomocą pras silosujących bezpo-
średnio do rękawa. Należy przy tym zaplanować 
odpowiednią wielkość (szerokość) worka folio-
wego (rękawa), aby dostosować ją do dziennej 
ilości skarmiania tej paszy. Zbyt duży rękaw 
może wpływać na psucie się warstwy kiszonki 
odsłanianej przy wybieraniu. Odpowiednio 
dopasowany do dziennego zużycia ograniczy 
straty z wiązane z niestabilnością tlenową (dzia-
łanie tlenowych bakterii gnilnych). Proces zaki-
szania ziarna w rękawie foliowych zachodzi, jak  
w przypadku wszystkich kiszonek, w warun-
kach beztlenowych. Zatem dokładne ubicie 
ziarna i zapewnienie beztlenowych warunków 
zakiszenia i przechowania pozwoli na uzyskanie 
wysokiej jakości paszy. Wartość żywieniowa 
ziarna kukurydzy przy poziomie 30-35% suchej 
masy jest bardzo wysoka. Zaletą jest także to, 
że dokonujemy zbioru w okresie, kiedy wystę-
pują mniejsze straty związane z niekorzystną 
pogodą. Wcześniejszy zbiór ogranicza również 
szkody wyrządzanie przez ptaki w później doj-
rzewającej kukurydzy. Dodatkowym atutem jest 
też to, że kiszone ziarno nie powoduje kurzenia 
i jest mniej porażone przez choroby, a dzięki 
temu lepiej trawione przez zwierzęta. Nie można 
też zapomnieć o korzystnym oddziaływaniu na 
przewód pokarmowy kwasów kiszonkowych  
i flory bakteryjnej zawartych w tej paszy.

Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy 
schemat technologii zbioru i zakiszania ziarna 
kukurydzy w rękawie foliowym. Autorzy badali 
koszty przedsięwzięcia i ocenili, że największe 
jednostkowe zużycie paliwa przypadało na zbiór 
ziarna kombajnem, a najmniejsze na tzw. trans-
port wewnętrzny. Największą pracochłonnością 
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charakteryzował się załadunek ziarna  
w rękaw foliowy [0,34 roboczogodzin na 
tonę suchej masy], pozostałe operacje to 
koszt robocizny około 0,18 [rbh/1 t s.m.]. 
Najwyższe jednostkowe koszty przypa-
dają na zbiór ziarna, wynoszące około 
50% kosztów całkowitych. Zasadniczy 
wpływ na nie ma cena zakupu kombajnu 
zbożowego.

Kiszonka z ziarna nadaje się do skar-
miania po około 3-4 tygodniach. Wyko-
rzystywana jest głównie w tuczu trzody 
chlewnej (w ilości ok. 3-4 kg dziennie), jest 
doskonałą paszą dla krów wysokowydaj-
nych i opasów (do 8 kg). Nie powinno się 
stosować jej w żywieniu drobiu. Można ją 
także wykorzystać do produkcji bioetano-
lu, czy też w przemyśle gorzelnianym.

Zakiszanie ziarna kukurydzy jest dużo 
tańsze niż jego suszenie. Koszt wysusze-
nia ziarna w suszarni w zależności od 
wilgotności przekroczyć może 100 zł za 
tonę, natomiast koszt kupna rękawa, roz-
drobnienia ziarna i wtłoczenia w rękaw 
wynosi około 35 zł za tonę.

Ponieważ koszty suszenia ziarna 
kukurydzy stanowią około 30% jej war-
tości, wzrasta zainteresowanie tańszym 
sposobem konserwacji mokrego ziarna 
kukurydzy.

Kiszone ziarno kukurydzy polecane 
jest wszystkim hodowcom bydła mlecz-
nego i opasowego oraz świń.

dr inż. Lucyna Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
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Chemiczna ochrona kukurydzy przed szkodnikami  
w 2012 roku

Kukurydza jest rośliną, której zagraża wiele organizmów szkodliwych. Bez wątpienia jednymi 
z najgroźniejszych są chwasty. Od kilkunastu lat coraz ważniejszą grupę zaczynają stanowić 
szkodniki, a pośrednio także choroby, stąd też ich zwalczanie staje się coraz powszechniejszym 
zabiegiem w uprawie tej rośliny.

Najnowsze badania IOR–PIB wykazały, 
że na plantacjach kukurydzy w połu-

dniowej Polsce może żerować ponad 30 gatun-
ków szkodników, przy czym dominującymi 
organizmami są owady. Praktycznie co roku 
notuje się pojaw nowego gatunku, czemu sprzyja 
rosnący areał uprawy kukurydzy, intensyfi-
kacja produkcji, uproszczenia agrotechniczne,  
a zwłaszcza występowanie korzystnych warun-
ków meteorologicznych. Pomimo dużej i stale 
rosnącej liczby szkodników poważne zagrożenie 
dla wysokości i jakości plonów powoduje jedynie 
kilka z nich. Pozostałe nie powinny być jednak 
bagatelizowane, gdyż w optymalnych warun-
kach dla rozwoju, ich liczebność i szkodliwość 
może gwałtownie wzrosnąć.

W aktualnych zaleceniach ochrony kuku-
rydzy plantatorzy tej rośliny mogą skorzystać  
z kilku metod ograniczania szkodliwości tej gru-
py agrofagów tj. agrotechnicznej, hodowlanej, 
biologicznej oraz chemicznej. Metody nieche-
miczne (za wyjątkiem biologicznej) powinny 
być stosowane corocznie, gdyż obejmują m.in. 
płodozmian, przygotowanie gleby pod siew, 
dobór odmian mniej podatnych na uszkodze-
nie, wczesny siew, zbilansowane nawożenie, 
zwalczanie chwastów, terminowy zbiór plonu, 
rozdrabnianie i głębokie przyoranie resztek po-
żniwnych, orkę zimową i wiosenne talerzowanie. 
Zabiegi te albo przyczyniają się do poprawy wa-
runków dla rozwoju kukurydzy, przez co rośliny 
łatwiej sobie radzą z atakiem szkodników, albo 
też pozwalają bezpośrednio obniżyć liczebność 
stadiów szkodliwych.

W sytuacji kiedy metody profilaktyczne 
okażą się niewystarczające dla zabezpiecze-
nia wysokości i jakości plonu, konieczne jest 
użycie metod interwencyjnych – biologicznej 
i chemicznej. Metoda biologiczna skierowana 
jest przeciwko omacnicy prosowiance (a po-
średnio także rolnicom i słonecznicy orężówce 
żerującym na kolbach) i polega na wyłożeniu  

w okresie składania jaj (pod koniec czerwca lub 
na początku lipca) biopreparatów zawierających 
poczwarki błonkówek kruszynka (Trichogram-
ma) np.: Trichoplus, Trichocap. W zależności od 
zaleceń producenta stosuje się od 1 do 2 (czasem 3) 
introdukcji. 

Metoda chemiczna obejmuje zastosowanie 
zarejestrowanych insektycydów. W 2012 roku 
w programie ochrony kukurydzy można bę-
dzie zastosować zarówno zaprawy nasienne jak  
i preparaty aplikowane nalistnie. 

W sytuacji zwalczania niektórych wcze-
snowiosennych szkodników zaleca się aby 
korzystać raczej z zapraw nasiennych aniżeli  
z nieselektywnych preparatów do opryskiwa-
nia, gdyż są proste w zastosowaniu, bezpieczne 
dla stosującego, dość tanie, a ponadto bardziej 
proekologiczne. Dodatkowo w sprzyjających 
warunkach pogodowych ich dobra skuteczność 
owadobójcza utrzymuje się nawet do 6-8 tygodni 
od siewu. Należy także zdawać sobie sprawę, że 
choć aktualnie zarejestrowane insektycydy są 
skierowane przeciwko najważniejszym gatun-
kom to mogą one pośrednio obniżać również 
liczebność i innych szkodników, które nie po-
siadają opracowanych programów chemicznego 
zwalczania.

Tuż po siewach kiełkującym ziarniakom oraz 
wschodzącym roślinom mogą zagrozić drutow-
ce oraz pędraki. W tych rejonach, w których 
corocznie szkodniki te stanowią problem można 
ograniczyć ich szkodliwość za pomocą zapra-
wy Nuprid 600 FS stosowanej w dawce 0,5- 
0,6 l/100 kg ziarna. 

Okres kiełkowania ziarniaków, wschodów 
oraz rozwoju przez rośliny pierwszych liści to 
także czas kiedy na plantacje kukurydzy mogą 
nalatywać ptaki. W chwili obecnej w metodzie 
chemicznej do ograniczania ich szkodliwości 
stosuje się jedynie zaprawę Mesurol 500 FS  
w dawce 1 l/100 kg ziarna, która posiada wła-
ściwości repelentne. 



W lata charakteryzujące się chłodnymi wio-
snami ważnym gatunkiem uszkadzającym rośliny 
rozwijające pierwsze liście właściwe jest ploniar-
ka zbożówka. Najprostszym sposobem zabez-
pieczenia roślin przed larwami tej muchówki jest 
zastosowanie zapraw nasiennych: Couraze 350 
FS w dawce 1,1-1,7 l/100 kg ziarna lub Gaucho 
600 FS w dawce 0,5-0,6 l/100 kg ziarna lub Mesu-
rol 500 FS w dawce 1 l/100 kg ziarna lub Nuprid 
600 FS w dawce 0,5-0,6 l/100 kg ziarna. 

Jeżeli w gospodarstwie nie wysiano ziarna 
zabezpieczonego insektycydem, a zagrożenie ze 
strony ploniarki zbożówki jest duże (można je 
przewidzieć na podstawie szkodliwości gatunku 
z 2011 roku lub bieżącej analizy na obecność jaj) 
to w okresie rozwijania przez rośliny trzecie-
go liścia należy wykonać opryskiwanie roślin 
jednym z preparatów: Karate Zeon 050 CS  
w dawce 0,1 l/ha lub Kung-Fu 050 CS w daw-
ce 0,1 l/ha lub LambdaCe Z 050 CS w dawce  
0,1 l/ha lub Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 
CS w dawce 0,1 l/ha lub Proteus 110 OD  
w dawce 0,5 l/ha lub Roztoczol Extra 050 CS  
w dawce 0,1 l/ha lub Agria-Lambda Cyhalo-

tryna 050 CS w dawce 0,1 l/ha lub Arkan 050 
CS w dawce 0,1 l/ha. 

W czasie wchodów kukurydzy, rozwijania 
liści właściwych, a także w okresie dojrzewania 
kolb na plantacjach mogą pojawić się rolnice 
oraz piętnówki. W sytuacji wysokiego zagroże-
nia ze strony rolnic w okresie wiosennym można 
do ich zwalczania zastosować zaprawę nasien-
ną Nuprid 600 FS w dawce 0,5-0,6 l/100 kg 
ziarna. Do zwalczania gąsienic piętnówek,  
a pośrednio gąsienic rolnic można także za-
stosować preparaty nalistne zarejestrowane do 
ochrony roślin rolniczych, które aplikuje się  
w okresie rozwijania liści lub w fazie mlecznej 
lub początku woskowej dojrzałości ziarniaków.  
W tym celu pod wieczór (gdy aktywność szkod-
nika wzrasta) można zastosować: Karate Zeon 
050 CS w dawce 0,15-0,2 l/ha lub Fastac 100 
EC w dawce 0,15 l/ha lub Golden Alpha 100 EC  
w dawce 0,15 l/ha lub Alpha Gold 100 EC  
w dawce 0,15 l/ha lub Pilar-Lambda-Cyhalo-
tryna 050 CS w dawce 0,15-0,2 l/ha lub Roz-
toczol Extra 050 CS w dawce 0,15-0,2 l/ha lub 
Agria-Lambda Cyhalotryna 050 CS w dawce 
0,15-0,2 l/ha. 
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Niemal corocznie na roślinach kukurydzy 
pojawiają się mszyce. Jeżeli pluskwiaki zaczną 
tworzyć liczne kolonie, a na plantacji nie będzie 
stosowało się innych zabiegów owadobójczych 
(m.in. przeciwko omacnicy prosowiance, rol-
nicom i stonce kukurydzianej), wówczas może 
konieczne być ich zwalczanie za pomocą jednego 
z preparatów: Karate Zeon 050 CS w dawce 
0,1 l/ha lub Kung-Fu 050 CS w dawce 0,1 l/ha 
lub LambdaCe Z 050 CS w dawce 0,1 l/ha lub 
Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS w dawce 
0,1 l/ha lub Roztoczol Extra 050 CS w dawce 
0,1 l/ha lub Agria-Lambda Cyhalotryna 050 
CS w dawce 0,1 l/ha lub Arkan 050 CS w dawce 
0,1 l/ha.

W rejonach zagrożonych przez omacnicę 
prosowiankę w okresie czerwca oraz lipca pro-
wadzi się zwalczanie jej gąsienic. Pierwszy (uzu-
pełniający) zabieg można wykonać pod koniec 
czerwca lub na początku lipca, gdy zaczynają 
wylęgać się pierwsze gąsienice. Podstawowy 
termin zwalczania tego gatunku przypada jed-
nak w drugiej lub w niektóre lata na początku 
trzeciej dekady lipca, gdy następuje masowy 
wylęg szkodnika. W 2012 roku w zaleceniach 
ochrony kukurydzy przed omacnicą proso-
wianką zarejestrowane są następujące preparaty 
nalistne do zwalczania gąsienic: Karate Zeon 
050 CS w dawce 0,2 l/ha lub Kung-Fu 050 CS 
w dawce 0,2 l/ha lub LambdaCe Z 050 CS  
w dawce 0,2 l/ha lub Pilar-Lambda-Cyhalotry-
na 050 CS w dawce 0,2 l/ha lub Proteus 110 OD 
w dawce 0,5 l/ha lub Roztoczol Extra 050 CS  
w dawce 0,2 l/ha lub Agria-Lambda Cyhalo-
tryna 050 CS w dawce 0,1 l/ha lub Arkan 050 
CS w dawce 0,1 l/ha lub Steward 30 WG w daw-
ce 0,125-0,15kg/ha. W przypadku konieczności 
wykonania dwóch zabiegów należy pamiętać  
o naprzemiennym użyciu preparatów z różnych 
grup chemicznych, zwracając także uwagę na 
optymalną temperaturę w jakiej są skuteczne. 

W 2012 na plantacjach prowadzonych  
w monokulturze w strefie zasiedlenia i ryzyka 
wyznaczonych przez rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 
roku w sprawie zwalczania i zapobiegania roz-
przestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej 
stonki korzeniowej (Dz.U. Nr 94 z 2010 r., poz. 
606) lub w rejonach położonych w tzw. strefie 
wolnej od szkodnika lecz po wykryciu jego obec-

ności, może zaistnieć konieczność zwalczania 
stonki kukurydzianej. Aktualnie do ochrony 
kukurydzy przed tym gatunkiem (chrząszczami) 
zarejestrowany jest preparat Proteus 110 OD 
stosowany w dawce 0,75 l/ha. 

Zgodnie z etykietą–instrukcją stosowania 
tego preparatu na terenach znajdujących się 
w strefie zasiedlenia albo ryzyka możliwe jest 
wykonanie 1 lub 2 zabiegów przeciwko owadom 
dorosłym. Pierwsze opryskiwanie roślin należy 
wykonać w okresie od drugiej połowy lipca do 
połowy sierpnia (okres licznego występowania 
chrząszczy), natomiast drugie (jeżeli będzie 
konieczne) wykonuje się 7-14 dni później. Na 
obszarze dotychczas wolnym od obecności 
szkodnika na którym zostanie on wykryty  
i gdzie zostaną określone strefy: porażenia  
i bezpieczeństwa, zabieg chemiczny powyższym 
preparatem należy przeprowadzić niezwłocznie 
po wykryciu chrząszczy, w oparciu o komunika-
ty PIORiN. Ponieważ preparat Proteus 110 OD 
można stosować tylko jeden raz w sezonie wege-
tacyjnym kukurydzy (o ile nie będzie uprzednio 
wykorzystany do zwalczania ploniarki zbożówki 
lub omacnicy prosowianki), stąd też w przypad-
ku konieczności wykonania dwóch zabiegów 
przeciwko chrząszczom stonki kukurydzianej, 
drugi zabieg należy przeprowadzić innym zare-
jestrowanym insektycydem (taki wg informacji 
z MRiRW będzie najprawdopodobniej dostępny 
w 2012 roku). 

Z uwagi na bardzo ubogi dobór preparatów 
chemicznych do ochrony kukurydzy przed 
stonką kukurydzianą należy na bieżąco śledzić 
komunikaty podawane m.in. na stronach inter-
netowych PIORiN i MRiRW odnośnie zareje-
strowanych insektycydów przeciwko temu ga-
tunkowi. Być może zostaną zarejestrowane np.: 
w trybie tymczasowym insektycydy przeciwko 
larwom, tak aby na polach prowadzonych w mo-
nokulturze można było zapobiec ich żerowaniu,  
a nie czekać z zabiegiem chemicznym do mo-
mentu rozwinięcia się z nich chrząszczy. 

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

Terenowa Stacja Doświadczalna  
w Rzeszowie
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Jak zabezpieczyć łan kukurydzy przed chorobami?
Choroby kukurydzy jeszcze kilkanaście lat temu były mało znaną grupą agrofagów, gdyż ich 

epidemiczne występowanie ograniczało się do lokalnych zasiewów, a pełna szkodliwość nie była 
w pełni poznana. Wraz z upowszechnianiem się upraw kukurydzy, stosowaniem uproszczeń 
agrotechnicznych, wzrostem zagrożenia ze strony szkodników, a zwłaszcza występowaniem 
korzystnych warunków pogodowych znaczenie tej grupy organizmów zaczęło systematycznie 
wzrastać. Dodatkowo obostrzenia prawne wynikające z określenia dopuszczalnych poziomów 
zawartości mikotoksyn w ziarnie oddawanym do skupu i produktach wytwarzanych z kukury-
dzy wymusiły podjęcie radykalnych działań polepszających zdrowotność zasiewu, a tym samym 
jakość plonu.

Kukurydzę może zasiedlać nawet około 
400 gatunków patogenów, które są od-

powiedzialne za rozwój m.in. zgorzeli siewek, 
głowni guzowatej, głowni pylącej, zgnilizny 
korzeni i zgorzeli podstawy łodygi, fuzariozy 
kolb, plamistości pochew liści kukurydzy, drob-
nej plamistości liści, żółtej plamistości liści, rdzy 
kukurydzy czy też choroby szalonych wiech. Jak 
wykazały badania nie ma w kraju pól wolnych 
od jakiejkolwiek obecności chorób, jednak na 
to czy w danym sezonie wegetacyjnym będą 
stanowiły poważne zagrożenie wpływa bardzo 
wiele czynników.

Ponieważ sprawcy chorób kukurydzy mogą 
przyczyniać się do znacznych strat w wysoko-
ści oraz jakości plonów kukurydzy, w tym jego 
skażenia mikotoksynami, stąd też prowadzi się 
ich zwalczanie. Do tego celu wykorzystuje się 
metody agrotechniczne, hodowlane, chemiczne 
lub też metodę integrowaną, która kładzie szcze-
gólnie duży nacisk na stosowanie zabiegów nie-
chemicznych, a ochronę z użyciem fungicydów 
dopuszcza jedynie w sytuacji dużego zagrożenia 
ze strony patogenów. 

Aby w jak największym stopniu zabezpieczyć 
plon kukurydzy konieczne jest łączne zastoso-
wanie wielu metod zapobiegania licznemu poja-

wowi sprawców chorób oraz ich zwalczania. Nie 
jest to niestety zadanie łatwe, gdyż kukurydza 
nie posiada kompleksowego programu ochrony 
przed najważniejszymi patogenami, zwłaszcza 
pod kątem możliwości ich zwalczania za pomocą 
szerokiego spektrum preparatów chemicznych. 
Aktualnie w zaleceniach ochrony kukurydzy na 
rok 2012 do ograniczania pojawu wczesnowio-
sennych patogenów zarejestrowane są tylko trzy 
zaprawy nasienne wymienione w tabeli.

Powyższe preparaty pozwalają ochronić 
kiełkujące ziarniaki oraz młode rośliny przed 
dwoma dość powszechnie występującymi cho-
robami – zgorzelą siewek oraz głownią guzowatą 
(zwłaszcza pierwszą generacją). Nie zabezpie-
czają one jednak roślin przed innymi sprawcami 
chorób występującymi w późniejszym okresie 
wegetacji. 

Korzystanie z zapraw nasiennych jest jedną  
z najbardziej proekologicznych form chemicznej 
ochrony roślin, stąd też taki sposób zabezpie-
czania roślin przed agrofagami jest szczególnie 
propagowany w programach integrowanych. 
Metoda ta jest także bardzo prosta w użyciu  
i stosunkowo tania, zwłaszcza gdy praktycznie 
cały kwalifikowany materiał siewny dostępny 
na rynku jest odgórnie zabezpieczany przeciwko 
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wczesnowiosennym sprawcom chorób jednym  
z wyżej wymienionych preparatów. Jeżeli jednak 
w gospodarstwie zakupiono czysty materiał siew-
ny to istnieje szansa jego zaprawienia, przy czym 
zaleca się aby uczyniły to specjalistyczne firmy 
dysponujące najnowocześniejszym sprzętem.  
Z uwagi na to, że skuteczność zastosowanych 
preparatów wiąże się z dokładnością pokrycia 
ziarniaka substancją aktywną, stąd też tylko 
nowoczesne i sprawne technicznie zaprawiarki 
przystosowane do aplikowania formy FS (płyn-
ny koncentrat) gwarantują najwyższy poziom 
dokładności zaprawiania. Jest to szczególnie 
ważne w lata charakteryzujące się intensywnymi 
opadami deszczu tuż po siewach, które mogą 
wypłukiwać słabo przylegający do okrywy 
owocowo-nasiennej preparat, a to tym samym 
zmniejsza jego skuteczność. Wyjątkiem są bardzo 
intensywne ulewy oraz stagnacja wody na polu, 
którym poddaje się nawet profesjonalnie zapra-
wiony materiał siewny, jednakże są to sytuacje 
szczególne na które plantator nie ma wpływu. 

Ponieważ ochrona chemiczna kukurydzy 
przed chorobami jest bardzo ograniczona  
w zastosowaniu, stąd też musi być uzupełniona 
metodami niechemicznymi. W przypadku więk-
szości chorób, w tym tych najgroźniejszych jak: 
fuzarioza kolb i fuzarioza łodyg, są one często 
jedyną formą ograniczania ich szkodliwości.

W ostatnich latach szczególnie ważną for-
mą obniżania zagrożenia ze strony niektórych 
patogenów jest dobieranie do uprawy odmian 
mniej podatnych na porażenie. Odmiany ta-
kie posiadają większą tolerancję zwłaszcza na 
głownię guzowatą oraz fuzariozę kolb i łodyg. 
Informacje na temat wrażliwości poszczegól-
nych mieszańców na wybrane choroby można 
znaleźć w materiałach COBORU, u produ-
centów i dystrybutorów materiału siewnego,  
a w szczególności w materiałach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) oraz 
z Dni Kukurydzy organizowanych w różnych 
regionach kraju. 

Mówiąc o mniejszej podatności mieszańców 
na choroby należy mieć świadomość, że nie są 
one całkowicie odporne na ich wystąpienie lecz 
porażane w mniejszym stopniu. Większa toleran-
cja odmian może być związana np.: z grubością 
ścian komórkowych, pokryciem woskowym bla-
szek liściowych itp. Ważna jest także wczesność 



54 KUKURYDZA 1(40) 12

wyrażona w liczbie FAO, która wpływa na tempo 
wzrostu roślin w określonych warunkach glebo-
wo-klimatycznych. Jest ona szczególnie ważna  
w przypadku uprawy odmian późnych, zwłasz-
cza w północnych regionach kraju, gdzie wa-
runki pogodowe mogą ograniczać wzrost roślin 
lub ich dojrzewanie, a to z kolei może zwiększać 
ryzyko silniejszego porażenia przez choroby. 

Ponieważ sam dobór odmiany może być 
czynnikiem niewystarczającym przy ograni-
czaniu liczebności i szkodliwości sprawców 
chorób, stąd też należy stosować i inne metody. 
Niezmiernie ważne jest przeznaczanie pod 
uprawę kukurydzy pól wolnych lub ubogich  
w materiał infekcyjny, który może znajdować się 
w glebie, na resztkach pożniwnych kukurydzy 
lub na niektórych chwastach np.: szczawiku 
żółtym. Można to uczynić poprzez stosowanie 
zmianowania. Ponieważ stadia przetrwalnikowe 
niektórych patogenów mogą mieć długi okres 
żywotności (np.: zarodniki głowni pylącej nawet 
do 10 lat), stąd też kukurydzę na danym polu 
powinno uprawiać się nie częściej co 2-3 lata. 
Ponadto przy wyborze stanowiska pod uprawę 
należy unikać gleb słabych, miejsc zacienionych, 
podmokłych, okresowo zalewanych, położonych 
na zbytnich wzniesieniach itp., gdyż w nieod-
powiednich warunkach rośliny gorzej rosną,  
a tym samym są w większym stopniu narażone 
na zasiedlenie przez sprawców chorób. Ważne 
jest także zwrócenie uwagi na zachowanie 
izolacji przestrzennej od ubiegłorocznych pól 
pokukurydzianych na których może znajdować 
się bogata pula patogenów przenoszona na nowe 
zasiewy przez wiatr, wodę lub szkodniki.  

Z uwagi na to, że niektórzy sprawcy chorób 
mogą przenosić się poprzez nasiona stąd też na-
leży zaopatrywać się w kwalifikowany materiał 
siewny pochodzący od sprawdzonych dostaw-
ców. Dodatkowo wysoka zdolność i energia 
kiełkowania kwalifikowanego ziarna gwarantuje 
roślinom dobry początek wegetacji. 

W celu zapewnienia roślinom dobrych warun-
ków do wzrostu należy odpowiednio przygoto-
wać glebę pod siew zwracając szczególną uwagę 
na zbilansowane nawożenie oraz zabiegi me-
chaniczne gleby. Wskazany jest także wczesny 
siew (lecz w glebę dostatecznie ogrzaną) oraz 
zwalczanie chwastów, które mogą być miejscami 
namnażania się sprawców chorób. 

W pełni okresu wegetacji kukurydzy trudno 
jest już skutecznie przeciwdziałać sprawcom 
chorób. Na bardzo małych plantacjach można 
starać się np.: wycinać i niszczyć (palić lub 
zakopywać) rośliny porażone przez głownię 
guzowatą, głownię pylącą lub chorobę szalonych 
wiech, niemniej są to tylko sposoby doraźne 
pozwalające ograniczyć ilość materiału infek-
cyjnego dostającego się do gleby. 

W przypadku chorób o znaczeniu ekonomicz-
nym tj. fuzariozy kolb i fuzariozy łodyg, których 
sprawcy mogą wytwarzać mikotoksyny, w celu 
ograniczenia ich szkodliwości należy termino-
wo zebrać plon ziarna. Jest to ważna czynność 
zwłaszcza w lata charakteryzujące się ciepłą  
i deszczową pogodą we wrześniu i październiku, 
która sprzyja rozwojowi grzybni. 

Dokonując zbioru plonu należy dołożyć starań 
aby resztki pożniwne mogące zawierać stadia 
zimujące patogenów dokładnie rozdrobnić i głę-
boko przyorać jeszcze przed nadejściem zimy, co 
pozwoli zmniejszyć ryzyko silniejszego poraże-
nia roślin w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Pomimo, że kukurydzę poraża wiele pato-
genów i zagrożenie z ich strony sukcesywnie 
wzrasta, nadal brakuje szerszej palety metod 
chemicznego zwalczania najważniejszych 
sprawców chorób. Kluczową więc rolę odgrywa 
profilaktyka pozwalająca zmniejszyć ryzyko 
epidemicznego wystąpienia danego organizmu 
szkodliwego. Obok wyżej wymienionych sposo-
bów bardzo ważne jest także zwalczanie szkod-
ników. Ich żerowanie przyczynia się bowiem do 
wzrostu podatności roślin na patogeny, które 
poprzez uszkodzone tkanki z łatwością dostają 
się do wnętrza roślin. Szczególną uwagę nale-
ży zwrócić zwłaszcza na ploniarkę zbożówkę, 
mszyce oraz omacnicę prosowiankę, których 
żerowanie przyczynia się do wzrostu zagrożenia 
zwłaszcza ze strony głowni guzowatej, fuzariozy 
kolb i fuzariozy łodyg. Zwalczające te szkodniki 
można pośrednio wpłynąć na poprawę zdrowot-
ności całego zasiewu. 

mgr Katarzyna Pado,  
dr inż. Paweł K. Bereś

Instytut Ochrony Roślin–PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna  

w Rzeszowie
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Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa – groźny 
szkodnik kwarantannowy

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte) jest jednym  
z najgroźniejszych szkodników występujących w uprawach kukurydzy na całym Świecie. Owad 
ten najpowszechniej występuje w Ameryce Północnej. Po raz pierwszy został zaobserwowany 
na terytorium Europy w 1999 roku w Serbii. Od tego czasu odnotowano jego występowanie  
w większości krajów Europejskich. W Polsce Diabrotica virgifera została zaobserwowana po raz 
pierwszy w 2005 roku na terenie województwa podkarpackiego.

Występowanie zachodniej kukurydzianej 
stonki korzeniowej w Polsce jest wy-

nikiem naturalnej ekspansji z rejonu Półwyspu 
Bałkańskiego i Europy Centralno-Wschodniej na 
Północ. Szkodnik ten jest bardzo niebezpieczny 
dla upraw kukurydzy ze względu na następujące 
cechy:
–  tolerancja na szerokie spektrum warunków 

środowiskowych,
–  wysoka zdolność przystosowawcza,
–  duża rozrodczość,
–  możliwość poruszania się różnymi drogami,
– przelatywanie między polami w poszukiwaniu 

pokarmu.
W polskich warunkach klimatycznych owad 

ten rozwija 1 pokolenie w roku. Samica składa 
jaja do ziemi (na głębokość ok. 15 cm) w pobliżu 
miejsca żerowania. Łagodne warunki oraz gruba 
pokrywa śniegowa sprzyjają przezimowaniu jaj. 
Larwy rozwijają się od połowy czerwca do końca 
lipca. Pierwsze osobniki dorosłe (chrząszcze) 
pojawiają się pod koniec czerwca. Chrząszcze 
wykazują również zróżnicowaną aktywność 
dobową. Badania przeprowadzone przez dr Pawła 
Beresia i wsp., w 2009 r. wykazały, iż chrząsz-
cze wykazują najwyższą aktywność dobową 
o godzinie 9.00 rano oraz po godzinie 18.00. 
W tych porach należy wykonywać obserwacje 
występowania tych owadów w uprawie kukury-
dzy oraz zabiegi chemiczne zwalczające stonkę 
korzeniową. 

W rozwoju zachodniej kukurydzianej stonki 
korzeniowej wyróżniamy następujące stadia 
rozwojowe:
–  postać dorosła – ciało wydłużone, długości 

4,2-6,8 mm. Ubarwienie: różne odcienie żół-
ci. Odwłok i tułów są jasne, żółtawe. Głowa 
lśniąca, barwy od słomkowej do brązowej 
lub czarno-brązowej. Czułki długie, cienkie, 
koloru ciemnobrązowego. U samic na pokry-
wach znajdują się ciemnobrązowe lub czarne 
pasy,

–  larwa – od 1mm do 10-18 mm. Ciało wydłużo-
ne, biało-kremowe. Głowa koloru brązowego. 
Na końcu ciała, po stronie grzbietowej znaj-
duje się ciemna płytka,

–  poczwarka – wielkość ciała i budowa podobne 
jak u dorosłych osobników. Barwa biało-kre-
mowa. Części ciała połączone ze sobą cienką 
błonka.
Na kukurydzy żerują zarówno larwy, jak 

również osobniki dorosłe. Najgroźniejsze w 
skutkach jest żerowanie larw. Młode larwy żerują 
na włośnikach (najcieńsze korzenie), natomiast 
późniejsze stadia larwalne żerują wewnątrz 
korzeni. Uszkodzenia systemu korzeniowego, 
wywołane żerowaniem, prowadzą do zakłócenia 
pobierania wody i składników pokarmowych, co 
skutkuje zahamowaniem wzrostu rośliny. Doro-
słe chrząszcze żerując na znamionach zakłócają 
proces zapylania, co skutkuje powstawaniem 
słabo wypełnionych, zniekształconych kolb. 

Istnieje 5 grup metod stosowanych do zwal-
czania zachodniej kukurydzianej stonki korze-
niowej: agrotechniczna, chemiczna (z użyciem 
pestycydów), biologiczna (wykorzystująca natu-
ralnych wrogów stonki), integrowana (połączenie 
pozostałych metod) oraz transgeniczna (wyko-
rzystująca odmiany transgeniczne). Zestawienie 
metod przedstawiono w tabeli 1.

Ze względu na szczególną szkodliwość, 
zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa 
jest w krajach Unii Europejskiej organizmem 
kwarantannowym, a więc podlega ustawowemu 
zwalczaniu. Zwalczanie oraz monitoring tego 
szkodnika reguluje następujący akt prawny: 
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 12 maja 2010 w sprawie zwalczania  
i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej 
kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U z 2010 r., 
Nr 94, Poz. 606)

Rozporządzenie to określa procedury które 
należy wykonać w przypadku zaobserwowania 
obecności stonki korzeniowej na danym terenie, 
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metody wykrywania i identyfikacji stonki oraz 
ustanawia podział obszaru kraju na strefy (za-
siedlenia, ryzyka, porażenia, bezpieczeństwa) 
o różnym stopniu zagrożenia występowaniem 
tego szkodnika. Pod pojęciem strefy zasiedlenia 
należy rozumieć obszar, na którym potwierdzo-
no występowanie stonki kukurydzianej. Strefa 
ryzyka jest to pas terenu oddzielający strefę za-
siedlenia od pozostałego obszaru kraju, w której 
nie odnotowano obecności stonki kukurydzianej. 
Warto nadmienić iż, w przypadku stwierdzenia 
obecność zachodniej kukurydzianej stonki ko-
rzeniowej, istnieje obowiązek powiadomienia 
o tym fakcie najbliższej jednostki Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub 
Urzędu Gminy.
Nakazy obowiązujące w strefie zasiedlenia:
1) Do dnia 31 grudnia 2015 roku nakazuje się 

stosowanie zmianowania w uprawie kuku-
rydzy:
– raz na trzy kolejne sezony uprawowe lub 
dwa razy na trzy sezony uprawowe jeżeli przy-
najmniej podczas jednego sezonu uprawowego 
zostaną zastosowane zabiegi z użyciem środ-
ków ochrony roślin zwalczających stonkę,

2) W miejscu produkcji, w którym nie stwier-
dzono stonki, przy uprawie kukurydzy  
w ramach prac nad tworzeniem nowych jej od-

mian, jeżeli jest ona uprawiana 
w monokulturze, począwszy 
od sezonu uprawowego 2010, 
nakazuje się:
–  informowanie wojewódz-

kiego inspektora ochrony 
roślin i nasiennictwa o za-
miarze prowadzenia uprawy 
kukurydzy w monokultu-
rze,

–  w każdym sezonie upra-
wy kukurydzy, pod nad-
zorem wojewódzkiego in-
spektora ochrony roślin  
i nasiennictwa, prowadzenie 
kontroli występowania stonki 
(z użyciem pułapek feromo-
nowych, pułapek pokarmo-
wych lub tablic lepowych) 
oraz stosowanie zabiegów  
z użyciem środków ochrony 
roślin zwalczających stonkę.

 Wykaz powiatów określonych 
w Rozporządzeniu jako stre-
fa zasiedlenia przedstawiono  
w tabeli 2.

Nakazy obowiązujące w strefie ryzyka:
1. Stosowanie zmianowania umożliwiającego 
uprawę kukurydzy na danym gruncie raz na dwa 
kolejne sezony uprawowe lub zabiegów z użyciem 
środków chemicznych zwalczających stonkę  
w każdym sezonie uprawy kukurydzy, jeżeli jest 
ona uprawiana w monokulturze.

Wykaz powiatów określonych w Rozpo-
rządzeniu jako strefa ryzyka przedstawiono  
w tabeli 3. 

Zarówno w strefie zasiedlenia jak i w stre-
fie ryzyka obowiązują następujące zakazy  
i nakazy:

Nakazuje się:
–  niszczenie samosiewów kukurydzy,
–  wykonanie na gruntach, na których była upra-

wiana kukurydza, po uprzednim dokładnym 
rozdrobnieniu resztek pożniwnych, głębokiej 
orki jesiennej po zakończeniu każdego sezonu 
jej uprawy,

–  czyszczenie, z ziemi i resztek roślinnych, 
maszyn używanych na gruntach, na których 
jest uprawiana kukurydza, przed przemiesz-
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czeniem tych maszyn poza obszar objęty strefą 
zasiedlenia i strefą ryzyka.
Zakazuje się przemieszczania poza obszar 

objęty strefą zasiedlenia i strefą ryzyka:
–  świeżych roślin kukurydzy i ich części  

w każdym sezonie uprawy kukurydzy do dnia 
15 października – zakazu tego nie stosuje się w 
przypadku przemieszczania roślin w obrębie 
jednego miejsca produkcji oraz w przypadku 
przemieszczania roślin do zakładu przetwór-
czego zlokalizowanego na terenie powiatu 
sąsiadującego bezpośrednio z obszarem strefy 
ryzyka i strefy zasiedlenia, jeżeli rośliny lub 
ich części są dostarczane do przetwórni pod 
nadzorem wojewódzkiego inspektora w spo-
sób który uniemożliwia rozprzestrzenienie 
się stonki oraz poddawane są przetworzeniu 
na terenie zakładu przetwórczego i przed 
przetworzeniem nie są przemieszczane poza 
jego teren,

–  gleby lub innego podłoża uprawowego pocho-
dzącego z gruntów, na których uprawiana była 
kukurydza.
W przypadku stwierdzenia występowania 

stonki na terytorium nie ujętym w wykazie stref 

zasiedlenia i stref ryzyka, Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa wyznacza strefę 
porażenia oraz strefę bezpieczeństwa. Strefa 
porażenia to strefa w odległości co najmniej  
1 km wokół miejsca uprawy kukurydzy, gdzie 
stwierdzono występowanie stonki. Granica strefy 
bezpieczeństwa przebiega w odległości co naj-
mniej 5 km od granicy strefy porażenia. 

W strefie porażenia, podobnie jak w strefie 
zasiedlenia i ryzyka, nakazuje się:
–  stosowanie zabiegów z użyciem środków 

ochrony roślin zwalczających stonkę do 15 
października (począwszy od sezonu uprawo-
wego w którym została ogłoszona informacja 
o wyznaczeniu strefy i w sezonie następują-
cym po tym sezonie),

–  przeprowadzenie zbioru kukurydzy do dnia 
15 października,

–  czyszczenie przed przemieszczeniem poza ob-
szar strefy porażenia, maszyn używanych do 
uprawy kukurydzy, z resztek ziemi i roślin,

– stosowanie zmianowania dopuszczającego 
uprawę kukurydzy na danym gruncie raz 
na trzy sezony uprawowe albo zaprzestanie 
uprawy kukurydzy przez dwa kolejne sezony 
uprawowe przypadające po sezonie uprawo-
wym w którym została wyznaczona strefa,

–  niszczenie samosiewów kukurydzy.
W strefie porażenia zakazuje się również 

przemieszczania poza strefę świeżych roślin ku-
kurydzy i ich części w każdym sezonie uprawy 
kukurydzy do dnia 15 października oraz gleby 
lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z 
gruntów, na których uprawiana była kukurydza. 

W strefie bezpieczeństwa obowiązują nastę-
pujące nakazy:
–  stosowanie zabiegów z użyciem środków 

ochrony roślin zwalczających stonkę do 15 
października (począwszy od sezonu uprawo-
wego w którym została ogłoszona informacja 
o wyznaczeniu strefy i w sezonie następują-
cym po tym sezonie),

–  stosowanie zmianowania dopuszczającego 
uprawę kukurydzy na danym gruncie raz na 
dwa kolejne sezony uprawowe (począwszy od 
sezonu uprawowego następującego po roku  
w którym ogłoszono informację o wyznacze-
niu strefy).
Warto nadmienić, iż wymienionych zakazów  

i nakazów nie stosuje się w strefach porażenia i bez-

Foto 1. Osobniki dorosłe zachodniej kukurydzianej 
stonki korzeniowej (z lewej – samiec, z prawej – samica)

Foto 2. Stadium larwalne zachodniej kukurydzianej 
stonki korzeniowej
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pieczeństwa jeżeli strefy te zostały wyznaczone w 
związku ze stwierdzeniem występowania w danym 
sezonie uprawowym nie więcej niż dwóch dorosłych 
osobników stonki, a w kolejnym sezonie w czasie 
kontroli nie stwierdzono obecności stonki, albo  
w czasie dwóch kolejnych sezonów uprawowych w 
czasie kontroli nie stwierdzono obecności stonki. 

Od czasu pierwszego zaobserwowania za-
chodniej kukurydzianej stonki korzeniowej  
w Polsce (2005 r.) Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa oraz Instytut Ochrony 
Roślin, prowadzą program monitorujący wystę-
powanie tego szkodnika na terenie całego kraju. 
Wynik monitoringu przeprowadzonego w latach 
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2005-2009 potwierdzają występowanie tego 
owada na terenie 10 województw: Podkarpac-
kiego, Łódzkiego, Lubelskiego, Wielkopolskiego, 
Małopolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, 
Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego. 
W latach 2005-2008 odnotowano systematyczny 
wzrost zasięgu występowania stonki, natomiast 
w roku 2009 zasięg ten nie uległ zmianie. Pań-
stwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
(PIORIN) umieszcza na swojej stronie inter-
netowej bieżące informacje na temat wykrycia 
tego szkodnika na terenie Polski. Stan na dzień 
6.09.2011 r. został podany w tabeli 4.

Dotychczas, w Polsce, nie odnotowano donie-
sień o szkodliwości ekonomicznej wynikającej ze 
spadku plonu spowodowanego żerowaniem tego 
szkodnika. Jednakże istnieje prawdopodobień-
stwo iż sytuacja ta może ulec zmianie, na skutek 
wzrostu populacji oraz naturalnej migracji tego 
gatunku, co spowoduje rozszerzenie zasięgu jego 
występowania na cały kraj. 

Literatura:
Konefał T., Stepnowska A., 2010. występowanie Diabro-

tica virgifera Le Conte w Polsce w latach 2005-2009. 
Postępy w Ochronie Roślin 50 (1)

Bereś P., Siorek R., 2007. Wstępne obserwacje nad biologią 
zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabro-
tica virgifera Le Conte) w okolicach Rzeszowa. Postępy 
w Ochronie Roślin 47 (1)

Informacja PIORIN „Zachodnia kukurydziana stonka 
korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte) to bardzo 
groźny szkodnik kukurydzy mogący powodować ol-
brzymie straty w uprawach tej rośliny”. http://piorin.
gov.pl/cms/upload/Dv-internet-22 08 06%20 2 v2.pdf

mgr inż. Monika Żurek
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin–PIB,

Radzików

Przydatne adresy internetowe:
http://stonka_kukurydziana.republika.pl/index.html (strona poświęcona zagadnieniom związanym  

z zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową)
http://www.ior.poznan.pl (strona Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu)
http://piorin.gov.pl (strona Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/pojawila-sie-stonka-kukurydziana,29518.html
http://piorin.gov.pl/index.php?pid=1610 (szczegółowe dane na temat wykryć stonki kukurydzianej  

w 2011 r. stan na 06.09.2011)
http://piorin.gov.pl/cms/upload/stonka_broszura.pdf (ulotka informacyjna o stonce).
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Zarządzanie ryzykiem cenowym
Na formowanie się cen kukurydzy ma wpływ przede wszystkim sytuacja podażowo – popyto-

wa na świecie. Prześledźmy, zatem jak w tym roku wyglądała sytuacja u głównych producentów  
i eksporterów kukurydzy.

Wśród największych producentów 
kukurydzy wymienić należy Stany 

Zjednoczone, Argentynę, Brazylię, UE i Chiny. 
W UE i na Ukrainie zarejestrowano historycznie 
wysokie zbiory. W tym roku swój potencjał pro-
dukcyjny w pełni pokazała Ukraina, która wręcz 
podwoiła swoją produkcję, a wielkość możliwo-
ści eksportowych szacuje się na 10-11 mln ton. 
Gorsze plony niż za zwyczaj uzyskano w Sta-
nach Zjednoczonych. Odnotowano tam również 
zwiększone zapotrzebowanie kukurydzy na pro-
dukcję etanolu, co jest reakcją na przewidywane 
zniesienie „credit tax” (dopłaty za domieszkę 
biokomponentów do paliw) z początkiem 2012 r. 
Dobre warunki siewu odnotowano w Argenty-
nie, ale poważnym zagrożeniem jest susza.

Jeśli chodzi o eksport, to bezkonkurencyjna 
okazała się w tym roku kukurydza ukraińska, 
która wkracza na coraz to nowe rynki. Można 
zaobserwować ją na rynku azjatyckim (ważni 
importerzy: Japonia, Korea Południowa), gdzie 
do tej pory prym wiodła kukurydza z USA. 

Wśród czynników ekonomicznych, które  
w sposób szczególny wpływają na cenę należy 
wymienić kurs dolara amerykańskiego. Jego 
wzrost umacnia ceny ropy naftowej, co z kolei 
wpływa na zwiększenie wykorzystania kukury-
dzy do produkcji bioetanolu. Obserwować należy 
także wartość wskaźnika Baltic Dry, który jest 
miarą kosztu transportu morskiego na całym 
świecie dla suchych ładunków masowych. Obec-
nie przywiezienie zboża z kontynentu Amery-
kańskiego jest porównywalne ze stawkami przy-
wozu między sąsiednimi państwami UE, a nawet  
w obszarze tego samego kraju. Dla rynku pol-
skiego duże znaczenie ma polityka celna Rosji  
i Ukrainy (w tym roku zniesienie cła na kuku-
rydzę ukraińską). Dla notowań giełdy Chicago 
duże znaczenie ma pozycja funduszy emerytal-
nych USA, które są tam bardzo aktywne i odpo-
wiadają za ok. 30% dokonywanych transakcji.

Terminowe rynki produktów rolnych
Kukurydza notowana jest na dwóch dużych 

giełdach: paryskiej (MATIF) i w Chicago. Dla 

rynku polskiego ważna też jest giełda kukury-
dzy w Budapeszcie. Powyższe giełdy mają kilka 
ważnych cech powodujących, iż wykorzystanie 
kontraktów terminowych do zabezpieczenia 
ceny sprzedaży jest niezwykle interesujące. Po 
pierwsze standaryzacja kontraktów (parametry 
jakościowe, wielkość kontraktu określona na 
50 t, daty wykonania kontraktów: listopad, sty-
czeń, marzec, czerwiec, sierpień) sprawia, iż jest 
dużo operatorów (sprzedających i kupujących 
kontrakty) i łatwo znaleźć stronę do wykonania 
transakcji. W przeciwieństwie do kontraktów  
z późniejszym terminem dostawy (kontrakty 
forwards) nie ma ryzyka nie wykonania transak-
cji przez kontrahenta. System notowań wartości 
kontraktu jest bardzo przejrzysty i można go na 
bieżąco śledzić.

Na giełdzie terminowej można przeprowadzać 
trzy typy operacji. Spekulacja to wykorzystanie 
zmienności kursu kontraktów terminowych (moż-
na osiągnąć bardzo duże zyski, ale i duże straty). 
Arbitraż polega na różnej wycenie kukurydzy na 
dwóch giełdach (np. notowania na giełdzie MATIF 
i Chicago) lub wykorzystanie faktu substytucji  
i różnicy poziomu notowań kukurydzy i pszeni-
cy paszowej. Ostatnim typem jest zastosowanie 
kontraktów terminowych do zabezpieczenia ceny 
sprzedaży kukurydzy na rynku lokalnym (tzw. 
strategia zabezpieczająca).

Strategia zabezpieczająca 
Narzędzie to po raz pierwszy stosować zaczęli 

rolnicy amerykańscy, nieco później europejscy. 
Wykorzystuje ono istniejącą zależność między 
rynkiem terminowym a rynkiem gotówkowym 
(SPOT). Rolnik sprzedający kukurydzę za po-
mocą kontraktu terminowego (np. na giełdzie 
MATIF) z dużym wyprzedzeniem może ustalić 
ceny sprzedaży kukurydzy. Działanie na rynku 
terminowym jest użytecznym narzędziem za-
rządzania ryzykiem cenowym, gdy na lokalnym 
rynku towarowym cena jest za niska lub nie 
można znaleźć nabywcy.

Poniżej przedstawiono sytuację zabezpiecze-
nia się przed spadkiem ceny kukurydzy na rynku 
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lokalnym przez wykonanie operacji na giełdzie 
MATIF. Przykład jest bardzo uproszczony, aby 
wyjaśnić samą zasadę działania założono, iż 
baza (różnica miedzy rynkiem SPOT a rynkiem 
terminowym) nie ulega zmianie oraz nie zasto-
sowano opcji.

Opis przypadku z tabeli
5 grudnia 2010 r. Rolnik w silosie ma zgro-

madzonych 100 ton kukurydzy, na którą nie 
może znaleźć nabywcy. Sprawdza notowanie 
kukurydzy w kontrakcie na czerwiec 2011 r., 
które wynosi 230 €/t. Na podstawie wcześniej zgro-
madzonych przez sie-
bie danych wie, iż 
średnio cena, za jaką 
sprzedaje kukurydze 
swojemu odbiorcy 
jest o 18 €/t niższa 
niż cena na rynku 
terminowym MA-
TIF. Ustala, iż jego 
baza historyczna 
wynosi – 18€/t. Na 
tej podstawie wyli-
cza cenę docelową 
(230-18) na 212 €/t.

Rolnik decydu-
je się zabezpieczyć 
100 ton kukurydzy 
za pomocą kontrak-
tu terminowego na 

giełdzie MATIF. Cena docelowa (212€/t) jest war-
tością, na którą rolnik decyduje się zabezpieczyć. 
Dokonuje sprzedaży 2 kontraktów kukurydzy 
(2x50t = 100 t) na paryskim rynku terminowym 
z dostawą w czerwcu po 230 €/t, gdyż giełda pa-
ryska określa ilość jednego kontraktu na 50 t.

9 kwietnia 2011 r. rolnik sprawdza wartość 
swojego kontraktu na paryskiej giełdzie ter-
minowej. Kontrakt na czerwiec 2011 wynosi 
200 €/t, a na rynku lokalnym zaproponowano 
mu 182 €/t. 9 kwietnia równocześnie dokonuje 
dwóch operacji: kupuje kontrakt terminowy na 



czerwiec za 200 € (niweluje w ten sposób swoje 
działanie z dn. 5 grudnia, kiedy kontrakt sprze-
dał) oraz sprzedaje 100 t na rynku lokalnym po 
182 €/t. Należy pamiętać by zawsze dokonać 
operacji przeciwnych, sprzedać a później kupić 
kontrakt terminowy, zawsze na tą sama ilość 
tak, aby operacje się zerowały (w omawianym 
przypadku było to 100 ton).

Na operacjach wykonanych na giełdzie 
terminowej rolnik zarobił 30 €/t. Fizycznie ku-
kurydzę sprzedał u dotychczasowego odbiorcy 
9 kwietnia, na rynku terminowym dokonano 
jedynie operacji w celu zabezpieczenia. W ten 
sposób osiągnięto założony cel, cenę docelową, 
cena końcowa wyniosła 211€/t (minus koszty 
operacyjne ok.1 €). 

Opcje
Powszechnym narzędziem stosowanym na 

terminowych giełdach produktów rolnych są 
opcje. Ich działanie można porównać do „wy-
kupienie ubezpieczenia” przed spadkiem bądź 
wzrostem ceny. Są dwa rodzaje opcji: opcja 
sprzedaży (put) i opcja kupna (call). Za wartość 
ubezpieczenia (premia) kupujemy opcje put, 

która gwarantuje sprzedaż po określonej cenie. 
Kupując opcję call za wartość premii zapewnia-
my sobie kupno po z góry określonej cenie.

Opcja ma podstawową zaletę w stosunku do 
kontraktu terminowego, można z niej skorzystać 
(uruchomić) lub nie (poczekać aż wygaśnie) w 
sytuacji, gdy cena na rynku lokalnym jest atrak-
cyjniejsza. Kontrakt trzeba zawsze zrealizować. 
Ponadto opcje można odsprzedać innemu opera-
torowi na giełdzie (my jej nie potrzebujemy, ale 
być może znajdzie się ktoś, kto by ja odkupił).

Rodzaje opcji  
(źródło: Offre & Demande Agricole) 
Duża niestabilność rynków rolnych ostatnich 

lat sprawia, iż zarządzanie ryzykiem cenowym 
nabiera istotnego znaczenia. Europejscy prze-
twórcy produktów rolnych, jak i sami rolnicy 
coraz częściej zabezpieczają swoją cenę na ter-
minowych rynkach produktów rolnych.

Milda Kraużlis
ODA Polska

oda-polska@oda-agri.com
www.oda-agri.pl
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Cele i perspektywy rozwoju rolnictwa zrównoważonego?
Główną cechą rolnictwa zrównoważonego jest zachowanie potencjału produkcyjnego gleby, 

która jest jednym z podstawowych elementów środowiska przyrodniczego. Praktyki rolnicze 
niedostosowane do warunków glebowych są przyczyną degradacji i zmęczenia gleby. Jedną 
z zasad umożliwiającą prowadzenie produkcji rolniczej w zgodzie z poszanowaniem zasobów 
przyrodniczych jest umiejętne stosowanie zmianowania i nawożenia roślin, adekwatnie do za-
sobności i rodzaju gleb.

Problematyka rolnictwa zrównoważonego 
dotyczy zmian zachodzących w środowisku 

pod wpływem działalności człowieka. Zmiany te 
powodują między innymi pogorszenie jakości wody, 
powietrza i żywności, prowadząc do obniżenia 
stanu zdrowotnego ludzi i zwierząt. Koncepcja roz-
woju zrównoważonego wymaga pogodzenia dwóch 
różnych i czasami będących w konflikcie celów, 
jakimi są z jednej strony rozwój, postęp, wzrost, 
a z drugiej strony stabilizacja, bezpieczeństwo  
i ochrona środowiska. 

Definicja rolnictwa zrównoważonego
Według definicji obowiązującej w Unii Eu-

ropejskiej, rolnictwo zrównoważone polega na 
stosowaniu metod przyjaznych środowisku, które 
umożliwiają ograniczenie negatywnego wpływu 
rolnictwa na środowisko przez wprowadzenie 
integrowanej ochrony roślin oraz planu nawoże-
nia, opartego na bilansie azotowym. Działalność 
rolnicza zgodnie z tą definicją powinna umożliwić 
wdrożenie i kontynuację planowania środowiskowe-
go, które jest podstawą do realizacji celów propago-
wania dobrych praktyk rolniczych. Ich stosowanie 
powinno zmniejszyć wielkość zanieczyszczeń 
obszarowych z terenów rolniczych. Powszechnie 
definiuje się rolnictwo zrównoważone jako pro-
dukcję wysokiej jakości żywności oraz produktów 
rolnych z uwzględnieniem struktury społecznej 
i ekonomicznej. Istotą takiego rolnictwa jest sto-
sowanie zabiegów chroniących i zachowujących 
jakość zasobów naturalnych od których uzależnione 
jest życie, tj. glebę, wodę, powietrze, bioróżnorod-
ność gatunkową, jak również ograniczone zasoby 
naturalne. Jednocześnie wspiera się integrowane 
podejście do uprawy oraz stosowanie Dobrych 
Praktyk Rolniczych.

Za istotne cele rolnictwa zrównoważonego 
uważa się:
–  możliwość uzyskania odpowiedniego dochodu 

zapewniającego rolnikowi godny standard życia 
w społeczności wiejskiej,

–  powszechne stosowanie przez rolników takich 
metod produkcji, aby nie zagrażały zdrowiu 
ludzi i zwierząt oraz nie zagrażały środowisku 
i ochronie różnorodności biologicznej,

–  stopniowe zastępowanie zasobów nieodnawial-
nych przez zasoby odnawialne,

–  zaspakajanie potrzeb związane z zapotrzebo-
waniem na żywność, rekreację, a także ochrona 
krajobrazu, wartości kulturowych, dziedzictwa 
historycznego obszarów wiejskich.
Sukces w implementacji rolnictwa zrównowa-

żonego jest uzależniony od tego, aby rolnicy mogli 
i chcieli utożsamiać się z nim. Mogli, oznacza tutaj 
możliwość rolników w finansowaniu przyjaznych 
środowisku inwestycji, stosowaniu odpowiednich 
technik, zakupu dostosowanych do lokalnego śro-
dowiska wydajnych nasion, zwierząt domowych. 
Chcieli, w znaczeniu byli przekonani, że ich dosto-
sowanie się do zasad rolnictwa zrównoważonego 
nie pogorszy, a wręcz polepszy ich status społeczny  
i stopę życiową, mierzoną między innymi wielko-
ścią uzyskanego dochodu na głowę członka rodziny 
pracującego w rolnictwie. 

Rolnictwo zrównoważone  
wg IUNG Puławy

Według Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gle-
boznawstwa w Puławach (IUNG 2003) rolnictwo 
zrównoważone oznacza konieczność właściwego 
dostosowania kierunków i intensywności produkcji 
do występujących warunków przyrodniczych, przy 
czym postawiono następujące warunki:
–  produkcja wysokiej jakości surowców żywno-

ściowych,
–  brak zagrożeń dla środowiska,
–  dochody rolnika mają zapewnić nadwyżkę fi-

nansową na rozwój gospodarstwa,
–  stworzenie możliwości rozwoju alternatywnego 

dla ludności wiejskiej.

Strategia rozwoju rolnictwa  
zrównoważonego
W strategii rozwoju naszego kraju na nadcho-

dzące lata jest uwzględniony dynamiczny rozwój 
rolnictwa zrównoważonego, w tym również rozwój 
produkcji żywności metodami ekologicznymi. Roz-
wój rolnictwa ekologicznego jest, bowiem jednym 
z podstawowych sposobów wspierania zrównowa-
żonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. 
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Rolnictwo ekologiczne opiera się na pięciu podsta-
wowych założeniach:
•	 ochronie środowiska przyrodniczego w wyniku 

eliminacji szkodliwych środków chemicznych,
•	 wyłącznym stosowaniu nawozów organicznych 

i naturalnych,
•	 używaniu preparatów biologicznych i wpro-

wadzaniu naturalnych metod ochrony roślin 
zamiast pestycydów,

•	 gospodarowaniu chroniącym glebę i wodę,
•	 uprawie międzyplonów zapobiegającej degra-

dacji gleby oraz jak najmniejszej ingerencji 
człowieka w środowisko.

Uprawa gleby w rolnictwie  
zrównoważonym
Istotnym elementem uprawy gleby w rolnictwie 

zrównoważonym jest przestrzeganie płodozmianu 
i obsiewanie pól gatunkami wzbogacającymi ją w 
składniki odżywcze i plonotwórcze., np. roślina-
mi motylkowymi. Nagromadzenie i reprodukcja 
substancji organicznej następuje pod wieloletnimi 
uprawami polowymi, takimi jak rośliny motylko-
we oraz ich mieszanki z trawami, a szczególnie na 
trwałych użytkach zielonych. Procesy rozkładu 
substancji organicznej występują w szczegól-
ności pod roślinami okopowymi, kukurydzą,  
a w mniejszym stopniu pod roślinami zbożowymi. 
Zmiana trwałych użytków zielonych na grunty 
orne, powoduje szybki rozkład i ubytek zawartości 
substancji organicznej. W wyniku mineralizacji 
ubywa rocznie z gleby od 2 do 4% substancji 
organicznej. Materia organiczna i jej przemiany  
w związki próchniczne odgrywają zasadniczą rolę 
w tworzeniu i utrzymywaniu żyzności gleby na 
wysokim poziomie, czyli korzystnym dla wzro-
stu i plonowania roślin, właściwości fizycznych, 
chemicznych i biologicznych gleby. Gleby bogate  
w substancje organiczną posiadają lepsze właściwo-
ści fizyczne, które sprzyjają ograniczeniu nakładów 
ponoszonych na podstawową uprawę gleby. Gleby 
te są zdolne zaspokoić potrzeby roślin w składniki 
pokarmowe, zarówno makro, jak i mikroelementy, 
poprawiając efektywność energetyczną jak i eko-
nomiczną uprawianych roślin. Wysoka zawartość 
substancji organicznej w glebie sprzyja gromadze-
niu wody łatwo dostępnej dla rośli. Przeciwdziała 
to niekorzystnym zjawiskom towarzyszącym suszy 
glebowej, sprzyja lepszemu rozwojowi roślin oraz 
osiąganiu wyższych i stabilnych plonów. Ciemna 
gleba, jej intensywność związana jest z wysoką 
zawartością substancji organicznej, ogrzewa się 
szybciej, stwarza możliwość terminowego siewu 
i pozytywnie wpływa na wzrost i rozwój roślin. 

Duże znaczenie w utrzymaniu żyzności gleby, tj. 
zdolności gleby do zaspokojenia potrzeb życiowych 
roślin, ma również bioróżnorodność wierzchniej 
warstwy gleby, zwanej warstwą powierzchniową, 
w której służebną rolę spełniają mikroorganizmy 
glebowe – w górnej warstwie gleby – tlenowe  
i w dolnej – beztlenowe. Bogata fauna glebowa, 
duża ilość i szeroka gama mikroorganizmów za-
pewnia pożądane przez rośliny warunki glebowe 
sprzyjające uzyskiwanie wysokiej jakości i ilości 
plonów. Działania zmierzające do podwyższenia za-
wartości w glebie substancji organicznej zgodne są  
z zasadami wzajemnej zgodności, dobrych praktyk 
rolniczych prowadzą do zrównoważonego rozwoju 
gospodarstw rolnych. Spadek zawartości próchnicy 
zmienia fizyczne, chemiczne i biologiczne właści-
wości gleb, do których należą: zdolność odbijania 
promieniowania słonecznego i retencję wody. Przy 
uprawie pól, na których rolnicy stosują płodozmian, 
nawozy organiczne i uprawiają rośliny motylkowate 
zużywa się mniej energii na wykonanie orki i in-
nych zabiegów agrotechnicznych, w porównaniu  
z glebami ubogimi w próchnicę, gdzie przez kilka 
lat uprawiano rośliny zbożowe w monokulturze. 
Przez wzrost zawartości próchnicy poprawiamy ja-
kość naszych gleb i zmniejszamy emisje dwutlenku 
węgla do atmosfery. Zawartość materii organicznej 
jest powszechnie uznana za wskaźnik ekologiczny 
i zależy od doboru uprawianych gatunków roślin 
oraz ich udziału w strukturze zasiewów, jak również 
ilości i rodzaju stosowanych nawozów naturalnych 
i organicznych. Dlatego należy stosować takie 
technologie uprawy, które mogą się przyczyniać do 
kumulacji materii organicznej w glebie. Z punktu 
widzenia rozwoju zrównoważonego, ogranicze-
nie stosowania pestycydów oraz ilości wypływu 
azotanów i fosforanów z obszarów rolniczych ma 
olbrzymie znaczenie dla środowiska. W dużej mie-
rze jest to spowodowane niewłaściwą infrastruk-
turą gospodarstw rolnych, brakiem urządzeń do 
przechowywania nawozów naturalnych (obornika, 
gnojówki lub gnojowicy), jak również oczyszczalni 
ścieków bytowych. Wstąpienie do Unii Europejskiej 
dało szansę rolnikom korzystania z zasad Wspólnej 
Polityki Rolnej. Jednym z warunków wykorzystania 
szans jest między innymi zapewnienie zrównowa-
żonego rozwoju rolnictwa oraz utrzymanie jego 
konkurencyjności wobec producentów żywności  
z innych krajów UE. 

Opracowanie:
mgr inż. Eugeniusz Mystkowski

PODR w Szepietowie
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Kukurydza na zdrowie
Kukurydza to jedna z najwszechstronniejszych roślin uprawianych w naszym klimacie. 

Wykorzystywana jest w przemyśle paszowym, spirytusowym, piwowarskim, olejarskim oraz 
cukierniczym. Ponadto stanowi cenny surowiec w przemyśle papierniczym, farmaceutycznym, 
materiałów budowlanych i chemicznym. Kukurydza posiada również ogromy potencjał jeśli 
chodzi o możliwości produkcji energii. Spalanie biomasy, nasion, produkcja bioetanolu czy wy-
korzystanie kiszonek w produkcji biogazu to obecnie obszary zainteresowań ze strony przemysłu 
energetycznego.

Europa poznała kukurydzę dzięki wypra-
wom Krzysztofa Kolumba. Pojawienie 

się jej na ziemiach polskich datowane jest  na 
XVIII wiek. Charakteryzuje się dużą plennością 
i wszechstronnym użytkowaniem. W Polsce upra-
wiana jest przede wszystkim odmiana pastewna  
z przeznaczeniem na cele paszowe. W wydajno-
ści jednostek pokarmowych porównywalna jest 
jedynie do buraków. Może być spasana w postaci 
zielonki, doskonałej kiszonki, suszu z całych 
roślin lub kolb. 

Do celów spożywczych wykorzystywana jest 
mąka, kasze i płatki kukurydziane. Mąka kukury-
dziana nie posiada w swoim składzie glutenu co,  
z żywieniowego punktu widzenia, stanowi ogrom-
ną zaletę. Gluten jest białkiem występującym  
w pszenicy, życie, owsie i jęczmieniu. Alergia na 
gluten powoduje konieczność eliminacji z diety 
wyrobów z wyżej wymienionych zbóż. Podobnie 
chorzy na celiakię czyli trwałą nietolerancję glu-
tenu, w której przebiegu gluten działa toksycznie 
na jelito cienkie i powoduje zanik występujących  
w nim kosmyków również muszą przestrzegać 
diety bezglutenowej. W wyrobach bezgluteno-
wych, oznaczonych symbolem przekreślonego 
kłosa, produkty glutenowe zastępuje się pro-
duktami z kukurydzy, ryżu, soi, prosa czy też 
mączką ziemniaczaną. Pewnym ograniczeniem  
w stosowaniu mąki kukurydzianej jest jej słaba 
wartość wypiekowa ograniczająca zastosowanie do 
niektórych rodzajów chleba i słodkich ciast. Zaletą 
jest natomiast uzyskanie wyrobu pozbawionego 
glutenu o wyraziście żółtym zabarwieniu. 

Kaszka kukurydziana znajduje zastosowanie 
w produkcji chrupek kukurydzianych. Poddanie 
jej procesowi ekstruzji, czyli jednoczesnemu 
działaniu wysokiej temperatury oraz ciśnienia,  
a następnie gwałtownemu rozprężeniu powoduje 
szereg zmian fizyko-chemicznych. Ekspandowa-
nie w ciśnieniu atmosferycznym i odparowanie 
wody powoduje, że stygnący produkt uzyskuje 
trwałą, suchą i porowatą strukturę oraz chrupką 

teksturę. Skrobia w trakcie ekstruzji ulega skleiko-
waniu, depolimeryzacji do dekstryn i oligosacha-
rydów i tworzą się trwałe kompleksy z białkami 
stanowiące charakterystyczną strukturę i teksturę 
chrupek. 100 g chrupek kukurydzianych zawiera 
około: 352 kcal energii (rozkład energii białko:
tłuszcz:węgowodany – 10:8:82); 8,9 g białka; 78,9 
g węglowodanów; 3g tłuszczu; 7,6 g błonnika.

Innym bardzo popularnym na całym świecie 
wyrobem z kukurydzy są płatki kukurydziane 
„corn flakes” będące dla wielu ludzi fundamentem 
pożywnego śniadania. Do ich produkcji gotuje 
się ziarno kukurydzy, a następnie walcuje na 
gorąco nadając charakterystyczny kształt, smak 
i teksturę. Wartość pokarmowa 100 g płatków 
kukurydzianych przedstawia się następująco: 
wartość energetyczna 363 kcal (rozkład energii 
białko:tłuszcz:węgowodany – 8:6:86); białko 6,9 g; 
tłuszcze 2,5 g; 0,54 g nasyconych kwasów tłusz-
czowych; 0,73 g jednonienasyconych kwasów 
tłuszczowych 0,75 g wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych, 83,6 g węglowodanów ogółem, 7 g 
sacharozy, 6,6 g błonnika pokarmowego. Na 
rynku można także spotkać płatki kukurydziane 
wzbogacane w żelazo, taminę, (wit. B1) ryboflawi-
nę (wit. B2), niacynę (wit. PP) i kwas askorbinowy 
(wit. C). Producenci starają się też uatrakcyjniać 
produkt oferując różne smaki i kształty płatków.

Omawiając kukurydzę w kontekście żywienia 
człowieka nie należy zapominać o oleju kukury-
dzianym, który zawiera dużą ilość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych mających jednoznacznie 
pozytywny wpływ na zdrowie. Spożywanie ole-
ju kukurydzianego obniża poziom cholesterolu  
i zapobiega powstawaniu miażdżycy. Wartość 
pokarmowa 100 g oleju kukurydzianego jest 
następująca: energia 884 kcal; tłuszcz 100g; nasy-
cone kwasy tłuszczowe 12,28 g; jednonienasycone 
kwasy tłuszczowe 26,33 g i 56,91 wielonienasy-
cone kwasy tłuszczowe. 

Na cele spożywcze uprawiana i wykorzy-
stywana jest kukurydza cukrowa. Jej głównym 
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producentem są Stany Zjednoczone. W Unii Eu-
ropejskiej znaczącymi producentami kukurydzy 
cukrowej jest Francja (85% udział produkcji UE) 
oraz Węgry. Spożycie kukurydzy cukrowej zwa-
nej potocznie słodką w Stanach Zjednoczonych 
szacuje się na ok. 6 kg, podczas, gdy w Polsce 
wynosi ono ok. 0,5 kg. Uprawa tej odmiany  
w Polsce odbywa się na niewielkim areale, choć 
warunki klimatyczno-glebowe w większości re-
gionów kraju są sprzyjające, a intensywne prace 
hodowlane doprowadziły do stworzenia nowych 
odmian mieszańcowych o korzystnych cechach 
użytkowych. 

Kukurydza cukrowa ceniona jest przede 
wszystkim za swój smak, wartość żywieniową 
oraz, co w żywieniu człowieka jest również istot-
ne, atrakcyjny kolor. Dostępna na rynku może 
być w postaci całych kolb, mrożonych ziaren lub 
w postaci konserwowanej. 100 g ziarna zawiera 
średnio: 110 kcal energii (rozkład energii białko:
tłuszcz:węgowodany – 14:12:74), 3,7 g białka, 
1,5 g tłuszczu, 0,18 g nasyconych kwasów tłusz-
czowych; 0,33 g jednonienasyconych kwasów 
tłuszczowych 0,88 g wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych, 23,4 g węglowodanów ogółem, 2,2 g 
sacharozy, 3,3 g błonnika pokarmowego. Poza 
składnikami pokarmowymi ziarno jest źródłem ta-
kich minerałów jak: sód, potas, wapń, fosfor, żelazo  
i magnez oraz witamin: wit. A, B1, B2, E PP i C. 

Należy też wspomnieć o obecnym w ziarnie 
barwniku z grupy karotenoidów zeaksantynie, 
która ma właściwości antyutleniające. Obecność 
pierwiastka śladowego jakim jest selen w skoja-
rzeniu z witaminą E oraz zeaksantyną zwiększa 
odporność organizmu człowieka na działanie wol-
nych rodników i tym samym może być pomocne 
w profilaktyce antynowotworowej. Jak podaje 
literatura w populacji ludzi spożywających ku-
kurydzę rzadziej stwierdza się przypadki nowo-
tworów jelita grubego. Ponadto badania kliniczne 
dowodzą, że dieta bogata w szpinak, kukurydzę 
i zboża zwiększa zawartość pigmentu w plamce 
żółtej, co w konsekwencji może też zmniejszać 
ryzyko związanego z wiekiem zwyrodnienia 
plamki żółtej (AMD).

Kukurydza zbożowa jak i cukrowa mają szereg 
nie do przecenienia zalet. Przede wszystkim należy 
podkreślić brak glutenu i możliwości wykorzy-
stania w diecie bezglutenowej. Skład pokarmowy 
wyrobów z kukurydzy jak i samej kukurydzy 
cukrowej doskonale wypełnia założenia prawidło-

wego żywienia i piramidy żywieniowej, w których 
zwraca się uwagę na konieczność dostarczania 
50-70% energii w ciągu doby w postaci węglowo-
danów złożonych. Ponadto energia pochodząca 
z nienasyconych kwasów tłuszczowych (NKT) 
powinna wynosić 0-10%, a z niezbędnych niena-
syconych kwasów tłuszczowych (NNKT) 3-7%. 
Zawarte w ziarnie kukurydzy związki biologicznie 
aktywne mają zastosowanie w profilaktyce scho-
rzeń narządu wzroku, antynowotworowej i chorób 
układu krążenia. 

Wobec tego może warto wykorzystać ogromny 
potencjał jaki niesie ze sobą kukurydza w celu 
zwiększenia różnorodności naszej diety. Korzy-
stać można przecież z doświadczeń kuchni połu-
dniowoamerykańskiej, gdzie kukurydza obecna 
jest od zawsze. Używanie kukurydzy konserwo-
wej jako dodatku do sałatek to dopiero początek. 
W kuchni meksykańskiej można znaleźć wiele 
ciekawych potraw opierających się na kukurydzy 
począwszy od zup. Na koniec można przytoczyć 
prosty przepis na tortillę, czyli placek stanowiący 
bazę wyjściową dla wielu dań. Do przygotowania 
tortilli potrzeba: 10 dag mąki kukurydzianej,  
½ szklanki wody, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka 
oleju z oliwek lub ewentualnie smalcu. Mąkę, 
sól i tłuszcz dokładnie wymieszać, a następnie 
wyrobić ciasto powoli dolewając wody. Ciasto 
powinno mieć konsystencję ciasta do makaronu. 
Następnie formuje się okrągłe placki i piecze na 
patelni bez tłuszczu do uzyskania lekko brązowej 
barwy. W tortille zawija się farsze warzywne 
mięsne i podaje z sosami. Smacznego! 

Piotr Gulewicz
(foto: okładka str. 1)
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Słodka kukurydza
Od kilku lat w Polsce wzrasta zainteresowanie uprawą oraz przetwórstwem kukurydzy 

cukrowej. W 2010 roku uprawiono ją na powierzchni około 6 tys. ha. Roślina ta nie ma wygó-
rowanych wymagań klimatycznych i glebowych. W większości rejonów Polski mogą być one  
w pełni zaspokojone. Kukurydza cukrowa przeznaczana jest w dużej mierze do bezpośredniej 
konsumpcji. W miesiącach letnich może być spożywana w postaci świeżych kolb, a w pozosta-
łych porach roku – w postaci konserwowej. Zakonserwowane w puszkach ziarno lub mrożonki 
z innymi warzywami zdobyły grono wiernych nabywców. Spożycie tego warzywa w ostatnich 
latach w Polsce na statystycznego mieszkańca wynosiło około 1,5 kg.

Kukurydza cukrowa jest rośliną warzywną 
o wyjątkowym znaczeniu w żywieniu 

człowieka. Charakteryzuje się dużą zawartością 
mikro- i makroelementów, a w szczególności wapnia, 
magnezu, żelaza oraz cynku. Na uwagę zasługuje 
znacząco wyższa niż w innych warzywach za-
wartość selenu, który zalecany jest w profilaktyce 
antynowotworowej. Kolby kukurydzy cukrowej 
zawierają wiele witamin, takich jak: A, C, B1, B2, PP 
oraz E, która nazywana jest „witaminą młodości”. 
W ziarnie kukurydzy cukrowej nie występuje glu-
ten, dlatego z powodzeniem stosuje się je w diecie 
bezglutenowej.

Odmiany kukurydzy cukrowej ze względu na 
zawartość cukru dzieli się na trzy typy: su (sugary) 
o zawartości cukrów od 4-6% w świeżej masie, 
odmiany o podwyższonej zawartości cukru, typu se 
(sugar enhancement) o zawartości cukrów 6-8% w 
świeżej masie oraz odmiany supersłodkie typu sh2 
(shrunken 2) o zawartości cukrów 8-12% w świeżej 
masie. Aktualnie w uprawie dominują odmiany mie-
szańcowe, które mniej się krzewią i są plenniejsze. 
Wiodącymi firmami na rynku oferującymi nasiona 
kukurydzy cukrowej są między innymi Seminis oraz 
Syngenta Seeds.

Agrotechnika kukurydzy cukrowej oraz pa-
stewnej nie różnią się zbytnio od siebie. Kukurydzy 
cukrowej nie powinno się uprawiać w monokulturze, 
gdyż zwiększa to występowanie chorób oraz szkod-
ników, co w znaczący sposób obniża jakość surowca. 
Można ją uprawiać na tym samym polu najczęściej 
co 4-5 lat. Najlepszym przedplonem dla kukurydzy 
cukrowej są rośliny strączkowe, np. groch, bób, 
które wcześniej zostały nawiezione obornikiem. 
Niekorzystne stanowisko występuje po rzodkiewce 
lub sałacie, gdyż zimowe zapasy wody w glebie mogą 
okazać się niewystarczające.

Kukurydza cukrowa ma dość duże wymagania 
pokarmowe. Pobiera z gleby znaczne ilości składni-
ków odżywczych, w szczególności potasu i azotu,  
w mniejszym stopniu fosforu, wapnia oraz magnezu. 

Nawożenie warunkuje wysokość plonu, jak i jego 
jakość. Zastosowanie zbyt wysokich dawek może 
doprowadzić do zmniejszenia zawartości cukrów  
w ziarnie, natomiast za małe dawki ograniczają wzrost 
i rozwój roślin. Wysokość nawożenia powinno się 
wyznaczać po uprzednim wykonaniu analiz chemicz-
nych gleby. Obornik należy się stosować dwa, trzy 
lata przed uprawą. Orientacyjne dawki nawozów mi-
neralnych to: 60-100 kg N, 60-80 kg P2O5 oraz 120 kg/ 
ha K2O. Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się 
przedsiewnie, starannie mieszając je z glebą. Pożą-
dane jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych, 
które zawierają cynk, miedź, żelazo, molibden i bor. 
Kukurydza cukrowa jest wrażliwa na niedobór tych 
mikroelementów, wpływają również korzystnie na 
prawidłowy rozwój i zdrowotność roślin. 

Istnieją dwa sposoby uprawy kukurydzy cukro-
wej: wysadzanie roślin z rozsady lub siew nasion 
wprost do gruntu. Termin siewu jest w dużej mierze 
zależny od temperatury gleby. Nasiona kiełkują przy 
10°C, dlatego siew powinno się przeprowadzać, kie-
dy taka temperatura występuje na głębokości 10 cm. 
Optymalny termin siewu przypada między 10 a 20 
maja i jest uzależniony od rejonu uprawy. Odmiany o 
krótkim okresie wegetacji można siać później, nawet 
do połowy czerwca. Kukurydza cukrowa jest rośliną 
światłolubną i wykazuje dużą wrażliwość na zacie-
nienie w każdej fazie rozwojowej, dlatego obsada 
powinna wynosić 5-7 roślin/m2. Stosując wcześniej-
szy siew, zwłaszcza na glebach zimnych i cięższych 
nasiona należy wysiewać na głębokości 3-4 cm. 
Natomiast stosując siew późniejszy lub na glebach 
lekkich, zaleca się głębokość siewu na około 5 cm. 
W uprawie kukurydzy cukrowej istotną rolę odgry-
wa izolacja przestrzenna. Odległość do kukurydzy 
pastewnej nie powinna być mniejsza niż 300 m. 
 Brak ostrożności może spowodować przepylenia, 
co obniża jakość surowca. Należy również pamiętać  
o zachowaniu izolacji przestrzennej pomiędzy od-
mianami super słodkimi oraz normalnie słodkimi.
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przez tą muchówkę wynoszą około 10%. Dużym 
zagrożeniem na plantacjach stanowi również omac-
nica prosowianka (Ostrinia nubilalis L.). Ziarno 
zaatakowane przez tego szkodnika nie nadaje się 
dla przemysłu przetwórczego, ani do bezpośredniej 
konsumpcji. Najpowszechniej występującą chorobą 
w uprawie kukurydzy cukrowej jest głownia guzo-
wata (Ustilago maydis Beckm.). Zainfekowana kolba 
nie nadaje się do dalszego przerobu przemysłowego, 
jak również nie ma możliwości wykorzystania jej do 
bezpośredniej konsumpcji. 

Kukurydza cukrowa gotowość konsumpcyjną 
osiąga w fazie dojrzałości mlecznej (BBCH 73), 
około 95-110 dni od wysiewu. Zbiór kolb przypada 
na koniec sierpnia do początku września. Ziarniaki 
powinny zawierać mało skrobi, być słodkie, soczyste 
i miękkie. Jeżeli kolby za długo pozostają na roślinie 
maleje zawartość sacharozy, ziarniaki zaczynają 
być mączyste, twardnieć i tym samym obniża się 
wartość smakowa surowca. Po zbiorze kolb zaleca 
się ich przechowywanie wraz z liśćmi okrywowymi 
w chłodni, co hamuje niepożądane procesy bioche-
miczne i wydłuża okres zdatności do spożycia. 

  
mgr inż. Anna Weber,

prof. dr hab. Hubert Waligóra
Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuFoto 2. Kukurydza cukrowa wymaga dobrego naświe-

tlenia, dlatego obsada jest mniejsza niż u kukurydzy 
pastewnej

Foto 3. Zaatakowane kolby kukurydzy cukrowej przez 
głownię guzowatą nie nadają się do bezpośredniej kon-

sumpcji ani przerobu przemysłowego

Zwiększająca się powierzchnia uprawy ku-
kurydzy oraz wysoki udział roślin zbożowych  
w płodozmianie spowodowały, iż corocznie planta-
cje atakowane są przez wiele szkodników i chorób. 
Jednym z najczęstszych szkodników kukurydzy 
cukrowej jest ploniarka zbożówka (Oscinella frit L.). 
Straty w plonach ziarna kukurydzy powodowane 

Foto 1. Wysokie walory smakowe i odżywcze kukury-
dzy cukrowej powodują, że jej spożycie stale wzrasta
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Prof. dr hab.  
JAN STEFAN BOJANOWSKI 

(1921-2011)
W dniu 29 sierpnia 2011 roku, w wieku 90 lat, zmarł Prof. 

dr hab. Jan Stefan Bojanowski. Urodził się 31 października 
1921 roku w Warszawie. Jego kariera i życie zawodowe były 
związane z kukurydzą. Praca nad tą rośliną była najważniejszą 
pasją jego życia.

Profesor Bojanowski, obok doktora Adama Jakackiego i Profe-
sora Zygmunta Królikowskiego, należał do twórców nowoczesnych 
metod hodowli odmian mieszańcowych kukurydzy w Polsce. Wizja 
stworzona przez tych uczonych została zrealizowana w praktyce. 
Obecnie kukurydza jest jedną z najważniejszych roślin w polskim 
rolnictwie. Obszar jej uprawy wynosi ponad 700 tysięcy ha.

Zawodowe zainteresowania Profesora były związane z Jego 
edukacją. Najpierw była nauka w słynnym gimnazjum im. T. Czac-
kiego i w liceum przyrodniczym im. A. Mickiewicza w Warszawie, 

uwieńczona maturą w roku 1940, już w warunkach tajnego nauczania, kontynuowana w latach 1941-42 w oficjalnie 
dozwolonej szkole rolniczej, kierowanej przez prof. Jana Rostafińskiego. Następnie, studia na tajnych kompletach 
SGGW, kontynuowane po wojnie i zakończone uzyskaniem stopnia magistra w 1949 roku.

 Pierwszy kontakt z hodowlą roślin Jana Bojanowskiego miał miejsce już w warunkach wojennych, w 1941 
roku w czasie praktyki w Stacji Hodowlanej w Szymanowie k. Sochaczewa. Praca była kontynuowana w tej Stacji 
od 1942 roku, a stałe zatrudnienie od roku 1943. Od 1944 roku Jan Bojanowski obejmuje kierownictwo w Stacji 
Hodowlanej w Młochowie k. Nadarzyna, a w latach 1945 do 1949 kieruje Stacją Hodowlaną w Krośniewicach.  
W 1949 roku przechodzi do pracy w centrali Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion w Podkowie Leśnej, 
na stanowisko kierownika działu hodowli roślin, a następnie obejmuje stanowisko naczelnego hodowcy.

Następny etap w życiu i pracy zawodowej Jana Bojanowskiego rozpoczął się w 1953 roku, wraz z przejściem do 
pracy w Zakładzie Genetyki PAN w Skierniewicach. Zakładem kierował wówczas słynny genetyk, Prof. Edmund 
Malinowski. Problematyka zakładu była ukierunkowana na zagadnienie heterozji. Prof. Malinowski uznał, że  
w tych pracach nie można pominąć kukurydzy. Do tych badań został włączony mgr Jan Bojanowski. Nawiązał on 
bliższe kontakty i współpracę ze swoim przyjacielem Adamem Jakackim, który w tym czasie rozpoczął badania 
nad kukurydzą w Stacji Hodowlanej Pustków k. Wrocławia.

Jan Bojanowski początkowo badania nad kukurydzą prowadził w Skierniewicach, a następnie w Gospodarstwie 
Doświadczalnym SGGW w Ursynowie, co było możliwe dzięki temu, że Prof. Malinowski pełnił również funkcję 
kierownika Katedry Genetyki SGGW. Po przeniesieniu Zakładu Genetyki PAN do Poznania, Jan Bojanowski prze-
szedł w 1959 roku do pracy w Katedrze Genetyki SGGW. W roku 1958 otrzymał stypendium fundacji Rockefellera 
i wyjechał na staż naukowy do Uniwersytetu Stanu Iowa, gdzie pracami nad kukurydzą kierował wówczas dr Georg 
F. Spraque, największy światowy autorytet w tej dziedzinie. W czasie stażu Jan Bojanowski odwiedził także kilka 
uniwersytetów stanowych, gdzie zapoznał się z badaniami nad kukurydzą oraz poznał wybitne osobistości na-
ukowe związane z tą rośliną. W drodze powrotnej z USA odwiedził Plant Breeding Institute w Cambridge, INRA  
w Versailes, filię rzymskiego Instytutu Zbożowego w Bergamo i Stację Hodowli Roślin w Gleisdorf w Austrii.

W okresie pracy w Zakładzie Genetyki PAN i w SGGW prace Jana Bojanowskiego dotyczyły metodyki testowania 
wartości kombinacyjnej linii wsobnych kukurydzy, a w szczególności doboru testerów, a następnie dziedziczenia 
odporności na głownię guzową. W tym okresie przetłumaczył z j. angielskiego 2 podręczniki uniwersyteckie: 
„Hodowla Roślin i Cytogenetyka” Elliota i „Podstawy Hodowli Roślin” Allarda. Podręczniki te stały się bardzo 
ważnymi pozycjami literatury z zakresu hodowli roślin. Korzystało z nich wiele roczników studentów oraz wielu 
naukowców, w tym również profesorowie genetyki i hodowli roślin. W 1964 roku została wydana pierwsza w Pol-
sce monografia „Kukurydza”, pod redakcją Prof. Tadeusza Ruebenbauera, w której autorem rozdziału „Hodowla 
kukurydzy” był Jan Bojanowski.

W 1963 roku Jan Bojanowski uzyskał tytuł doktora nadany przez Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu,  
a w 1967 roku tytuł doktora habilitowanego nadany przez SGGW w Warszawie.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zostały wyhodowane i wprowadzone do uprawy pierwsze 
polskie odmiany mieszańcowe kukurydzy Kb 260, Kb 268 i Kb 310. Z racji bliskiej współpracy ze Stacją Hodowli 
Roślin w Kobierzycach i z Adamem Jakackim, Jan Bojanowski był współautorem tych odmian.
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Kolejny etap w życiu Jana Bojanowskiego, wówczas docenta, rozpoczął się w 1969 roku, wraz z przejściem 
do pracy w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Warszawie (przeniesionym później do Radzikowa) i po-
wołaniem go na stanowisko zastępcy Dyrektora Instytutu do spraw naukowych.  W tym czasie IHAR zainicjował 
powstanie zespołów problemowych koordynujących w skali krajowej działalność w zakresie hodowli i uprawy 
poszczególnych grup roślin rolniczych. Powołano między innymi zespół resortowy do spraw hodowli, uprawy  
i użytkowania kukurydzy. W okresie 15 lat istnienia zespołu jego kierownictwo sprawował docent Jan Bojanowski. 
W tym okresie obszar kukurydzy zwiększył się ze 160 tys. ha do ponad 700 tys. ha. Dla rozwoju hodowli i nasien-
nictwa kukurydzy ogromne znaczenie miała współpraca międzynarodowa. Jako kierownik zespołu problemowego, 
koordynatorem tej współpracy był Jan Bojanowski. 

Kierowany przez docenta Jana Bojanowskiego zespół problemowy uzyskał dwie nagrody resortowe: Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (w 1975 roku) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w 1976 roku).

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, a zwłaszcza po roku 1990, wskutek przemian w państwowym sektorze 
rolnictwa, obszar kukurydzy drastycznie się zmniejszył. Pozostało jednak ugruntowanie pozycji kukurydzy, jako 
rośliny pastewnej, wiedza u rolników na temat jej uprawy, a także wzrosło znaczenie krajowej hodowli i nasien-
nictwa kukurydzy. To wszystko procentuje w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, gdy obszar uprawy 
kukurydzy ponownie wzrasta, osiągając areał około 700 tysięcy hektarów, w tym około 300 tys. ha w uprawie na 
ziarno i około 400 tys. ha w uprawie na kiszonkę.

W 1972 roku, z inicjatywy Jana Bojanowskiego, utworzono w IHAR w Radzikowie Samodzielną Pracownię 
Kukurydzy, którą po kilku latach przekształcono w Zakład Kukurydzy. Jan Bojanowski był kierownikiem tej 
jednostki przez prawie 20 lat, to jest do momentu przejścia na emeryturę w 1991 roku. Prace badawcze i hodow-
lane w Radzikowie były początkowo prowadzone w małym zakresie. Były to próby wytworzenia wczesnych form 
kukurydzy o silnie skróconej łodydze. Badania te nie przyniosły oczekiwanych wyników, gdyż nie udało się prze-
łamać ujemnych korelacji między skróconą łodygą i plennością. Jednak wytworzone w tym czasie linie wsobne 
umożliwiły wytworzenie wczesnych mieszańców ELA, EWA, OLEŃKA i KASIA, które zostały zarejestrowane 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i znalazły się w uprawie.

W 1976 roku docent Jan Bojanowski zrezygnował ze stanowiska zastępcy Dyrektora IHAR, aby całkowicie 
poświęcić się pracom badawczym nad kukurydzą. W tym czasie podjął badania zmierzające do wytworzenia 
mieszańców kukurydzy o ulepszonym składzie białka w ziarnie. W tych badaniach wykorzystał genetyczne źró-
dła genu opaque-2, który warunkuje zmieniony skład aminokwasowy i podwyższoną zawartość lizyny w ziarnie 
kukurydzy.

Działalność Jana Bojanowskiego nie ograniczała się wyłącznie do badań naukowych. Zajmował się rozwo-
jem kadry naukowej, uczestniczył w kolegiach redakcyjnych czasopism hodowlanych polskich i zagranicznych, 
recenzował liczne prace naukowe i publikacje, pisał liczne raporty i ekspertyzy dotyczące kukurydzy i polskiego 
rolnictwa. Był członkiem rad naukowych kilku instytutów rolniczych: IHAR, IUNG, IBMER, COBORU oraz 
członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Wydz. V PAN. Uczestniczył w pracach Wielkopolskiego, 
a następnie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, którego był honorowym członkiem. Aktywnie uczestni-
czył w pracach Europejskiego Stowarzyszenia dla Badań w Hodowli Roślin (EUCARPIA). Przez 3 kadencje był 
członkiem zarządu, a w latach 1983-1986 pełnił zaszczytną funkcję prezydenta tej organizacji.

W 1989 roku Jan Bojanowski otrzymał tytuł profesora. W 1991 roku przeszedł na emeryturę po 51 latach pracy, 
z których 40 poświęcił kukurydzy. Pomimo przejścia na emeryturę Profesor nadal brał aktywny udział w pracach 
badawczych nad kukurydzą. W latach dziewięćdziesiątych uczestniczył w zainspirowanych przez siebie badaniach 
nad drobną plamistością liści kukurydzy powodowaną przez grzyb Kabatiella zeae. Choroba początkowa nieznana 
w Polsce, w 2001 roku wystąpiła w cieplejszych rejonach kraju, zwłaszcza w głównych rejonach uprawy kukury-
dzy, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, w stopniu epifitozy, powodując duże straty w plonach ziarna. Profesor 
był także entuzjastą i propagatorem uprawy wczesnych mieszańców kukurydzy na CCM w północnych rejonach 
Polski, co znalazło odbicie w zrealizowanym przez niego projekcie badawczym. Jego badania dotyczyły również 
możliwości wyhodowania kukurydzy wysokolizynowej o plonach i wczesności porównywalnych z wzorcowymi 
odmianami kukurydzy pastewnej.

Profesor Jan Bojanowski odznaczony został wieloma odznaczeniami m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. 
To ostatnie odznaczenie cenił sobie najbardziej.

Ś.P. Profesor Jan Bojanowski był prawdziwym uczonym, mądrym i dostojnym, a zarazem człowiekiem  
o niespotykanej wrażliwości, otwartym na innych i obdarzonym nadto świetnym poczuciem humoru. 

Takim pozostanie w naszej pamięci.

Rada i Dyrektor Biura
Polskiego Związku Producentów Kukurydzy



Informacje  
PZPK

Po raz pierwszy po 
latach transformacji 

powierzchnia zasiewów ku-
kurydzy w 2011 roku wyraź-

nie przekroczyła poziom 700 tys. ha osiągając 
759 tys. ha (dane GUS). Na ziarno zebrano ku-
kurydzę z powierzchni 333 tys. ha, a z przezna-
czeniem na kiszonkę z 426 tys. ha, z czego 6,5 
tys. ha kukurydzy zostało zebrane na produkcję 
biogazu. Aktualnie w naszym kraju w trakcie 
realizacji jest budowa około 200 biogazowni, 
należy się zatem w latach następnych liczyć ze 
wzrostem powierzchni zasiewów kukurydzy pod 
potrzeby biogazowni.

Rok 2011, a szczególnie jego pierwsza po-
łowa, był dla rolnictwa 
po względem przebiegu 
pogody mało korzyst-
ny. Późna wiosna oraz 
wiosenne przymrozki, 
szczególnie w zachod-
niej części kraju, spowo-
dowały znaczne straty  
w uprawach roślin rolni-
czych, warzyw i sadów. 
Spadki temperatury w 
pierwszej dekadzie maja 
sięgały nawet do -10oC  
i spowodowały prze-

marznięcia w uprawie rzepaku a zwłaszcza 
kiełkującej właśnie na polach kukurydzy. W 
skutek tak niskiego spadku temperatury wiele 
plantacji kukurydzy, szczególnie tych po wscho-
dach, uległo przemarznięciu. Jednak siewki ku-
kurydzy które nie miały uszkodzonych stożków 
wzrostu zregenerowały się a pola nie wymagały 
ponownych przesiewów. Jak się później okazało 
przy zbiorze, plony z tych pól nie różniły się od 
zbiorów z plantacji wysiewanych powtórnie. Aby 
rolnicy nie podejmowali zbyt pochopnych decyzji 
Związek zamieścił na swojej stronie internetowej 
oraz w czasopiśmie, zalecenia jak postępować 
w sytuacji uszkodzeń mrozowych kukurydzy. 
Taka sytuacja, oraz sucha wiosna spowodowała 
znaczne straty w uprawach zbóż i rzepaku. Po-
prawa pogody, a szczególnie opady deszczu w 
trzeciej dekadzie czerwca oraz lipcu i w sierpniu 
bardzo korzystnie wpłynęły na rozwój roślin, 



zwłaszcza kukurydzy i buraków cukrowych, 
które w efekcie końcowym plonowały rekordo-
wo. Według szacunku GUS średnie plony ziarna 
kukurydzy w minionym roku wyniosły 71,8 q  
z ha. Wielu rolników zbierało plony przekracza-
jące często 100 q z ha ziarna oraz ponad 200 q 
z ha s.m. całych roślin na kiszonkę. Potwier-
dzeniem tych rekordowych plonów są wyniki 
doświadczeń odmianowych w ramach PDO 
prowadzone wspólnie przez Związek oraz CO-
BORU. Wyniki te są zamieszczone w artykule 
wstępnym niniejszego opracowania oraz na 
naszej stronie internetowej. 

Sytuacja panująca na rynku kukurydzy w 
ostatnich dwóch latach pozwala zakładać dalszy 
wzrost powierzchni uprawy tej rośliny. Sprzyjają 
temu takie zjawiska jak dobre ceny na ziarno pa-
szowe kukurydzy, dobre ceny skupu mleka a także 
wzrost zainteresowania kukurydzą jako doskonałą 
rośliną do produkcji energii odnawialnej (biogazu  
i bioetanolu). 

Wzrost zainteresowania uprawą kukurydzy 
wśród odbiorców zarówno ziarna jak i kiszonki 
na biogaz, zwiększa liczbę rolników wprowa-
dzających tę roślinę do struktury zasiewów. 
Sprzyjają temu pełen dostęp do środków produk-
cji oraz rozwijający się rynek specjalistycznych 
usług, ale również ograniczanie udziału zbóż 
w płodozmianie. Aby temu zjawisku wyjść 
naprzeciw Związek od lat prowadzi badania 
odmianowe, które powinny być dla rolników 
podstawową informacją przy podejmowaniu 
decyzji o uprawie i kierunku wykorzystania ku-
kurydzy. Na rynku znajduje się w obrocie wiele 

odmian, które nie były badane pod względem 
wartości gospodarczej dla warunków Polski  
i mogą zwiększać ryzyko jej uprawy. Związek 
corocznie organizuje dla rolników polowe 
pokazy pod hasłem „Dnia Kukurydzy”.  
W bieżącym roku zaplanowano trzy takie 
imprezy: 9 września w Podlaskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego Szepietowo woj. pod-
laskie, 16 września w gospodarstwie rolnym 
Łąka Wielka należącym do firmy TOP-
FARMS woj. wielkopolskie (dawny Kombinat 
Gola) oraz 7 października w RSPU Głuchów 
k/Łańcuta woj. podkarpackie. Te terenowe 
spotkania rolników mają pokazać praktycznie 
kompleksową wiedzę nt. technologii uprawy 
kukurydzy. 

ZAINTERESOWANYCH  
SERDECZNIE  

ZAPRASZAMY !
Związek bierze także udział w tegorocz-

nych Międzynarodowych Targach Mecha-
nizacji Rolnictwa „Polagra-Premiery 2012” 
(16-19.02.2012) organizując własne stoisko 
oraz wspólnie z FPZ „Seminarium zbożowo-
kukurydziane”. W trakcie targów, w dniu 
17 lutego br. obradować będzie także Walne 
Zebranie Związku, które nakreśli program 
działania Związku na najbliższy rok. 

***
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do 
korzystania z wydawnictw PZPK oraz infor-
macji zawartych na naszej stronie internetowej:
www.kukurydza.info.pl    

 






