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Odmiany kukurydzy zarejestrowane w 2012 r.
Zainteresowanie uprawą kukurydzy w roku 2012 spotęgowały rekordowe plony zarówno
w użytkowaniu na ziarno jak i kiszonkę w roku 2011, a częściowo zostało wymuszone koniecznością
obsiewu pól po wymarzniętych oziminach. Firmy hodowlane dość licznie zgłaszają swoje odmiany
do oficjalnego rejestru w Polsce mimo, że na rynek trafia wiele bliżej nieznanych odmian z katalogu
unijnego (CCA). W latach mniejszego popytu na nasiona, odmiany z krajowej listy będą bowiem
miały większe szanse sprzedaży.
odstawą rejestracji odmiany jest co najmniej dwuletni udział w doświadczeniach rejestrowych
i wykazanie w nich pozytywnych właściwości plonotwórczych i jakościowych, oraz spełnienie
norm OWT (odrębność od odmian już zarejestrowanych, wyrównanie morfologiczne roślin i stabilność
cech w kolejnych latach reprodukcji nasion). W drugiej połowie 2011 r. krajowy rejestr liczył 158 odmian
kukurydzy. W porównaniu z gatunkami innych roślin uprawnych ta liczba wydaje się duża, ale wobec
kilku tysięcy odmian kukurydzy w CCA, nasza lista nie jest zbyt długa. Warto zaznaczyć, że każdego roku
z krajowego rejestru ubywają odmiany z powodu upłynięcia ich 10.letniego i nie przedłużonego wpisu,
lub utraty znaczenia gospodarczego. Pożądany jest więc coroczny dopływ nowych odmian. Hodowca
zgłaszając odmianę do doświadczeń, deklaruje jej przyszłą przydatność do uprawy na ziarno, kiszonkę
lub oba kierunki użytkowania. Pod tym względem jest też sprawdzana w doświadczeniach, w jednej
z trzech grup wczesności: wczesnej, średniowczesnej lub średniopóźnej – w zależności od wyników we
wcześniej prowadzonych doświadczeniach wstępnych.
W roku 2011, spośród 36 odmian uczestniczących w badaniach na ziarno i 31 w doświadczeniach na
kiszonkę, kryteria uzasadniające zarejestrowanie spełniło 17 odmian. W lutym 2012 roku zostały one
wpisane do krajowego rejestru, uzyskując zezwolenie na legalną sprzedaż nasion oraz ewentualny udział
w doświadczeniach porejestrowych (PDOiR). W maju 2012 r. krajowy rejestr liczy 174 odmiany.
Zgodnie z zapotrzebowaniem praktyki, większość odmian jest przydatna do uprawy na ziarno. Nowo
zarejestrowane odmiany również w większości były wyhodowane z myślą o takim użytkowaniu, ale
część z nich znajdzie szersze zastosowanie, w tym do produkcji kiszonki i biogazu. Odmiany o cechach
zadeklarowanych do uprawy na kiszonkę (większa masa wegetatywna, lepsza strawność łodyg z liśćmi),
przeważnie są mniej przydatne do uprawy na ziarno. Poniżej zamieszczono charakterystyki nowych
odmian. Uszeregowano je alfabetycznie według kierunków użytkowania i grup wczesności, w których
były oceniane przed zarejestrowaniem. Litery SC i TC oznaczają odmiany mieszańcowe odpowiednio
dwuliniowe (pojedyncze) i trójliniowe; CCM – śrutę z kolb do zakiszania. Obok nazw odmian podano
nazwy firm hodowlano-nasiennych lub przedstawicieli hodowców. Charakteryzując odmiany, porównywano je z wzorcami odpowiednich grup wczesności, którymi były zestawy odmian zarejestrowanych
w poprzednich latach i dalej uczestniczących w doświadczeniach. Odmiany grup późniejszych przeważnie obficiej plonują, lecz mają większe wymagania termiczne i w gorszych warunkach obarczone
są większym ryzykiem nie dojrzenia ziarna. Odmiany wcześniejsze na ogół dają mniejsze plony. Ich
zalety to możliwość wcześniejszego zbioru i niższa wilgotność ziarna (niższe koszty suszenia). Wśród
odmian kiszonkowych z tegorocznej rejestracji pewną wyższość wykazały odmiany grupy wczesnej (nie
zarejestrowano żadnej średniowczesnej). Plonowanie nowych odmian w doświadczeniach rejestrowych
podano w tabelach.
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UŻYTKOWANIE NA ZIARNO
Grupa wczesna
ES Cirrius (Euralis). Odmiana TC, ziarnowa,
wczesność na granicy grupy wczesnej i średniowczesnej, FAO 230. Typ ziarna pośredni pomiędzy
szklistym i zębokształtnym. W porównaniu
z wzorcem grupy wczesnej, wykazuje bardzo
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duże plony ziarna. Rośliny o dobrej zdrowotności;
mała podatność na fuzariozy łodyg i kolb, a nieco
większa na głownię guzowatą kolb. Wysokość
roślin znacznie większa od średniej. Przydatna
do uprawy na ziarno w rejonach jego produkcji.
Korzystna struktura kolb predysponuje odmianę
także do produkcji CCM.
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Laurinio (KWS). Odmiana TC, wczesna, FAO
210. Typ ziarna zbliżony do szklistego. W porównaniu z wzorcem grupy wczesnej – duży
plon ziarna. Dość dobra lub średnia zdrowotność
roślin; nieco większa podatność na wyleganie
oraz porażenie przez omacnicę prosowiankę
i fuzariozę kolb. Wysokość roślin znacznie większa od średniej. Odmiana przydatna do uprawy
na ziarno w rejonach jego produkcji.
MAS 15P (Maisadour). Odmiana SC, wczesna,
FAO 200-210, najwcześniejsza spośród odmian
zarejestrowanych w 2012 roku. Typ ziarna
zbliżony do szklistego. W porównaniu z wzorcem odpowiedniej grupy wczesności daje dość
duży plon ziarna. Kolby o korzystnej strukturze
(zmniejszonym udziale rdzenia kolbowego); dobra
zdrowotność roślin wyrażająca się małą podatnością na wyleganie i stosunkowo niewielkim
porażeniem roślin przez omacnicę prosowiankę.
Wysokość roślin średnia. Odmiana przydatna
do uprawy w rejonach produkcji ziarna, także
w gorszych warunkach termicznych.
Silvinio (KWS). Odmiana TC, wczesna ziarnowa,
FAO 220. Typ ziarna pośredni. Na tle wzorca
grupy wczesnej daje duży plon ziarna. Dobra
zdrowotność roślin; mała podatność na fuzariozy
łodyg i kolb oraz na głownię guzowatą. Wysokość roślin przekracza średnią grupy wczesnej.
Struktura kolb średnia. Odmiana odpowiednia
do uprawy na ziarno na większej części obszaru
kraju.
Grupa średniowczesna
ES Albatros (Euralis). Odmiana SC, średniowczesna, FAO 230. Typ ziarna zbliżony do szklistego. Plon ziarna dość wyraźnie przewyższa
wzorzec grupy średniowczesnej, a przy tym nieco
wcześniej dojrzewa. Odmiana wykazuje dość
dobrą zdrowotność roślin z wyjątkiem fuzariozy
kolb, która może się pojawić w większej ilości.
Rośliny o wysokości znacznie przekraczającej
średnią grupy, ale bez skłonności do wylegania.
Odmiana przydatna szczególnie do uprawy na
ziarno.
Santurio (KWS). Odmiana TC, średniowczesna,
FAO 230. Typ ziarna zbliżony do szklistego. Na
tle wzorca grupy średniowczesnej plon ziarna
dość duży, wcześniejsze dojrzewanie. Dobra
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zdrowotność roślin, zwłaszcza małe porażenie
łodyg przez fuzariozy. Wysokość roślin średnia.
Przydatna do uprawy na ziarno. Dość korzystna
struktura kolb wskazuje na przydatność odmiany
do produkcji CCM.
Grupa średniopóźna
Grosso (KWS). Odmiana SC, średniopóźna, FAO
250-260. Typ ziarna pośredni. Plon ziarna duży,
względnie stabilny w latach. Średnia zdrowotność
roślin; większe porażenie kolb przez fuzariozę
i głownię guzowatą. W strukturze kolb nieco
większy udział rdzeni kolbowych. Rośliny średniej wysokości, mało podatne na wyleganie.
Odmiana przydatna do uprawy na ziarno w południowym i środkowym rejonie kraju.
Lindsey (Limagrain). Odmiana SC, średniopóźna, FAO 260. Typ ziarna zbliżony do szklistego.
Plon ziarna duży. Dobra zdrowotność roślin; nieco
większe porażenie kolb przez fuzariozę. Struktura
kolb średnio korzystna. Rośliny dość wysokie,
mało podatne na wyleganie. Przydatna do uprawy
na ziarno w południowym i środkowym rejonie
kraju oraz na CM w tych rejonach.
P9400 (Pioneer). Odmiana SC, średniopóźna,
FAO 270-280. Typ ziarna zębokształtny; w warunkach sprzyjających wegetacji i dojrzewaniu
kukurydzy odmiana wykazuje bardzo dużą zdolność plonowania i względnie szybkie dosychanie
ziarna, natomiast w warunkach wilgotnej jesieni
dojrzewa stosunkowo później. Dobra zdrowotność
roślin; podatność na podstawowe patogeny mniejsze od średniego. Rośliny dość wysokie, mało
podatne na wyleganie. Dość korzystna struktura
kolb. Przydatna do uprawy na ziarno w rejonie
o najlepszych warunkach termicznych oraz na
CM w rejonach produkcji ziarna.
UŻYTKOWANIE NA KISZONKĘ
Grupa wczesna
LG30240 (Limagrain). Odmiana SC, wczesność
na granicy grupy wczesnej i średniowczesnej,
FAO 240. Dość duży plon ogólny suchej masy,
a średni plon suchej masy kolb; udział kolb w plonie ogólnym poniżej średniej. Plon świeżej masy
roślin powyżej średniego. Dobry wigor roślin
w początkowym okresie wegetacji. Wysokość
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roślin średnia; nieco większe porażenie przez
głownię guzowatą. Strawność in vitro roślin średnia. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę
w całym kraju.

powyżej średniej, dobrej zdrowotności. Strawność
in vitro roślin powyżej średniej. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę na większej części
obszaru kraju

Konsulixx (RAGT). Odmiana SC, wczesność
na granicy grupy wczesnej i średniowczesnej,
FAO 240. Dość duży plon suchej masy ogólny
i kolb. Plon świeżej masy roślin powyżej średniej. Średni wigor roślin
w początkowym okresie
wegetacji. Wysokość roślin
nieco powyżej średniej;
dobra zdrowotność roślin.
Strawność in vitro roślin
wyższa od średniej. Odmiana przydatna do uprawy na
kiszonkę w całym kraju.

Kadryl (Kobierzyce-Smolice). Odmiana TC,
średniopóźna, FAO 280-290. Plon świeżej masy
roślin duży, plon ogólny suchej masy dość duży,
a kolb średni. Struktura plonu mniej korzystna.

P8488 (Pioneer). Odmiana
SC, wczesność na granicy grupy średniowczesnej
i średniopóźnej, FAO 250.
Kolby dojrzewają względnie później niż wegetatywne części roślin. Duży
plon ogólny świeżej i suchej masy a mniejszy plon
suchej masy kolb (mniej
korzystna struktura plonu).
Nieco słabszy wigor roślin
w początkowym okresie
wegetacji. Rośliny dość wysokie, dobrej zdrowotności.
Strawność in vitro roślin
poniżej średniej. Przydatna do uprawy na kiszonkę
w rejonie południowym
i środkowym, mniej w północnym.
Grupa średniopóźna
ES Fireball (Euralis). Odmiana SC, średniopóźna,
FAO 260. Bardzo duży plon
świeżej masy roślin oraz
plon ogólny suchej masy
i kolb. Dobry wigor roślin w
początkowym okresie wegetacji. Rośliny wysokości
6
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Wysokość roślin średnia, zdrowotność roślin dość
dobra. Strawność in vitro roślin niższa od średniej. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę
szczególnie w południowym rejonie kraju.
LG30275 (Limagrain). Odmiana SC, średniopóźna, FAO 260. Duży plon ogólny świeżej i suchej
masy, a średni plon suchej masy kolb. Udział
kolb w plonie ogólnym suchej masy mniejszy
od średniej. Dobry wigor roślin w początkowym
okresie wegetacji. Rośliny średniej wysokości;
w doświadczeniach, kolby w większym stopniu
ulegały porażeniu przez głownię guzowatą.
Strawność in vitro roślin wyższa od średniej.
Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę
w południowym i środkowym rejonie kraju.
MAS 27L (Maisadour). Odmiana SC, wczesność
na granicy grupy średniowczesnej i średniopóźnej, FAO 250. Kolby dojrzewają względnie wcze-

śniej niż wegetatywne części roślin. Plon świeżej
masy mniejszy, a plon suchej masy ogólny oraz
kolb większe od wzorca. Wysokość roślin średnia,
zdrowotność roślin dobra. Przydatna do uprawy
na kiszonkę w całym kraju.
Rafinio (KWS). Odmiana SC, średniopóźna, FAO
260. Bardzo duży plon świeżej oraz ogólny suchej
masy i suchej masy kolb. Korzystna struktura
plonu. Dość dobry wigor roślin w początkowym
okresie wegetacji. Rośliny wysokości powyżej
średniej, dobrej zdrowotności. Strawność in vitro
roślin powyżej średniej. Odmiana przydatna do
uprawy na kiszonkę w całym kraju.
dr inż. Jerzy Siódmiak
COBORU Słupia Wielka

Integrowana ochrona kukurydzy od 2014 roku
Od stycznia 2014 roku w całej Unii Europejskiej obowiązywać będzie integrowana ochrona
roślin przed agrofagami, a której nakaz stosowania w państwach członkowskich nakłada dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
oncepcja integrowanej ochrony roślin,
która początkowo była integralną częścią
tzw. integrowanej produkcji to odpowiedź na nadmierne skażenie środowiska nawozami sztucznymi oraz środkami ochrony roślin, które zachwiały
równowagę w ekosystemach. Sama Integrowana
Produkcja (IP) wg definicji opracowanej przez
IOBC jest „systemem prowadzenia gospodarstw,
zabezpieczającym produkcję wysokiej jakości
środków żywności i innych produktów, wykorzystując zasoby naturalne i mechanizmy regulujące
w miejsce środków stanowiących zagrożenie oraz
w celu zabezpieczenia zrównoważonego rozwoju”.
Z kolei poprzez integrowaną ochronę wg IOBC
rozumie się zwalczanie agrofagów (chwastów,
chorób i szkodników) przy użyciu wszystkich
dostępnych metod zgodnie z wymaganiami ekonomicznymi, ekologicznymi i toksykologicznymi,
które dają pierwszeństwo naturalnym czynnikom
ograniczającym i ekonomicznym progom zagrożenia. Definicja ta wskazuje, że od 2014 roku
szczególnie propagowane będą w integrowanej
ochronie metody niechemiczne (agrotechniczne,
hodowlane, biologiczne), natomiast metoda chemiczna będzie musiała być stosowana w sposób
bardziej racjonalny i dopiero w ostateczności,
gdy inne sposoby okażą się niewystarczające do
ograniczania zagrożenia ze strony organizmów
szkodliwych.
Nowe zasady ochrony roślin obowiązywać
będą dla wszystkich gatunków roślin uprawnych, w tym kukurydzy – zarówno pastewnej
jak i cukrowej.
Kukurydza jest rośliną, której zagraża wiele
organizmów szkodliwych. Najważniejszą grupę stanowią obecnie chwasty, których masowe
wystąpienie może doprowadzić nawet do 100%
strat w plonach. Chwasty obok konkurowania
z kukurydzą o składniki pokarmowe, wodę
i światło cechuje szybszy wzrost w mniej sprzyjających warunkach pogodowych, stąd też są
lepiej przystosowane do środowiska aniżeli
ciepłolubna kukurydza.

K
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Ostatnie kilkanaście lat pokazało także, że
nie tylko chwasty poważnie zagrażają plonom
kukurydzy. Wraz z rosnącym areałem uprawy
tej rośliny, stosowaniem licznych uproszczeń
agrotechnicznych, a zwłaszcza występowaniem
korzystnych warunków pogodowych, w wielu
regionach kraju zaczęła wzrastać szkodliwość
szkodników, których liczba przekroczyła ostatnio 30 gatunków. Szacuje się, że średnie straty
w plonach kukurydzy powstające w następstwie
żerowania tej grupy agrofagów wynoszą w skali
kraju 15–20%. Obok szkodliwości bezpośredniej,
z ich obecnością wiąże się także szkodliwość pośrednia związana z pogorszeniem zdrowotności
zasiewu i spadku jakości plonu.
Trzecią grupą agrofagów zagrażającą zasiewom
kukurydzy są choroby. Ich wystąpieniu sprzyjają
stanowiska bogate w materiał infekcyjny, korzystny układ warunków pogodowych, podatność
odmian na porażenie, a zwłaszcza uszkodzenia
tkanek powstające m.in. w następstwie żerowania
szkodników. Liczba sprawców odpowiedzialnych
za rozwój chorób kukurydzy jest bardzo duża,
gdyż obejmuje około 400 patogenów. Choroby
obok zmniejszenia wysokości plonu kukurydzy
wpływają na pogorszenie się jego jakości. Ponadto
niektórzy sprawcy mogą wytwarzać i kumulować
w roślinach groźne mikotoksyny, których poziom
zawartości w ziarnie oddawanym do skupu poddawany jest restrykcyjnej kontroli.
Pomimo, że zagrożenie ze strony agrofagów
jest duże i najprawdopodobniej będzie nadal
wzrastać, to walka z nimi już teraz nie należy
do czynności łatwych, zwłaszcza po wycofaniu
z użycia wielu substancji aktywnych (m.in. atrazyny, karbofuranu itd.), które były składnikiem
czynnym szeregu preparatów chemicznych z powodzeniem stosowanych do ochrony zasiewów
przed chwastami oraz szkodnikami (w przypadku chorób kukurydzy i zarejestrowanych do ich
zwalczania fungicydów to w Polsce niewiele się
zmieniło), stąd też uzasadniony jest niepokój
plantatorów o przyszłą ochronę tej rośliny przed
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organizmami szkodliwymi. Powstaje zatem pytanie – co się zmieni po 2013 roku?
Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo
prosta – w integrowanej ochronie zmianie musi
ulec podejście do ochrony roślin, która nie ma
polegać na bezwzględnej walce z organizmami
szkodliwymi, ale na takim kontrolowaniu ich
liczebności poprzez różnego rodzaju działania,
które do minimum ograniczą ich wpływ na wysokość oraz jakość plonu. Działania te nie będą
różniły się od tych jakie obecnie się stosuje, przy
czym pierwszeństwo w użyciu będą miały metody niechemiczne (agrotechniczne, hodowlane
i biologiczne), wśród których wiele czynności
można zaliczyć do działań profilaktycznych.
Do najważniejszych działań agrotechnicznych pozwalających ograniczyć liczebność niektórych chwastów, chorób i szkodników zaliczyć
można m.in.
• wybór odpowiedniego stanowiska pod siew,
które zapewni roślinom optymalny rozwój,
a jednocześnie będzie charakteryzować się
dobrym stanem fitosanitarnym,
• zwiększone wykorzystanie płodozmianu jako
podstawowej metody ograniczania zagrożenia
ze strony szczególnie uciążliwych gatunków
szkodliwych, w tym organizmu kwarantannowego jakim jest stonka kukurydziana,
• wykorzystanie wszystkich podstawowych zabiegów mechanicznych gleby z pominięciem
bądź ograniczonym zastosowaniem uproszczeń agrotechnicznych (systemów bezorkowych, siewu bezpośredniego itp.), zarówno
dla potrzeb ograniczania zachwaszczenia jak
i liczebności niektórych szkodników glebowych,
• zakup kwalifikowanego materiału siewnego
warunkującego prawidłowy rozwój roślin,
• zastosowanie izolacji przestrzennej pomiędzy
kukurydzą a ubiegłorocznymi polami pokukurydzianymi, zbożami ozimymi, trawami
wieloletnimi, a także roślinami-gospodarzami
wielu gatunków szkodników oraz sprawców
chorób,
• przeprowadzenie zbilansowanego nawożenia,
ze szczególnym uwzględnieniem azotu, którego nadmiar sprzyja opanowywaniu roślin
przez niektóre szkodniki oraz choroby,
• terminowe zebranie plonu, gdy tylko osiągnie
dojrzałość zbiorczą,
2(41) 12

• dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych
i ich głębokie przyoranie jeszcze przed nastaniem zimy,
• usuwanie porażonych przez choroby lub opanowanych przez szkodniki resztek pożniwnych poprzez ich wykorzystanie do produkcji
brykietu.
Bardzo ważne miejsce w integrowanej ochronie zajmuje metoda hodowlana, która polega na
wysiewie takich odmian kukurydzy, które są
mniej podatne na porażenie przez choroby oraz
uszkodzenie przez szkodniki. Badania COBORU,
IOR-PIB, a także prowadzone na niektórych
uczelniach wyższych dowiodły, że niektóre odmiany są dwu, a nawet trzykrotnie słabiej uszkadzane przez agrofagi aniżeli najwrażliwsze.
W przypadku podatności odmian na agrofagi
należy dobierać do uprawy mieszańce:
– mniej podatne na głownię guzowatą, fuzariozę kolb oraz fuzariozę łodyg,
– mniej podatne na żerowanie ploniarki zbożówki i omacnicy prosowianki.
W ostatnich latach zwrócono także uwagę,
że jedną z cech różnicującą podatność odmian
kukurydzy na niektóre organizmy szkodliwe
może być ich wczesność. Wskazano m.in., że
odmiany szybko rosnące na początku wegetacji
są mniej narażone na uszkodzenia powodowane przez ploniarkę zbożówkę, ale jednoczenie
odmiany wczesne są chętniej zasiedlane przez
omacnicę prosowiankę w rejonach jej licznego
występowania. Dodatkowo wczesność mieszańców uzależnia ich uprawę w określonych
regionach kraju, stąd też należy tak dobierać
odmiany, aby w danych warunkach glebowoklimatycznych znalazły odpowiednie warunki
do rozwoju, co z kolei zwiększa ich tolerancję
na niektóre agrofagi.
W integrowanej ochronie ważne jest również to, aby wysiewać odmiany nowe, które są
rezultatem aktualnego postępu hodowlanego,
przez co lepiej sobie radzą ze zmieniającymi
się warunkami środowiska, a dodatkowo obok
mniejszej podatności na agrofagi zachowują
wysoką plenność.
Do metod niechemicznych zalicza się również
ochronę biologiczną, niemniej jest to forma
interwencyjnej ochrony zasiewu przed konkretnym gatunkiem tj. omacnicą prosowianką a nie
zabieg profilaktyczny. Polega ona na wykładaniu
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biopreparatów zawierających pasożyta jaj omacnicy zwanego kruszynkiem (Trichogramma
spp.). Pewnym elementem walki biologicznej
jest także dbanie o naturalnie występujących
w uprawach kukurydzy wrogów naturalnych
wielu szkodników. Do takich wrogów zalicza
się przede wszystkim: chrząszcze z rodziny
biegaczowatych, kusaki, pająki, biedronkowate,
złotookowate, bzygowate oraz inne pasożytnicze
muchówki, błonkówki, pluskwiaki itp. Należy
więc dążyć do zapewnienia im optymalnych
warunków dla rozwoju, tak aby stały się sprzymierzeńcami człowieka w walce z niektórymi
gatunkami szkodliwymi. Można to uczynić
poprzez pozostawianie oczek wodnych, nie
osuszanie terenów wilgotnych, pozostawianie
zarośli śródpolnych, zachowanie niewielkiego
rezerwuaru chwastów (niektóre kwitnące gatunki dostarczają nektar np.: bzygom) itp.
Dyskusyjną kwestią w Polsce jest wykorzystywanie w integrowanym programie ochrony
kukurydzy przed omacnicą prosowianką odmian
transgenicznych (GMO), które produkując białko
Cry1Ab gwarantują niemal 100% odporność na
żerowanie tego gatunku. Taka forma ochrony
jest uzasadniona tylko w regionach masowego
występowania omacnicy prosowianki, gdyż
odmiany kukurydzy transgenicznej pozwalają
jedynie rekompensować straty powodowane
przez gąsienice, ale same nie plonują wyżej aniżeli ich odpowiedniki konwencjonalne na bazie
których zostały wytworzone. W wielu krajach
kukurydza z genem odporności na omacnicę
prosowiankę zaliczana jest do metod integrowanych, niemniej w Polsce z uwagi na zakaz obrotu
materiałem siewnym roślin GMO i kontrowersje
jakie wzbudzają trudno jest przewidzieć kiedy
będą wdrożone do krajowego programu ochrony
kukurydzy przed szkodnikami.
Bez wątpienia jedną z najważniejszych metod
wykorzystywanych w ochronie kukurydzy przed
agrofagami jest walka chemiczna. Skierowana
jest ona w przeważającej mierze na ograniczanie
zagrożenia ze strony chwastów, które trudno
zwalczać jedynie metodami mechanicznymi,
a także do ograniczania liczebności niektórych szkodników i sprawców chorób. Metoda
chemiczna nadal będzie zalecana do ochrony
kukurydzy po 2013 roku i nic w tej kwestii się
nie zmieni. Ważne będzie jedynie to, że będzie
10

musiała być stosowana z większą rozwagą aniżeli obecnie, a przede wszystkim będzie musiała
być używana jedynie w ostateczności, gdy zagrożenie ze strony gatunków szkodliwych będzie
duże. Stosując ochronę chemiczną w ramach
integrowanej ochrony trzeba będzie zwracać
uwagę na następujące kwestie:
• preparaty chemiczne powinny być stosowane tylko w ostateczności, gdy zagrożenie
ze strony danego gatunku szkodliwego jest
wysokie,
• celem ochrony chemicznej nie jest bezwzględna walka z organizmami szkodliwymi
lecz jedynie sterowanie ich liczebnością do
poziomu nie zagrażającego znacząco plonom
– niewielkie nasilenie występowania niektórych agrofagów jest wręcz wskazane, gdyż
stymuluje odporność roślin lub też sprzyja
rozwojowi organizmów pożytecznych,
• przy zwalczaniu niektórych wczesnowiosennych chorób i szkodników należy wybierać
zaprawy nasienne aniżeli preparaty nalistne
(z reguły o szerokim spektrum działania),
• podejmując decyzję o ochronie chemicznej
należy uwzględniać progi ekonomicznej
szkodliwości jeśli zostały ustalone dla danego
gatunku agrofaga,
• preparaty chemiczne należy stosować w zalecanych dawkach i w optymalnych terminach
zwalczania wybranych agrofagów (uwzględniając monitoring występowania gatunków
szkodliwych),
• możliwe będzie stosowanie dawek obniżonych oraz dawek dzielonych na co zezwalają
unijne przepisy,
• środki ochrony roślin z różnych grup chemicznych należy stosować przemiennie,
tak aby zmniejszyć do minimum ryzyko
uodparniania się agrofagów na zastosowane
substancje aktywne,
• należy wybierać preparaty selektywne (jeżeli
takie są zarejestrowane) lub o niskiej toksyczności,
• termin zabiegu dobierać tak, aby nie powodować wysokiej śmiertelności organizmów
pożytecznych,
• należy rozpoznać miejsca najliczniejszego
występowania agrofagów, co pozwala stosować zabiegi pasowe lub brzegowe, z pominięciem ochrony całego łanu,
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• zabiegi ochrony roślin należy przeprowadzać
w temperaturach optymalnych dla działania
wybranego preparatu (większość działa skutecznie w temp. do + 20oC) i w warunkach
pogodowych warunkujących ich niezakłócone działanie,
• tam, gdzie to możliwe stosować adiuwanty,
• zwracać uwagę na toksyczność preparatów
dla pszczół, na prewencję wyznaczoną dla
tych owadów oraz na możliwość stosowania
insektycydów na rośliny pokryte spadzią,
które to informacje znajdują się w etykietachinstrukcjach stosowania.
W integrowanej ochronie roślin przed agrofagami bardzo ważny jest monitoring występowania organizmów szkodliwych, który ma
udzielić odpowiedzi na temat liczebności gatunku zwalczanego, jego potencjalnej szkodliwości,
a zwłaszcza potrzeby i terminu wykonania zabiegów zwalczających. Integrowana ochrona roślin
nie dopuszcza bowiem stosowania interwencyjnych zabiegów na „ślepo” bez wcześniejszego
sprawdzenia stanu fitosanitarnego zasiewu.
Konieczne będzie więc sukcesywne kontrolowanie obecności najważniejszych agrofagów
dla potrzeb określenia celowości ich zwalczania
oraz wskazania optymalnego terminu ewentualnego zabiegu chemicznego lub biologicznego.
Plantator będzie więc zobowiązany do stałego
monitorowania uprawy za pomocą różnych
metod – np.: bezpośrednich obserwacji roślin,
wykonania odkrywek glebowych, zastosowania pułapek feromonowych lub świetlnych,
zastosowania tablic kolorowych lub naczyń itp.
Pomocne będą również odczyty z monitoringu
prowadzonego przez PIORiN oraz IOR–PIB,
a które są podawane na oficjalnych stronach
internetowych tych jednostek.
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Reasumując należy podkreślić, że integrowana ochrona roślin nie wprowadza rewolucji
w ochronie roślin, a jedynie pozwala zracjonalizować działania ochronne, tak aby były one
korzystne zarówno dla gospodarującego jak
i otaczającego środowiska. Nie jest to także
zupełna nowość, bowiem integrowaną ochronę
stosują w Polsce od kilku już lat te gospodarstwa,
które zdecydowały się wprowadzić Integrowaną
Produkcję, a która regulowana jest przepisami
ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003
roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849) oraz
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie
integrowanej produkcji (Dz. U. z 2010 r. Nr 256,
poz. 1722 ze zm.).
Aby wspomóc plantatorów kukurydzy
w pozyskaniu wiedzy na temat podstawowych
zaleceń obowiązujących w integrowanej ochronie tej rośliny przed agrofagami IOR-PIB opracował metodykę Integrowanej Produkcji Kukurydzy, którą z kolei zatwierdził Główny Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Metodykę tą
można pobrać ze strony internetowej PIORiN
(www.piorin.gov.pl). Dodatkowo IOR-PIB wydał
w ramach Programu Wieloletniego monografię pt.: „Integrowana Produkcja Kukurydzy”,
w której szeroko omówiono zagadnienia ochrony
roślin wg nowych zaleceń.
dr inż. Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
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Szkodniki w uprawach kukurydzy
Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy. Obecnie kukurydza znajduje wykorzystanie w przemyśle spożywczym, paszowym oraz
energetycznym. Zwiększający się areał uprawy kukurydzy, niski udział roślin pozazbożowych
w płodozmianie oraz zmiany klimatu powodują, iż z roku na rok plantacje atakowane są w coraz
większym stopniu przez szkodniki. W wyniku ich żerowania średnie straty plonu szacuje się na
poziomie około 20%. Często zdarza się, że przy masowych uszkodzeniach młodych roślin staje
się niezbędna likwidacja plantacji. Występowanie szkodników niesie za sobą również szkodliwość
pośrednią, ponieważ rośliny mogą być bardziej podatne na infekcje ze strony patogenów oraz
inwazji innych szkodników.
ednym z groźniejszych szkodników kukurydzy jest omacnica prosowianka (Ostrinia
nubilalis). W 2005 roku gąsienice tego motyla powodowały straty już w 40% ogólnej powierzchni
zasiewów kukurydzy, co w przeliczeniu na plon
wyniosło około 460 tys. t. Szkody generowane
przez omacnicę prosowiankę w rejonach o intensywnej uprawie kukurydzy mogą sięgać nawet
60-80%, a miejscami nawet do 100% roślin.
Znaczące zniszczenia łatwo zauważyć w rejonie
południowej Polski, gdzie kukurydzę uprawia się
często w monokulturze. Inwazja gąsienic omacnicy prosowianki rozpoczyna się od końca lipca,
kiedy to młode osobniki wgryzają się do wnętrza
łodyg i kolb. Rezultatem żeru jest spadek jakości
i ilości plonu. W miejscu znacznego uszkodzenia łodygi, może dochodzić do jej łamania, co
komplikuje zbiór kolb.
Jedną ze skuteczniejszych metod zmniejszania uszkodzeń powodowanych przez omacnicę
prosowiankę jest właściwa agrotechnika. Należy
ograniczyć uprawę kukurydzy w monokulturze
oraz unikać sąsiedztwa z innymi plantacjami
kukurydzy. Rośliny, na których występował
szkodnik należy ściąć możliwie blisko gleby,
a następnie głęboko przyorać. Kolejną metodą
jest wybór odmian mniej podatnych na żerowanie
omacnicy prosowianki. Na świecie już od dłuższego czasu stosuje się transgeniczne odmiany
kukurydzy. W spisie odmian Unii Europejskiej
można znaleźć odmiany linii MON 810. Z omacnicą prosowianką można również walczyć preparatami chemicznymi, takimi jak Karate Zeon
050 CS, czy Proteus 110 OD. Alternatywnym
rozwiązaniem może być biologiczne zwalczanie
tego szkodnika biopreparatami zawierającymi
poczwarki Kruszynka (Trichogramma).
Innym bardzo groźnym szkodnikiem w uprawie kukurydzy jest ploniarka zbożówka (Osci-
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nella frit). Gatunek tej muchówki spotykany
jest na terenie całego kraju, jednak największe
szkody powoduje w chłodniejszych rejonach
Polski. Ploniarka zbożówka może powodować
w skali roku 10% strat plonu. Zdarza się jednak,
iż miejscami larwy powodują straty 40-50%.
Szkody powodują głównie larwy, atakując
rośliny w bardzo wczesnych fazach rozwojowych. Wgryzają się one do wnętrza roślin,
aż do zawiązków najmłodszych liści. Na ogół
widocznymi uszkodzeniami są przejaśnienia
występujące wzdłuż blaszki liściowej oraz małe,
okrągłe otworki. W ten sposób zmniejsza się
powierzchnia asymilacyjna liści, rośliny mają
zróżnicowaną wysokość, występuje opóźnienie
w osiąganiu kolejnych faz rozwojowych a wytwarzane kolby są mniejsze i słabiej zaziarnione. Poza tym uszkodzenia tego typu powodują
łatwiejsze wnikanie patogenów i w następstwie
porażenia chorobami. W momencie kiedy larwy
uszkadzają stożek wzrostu rośliny karłowacieją,
wytwarzają więcej pędów bocznych niezawiązujących kolby.
Jedną z metod ograniczania uszkodzeń powodowanych przez ploniarkę zbożówkę jest
wykonywanie siewu w optymalnym terminie
agrotechnicznym oraz izolowanie przestrzenne
plantacji od upraw zbożowych i użytków zielonych. Można również stosować zaprawy nasienne, takie jak Nuprid 600 FS. Istnieje również
możliwość przeprowadzenia oprysku w fazie
trzeciego liścia preparatami Karate Zeon 050
CS, czy Proteus 110 OD.
Na plantacjach kukurydzy często duże straty
powodują szkodniki glebowe, np. drutowce,
pędraki oraz rolnice. Wyjątkowo duże natężenie występowania tych szkodników zauważane
jest na polach, gdzie kukurydza uprawiana jest
w monokulturze lub po roślinach wieloletnich,

KUKURYDZA

13

Fot. 1, 2. Uszkodzenia powodowane przez omacnicę prosowiankę
(fot. A. Weber)

np. trawach, czy motylkowych. Drutowce, to larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych (Elateridae). Młode osobniki żywią się pęczniejącymi
w glebie ziarniakami i uszkadzają korzenie, co
powoduje widoczne na polu braki w obsadzie roślin. Zdarza się, że u starszych roślin podgryzają
łodygę, w efekcie czego roślina zamiera. Pędraki
- to larwy chrabąszczy (Melolontha). Najbardziej szkodliwe dla upraw rolniczych są larwy
chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha),
guniaka czerwczyka (Amphimallon solstitiale)
oraz ogrodnicy niszczylistki (Phyllopertha horticola). Pędraki wyjadają pęczniejące ziarno oraz
podgryzają młode korzenie, co może skutkować
więdnięciem, żółknięciem a nawet zasychaniem
młodych roślin. Innym szkodnikiem glebowym
to rolnice, gąsienice motyli z rodziny sówkowatych (Noctuidae). Ich szkodliwość dotyczy

zarówno części podziemnych, jak i nadziemnych
roślin. Gąsienice podgryzają siewki, młode liście
a nawet korzenie. Najczęściej rezultatem tego jest
zamieranie całych roślin. Ponadto uszkodzone
przez rolnice liście mają mniejszą powierzchnię
asymilacyjną, co prowadzi do spadku plonu. Rośliny, u których doszło do uszkodzenia korzeni
mogą wylegać, charakterystycznie wyginając się
ku górze. Ostatnimi czasy spotyka się również
uszkodzenia miękkich ziaren w kolbie.
Agrotechnicznymi metodami zwalczania
szkodników glebowych mogą być głęboka orka
i przykrycie resztek pożniwnych. Należy również dokładnie niszczyć chwasty w uprawie, co
zmniejsza ilość potencjalnych miejsc do złożenia
jaj oraz zmniejsza bazę pokarmową dorosłych
osobników. W zwalczaniu larw drutowców,
pędraków oraz rolnic można stosować zaprawę
nasienną Nuprid 600 FS oraz w przypadku rolnic preparaty nalistne: Karate Zeon 050 CS lub
Fastac 100 EC.

Fot 3. Uszkodzenia powodowane przez ploniarkę
zbożówkę (fot. A. Weber)

Fot. 4. Dorosły osobnik ploniarki zbożówki
na liściu kukurydzy (fot. A. Weber)
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Coraz częstszym problemem w uprawie kukurydzy są mszyce (Aphidoidea). Ich szkodliwość
może być niebezpieczna w głównej mierze przez
występowanie kilkukrotnych nalotów w trakcie
wegetacji roślin oraz długiego okresu żerowania.
Szkodnik ten, przez specjalny aparat gębowy
nakłuwa i wysysa soki z roślin, co prowadzi do
ich więdnięcia. Ponadto wydalanie przez owady
słodkiej spadzi prowadzi do wtórnych infekcji
roślin. Mszyce nakłuwając kolejne rośliny mogą
przenosić wiele chorób, takich jak: rdzę, głownie guzowatą oraz fuzariozę. Jedną z metod
ograniczających występowanie mszyc może być
zastosowanie oprysku preparatem Karate Zeon
050 SC. W okresie od wiechowania roślin aż do
zbioru plonu nie ma możliwości nie chemicznego
ograniczania liczebności tego szkodnika.
Ostatnimi czasy dużym zagrożeniem dla
powodzenia upraw kukurydzy na całym świecie stała się zachodnia kukurydziana stonka
korzeniowa (Diabrotica virgifera). Najliczniej
występuje ona na terenie Ameryki Północnej,
natomiast w Europie po raz pierwszy odnotowano ją w Serbii w 1999 roku. Od tego momentu
szkodnik ten rozpowszechniał się na terenie
całego kontynentu. W Polsce zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową po raz pierwszy
zaobserwowano w 2005 roku w województwie
podkarpackim. W rozwoju tego owada najgroźniejszym stadium jest larwa. Żerowanie tego
osobnika na korzeniach utrudnia pobieranie
wody, składników pokarmowych oraz powoduje
wyleganie roślin. Natomiast dorosłe osobniki poprzez wyjadanie kwiatów mogą zakłócać proces
zapylania roślin. Najbardziej mobilnym stadium
jest chrząszcz, który może przemieszczać się na
duże odległości. Zachodnia kukurydziana stonka
korzeniowa jest organizmem kwarantannowym,
dlatego w przypadku wystąpienia szkodnika
na polu w zwalczaniu trzeba dostosować się do
rozporządzenia MRiRW. Z metod agrotechnicznych można zastosować głęboką orkę jesienną
oraz dokładne rozdrabianie resztek pożniwnych.
Środkami chemicznymi istnieje możliwość zwalczania jedynie chrząszczy preparatem Proteus
110 OD. Niestety do tej pory nie zarejestrowano
środka chemicznego do zwalczania larw tego
owada.
Omawiając szkodniki kukurydzy należy
również wspomnieć o gryzoniach, zwierzynie
2(41) 12

Fot. 5,6. Szkody powodowane przez dziki na plantacji kukurydzy (fot. A. Weber)

łownej i ptactwie. Wyjadają one ziarno, zjadają
całe kolby kukurydzy niszcząc przy tym rośliny. Duże ryzyko wystąpienia tych szkodników
zwiększa się, kiedy plantacja sytuowana jest
w bliskim sąsiedztwie z lasami. Aby ograniczyć
szkodliwość zwierzyny łownej można zastosować środki odstraszające, takie jak: Hukinol lub
Quinolen. Istnieje możliwość stosowania metod
mechanicznych np.: ogrodzenia.
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Omacnica prosowianka na sorgu i kukurydzy
Sorgo cukrowe (Sorghum bicolor) to coraz powszechniej spotykana roślina w wielu gospodarstwach zlokalizowanych na obszarze kraju, a w szczególności tam, gdzie dominuje produkcja
zwierzęca. Wysiewane jest albo samodzielnie albo w pasach naprzemiennie z kukurydzą. Sorgo
cukrowe wykorzystywane jest głównie na kiszonkę, a w mniejszym stopniu na zielonkę. Poprzez
wysiew odpowiednio wczesnych odmian można także pozyskiwać z niego nasiona.
mimo, że omacnica prosowianka kojarzona jest
oczątkowo pojawienie się większej liczby
gównie z kukurydzą to należy pamiętać, że jest
pól obsianych sorgiem traktowano jako alto owad wielożerny. W samych tylko USA doliternatywę dla kukurydzy uprawianej na kiszonkę,
czono się, że gąsienice tego motyla uszkadzają
niemniej późniejsze badania pokazały, że sorgo
do 233 gatunków różnych roślin, wśród których
pod kątem żywieniowym nie jest w stanie w pełni
wymieniane jest również i sorgo.
zastąpić kukurydzy, acz jest cennym dodatkiem
W Polsce zakres roślin żywicielskich omacnipokarmowym. Ponadto jako roślina lepiej radząca
cy prosowianki nie został dokładnie przebadany,
sobie w niesprzyjających warunkach glebowo-kliniemniej już w latach pięćdziesiątych ubiegłego
matycznych może być uzupełniającym źródłem
wieku wskazano, że owad ten uszkadzał również
surowca do produkcji pasz w okresach nie sprzyi sorgo, niemniej nie podatno jak wielkie to były
jających wysokiemu plonowaniu kukurydzy.
uszkodzenia i jaki był ich wpływ na plon.
Pomimo, że sorgo obecne jest w Polsce od co
Badania własne przeprowadzono w latach
najmniej kilkudziesięciu już lat, to jednak do2008-2010 w okolicach Rzeszowa na polach
piero w ostatnim okresie zyskało na znaczeniu.
doświadczalnych IOR–PIB, gdzie szkodliwość
Wtedy też zaczęto interesować się wybranymi
omacnicy prosowianki jest jedną z najwyższych
zagadnieniami z zakresu ochrony tej rośliny przed
w kraju. Ponieważ sorgo jest bardzo często upraagrofagami. Bez wątpienia jednym z najważniejwiane tuż obok kukurydzy, stąd też zostało wyszych problemów jakim należało się zająć było
siane w obecności zarówno kukurydzy pastewnej
opracowanie podstaw jego odchwaszczania, tak
odmiany Wilga, jak i dodatkowo kukurydzy
aby skutecznie zwalczyć jak największe spektrum
cukrowej odmiany Candle.
chwastów bez uszkodzenia rośliny uprawnej
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji
herbicydami stosowanymi zwykle do kukurydzy.
wykazano, że rośliny sorgo nie były atrakcyjnym
W rezultacie podjętych badań przetestowano
źródłem pokarmu dla gąsienic omacnicy prosowiele preparatów i wskazano, które są najskuwianki, które w latach badań uszkodziły jedynie
teczniejsze do odchwaszczania sorgo.
od 3,0 do 16,2% roślin. W tym samym czasie
Niewiele jednak informacji można znaleźć
najbardziej atakowana przez szkodnika była
na temat innych zagrożeń dla tej rośliny, a które
rosnąca tuż obok kukurydza cukrowa (od 89,5
związane są z występowaniem chorób i szkoddo 93,0% roślin uszkodzonych) oraz nieznacznie
ników. Wychodząc naprzeciw konieczności
słabiej kukurydza pastewna (od 58,0 do 80,2%
opracowania w najbliższej perspektywie prograroślin uszkodzonych).
mu ochrony tej rośliny przed najważniejszymi
Z gospodarczego punktu widzenia ważnymi
agrofagami, Terenowa Stacja Doświadczalna
uszkodzeniami były także złomy łodyg, które
Instytutu Ochrony Roślin–PIB w Rzeszowie od
obniżają wysokość plonu. W latach badań sorgo
kilku już lat prowadzi kompleksowe badania nad
było niemal wolne od złomów, gdyż jedynie od
rozpoznaniem składu gatunkowego wybranych
0,7 do1,5% roślin wykazywało tego typu objawy
organizmów szkodliwych dla tej rośliny oraz
żerowania szkodnika. Zupełnie odwrotna sytuacja
określenia ich szkodliwości. Informacje te są
wystąpiła u obu rodzajów kukurydzy, gdzie gąsieniezbędne do kolejnego etapu badan jakim jest
nice były odpowiedzialne za powstanie złomów
testowanie różnych metod ochrony tej rośliny
u 34,7-66,7% roślin kukurydzy cukrowej oraz
przed agrofagami.
u 29,7-52,5% roślin kukurydzy pastewnej. RówNiewielki wycinek już zrealizowanych badań
nież w odniesieniu do liczby złamanych wiech,
dotyczył podatności srogo cukrowego (odmiana
które z reguły są uszkadzane na początku okresu
Sucrosorgo 506) na omacnicę prosowiankę. Po-
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żerowania szkodnika stwierdzono, że u sorgo
jedynie od 0,2 do 0,5% roślin miało tego typu
uszkodzenia. Z kolei u obu rodzajów kukurydzy
procent złamanych wiech zawierał się w przedziale od 6,5 do 21,7.
Bardziej dokładne analizy polegające na rozcinaniu roślin potwierdziły wcześniejsze obserwacje, że sorgo było sporadycznie zasiedlane przez
gąsienice omacnicy prosowianki. Wykazano bowiem, że średnio w jednej roślinie żerowało zaledwie od 0,1 do 0,2 sztuk gąsienic, które wygryzły
w łodydze średnio od 0,1 do 0,5 sztuk otworów,
a także od 0,1 do 0,3 sztuk kanałów żerowych,
których długość nie przekraczała 8,2 cm.
Największy w latach badań obraz uszkodzeń
powodowanych przez omacnicę
prosowiankę stwierdzono u kukurydzy cukrowej, gdzie w jednej
roślinie żerowało średnio od 2,2 do
4,4 sztuk gąsienic. Wygryzły one
średnio od 3,3 do 5,5 sztuk otworów w łodydze oraz od 2,6 do 3,7
sztuk kanałów żerowych, których
średnia długość dochodziła do
36,5 cm.
Nieznacznie mniej owadów
wykryto w roślinach kukurydzy
pastewnej, gdzie żerowało średnio
od 1,5 do 2,8 sztuk gąsienic, które
wygryzły w łodydze od 2,4 do 3,5
sztuk otworów oraz od 1,9 do 2,2
sztuk kanałów żerowych, których
średnia długość nie przekraczała
20,1 cm.
Uzyskane wyniki badań przedstawiono
w uproszczeniu w tabelach 1 i 2.
Próbując wyjaśnić dlaczego rośliny sorgo
były nielicznie uszkadzane przez omacnicę
prosowiankę pomimo, że jest to jedna z jego
roślin żywicielskich można wskazać, że najprawdopodobniej wynika to obecności w tkankach glukozydów cyjanogennych, z których
uwalniany jest cyjanowodór (kwas pruski). Jak
wykazały amerykańskie badania, obecność tej
naturalnej toksyny w tkankach jest najwyższa
w początkowym okresie wegetacji roślin, lecz
w raz z ich wzrostem ulega obniżeniu, co z kolei
ułatwia szkodnikowi żerowanie. Widoczne jest
to na przykładzie szkodliwości poszczególnych
pokoleń omacnicy prosowianki. Przykładowo
2(41) 12

w niektórych stanach USA, gdzie omacnica
rozwija 2-3 pokolenia w ciągu roku, największą
szkodliwością odznacza się druga lub trzecia
generacja szkodnika, która pojawia się, gdy rośliny są już w zaawansowane we wzroście i gdy
koncentracja cyjanowodoru jest niższa niż na
początku wegetacji. Zbliżona sytuacja jest we
Francji, gdzie sorgo uszkadza głównie trzecie
pokolenie omacnicy prosowianki.
W Polsce z kolei, gdzie szkodnik rozwija zwykle
jedno pokolenie w ciągu roku, termin jego pojawu
(czerwiec/lipiec) zbiega się najprawdopodobniej w
czasie z dość wysoką jeszcze koncentracją kwasu
pruskiego w tkankach sorgo, co skutecznie hamuje rozwój gatunku i ogranicza jego szkodliwość.
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Sorgo (fot. P. Bereś)

Częściowo potwierdzają to obserwacje nad liczebnością złóż jaj omacnicy prosowianki na sorgo
i kukurydzy, które zbytnio się nie różniły, niemniej
w późniejszym czasie ilość złóż jaj umieszczonych
przez samice na sorgo nie miała przełożenia do
liczby znalezionych w łodygach gąsienic, która
była nieporównywalnie niższa.
Z przeprowadzonych badań wynika jedna konkluzja – w aktualnych warunkach, gdy omacnica
prosowianka rozwija najczęściej jedno pokolenie
w ciągu roku i gdy występuje na plantacjach
w okresie od czerwca do października – rośliny
sorgo nie są silnie atakowane przez ten gatunek,
przez co nie ma potrzeby ich zwalczania. Rośliny
sorgo potrafią w aktualnych warunkach same
obronić się przed szkodnikiem, a uszkodzenia
jakie mogą ewentualnie powodowanie zagrażają
istotnie wysokości plonu.
dr inż. Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Kukurydza uprawiana w poplonach ścierniskowych
W celu poznania przydatności kukurydzy bardzo wczesnej PYROXENIA (FAO-130), uprawianej w poplonach ścierniskowych dla produkcji biomasy na potrzeby paszowe lub energii
odnawialnej, porównywano wymienioną odmianę z sorgo – Sucrosorgo 506, konopiami włóknistymi – Białobrzeskie i gorczycą białą.

D

oświadczenia polowe prowadzono
w latach 2009-2011 w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ Stary Sielec pow. Rawicz, na glebach średniej przydatności rolniczej
(kl. IV), położonych w rejonie o małej ilości
opadów atmosferycznych (<550 mm) i niskim
poziomie wody gruntowej, w stanowisku po
jęczmieniu ozimym.
Bezpośrednio po zbiorze plonu głównego,
wykonywano orkę na średnią głębokość i uprawki przedsiewne. Nawożenie mineralne stosowano
przed siewem nasion w kg/ha: 80 N, 40 P2O5
i 60 K 2O. W terminach od 5-10 lipca dokonywano wysiewu nasion w kg/ha: kukurydzy 80,
sorgo 10, konopi 40, gorczycy białej 12. Zbiory
zielonej masy przeprowadzano w terminach od
5-10 października. Wówczas kukurydza była
w fazie woskowej dojrzałości ziarna, którego
plony wynosiły średnio 6,0 t/ha. Natomiast konopie i gorczyca biała były w początkowej fazie
zawiązywania nasion. Plony zielonej i suchej
masy oraz ciepło spalania i wydajności energetyczne biomasy przedstawiono w tabeli.
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Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń polowych można rekomendować uprawę
kukurydzy odmiany PYROXENIA w poplonach
ścierniskowych do produkcji biomasy wykorzystywanej zarówno dla potrzeb paszowych jak też
do produkcji energii odnawialnej w biogazowniach rolniczych.
Plony suchej masy i wydajności energetyczne
PYROXENII są 3-krotnie wyższe od gorczycy
białej – powszechnie uprawianej w poplonach
ścierniskowych. Natomiast plony suchej masy
i wydajności energetyczne sorgo i konopi są
niższe o 40-60% od wydajności kukurydzy
z jednostki powierzchni pola.
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Henryk Burczyk
Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich
Poznań
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Mikrobiologia kukurydzy
Kiszenie to sposób konserwowania wilgotnych surowców wykorzystujący naturalne procesy
biochemiczne polegające głównie na gromadzeniu kwasu mlekowego. Kwas ten powstaje dzięki
fermentacji cukrów prowadzonej przez epifityczne bakterie kwasu mlekowego, które występującą
naturalnie na zakiszanym surowcu.
Bakterie mlekowe zielonki
wyprodukowania dobrych jakościowo kiszonek.
ajważniejszymi w kiszeniu mikroorgaNa początku fermentacji najlepiej, aby liczebność
nizmami są bakterie kwasu mlekowego,
bakterii epifitycznych kwasu mlekowego wynoktóre rozkładają przede wszystkim glukozę,
siła 1 mld. jtk/g świeżej masy zielonki.
rzadziej fruktozę. Bakterie mlekowe tworzą trzy
Bakterie homofermentacyjne wymagają do
grupy o różnym sposobie fermentowania cukrów
osiągnięcia krytycznej wartości pH, która wy− homofermentacyjne, heterofermentacyjne i fanosi 4,0, mniej cukru niż heterofermentacyjne.
kultatywnie heterofermentacyjne. Pierwsza grupa
Szacuje się, że na roślinach kukurydzy w ogólnej
produkuje wyłącznie kwas mlekowy, druga wyliczbie bakterii mlekowych aż około 46% stanowi
twarza ponadto np. etanol, a trzecia − w zależności
właśnie grupa homofermentacyjnych bakterii,
od warunków oprócz kwasu mlekowego także
a głównie Lactobacillus, w porównaniu z innymi
dwutlenek węgla i etanol. Na roślinach kukuryzielonkami, które są w 70-80% zasiedlone przez
dzy stwierdza się większą liczebność mikroflory
bakterie heterofermentacyjne. Spośród nich
epifitycznej niż np. na lucernie.
najmniej wrażliwą na zakwaszenie środowiska
Oprócz wspomnianych wyżej produktów, bakjest Pediococcus, której może być nawet do 80%
terie mlekowe wytwarzają związki antybakteryjwśród wszystkich bakterii mlekowych.
ne takie jak nadtlenek wodoru, dwutlenek węgla,
diacetyl, reuterynę, bakteriocyny. Spośród liczBakterie Clostridium i wtórna fermentacja
nych bakteriocyn najlepiej poznaną jest nizyna,
o tej pory, niezbyt słusznie, uważano,
którą wytwarza Lactococcus lactis. Substancja ta
że „wtórna fermentacja” to zjawisko
działa bakteriobójczo na Staphylococcus aureus
powstające podczas wybierania i skarmiania ki(gronkowiec złocisty) i Listeria monocytogenes.
szonek. Jako że nie odbywa się ona w warunkach
Oprócz tego przeciwdziała rozwojowi przetrwalbeztlenowych, a tlenowych, nie jest więc typową
ników oraz hamuje rozwój komórek wegetatywfermentacją, termin ten pisano w cudzysłowie.
nych takich bakterii jak Bacillus i Clostridium.
Tymczasem wtórna fermentacja jest procesem
Bakteriocynę tą określa się mianem lantybiotyku
zachodzącym bez udziału tlenu, a wywołują ją
(lanthionine containing antibiotics) z powodu niebakterie Clostridium w fazie stabilnej zakiszania.
typowego aminokwasu jaki zawiera − lantioniny.
Nie potrzebują one powietrza do rozwoju, a więc
Jedna cząsteczka jakiejkolwiek bakteriocyny
mogą działać po zakończeniu prac kiszonkarskich
wykazuje silne działanie antybakteryjne, gdyż
i okryciu zakiszanej biomasy. Produkują m.in.
zabija jedną wrażliwą komórkę bakteryjną. Z tego
kwas octowy i niepożądane kwasy takie jak walepowodu bakteriocyny znalazły zastosowanie jako
rianowy i kapronowy. Jednak ich szkodliwa dzianaturalne konserwanty żywności. Wykorzystyłalność w kiszonkach polega przede wszystkim na
wane są m.in. w produkcji serów dojrzewających,
rozkładaniu kwasu mlekowego do masłowego. I to
różnych deserów oraz bitej śmietany i serka mawłaśnie zjawisko nazywa się wtórną fermentacją
scarpone. Już ponad 30 lat do konserwacji używa
lub fermentacją masłową. Ryzyko jej wystąpienia
się nizyny (E-234), która posiada status GRAS
zwiększa się, gdy surowiec zawiera poniżej 20%
(generally recognized as safe − powszechnie
suchej masy, mniej niż 30 g węglowodanów rozuznana za bezpieczną).
puszczalnych w wodzie (cukru)/kg suchej masy,
Minimalna liczebność bakterii homoferponiżej 10 g azotanów w azocie ogólnym.
mentacyjnych w zakiszanym surowcu powinna
Jeżeli kwasu masłowego jest powyżej 5 g/kg
wynosić od 1 mln. do 10 mln. jtk/1 g świeżej
suchej masy kiszonki, świadczy to istotnej
masy zielonki (jtk – jednostki tworzące kolonie).
działalności bakterii Clostridium. Tendencja do
Zwykle jest jednak ich mniej, co nie gwarantuje
wzrostu koncentracji tego kwasu z jednoczesnym
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brakiem wzrostu koncentracji azotu amoniakalnego wskazują na aktywność sacharolitycznych
(rozkładających węglowodany) bakterii Clostridium, a nie proteolitycznych (rozkładących białka
i aminokwasy). Clostridium mają ujemny wpływ
np. na jakość mleka. Jedna za bakterii − C. tyrobutyricum występująca w kiszonkach, szybko
rozmnaża się w przewodzie pokarmowym krów,
a ich występowanie w kale może skazić mleko.
Wywołuje to puchnięcie takich serów jak ementaler, gouda, czy parmezan, a jest spowodowane
gazami powstającymi w procesach przemiany
materii tych bakterii. W niektórych rejonach
Włoch i Szwajcarii zakazano wobec tego żywienia krów mlecznych kiszonkami.
Zwierzęta mogą też zatruć się jadem kiełbasianym produkowanym C. botulinum, które może
pojawić się w kiszonkach.
Drożdże, pleśnie i tlenowe psucie się kiszonek
aturalną florą grzybową roślin kiszonkarskich są drożdże i pleśnie, odpowiedzialne m.in. za tlenowe psucie się kiszonek
(gnicie), a nie jak do tej pory podawano za wtórną
fermentację.
Drożdże, które nie prowadzą fermentacji to
m.in. takie rodzaje jak Cryptococcus, Rhodotorula, Sporobolomyces, a także niektóre Torulopsis.
Mogą one występować w liczbie od 10 do 1 mln.
jtk/g. Natomiast fermentujące są gatunki z rodzajów takich jak Candida, Hansenula, Pichia, Saccharomyces, niektóre Torulopsis. Ich liczebność
na roślinach wynosi zwykle poniżej 100 jtk/g.
Niektóre drożdże, są fakultatywnymi beztlenowcami, a że są odporne na wzrost zakwaszenia, nie
są eliminowane z kiszonki w fazie beztlenowej
zakiszania.
Wraz z dostępem powietrza do kiszonki następuje intensywny rozwój drożdży i pleśni dzięki
obecności resztek cukru oraz kwasu mlekowego.
Dobrej jakości kiszonki z kukurydzy nie powinny
zawierać powyżej 500 tys. komórek drożdży/g
świeżej masy.
Spośród szkodliwych mikroorganizmów
szczególnie groźne są grzyby polowe z rodzaju Fusarium, produkujące niebezpieczną
mikotoksynę – womitoksynę, nazywaną też
deoksyniwalenolem (DON). Jednak bardziej
niebezpieczne są grzyby magazynowe. Ich wy-
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stępowanie jest uzależnione od rodzaju kiszonek.
Z badań niemieckich wynika, że dominującymi
rodzajami pleśni w kiszonkach z kukurydzy są
Penicillium, Mucoraceae, Monascus, Aspergillus
i Dematiaceae. Oprócz tego mogą też występować
takie rodzaje jak Geotrichum i Byssochlamys.
W psujących się kiszonkach z kukurydzy obecna
jest pleśń Monascus ruber, tworząca czerwone przebarwienia oraz Penicillium roqueforti,
tworząca w zależności od stadium rozwojowego
przebarwienia białe do zielono–błękitnych. Obie
te pleśnie wytwarzają słabe mikotoksyny (roquefortinę C i kwasy mikofenolowe, monakolinę K
i cytryninę). Obecność Monascus ruber wpływa
negatywnie na funkcjonowanie żwacza, gdyż
ogranicza aktywność grzybów żwaczowych takich jak np. Neocallimastix spp. rozkładających
włókno. Mikotoksyna – monakolina, hamuje
działalność enzymu tych grzybów (reduktazy).
Z kolei występowanie Penicillium roqueforti
może wskazywać na to, że surowiec nie był dostatecznie ugnieciony podczas zakiszania lub źle
wybierano kiszonką (poszarpana struktura stosu
kiszonkowego mająca kontakt z powietrzem).
Obecność pleśni w dolnych partiach stosu kiszonkowego jest spowodowana przede wszystkim
ugniataniem zbyt grubych warstw zielonki (ponad
30 cm), których nie można dobrze ugnieść, a nie
zostaną one także dociążone górnymi warstwami
surowca w trakcie fermentacji.
Jakość higieniczna
akość higieniczna kukurydzy przeznaczonej do zakiszania, a także otrzymanej z niej
kiszonki zależy od skażenia szkodliwymi bakteriami oraz grzybami. W przypadku tej ostatniej
grupy chodzi przede wszystkim o mikotoksyny.
Najgroźniejsze są mikotoksyny wytwarzane
przez pleśnie Fusarium. Mimo że przeżuwacze
są odporne na toksyny grzybowe, podaje się, że
koncentracja DON może wynosić maksymalnie
1 mg/kg paszy o zawartości 88% suchej masy.
Czyli w kiszonce o zawartości 35% suchej masy
jej ilość może wynosić do 0,4 mg/kg świeżej
masy paszy.
W przypadku kukurydzy dużą rolę w jej psuciu się odgrywają także bakterie, które przeżyły
fazę beztlenową fermentacji, w tym szkodliwe
bakterie z rodzaju Acetobacter ssp. Wykorzystują
one jako źródło węgla alkohol, który utleniają do
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kwasu octowego. Jeżeli alkohol zostanie zużyty,
wówczas rozkładają kwas octowy produkując
dwutlenek węgla i wodę. Są więc, podobnie jak
drożdże i pleśnie, przyczyną nietrwałości tlenowej kiszonek z kukurydzy. Psucie się ułatwia
i przyspiesza rozwój kolejnej grupy szkodliwych
mikroorganizmów – bakterii z rodzaju Bacillus
ssp. Zespół tych procesów prowadzi do ponownego wzrostu wartości pH. Kiszonka jest wówczas
niestabilna tlenowo.
Przyczyny zmian mikroflory w kiszonkach
łówną mikroflorą fermentacyjną podczas
zakiszania jest mikroflora epifityczna
zasiedlająca rośliny, a w przypadku zastosowania
preparatów mikrobiologicznych (inokulantów)
− mikroflora tych dodatków kiszonkarskich.
Jakościowo i ilościowo zróżnicowany skład mikrobiologiczny występuje na początku procesu
zakiszania. Fazami krytycznymi są faza tlenowa
(czyli początek zakiszania) oraz faza wybierania
i skarmiania kiszonek, w których może dojść
do zmiany mikroflory, która wywołuje zmiany
składu chemicznego (psucie się kiszonek).
Ważnym czynnikiem mającym wpływ na
zmiany mikrobiologiczne zachodzące podczas
zakiszania kukurydzy jest zawartość suchej
masy w surowcu. Najczęściej zaleca się, aby
wynosiła ona 30-35%. Niższa (poniżej 30%)
hamuje w niewielkim stopniu rozwój bakterii
kwasu mlekowego. Jak wynika z badań niemieckich, granicą rozwoju około 90% epifitycznych
bakterii mlekowych jest zawartość 50% suchej
masy. W procesie kiszenia zwiększa się ciśnienie
osmotyczne na tyle, że mimo dużej siły ssącej,
bakterie mlekowe nie mogą się rozwijać, jeżeli
nie są to szczepy osmotolerancyjne. Tylko 10%
epifitycznych bakterii mlekowych może żyć
w takich warunkach. Jeżeli surowiec jest bardzo
suchy, wolna woda dostępna bakteriom nie zawiera węglowodanów rozpuszczalnych, białek,
składników mineralnych. Już 35% suchej masy
powoduje, że niektóre partie zakiszanego surowca
zawierają nawet 45% suchej masy.
Zawartość suchej masy poniżej 30% może
być przyczyną wzrostu bakterii Clostridium,
natomiast powyżej 50% powoduje, że surowiec
trudno się ugniata, a więc trudniej jest z niego
usunąć powietrze. Są to warunki dogodne do
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rozwoju bakterii tlenowych i grzybów. Obecność
tlenu zależy też od rozdrobnienia surowca, rodzaju
zbiornika i staranności wykonania wszystkich
czynności związanych z zakiszaniem.
Spełnienie podstawowych zasad zakiszania
ma na celu wytworzenie w zakiszanym surowcu wystarczającej ilości kwasu mlekowego do
obniżenia pH (4,0). Wyższe pH powoduje, że
stworzone są właściwe warunki do rozwoju i
wzrostu bakterii Clostridium, Bacillus i Enterobacteriaceae. Te ostatnie są powszechne na
roślinach, a na kukurydzy może ich być od 100
tys. 10 mln. jtk/g. Głównie są to takie gatunki
jak Pantoea aglomerans, Rahnella aquatilis,
Hafnia alvei, Serratia fonticola, Escherichia
coli. Oprócz tego mogą też występować gatunki
z rodzaju Erwinia, Enterobacter i Klebsiella.
Bakterie te szybko obniżają pH zakiszanego
surowca. Niektóre fermentują cukry sześciowęglowe do kwasu octowego, mrówkowego,
propionowego, etanolu i dwutlenku węgla, inne
redukują azotany do azotynów, które hamują rozwój Clostridium. Rozkładają też aminokwasy do
amoniaku, który zwiększa odporność surowca na
zakwaszenie kwasem mlekowym, a powstające
w dalszym rozkładzie aminy biogenne pogarszają smak kiszonek.
Ze względu na dwoistą działalność Enterobacteriaceae, należy je skutecznie eliminować
poprzez szybkie obniżenie pH, gdyż są konkurentami dla bakterii mlekowych o węglowodany
sześciowęglowe, np. o glukozę.
Podsumowanie
e względu na silną konkurencję wśród
licznych mikroorganizmów podczas fermentacji niezbędne jest wspomożenie bakterii
mlekowych poprzez zastosowanie odpowiednich
dodatków kiszonkarskich. Kiszonki, które są
wrażliwe na warunki tlenowe, takie jak kukurydza, wymagają zastosowania dodatków kiszonkarskich przedłużających trwałość tlenową.
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Biologiczne dodatki kiszonkarskie do kukurydzy
Kukurydza należy do roślin łatwo kiszących się. Jednak kiszonka podczas wybierania i skarmiania charakteryzuje się niewielką trwałością, co skłania do stosowania dodatków kiszonkarskich poprawiających stabilność tlenową.
Podział dodatków kiszonkarskich
wynoszące około 3-5% suchej masy, których
odatki do zakiszania można podzielić
nie równoważy ograniczenie psucia się kiszonek
na inhibitory fermentacji i stymulatory
podczas wybierania.
fermentacji. Pierwsze z nich − konserwanty cheDodatki mikrobiologiczne mogą też zawierać
miczne, zakwaszając szybko surowiec przerywabakterie kwasu propionowego, które rozkładają
ją fermentację. Natomiast drugie, wprowadzając
węglowodany roślinne częściowo do kwasu
dodatkową liczbę bakterii mlekowych, stymulują
propionowego. Niektóre szczepy Propioniją. Są to preparaty biologiczne oraz ich mieszabacterium jensenii wytwarzają bakteriocyny.
niny. Tam, gdzie zakisza się rośliny wilgotne
Jednak ze względu na wolne rozmnażanie się
stosuje się konserwanty chemiczne, natomiast
bakterii propionowych, rzadko są stosowane
w krajach, gdzie zakiszane są pasze o podwyżw inokulantach.
szonej zawartości suchej masy preferowane są
W skład dodatków kiszonkarskich mogą
biologiczne dodatki kiszonkarskie.
wchodzić też bakterie Bacillus i Serratia. Hamują one rozwój grzybów, poprawiając tym samym
Mikrobiologia dodatków kiszonkarskich
tlenową trwałość kiszonek. Niektóre z nich np.
reparaty mikrobiologiczne zawierają różBacillus subtilis wytwarzają z mannitolu i frukne szczepy bakterii kwasu mlekowego. Ze
tozy lipopeptyd − iturinę A działającą hamująco
względu na dużą konkurencyjność mikroorganina patogenne grzyby i bakterie, powodując
zmów podczas zakiszania stosuje się takie, które
„ucieczkę” potasu z komórek patogenów. Inne,
wykazują oddziaływanie synergistyczne. Taką
np. Serratia rubidaea, należąca do Enterobacbakterią może być np. Lactobacillus salivarius.
teriaceae, wytwarza surfaktanty − glukopepWspółdziała ona z powszechną w dodatkach
tydy powierzchniowo czynne. Jeden z nich −
kiszonkarskich bakterią − L. plantarum. Połąrubiwettina R1 prawdopodobnie odgrywa rolę
czenie ich obu powoduje szybszy spadek pH,
w zasiedlaniu przez bakterie różnych powierzcha tym samym chroni białka przed rozpadem
ni. Przypuszczalnie S. rubidaea zdolna jest do
na skutek działania enzymów własnych rośliny
wytwarzania chitynazy, która rozpuszcza ściany
i szkodliwych bakterii.
komórkowe grzybów. Inne bakterie np. S. marOd kilku lat jednym ze składników incescens „odbiera” tlen grzybom ze względu na
okulantów jest heterofermentacyjna bakteria
swoje silne właściwości przyswajania go. Jednak,
Lactobacillus buchneri. Produkuje ona kwas
podobnie jak Enterococcus faecium, jest potenmlekowy nie tylko z cukrów sześciowęglowych
cjalnym czynnikiem ryzyka dla człowieka.
(heksoz), lecz także z rozkładu tego kwasu do
Dodatki biologiczne mogą też zawierać wikwasu octowego i 1,2-propandiolu, które hamują
rusy bakteryjne (klostridiofagi) atakujące żywe
rozwój drożdży i pleśni. Niezdysocjowany kwas
komórki, a nie przetrwalniki. Są one wysoko
octowy w ilości 8 g/kg świeżej masy działa na
wyspecjalizowane. Działają tylko na pojedyncze
nie hamująco, ale w kiszonkach z kukurydzy
Clostridium.
występuje L. diolivorans rozkładająca 1,2-proInnymi mikroorganizmami inokulantów
pandiol. Związek ten jest dla niej substratem do
mogą być drożdże piekarnicze (Saccharomyces
produkcji 1-propanolu i kwasu propionowego,
cerevisiae), które w przypadku infekcji wiruktóry, podobnie jak kwas octowy, jest fungistasowej wydzielają antybiotyczną toksynę. Są to
tykiem. Zwykle nie wykrywa się L. diolivorans
tzw. „zabójcy drożdży”. I choć rozkładają cukry,
w kiszonkach. Przypuszcza się, że L. buchneri
to ich szerokie spektrum działania przecidziała
może ją aktywizować poprzez wytwarzanie 1,2drożdżom powodującym rozpad kwasu mlekopropandiolu. Jednak w badaniach stwierdzono,
wego. Jednak uważa się za „nieszkodliwe”, choć
że L. buchneri powoduje straty fermentacyjne
w kiszonkach nie są pożądane.
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Skuteczność dodatków kiszonkarskich
ożna uznać, że dodatek kiszonkarski
jest efektywny, jeżeli pobieranie paszy
wzrosło o 5%, strawność o 1,5%, wydajność
mleka o skorygowanej zawartości energii (ECM)
o 1%, a wydajność opasowa przynajmniej o 5%
oraz dodatek dodatnio wpłynął na kierunek fermentacji i stabilność tlenową kiszonek. Oddziaływanie dodatków kiszonkarskich na wydajność
zwierząt jest niejednoznaczne, gdyż niektóre wyniki badań wskazują, że zastosowany preparat
poprawił wydajność, natomiast z innych wynika
brak oddziaływania lub wpływ negatywny. Pozytywny efekt u krów wysokomlecznych może
nie uwidocznić się ze względu na konieczność
skarmiania dużych ilości pasz treściwych.
Dodatki kiszonkarskie nie zabezpieczają
przed wtórną fermentacją, którą wywołują
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bakterie Clostridium. Jedynie jak „najczystszy”
zbiór, czyli wysokie cięcie i odpowiednia zawartość azotanów mogą temu zapobiec.
Dodatki kiszonkarskie mogą jednak hamować tlenowe psucie się kiszonek podczas ich
wybierania i skarmiania.
Zalecane dodatki kiszonkarskie
o zakiszania kukurydzy należy stosować
preparaty poprawiające tlenową trwałość, stosując je w całej zakiszanej masie. Można
też użyć konserwantów chemicznych, zabezpieczając nimi warstwy stykające się ze ścianami
zbiornika i górną warstwę zakiszanej zielonki
przed psuciem. Dodatki kiszonkarskie należy
stosować zgodnie z zaleceniami producentów.
Preparatów mikrobiologicznych nie rozpuszczać
w wodzie chlorowanej zawierającej powyżej
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1 ppm chloru, chyba że producent zaznaczył, iż
preparat nadaje się do rozpuszczania w takiej
wodzie. Zazwyczaj woda wodociągowa zawiera
mniej chloru.
Celem stosowania dodatków do kiszenia
kukurydzy jest polepszenie tlenowej trwałości
i/lub zwiększenie zawartości białka. Wobec
tego zaleca się użycie homofermentacyjnych
bakterii mlekowych (28-35% SM); heterofermentacyjnych (SM>35%); kwasu propionowego
i/lub mocznika. Można także stosować dodatki
mikrobiologiczno-chemiczne, które zwiększają
liczebność bakterii kwasu mlekowego, a składnik chemiczny zapobiega rozwojowi grzybów.
Dodatki kiszonkarskie nie mają wpływu na
jakość higieniczną kiszonki. Aby poprawić ten
parametr zaleca się ścinanie roślin na wysokości
powyżej 20 cm, a wg zaleceń niemieckich wysokość ta powinna wynosić 30-50 cm. Łodyga jest
uboga w składniki pokarmowe, ale zasiedlona
licznie przez grzyby, drożdże oraz zanieczyszczona. Przy wyższym cięciu maleje plon, ale

wzrasta jakość kiszonki. Zwiększenie wysokości
cięcia o 10 cm powoduje wzrost koncentracji
energii o około 0,1 MJ NEL/kg suchej masy.
Wyższe cięcie to większa jakość higieniczna
surowca i kiszonki.
W przypadku kiszonki, która ma być przeznaczona do produkcji biogazu zaleca się stosowanie mieszaniny Lactobacillus buchneri
z Lactobacillus plantarum lub samej Lactobacillus buchneri PTA-6138. Bakteria ta, będąc
heterofermentacyjną zwiększa w kiszonce zawartość kwasu octowego. Jest on niezbędnym
substratem do metanogenezy, która jest jednym
z etapów produkcji biogazu.
Literatura u autora
dr hab. inż. Piotr Dorszewski
Katedra Żywienia Zwierząt
i Gospodarki Paszowej
UTP w Bydgoszczy

Wartość „biogazowa” odmian kukurydzy kiszonkowej
z doświadczeń PDO w 2011 roku
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej wspólnie z Polskim
Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu, od szeregu lat prowadzą doświadczenia porejestrowe nad odmianami kukurydzy do zbioru na ziarno i na kiszonkę dla bydła. Liczba doświadczeń,
lokalizacja na terenie całego kraju oraz zastosowana metodyka badawcza, pozwalają wnioskować,
że uzyskane wyniki są podstawą do prawidłowej oceny wartości gospodarczej badanych odmian.
pracowaniem wyników PDO zajmuje się
mgr inż. Zbigniew Kurczych, które są
prezentowane na łamach czasopisma Kukurydza.
Szczegółowe dane rozmieszczenia doświadczeń
z podziałem na odmiany ziarnowe i kiszonkowe,
liczbę powtórzeń oraz jakie parametry oceniano
i uzyskane wyniki są publikowane w Nr 1 Kukurydzy danego roku.
Do tej pory kukurydza była użytkowana
w postaci ziarnowej i kiszonkowej, dlatego badano te parametry, które są niezbędne do oceny
odmian uprawianych na te kierunki. Uzyskane
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wyniki były podstawą do wnioskowań, która
z zalecanych odmian w poszczególnych rejonach
kraju, spełnia wymagania producenta.
Od kilku lat powstał nowy kierunek użytkowania kukurydzy, a mianowicie stała się ona
cennym surowcem do produkcji biogazu rolniczego. Rynek surowcowy produkcji biogazu
rolniczego został zdominowany przez kukurydzę
w postaci kiszonki z całych roślin. Zaistniała
konieczność oceny poszczególnych odmian do
produkcji biogazu. Ten kierunek użytkowania
kukurydzy będzie przyszłościowy. Wzrasta
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powierzchnia uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na biogaz, jak również powstaje pytanie
jakie odmiany są najbardziej przydatne do tego
kierunku użytkowania. Zachodzi konieczność
wyselekcjonowania odmian, które będą uprawiane w technologii kiszonkowej z przeznaczeniem
na biogaz rolniczy.
Na podstawie przeprowadzonych badań
stwierdzono, że przy doborze odmian na biogaz,
ważny jest zbiór biomasy zawartej w łodygach
i liściach, a nie w kolbie i ziarnie. Wynika to faktu,
że w procesie fermentacji metanowej na biogaz,
z 1 kg strawnych składników ścian komórkowych
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– surowego włókna, uzyskuje się więcej metanu,
niż z 1 kg skrobi. Lepsze wydajności biogazu
uzyskuje się przy uprawie odmian późniejszych,
zbieranych przy zawartości suchej masy 2835% niż przy odmianach wcześniejszych przy
zbiorze o zawartości suchej masy 40% i więcej.
W okresie dojrzewania ziarna, włókno surowe
zawarte w częściach wegetatywnych rośliny,
ulega lignifikacji. Powoduje to, że jest ono trudno
dostępne dla bakterii metanowych. Odmiany
o wysokim plonie wegetatywnym biomasy, są
bardziej przydatne do uprawy z przeznaczeniem na biogaz. Wchodzą one znacznie później
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w fazę generatywną – tworzenia kolby i ziarna, co
daje możliwości lepszego wykorzystania energii
słonecznej do fotosyntezy masy wegetatywnej,
niż ma to miejsce u odmian wczesnych i średnio
wczesnych uprawianych na pasze dla bydła.
Uprawiając odmiany późniejsze, o liczbie
FAO 370 i więcej, o dużym potencjale produkcji
biomasy, zbieranej przy zawartości suchej masy
25-28%, uzyskuje się wyższą wydajność biogazu, niż przy odmianach wczesnych lub średnio
wczesnych. Uprawiając odmiany późne, przy
plonie 600 dt/ha zielonej biomasy i zawartości
25-28% suchej masy w całej roślinie, pozwoli
na uzyskanie około 6700 Nm3 CH4/ha. Przy odmianach wczesnych, przy plonie około 400 dt/ha
masy świeżej i zawartości 40% suchej masy
w całej roślinie, uzyskuje się tylko około 5500
Nm3 CH4/ha. Różnica wynosi 1200 Nm3CH4,
z czego można wyprodukować 4600 kWh energii
elektrycznej.
Poszczególne firmy prowadzą badania nad
wyhodowaniem odmiany przeznaczonej do
produkcji biogazu. Z tych względów zachodzi
konieczność zróżnicowania odmian z przeznaczeniem do produkcji:
• ziarna,
• kiszonki z całych roślin kukurydzy dla bydła,
• kiszonki z całych roślin do produkcji biogazu
rolniczego.
Problem ten powinien być przedmiotem dyskusji na Komisji ds. Oceny Odmian Kukurydzy
przy COBORU w Słupi Wielkiej.
Wykorzystując wyniki badań PDO przeprowadzonych w 2011 roku, opublikowane w Kukurydzy Nr 1 (40) 2012, podjęto próby określenia
wartości „biogazowej” odmian uprawianych na
kiszonkę. Na podstawie zawartości suchej masy
w całej roślinie i plonu biomasy wyliczono:
– wydajność Nm3 biogazu/dt kiszonki
– wydajność Nm3 CH4/dt kiszonki
– procentową zawartość CH4 w biogazie
– plon Nm3biogazu/ha
– plon Nm3 CH4/ha
– uzyska kWhel/ha.
Z procentowej zawartości suchej masy
w kiszonce, wyliczono wydajność biogazu i CH4
według następujących równań regresji:
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Nm3biogazu/dt kiszonki = 0,6156 x - 1,855
Nm3 CH4/dt kiszonki = 0,3551 x - 2,091
gdzie
x = procentowa zawartość suchej masy w
kiszonce.
Do wyliczenia ilości uzyskiwanej energii
elektrycznej (el) z biogazu przyjęto 5,31 kWh/m3
energii całkowitej, z czego 38% przypada na
energię elektryczną.
Plon zielonki całych roślin kukurydzy przeliczano na kiszonkę. Przyjęto, że łączne straty
wynoszą 12%. Wartość ta obejmuje straty
podczas zbioru, transportu, w procesie kiszenia
i wybierania kiszonki z silosu.
Plon biomasy, biogazu, biometanu (CH4)
i energii elektrycznej (kWhel) ze zbiorów 2011
roku (PDO) kukurydzy na kiszonkę z całych
roślin, przedstawiono w tabeli 1. Dla każdej
odmiany podano wartości uśrednione ze wszystkich lokalizacji w 2011 roku. Badane odmiany
podzielono na trzy grupy wczesności: wczesna,
średniowczesna i średniopóźna. Dla każdej grupy wczesności przyjęto wzorzec, który został
podany w opracowaniu Zbigniewa Kurczycha.
Plon biomasy, biogazu, biometanu (CH4)
i energii elektrycznej (kWhel) ze zbiorów w 2011
roku, kukurydzy na kiszonkę z całych roślin
z doświadczeń rozpoznawczych. Dla każdej odmiany podano wyniki uśrednione ze wszystkich
lokalizacji w 2011 roku.
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Wartość nawozowa substancji pofermentacyjnej z odmian
kukurydzy kiszonkowej z doświadczeń PDO w 2011 roku
W procesie fermentacji metanowej biomasy uzyskuje się biogaz, jak główny produkt, który jest
wykorzystany do wytwarzania energii. Drugim produktem powstającym w procesie fermentacji
metanowej, jest substancja pofermentacyjna, którą wykorzystuje się do nawożenia użytków rolnych lub jako nawóz stosowany w ogrodnictwie i kwiaciarstwie. Przefermentowana substancja
wykazuje lepsze właściwości nawozowe niż gnojowica świńska czy bydlęca.
ubstancja pofermentacyjna to biomasa
bakterii metanowych i innych mikroorganizmów, nieprzefermentowane związki
organiczne oraz składniki mineralne substratu,
stanowią pozostałość, którą określa się jako substancja pofermentacyjna. Stosowane są inne
określenia – pozostałość fermentacyjna, pulpa
pofermentacyjna lub odciek wzglednie ściek
pofermentacyny. Jej skład uzależniony jest od
substratu biorącego udział w procesie fermentacji
metanowej. Proces fermentacji powoduje istotne
zmiany w składzie chemicznym, do najważniejszych zmian zalicza się:
– rozłożenie substancji koloidowych, śluzowych
itp.
– częściowa przemiana związków azotowych
w azot amonowy (90%)
– zniszczenie bakterii i wirusów chorobotwórczych oraz jaj helmintów
– zwiększenie zawartości aminokwasów i witaminy B12
– zasadnicze zmniejszenie ilości substancji zużywających tlen
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– brak istotnych zmian jakościowych w makro
i mikroelementach.
Higienizacja substratów i proces fermentacji
metanowej powoduje, że substancja pofermentacyjna jest cennym nawozem ekologicznym.
Zasadniczym zmianom ulega stosunek węgla
do azotu (C : N). Wynika to z faktu, że węgiel
(C) został wykorzystany do powstającego biometanu.
Istotnym elementem w procesie fermentacji
beztlenowej jest obniżenie poziomu odoru – substancji zapachowych, które występują w niektórych substratach np. gnojowicy. Na obiektach
funkcjonujących w Polsce oszacowano redukcję
odoru na poziomie 80%. Przechowanie gnojowicy
nieprzefermentowanej przez okres 3 dni zwiększa
intensywność odoru o 77%.
Substancja pofermentacyjna wykorzystywana
jest do nawożenia upraw polowych i użytków
zielonych. Substancja pofermentacyjna w porównaniu z gnojowicą surową wykazuje wiele zalet
i korzyści ekologicznych. Do najważniejszych
należy zaliczyć:
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• lepsze wykorzystanie składników przez rośliny,
• zniszczenie nasion chwastów, co ma wpływ
na mniejsze zużycie środków ochrony roślin,
• eliminację patogenów i zarazków chorobotwórczych,
• zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód
gruntowych i powierzchniowych, głównie
związkami azotu i fosforu oraz zarazkami,
które występują w odchodach zwierzęcych,
• zmniejszenie eutrofizacji wód
• pH 7-8, nie zakwasza gleby.
Zasadniczym mankamentem substancji pofermentacyjnej jest duża zawartość w niej wody.
W zależności od zastosowanego substratu, zawartość wody w substancji pofermentacyjnej waha
się od 90 do 94%. Szczególnie dużą zawartością
wody cechuje się substancja pofermentacyjna
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pozyskiwana z samej gnojowicy – 94%. Przy
substracie składającym się z gnojowicy, kiszonki
i ziarna zbóż substancja pofermentacyjna zawiera około 90% wody. Duża zawartość wody
w substancji pofermentacyjnej, wpływa na koszty
transportu z biogazowni na pole. Przy zastosowaniu beczkowozu o pojemności 24 m3 i ciągnika
o mocy 200 kW koszt wywozu jest następujący:
2,7 €/m3 – napełnienie beczkowozu i rozlewanie oraz
0,16 €/km – transport.
Koszty wywozu substancji pofermentacyjnej
można wyliczyć z równania:
y = 0,1598x + 2,7287
gdzie:
y = całkowity koszt wywozu €/m3
x = odległość z biogazowni od pola w km.
Te same zasady dotyczą obliczania kosztów
wywozu gnojowicy.
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cd. tabeli 4

Dawkowanie powinno być analogiczne, jak dla
nawozów mineralnych o szybkim wykorzystaniu.
Przy stosowaniu substancji pofermentacyjnej
(w formie płynnej i zagęszczonej) do nawożenia, należy przestrzegać przepisów prawnych
regulujących zagadnienia związane z nawozami
i nawożeniem, które ogranicza dawkę azotu do
170 kg N/ha (zarówno w nawozach mineralnych
jak i organicznych). W okresie od 31 listopada do
1 marca substancja pofermentacyjna nie może być
wykorzystywana jako nawóz, gdyż po zmarzniętej
glebie może spływać do cieków wodnych. Krajowe
przepisy zostały pod tym względem dostosowane
do Dyrektywy Azotanowej Nr 91/679/EEC.
Ilość otrzymywanej substancji pofermentacyjnej
uzależniona jest od składu chemicznego substratu
i szybkości jego fermentacji. Im więcej jest w nim
łatwo fermentujących węglowodanów (np. skrobi),
tym mniej pozostaje substancji pofermentacyjnej,
gdyż węgiel zawarty w węglowodanach wykorzystany jest do produkcji CH4. Ilości uzyskiwanej
substancji pofermentacyjnej z gnojowicy i innych
substratów podano w tabeli 1.
W tabeli 2 porównano zawartość składników
w gnojowicy i substancji pofermentacyjnej. Jak
2(41) 12

wynika z tych danych substancja pofermentacyjna
zawiera mniej suchej masy i związków fosforowych, zaś więcej azotu i potasu.
Wykorzystując wyniki badań PDO przeprowadzonych w 2011 roku, opublikowane w Kukurydzy
Nr 1 (40) 2012, podjęto próby określenia wartości
nawozowej substancji pofermentacyjnej odmian
kukurydzy uprawianych na kiszonkę. Plon zielonej masy przeliczono na kiszonkę, zaś kiszonkę
na substancję pofermentacyjną przyjmując, że
z 1 tony kiszonki o zawartości 30-36% suchej masy
uzyskuje się 0,760 m3 substancji pofermentacyjnej.
1 m3 substancji pofermentacyjnej zawiera 4,0 kg
N, 1,9 kg P2O5 i 5,0 kg K2O. Przy dawce 170 kg/N
/ha wyliczono liczbę ha nawożonych substancją pofermentacyjną uzyskaną ze zbioru 1 ha kukurydzy
kiszonkowej. Dla każdej odmiany podano wynik
średni ze wszystkich lokalizacji w 2011 roku.
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Koszty produkcji kiszonki z całych roślin kukurydzy
na biogaz rolniczy
Rynek surowcowy produkcji biogazu został zdominowany przez kukurydzę w postaci
kiszonki. Wynika to z faktu, że zbierając zielonkę z kukurydzy w odpowiedniej fazie
wegetacji, uzyskuje się dużo biomasy, która zakonserwowana przez kiszenie, jest doskonałym substratem wykorzystywanym sukcesywnie w ciągu całego roku. Składniki odżywcze zawarte w kiszonce są doskonałą pożywką dla bakterii fermentacji metanowej, co
ma wpływ na ilość i jakość wytworzonego biogazu. W połączeniu z innymi substratami,
stanowi dobrą mieszaninę – koferment do produkcji biogazu. Szczególnie w połączeniu
z gnojowicą lub wywarem gorzelniczym, kiszonka zapewnia możliwość zagospodarowania na energetyczne wymienionych produktów ubocznych.. Czynniki te zadecydowały, że
producenci biogazu rolniczego masowo stosują kiszonkę z własnej produkcji, jak również
z zakupu, konkurując z hodowcami bydła.
iszonka z kukurydzy jako pasza dla bydła
nie była podmiotem handlowym, dlatego
nie miała cech „towaru”, bowiem nie dochodziło
do zmiany nabywcy na drodze kupna-sprzedaży.
Kiszonka – produkt pracy ludzkiej stała się „towarem” bowiem jest użyteczna do produkcji biogazu
rolniczego i trafia do nabywcy na drodze kupnasprzedaży. Cechą charakterystyczną kiszonki
– towaru jest jej wartość co pozwala na ilościowe
określenie jej ceny. Cena – pieniężna wartość
towaru, wynika głównie z kosztów produkcji.
W wielu krajach Europy, a szczególnie
w Niemczech od szeregu lat kiszonka z całych
roślin kukurydzy jest podmiotem kupna-sprzedaży. Opracowano metody pozwalające na określenie ceny, która jest kompromisem kupującego
i sprzedawcy. Kupujący określa parametry jakie
powinna spełniać kiszonka oraz podaje cenę.
Sprzedawca – producent rolny akceptuje podane
warunki, względnie poszukuje innego kupującego. Należy pamiętać, ze biogaz rolniczy uzyskiwany z kiszonki jest przetwarzany na energię
elektryczną, której cena jest ustalana na szczeblu
centralnym. Producent kiszonki, jak również
producent biogazu mają ograniczone możliwości
wpływu na wartość produktu końcowego, jakim
jest energia elektryczna. Cena substratu ma decydujące wpływ na rentowność agrobiogazowni.
Na terenie Polski powstają agrobiogazownie,
które skupują kiszonkę do produkcji energii
elektrycznej, dlatego zaistniała konieczność opracowania zasady wyceny kiszonki jako towaru.
Istnieją trzy warianty transakcji handlowych,
a mianowicie:
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– zakup zielonki na polu ,,na pniu’’,
– zakup zielonki w postaci sieczki z dostawą do
biogazowni,
– zakup gotowej kiszonki.
Niemieccy producenci biogazu od polskich
rolników skupują kiszonkę z kukurydzy w cenie
25-30 €/tonę, przy zawartości 28-35% suchej
masy. Transport na koszt kupującego. Dotyczy
to gospodarstw rolnych położonych w odległości
do 100 km na wschód od rzeki Odry.
W Niemczech według informacji z maja 2012
roku, cena kiszonki z kukurydzy waha się od 20
do 40 €/t, przy zawartości suchej masy 29-35%,
zaś długość sieczki 2-3 cm.
Według profesora Michalskiego powierzchnia
uprawy kukurydzy w Polsce wrośnie do 1 mln
ha, z czego 0,5-0,6 mln ha będzie zajmowała
kukurydza kiszonkowa z przeznaczeniem na
paszę dla bydła i substrat dla agrobiogaziowni.
W chwili obecnej trudno określić ile kiszonki
będzie przeznaczona do produkcji biogazu. Należy wnioskować, że agrobiogazownie będą wykorzystywać więcej kiszonki niż Polskie krowy,
mając na uwadze również eksport tego substratu
do Niemiec.
Przedstawiamy zasady wyceny kiszonki
z całych roślin kukurydzy, jako substratu do produkcji biogazu, który jest przetwarzany na energię elektryczną. Przy opracowaniu korzystano
z literatury Niemieckiej, bowiem w tym kraju 95%
biogazowni stosuje kiszonkę z kukurydzy, która
stanowi 50% biomasy substratów stanowiących
koferment do produkcji biogazu rolniczego.
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Szacowanie wydajności biogazu i energii
elektrycznej
o szacowania wydajności biogazu
z substratu jest wiele metod, które bazują
na zawartości różnych składników. Najbardziej
właściwe jest zastosowanie metody, która określa
ilość wytworzonego biogazu w procesie fermentacji, przy zastosowaniu specjalnych małych
fermentatorów. Jednak metoda jest kosztowna
a czas jednego oznaczenia trwa od kilku do kilkunastu dni. Przydatna jest metoda szacowania
wydajności biogazu z zawartości suchej masy
w kiszonce z całych roślin kukurydzy. Spełnia
ona wymagania praktyki, bowiem jest tania i wykazuje wysoką zgodność uzyskanych wyników
z metodą fermentacyjną. Opracowano równanie regresji, które pozwala na wyliczenie ilości
biogazu w Nm3/dt kiszonki. Metoda ta ma zastosowanie do kiszonki z całych roślin kukurydzy
o zawartości suchej masy 20-35%. Równanie to
przedstawia się następująco:
Nm3 biogazu/dt = 0,6156 × SM - 1,855
gdzie SM – procentowa zawartość suchej
masy w kiszonce.
Przykład: kiszonka zawiera 32,6%
suchej masy
0,6156 × 32,6 - 1,855 = 18,21 Nm3
biogazu/dt kiszonki.
Biogaz rolniczy zawiera około 53%
biometanu (CH4). Całkowita wartość
energetyczna biogazu o zawartości 53%
metanu (CH4) wynosi 5,31 kWh/m 3.
Sprawność elektryczna agregatu przetwarzającego biogaz na energię elektryczną wynosi 39%, co oznacza, że 39%
energii zawartej w biogazie jest zamieniana na energię elektryczną, około 45%
na energię cieplną i około 16% wynoszą
straty. Zasada przeliczania biogazu na
energię elektryczną jest następująca:
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18,21 x 5,31 x 39/100 = 37,7 kWhel/dt
kiszonki.
W tabeli 1 podano jak kształtuje się wydajność
biogazu i energii elektrycznej w zależności od
zawartości suchej masy w kiszonce.
Udział kosztów substratów w produkcji
energii elektrycznej w biogazowni
strukturze kosztów ponoszonych na
wytworzenie energii elektrycznej
w biogazowni rolniczej, koszty substratu średnio
wynoszą 42% przy wahaniach od 24 do 63%.
Szczegóły podano w tabeli 2. Produkując biogaz należy tak dobierać zestaw substratów do
kofermentu by uzyskać maksymalną wydajność
biogazu przy niskich nakładach finansowych.
Przyjmuje się, że koszt substratów nie powinien
przekraczać 42% wartości wpływów ze sprzedaży
energii elektrycznej. Jest to wartość graniczna
opłacalności produkcji energii elektrycznej
z biomasy w biogazowni rolniczej.
Za wyprodukowanie 1 kWhel uzyskuje się
0,16 €, w tym koszt substratu wynosi 0,067 € co
stanowi 42,1%.

W

Wyprodukowana energia elektryczna
jest głównym źródłem wpływów z działalności biogazowni rolniczej, średnio
91,5%, przy wahaniach od 77,0 do 97,2%
wartości wpływów (tabela 3).
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Cena energii elektrycznej uzyskiwanej
z biogazowni rolniczej
rząd Regulacji Energetyki (URE) każdego roku podaje cenę energii w zł/kWhel,
która składa z dwóch składników, a mianowicie
ceny podstawowej + wpływy za certyfikaty.
W rozporządzeniach URE podane są szczegółowe zasady naliczania kwot ze sprzedaży energii
elektrycznej. W 2011 roku cena elektrycznej
uzyskiwanej biogazowni rolniczej wynosiła 0,42
zł/kWhel. Na wysokość ceny energii elektrycznej
producenci biomasy i biogazu nie mają wpływu.
Dalsze wyliczenia wskazują, że podana cena
jest niska w stosunku do kosztów poniesionych
przez producentów energii z biomasy w biogazowniach rolniczych. Udział kosztów substratów
w strukturze wpływów, przy cenie 0,42 zł/kWhel
dochodzi do 70%, co wskazuje, że działalność
agrobiogazowni jest nieopłacalna.
Z 1 dt kiszonki o zawartości 32,6% suchej
masy uzyskuje się 37,7 kWhel, przy cenie energii
elektrycznej 0,42 zł/kWhel, wpływy ze sprzedaży
energii elektrycznej wynoszą 15,83 zł/dt.
37,7 × 0,42 = 15,83 zł/dt,
z kwoty 15,83 zł koszt substratu wynosi
6,65 zł, co stanowi 42%,
37,7 × 0,42 × 42/100 = 6,65 zł/dt.
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Ze sprzedaży 1 kWhel
uzyskujemy 0,420 zł, z czego 0,176 zł wynoszą koszty
substratu. Cena sprzedaży
energii elektrycznej, ma decydujący wpływ na dochodowość biogazowni. Drugim
czynnikiem decydującym
o wyniku finansowym jest
koszt wyprodukowania lub
zakupu substratów. Dlatego należy wykorzystywać
substraty, które mają ograniczone zastosowanie
w innych dziedzinach działalności gospodarczej,
zaś są nośnikiem substancji organicznej, która
ulega fermentacji metanowej i powstaje biogaz.
Biogaz uzyskiwany z substratów, które są źródłem
żywności lub paszy jest drogi.
Koszt produkcji zielonki z kukurydzy
oszt produkcji zielonki z kukurydzy
w zależności od plonu biomasy, waha się
od 4011 do 4411 zł/ha, zielonka loko pole. Koszt
wyprodukowania 1 dt zielonki waha się od 8,91
do 6,78 zł w zależności od plonu. Jeżeli koszty
produkcji pomniejszymy o dotację bezpośrednią,
nakłady na wyprodukowanie 1 dt wahają się od
6,72 do 5,27 zł.
Przedstawione dane informują jakie ponosimy koszty na wyprodukowanie zielonki, które
może być wykorzystane przy sprzedaży zielonki
loko pole, czyli sprzedaż na „pniu”. W tym przypadku rolnik jest tylko producentem biomasy,
zaś zbiorem i wykorzystanie wyprodukowaniem
biomasy, zajmują się inne firmy.
Przedstawione wyliczenia dotyczące ilości
uzyskiwanej energii elektrycznej, nie maja większego znaczenia, bowiem by zielonkę zamienić
na biogaz należy ją zebrać i przetransportować
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do biogazowni, co powoduje koszty oraz wzrasta
jej cena.
Koszt produkcji kiszonki z kukurydzy
ielonka wyprodukowana by mogła być
wykorzystana do produkcji biogazu
w ciągu całego roku, należy ją zebrać i zakonserwować przez zakiszanie. Zbioru kukurydzy
na kiszonkę dokonuje się tylko raz w roku. Tylko
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taki substrat stanowi cenny surowiec dla agrobiogazowni, jednak jego produkcja jest droga.
Koszty wynikają ze:
– strat biomasy w czasie zbioru, transportu,
kiszenie, wybierania kiszonki,
– nakładów na zbiór zielonki,
– kosztów transportu w zależności od odległości
pole-silos,
– kosztów zakiszania – ugniatanie,
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– zakup folii i preparatu stymulującego proces
fermentacji i polepszającego stabilność kiszonki,
– amortyzacji silosu,
– wybieranie kiszonki z silosu.
Szczególnie kosztowny jest transport zielonej
masy z pola do silosu. W tabeli 4 przedstawiono
dane niemieckie, dotyczące kosztów zbioru,
transportu i składowania zielonki, w przeliczeniu
na 1 dt świeżej masy. Koszty transportu mogą
stanowić nawet 50% kosztów poniesionych na
przygotowanie kiszonki, od zbioru do składowania w silosie.
Budowa silosu przejazdowego jest kosztowna,
bowiem koszt inwestycyjny szacuje się na poziomie 25 €/m3 przy pojemności do 10.000 m3.
Przy silosach o większej pojemności, koszt nie
przekracza 20 €/m3. Okres amortyzacji silosu
przejazdowego – 20 lat.
W tabeli 5 przedstawiono koszt produkcji
kiszonki w zależności od plonowania, przy
transporcie zebranej zielonki na odległość 5 km.
Koszty produkcji kiszonki obejmują nakłady poniesione na kompleksową uprawę, zbiór, transport,
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przygotowanie kiszonki i jej wybieranie z silosu
oraz dostawa do kosza zasypowego. Przyjęto,
że straty powstałe w procesie zbioru, kiszenia
i wybieranie wynoszą 12% w stosunku do zebranej zielonki.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że 30%
sumy kosztów bezpośrednich przypada na koszty
przygotowania kiszonki, od zbioru zielonki do jej
załadowania do kosza zasypowego przy komorze
fermentacyjnej.
Przy cenie sprzedaży 0,42 zł/kWhel, koszt
kiszonki w strukturze wpływów stanowi od 53
do 68%, co wskazuje na ujemny wynik finansowy. Przy transporcie na większe odległości,
koszty surowcowe rosną co powoduje mniejszą
opłacalność.
W tabeli 6 przedstawiono koszt produkcji
zielonki i kiszonki z kukurydzy w zależności od
plonu biomasy i odległości transportu. Koszty
uprawy 1 ha zielonki w zależności od wydajności
wynosi od 3027 do 3427 zł. Wyprodukowanie kiszonki z powierzchni 1 ha przy plonie zielonki 450
dt/ha, w zależności od odległości wynosi od 4274
do 4549 zł. Przy transporcie zebranej zielonki na
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odległość 5 km, koszty wzrosły o 1347 zł na ha,
zaś przy transporcie do 20 km koszty wzrosły
o 1522 zł. Przy wyższej wydajności, rosną
koszty wyprodukowania kiszonki, co wynika
z transportu biomasy z pola do silosu. Przykładowo przy plonie zielonki 650 dt/ha i transporcie
na odległość, koszt wyprodukowania kiszonki
wynosi 5093 zł/ha.
Według danych niemieckich transport substratów rolniczych do produkcji kiszonek lub
gotowych kiszonek, nie powinien przekraczać
odległości 20 km, zaś odległość 5-10 km jest
najbardziej ekonomiczna. Im bliższa odległość
transportu biomasy, tym większa opłacalność.
W tabelach podano tylko koszty jakie ponosi
producent kiszonki, do których należy doliczyć
zysk na poziomie 1% poniesionych kosztów.
Cena zbytu energii elektrycznej uzyskiwanej z biogazu decyduje o opłacalności
biogazowni
ena energii elektrycznej jest ustalana na
szczeblu państwowym, która powinna
wynikać z kosztów substratów i kosztów wynikających z działalności biogazowni. W tabeli 8
przedstawiono wynik finansowy w zależności
ceny sprzedaży energii. Przyjęto cenę zbytu 0,42 zł

masy. Zużycie wody powoduje wzrost kosztów
produkcji, dlatego gnojowica lub wywar gorzelniany są wartościowymi dodatkami.
Przedstawione dane wskazują, że przy obecnej
cenie uzyskiwanej ze sprzedaży energii elektrycznej, kiszonka z całych roślin kukurydzy jako
substrat do produkcji biogazu jest drogi, szczególnie jako monosubstratu. Wynika to z kosztów
produkcji , na ca wskazują wyliczenia. Udział
procentowy kiszonki z kukurydzy w strukturze
kofermentu powinien wynosić od 20 do 60%
w przeliczeniu na suchą masę. Kiszonka z kukurydzy winna stanowić dodatek stymulujący proces
fermentacji metanowej przy wykorzystaniu gnojowicy i różnych innych produktów ubocznych
przemysłu rolno-spożywczego. Dobór substratów
do kofermentu ma decydujące znaczenie na opłacalność produkcji energii elektrycznej. Koszty
substratów wchodzących w skład kofermentu nie
powinien przekraczać 40% wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży energii elektrycznej.
Typowym przykładem jak podnieść opłacalność biogazowni, jest wykorzystanie gnojowicy
lub wywaru gorzelnianego. Oba produkty powstają w gospodarstwie rolnym, co wpływa na koszty
transportu, jak również ograniczają zużycie wody.
Zawierają one około 93% wody, natomiast kiszon-

/kWhel jaka obowiązuje w Polsce, jak również
cenę 0,68 zł/kWhel jaką uzyskuje producent niemiecki (0,17 €/kWhel × 4,0 PLN = 0,68).
Stosując kiszonkę o zawartości 32,6% suchej
masy, przy cenie zbytu 0,62 zł/kWhel dopiero
uzyskuje się wynik dodatni, zaś dobre efekty przy
cenie 0,68 zł/kWhel. Wykorzystując kiszonkę
z kukurydzy o zawartości 32,6% suchej masy,
zachodzi konieczność dodawania wody w takiej
ilości, by uzyskać w kofermencie 10-15% suchej

ki około 30%. W agrobiogazowniach prowadzona
jest fermentacja mokra, przy zawartości 10-15%
suchej masy w kofermencie. W tabeli 9 przedstawiono przykładowe receptury wykorzystania
gnojowicy i kiszonki z kukurydzy. Przyjęto, że
1 dt gnojowicy równa się 0,1 m3.
W miejsce gnojowicy można stosować wywar
gorzelniany, który ma podobne właściwości.
Przedstawione dane wskazują, że receptura I
jest najmniej korzystna. Dane te potwierdzają, że

C

46

KUKURYDZA

2(41) 12

koferment składający się kiszonki z kukurydzy
i gnojowicy w odpowiednim stosunku, decyduje
wyniku finansowym. Ciekawa jest receptura
5, bowiem przez dodatek frakcji glicerynowej
uzyskuje się najwyższą wydajność energii
elektrycznej z 1 dt substratu i najlepszy wynik
finansowy.
W opracowaniu przedstawiono tylko problem
jak wyceniać substraty wykorzystywane do produkcji biogazu, na przykładzie kukurydzy. Przy
innych substratach występują podobne problemy,
które wymagają szczegółowej analizy. Każda
zaproponowana metoda szacowania wartości
cenowej substratów będzie miała zwolenników
i przeciwników. Inaczej problem ten przedstawiają rolnicy mając do dyspozycji użytki rolne, zaś
inaczej właściciele biogazowni. W Polsce funkcjonuje kilka biogazowni rolniczych, których okres
użytkowania jest krótki. Brak jest opracowań
własnych, które pozwoliłyby prawidłowo ocenić
omawiany problem. W opracowaniu wykorzy-
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stano głównie dane niemieckie, które zdaniem
autorów są możliwe do zastosowania w Polsce.
Zachęcamy do dyskusji i będziemy wdzięczni
za rzeczowe uwagi.
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Kukurydza – czy wiesz że...
Kukurydza w „Nowym Świecie”
ukurydza jest jedną z najstarszych, a zarazem niejako najmłodszą rośliną uprawianą
przez człowieka. Jedna z legend rdzennych mieszkańców Mezoameryki podaje, że świętą roślinę
mahiz (kukurydzę) podarował ludziom bóg Quetzalcoatla (Pierzasty Wąż), widząc jak Ci cierpią głód.
Tyle legendy, a co na to nauka?. Najstarsze znaleziska
pyłku, prawdopodobnie leśnego przodka kukurydzy
pochodzą sprzed blisko 80 tys. lat, a więc jeszcze na
długo przed pojawieniem się pierwszych Mezoamerykanów na kontynencie Amerykańskim. Pochodzenie kukurydzy (czas i miejsce udomowienia) nie
zostało dotychczas w pełni wyjaśnione. Przeszkodą
w ustaleniu pochodzenia kukurydzy jest właściwie
brak typowych form dzikich przodka tej rośliny. Do
dnia dzisiejszego konkurują ze sobą dwie hipotezy.
Jedna z nich zakłada, że nastąpiło to w wyniku spontanicznej mutacji dzikiej trawy – Teosinte (Euchlaena luxurians) około 9 tys. lat temu, na nizinie Rio
Balsas w stanie Guerrero. Natomiast druga hipoteza
zakłada, że kukurydza prawdopodobnie powstała w
wyniku spontanicznego przekrzyżowania się blisko
spokrewnionych ze sobą dwóch traw: Tripsacum
dactyloides i Euchlaena luxurians. W jednej sprawie
badacze ewolucji botanicznej kukurydzy są zgodni,
a mianowicie za „rodzime” obszary występowania
tej rośliny uznają dolinę rzeki Balsas w południowo-zachodnim Meksyku, gdzie wykorzystywano
ją jako roślinę uprawną już około 7 tys. lat temu.
Swoje przypuszczenia, badacze opierają na podstawie licznych wykopalisk fitolitów* kwiatostanów
kukurydzy jakie zostały znalezione właśnie w tym
rejonie Meksyku.
Kukurydza zaczęła rozprzestrzeniać się po obu
Amerykach na większą skalę pomiędzy III a IX
stuleciem n.e., aby w ciągu kolejnych stuleci zdobyć status jednego z podstawowych (poza fasolą
i kabaczkiem) środków spożywczych Mezoamerykanów. Dla starożytnego ludu Olmeków i Majów,
zamieszkujących Półwysep Jukatan, kukurydza
stała się metaforą osi wszechświata (axis mundi).
Również Aztekowie uważali kukurydzę za roślinę

K

* Fitolit – wysycone krzemionką pozostałości roślinne. Krzemionka może być odkładana wewnątrz komórek, w ścianach
komórkowych lub w przestrzeni międzykomórkowej. W
przypadku roślin z rodziny Poaceae krzemionka bardzo
intensywnie wysyca kwiatostany. Dzięki temu powstałe w
ten sposób skamieniałości są wykorzystywane jako materiał
palinologiczny w badaniach archeobotanicznych do identyfikacji roślin użytkowych (np. rolniczych) oraz do odtwarzania
historii rozprzestrzeniania się gatunków.
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świętą z której to Bogowie stworzyli ostatnią, piątą
i zarazem najdoskonalszą wersję człowieka. Ludy
Mezoameryki przypisywały kukurydzy ludzkie
uczucia. Dlatego, aby uśmierzyć jej ból i strach przed
gotowaniem, kolby kukurydzy podnoszono do ust,
szepcząc im słowa otuchy.
Z ziarna kukurydzy przyrządzano kukurydziane
piwo – chicha, które było uznawane za symbol męskości i chętnie spożywane podczas różnych uroczystości (nie tylko religijnych). Ponadto z wysuszonej
kukurydzy, po uprzednim zmieleniu, uzyskiwano
mąkę, którą następnie mieszano z solą i chilli by po
upieczeniu uzyskać przysmak o nazwie pinole lub
totopas – rodzaj upieczonych placków pokrojonych
na drobne kawałeczki.
Współcześni Meksykanie spożywają w ogromnych ilościach tortillę, którą podają na dziesiątki
sposobów, między innymi jako: tacos, flautas,
enchiladas, tostadas. Jedyną wspólną cechą tych
„naleśników” jest to, że powstały z mąki kukurydzianej i wody, natomiast różnią się nadzieniem
i sposobem przyrządzenia. Ich rodzaje rozpoznać
potrafią tylko Meksykanie natomiast Gringo mówią
po prostu tortilla.
Jak podają przekazy historyczne, jedni z pierwszych europejskich osadników, jacy wylądowali na
Skale Plymout 11 grudnia Roku Pańskiego 1620,
w bardzo krótkim czasie docenili kukurydzę jako
wyśmienity pokarm. Po pierwszej ostrej zimie
w „Nowym Świecie”, do początku kolejnej jesieni
zmarła ich blisko połowa. Gdyby nie pomoc Indian
z plemienia Wampanoagów, którzy dostarczyli im
między innymi kaszkę kukurydzianą z melasą nie
przetrwali by pierwszego roku. Nic więc dziwnego,
że kukurydza (i wbrew obiegowej opinii nie było
wcale indyka) pojawiła się na pierwszym wyprawionym w 1621 roku Święcie Dziękczynienia (od
1863 roku święto narodowe w USA). Stopniowo
jednak, im pewniej czuli się europejscy osadnicy
w Ameryce, tym częściej zaczynali się zastanawiać
nad dalszą konsumpcją kukurydzy. Coraz częściej
zastanawiali się czy jedzenie pożywienia „dzikusów” przystoi purytańskim przybyszom ze „Starego Kontynentu”?. Na całe szczęście zwyciężyły
praktyczne względy oraz właściwości kukurydzy
i to, że świetnie radziła sobie w lokalnym klimacie, czego nie dało się powiedzieć o przywiezionej
z Europy pszenicy. Z czasem kukurydza stawała się
coraz bardziej niezastąpiona. Pod koniec XIX wieku, bracia Kellog udoskonalili „indiański” przepis
na łatwe w transporcie, tanie i pożywne jedzenie
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– piki. Wynalazek ten znany jest dziś jako płatki
kukurydziane, a który bez wątpienia podbił serca
nie tylko współczesnych Amerykanów.
Kukurydza w „Starym Świecie”
decydowana większość podręczników historii podaje, że jedną z roślin jakie Krzysztof
Kolumb przywiózł na „Stary Kontynent” ze swojej
drugiej wyprawy (1493 rok) z Hispanioli była mahiz
(kukurydza). Czy aby na pewno Krzysztof Kolumb
był pierwszy?. Wiele wskazuje na to, że kukurydza
była znana na kontynencie Europejskim i Azjatyckim na długo przed przywiezieniem jej z „Nowego
Świata”. W I w n.e. rzymski historyk Pliniusz Starszy (23-79 r. n.e) opisał kilka roślin wśród których
znalazła się prawdopodobnie kukurydza, którą nazwał „indyjskim prosem” („...zboże, które wyrasta
niczym trzcina i okrywa się liściem, na szczycie ma
włoski i jest niezwykle płodne...”). Wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie dawnych koszar
rzymskich, datowane na III w n.e., w miejscowości
Ullastret (obecnie w prowincji Girona w Katalonii)
również wskazują na obecność jakiejś formy kukurydzy, którą dawni Iberyjczycy nazywali panizo
(proso?). Kolejnym potwierdzeniem występowania
tej rośliny na kontynencie Europejskim jest dokument Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni
Salomona (Templariuszy) z 1257 roku, dotyczący
produkcji rolnej kalabryjskiej diecezji w Acri (Włochy), wymieniający w swoim spisie, roślinę o nazwie
„kukurydza”. Również na kontynencie Azjatyckim
w hinduskich świątyniach datowanych na XII i XIII
w n.e., w Halebid (stan Majsur), Mysore i Somanthpur (stan Karnataka) czy Khadżuraho (stan Madhja
Pradesh) można zobaczyć posągi bogów i bogiń
trzymających w swoich dłoniach wyobrażenie kolby
kukurydzy. Podobnie w Państwie Środka (Chiny) na
malowidłach ściennych pochodzących z IX w n.e.
w prowincji Shanxi znajduje się wyobrażenie 30 cm
żółtej kolby z ziarnami, u podstawy której znajdują
się długie liście.
Niezależnie od tego czy kukurydza była znana
przed wyprawami Krzysztofa Kolumba czy tak
naprawdę odkrywca szlaku do „Indii Zachodnich”
przywiózł ją do Europy jako pierwszy, to dzięki swej
niezwykłej plastyczności botanicznej oraz walorom
smakowym i dietetycznym znalazła szerokie uznanie wśród rolników i konsumentów. Swój triumfalny
pochód na „Starym Kontynencie” rozpoczęła od
regionów basenu Morza Śródziemnego. Z Andaluzji,
gdzie pierwsze uprawy pojawiły się już w 1500 roku,
poprzez Katalonię i Galicję (1520 rok) kukurydza
trafiła do Francji i Włoch (1539 rok). Po 50 latach
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była już znana i uprawiana na całym Półwyspie
Iberyjskim oraz Apenińskim. Po kolejnych 50 latach kukurydza osiągnęła swoją północną granicę
na wysokości doliny Loary (Francja). W kolejnych
kilkudziesięciu latach, dzięki licznym krzyżówkom
otrzymano odmiany kukurydzy o znacznie krótszej wegetacji, przesuwając w ten sposób jej zasięg
dalej na północ Europy. Kukurydza tak naprawdę
„oszałamiającą karierę” zaczęła robić dopiero
w połowie XVIII w. Jej największymi orędownikami
wcale nie byli władcy ówczesnej Europy ale prości
i biedni wieśniacy, którzy dzięki niej mogli zażegnać
widmo głodu w latach obfitujących w klęski nieurodzaju innego zboża – pszenicy. Czy możemy sobie
wyobrazić dzisiejszą Francję bez millase, Włochy
bez polenty, Rumunię bez mamałygi czy Anglię
bez puddingu?, chyba raczej nie. Notabene 100 lat
później kukurydzę zdetronizuje inna roślina sprowadzona z „Nowego Świata” a mianowicie ziemniak,
ale to już inna historia.
Również polityczna historia XVIII i XIX
wiecznych Bałkanów okupowanych przez Imperium
Osmańskie mogła by wyglądać zupełnie inaczej,
gdyby nie kukurydza, która umożliwiła wspólnotom
osiedlającym się w niedostępnych, górzystych
rejonach Półwyspu Bałkańskiego na egzystencję.
Te górskie rejony poprzecinane żyznymi dolinami
dzięki uprawom kukurydzy mogły stać się kolebką
przyszłej politycznej niezależności Grecji, Serbii,
Rumunii i Bułgarii. Można by zaryzykować
stwierdzenie, że ta mezoamerykańska trawa niejako
„wykarmiła” wolność ludów zamieszkujących ten
rejon Europy.
A kiedy kukurydza trafiła na tereny dawnej
Rzeczypospolitej?. Polski lekarz, botanik i zielarz,
Szymon Syreński (1540-1611) opisuje tę roślinę jako
ciekawostkę botaniczną w swoim ilustrowanym
dzieła pt. Zielnik (polskie wydanie 1613 rok) i sugeruje
iż przywędrowała „ona” na tereny Rzeczypospolitej
z Italii i Niemiec. Wydaje się jednak bardziej
prawdopodobne, że jej „migracja” odbyła się
z Półwyspu Bałkańskiego poprzez Węgry na
początku XVII wieku. Nie od razu poznano się na
jej walorach smakowych czy też dietetycznych, gdyż
jeszcze do połowy XIX wieku, uprawiana była u nas
w niewielkich ilościach. Dopiero ostanie 50 lat to
prawdziwa ekspansja tej „świętej rośliny” Olmeków,
Tolteków, Majów i Azteków na terenie praktycznie
całej Polski.
Ciekawostki: specyficzny sposób siewu kukurydzy preferowali Indianie zamieszkujący nadbrzeżne
tereny (tzw. costa) obecnego Peru, a mianowicie
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pojedyncze ziarno kukurydzy wkładali do otworu
gębowego sardeli, którą następnie umieszczali w ziemi. Dzięki temu ziarno kukurydzy w początkowym
okresie rozwoju miało zapewniony dostatek wilgoci
oraz w wyniku rozkładających się szczątków rybich
- makro i mikroelementy.
W zależności od miejsca i czasu, kukurydza nosiła najróżniejsze nazwy. W Lotaryngii nazywana
była pszenicą z Rodos, w Pirenejach nazywano ją
hiszpańską pszenicą, w Toskanii – syryjską durrą
lub grano turco. Natomiast we Francji nazywana
była turky, w Niemczech i Holandii – pszenicą
turecką, w Skandynawii – indyczym zbożem,
a w Rosji – kukuruzą (z tureckiego). W samej zaś
Turcji kukurydzę nazywano pszenicą Rumi (chrześcijan). Jedno z angielskich słów „corn” określające
kukurydzę, swoje pochodzenie prawdopodobnie wywodzi z terminu indoeuropejskiego, oznaczającego
„niewielką bryłkę”. Natomiast inne angielskie słowo
„maize”, pochodzi z kolei od słowa „mahis”, co
w języku rdzennych mieszkańców wyspy Hispaniola
(archipelag Wielkich Antyli w basenie Morza Karaibskiego) oznaczało tyle co „źródło życia”.
Niestety kukurydza pod koniec XVIII wieku
w południowych rejonach Włoch przyczyniła się
również do powstania epidemii pewnej choroby
zwanej pellagrą (łac. pella agra – szorstka skóra) lub
rumieniem lombardzkim. Choroba ta spowodowana
była niedoborem witaminy B3 (niacyny) wynikającym z niewłaściwej obróbki ziarna kukurydzy (brak
procesu nixtamalizacji**), które było podstawowym
źródłem pożywienia ubogich, włoskich wieśniaków.
Większość niacyny w ziarnie kukurydzy (około
60%) znajduje się w zewnętrznej warstwie ziarna,
która to warstwa zazwyczaj była usuwana w procesie
produkcji maki. Stąd przy bardzo jednostajnej diecie
i nieodpowiedniej obróbce ziarna powstają problemy
z brakiem niacyny w organizmie, co w konsekwencji
doprowadza do pellagry (tzw. „zespół 4d” – zapalenie skóry – biegunka – otępienie – śmierć).
**Nixtamalizacja – proces stosowany od wieków na terenie
Mezoameryki, polegający na specjalnym przygotowaniu
masy kukurydzianej. Nazwa nixtamalli pochodzi z języka
indian Nahuatl: nixtli – popiół i tamalli – surowa masa
z ugotowanych ziaren kukurydzy. Pod wpływem gotowania
w alkalicznym roztworze (pH 11), zwanym nejayote, rozbiciu ulega błona komórkowa w otoczce ziarna, co sprawia że
pektyny rozpuszczają się, a ziarno wchłania wapń lub potas
(w zależności od użytego środka). Skrobia ulega rozpuszczeniu, natomiast gotowanie sprawia, że niektóre aminokwasy
(lizyna i tryptofan) i inne składniki zawarte w ziarnie stają się
łatwiej przyswajalne dla organizmu ludzkiego. Proces nixtamalizacji zwiększa również dostępność niacyny (witaminy
B3) zawartej w ziarnie kukurydzy, co eliminuje zagrożenie
rozwoju choroby zwanej pellagrą.
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Nawet tak dobrze nam znana prażona kukurydza
(„popcorn”) nie jest wynalazkiem naszych czasów.
Już 5 tys. lat temu na terenie dzisiejszego Peru,
rdzenni mieszkańcy tego rejonu potrafili „prażyć”
ziarna kukurydzy. Prażenie kukurydzy było znane
także wśród Azteków, Inków i innych plemion Indian Północnoamerykańskich. Tak naprawdę jego
popularyzację zawdzięczamy Irokezom, od których
zwyczaj prażenia kukurydzy przejęli „biali osadnicy”. Jednak pierwsze komercyjne „maszyny” do
prażenia kukurydzy powstały dopiero pod koniec
XIX wieku. Prawdziwą furorę jednak popcorn zrobił
w czasie II wojny światowej, kiedy ci Amerykanie,
którzy pozostali w domach, odmawiali sobie słodyczy na rzecz żołnierzy walczących w Europie i Azji i
do podjadania używali tylko kukurydzy. Komercyjny sukces przypieczętowany został w latach 40-tych
XX wieku, kiedy to popcorn trafił do amerykańskich
kin, a z czasem zwyczaj ten został przejęty przez
inne państwa, niemal na całym świecie.
Ziarno kukurydzy zawiera znaczne ilości
beta-kryptoksantyny, pomarańczowo-czerwonego
karetonoidu, któremu przypisuje się właściwości
antyoksydacyjne i antykancerogenne.
Dużą atrakcją turystyczną, w szczególności
w krajach anglosaskich są tzw. „mazes” (labirynty)
utworzone na polach kukurydzy. W Polsce największy taki labirynt znajdował się w Kurozwękach
w woj. świętokrzyskim.
Kukurydza jako jedna z nielicznych roślin rolniczych, jest modyfikowana genetycznie wręcz na
skalę przemysłową. Liderem pod tym względem są
Stany Zjednoczone Ameryki, które w ten sposób
produkują blisko 80% surowca kukurydzianego.
dr inż. Tomasz R. Sekutowski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
Wrocław
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Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce
Energia stanowi jeden z podstawowych czynników wpływających na rozwój społeczny
i gospodarczy kraju. Dostęp do energii ma kluczowe znaczenie dla codziennego życia każdego
z nas. Stale zwyżkujące ceny energii, zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw i postępujące zmiany
w klimacie, bezpośrednio dotyczą wszystkich ludzi, dlatego tak ważnym są zmiany systemów
wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych na rzecz odnawialnych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii wytwarzania.
nnowacyjność i zrównoważony rozwój
korzyści społecznościom lokalnym. Należy do
odnawialnych źródeł energii w Polsce z zanich likwidacja niskiej emisji gazów cieplarstosowaniem poszczególnych rodzajów „zielonej
nianych, nowe miejsca pracy, pozostawienie
energii” jest rozwiązaniem słusznym i sprawdzopieniędzy w gminie – a tym samym wzrost
nym w krajach ościennych; dlatego też nie możekonkurencyjności gminy, wzrost bezpieczeńmy popełniać błędów, jakie na przykład popełnili
stwa energetycznego, utylizacja odpadów proNiemcy. Niemcy zakłócili system energetyczny
dukcji rolnej, hodowli i branży spożywczej,
poprzez niezrównoważony charakter inwestycji,
• jednym z priorytetowych kierunków powinny
powodując negatywne konsekwencje dla ludzi
być projekty realizowane przez jednostki sai środowiska. Zbyt duża jest koncentracja siłowni
morządu terytorialnego dla beneficjentów tawiatrowych, oraz zbyt duża i nierównomierna
kich jak mieszkańcy domów jednorodzinnych
jest lokalizacja biogazowni opartych na substrai gminne obiekty użyteczności publicznej
cie z rolnictwa. Zrównoważony rozwój obszarów
itp.,
wiejskich powinien być związany z lokalnym
• instalacje małej skali upowszechniane na
rozmieszczeniem planowanych inwestycji
terenach słabo zurbanizowanych to ważny
i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
kierunek rozwoju. Wdrażanie słonecznych
Należy również dołożyć wszelkich starań, żeby
instalacji grzewczych pomyślnie przebiega
wzrosła świadomość społeczna w zakresie więkw systemie rozproszonych w ramach proszego zainteresowania odnawialnymi źródłami
gramów koordynowanych przez samorządy
energii i zastępowania konwencjonalnych źródeł
gminne i powiatowe. Brak jest jednak inicjaenergii – odnawialnymi z wykorzystaniem odtyw dotyczących np. biogazowni rolniczych
padów z terenów wiejskich i tych z przemysłu
i produkcji biopaliw,
rolno-spożywczego oraz roślin uprawianych na
• wysokie koszty inwestycji w odnawialnych
cele energetyczne.
źródłach energii powodują, że koniecznym
warunkiem ich rozwoju jest wsparcie finanDziałania na poziomie lokalnym to:
sowe w formie dotacji. Dotychczas obowiązu• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w
jące skomplikowane procedury pozyskiwania
zależności od lokalnych zasobów. Regionalne
funduszy i trudne warunki kredytowania nie
zasoby i możliwości ich wykorzystania powinsprzyjają zainteresowaniu tego typu przedsięny być uwzględnione w Założeniach do Planu
wzięciami,
Energetycznego, Planach Zagospodarowania
• interesującym przedsięwzięciem jest MiędzyPrzestrzennego, Strategiach Energetycznych
narodowa Sieć Wiedzy wspomagająca rozwój
i innych. Ułatwi to rozpoznanie źródeł przyprodukcji i wykorzystania biomasy na cele
szłym inwestorom. Potencjalni inwestorzy
energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem
mają trudności w dostępie do informacji
potrzeb regionalnych i lokalnych. Strategia
dotyczących preferowanych kierunków inenergetyczna dla gmin stanowi dokument
westycyjnych, dostępności terenu, lokalnych
strategiczny uwzględniający OZE. Dla lokaluwarunkowań dla inwestycji OZE oraz możnych mieszkańców powinna z niej wynikać
liwości uzyskania wsparcia (technicznego,
minimalizacja kosztów paliw i nośników
finansowego),
energetycznych oraz opłat za usługi energe• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na
tyczne.
poziomie gminy przynosi szereg mierzalnych
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Działania w skali makro mają nieco wyższy wymiar na przykład w minionym roku
w Cancun w Meksyku odbyła się 16 światowa
konferencja klimatyczna mająca na celu wypracowanie metod zminimalizowania wpływu
zmian klimatu na naszą planetę. W znaczącej
części konferencja była poświęcona sprawom
transferu innowacyjnych technologii, mechanizmom finansowym oraz budowie potencjału
w krajach rozwijających się. Podjęto również
tematykę monitorowania, raportowania i weryfikacji efektów planowanych działań z zakresu
„zielonych inwestycji”. Aby porozumienie było
skutecznym narzędziem walki ze zmianami
klimatu, musi być prawnie wiążące oraz zawierać ambitne zobowiązania krajów rozwiniętych
w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych
i wsparcia dla krajów rozwijających się, które
także powinny podjąć działania. Uczestnicy
Konferencji dążyli do stworzenia podstaw dla
nowej umowy klimatycznej tj. wypracowania
globalnego porozumienia, wykraczającego poza
rok 2012, które będzie kontynuacją dotychczas
obowiązującego protokołu z Kioto. Jeśli uda się
sfinalizować nowe porozumienie klimatyczne
w grudniu 2011 r. Polska, sprawująca w tym
okresie przewodnictwo w Radzie UE, stanie
przed historycznym zadaniem budowania wraz
z innymi państwami członkowskimi UE nowego
ładu klimatycznego. Celowym wydaje się w tej
sytuacji uzgodnienie kierunków rozwoju OZE
w Polsce tak, aby służyły one również zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Z tej
perspektywy interesujące są rezultaty ogólnopolskiego projektu „Odnawialne źródła energii
dla domu i biznesu”, z wynikami, którego zapoznano uczestników konferencji, która odbyła się
w dniu 22 listopada 2010 roku w Ambasadzie
Brytyjskiej w Warszawie. W projekcie tym
uczestniczyło 16-ście Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Na podstawie analiz zaprezentowanych
podczas konferencji należy stwierdzić, że duży
rozwój OZE odnotowuje się w instalowaniu
kolektorów słonecznych, kotłach na biomasę,
systemach geotermalnych i pompach ciepła oraz
wiatrakach i elektrowniach wodnych. Natomiast
produkcja biopaliw i biogazu stanowi jak na razie
duże zainteresowanie rolników, przedsiębiorców
i ludzi biznesu. Dokumentami określającymi
dalsze kierunki działania w zakresie rozwoju
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OZE w Polsce są: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku i Krajowy plan działania
i Założenia budowy biogazowni rolniczych.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku została opracowana zgodnie z art. 13-15 ustawy – Prawo energetyczne i przedstawia strategię państwa,
mająca na celu odpowiedzenie na najważniejsze
wyzwania stojące przed polską energetyką,
zarówno w perspektywie krótkoterminowej,
jak i w perspektywie do 2030 roku. Polska jako
kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie
uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki
energetycznej, a także dokonuje implementacji
jej głównych celów w specyficznych warunkach
krajowych. Biorąc pod uwagę posiadane zasoby
energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii, podstawowymi kierunkami polityki energetycznej są:
• poprawa efektywności energetycznej,
• wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
• dywersyfikacja struktury wytwarzania energii
elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
• rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł
energii,
• rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
• ograniczenie oddziaływania energetyki na
środowisko.
Przyjęte kierunki polityki energetycznej są
w znacznym stopniu współzależne. Poprawa
efektywności energetycznej ogranicza wzrost
zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od importu, a także działa na rzecz
ograniczenia wpływu energetyki na środowisko
poprzez redukcje emisji gazów cieplarnianych.
Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do
wzrostu bezpieczeństwa energetycznego przy
zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
tj. rozwoju w taki sposób, aby potrzeby energetyczne obecnego pokolenia były zaspakajane bez
stwarzania zagrożenia niewystarczającej podaży
energii dla przyszłych pokoleń, w tym rozwoju
infrastruktury do przesyłu, dystrybucji oraz
magazynowania paliw i energii. Natomiast Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych jest dokumentem programowym
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stanowiącym wytyczne na najbliższe lata do
wszelkich działań. Dlatego też powinien zawierać, akceptowane przez wszystkie zainteresowane strony, propozycje działań niezbędnych do
rozwoju odnawialnych źródeł energii z punktu
widzenia skutków gospodarczych i społecznych.
Zakłada się, że OZE poprzez rozproszenie źródeł
wytwarzania energii poprawią stan bezpieczeństwa energetycznego oraz jakość dostarczanej
energii, dając impuls do rozwoju obszarów wiejskich, wygeneruje nowe miejsca pracy jak też
wpłynie na zróżnicowanie źródeł przychodów
z działalności rolniczej. Realizacji tych ważnych
celów, powinien sprzyjać system wsparcia OZE
na etapie inwestycji i eksploatacji. Obowiązujący stan prawny jest krytycznie oceniany przez
ekspertów i potencjalnych inwestorów w energię
odnawialną, którzy wskazują, że stosowany dotychczas system wsparcia nie jest właściwą drogą
do rozwiązywania problemów energetycznych
obszarów peryferyjnych, jak też realizacji zadań
związanych z ochroną środowiska naturalnego
i klimatu. W Polsce produkcja energii odnawialnej oparta jest na dużych obiektach energetycznych i jest to sprzeczne z ideą OZE, które
powinny opierać się na rozproszonych źródłach
o niewielkiej zainstalowanej mocy, wykorzystując lokalne nośniki energii. Skutkuje to nieuzasadnionymi wędrówkami nośników energii po
kraju rodzącymi uzasadnione wątpliwości, co
do ostatecznego rachunku ograniczania emisji
gazów cieplarnianych. Przykładem sprzecznych działań z ideą OZE jest produkcja peletu
z drewna i spalanie w dużych kotłowniach (elektrociepłowniach). Na wyprodukowanie takiego
produktu zużywa się stosunkowo dużo energii
elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych po to
by zakład użytkujący to paliwo wywiązał się
z zobowiązań dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Produkt ten powinien
być wykorzystywany głównie na eksport i na
zapotrzebowanie wewnątrz kraju, na zautomatyzowane spalanie w wysokosprawnych kotłach
domowych. Produkcja brykietu ze słomy jest
też po części działaniem nie racjonalnym, gdyż
na rynku są piece do spalania całych kostek lub
bel słomy. Biorąc pod uwagę, że przy produkcji
brykietu zużywa się stosunkowo nie wielkie
ilości energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, można przyjąć, ze to działanie jest dla
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ludzi zamieszkujących na wsi, którzy nie prowadzą produkcji rolnej i mogą zająć się produkcją
brykietu ze słomy lub traw na rynek lokalny.
Możliwości i perspektywy rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce
W przypadku produkcji biogazu, jak stwierdził podczas konferencji Kazimierz Żmuda
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie cytuję ,,istotą biogazowni rolniczych jest
wytwarzanie energii z substratu będącego produktami ubocznymi i pozostałości z rolnictwa
oraz przemysłu rolno-spożywczego odchodów
zwierzęcych oraz celowych upraw energetycznych”. Biogazownie rolnicze powinno się, tak
lokalizować, by mogły wykorzystać istniejące
lokalnie ilości substratu z wymienionych źródeł.
Oznacza to, że biogazownie rolnicze należy
postrzegać jako rozproszone źródła energii.
O tym, dlaczego resort rolnictwa promuje niewielkie biogazownie rolnicze dostosowane do
możliwości zabezpieczenia substratu w ramach
gospodarstwa rolnego lub grupy gospodarstw
świadczy fakt; że łatwiej jest zabezpieczyć surowiec do produkcji biogazu; możliwość budowy
przy gospodarstwach; również jako instalacja
utylizacyjna z możliwością wykorzystania
substratu pofermentacyjnego na terenie gospodarstwa oraz dodatkowa działalność stanowiąca
dodatkowe źródło przychodów. Stosownie do
Krajowego planu działania w zakresie energii ze
źródeł odnawialnych, resortowym dokumentem
są ,,Założenia budowy biogazowni rolniczych”,
W dokumencie tym szczególny nacisk położono
na upodmiotowienie rolnika. Rolnik w wielu
przypadkach może i powinien być nie tylko
dostawcą surowca, ale również producentem
energii elektrycznej i cieplnej czy też dostawcą
do gazowych sieci dystrybucyjnych biogazu
oczyszczonego do jakości gazu ziemnego. Resort
nie podziela prezentowanego poglądu, że tylko
inwestowanie w obiekty duże o zainstalowanej
mocy wytwórczej, co najmniej 1 MW (a w nielicznych przypadkach powyżej 0,5 MW) jest
ekonomicznie uzasadnione.
Zwraca się uwagę na problemy z zabezpieczeniem dostaw surowca lokalnie z najbliższych
odległości oraz z zagospodarowaniem pozostałości pofermentacyjnych. W Polsce jest miejsce dla
budowy małych biogazowni i tych większych,
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powyżej 1MW. Decyzje lokalizacyjne muszą
wynikać z rachunku możliwości zabezpieczenia
substratu i wszechstronnej analizy możliwości
i potrzeb. Takie propozycje są przekładane do
dokumentów wyznaczających politykę energetyczną jak też zmieniających obowiązujące
prawo, które ma ułatwić działalność, a nie
stwarzać zbędne bariery biurokratyczne czy też
ekonomiczne. Jeżeli chodzi o uprawę wieloletnich roślin energetycznych, no to od kilku lat
obserwuje się stagnację upraw tych roślin, co
wskazuje, że tego rynku nie zbuduje się bez partnerstwa i opłacalności dla wszystkich uczestników rynku. Dla rolników istotnym jest, aby
energetyka zawodowa wykorzystująca biomasę,
stosownie do potrzeb kreowała zapotrzebowanie
na biomasę stałą i tworzyła krajowy rynek dostawców biomasy na partnerskich i opłacalnych
zasadach. Odnawialne źródła energii w tym
również pochodzenia rolniczego muszą być
opłacalne dla wszystkich ogniw rynku energii:
rolnika – producenta biomasy, wytwórcy energii
oraz odbiorcy konsumenta energii. Energetykę
odnawialną stanowią: biomasa, biopaliwa, biogazownie, energia słońca (kolektory słoneczne,
ogniwa fotowoltaiczne), energia wiatru (elektrownie wiatrowe), energia wody (elektrownie
wodne) i energia geotermalna.
Dyrektywa 2009/28/WE – promowanie
i stosowanie energii ze źródeł odnawialnych
(3x20) oznacza:
• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do
2020 r. o 20% w porównaniu do 1990 r.
• racjonalizacja wykorzystania energii i ograniczenie jej zużycia o 20%
• zwiększenie udziału energii produkowanej
z OZE do 20% całkowitego zużycia średnio
w UE w 2020 r. (w przypadku Polski – 15%
decyzji ze stycznia 2008 r.) i osiągnięcie co
najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży
paliw transportowych.
Jak wynika z wymienionej dyrektywy
w udziale energii odnawialnej w bilansie energetycznym dla Polski przewidziany jest wzrost
o 15% do 2020 r. Stanowi to duże wezwanie
dla całego społeczeństwa. Zobowiązanie to
dotyczyć będzie wszystkich posiadaczy dóbr
zasilanych energią elektryczną i jeżeli nie będzie sukcesywnie realizowane, no to koszty
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i ewentualne kary poniesiemy wszyscy, gdyż
będzie to wkalkulowane w opłaty za zużywane
nośniki energii. Bezpieczeństwo energetyczne
jest kluczem do rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa. W zasadzie żadne źródło energii nie
daje 100% gwarancji bezpieczeństwa energetycznego. Energetyka rozproszona oparta na odnawialnych źródłach energii jest uzupełnieniem,
a nie konkurentem energetyki systemowej korporacyjnej. Ciągłe dostawy energii elektrycznej
w oczekiwanych ilościach oraz w parametrach
gwarantujących niezawodność pracy urządzeń to
obok infrastruktury transportowej oraz łączności
podstawowy warunek rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Rozwój obszarów wiejskich
uzależniony jest od stałego wzrostu poboru energii elektrycznej i reelektryfikacji – energetyka
rozproszona oparta na OZE może i powinna być
instrumentem dla tych działań z uwagi na:
• ograniczenie strat w przesyłaniu energii,
• poprawę parametrów dostarczonej energii oraz
brak zagrożenia dla deregulacji systemu ze
strony rozproszonych źródeł przystosowanych
do pracy ciągłej, o niewielkiej zainstalowanej
mocy np. do 1MW,
• impulsu do rozwoju obszarów wiejskich,
• możliwość dywersyfikacji i wzrostu przychodów rolniczych.
Każdy kraj ma własną specyfikę i nasz kraj
obecnie nie jest stać na forsowanie innych
rozwiązań od tych wdrażanych przez kraje
sąsiadujące mając na uwadze przestarzałą,
wyeksploatowaną sieć przesyłową i dystrybucyjną energii elektrycznej, której modernizacja
będzie trwała wiele lat, co znacząco ogranicza
możliwości przyłączenia dużych instalacji OZE
(fermy wiatrowe i biogazownie). Następnymi
czynnikami uzależniającymi są; bezpieczeństwo
energetyczne, zobowiązania międzynarodowe
dotyczące ochrony klimatu i obowiązki ochrony
środowiska.
Opracował:
mgr inż. Eugeniusz Mystkowski
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie
W opracowaniu wykorzystano materiały z konferencji, która odbyła się w dniu 22 listopada 2010 roku w Ambasadzie
Brytyjskiej i wytyczne do Polityki energetycznej Polski do
2030 roku oraz Krajowy plan działania w zakresie odnawialnych źródeł energii.
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egoroczna wiosna
była wyjątkowa pod
wieloma względami. Silne
wiosenne spadki temperatur spowodowały liczne
wymarznięcia w rzepaku,
pszenżycie i pszenicy ozimej i przyczyniły się
do ponownego przesiewu rośliną jarą. W tej sytuacji wielu rolników zdecydowało się na uprawę
kukurydzy. W wyniku ponownych przesiewów
na wielu polach obserwujemy spóźnione siewy,
niekiedy reakcje na zastosowane herbicydy pod
przedplon co przy chłodnej i dość suchej wiośnie
jest powodem małego wyrównania plantacji.
Liczne przesiewy po wymarzniętych oziminach
w roku bieżącym spowodowały, że powierzchnia
całkowita uprawy kukurydzy może przekroczyć
1milion ha. Ta zwiększona z konieczności powierzchnia zasianej kukurydzy może w okresie
zbiorów spowodować spadek cen zwłaszcza
mokrego ziarna nawet poniżej poziomu opłacalności. Dlatego proponujemy rolnikom zakładającym zbiór kukurydzy na ziarno zapewnienie
sobie możliwości jej wysuszenia. Zakładamy,
że zbiory zboża paszowego w b.r. będą niższe
i kukurydza będzie stanowiła ich uzupełnienie
a więc ceny suchego ziarna kukurydzy będą na
podobnym poziomie jak są obecnie. W ostatnich
dwóch latach obserwujemy wzrost zapotrzebowania na kiszonkę z kukurydzy dla potrzeb

biogazowni zarówno w kraju jak i odbiorców
zagranicznych zwłaszcza Niemiec. Dlatego powierzchnia zasianej kukurydzy dla biogazowni
będzie wzrastać i jak podaje GUS za 2011 r. dla
potrzeb biogazowni zasiano 6 tys. ha kukurydzy.
Ponieważ ten kierunek w najbliższej przyszłości
dynamicznie będzie się rozwijał a przygotowanie
kiszonki z całych roślin kukurydzy dla produkcji
bioenergii różni się nieco od kiszonki dla bydła,
w wydawnictwach Związku zamieszczamy wiele
informacji na ten temat.
W dniach 16-19 luty br. odbywały się kolejne
targi rolnicze po hasłem Agro–Premiery w których ze swoim stoiskiem uczestniczył Związek.
W trakcie trwania targów w dniu 17 lutego obradowało kolejne Walne Zebranie Sprawozdawcze
na którym został nakreślony program działania
Związku na 2012 r. W trakcie obrad zebrani
podjedli uchwalę o nadaniu Statusu Członka
Honorowego PZPK panom Prof. dr hab. Witoldowi Podkówce oraz Prof. dr hab. Andrzejowi
Dubasowi. W trakcie trwania targów wspólnie
z Federacją Producentów Zbóż zorganizowaliśmy Forum Producentów, na którym przedstawiono aktualne problemy jakie występują
w produkcji zbóż i kukurydzy.
W dniach 27-28 marca br. PZPK wspólnie
z FNPSMS zorganizowało dla promotorów
kukurydzy i przedstawicieli firm szkolenie.
Tematyka dotyczyła aktualnych problemów

w uprawie, ochronie, wykorzystaniu i przetwórstwie kukurydzy. W szkoleniu, które odbywało
się w Warszawie uczestniczyło 45 osób.
W dniach 8-10 maja br. w Dymaczewie odbyła
się II Międzynarodowa Konferencja organizatorami której byli Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, Polski Związek Producentów
Kukurydzy ,TUR, FNPSMS, SYNGENTA na
temat „Kukurydza – Sorgo – Produkcja – Wykorzystanie – Rynek”. Materiały z tej konferencji
zostały zamieszczone na stronie internetowej
Związku.
Na bieżący rok zaplanowano realizację trzech
pokazów polowych organizowanych od wielu lat
przez Związek pod Hasłem „Dnia Kukurydzy”,
na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych uprawą, wykorzystaniem i przetwórstwem
tej rośliny.

Tegoroczne Imprezy odbędą się:
w dniu 9 września w Podlaskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego Szepietowo,
w dniu 16 września w Gospodarstwie
Łęka Wielka należącym do Top Farms
Wielkopolska,
w dniu 7 października w Rolniczej
Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej
Głuchowo k/Łańcuta woj. podkarpackie.
Pod patronatem Związku odbędą się Spotkania rolników:
w dniu 12 września w PR-H Wieszczyce
k/ Tucholi woj. kujawsko-pomorskie,
w dniu 7 października „Mazowieckie Dni
Kukurydzy” w Skrzelewie.
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