1

2

3

4

4

3

2

1

W NUMERZE:
Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą w 2012 roku .......

4

Kukurydza zdobywa rynek ................................................ 21
Ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami
w 2013 roku .................................................................. 28
Kolbo-wiechy .................................................................. 34
Wykorzystanie metody Sum Temperatur Efektywnych
w uprawie kukurydzy ........................................................ 40
Czy plantacja kukurydzy może być siedliskiem dla
trujących i szkodliwych chwastów? .................................. 42
Wilgotne ziarno kukurydzy ................................................ 48
Zalety kukurydzy w produkcji biogazu ............................... 51
Zasady szacowania wydajności metanu ............................ 56
Kukurydza na kiszonkę dla bydła i na biogaz .................. 61
Wapnować pod kukurydzę? ............................................. 67
Wpływ krzemu zastosowanego w formie SiO2 na przyrost biomasy roślin i plon nasion kukurydzy ................ 70
Informacje PZPK ............................................................ 72
Stanowisko PZPK w odniesieniu do projektu rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie zakazu stosowania
materiału siewnego odmiany kukurydzy MON 810 ........ 73

Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą
w 2012 roku
Polski Związek Producentów Kukurydzy (wcześniej jako Wielkopolski Związek Producentów
Kukurydzy) od początku działalności (w 1984 roku) kierował się ideą przekazywania informacji
i prezentowania efektów prawidłowej uprawy kukurydzy. Związek przykładał wielką wagę do
demonstrowania rolnikom nowych odmian kukurydzy i ich reakcji na krajowe warunki glebowo
klimatyczne przy spełnieniu podstawowych zasad prawidłowej agrotechniki. Od powstania, aż do
roku 1997, Związek prowadził doświadczenia łanowe z odmianami oferowanymi polskim rolnikom
przez firmy hodowlano-nasienne do zbioru na ziarno jak i na kiszonkę, a informacje z wynikami
zamieszczał w swoich w publikacjach. Ponieważ wyniki tego typu doświadczeń obarczone były
dużym błędem wynikającym z nieoszacowanej zmienności glebowej, począwszy od 1998 roku
w porozumieniu z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
w Słupi Wielkiej, rozpoczęto badania odmian kukurydzy pod względem ich wartości gospodarczej w ramach tzw. systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).
atem niniejsze sprawozdanie zawiera
wyniki piętnastej już serii ścisłych doświadczeń zakładanych w ramach PDO. Początkowo doświadczeń było niewiele. W 1998 roku
założono tylko 5 doświadczeń: 3 do zbioru na
ziarno i 2 na kiszonkę z całych roślin. W 2001 r.
były już 23 doświadczenia. W 2002 roku rozpoczęto, w wyniku rozszerzania się zasięgu uprawy
kukurydzy, we współpracy z COBORU badanie
najwcześniejszych odmian w uprawie na ziarno
na terenach o mniej korzystnym przebiegu pogody
na północy kraju. Po dalszym wzroście liczby
i zmianach w udziale poszczególnych typów
doświadczeń, od roku 2005 nastąpiła okresowa
stabilizacja na poziomie 36 doświadczeń, w tym
16 do zbioru na ziarno, 15 na kiszonkę i 5 na
ziarno w ekstremalnych warunkach na północy kraju. Począwszy od 2009 roku zakłada się
43 doświadczenia porejestrowe z kukurydzą. Po
19 na kiszonkę i na ziarno w zasadniczej serii oraz
5 na północy kraju z najwcześniejszymi odmianami do zbioru na ziarno. Liczba doświadczeń, jak
i ich rozmieszczenie na terenie kraju, wynikają w
głównej mierze z możliwości finansowych firm
hodowlanych, nasiennych i budżetu COBORU,
a także z dostępności odpowiednio wyposażonych
ośrodków zdolnych do poprawnego przeprowadzenia doświadczeń. Wydaje się jednak, że po
latach prób ustalono zbliżoną do reprezentatywnej
sieć punktów doświadczalnych. Także sposób finansowania pozostaje stabilny. Centralny Ośrodek
Badania Odmian Roślin Uprawnych finansuje
część doświadczeń ze środków budżetowych,
a Polski Związek Producentów Kukurydzy korzystając ze wsparcia firm hodowlanych i nasien-
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nych, pokrywa koszty pozostałych doświadczeń
w podstawowej serii ziarnowej i kiszonkowej oraz
wszystkich doświadczeń na ziarno na północy
kraju.
Doświadczenia przeprowadzone w 2011 roku
wykazały, że potencjał plonowania istniejących odmian jest bardzo wysoki, a czynnikiem
ograniczającym osiągane dotychczas rezultaty
są szeroko rozumiane warunki środowiskowe.
W 2011 roku padł nowy rekord plonowania przewyższający wszystko, co dotychczas uzyskano. Stąd
oczekiwanie i zarazem pytanie: jakie plony i jaki
poziom dojrzewania osiągniemy w 2012 roku?
Tabela L1 i wykresy L1 i L2 pozwalają porównać plony i stopień dojrzałości z całej udokumentowanej historii doświadczeń łanowych i z całości
PDO. W celu zwiększenia przejrzystości tabel
i wykresów wyniki z lat 2001-2010 pogrupowano
w przedziałach pięcioletnich. Tabela L1 pokazuje,
że plon ziarna w doświadczeniach podstawowych
wyniósł w 2012 roku średnio w kraju 121,6 dt/ha,
co stanowi 96,2% plonu uzyskanego w ubiegłym
roku. To nieco mniej niż w rekordowym roku, ale
aż 119,3% średniej z lat 2006-2010. Plon ziarna
na północy kraju wyniósł średnio 119,9 dt/ha
i był prawie na takim samym poziomie, jak
w roku 2011 (99,7%) i o 14,3% wyższy niż średnio
w pięcioleciu 2006-2010. W doświadczeniach do
zbioru na kiszonkę z całych roślin uzyskano plon
ogólny suchej masy w wysokości 203,4 dt/ha, co
stanowi tylko 93,8% ubiegłorocznego rekordu.
Równocześnie wynik bieżącego roku stanowi
108,3% średniego plonu z lat 2006-2010. Analiza wykresu L1 wykazuje tendencję wzrostową
plonów zarówno w doświadczeniach na ziarno,
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jak i na kiszonkę. Linie trendu „pną” się do góry.
Można zaryzykować stwierdzenie, że w całym
porównywanym okresie wzrost plonów w doświadczeniach kiszonkowych jest nieco wyższy
niż w ziarnowych – linia trendu bardziej stroma.
Natomiast w zakresie poziomu dojrzewania rok
2012 był znakomity. Przeciętna zawartość suchej
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masy w ziarnie w czasie zbioru wyniosła 76,1%
(czyli tylko 23,9% wody) i była wyższa o 2 punkty
procentowe niż w 2011 roku i aż o 4,9 punktów
procentowych wyższa niż w pięcioleciu 20062010. Również rekordowo wysoka była zawartość
suchej masy w całych roślinach (34,6%) i była
wyższa odpowiednio o 1,3 punktów procento-
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wych niż w roku 2011, i o 2 punkty procentowe
od średniej z poprzedniego pięciolecia. Poziom
dojrzałości osiągany w czasie zbioru doświadczeń
na kiszonkę (wykres L2) praktycznie od 1998 roku
mieści się w optymalnym przedziale od 30 do
35% zawartości suchej masy w całych roślinach.
Upoważnia to do twierdzenia, że dobór odmian
i warunki środowiskowe w Polsce pozwalają
w uprawie kukurydzy na kiszonkę uzyskiwać bardzo wysokie zbiory doskonałej kiszonki. Trzeba
tylko dostosować termin zbioru do terminu osiągnięcia dojrzałości kiszonkowej roślin, lub dobrać
odmiany do planowanego terminu zbioru.
Niższy poziom dojrzałości osiągnęło ziarno
w doświadczeniach na północy kraju. Średnia
zawartość suchej masy wyniosła 68,9%, a więc
o 1,6 punktu procentowego mniej niż w 2011 roku.
Jednak w porównaniu do średniej z lat 2006-2010
ten rezultat był lepszy o 3,1 punktu procentowego.
Ogólnie plony w 2012 roku były bardzo wysokie, a stopień dojrzałości (poza północą kraju)
rekordowy. Można zatem określić rezultaty doświadczeń wykonanych w 2012 roku jako bardzo
dobre. Taka zresztą ocena znajduje potwierdzenie
w wynikach produkcyjnych, uzyskanych
w uprawie kukurydzy w Polsce – zbiory ziarna
kukurydzy są rekordowe.
Rozmieszczenie doświadczeń w 2012 roku
obrazuje mapka (rys. 1). Na mapce zaznaczono także zróżnicowanie poziomu plonowania
6

w miejscowościach. Doświadczenia na ziarno
oznaczono na nich kółkami, na kiszonkę – trójkątami, a na ziarno na północy kraju – kwadratami.
Kolor zielony oznacza, że średni plon w danej
miejscowości był wyższy od średniej ogólnej
danego typu doświadczeń, kolor czerwony – plon
niższy, a kolor czarny oznacza, że wyniki były
zbliżone do średniej danej serii doświadczeń.
Od kilku lat analiza tak skonstruowanej mapy
wykazuje, że kolory zielony i czarny (wysokie
i średnie plony) układają się głównie w szerokim
pasie obejmującym (poczynając od południowego zachodu kraju) województwa dolnośląskie,
opolskie, śląskie, małopolskie, częściowo podkarpackie, częściowo wielkopolskie, łódzkie,
kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie i częściowo podlaskie. Na
pozostałym obszarze dominuje kolor czerwony
z niewielkim dodatkiem koloru czarnego. Dokładne porównywanie kolejnych mapek wykazuje niewielkie zmiany w poszczególnych latach.
I tak w 2012 roku wyższy poziom plonowania
obserwuje się w województwach zachodnio-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i zachodniej
części województwa dolnośląskiego. Pogorszenie
plonowania wystąpiło w województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim. Jednak,
pomimo sezonowych wahań, można uznać
istnienie szerokiego pasa urodzajnego obszaru,
ciągnącego się od południowo-zachodniej do pół-
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nocno-wschodniej granicy Polski i obejmującego
główne rejony uprawy kukurydzy.
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że nawet
w tak korzystnych latach, jak 2011 i 2012 poziom
plonów w poszczególnych miejscowościach był
bardzo zróżnicowany. W doświadczeniach podstawowych na ziarno średni plon wyniósł w 2012
roku 121,6 dt/ha. Odchylenia od tej średniej wyniosły od 29,4 dt/ha w Krościnie Małej i 26,0 dt/ha
w Skołoszowie do -23,1 dt/ha w Głębokiem
i -27,1 dt/ha w Masłowicach. Maksymalna różnica
zatem wyniosła 56,5 dt/ha. W doświadczeniach
na ziarno na północy kraju rozpiętość plonów
była zdecydowanie mniejsza i wyniosła 26,4 dt/ha
przy średnim plonie 119,9 dt/ha. Najniższy plon,
w wysokości odchylenia równej -19,3 dt/ha zanotowano w Rarwinie, a najwyższy z odchyleniem
7,1 dt/ha – w Białogardzie. W doświadczeniach
na kiszonkę średni plon ogólny suchej masy wyniósł 203,4 dt/ha, a odchylenia od niego mieściły
się pomiędzy 55,1 dt/ha w Smolicach i 52,9 dt/ha
w Kobierzycach, a -40,7 dt/ha w Rarwinie
i -27,3 dt/ha w Pawłowicach. Zatem całkowita
rozpiętość plonów wyniosła 68,0 dt/ha. Dla przykładowego zobrazowania zróżnicowania poziomu plonowania w miejscowościach zamieszczamy wykres M1 przedstawiający plony
w doświadczeniach podstawowych na
ziarno.
Tradycyjnie wyniki przedstawiamy w postaci średnich krajowych,
obejmujących wszystkie doświadczenia danego typu. W tabeli 1 oraz na
wykresach 1, 2, i 3 są zawarte wyniki
uzyskane w doświadczeniach zasadniczej serii ziarnowej. Dla każdego
z badanych mieszańców przedstawiono
z 19 doświadczeń średnie plony ziarna,
przeliczone na 15% zawartości wody
i te same plony w procentach wzorca, czyli średniej grupy wczesności
i średniej ogólnej. Zarówno średnie
grupy wczesności jak i średnie ogólne
zostały wyliczone z wyników wszystkich odmian badanych bądź w grupie,
bądź w typie doświadczenia. Oznacza
to, że średnie uwzględniają zarówno
wyniki odmian wpisanych do krajowego rejestru odmian, jak i wpisanych
do katalogu UE (oznaczone symbolem
8

CCA) i wstępnie już ocenianych w Polsce. Dzięki
takiemu zestawieniu wyników uzyskujemy porównanie odmian, których nasiona są dostępne
na krajowym rynku lub wkrótce mogą się na
nim znaleźć.
W analogiczny sposób przedstawiono dane
dotyczące zawartości suchej masy w ziarnie
w czasie zbioru. Mieszańce zostały uszeregowane w kolejności od najwyższego do najniższego
plonu w grupie wczesności. W ostatniej kolumnie
tabeli podano lokatę, jaką poszczególne mieszańce zajmują w grupie wczesności od najwyższej do
najniższej zawartości suchej masy. Stwierdzenie
różnic pomiędzy mieszańcami umożliwiają –
z prawdopodobieństwem 95% – wartości najmniejszej istotnej różnicy (NRI) dla poszczególnych doświadczeń. Wartości NRI podano w dwu
kolumnach: plon w dt/ha i procent wzorca.
Takie przedstawienie wyników doświadczeń
pozwala łatwo porównywać grupy wczesności.
Widać, że w 2012 roku średnie plony ziarna
(podobnie jak w roku 2011) były niemal równe
w grupach odmian średnio wczesnych i średnio
późnych. Odmiany wczesne plonowały nieco
niżej – 97% średniej ogólnej. Odmiany we
wszystkich grupach wykazały się bardzo dobrą
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dojrzałością, a różnice między grupami były
nieistotne.
Konsekwentnie utrzymujemy wprowadzone
w 2010 roku zmiany w wykresach korelacyjnych.
Dla przypomnienia: osie wykresów zostały ustawione na poziomie średnich wartości cech wyliczonych ze wszystkich odmian grupy wczesności
i wyskalowane w odchyleniach od tych wartości.
Zatem bezpośrednio z wykresu można odczytać
o jaką wartość dana odmiana plonuje wyżej lub
niżej od średniej grupy i – analogicznie – jest
wcześniejsza lub późniejsza. Dodatkowo na wykresach zaznaczono linie trendu.
Najsilniejszą ujemną korelację plonu i wczesności (r = -0,54) wykazują odmiany średnio późne
(wykres 3). W tej grupie odmian nie ma ani jednej
odmiany będącej „łamaczem” korelacji tzn. wykazującej wysoki plon i duży udział suchej masy
ziarna w czasie zbioru. Natomiast w pozostałych
grupach korelacja jest bardzo niska i – co za tym
idzie – pojawiły się pojedyncze wczesne odmiany
z relatywnie wysokim plonem.
W tabelach 2 i 3 przedstawiono wyniki
również 19 doświadczeń na kiszonkę. Przyjęto
takie same zasady przedstawienia wyników, jak
w doświadczeniach ziarnowych. W tabeli 2
zawarto dane dotyczące plonu ogólnego suchej
masy i plonu suchej masy kolb, a także zawartości
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suchej masy w tych plonach. W tabeli 3 zawarto
plon jednostek pokarmowych, udział suchej masy
kolb w plonie ogólnym, wskaźnik koncentracji
energii oraz plon ogólny świeżej masy. W tabeli
2 odmiany uszeregowano według malejącego
ogólnego plonu suchej masy w ramach grupy
wczesności, a w tabeli 3 według plonu jednostek
owsianych. Warto zwrócić uwagę, że uszeregowanie odmian w obu tabelach jest niemal identyczne. Świadczy to o tym, że różnice pomiędzy
odmianami w udziale kolb w plonie ogólnym są
niewielkie i nie powodują przetasowania odmian
po uwzględnieniu tej cechy. Porównanie wyników
grup wczesności w stosunku do średniej ogólnej
pokazuje, że (podobnie jak w doświadczeniach
na ziarno) najwyższy średni plon osiągnęły
odmiany należące do grupy średnio wczesnych
i średnio późnych (po 102% średniej ogólnej).
Przeciętne plony odmian wczesnych były niższe
i wyniosły 96% średniej ogólnej. Wynika to zapewne z takiego właśnie potencjału plonowania,
ponieważ zbiory doświadczeń miały miejsce
w optymalnym terminie dojrzałości kiszonkowej
i różnice w zawartości suchej masy pomiędzy
grupami mieściły się w granicach jednego
punktu procentowego. Na wykresach 4, 5 i 6
przedstawiono zależność plonu ogólnego suchej
masy i zawartości suchej masy w całych rośli-
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nach, czyli korelację plonu i wczesności odmian.
Zasady prezentacji są takie same, jak to opisano
w omówieniu wykresów z wynikami doświadczeń zbieranych na ziarno. Ujemna korelacja
plonu i wczesności jest bardzo silnie zaznaczona
w grupie odmian średnio wczesnych (r = -0,69).
Natomiast w grupie odmian wczesnych wystąpiła
bardzo nietypowa sytuacja – dodatnia korelacja
(r = 0,50) plonu i wczesności. Stało się to za
sprawą dwu odmian, które prawdopodobnie
są zbyt późne w stosunku do pozostałych odmian tej grupy. Być może powinny być badane
w grupie odmian średnio wczesnych. W grupie
odmian średnio późnych korelacja jest niemal
zerowa (r = -0,17). W tym wypadku zachwianie
spowodowały dwie odmiany o podobnej wczesności, z których jedna wydała wysoki, a druga
niski plon.
W tabeli 4 przedstawiono wyniki doświadczeń na ziarno w ekstremalnych warunkach
termicznych na północy kraju. Tabela zawiera
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średnie (z 5 miejscowości) plony ziarna przeliczone na 15% zawartości wody, średnie wyniki
dotyczące zawartości suchej masy w ziarnie
w czasie zbioru oraz te cechy w postaci względnej
– w procentach średniej ogólnej. W ostatniej kolumnie tabeli podano lokatę wg wczesności, czyli
pozycję odmiany w rankingu zawartości suchej
masy w ziarnie. Wykres 7 obrazuje korelację plonu i wczesności odmian. Korelacja praktycznie
nieistotna – r = -0,15. Widać za to zróżnicowane
reakcje poszczególnych odmian na występujące
w 2012 roku warunki środowiskowe i pogodowe
na północy kraju. Można tu znaleźć odmiany plonujące stosownie do swojej wczesności, ale także
średnio wczesne, plonujące wysoko lub nisko
i wreszcie za późne, aby wydać wysoki plon.
W niniejszym artykule przedstawiamy
uśrednione wyniki uzyskane przez poszczególne odmiany oraz wyrywkową ocenę poziomu
plonowania w punktach doświadczalnych, czyli
środowiskach. Jest to więc ogólna prezentacja
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oceny wartości gospodarczej badanych odmian.
Przedstawione materiały wystarczają do określenia potencjalnych możliwości plonowania
w rejonie uprawy, jakim w tym przypadku jest
kraj oraz prawdopodobnej średniej krajowej wydajności odmiany. Nie wystarczają do oceny indywidualnej reakcji konkretnej odmiany w danym
środowisku. A te reakcje są ważne i znaczące. We
wszystkich doświadczeniach analiza wariancji
wykazała istotną interakcję odmian i miejscowości. Oznacza to, że wykazano statystycznie,
z 95 procentowym prawdopodobieństwem, iż
odmiany zachowują się różnie w różnych środowiskach, czyli niejednakowo reagują na zmieniające się czynniki glebowo-klimatyczne. W takiej
sytuacji średnia ze wszystkich miejscowości
ma ograniczoną wartość – na jej podstawie nie
sposób wiarygodnie przewidywać plonowanie
w konkretnym środowisku. Bardziej wiarygodną
prognozę można sporządzić uwzględniając także
wyniki uzyskane w podobnych warunkach środowiskowych. Naprawdę znacznie więcej można
powiedzieć o konkretnej odmianie na podstawie
indywidualnej oceny stabilności i rodzaju interakcji. Odmiany można podzielić na stabilne
18

(nieliczna grupa odmian) i niestabilne, wśród
których można wyodrębnić odmiany intensywne,
ekstensywne i nieokreślone.
Odmiany stabilne nie wykazują istotnej,
stwierdzonej statystycznie z określonym – najczęściej 95% prawdopodobieństwem, interakcji
ze środowiskiem. Takie odmiany mają szeroką
zdolność adaptacyjną, a te najplenniejsze plonują
wysoko w większości środowisk w rozpatrywanym rejonie docelowym (objętym badaniami).
Odmiany niestabilne wykazują istotną interakcję
ze środowiskiem, czyli zachowują się w sposób
zróżnicowany w poszczególnych lokalizacjach.
Odmiany niestabilne można w wyniku testowania na przykład regresji interakcji podzielić na
intensywne i ekstensywne. Odmiany intensywne
wykazują na ogół dodatnią reakcję (dodatni efekt
główny) w plennych środowiskach i ujemną reakcję w słabszych. Odmiany intensywne są cenne
w urodzajnych środowiskach, w warunkach
glebowo klimatycznych pozwalających uzyskiwać wysoki poziom plonowania. Odmiany
ekstensywne nie wykazują dużej zmienności
bezwzględnych wartości cech w poszczególnych środowiskach. Wynika to z ujemnego (naj-
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częściej) odchylenia interakcyjnego w dobrych
i dodatniego (również najczęściej) w słabszych
środowiskach. Takie, najplenniejsze odmiany
mogą okazać się bardzo przydatne w gorszych
warunkach glebowo-klimatycznych. W mało
urodzajnych środowiskach mogą plonować
wyżej niż odmiany intensywne. Odmiany których się nie udało zakwalifikować do żadnej
z powyższych grup nazywamy nieokreślonymi.
Ich reakcje na oceniane warunki środowiskowe
są zróżnicowane.
Wykres I1 pokazuje zachowanie odmian
grupy wczesnej badanych w 2012 roku w doświadczeniach na ziarno. Wykres jest – pomimo
niewielkiej ilości odmian – mało czytelny. Został
pokazany tylko jako przykład. Możemy łatwo
zobaczyć odmianę, przeciętnie niezbyt wysokoplonującą, która w Masłowicach – miejscowości
o najniższym poziomie plonowania – wydała
bardzo wysoki plon. To przykład odmiany
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ekstensywnej. Możemy także znaleźć odmiany
zachowujące się odwrotnie lub w sposób zróżnicowany. Takiej oceny nie można jednak przeprowadzać na podstawie wykresu. Trzeba – stosując
odpowiednie metody statystyczne – dokonać
zaszeregowania poszczególnych odmian. Taka
analiza przekracza jednak ramy niniejszego sprawozdania. Autor może – na życzenie zainteresowanych – przedstawić im bardziej szczegółowe
analizy. Ponadto zainteresowani oceną odmian
badanych w określonej miejscowości mogą uzyskać szczegółowe wyniki w biurze Polskiego
Związku Producentów Kukurydzy.
Autor wykorzystał do tworzenia tabel i wykresów bazowe wyniki doświadczeń przygotowane
przez zespół pracowników Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin Uprawnych.
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Kukurydza zdobywa rynek
Powierzchnia zasiewów
owierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w okresie 1995-2004 zwiększyła się
prawie czterokrotnie. Po załamaniu w początku
lat 90-tych, w 1995 roku zanotowano najniższą
powierzchnię (181 tys. ha – łącznie na ziarno
i na kiszonkę); w roku 2000 było już 315 tys. ha,
a w 2004 powierzchnia przekroczyła 700 tys. ha.
W następnych latach zasiewy kształtowały się na
poziomie 650-700 tys. ha. W roku 2011 było 760
tys. ha, a dopiero w roku 2012 powierzchnia znacząco wzrosła do 1056 tys. ha (wg GUS), co było
skutkiem dobrych wyników plonowania kukurydzy w latach poprzednich, ale też z konieczności
przesiewów wymarzniętych ozimin.
Kukurydza jest dziś najważniejszym źródłem
paszy objętościowej dla bydła. Nie ma sobie równych wśród roślin paszowych kukurydza, pod
względem wydajności jednostek pokarmowych
z hektara jak i koncentracji energii paszowej. Produkcja ta ma ścisły związek z rosnącą wydajnością
chowu bydła, przede wszystkim w kierunku mlecznym, a także intensywnym opasie. Powierzchnia
uprawy na kiszonkę w Polsce powoli, ale systematycznie rośnie i w ostatnich latach ustabilizowała
się na poziomie ok. 400 tys. ha (ryc. 1). Jest to
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kierunek bardziej stabilny niż uprawa na ziarno.
Podobnie jest też w przodujących krajach Europy
(Niemcy, Francja, Czechy a także Polska), gdzie
kukurydza ważną rolę odgrywa jako podstawowe
źródło paszy objętościowej dla bydła, a ostatnio
także na potrzeby bioenergetyki.
Kukurydza na ziarno, po szybkim wzroście
powierzchni w latach 1996-2004, w ostatnich 5-6
latach uprawiana była na powierzchni ok. 300 tys.
ha (+/- 50 tys. ha) – w zależności od koniunktury
i plonów. Rozwój uprawy na ziarno hamowały
niskie ceny i coroczny import znacznych ilości
ziarna kukurydzy i innych zbóż, który łącznie
wynosił 1,1 do 2,2 mln ton (tab. 1). Przełom nastąpił
w roku 2011, w którym uzyskano rekordowe plony
71,8 dt·ha-1, tj. o ponad 10 dt wyżej niż w średnio
w latach poprzednich. Zwiększyło to zainteresowanie uprawą, a wysokie ceny i dobry zbyt przekonały
wielu nowych producentów. Niespodziewanym sojusznikiem kukurydzy okazało się też wymarzanie
zbóż ozimych w środkowej i zachodniej Polsce,
dzięki czemu przybyło wielu nowych producentów i ponad 100 tys. ha. Wg danych GUS w roku
2012 kukurydzę na ziarno zasiano na powierzchni
544 tys. ha, tj. o 64% więcej niż w roku 2011.
Ostatni rok okazał się rokiem bardzo dobrym
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dla kukurydzy, z plonami na poziomie średnio
73,5 dt/ha, a w rejonach gdzie był dostatek wody
plony zbliżyły się do poziomu uzyskiwanego w
zachodniej Europie. Większa powierzchnia uprawy
i rekordowe plony skutkowały skokowym wzrostem zbiorów, które wg ocen GUS osiągnęły poziom minimum 4 mln ton (ryc. 2). Wg zaś szacunku
PZPK powierzchnia zbiorów kukurydzy na ziarno
przekroczyła 600 tys. ha m.in. z powodu zmiany
kierunku użytkowania część plantacji kiszonkowych, które ze względu na duże zbiory zielonki,
przekwalifikowano na ziarno.
Rosnące znaczenie kukurydzy w produkcji
roślinnej
artość globalnej produkcji rolniczej
między 2005 a 2011 wzrosła z 63 do
blisko 100 bln zł, w tym produkcja roślinna
z 31 do 56 bln zł (w cenach bieżących).
Wskutek wzrostu cen ziarna, znacząco
wzrósł udział zbóż w wartości produkcji
rolniczej: z 16% do ponad 21% (tab. 2).
W roku 2011 udział zbóż znacząco zwiększył się, zaś kukurydza wyprzedziła żyto
i jęczmień, osiągając 4,1% udziału w wartości całej produkcji rolniczej.
Wartość rolniczej produkcji towarowej
w Polsce wyniosła w 59,3 bln zł w 2010
roku i 70,3 bln zł w 2011 r., a roślinna
produkcja stanowiła około 45% całkowitej
towarowej produkcji (tab. 2). Udział produktów roślinnych, w tym także zbóż – w wartości produkcji towarowej jest mniejszy niż
w produkcji globalnej i wynosi około
45%. Zboża stanowią ok. 15%; ziemniaki
i rośliny przemysłowe ok. 13%, zaś owoce
i warzywa ok. 16%. Spośród zbóż największe znaczenie ma pszenica, która wartościowo stanowiła w 2011 ponad połowę obrotu
zbożami. Pszenica jako zboże towarowe
stanowi ok. 8% wartości ogólnego handlu
produktami rolnymi, podczas gdy łączna
wartość żyta, jęczmienia i kukurydzy to
ok. 5%. Tym niemniej udział kukurydzy
zwiększył się najbardziej: z 1,2% w 2005
do 2,1% w 2011 r.
O znaczeniu kukurydzy dla gospodarki
świadczy też poziom jej zużycia i wielkość handlu zagranicznego jej ziarnem.
Szacuje się, że zapotrzebowanie na ziarno
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kukurydzy w gospodarce narodowej wynosi ok.
2 mln ton. Niestety handel zagraniczny nie zawsze
jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi produkcji
kukurydzy. W latach mniejszych zbiorów import
był duży – np. w roku 2008 wyniósł 838 tys. ton
(tab. 1). Saldo handlu jest generalnie ujemne. Co
więcej, niższe zbiory zbóż w latach 2010-11 prawdopodobnie mocno stymulowałyby ich import,
jednaj na przeszkodzie temu stanęło znaczne
ograniczenie produkcji zwierzęcej, zwłaszcza tuczu świń. Import kukurydzy w latach 2009-2011
wyniósł łącznie ponad 1,1 mln ton. Jednocześnie
jednak rozwija się także eksport ziarna – do
Niemiec, Litwy, Szwecji itp. Łączne w w/w trzech
latach eksport wyniósł ponad 0,55 mln ton. Rozpracowywane są nowe kierunki eksportu i nowe
rynki zbytu. Przy wysokich zbiorach roku 2012,
oczekiwać można, że około połowa zebranego
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ziarna zostanie wyeksportowana (ok. 2 mln ton)
i to przy znacznie lepszych cenach niż w latach
ubiegłych. Można więc przypuszczać, że kukurydza znacząco poprawi swoją pozycję w gospodarce
towarowej.
Łączne zbiory zbóż w roku 2012 określa się
na 28,5 mln ton, tj. 1,7 mln ton wyżej niż w roku
2011. Na rycinie 3 przedstawiono udział poszczególnych gatunków w ogólnych zbiorach ziarna
w 2012 roku. Wynika z niego, że dominuje pszenica, dając 30% całkowitej produkcji ziarna.
24

Największy przyrost
zbiorów dotyczył kukurydzy: 2,4 mln ton
do ponad 4 mln ton
ziarna, a jej udział w
zbiorach zwiększył się
z 9 do 14%. Kukurydza uplasowała się na
3 miejscu, zaraz po jęczmieniu; nieco mniejszy
udział w zbiorach miały mieszanki zbożowe
i pszenżyto. Każdy
z tych gatunków (jęczmień, pszenżyto, mieszanki zbożowe) miał
jednak ponad dwukrotnie większą powierzchnię zasiewów
niż kukurydza.
Najlepszym rokiem w produkcji zbóż w ostatnim 10-leciu był rok 2009, w którym zbiory ziarna
wyniosły 28,9 mln ton. W następnych latach 2010
i 2011 zbiory były o ok. 2 mln ton niższe, zaś
w roku 2012 mimo problemów z wywarzaniem
i suszą majową, zbiory wyniosły 28,5 ton, czyli
były tylko o 0,4 mln ton niższe niż w 2009 r.
W ostatnim trzyleciu zbiory wszystkich gatunków były niższe, za wyjątkiem kukurydzy
(ryc. 4). Zbiory ziarna kukurydzy w roku 2010
były niewiele wyższe jak w 2009, natomiast bardzo znacznie zwiększyły się w roku 2011 (+36%)
a zwłaszcza w 2012: +140%. Największe redukcje zbiorów dotyczyły pszenżyta i żyta – spadek
wynosił średnio po ok. 20%. Dość znaczny
był również spadek zbiorów jęczmienia: o 11%
w roku 2010 i 15,4% w roku 2011, ale wzrost
w 2012. Stosunkowo niewiele natomiast zmniejszył
się wolumen zbiorów owsa.
W ostatnim dziesięcioleciu następują
w polskim rolnictwie znaczące zmiany w ilości
i wielkości gospodarstw oraz zainteresowaniu
rolników uprawą poszczególnych roślin. Spis
Rolny 2010 wykazał, że ogólna liczba gospodarstw zmniejszyła się o ponad 200 tys. szt., tj.
o 15,4% (tab. 3). Jednocześnie nastąpiło znaczące
zmniejszenie bioróżnorodności upraw. Największy ubytek dotyczył gospodarstw zajmujących się
uprawą ziemniaków, z których uprawy zrezygnowało 580 tys. gospodarstw, tj. ubytek o 47%.
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W wartościach względnych jeszcze większy jest spadek liczby jednostek zajmujących się produkcją buraków cukrowych
(-48%). Znaczny spadek zainteresowania
dotyczy też pszenicy jarej (-47,2%) oraz
żyta (-37,5%). Dla pozostałych zbóż spadek liczby uprawiających je gospodarstw
wynosił od 17% (kukurydza) do 29% w
przypadku owsa. Wyjątkami są: kukurydza na zielonkę (kiszonkę), pszenżyto
ozime i jęczmień ozimy, które są uprawiane odpowiednio w 20%, 19% i 10%
więcej gospodarstw. Jest to tym bardziej
godne podkreślenia, jeśli przypomnieć,
że liczba gospodarstw spadła o 15%.
W takim ujęciu dobrze wypada też kukurydza ziarnowa, u której spadek liczby
producentów jest niewiele większy niż
względny spadek liczby gospodarstw.
Największe zmiany na plus dotyczyły
liczby gospodarstw zajmujących się uprawą rzepaku i rzepiku, które odnotowały ponad
dwukrotny przyrost (+114%) – tabela 3. Ma to
niewątpliwie związek z dużym popytem na oleiste, dobrymi cenami, jak też opanowaniem przez
rolników stosunkowo trudnej technologii uprawy
rzepaku.
Wszechstronność użytkowania kukurydzy
harakterystyczną cechą kukurydzy jest
wszechstronność użytkowania i różnorakie
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zastosowania. W Polsce podstawowe znaczenie
ma ciągle kierunek paszowy, ale coraz szerzej
widziane są także możliwości jej użytkowania
jako ważnego surowca przemysłowego w różnych
działach gospodarki. W krajach starej UE (17)
w przemyśle rolno-spożywczym przerabiało się
blisko 30% całości zużywanego ziarna kukurydzy,
z czego ok. ¾ przeznaczano do krochmalni na
skrobię, zaś ok. ¼ do młyna na grys i mąkę. Skrobia
kukurydziana, podobnie zresztą jak skrobia pszen-
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na i ziemniaczana, jest ważnym surowcem np.
w przemyśle papierniczym, materiałów budowlanych i przemyśle chemicznym. W ostatnim 10-leciu
coraz większego znaczenia nabiera energetyczne
wykorzystanie roślin.
Póki co jednak, głównym odbiorcą kukurydzy jest produkcja zwierzęca. Ziarno kukurydzy
jest coraz chętniej stosowane jako pasza treściwa. Może być ono bezpośrednio zużywane
w gospodarstwie, jak też stanowi cenny dodatek
w produkcji pasz przemysłowych, których produkcja systematyczne rośnie. Zużycie ziarna jest
jednak silnie uzależnione od koniunktury w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza drobiarstwie i tuczu
trzody chlewnej. Stąd spore różnice, wynikające
że zmieniającego się zapotrzebowania w chowie
zwierząt. Bardziej stabilne zapotrzebowanie jest
na kiszonkę z kukurydzy, stanowiącą podstawę bazy paszowej dla przeżuwaczy, zarówno
w gospodarstwach wielkoobszarowych jak i rodzinnych. Kukurydza zbierana w postaci całych
roślin z przeznaczeniem na kiszonkę daje bardzo
wysokie plony energii z jednego hektara. W przeliczeniu na jednostki pokarmowe, plony te mogą
być 2-3-krotnie wyższe niż ziarna zbóż. Od ilości
plonu ważniejsza nawet jest koncentracja suchej
masy i energii, która umożliwia wytworzenie gospodarskiej mieszanki np. TMR, która zapewnia
pobranie ponad ¾ energii w postaci paszy objętościowej. Taką paszę tworzy kiszonka z kukurydzy,
uzupełniona sianokiszonką z lucerny, traw lub
kiszonką ze zbóż tzw. GPS.
Odkrycie zjawiska „by pass” spowodowało, że
w intensywnych oborach mlecznych obok kiszonki
z kukurydzy, zużywa się coraz więcej suszonego
lub kiszonego ziarna kukurydzy. Dojrzałe ziarno
kukurydzy mając w pełni wykształcone bielmo
i ziarna skrobi o właściwej sobie strukturze trawi
się w żwaczu tylko w 60-80% (ziarno innych zbóż
w 100%). Skrobia kukurydziana przechodząc do
jelita cienkiego poprawia zaopatrzenie w glukozę,
zwiększając wydajność mleczną krów. Efektu
„by pass” trudno oczekiwać z kiszonki kukurydzy zbieranej w dojrzałości mleczno-woskowej,
a nawet początku woskowej, ponieważ nie w pełni
wykształcona skrobia łatwo ulegnie w żwaczu
mikrobiologicznemu rozkładowi.
W Europie spożycie przez ludzi przetworów
zbożowych systematyczne maleje, ale i tak jest to
jeden z ważniejszych odbiorców ziarna. Aktualnie
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na produkty spożywcze przerabia się ok. 5 mln
ton ziarna zbóż, w tym ok. 200 tys. ton kukurydzy. Głównymi produktami przemiału są: kasze
o różnej grubości, mąki, zarodki i otręby. Kasze
w żywieniu człowieka to dietetyczny pokarm oraz
źródło żywności bezglutenowej. W browarnictwie
kaszka kukurydziana stosowana jest jako dodatek
poprawiający jakość słodu.
Z roku na rok wzrasta zużycie ziarna i biomasy kukurydzy w poza-spożywczych działach
przemysłu. Coraz większe zainteresowanie budzi
kukurydza w przemyśle energetycznym, gdzie
po spaleniu ziarna lub całej biomasy może być
źródłem ciepła do produkcji energii elektrycznej,
ogrzewania pomieszczeń i wody. Energię można
uzyskać również poprzez produkcję alkoholu lub
biogazu, używanych następnie do napędu silników. Wykorzystanie biomasy roślinnej stwarza
duże możliwości ekologicznego wytwarzania
biopaliwa i dalej energii elektrycznej, przy jednoczesnym wytwarzani energii cieplnej. Najbardziej
wydajnym i ekologicznym sposobem produkcji
energii jest wytwarzanie biogazu i zamiana jego
na prąd elektryczny. Średnia sprawność energetyczna spalania biogazu wynosi 80-90%, z czego
na produkcję energii elektrycznej przypada około
35% i około 50% na energię cieplną.
Kiszonka z kukurydzy jest obok gnojowicy
jednym z dwóch głównych substratów do produkcji biogazu. Według Weilanda w 2006 r.
w Niemczech procentowy udział biogazowni
stosujących poszczególne surowce przedstawiał
się następująco:
– 97% stosowało kiszonkę z całych roślin kukurydzy
– 93% biogazowni wykorzystywało gnojowicę
i inne nawozy organiczne
– 50% stosowało ziarno zbóż, głównie pszenicę
i pszenżyto
– 49% zadawało kiszonkę z całych roślin zbożowych (GPS)
– 35% wykorzystywało kiszonki z traw
– 8% zielonkę z traw
– 3% ziarno kukurydzy
– 1% inne surowce pochodzenia roślinnego.
Różnego rodzaju dodatki do kiszonki z kukurydzy nie ograniczają, a nawet mogą wpływać
na wzrost produkcji metanu. Poza tym produkcja biogazu wyłącznie z jednego surowca, jest
narażona na duże ryzyko. Nie można prowadzić
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prawidłowego zmianowania, a warunki klimatyczne mogą spowodować niższe plonowanie
i ograniczyć zbiory surowca.
Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) zakłada
w najbliższych latach osiągnąć pułap 12-13%
energii elektrycznej wyprodukowanej z OZN,
czyli ok. 20 TWh będzie musiało być produkowane
z odnawialnych źródeł energii. Z 1 tony kiszonki
z całych roślin kukurydzy uzyskuje się 180-200
m3 biogazu o zawartości 54% metanu (CH4). Zakładając wydajność 10 kWh/m3 CH4, uzyskamy
37 kWh/t kiszonki. Przy plonie 45 t/ha kiszonki,
można wyprodukować 1665 kWh energii elektrycznej. Zakładając, że połowę z 20 TWh energii
elektrycznej wyprodukujemy z biogazu z kukurydzy, należy wyprodukować 27 mln t kiszonki
z całych roślin kukurydzy. Uwzględniając straty
przy zbiorze i konserwacji, potrzeba będzie 675 tys.
ha powierzchni kukurydzy. Przy wyższym docelowym plonie 55 t kiszonki z ha, zapotrzebowanie
wyniesie 550 tys. hektarów. Jeśli latach 2009-2011
powierzchnia uprawy kukurydzy kiszonkowej na
paszę wynosiła około 400 tys. ha, to w najbliższych
latach i budowie planowanych biogazowni powinna
się co najmniej podwoić i osiągnąć 0,8 mln ha.

Ziarno kukurydzy jest doskonałym substratem
do produkcji bioetanolu. Z 1 tony ziarna można uzyskać od 340 do 400 (kukurydza) litrów bioetanolu.
Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) w 2013 roku
zakładał poziom 7,1% udziału biopaliw płynnych
w paliwach silnikowych. Przyjmując po połowie
udział bioetanolu i estrów metylowych (RME), potrzebne będzie ok. 500 tys. ton bioetanolu. W przeliczeniu na ziarno zbóż oznacza to zużycie około
1,5 mln ton ziarna. Na wyprodukowanie tego potrzebne będzie przynajmniej 400 tys. ha upraw zbożowych, w tym przynajmniej połowa kukurydzy.
Powyższe wyliczenia wskazują, że realizacja
NCW wymagać będzie przeznaczenia 1,5-1,7 mln
hektarów pod rośliny energetyczne, w tym około
miliona pod kukurydzę. Ilość niezbędnych hektarów zmniejszyć może energetyczne wykorzystanie
produktów ubocznych (np. wywar gorzelniczy,
śruta poekstrakcyjna). Szukać jednak należy substratów, które mniej obciążają produkcję energii
zapotrzebowaniem na „hektary”. Zaś kukurydza,
obok buraków, do takich roślin właśnie należy.
prof. Tadeusz Michalski, Prezes PZPK,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami
w 2013 roku
Zasiewom kukurydzy w kraju zagraża wiele organizmów szkodliwych, wśród których za
najgroźniejsze uznaje się chwasty. Coraz ważniejszą grupą agrofagów stają się także szkodniki, których żerowanie prowadzi do bezpośrednich strat w plonach ziarna szacowanych w skali
kraju na 15-20%. Obok nich dodatkowe straty ilościowe, a w szczególności jakościowe powstają
w następstwie wystąpienia sprawców chorób, wśród których część posiada zdolność wytwarzania
i kumulowania w tkankach groźnych dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt mikotoksyn.

N

a szkodliwość szkodników i chorób
wpływa bardzo wiele czynników, wśród
których część jest zależna od decyzji gospodarującego. Zalicza się tu głównie uproszczenia
agrotechniczne, które zwiększają przeżywalność
i liczebność wielu organizmów, w tym powiększają zasobność glebowego banku patogenów
są to m.in. wieloletnia monokultura, bezorkowe
systemy uprawy, rezygnacja z orki jesiennej, brak
dokładnego rozdrabniania resztek pożniwnych
i inne. Z kolei do czynników niezależnych od
woli plantatora zalicza się przede wszystkim warunki meteorologiczne, które istotnie wpływają
na rozwój większości gatunków szkodliwych,
w tym na samą roślinę uprawną. Pogoda z jednej
strony może bardzo ograniczyć pojaw najgroźniejszych organizmów szkodliwych, a z drugiej
strony wpłynąć na ich masowy pojaw, skutkujący
nawet likwidacją zasiewu, co czasem zdarza się
przy gradacjach rolnic, czy też epidemicznym
wystąpieniu głowni guzowatej.
Aktualnie plantacjom kukurydzy w kraju
zagraża ponad 30 gatunków szkodników, jednak
pomimo dużej i stale rosnącej ich liczby, straty
gospodarcze powoduje jedynie kilka z nich. Są to:
szkodniki glebowe, ploniarka zbożówka, mszyce,
rolnice, piętnówki i omacnica prosowianka. Specyficznym gatunkiem jest stonka kukurydziana,
która choć nie powoduje jeszcze strat w plonach
to objęta jest zwalczaniem z uwagi na status organizmu kwarantannowego.
W przypadku sprawców chorób za szczególnie
ważne uznaje się te patogeny, które są odpowiedzialne za rozwój zgorzeli siewek, głowni
guzowatej, głowni pylącej, zgnilizny korzeni
i zgorzeli podstawy łodygi (tzw. fuzariozy łodyg)
oraz fuzariozy kolb.
Aby w jak największym stopniu ograniczyć
straty ilościowe i jakościowe w plonach kukurydzy powodowane przez wyżej wymienione
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choroby i szkodniki konieczne jest łączne zastosowanie wielu metod zapobiegania ich licznemu
pojawowi oraz zwalczania. Do tego celu można
już od 2013 roku zastosować integrowaną ochronę roślin, która będzie obligatoryjnie wdrożona
w całej Unii Europejskiej od stycznia 2014 roku.
W myśl koncepcji integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami wszystkie dotychczas
stosowane metody ograniczania ich liczebności
i szkodliwości będą mogły być nadal wykorzystywane, z tą jednak różnicą, że pierwszeństwo
użycia będą musiały mieć metody niechemiczne.
Ochrona chemiczna będzie musiała być stosowana racjonalnie i tylko w ostateczności, gdy inne
metody okażą się mało skuteczne. Ponadto bardzo
ważne będzie monitorowanie pojawu gatunków
szkodliwych w zasiewie, tak aby zabiegi ochronne
były wykonywane w optymalnych terminach.
Niedopuszczalne w tym przypadku będą zabiegi
„na oko”, bez dokładnego rozeznania czy dany
organizm stanowi faktycznie poważne zagrożenie
dla plonów.
W integrowanej ochronie bardzo ważne miejsce zajmują zabiegi profilaktyczne. Podstawowe
znaczenie ma wybór odpowiedniego stanowiska
pod siew, które powinno zapewniać kukurydzy
optymalne warunki dla rozwoju, a dodatkowo
cechować się dobrym stanem fitosanitarnym tj.
brakiem lub małą liczebnością znajdujących się
w glebie szkodników i patogenów. Bardzo pomocne będzie także stosowanie płodozmianu,
który pozwala obniżyć nasilenie pojawu wielu
chorób m.in. zgnilizny korzeni i zgorzeli podstawy łodygi, głowni guzowatej oraz głowni pylącej.
Jest to o tyle istotne, że stadia przetrwalnikowe
niektórych patogenów jak np.: głowni guzowatej
zachowują żywotność w glebie do 2-3 lat. Poważny problem pojawia się jednak przy głowni
pylącej, której zarodniki są zdolne do infekcji
nawet po 9 latach przebywania w glebie, przez co
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tradycyjny płodozmian uwzględniający przerwę
w uprawie kukurydzy na tym samym stanowisku
przez okres 3-4 lata nie zawsze jest skuteczny
w walce z tą chorobą. Płodozmian jest także podstawowym narzędziem niechemicznego ograniczania szkodliwości niektórych szkodników m.in.
drutowców, pędraków, omacnicy prosowianki,
urazka kukurydzianego, a w szczególności stonki
kukurydzianej, która może przejść przez cały cykl
rozwojowy i masowo namnożyć się jedynie na
plantacjach prowadzonych w co najmniej dwuletniej monokulturze.
Pewnym elementem ograniczania zagrożenia
ze strony szkodników i chorób może być zastosowanie izolacji przestrzennej kukurydzy (im
większa odległość tym lepiej) od innych zasiewów
tej rośliny, ubiegłorocznych pól pokukurydzianych, zbóż ozimych i traw wieloletnich, a także
warzywników, sadów, dzikich i ogrodowych róż,
czeremchy, wiązu itd. Czynność ta pozwala ograniczyć przenoszenie się niektórych patogenów,
a także szkodników na nowo założone zasiewy.
W integrowanej ochronie kukurydzy podstawowe znaczenie odgrywa dobór do uprawy
odmian mniej podatnych na choroby i szkodniki, a w szczególności na zgniliznę korzeni
i zgorzel podstawy łodygi, fuzariozę kolb, głownię
guzowatą, ploniarkę zbożówkę oraz omacnicę
prosowiankę. Odmiany takie muszą być ponadto
dostosowane do uprawy w lokalnych warunkach
glebowo-klimatycznych i powinny reprezentować
aktualny postęp hodowlany, który warunkuje
lepsze dostosowanie się odmian do zmieniających się warunków środowiskowych. W rejonach
zagrożonych przez ploniarkę zbożówkę należy
dobierać do uprawy odmiany o szybkim wzroście
początkowym oraz o liściach ustawionych bardziej pionowo i o mniejszej ilości włosków oraz
zwiększonej ilości wosków powierzchniowych,
co zwiększa szansę na samoczynne opadanie jaj
szkodnika. Z kolei w rejonach wysokiej szkodliwości omacnicy prosowianki należy unikać
uprawy najwcześniejszych odmian kukurydzy,
które z reguły są silniej uszkadzane przez gąsienice w porównaniu do odmian średniopóźnych
i niektórych średniowczesnych, przy czym wśród
nich są odmiany bardziej jak i mniej podatne na
szkodnika, stąd też konieczna jest znajomość ich
wrażliwości na omacnicę, co można sprawdzić
m.in. na dniach kukurydzy, gdzie prezentowane
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są kolekcie wielu odmian niechronionych chemicznie przed szkodnikami.
Obok samego wyboru odmiany ważne jest aby
wysiewać kwalifikowany materiał siewny o wysokiej energii i zdolności kiełkowania pochodzący
ze sprawdzonego źródła. Pozwala to ograniczyć
ryzyko przenoszenia się niektórych patogenów
m.in. grzybów z rodzaju Fusarium, sprawcy głowni guzowatej i głowni pylącej itp. na ziarniakach,
a także warunkuje prawidłowy wzrost roślin.
Niedopuszczalne w tym przypadku, a niestety
praktykowane w niektórych gospodarstwach
(zwłaszcza małych) jest wysiewanie kukurydzy
pochodzącej z samoreprodukcji pokolenia F2,
F3 i wyżej, co zmniejsza plony i zwiększa straty
powodowane przez agrofagi.
Ważną rolę w metodach niechemicznych
spełnia optymalna agrotechnika obejmująca
prawidłowe przygotowanie stanowiska pod siew
uwzględniająca wykonanie wszystkich najważniejszych zabiegów uprawowych warunkujących
roślinom optymalny rozwój. W przypadku zagrożenia ze strony szkodników oraz patogenów
znajdujących się w glebie kluczową rolę odgrywać będą zabiegi mechaniczne gleby – orka,
podorywki, bronowanie, talerzowanie itp., które
mają za zadanie mechanicznie zniszczyć część
agrofagów, przykryć je warstwą gleby lub pogorszyć stosunki wodne w wierzchniej warstwie
gleby, aby nie znalazły korzystnych warunków
do rozwoju/infekcji.
Chcąc skutecznie ograniczać zagrożenie ze
strony niektórych gatunków szkodliwych trzeba
pamiętać o odpowiednim nawożeniu, zwłaszcza
azotowym. Rośliny przenawożone tym składnikiem z reguły są bardziej podatniejsze na zasiedleni przez mszyce i omacnicę prosowiankę.
Bardzo ważnym zabiegiem potrzebnym dla
utrzymania wysokiej zdrowotności roślin jest
ograniczanie liczebności chwastów, bowiem
na wielu gatunkach mogą wstępnie rozwijać się
i żerować rolnice, piętnówki, mszyce, wciornastki
i niektóre patogeny np.: sprawca rdzy kukurydzy,
które później migrują na kukurydzę. W sąsiedztwie plantacji należy także niszczyć chwasty grubołodygowe, w których mogą zimować gąsienice
omacnicy prosowianki.
Pod koniec czerwca i w lipcu wskazane jest
na niewielkich plantacjach kukurydzy wycinanie roślin porażonych przez głownię guzowatą,
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głownię pylącą czy też chorobę szalonych wiech.
Porażone organy roślin trzeba usuwać z plantacji
i zniszczyć.
Po zbiorze kukurydzy słomę należy nisko
skosić i pociąć na drobną sieczkę. Na ścierń
trzeba zastosować rozdrabniacz resztek, który
zniszczy mechanicznie znaczną ilość gąsienic
omacnicy prosowianki oraz część zarodników
grzybów chorobotwórczych. W wyjątkowych
sytuacjach, gdy plantacja jest silnie opanowana
przez omacnicę prosowiankę lub choroby fuzaryjne można słomę zebrać z pola i wykorzystać
np.: do produkcji brykietu, jednak czynność tą
należy wykonywać sporadycznie.
Rozdrobnione resztki pożniwne należy ponadto głęboko przyorać, by pozostałe gąsienice
omacnicy oraz zarodniki grzybów i bakterie nie
mogły łatwo wiosną wydostać się na powierzchnię gleby.
W sytuacji kiedy wyżej wymienione sposoby
ograniczania zagrożenia ze strony wybranych
chorób i szkodników okażą się niewystarczające
wówczas należy skorzystać z metod interwencyjnych-biologicznych lub chemicznych. Podstawą
jednak ich użycia jest kontrola pojawu i występowania
agrofagów, wykonywana systematycznie przez plantatora. W tym celu trzeba raz
w tygodniu poddawać dokładnym oględzinom kilkanaście
(kilkadziesiąt) roślin w kilku
miejscach plantacji w poszukiwaniu gatunków szkodliwych
lub uszkodzeń jakie powodują. W przypadku niektórych
szkodników można także sto30

sować odkrywki glebowe w celu wykrycia gatunków żerujących w glebie lub odpowiednich
pułapek: feromonowych lub świetlnych m.in. do
odłowu rolnic, omacnicy prosowianki, stonki kukurydzianej. W przypadku omacnicy prosowianki można także skorzystać z systemu sygnalizacji
terminu zwalczania tego gatunku podawanego
przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa.
W przypadku wybranych sprawców chorób
aktualnie jedyną formą ich chemicznego zwalczania jest zastosowanie zapraw fungicydowych,
które z reguły są odgórnie aplikowane na ziarniaki
przez producentów lub dystrybutorów materiału
siewnego. Dostępne na rynku preparaty zabezpieczają rośliny przed zgorzelą siewek, pierwszą
generacją głowni guzowatej oraz przed głownią
pylącą (tabela 1).
Bardziej rozbudowany jest program chemicznego zwalczania szkodników, który obok użycia
zapraw owadobójczych uwzględnia także stosowanie insektycydów aplikowanych nalistnie.
W odniesieniu do takich wczesnowiosennych
szkodników jak: drutowców, pędraków, rolnic,
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ploniarki zbożówki, a także ptaków najprostszym
sposobem ograniczenia szkód jakie powodują jest
użycie insektycydowych zapraw nasiennych. Zaprawy takie nie są jednak powszechnie stosowane
przez podmioty dostarczające materiał siewny,
dlatego też odpowiednio wcześnie należy złożyć
dyspozycję aby obok fungicydu zaaplikowano na
ziarniaki również i jeden z podanych w tabeli 2
insektycydów. Można także skorzystać z usługowego zaprawiania materiału siewnego jakie
prowadzi coraz większa liczba firm obsługujących
sektor rolnictwa.
W celu zabezpieczenia roślin przed żerowaniem niektórych wiosennych szkodników,
jak również pojawiających się w późniejszym okresie stosuje się preparaty nalistne.
Ten sposób ochrony kukurydzy skierowany
jest aktualnie przeciwko ploniarce zbożówce,
mszycom, piętnówkom, omacnicy prosowiance
i stonce kukurydzianej.
Zwalczanie chemiczne larw ploniarki zbożówki należy przeprowadzić w okresie rozwijania
przez rośliny 2-3 liści. Gdy roślinom zagrożą
gąsienice piętnówek, a pośrednio rolnic opryskiwanie roślin przeciwko nim wykonuje się albo
w okresie rozwijania liści albo w fazie mlecznej
lub na początku woskowej dojrzałości ziarniaków.
W przypadku masowego pojawu mszyc termin ich zwalczania przypada najczęściej w fazie
wiechowania kukurydzy tj. w połowie lipca.
W rejonach zagrożonych przez omacnicę prosowiankę w okresie czerwca oraz lipca prowadzi
się zwalczanie jej gąsienic. Pierwszy (uzupełniający) zabieg można wykonać pod koniec czerwca
lub na początku lipca, gdy zaczynają wylęgać się
pierwsze gąsienice. Podstawowy termin zwalczania tego gatunku przypada jednak w drugiej
lub w niektóre lata na początku trzeciej dekady
lipca, gdy następuje masowy wylęg gąsienic.
W przypadku konieczności wykonania dwóch
zabiegów należy pamiętać o naprzemiennym
użyciu preparatów z różnych grup chemicznych,
zwracając także uwagę na optymalną temperaturę
w jakiej są skuteczne.
Dla potrzeb zwalczania chrząszczy stonki
kukurydzianej na terenach znajdujących się
w strefie zasiedlenia albo ryzyka możliwe jest
wykonanie 1 lub 2 zabiegów. Pierwsze opryskiwanie roślin należy wykonać w okresie od drugiej
1(42) 13
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połowy lipca do połowy sierpnia (okres licznego
występowania chrząszczy), natomiast drugie
(jeżeli będzie konieczne) wykonuje się 7-14 dni
później. Na obszarze dotychczas wolnym od obecności szkodnika na którym zostanie on wykryty
w 2013 roku i gdzie zostaną wyznaczone strefy:
porażenia i bezpieczeństwa, zabieg chemiczny
należy przeprowadzić niezwłocznie po wykryciu
chrząszczy, w oparciu o komunikaty PIORiN.
W przypadku konieczności wykonania dwóch
zabiegów należy pamiętać o naprzemiennym
użyciu zarejestrowanych preparatów.
Wykaz aktualnie zalecanych insektycydów
do zwalczania wyżej wymienionych gatunków
prezentuje tabela 3.
W zasiewach kukurydzy zagrożonych przez
omacnicę prosowiankę możliwe jest także zastosowanie ochrony biologicznej, która polega na
wyłożeniu biopreparatów zawierających poczwarki kruszynka (Trichogramma spp.), który jest
pasożytem jaj wielu gatunków owadów. Typowy
32

biopreparat ma najczęściej postać kartonika lub
polistyrenowej kapsułki wewnątrz których znajdują się poczwarki kruszynka. Na rynku dostępne
są biopreparaty: zawierający m.in. takie gatunki
kruszynka jak: Trichogramma evanescens,
T. pintoi oraz T. brassicae. W zależności od zaleceń
producenta należy wykonać od jednego do dwóch
wyłożeń biopreparatu. Pierwsze przeprowadza
się zwykle po 4-6 dniach od momentu zauważenia pierwszego motyla omacnicy prosowianki
w pułapce feromonowej lub świetlnej, bądź też
natychmiast po stwierdzeniu pierwszych złóż
jaj szkodnika na liściach kukurydzy, co najczęściej przypada w trzeciej dekadzie czerwca lub
w pierwszej dekadzie lipca. Drugie wyłożenie
wykonuje się zwykle 7 dni później.
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Kolbo-wiechy
Co roku późnym latem rolnicy zauważają dziwne „pompony” na wiechach kukurydzy,
które pojawiają się na odrostach. Zwykle znajduje się na nich niewielka ilość ziaren w miejscu
kłosków wiechy, ale czasem przypominają małą wiechę bez liści okrywowych. Rozpoczynają
się dyskusje co to za „twór” i czy ma on wpływ na wysokość plonu. Zwykle to zjawisko nie ma
sensownego wyjaśnienia: skąd to się wzięło i zostaje zaliczone do nieszkodliwych dziwactw kukurydzy i przechodzi w niepamięć, aż do następnego sezonu, gdy pojawia się na innych polach
i budzi zdziwienie oraz obawy czy to aby nie „crazy-top” albo jakaś inna „zaraza”? Nie wpływa
to zwykle na wysokość plonu, stąd nie jest obiektem szczególnego zainteresowania naukowców.
Trudno jednoznacznie się też wypowiedzieć czy ma to jakikolwiek wpływ na wysokość plonu,
ale na pewno warto wyjaśnić co jest przyczyną powstawania „kolbo-wiech”.
ukurydza wytwarza kwiatostany męskie
pił po długich opadach deszczu (wtedy rośliny
(wiechy) i żeńskie (kolby) na jednej roślikukurydzy mają cieńszą powłokę woskową) lub
nie, dlatego jest nazywana rośliną rozdzielnopłciona krótko przed deszczem (występuje częściowe
wą jednopienną i jest wiatropylna. Co ciekawe,
wmycie preparatu do gleby i dodatkowe pobranie
kwiaty na początku rozwoju w obu kwiatostanach
przez korzenie), a także gdy występują po zabie(późniejszej wiesze i kolbie) są obupłciowe, ale
gu duże wahania temperatury w dzień i w nocy.
w trakcie rozwoju żeńskie komponenty męskich
kwiatów i męskie składniki kwiatów żeńskich
zanikają, co skutkuje prawidłowym rozwojem
wiechy (kwiatostan męski) i kolby (kwiatostan
żeński). W kolbie występują w pionowych rzędach podwójne kłoski, z których jedne z pary
zanikają przekształcając się po zapłodnieniu
w ziarniaki w pionowych pojedynczych rzędach.
Dzicy przodkowie kukurydzy (Teosinte spp.)
mają pełne kwiaty: wiechy i słupki razem. Tu
należy się dopatrywać wyjaśnienia tego zjawiska
– ujawnianie się cech prymitywnych w wysoce
zmienionych przez człowieka roślinach.
Górny kwiatostan, który staje się normalnie
wiechą czasem rozwija w części kłosków również organy kwiatów żeńskich. Nie dzieje się
to w „normalnych” warunkach, gdyż na skutek
działania fitohormonów, które regulują większość
procesów w roślinie elementy żeńskie zanikają na
wiechach i nie widzimy tam zawiązanych ziaren.
Nie wiemy na pewno jaki czynnik wywołuje produkcję hormonów za to odpowiedzialnych. Możemy jedynie stwierdzić na podstawie wieloletnich
obserwacji, że „wiecho-kolby” pojawiają się na
odrostach („tillers”), najczęściej na brzegach pól
i przy za niskiej obsadzie (często na brzegu pola)
oraz w warunkach dobrego zaopatrzenia roślin
w składniki pokarmowe i wodę. Kolejnym „podejFoto 1. Modyfikacja pary kłosków wiechy. a, b – skrórzanym” czynnikiem sprawczym zakłócającym
cenie długości osadki kłoska, c – kłosek szypułkowy
właściwą produkcję lub działanie fitohormonów
skraca się aż staje się siedzącym, d – siedzące kwiaty
są herbicydy sulfonomocznikowe aplikowane
wytwarzają słupki, e – oba kłoski wytwarzają słupki
w specyficznych warunkach tj. gdy zabieg nastą[Źródło rysunku: Wikipedia]
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Pamiętajmy, że wtedy gdy wykonujemy zabiegi
herbicydami nalistnymi rośliny kukurydzy mają
zwykle 5-8 liści i wtedy to kształtują się zawiązki
kolby i wiechy. Niestety nie mamy większego
wpływu na to czy „pompony” pojawią się na
polu czy nie.
Szczątkowe kolby, gdy się już pojawią na
wiechach, mają bardzo problematyczny dalszy
rozwój, gdyż są pozbawione liści okrywowych,
wystawione na działanie zmiennych warunków atmosferycznych i atakowane przez ptaki.
W konsekwencji rzadkością jest aby na tych
„pomponach” powstało i wypełniło się wartościowe ziarno, które można zebrać podczas zbioru
kombajnem.
Niektórzy rolnicy mylą powstające kolby na
wiechach z objawami choroby szalonych wiech.
Jednak te dwa zjawiska nie są ze sobą w żaden
sposób powiązane i wyglądają zupełnie inaczej.
„Crazy top” – choroba szalonych wiech jest
spowodowana przez zakażenie młodych roślin
Foto 2. Typowe objawy choroby szalonych wiech
„crazy top” wywoływanej przez grzybopodobny
mikroorganizm Sclerophthora makrospora

Foto 3, 4. Zmienione męskie kłoski na kwiatostanie męskim na odrostach formują szczątkową kolbę
bez liści okrywowych
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Foto 5, 6. Pojedyncze kłoski męskie zmodyfikowane w ziarno

Foto 7. Szczątki wiechy na szczycie kolby

kukurydzy podczas kiełkowania przez glebowy
organizm grzybopodobny Sclerophthora macrospora. Skutkiem tej infekcji jest zmiana normalnego rozwoju wiechy lub kolby w tkanki liści.
Uważni rolnicy z pewnością zauważyli, że na
szczytach kolb widoczne są szczątkowe pozostałości wiechy w postaci zredukowanych kłosków
męskich – to kolejny dowód na to, że kwiatostany
kukurydzy są początkowo obupłciowe. Jednak
w przeciwieństwie do „kolbo-wiech” nie wywołują one niepokoju, gdyż występują nawet na
kolbach regularnie zaziarnionych i ewidentnie nie
mają wpływu na wysokość plonu.

36

Występowanie kolb na wiechach jest nieregularne w latach, miejscowościach i odmianach.
Trudno się tu dopatrzyć jakiejkolwiek istotnej
zależności odmianowej lub innej, którą można
naukowo udowodnić. Wpływ herbicydów sulfonomocznikowych również wymaga naukowego
udowodnienia, jednak obserwacje wielu plantacji
wskazują, że może to być jeden z czynników
wywołujących zachwianie wytwarzania hormonów regulujących budowę i rozwój kwiatów
kukurydzy.
dr Adam Majewski
KWS Polska Sp. z o.o.
Agroservice Kukurydza
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Foto 8. Czasem kolbo-wiechy mają duże rozmiary

Foto 9. Objawy głowni guzowatej na kolbo-wiesze.
Drogą infekcji są tu znamiona słupków, podobnie jak
na normalnej kolbie

Foto 10. W przekroju kolbo-wiecha przypomina
małą kolbę

Foto 11. Widoczne na zdjęciu rozgałęzienia wiechy, na której
nie wystąpiła redukcja elementów żeńskich kwiatów
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Wykorzystanie metody Sum Temperatur Efektywnych
w uprawie kukurydzy

W ostatnich latach obserwuje się wzrost areału uprawy kukurydzy (Zea mays L.). Jest to
spowodowane tym, iż znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle paszowym, papierniczym,
farmaceutycznym jak i materiałów budowlanych i chemicznych. Ostatnimi czasy roślina ta cieszy
się dużym zainteresowaniem również ze strony przemysłu energetycznego. Kukurydzę stosuje
się spalając biomasę, produkując bioetanol i biogaz z kiszonek. Bezpośrednie zastosowanie
w żywieniu człowieka mają dwa podgatunki tej rośliny: kukurydza pękająca (Zea mays ssp. everta
L.) oraz kukurydza cukrowa (Zea mays ssp. saccharata L.). Powierzchnia uprawy oraz spożycie
tych dwóch podgatunków w ostatnich latach znacząco wzrosły. W Polsce kukurydzę uprawia się
obecnie na około 930 tys. ha, w tym 486 tys. ha na paszę i około 444 tys. ha na ziarno.

R

ośliną ta cechuje się kumulacją dużej ilości suchej masy w bardzo krótkim okresie
czasu. Jest to spowodowane wydajnym aparatem
asymilacyjnym, co jednak pociąga za sobą wysokie wymagania środowiskowe. Kukurydza
potrzebuje klimatu ciepłego i dostatecznie wilgotnego, jest rośliną dnia krótkiego. Mimo postępu
hodowlanego, który wydatnie zmniejszył wymagania cieplne kukurydzy, roślina ta nadal ma
wysokie potrzeby termiczne zarówno w stosunku
do gleby, jak i powietrza. Wymagania cieplne
w całkowitym okresie wegetatywnym kukurydzy
wzrastają w przypadku odmian późniejszych. Zakłada się, iż w zależności od odmiany, w okresie
od siewu do dojrzałości pełnej wymaga pewnych
stałych sum stopnio-dni. Wynika to z faktu ścisłej
zależności tempa zachodzenia procesów biochemicznych wewnątrz komórek od temperatury.
W XVIII wieku francuski badacz Reaumur podał
pierwszą koncepcję ilościowego ujęcia związków
rozwoju roślin z ciepłem. Zauważył on, że tempo
rozwoju drobnych organizmów bezkręgowych
oraz roślin jest zależne od całkowitej ilości ciepła
jaka jest dostarczona do organizmu w określonym przedziale czasu. Na podstawach tej teorii
rozwinięto następnie metodę obliczania Sum
Temperatur Efektywnych. W drugiej połowie
XIX wieku metodę tą testowano w wielu pracach,
jednak przez niezadawalające wyniki na początku
dwudziestego wieku metoda Sum Temperatur
Efektywnych była zapomniana. Powrót badań nad
nią przyszedł w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Wprowadzono wtedy system
matematyczny, który zreformował tą metodę.
Obecnie istnieje wiele sposobów obliczania
Sum Temperatur Efektywnych. Najczęściej opierają się na dobowym przebiegu temperatury, tj. na
minimalnej i maksymalnej temperaturze dobo40

wej. Sumuje się je i dzieli przez dwa, a następnie
odejmuje się wartość temperatury progowej.
W Polsce dla kukurydzy dla temperatury progowej przyjmuje się najczęściej 6°C, we Francji 8°C,
a w USA 10°C. Aby otrzymać Sumę Temperatur
Efektywnych należy dodać wszystkie otrzymane
wartości z kolejno następujących po sobie dni.

STE – suma temperatur Efektywnych
Tmax – dzienna temperatura maksymalna
Tmin – dzienna temperatura minimalna
Tfizj – temperatura progowa

Wyliczenie STE jest jednym z najprostszych
modeli fenologicznych, które może mieć bardzo
duże zastosowanie w praktyce rolniczej. Metoda
Sum Temperatur Efektywnych pozwala przewidzieć tempo rozwoju zarówno rośliny uprawnej,
jak i szkodników. Dla rolnika, w trakcie zabiegów ochrony roślin, bardzo duże znaczenie mają
terminy ukazywania się poszczególnych liści.
Metoda STE umożliwia prognozowanie terminów
osiągania poszczególnych stadiów rozwojowych.
Obecnie internetowe modele tego typu stosuje
się powszechnie w takich krajach, jak Niemcy
czy Francja. Zależny od przebiegu temperatury
dobowej w dużej mierze jest również rozwój
niektórych szkodników, takich jak chrząszczy
stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata
Say). Łatwo więc przewidzieć występowanie
i zaplanować zwalczanie tego owada.
Jedną z możliwości wykorzystania metody
Sum Temperatur Efektywnych jest wyznaczanie
klas wczesności odmian kukurydzy. Obserwuje
się, że w północnej części Polski w przypadku chłodniejszych lat rośliny nie dojrzewają.
W przypadku kukurydzy osiągnięcie dojrzałości
jest tak samo ważne jak potencjalna plonotwór-
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Foto 1 i 2. Różnice w osiąganiu terminów poszczególnych faz rozwojowych pomiędzy odmianami kukurydzy cukrowej;
po lewej odmiana wczesna – Sheba, po prawej odmiana późna – Tessa

czość. Do uprawy należy dobrać odmiany, które
mają zdolność osiągnięcia odpowiedniej dojrzałości. Ponieważ pomiędzy wczesnością a plonowaniem występuje ujemna korelacja, powinno się
maksymalnie wykorzystywać lokalne warunki
środowiskowe. Obecnie w Polsce klasyfikację
wczesności odmian kukurydzy dokonuje się
za pomocą systemu FAO. Termin dojrzewania
w tej metodzie określa się przez przyrównanie
ocenianych odmian ze wzorcami. Jej wadą jest
zmiana zestawu wzorców odmian w różnych latach oraz wybór różnych wzorców w poszczególnych krajach. Jest więc niemożliwe porównanie
mieszańców w różnych latach i krajach. Obecnie
w niektórych uprawnych podgatunkach kukurydzy, np. kukurydzy cukrowej, nie występuje
system klasyfikacji odmian. Metoda STE wykorzystywana jest obecnie w takich krajach jak USA
czy Kanada. Odmiany kukurydzy klasyfikuje
się na podstawie wielkości zapotrzebowania na
jednostki STE.
Za pomocą nowoczesnych stacji meteorologicznych, które pomiary wykonują automatycznie, stosowanie metody STE staje się powszechne.
W teorii, używając modeli fenologicznych, rolnik
może organizować wszelkie prace polowe, takie
jak zabiegi ochrony roślin, czy nawet zbiór. Ponadto Sumy Temperatur Efektywnych mogą być
1(42) 13

Foto 3. Termin dojrzewania poszczególnych odmian kukurydzy zależy od zapotrzebowania na jednostki Sum Temperatur
Efektywnych. Różnią się one między sobą tempem rozwoju
i terminem osiągania kolejnych faz

pomocne w wyborze klas wczesności mieszańca
kukurydzy. Ostatnie wyniki badań pokazują, że
metoda STE jest bardzo przydatna w określeniu
wpływu zmian klimatu na ekosystem upraw. Należy jednak pamiętać, że są to propozycje czysto
teoretyczne, obarczone pewnym błędem. Obecnie
w wielu jednostkach naukowych trwają prace nad
udoskonalaniem tej metody.
mgr inż. Anna Weber,
prof. dr hab. Hubert Waligóra
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Czy plantacja kukurydzy może być siedliskiem
dla trujących i szkodliwych chwastów?
Tytułem wstępu warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co to są właściwie chwasty? Z rolniczego
punktu widzenia są to rośliny, które stanowią element niepożądany, pojawiający się samorzutnie
w łanie rośliny uprawnej, posiadające silne oddziaływanie konkurencyjne. Mogą to być gatunki
dziko rosnące, zdziczałe rośliny uprawne, a nawet obce gatunki uprawne. Ostatnie dwie grupy
nie są chwastami w ścisłym tego słowa znaczeniu, mogą jednak zachwaszczać jednogatunkowe
uprawy rolnicze. Dlatego chwastami właściwymi nazywamy gatunki występujące w agrofitocenozie, które przystosowały się do zmieniających się warunków uprawy, tak że mogą się samoistnie rozprzestrzeniać i pojawiać w kolejnych latach uprawy, dzięki odpowiednim sposobom
rozmnażania, np. poprzez nasiona, kłącza, rozłogi, bulwy czy cebulki.

S

kład gatunkowy, liczebność oraz masa
chwastów występujących w agrofitocenozie, podlega nieustannym wahaniom, głównie
w wyniku działalności człowieka. Zdecydowaną
większość tego „sztucznego” zbiorowiska stanowią chwasty segetalne, natomiast chwasty ruderalne stanowią niewielką część populacji chwastów występujących w łanach roślin uprawnych.
Jednak konkretne sprecyzowanie, które gatunki
występujące w uprawach rolniczych należą do
typowych gatunków ruderalnych jest zadaniem
dość trudnym. Część gatunków do niedawna
uznawanych za typowo ruderalne już od bardzo
dawna kojarzona jest z roślinami rolniczymi
i bardzo często mylnie jest klasyfikowana jako
segetalne. Dlatego trafniej było by określać niektóre gatunki, które już niejako „zadomowiły” się
w łanach roślin uprawnych jako wywodzące się
z miejsc ruderalnych.
Chwasty bardzo łatwo dostosowują się do różnych warunków siedliskowych, stąd ich bardzo
duża szkodliwość dla rośliny uprawnej. Strategia
polegająca na przystosowaniu się do rytmu rozwojowego rośliny uprawnej sprzyja przetrwaniu
danego gatunku, a nierzadko w wyniku silnych
właściwości inwazyjnych, pozwala na „kolonizowanie” nowych upraw rolniczych.
Wprawdzie chwasty z natury rzeczy posiadają
oddziaływanie konkurencyjne względem rośliny
uprawnej, które bardzo często prowadzi do spadku
plonu, to jednocześnie mogą w agrofitocenozie
pełnić bardzo wiele innych ról, np. jako rośliny
wskaźnikowe (fitoindykatory), biomagazyn substancji mineralnych, substancji dietetycznych,
leków, trucizn czy różnorodności gatunkowej
i doznań wizualno-estetycznych. Niestety bardzo
często zdarza się, że chwasty mogą być również
42

źródłem zatruć i zgonów zwierząt gospodarskich
i domowych oraz sporadycznie ludzi (w szczególności dzieci). Zatrucia roślinami-chwastami
mogą mieć charakter ostry (np. lulek czarny)
lub przewlekły (np. psianka czarna). Ponadto
mogą przyczyniać się do wystąpienia podrażnień mechanicznych czy też alergicznych układu
pokarmowego lub oddechowego (np. ambrozja
bylicolistna).
Zatrucia substancjami pochodzenia roślinnego
zdarzały się najczęściej na skutek nieświadomości,
pomyłek lub były skutkiem świadomych decyzji,
począwszy od czasów prehistorycznych, starożytnych, średniowiecznych, a skończywszy na
czasach współczesnych.
Do ważniejszych substancji toksycznych występujących w roślinach wyższych należy zaliczyć
metabolity wtórne tj. alkaloidy, glikoalkaloidy, glikozynolany, glikozydy, saponiny czy lektyny, które spełniają w roślinie różne funkcje, najczęściej
obronne, odstraszające lub też allelochemiczne.
Ponieważ trudno o dokładne rozróżnienie
pomiędzy substancją toksyczną a szkodliwą,
z tego względu do podania precyzyjnej, a zarazem
obejmującej szerokie spektrum definicji trucizny,
najlepiej posłużyć się sentencją wybitnego przedstawiciela postępowej myśli medycznej okresu
średniowiecza – Philippusa Aureolusa Theophrastusa Bombastusa von Hohenheima (1493-1541)
znanego bardziej jako Paracelsus, który stwierdził
„...omnia sunt venena, nihil est sine veneno, sola
dosis facit venenum...” („...wszystko jest trucizną
i nic nią nie jest, decyduje jedynie dawka...”).
I tak też jest w rzeczywistości, ponieważ większość gatunków roślin (pospolitych chwastów)
występujących w grofitocenozie może dostarczać
substancji, które w niewielkich ilościach wykazują
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właściwości lecznicze, natomiast w większych
dawkach mogą powodować zatrucia, a nawet
śmierć (np. lulek czarny).
Problem ten wskazuje na to jak bardzo skomplikowany jest „warsztat rolniczy” którym jest
pole. Fakt ten zmusza rolników do poszerzania
stale swoich wiadomości w tym zakresie, aby
móc świadomie i umiejętnie gospodarować na
gruntach rolnych. Na ogół zapobieganie zatruciom
jest łatwiejsze od leczenia, dlatego też główny
nacisk powinno położyć się na profilaktykę oraz
większą świadomość botaniczną plantatorów.
Skuteczna walka z zatruciami wywołanymi przez
rośliny-chwasty występującymi w agrofitocenozie
jest możliwa głównie dzięki dobremu poznaniu
trujących i szkodliwych gatunków, ich właściwości
oraz warunków bytowania.
Dlatego w artykule tym skupimy się na opisie
trzech gatunków chwastów, z których dwa tj.
psianka czarna i lulek czarny są istotnym składnikiem łanu oraz ambrozji bylicolistnej, która
w ostatnich 10 latach jest coraz częściej stwierdzana w zasiewach kukurydzy.
Psianka czarna (Solanum nigrum L.) nazywana potocznie czarcimi kulkami, czarnym kartoflem, psianką czarną jagodą, psimi jagódkami
czy psinkami, jest rośliną roczną, jarą, ciepło
i światłolubną, samo lub owadopylną, należącą
do rodziny psiankowatych (Solanaceae). Dorosłe
rośliny mogą osiągać wysokość od 10-50 cm (pojedyncze osobniki nawet 80 cm). Łodyga zwykle
jest ciemnozielona, rozgałęziona, tępokanciasta
i prawie naga. Liście są jajowate lub rombowate,
natomiast kwiaty koloru białego lub kremowobiałego zebrane są w podbaldachy wyrastające
poniżej lub powyżej węzłów liści na dość długich
szypułkach. Roztarta w dłoniach roślina odznacza
się intensywnym zapachem.
Psianka czarna jest typową rośliną ruderalną,
występującą głównie na przydrożach, miedzach,
wysypiskach, ogrodach i na polach uprawnych,
gdzie zachwaszcza głównie ziemniaki, buraki oraz
kukurydzę. Można ją spotkać na rożnych typach
gleb jednak zdecydowanie bardziej preferuje gleby
luźne, niezbyt wilgotne, dobrze napowietrzone
o pH lekko kwaśnym, zasobne w azot i związki
próchniczne. Wschody psianki czarnej pojawiają
się w okresie późnowiosennym (maj-czerwiec),
natomiast kwitnienie przypada na koniec czerw1(42) 13

ca i początek lipca i trwa aż do końca września,
a czasami do początku października. Owocem
jest kulista, wielonasienna jagoda o średnicy około
6-10 mm, zwykle koloru czarnego z widocznym
„połyskiem”. Psianka czarna rozmnaża się za pomocą nasion, które jedna roślina potrafi w ciągu
sezonu wegetacyjnego wytworzyć od 100 do 1000
nasion, a ich żywotność może utrzymywać się
w glebie przez okres kolejnych 10 lat.
Psianka czarna w sprzyjających warunkach
wilgotnościowo-termicznych może być żywicielem mątwika ziemniaczanego czy zarazy
ziemniaka, które mogą z kolei porażać rośliny
uprawne z rodziny psiankowatych tj. ziemniaki
czy pomidory.
Główne związki czynne: we wszystkich częściach rośliny występują glikoalkaloidy głównie
solanina, solaneina, solaceina, solasonina, solamargina oraz niewielkie ilości saponin (np. dioscyna). Największą koncentrację glikoalkaloidów
obserwuje się w niedojrzałych owocach, gdzie
może dochodzić nawet do 6% (najczęściej jednak
od 0,5-4%). Natomiast w liściach czy łodygach
obserwuje się mniejsze ilości glikoalkaloidów,
oscylujące zwykle w granicach 0,1-3%.
Charakterystyka toksykologiczna: wszystkie
części rośliny mogą powodować zatrucia, jednak
najbardziej toksyczne są niedojrzałe owoce. Na zatrucie psianką czarną wrażliwe są wszystkie zwierzęta gospodarskie i domowe, również ptactwo
oraz ludzie (w szczególności małe dzieci!). Efekt
toksyczny niedojrzałych owoców polega głównie na działaniu glikoalkaloidów solaninowych.

Foto 1. Psianka czarna – jagoda [fot. T. Sekutowski]
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W rezultacie w obrazie zatrucia niedojrzałymi
owocami psianki czarnej zaznacza się bardziej
udział solaniny z przewagą objawów polegających
na pobudzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Solanina w początkowym okresie wywiera
działanie pobudzające, a następnie porażające
ośrodkowy układ nerwowy. W zatruciach psianką
czarną występuje najczęściej rozszerzenie źrenic,
natomiast działanie toksyczne na przewód pokarmowy polega głównie na skojarzonym działaniu
miejscowym wynikającym z faktu posiadania
przez glikoalkaloidy i saponiny właściwości drażniących.
Objawy zatrucia: pieczenie i drapanie w jamie
ustnej i przełyku, nudności, silne wymioty, silna
i bolesna biegunka często prowadząca do krwawych stolców, brązowo-czerwony częstomocz,
przyspieszone tętno, duszności, częstoskurcz, rozszerzenie źrenic, wzrost temperatury ciała, stany
lękowe. Przy bardzo silnym zatruciu obserwuje
się drgawki oraz uszkodzenie nerek w skrajnych
przypadkach może nastąpić nawet zgon w wyniku porażenia układu oddechowego (uduszenie).
Szczególnie narażone są dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż spożycie już 6-8 jagód psianki
czarnej może spowodować bardzo silne zatrucie
organizmu. Uwaga: cała roślina jest trująca
(niekiedy śmiertelnie – w przypadku dzieci),
w razie zatrucia należy bezzwłocznie zgłosić
się do najbliższego lekarza!!!
Lulek czarny (Hyoscyamus niger L.) nazywany potocznie lulką, lulkiem jadowitym, szalejem
czarnym czy żabim barszczem, jest rośliną roczną,
rzadziej dwuletnią, jarą, ciepło i światłolubną,
owadopylną, należącą do rodziny psiankowatych
(Solanaceae). Dorosłe rośliny mogą osiągać wysokość od 20-80 cm (pojedyncze osobniki nawet
120 cm). Łodyga zwykle jest jasnozielona, wzniesiona, słabo rozgałęziona, długo gruczołowato
owłosiona i zwykle w dotyku lepka. Liście są
zatokowo-pierzasto-wrębne, brzegi blaszek liściowych są grubo zatokowo ząbkowane, długości do
15-20 cm i szerokości około 5-6 cm. Kwiaty są koloru brudnożółtego z fioletowym prążkowaniem,
długości od 2 do 4 cm. Roztarta roślina odznacza
się intensywnym specyficznym zapachem.
Lulek czarny jest typową rośliną ruderalną,
występującą głównie na przydrożach, miedzach,
wysypiskach, ogrodach oraz coraz częściej na
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polach uprawnych, gdzie zachwaszcza głównie
ziemniaki i kukurydzę. Można go spotkać na
rożnych typach gleb, jednak zdecydowanie bardziej preferuje gleby żyzne, wilgotne, dobrze
napowietrzone o pH obojętnym lub nawet zasadowym, zasobne w azot i związki próchniczne.
Wschody lulka czarnego pojawiają się w okresie
późnowiosennym (maj-czerwiec), natomiast kwitnienie przypada na okres końca czerwca i trwa aż
do końca września, a czasami nawet do początku
października. Owocem jest sucha rozdęta torebka
zakończona u góry otwierającym się wieczkiem.
Lulek czarny rozmnaża się za pomocą nasion,
które są kształtu lekko nerkowatego, w zarysie
owalne, silnie spłaszczone, koloru jasnobrązowego, matowe, z wyraźnie zaznaczonym siateczkowaniem. Wymiary nasion: długość 1,2-1,6 mm,
szerokość 1-1,4 mm, grubość około 0,5 mm. Jedna
roślina potrafi w ciągu sezonu wegetacyjnego wytworzyć od 1000 do 10000 nasion, a ich zdolność
kiełkowania może utrzymywać się w glebie przez
okres około 12 lat.
Główne związki czynne: we wszystkich
częściach rośliny występują alkaloidy tropanowe
– głównie L-hioscyjamina (w wysuszonym surowcu częściowo zracemizowana do atropiny), L-skopolamina, w korzeniach także kuskohigryna oraz
niewielkie ilości apoatropiny, tropiny i skopiny.

Foto 2. Lulek czarny – pełnia kwitnienia [fot. T. Sekutowski]
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Zawartość sumy alkaloidów dochodzi do 0,17%,
w nasionach do 0,5% przy dość znacznej domieszce skopolaminy, a w korzeniach do 0,17%.
Charakterystyka toksykologiczna: wszystkie
części rośliny są trujące, najbardziej korzeń,
a z części nadziemnych nasiona. Na zatrucie lulkiem czarnym wrażliwe są wszystkie zwierzęta gospodarskie i domowe, również ptactwo oraz ludzie
(w szczególności małe dzieci!). Efekt toksyczny
liści polega głównie na działaniu L-hioscyjaminy
i atropiny. Na działanie nasion wywiera wpływ
obecna w nich skopolamina. W rezultacie w obrazie zatrucia nasionami lulka czarnego zaznacza
się bardziej udział skopolaminy z przewagą objawów ośrodkowego porażenia (tj. narkotycznych
– rożnego rodzaju wizje), natomiast w zatruciach
liśćmi lub korzeniem występują objawy atropinowe polegające na pobudzeniu ośrodkowego układu
nerwowego. Ponadto w obu rodzajach zatrucia
należy spodziewać się występowania działania
obwodowego - parasympatykolitycznego.
Objawy zatrucia: w zatruciach nasionami
lulka czarnego dominują objawy skopolaminowe czyli narkotyczne. Halucynacje po spożyciu
nasion są całkiem realne, osoba pod ich wpływem nie odróżnia świata rzeczywistego od wyimaginowanego, następuje zaburzenie widzenia
i mowy. Osoba zatruta może widzieć postacie lub
przedmioty, które nie istnieją, a nawet rozmawiać
z pojawiającymi się i znikającymi osobami. Rzecz
charakterystyczna, rozmówca nie zauważa nic
dziwnego w tym, że osoba z którą przed chwilą
rozmawiał nagle się „rozpłynęła”. Typowe jest
także rozszerzenie źrenic i wysuszenie błon
śluzowych jamy ustnej i gardła oraz nieznaczne
zaczerwienienie twarzy. Obraz zatrucia liśćmi
oraz korzeniem lulka czarnego jest taki sam, jak
zatrucia pokrzykiem wilczą jagodą, tj. typowy zespół atropinowy, opisywany barwnie w literaturze
anglojęzycznej jako: „…hot as a hare, blind as
a bat, dry as a bone, red as a beet and mad as
a wet hen…” („...zatruty pacjent jest gorący jak
zając, ślepy jak nietoperz, suchy jak kość, czerwony jak burak i wściekły jak mokra kura...”).
Niektórzy podkreślają, że w stanie halucynacji
wywoływanych przez liście lulka czarnego dominuje duże pobudzenie ruchowe (tzw. efekt latania),
co jest cechą charakterystyczną i odróżniającą to
zatrucie od zatruć np. pokrzykiem wilczą jagodą
czy bieluniem dziędzierzawą. Przy miejscowym
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kontakcie (np. otarcie) mogą wystąpić objawy
skórne, tj. obrzęki, czerwone plamy oraz swędząca
i piekąca „pokrzywka”. Uwaga: cała roślina jest
silnie (śmiertelnie trująca!), w razie zatrucia
należy bezzwłocznie zgłosić się do najbliższego
lekarza!!!
Ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia L.) powszechnie nazywana bożymbytem,
jest rośliną jednoroczną, wiatropylną, ciepło
i światłolubną, należącą do rodziny astrowatych
(Asteraceae). Dorosłe rośliny mogą osiągać
wysokość od 30 cm do 150 cm (pojedyncze
osobniki nawet 200 cm). Łodyga zwykle jest
kanciasta, lekko bruzdkowana i owłosiona. Liście są pierzasto wrębne, górna powierzchnia
blaszki liściowej jest ciemnozielona natomiast
dolna srebrzysto-biaława. Kwiatostan stanowią
koszyczki rozdzielnopłciowe skupione w długi,
wełnisty kłos lub nibygrono. Kwiaty męskie są
koloru żółtego lub brunatno-żółtego skupione
w koszyczki wielokwiatowe, natomiast koszyczki
żeńskie (jedno lub dwukwiatowe koloru białego)
skupione są na brzegach (w pachwinach) liści lub
u nasady kwiatostanów męskich.
Ambrozja bylicolistna w warunkach naszego
kraju jest rośliną ruderalną, która jednak coraz
częściej spotykana jest w zasiewach zbóż oraz

Foto 3. Ambrozja bylicolistna [fot. R. Żołnierz]
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kukurydzy. Występuje na rożnych typach gleb jednak
zdecydowanie bardziej preferuje gleby o pH zbliżonym
do obojętnego, ubogich w związki organiczne z niewielkim udziałem węglanu wapnia oraz z niskim poziomem
wód gruntowych. Wschody ambrozji bylicolistnej pojawiają się w okresie późnowiosennym (przełom kwietnia
i maja), natomiast kwitnienie przypada na okres od końca
lipca do końca października. Rozmnaża się wyłącznie za
pomocą nasion (niełupek), które wytwarza w ogromnej
ilości. Jedna roślina potrafi w ciągu sezonu wegetacyjnego wytworzyć od 3000 do 40000 nasion (w skrajnych
przypadkach nawet 62000!), a ich zdolność kiełkowania
(po opuszczeniu rośliny matecznej) może utrzymywać
się w glebie nawet przez okres kolejnych 40 lat.
Bezpośrednia szkodliwość ambrozji bylicolistnej
polega na wydzielaniu do środowiska glebowego fitotoksycznych związków allelochemicznych (roślina
inwazyjna). Ambrozja bylicolistna posiada zdolności do
syntezy i wydzielania związków biochemicznych, które
mogą być pobierane prze tkanki sąsiadujących roślin
bezpośrednio z wierzchniej warstwy gleby przez system
korzeniowy akceptora, którym w tym przypadku może
być określona roślina uprawna (np. kukurydza). Ponadto
ambrozja bylicolistna jest jedną z bardzo silnie uczulających roślin. Jej pyłek jest przyczyną sezonowego (okres
od sierpnia do października) alergicznego zapalenia
błony śluzowej nosa, spojówek i skóry zarówno u dzieci
jak i osób dorosłych. Silne uczulenie może spowodować
już 5-10 ziarenek pyłku/m3 w wdychanym powietrzu.
Przypuszcza się, że wrażliwość na alergeny zawarte
w pyłku ambrozji bylicolistnej może dotyczyć od 6% do
12% populacji ludzkiej.
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Wilgotne ziarno kukurydzy

Wilgotne ziarno kukurydzy, przechowywane zakiszone w postaci rozdrobnionej, lub w całości,
po poddaniu procesowi inertacji, jest paszą naturalną, produkowaną i wykorzystywaną bezpośrednio w gospodarstwie. Wykorzystanie własnej kukurydzy pozwala zwiększyć niezależność
paszową i ograniczyć koszty, szczególnie w sytuacji wysokich cen zbóż. Oszczędności związane
z eliminacją kosztów suszen ia, wysoka wartość odżywcza i łatwość stosowania sprawiają, że
wilgotne ziarno kukurydzy jest doskonałą paszą dla większości zwierząt hodowlanych.
ilgotne ziarno kukurydzy jest stosowane
Zastosowanie dmuchawy na końcu instalacji
w żywieniu krów mlecznych i bydła
prowadzącej do silosu zapewni lepsze jego wypełrzeźnego, jako uzupełnienie kiszonki z kukurydzy
nienie i jednorodność ugniatanej masy.
lub kiszonki z traw. Może stanowić podstawową
Składowanie. Wybór silosu (rękaw, pryzmowy,
paszę dla trzody chlewnej i drobiu: 50 do 70%
korytarzowy lub wieżowy) zależy od wielkości
dawki pokarmowej.
stada i jego potrzeb, a także od możliwości finanZiarno kukurydzy, przechowywane w stanie
sowych i dostępnej siły roboczej. Składowanie
wilgotnym, zachowuje wszystkie właściwości
w rękawie jest nową techniką wprowadzoną ostatodżywcze (energia, białka, minerały, witaminy,
nio w hodowli bydła. 1 m3 kiszonki odpowiada
barwniki). Zakwaszenie powstające w procesie
1 tonie kukurydzy składowanej w silosie korytakiszenia jest korzystne dla zwierząt ze względów
rzowym. Silos w formie rękawa powinien mieć
trawiennych.
taką wielkość, aby umożliwić dzienne wydobycie warstwy od 5 do 10 cm od czoła rękawa.
Dwie techniki przechowywania wilgotnego
Nieodzowne jest dobre ubicie masy w rękawie
ziarna kukurydzy: ziarno rozdrobnione lub
i zapewnienie jego bardzo dobrej szczelności.
całe
Silos korytarzowy umieszczony pod dachem,
Wilgotne zakiszone ziarno kukurydzy
a tym bardziej silos wieżowy, pozwalają na całkoPo eliminacji tlenu poprzez ubijanie składowawite zmechanizowanie prac i zapewniają większy
nej masy, następuje rozwój bakterii beztlenowych,
komfort pracy i bezpieczeństwo.
produkujących kwas mlekowy z węglowodanów,

W

powodując zakwaszenie składowanej masy. Bakterie mlekowe, czynne w środowisku kwaśnym,
na początku nieliczne, namnażają się szybko
i rozprzestrzeniają w całym silosie stanowiąc
barierę dla rozwoju bakterii kwasu masłowego
i octowego, wrażliwych na środowisko kwaśne.
Zbiór następuje przy wilgotności od 34 do 38%.
Przy tym poziomie wilgotności ziarno jest całkowicie wypełnione. Trzeba je jednak obserwować
począwszy od fazy dojrzałości woskowej, ponieważ
zbiory dokonane przy poziomie wilgotności niższym
niż 30% uniemożliwią dobrą konserwację ziarna.
Ubijanie stanie się trudne i konserwowana masa będzie zawierała przestrzenie wypełnione powietrzem,
co ułatwi rozwój niepożądanej flory bakteryjnej.
Rozdrabnianie ziarna jest dokonywane przy
użyciu gniotowników, sukcesywnie w trakcie zbiorów, w pobliżu silosu. Pożądana granulacja będzie
tym mniejsza, im ziarno kukurydzy jest bardziej
suche. W tym celu należy posiadać odpowiednie
zestawy wymiennych sit: 80% cząstek powinno
mieć średnicę mniejszą niż 2 mm celem ułatwienia
procesu ubijania.
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Całe ziarno kukurydzy, wilgotne, zakonserwowane przez inertację
Inertacja jest naturalnym procesem konserwacji
bez udziału tlenu. Oddychanie ziaren i istniejąca
mikroflora zużywają szybko tlen znajdujący się
w przestrzeni między ziarnami (w ciągu 15 godzin od
chwili zamknięcia silosu). Wytworzony dwutlenek
węgla wypełnia przestrzeń między ziarnami uniemożliwiając wszelką aktywność enzymatyczną.
Zbiór jest zalecany przy wilgotności w przedziale 24-32%. Wilgotne ziarno powinno być
natychmiast po zbiorze załadowane do szczelnego
silosu (bez dostępu powietrza). Przy niewielkiej
wilgotności, ziarno kukurydzy znajduje się w środowisku trwale obojętnym. Przy wyższej wilgotności, zanikaniu tlenu towarzyszy intensywniejszy
proces fermentacyjny sprzyjający powstawaniu
bakterii kwasu mlekowego. W każdym przypadku
silos powinien pozostać szczelny.
Wybór sposobu składowania zależy od rodzaju
hodowli, jej wielkości i przeciętnej wilgotności
zbieranego ziarna.
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Big-bag zawiera 800 kg wilgotnej kukurydzy.
Przeznaczony dla niewielkich gospodarstw, jest
zbudowany z dwóch warstw: zewnętrznej i wewnętrznej, które zapewniają szczelność.
Silos elastyczny (pojemność od 20 do 200 ton)
nieprzepuszczający powietrza, jest szczególnie
przystosowany do przechowywania ziarna w procesie inertacji.
Jest wyposażony w stożkowy spust ułatwiający
pobieranie paszy od dołu. Stożek jest wykonany
z betonu i wkopany w ziemię celem powiększenia pojemności użytkowej. Silos jest napełniany ziarnem
kukurydzy od góry. Pobieranie kukurydzy odbywa
się od dołu dzięki specjalnej, hermetycznej ślimacznicy. Płótno opuszcza się w miarę opróżniania silosu. Pobieranie ziarna dokonywane jest każdego dnia
w zależności od potrzeb gospodarstwa.
Silosy wieżowe są najbardziej dostosowane
do potrzeb dużych gospodarstw, ponieważ ich
pojemność waha się od 200 do 1200 m3. Są one
zbudowane ze stali emaliowanej na gorąco (vitryfikacja). Metr sześcienny kukurydzy ziarnowej
inertowanej waży od 800 do 850 kg. Instalacja
jest umieszczona na zewnątrz, na betonowej podstawie, ze stożkiem zagłębionym w ziemi. Silos
jest napełniany sukcesywnie w trakcie zbiorów,
albo przy pomocy transportera pneumatycznego,
albo z fosy z użyciem elewatora kubełkowego.
Zalecane jest użycie specjalnej przepony, która
niwelowałaby zmiany ciśnienia wewnątrz silosu
wynikające z różnic temperatur w dzień i w nocy,
a także pomagałaby uniknąć przenikania tlenu
z atmosfery do wnętrza silosu.

Dla prosiąt. Pasza na bazie wilgotnego ziarna
kukurydzy jest apetyczna i chętnie przez nie zjadana. Wysoka kwasowość tej paszy wpływa na dobry
stan sanitarny eliminując biegunki pochodzenia
żywieniowego. W przypadku wilgotnego ziarna
kukurydzy przyrosty prosiąt i wskaźnik spożycia
są tego samego rzędu, co dla dawek pokarmowych z kukurydzą suchą. Zadawanie paszy na
bazie kukurydzy wilgotnej musi być kontrolowane
i skoordynowane celem zapewnienia jedzenia do
woli i uniknięcia gromadzenia się niewyjedzonej,
wilgotnej paszy.
Dla tuczników. Stosowanie paszy na bazie
wilgotnej kukurydzy, kiszonej lub inertowanej,
daje poprawę wskaźnika spożycia w stosunku
do paszy na bazie kukurydzy suchej. Poprawa
przyswajalności fosforu stwierdzona w przypadku kukurydzy wilgotnej pozwala na zmniejszenie domieszek fosforu mineralnego do paszy
i w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia wydalania tego pierwiastka. Dawki na bazie wilgotnej
kukurydzy wprowadzają do tłuszczu zwierząt taki
profil kwasów tłuszczowych, który sprzyja dobrej
jakości wyrobów mięsnych.
Wyniki badań przeprowadzonych ostatnio
przez Instytut ARVALIS potwierdziły, że ziarno
kukurydzy konserwowane w stanie wilgotnym
posiada lepsze wartości odżywcze niż suche ziarno
kukurydzy.

Wilgotne ziarno kukurydzy, jako pasza dla
wszystkich gatunków zwierząt
ilgotne ziarno kukurydzy w żywieniu
trzody chlewnej
Dla loch. Wysoka koncentracja energetyczna
kukurydzy sprzyja tuczowi loch po odsadzeniu
prosiąt i na końcu ciąży. Użycie wilgotnego ziarna
kukurydzy, jako podstawy żywienia (60%) zaspokaja skutecznie wysokie zapotrzebowanie lochy
karmiącej.
Wyniki loch karmionych wilgotną kukurydzą
inertowaną są porównywalne do wyników uzyskiwanych przy karmieniu paszą na bazie suchej
kukurydzy lub pszenicy. Po porodzie prosięta
są bardziej żywotne, a długowieczność loch jest
zapewniona.
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Przyswajalność energetyczna jest wyższa
o odpowiednio 4 i 8% w przypadku kukurydzy
inertowanej i kiszonej, w stosunku do przyswajalności suchego ziarna kukurydzy.
Fakt ten tłumaczy się głównie poprzez lepszą
przyswajalność skrobi i tłuszczu znajdujących się
w kukurydzy wilgotnej.
W przypadku frakcji białkowej (aminokwasy),
osiąga się w stosunku do kukurydzy suchej poprawę odpowiednio od 3,6 do 5,8% w przypadku
kukurydzy inertowanej i kiszonej (wykres).
Niniejsza praca została zrealizowana we
współpracy z INZO° i Francuskiej Federacji
Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo.
Wilgotne ziarno kukurydzy w żywieniu
bydła
elem jest dostarczenie wysokiej, jakości
skrobi rozkładalnej w żwaczu, żeby zaspokoić potrzebę równowagi żywieniowej i zapobiec
ryzyku kwasicy, zachowując przy tym pewną
ilość skrobi w jelitach. Kukurydza inertowana
oferuje rozkładalność w żwaczu pośrednią między
kukurydzą ziarnową suchą i kukurydzą ziarnową

C

zakiszoną. Praktycznie, w tuczu młodego bydła
mlecznego, można zadawać kompletną i zrównoważoną dawkę o wskaźniku 90 PDI/UFV (miara
zapotrzebowania na białko). Dawka taka składa się
z wilgotnej kukurydzy, śruty sojowej (albo innego
dodatku białkowego) i ze składników mineralnych
i witamin. Wilgotne ziarno kukurydzy, gdy jej
wilgotność przekracza 30%, może być zadawane
w postaci całych ziaren, ziarno bardziej suche
(<30%) powinno być zgniecione lub sprasowane.
Bogata w energię, stanowi dobre uzupełnienie
diety krów mlecznych, szczególnie w okresie,
kiedy zwierzęta przebywają na pastwisku. Krowy
mogą jej zjadać od 2 do 6 kilogramów dziennie,
w zależności od innych składników paszy. Problemy trawienne nie występują dopóki nie przekroczy
się 28% skrobi w porcji, a optimum sytuuje się
między 22 a 25%.
Jean Georges Cazaux
AGPM Maiz’Europ
(Francuskie Stowarzyszenie Producentów
Kukurydzy)
[tłum.: Anna Kołakowska]

Zalety kukurydzy w produkcji biogazu
Produkcja biogazu wpisuje się w program rozwoju energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej. Obecnie uzależnienie się UE od importu gazu wynosi 65% spożycia
i systematycznie rośnie.
rodukcja energii pierwotnej otrzymyKoszty wyprodukowania biometanu, odwanej z biogazu w UE wzrosła w latach
noszące się tylko do kosztów produkcji roślin
2005-2010 z 5,3 mln ton (ton ekwiwalentu ropy
energetycznych i ich przechowywania są najnaftowej) do 10 mln ton. Wykorzystanie w postaci
niższe w przypadku kukurydzy kiszonkowej
energii cieplnej i elektrycznej, które w roku 2010
w stosunku do innych upraw i wynoszą około
wyniosło 3,9 mln ton, w roku 2020 wyniesie 10
6 euro centymów za metr sześcienny biometanu.
mln ton. W Unii Europejskiej, oczekiwany jest
Stosowanie kiszonki z kukurydzy pozwala na
rozwój produkcji biogazu, obecnie liderem w tej
najtańsze produkowanie biogazu w stosunku do
dziedzinie są Niemcy.
wykorzystywanej powierzchni rolniczej. Buraki
Biogaz jest produkowany w wyniku beztlenocukrowe przegrywają w konkurencji z kiszonką
wej fermentacji bakteryjnej. Jego skład uzależnioze względu na wysokie koszty przygotowania
ny jest od rodzaju surowca wykorzystywanego
substratu: mycie i rozdrabnianie.
do jego produkcji. Zazwyczaj zawiera
od 50%do 75% metanu (CH4), 24% do
25% CO2, 1 do 2% pary wodnej, a także
śladowe ilości innych gazów: CO, N2,
H2, H2S).
Surowce poddawane fermentacji
mogą być bardzo różne, najczęściej
stosowana jest mieszanina odchodów
zwierzęcych i masy roślinnej.
W wyniku fermentacji powstaje substancja pofermentacyjna, która może być
wykorzystywana, jako cenny nawóz,
zawierający azot, fosfor i potas. Dzięki
czemu można ograniczyć wykorzystanie
nawozów mineralnych, których produkcja jest bardzo energochłonna.
Dodatkową zaletą biogazu jest łatwość transportu i magazynowania, a także
Rośliny energetyczne, przechowywane w poprzekształcania w inne formy energii.
staci zakiszonej, tak jak kiszonka z kukurydzy są
głównym czynnikiem powodzenia w produkcji
Kiszonka z kukurydzy bardzo dobry
metanu. Pozwalają na ciągłość pracy instalacji
substrat do produkcji biogazu
biogazowej dzięki zapewnienia dostępności subEuropie, kukurydza jest głównym
stratu w ciągu całego roku, a także możliwości
substratem do produkcji biogazu. Jej
długoterminowego zaplanowania podaży, co nie
głównymi zaletami jest wysokie i regularne
jest możliwe np. w przypadku odpadów komuplonowanie, i wydajność metanu. Ocenia się, że
nalnych. Dostępność odpadów komunalnych na
3
z 1ha kukurydzy można wyprodukować 4680 m
następne 15-20 lat jest trudna do zaplanowania.
metanu. Nie przeszkadza to jednak, że może być
Co prawda regulacje prawne sprzyjają wykorzyona poddana kofermantacji z innymi roślinami
stywaniu odpadów komunalnych, ale minusem
energetycznymi lub odpadami organicznymi.
ich wykorzystania jest trudność zaplanowania ich
dostępności w perspektywie długoterminowej.
4680 m3 metanu można wyprodukować
Kiszonka z kukurydzy pozwala na lepsze
z biomasy z 1 ha kukurydzy
wykorzystanie odchodów hodowlanych, które

P

W

1(42) 13

KUKURYDZA

51

mają małą wartość metanogenną, sprzyja również
rozwojowi gospodarczemu terenów wiejskich
i ograniczeniu emisji metanu ze składowanych
odchodów.
1 hektar kukurydzy kiszonkowej dając plon
15 ton suchej masy pozwala na wyprodukowanie
4,5 tony ekwiwalentu ropy naftowej. Wydajność
energetyczna hektara jest większa niż wydajność
energetyczna w przypadku produkcji bioetanolu
albo biodiesla. To pozwala na osiągniecie lepszych
wyników w produkcji energii odnawialnej z biomasy przy wykorzystaniu mniejszej powierzchni
niż w przypadku innych rozwiązań.
Produkcja biogazu jest korzystna dla gospodarstw rolnych wpływając na dywersyfikację ich
dochodów, przyczyniając się również do lokalnego ożywienia gospodarczego.
Zakiszanie kukurydzy: zaletami są dostępność i opłacalność
Zakiszone rośliny energetyczne, jak np. kukurydza kiszonkowa, są ważnym czynnikiem
sukcesu metanizacji pozwalając na:
1. Kontrolę sterowania procesem metanizacji
dzięki dostępności przez cały rok zakiszonego
surowca organicznego. Ułatwione jest zarządzanie metanizatorem, a także optymalizacja
procesu fermentacji.
2. Zapewnienie zaopatrzenia zarówno w aspekcie
ilościowym jak i na przestrzeni czasu. Dostępność dostaw odpadów organicznych pochodzenia pozarolniczego w perspektywie
15-20 lat jest niewystarczająca. Nawet
jeśli przepisy położą większy nacisk na
obowiązek wykorzystania odpadów, to
rośnie konkurencja o dostęp do źródeł
odpadów najbardziej metanogennych,
co sprawia, że stają się one kosztem dla
instalacji produkujących biogaz.
3. Znaczące zwiększenie mocy instalacji
elektrycznej dzięki dużej zdolności
metanogennej. Rośliny energetyczne
pozwalają na realizację projektów znaczących ekonomicznie ograniczając przy
tym ryzyko związane z transportem na
duże odległości surowców słabo metanogennych, jak na przykład ścieki.
4. Osiągnięcie rentowności dużych projektów, co jest niezbędne dla rozwoju
branży biometanu, ponieważ koszty in52

iekcji są bardzo wysokie w przypadku małych
instalacji.
5. Obniżenie kosztów inwestycji branży ze względu na „standaryzację” instalacji do metanizacji.
Powyższe parametry pozwalają przypuszczać,
że można w ten sposób osiągnąć więcej w zakresie produkcji energii odnawialnych z biomasy
przy wykorzystaniu mniejszego obszaru niż
w przypadku innych metod.
Biogaz na skrzyżowaniu różnych polityk:
rolnej, zagospodarowania odpadów, energetycznej
Ułatwiając rozwój zdecentralizowanej produkcji biogazu, wykorzystanie kukurydzy daje
z jednej strony okazję do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych dywersyfikując ich
przychody, a z drugiej strony umożliwia ożywienie lokalnej gospodarki.
Wytwarzanie biogazu z kukurydzy może
przyczynić się do dywersyfikacji gospodarstw
hodowlanych przeżywających obecnie trudności,
często z powodu ich zbyt małej wielkości.
Biogaz z kukurydzy przyczynia się osiągnięcia
samowystarczalności energetycznej gospodarstw,
dostarczając energii, w szczególności ciepła, przez
cały rok. Poprawia tym samym bilans energetyczny i zmniejsza wskaźnik emisji gazów cieplarnianych całego rolnictwa, które będzie zmuszone
do zredukowania sektorowych emisji gazów
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w ramach ogólnego celu zakładającego zmniejszenie emisji CO2 o 80% do roku 2050.
Produkcja biogazu może dać okazję do dywersyfikacji upraw w gospodarstwach, a także
przynieść społeczeństwu korzyści w zakresie
ochrony środowiska. Przetwarzając w procesie
kofermentacji z kukurydzą odpady organiczne
z bliskiego otoczenia, rolnictwo przyczynia się
do zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej,
wytwarzając energię odnawialną i bezwęglową.
Dla przykładu, kukurydza (w płodozmianie albo
w monokulturze, przeznaczona na kiszonkę lub na
ziarno), jest uprawą, która najlepiej wykorzystuje
nawożenie pochodzenia organicznego. Nawożenie
resztkami pofermentacyjnymi, pochodzącymi
z procesu metanizacji pozwala na ponowne
wprowadzenie do gleby substancji użyźniających
zawartych w zebranej kukurydzy kiszonkowej.
Dla tej samej ilości surowca poddanego metanizacji, produkcja biogazu ulega zwiększeniu
wraz ze wzrostem stopnia zawartości roślin
energetycznych, dając w ten sposób efekt skali.

Uprawy roślin energetycznych mają jednak swój
koszt produkcji, którego nie można całkowicie
zrekompensować używając resztek pofermentacyjnych procesu metanizacji zamiast nawozów.
Ceny biogazu muszą uwzględniać ten czynnik,
aby branża produkcji biogazu mogła rozwinąć
cały swój potencjał.
I wreszcie, prace hodowlane mogą poprawić
wydajność kukurydzy kiszonkowej i jej zdolność
do sprostania zapotrzebowaniom w zakresie paszowym i poza paszowym. Celem jest zwiększenie potencjału produkcyjnego na hektar, włączając
w to poplony, a nie konkurowanie z produkcją
pasz.
Gildas Cotten
AGPM Maiz’Europ
(Francuskie Stowarzyszenie Producentów
Kukurydzy)
[tłum.: Anna Kołakowska]

Zasady szacowania wydajności metanu

Ilość wytworzonego biogazu i zawartości w nim metanu, jest uzależniona od zawartości
w substracie białka, tłuszczu i węglowodanów. Najwięcej biogazu uzyskuje się z tłuszczu (1250
dm3/kg), mniej z węglowodanów (790 dm3/kg), zaś najmniej w białka (700 dm3/kg). Biogaz uzyskiwany z białka zawiera 71% v/v metanu, z tłuszczu 68% v/v i tylko 50% v/v z węglowodanów
(Baserga 1998).
Wymienione składniki służą do wyliczenia
odstawową metodą do oceny wydajności
ilości uzyskiwanego metanu z substratu. Oblimetanu, jest metoda laboratoryjna polegaczenia statystyczne pozwalają na opracowania
jąca na oznaczeniu ilości metanu, który powstaje
równania regresji, z których wylicza się ilość
w procesie fermentacji biomasy. Próbkę substratu
LNCH4/kgSSO lub Nm3CH4/Mg substratu, w zaz dodatkiem inokulanta umieszcza się w zbiorniku
leżności od zawartości jednego lub kilku składnii dokonuje się pomiaru ilości wytworzonego bioków. Przykładowo zależność między zawartością
gazu. Średnio proces fermentacji jest prowadzony
białka surowego a LN CH4 /kg SSO. Opracowane
przez około 50 dni. Jako inokulant stosowane są
równanie dotyczy tylko tego substratu, z którego
wyselekcjonowane bakterie fermentacji metanowej.
składniki chemiczne były podstawą obliczeń. Dla
Można stosować przefermentowany kosubstrat.
poszczególnych substratów należy opracować
Stosowanie tego typu inokulanta jest uzasadnione,
równanie, które nie może być wykorzystane do
bowiem w praktyce z komory fermentacyjnej wyszacowania innego substratu.
biera się określoną ilość substancji fermentującej,
Do każdego substratu można stosować metowprowadzając nową porcję kosubstratu. Wytwodę,
w której ilość biogazu i metanu wylicza się
rzony biogaz jest analizowany na zawartość CH4,
z zawartości strawnych składników pokarmoCO2, O2, H2S. Do pomiaru wytworzonych gazów
wych. Metoda ta została opisana w Przeglądzie
stosowane są automatyczne analizatory.
Hodowlanym (Podkówka i Podkówka 2008, 2010)
Powszechnie stosowana jest metoda „Bacht
Druga metoda to wyliczanie ilości metanu z enerSystem” opracowana na Uniwersytecie Weihengii brutto substratu, stosując współczynniki przestephan. Stosowana jest również metod „Hohenliczeniowe podane przez Kirchgeβera (2008).
heimer Biogasertagstest” (HBT) opracowana
Weißbach (2008) zaproponował szacowanie
na Uniwersytecie Hohenheim. Metoda HBT jest
wydajności metanu z zawartości fermentującej
powszechnie stosowana do oceny wartości enersubstancji organicznej (FSO). Zawartość FSO
getycznej pasz dla przeżuwaczy.
wylicza się dla poszczególnych substratów według
Objętość gazu podaje się dla warunków znoro
opracowanych równań.
malizowanych (LN): temperatura 0 C, 1013,25
Szacowanie wydajności metanu na podstawie
mbar i 0% wilgotności. Wydajność metanu podaje
zawartości
w substracie energii brutto, uzyskuje
w litrach na 1 kg suchej substancji organicznej
się wartości zawyżone. Przyjmuje się, że 100%
(LNCH4/kgSSO) lub metrach objętościowych na
3
energii brutto zawartej w substracie, jest zamieMg substratu (Nm CH4/Mg substratu). Ze wzglęniana na metan. W procesie fermentacji 7% zadu na długi okres wykonania oznaczenia i wysowartej energii w substracie, bakterie wykorzystują
kie koszty, metoda laboratoryjna w praktyce ma
na potrzeby bytowe i około 5% na ciepło fermenograniczone zastosowanie, dlatego opracowano
tacyjne. Część składników nie ulega rozkładowi
inne metody szacowania wydajności metanu.
procesowi fermentacji metanowej i pozostaje jako
Kryterium do szacowania substratów na wysubstancja pofermentacyjna.
dajności metanu jest zawartość składników poPrzedstawiono równania do szacowania wykarmowych, które oznacza się metodą chemiczną
dajności metanu lub biogazu, z podziałem na substosowaną w analizie pasz. Analiza podstawowa
straty. Przy poszczególnych równaniach podano
obejmuje oznaczenie zawartości suchej masy,
Autorów, którzy jej opracowali. Podano wykaz
popiołu surowego, białka surowego, tłuszczu
stosowanych symboli. Należy zwracać uwagę
surowego, włókna surowego i bezazotowych
w jakich jednostkach miary – procent czy gram
wyciągowych. Dodatkowo oznacza się frakcję
podawany jest dany składnik oraz w przeliczeniu
włókna surowego.
na świeżą czy suchą masę.
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Kukurydza – zielonka, kiszonka
Równania do szacowania wydajności metanu na podstawie zawartości składników pokarmowych przedstawiają się następująco:
LNCH4/kg SSO = 15,25 XP + 28,38 XL + 4,54 XF + 1,12 XX ............. Amon i wsp. 2007
LNCH4/kg SSO = 19,05 XP + 27,73 XL + 1,80 cel + 1,770 hem. ........ Amon i wsp. 2007a
LNCH4/kg SSO = 1,4305 SM + 270,80 ................................................. Podkówka, Podkówka 2012a
LNCH4/kg SSO = 1,5536 SO + 270,88 .................................................. Podkówka, Podkówka 2012a
Nm3 CH4/Mg kiszonki = 3,551 SM - 20,91 .......................................... Podkówka, Podkówka 2012
Nm3 CH4/Mg kiszonki = 3,835 SO - 20,11 ........................................... Podkówka, Podkówka 2012
LNCH4/kg SSO = -0,0017 ADF + 0,4322 .............................................. Mukengele i wsp. 2006
LNCH4/kg SSO = 4,80 SOS + 14,82 ...................................................... Kaiser 2007
LNCH4/kg SSO = -0,07 SM2 + 0,10 SM + 406,95 ................................. Kaiser 2007

Przy szacowaniu zielonki lub kiszonki z całych roślin kukurydzy opracowane metody przez poszczególnych Autorów, zestawione pozwalają na uzyskanie poprawnych wyników, przy niskich kosztach
i szybko. Dotyczy to metod szacowania na podstawie zawartości suchej masy, którą można oznaczyć
bezpośrednio w gospodarstwie przy zastosowaniu kuchenki mikrofalowej.
Z kiszonki z całych roślin kukurydzy uzyskuje się więcej o około 21% metanu niż z zielonki. Produkty
fermentacji mlekowej – kwas mlekowy, octowy, inne lotne kwasy tłuszczowe, alkohole wykorzystywane
w procesie metanogenzy.
Szacowanie wydajności metanu z innych substratów
Dla innych substratów podano zasady szacowania, jednak dotyczy to niewielkiej grupy. W przypadku
substratu, który nie został wymieniony w tej grupie, należy zastosować metodę opartą na zawartości
strawnych składników.

Mieszaniny – kofermentu dla dowolnych substratów
LNCH4/kg SSO = -12,51 ADL + 306,38 ……………………………... Kaiser 2007
Pszenica ozima (GPS), żyto (GPS), mieszanki koniczyny z trawami
LNCH4/kg SSO = -0,0017 ADF + 0,4322 ………………………......... Mukengele i wsp. 2006
Trawy pastewne, kukurydza (GPS)
LNCH4/kg SSO = 4,80 SOS + 14,82 ……………………………….... Kaiser 2007
Trawy pastewne
LNCH4/kg SSO = 2,19 XP + 31,38 XL + 1,48 XF + 1,85 XX ……..... Amon i wsp. 2007
LNCH4/kg SSO = -7,95 XP + 461,53 ……………………………….... Kaiser 2007
Żyto (GPS), pszenżyto – triticale
LNCH4/kg SSO = 5,904 XP + 3,791 XF + 1,352 XX ………………... Amon i wsp. 2007

Szacowanie wydajności metanu z zawartości fermentującej substancji organicznej
(FSO)
Zasady wyliczania zawartości FSO oraz ilości uzyskiwanego metanu dla zielonek z upraw
polowych i użytków zielonych (Weiβbach 2008).

Ziarno zboża i kiszonki z ziarna zboża
Pszenica, żyto …………………………………..... FSOg/kg SM = 990 – XAg – 1,89 XFg
Jęczmień, owies …………………………………..FSOg/kg SM = 991 – XAg – 1,38 XFg
Wszystkie ziarna zboża ………………………….. FSOg/kg SM = 991 – XAg – 1,53 XFg
Zielonka z kukurydzy, śrutowane kolby, CCM, ziarno
kukurydzy jak również kiszonki z tych surowców .. FSOg/kg SM = 984 – XAg – O,47 XFg – 0,00104 (XFg)2
Kiszonki z całych roślin zbożowych (GPS)
Pszenica, pszenżyto –triticale ……………………. FSOg/kg SM = 982 –XAg – 0,53 XFg – 0,00102 (XFg)2
Żyto …………………………………………….... FSOg/kg SM = 983 – XAg – 0,82 XFg – 0,00022 (XFg)2
Jęczmień ………………………………………… FSOg/kg SM = 981 – XAg – 0,81 XFg – 0,00006 (XFg)2
Inne zielonki i sporządzone z nich kiszonki
Zielonka z żyta …………………………………... FSOg/kg SM = 975 – XAg + 0,23 XFg – 0,00230 (XFg)2
Zielonka z owsa …………………………………..FSOg/kg SM = 976 – XAg + 0,30 XFg – 0,00297 (XFg)2
Lucerna ………………………………………….. FSOg/kg SM = 971 – XAg – 0,41 XFg – 0,00101 (XFg)2
Trawy intensywnie użytkowane – 1 i 2 odrost ……... FSOg/kg SM = 969 –XAg + 0,26 XFg – 0,00300 (XFg)2
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Gnojowica i obornik
Zawartość FSO w gnojowicy bydlęcej, świńskiej, oborniku bydlęcym, końskim, świńskim
i drobiowym wylicza się z zawartości suchej masy i popiołu surowego. Równania do wyliczania
zawartości FSOg/kg SM przedstawiają się następująco:
gnojowica bydlęca ........................ FSOg/kg SM = 0,50 (1000 – XAg)
gnojowica świńska ........................FSOg/kg SM = 0,50 (1000 – XAg)
obornik bydlęcy ............................ FSOg/kg SM = 0,60 (1000 – XAg)
obornik koński .............................. FSOg/kg SM = 0,60 (1000 – XAg)
pomiot drobiowy .......................... FSOg/kg SM = 0,67 (1000 – XAg)

Potencjalną zdolność produkcyjną CH4
(metanu) danego substratu wylicza się
w następujący sposób:
CH4 lN/kg SM = 0,42 x FSOg/kg SM
CH4 m3/Mg ŚM = 0,42 x FSOg/kg SM x SM%/100
Biogaz lN/kg SM = 0,80 x FSO g/kg SM
Biogaz Nm3/Mg ŚM = 0,80 x FS g/kg SM x SM%/100
Dla gnojowicy bydlęcej i świńskiej przyjmuje się,
że Mg = m3.
Buraki cukrowe świeże i kiszone
CH4 lN/kg SM = 0,375 x FSOg/kg SM + 0,32 Al
Biogaz lN/kg SM = 0,750 x FSO g/kg SM + 0,18 Al

Szacowanie wydajności metanu
z energii brutto
lość metanu można wyliczyć się z zawartości energii brutto podzielonej przez
wartość energii brutto CH4 (metanu). Zawartość energii brutto wylicza się według równania podanego przez Kirchgeβera (2008).

I

EB(kJ)/kg SM = 23,9 XPg + 39,8 XLg + 20,1 XFg
+ 17,5 XXg

Energia brutto metanu = 35,856 kJ/l
Szacowanie ilości metanu

LNCH4/kg SSO = EB(kJ)/kg SM  ׃35,856 x SOSM/100
LNCH4/kg SM = EB(kJ)/kg SM  ׃35,856

Oznaczenie stosowanych symboli

LNCH4/kg SSO – litrach na 1 kg suchej substancji
organicznej
Nm 3CH4/Mg – metrach objętościowych na Mg
substratu
SM – sucha masa w %
ŚM – świeża masa w %
XA – popiół surowy w % SM
XP – białko surowe w % SM
XL – tłuszcz surowy w % SM
XF – włókno surowe w % SM
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XX – związki bezazotowe wyciągowe w % SM
SMg – sucha masa g/kg
XAg – popiół surowy w g/kg SM
XPg – białko surowe g/kg SM
XLg – tłuszcz surowy g/kg SM
XFg – włókno surowe g/kg SM
XXg – związki bezazotowe wyciągowe g/kg SM
Al – alkohol etylowy lub suma alkoholi g/kg SM
Cel. – celuloza w % SM
Hem. – hemiceluloza w % SM
SO – substancja organiczna w % w masie świeżej
				
(% SM - % XA)
SOSM – substancja organiczna w % w suchej masie
SOS – strawna organiczna substancja w % (strawne
XP + strawny XL + strawne XF + strawne XX)
SSO – sucha substancja organiczna g/kg SM
				
(SMg - XAg)
FSO – fermentująca substancja organiczna w g/kg SM
ADF – ADF w % suchej masy
ADL – ADL w % suchej masy
EB – energia brutto
kJ – kilodżul
Mg – megagram = 10 dt = 1 000 kg
420 – średnia wydajność metanu z substratów roślinnych w LN CH4/kg FSO
800 – średnia wydajność biogazu z substratów roślinnych w LN biogazu/kg FSO

Podsumowanie
rzedstawiono kilka metod szacowania wydajności metanu w wybranych substratach,
wykorzystywanych do produkcji biogazu, którego
głównym składnikiem jest metan. Wspólną cechą
prezentowanych metod jest to, że ilości metanu
wylicza się na podstawie zawartości składników
pokarmowych, analogicznie jak przy obliczaniu
wartości pokarmowej pasz.
Opracowano równania regresji, które pozwalają obliczyć wydajność metanu, bez konieczności
wykonywania badań laboratoryjnych metodą

P
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HBT lub „Bacht System”, które są kosztowne
i czasochłonne. Metody wskaźnikowe są szczególnie przydatne na etapie przygotowania założeń do
budowy agrobiogazowni. Ilość i jakość substratów
dostępnych w danym rejonie, ma zasadniczy
wpływ na skalę produkcji metanu. Posługując
się taką czy inną metodą szacowania wydajności
metanu, uzyskuje się bardziej miarodajne wyniki
niż posługując się tabelami, z których odczytuje
się ilość metanu.
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która
z omawianych metod szacowania wydajności
metanu, pozwala na uzyskanie najbardziej miarodajnych wyników. Każda metoda jest obarczona

błędem. Dlatego wydaje się celowym ujednolicenie metody, która zostałaby uznana jako zalecana
przy szacowaniu wydajności metanu. Autorom
znane są przykłady, kiedy na etapie planowania
budowy, by wykazać wysoką rentowność inwestycji, podawano zawyżone wartości wydajności
metanu z substratów.

dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. UT-P
prof. inż. Bohuslav Ćermak CSc
Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach,
Republika Czeska
prof. dr hab. Witold Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

Kukurydza na kiszonkę dla bydła i na biogaz
Powierzchnię uprawy kukurydzy określa się szacunkowo na podstawie ilości sprzedanych
nasion do siewu, z podziałem na ziarnową i kiszonkową. Podział na te dwa kierunki, wynika ze
sposobu użytkowania. Ziarno kukurydzy stanowi ważny składnik paszowy dawki pokarmowej
drobiu i trzody chlewnej oraz w ograniczonej zakresie bydła. Duże ilości ziarna wykorzystuje
się do produkcji alkoholu oraz w przemyśle spożywczym.
ukurydza kiszonkowa podstawowy składPonieważ producenci bydła mlecznego i opasonik dawki pasz objętościowych krów
wego, jak również biogazownie rolnicze wykorzyi bydła opasowego, stosowanych w ciągu całego
stują kiszonkę z całych roślin kukurydzy, nasuwa
roku. W ostatnich latach kiszonka z kukurydzy
się pytanie ile hektarów gruntów ornych należy
zdominowała rynek surowcowy biogazowni
przeznaczyć pod uprawę tej rośliny. Ponieważ
rolniczych. Szybko przekonano się, że kiszonka
produkcja mleka i żywca wołowego oraz energii
z kukurydzy jest idealnym substratem do proelektrycznej i cielnej z biogazu, jest jednakowo
dukcji biogazu, co spowodowało, że producencie
ważne dla gospodarki narodowej, podjęto próbę
biogazu masowo stosują kiszonkę z własnej
oszacowania zapotrzebowania powierzchni upraprodukcji, jak również z zakupu, konkurując
wowej pod kukurydzę kiszonkową. Przy ustalaniu
z hodowcami bydła. Kiszonka z kukurydzy
powierzchni uprawowej kukurydzy kiszonkowej,
jako pasza dla bydła nie miała cech ,,towaru”,
przyjęto następujące dane:
bowiem nie dochodziło do zmiany nabywcy na
– liczebności sztuk krów,
drodze kupna-sprzedaży. Tylko w sporadycz– założenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
nych przypadkach była sprzedawana, jako pasza
Wsi w zakresie produkcji biogazu z substratów
dla bydła. Jeżeli kiszonka użyta do produkcji
rolniczych do 2020 roku.
biogazu rolniczego trafia do nabywcy na drodze
kupna-sprzedaży, staje się ,,towarem”. Każdy
Ile ha pod uprawę kukurydzy na biogaz
,,towar” posiada odpowiednie wartości, które
akłada się, że w 2013 roku produkcja biogasą przeliczane na środki płatnicze, co stanowi
zu osiągnie poziom niemniejszy niż 1,0 mld
3
podstawę do rozliczeń między producentem
m , zaś 2,0 mld m3 w 2020 roku (Żmuda 2009).
a kupującym. Przykładowo można podać eksport
Wydajność biogazu i zawartego w nim metanu,
kiszonki z kukurydzy do Niemiec. Cena kiszonki
jest uzależniona od zawartości suchej masy w kio zawartości suchej masy 28-35% została ustalona
szonce, dlatego w obliczeniach przyjęto kiszonkę
na poziomie 25-30 €/t, koszt transportu ponosi
o zawartości 30% suchej masy, zaś wydajność zielonki
strona kupująca.
z kukurydzy 450 i 550 dt/ha. Wielkość strat przyję-
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to na poziomie 12%. Obejmują one straty w czasie
zbioru, procesu zakiszania, jak również podczas
wybierania. Na wyprodukowanie 1 dt kiszonki,
potrzeba 1,12 dt zielonki. Gospodarstwo winno
dysponować rezerwą, która pokrywa potrzeby na
dwumiesięcznej produkcji, co odpowiada 17 %
rocznego zapotrzebowania (12 : 2 = 6; 100 : 6 =
16,6%). W obliczeniach podano udział kiszonki
z kukurydzy w kofermencie wynosi od 10 do
100%.
Z 1 dt kiszonki z całych roślin kukurydzy
o zawartości 30% suchej masy, uzyskuje się 18,5 m3
biogazu. Przy plonie zielonki z kukurydzy 450
dt/ha, uzyskuje się 396 dt kiszonki (450 × 0,12 = 396).
Z 1 ha uprawy kukurydzy dla biogazowni, uzyskuję 7326 m3 biogazu (396 × 18,5 = 7326).
Na wyprodukowanie 0,1 mld m3 biogazu potrzeba 13,7 tys. ha uprawy kukurydzy przy plonie
zielonej masy 450 dt/ha. Przy uwzględnieniu
rezerwy 17%, wymagana powierzchnia wynosi
16,0 tys. ha.
W tabeli 1 przedstawiono zapotrzebowanie
na powierzchnię uprawy kukurydzy, z przeznaczeniem na kiszonkę do produkcji biogazu,
w zależności od wydajności i rocznej produkcji
biogazu oraz udziału procentowego kiszonki
w kofermencie.
Zakładając, że udział suchej masy kiszonki
w suchej masie kofermentu powinien wynosić
40-50%, (w tabeli 1 wartości te zaznaczono tłustym drukiem) to na wyprodukowanie 1 mld m3
biogazu rocznie, należy przeznaczyć pod uprawę
kukurydzy 41-69 tys. ha. Przy rocznej produkcji
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2,0 mld m3 biogazu, powierzchnia uprawy powinna wynosić 82-137 tys. ha. Istotne znaczenie
ma plon zielonki.
Przy uwzględnieniu 17% rezerwy, zapotrzebowanie na powierzchnię przy produkcji 1 mld m3
i przy 40-50% udział kiszonki, zapotrzebowanie
na powierzchnię uprawy kukurydzy będzie wynosiło 48-81 tys. ha., zaś przy 2 mld m3 wielkość
powierzchni wzrośnie od 96 do 160 tys. ha.
Przedstawione wyliczenia są zmienne
w zależności od procentowego udziału kiszonki
w kofermencie, zawartości w niej suchej masy
i ilości produkowanego biogazu. Dane te mogą
być pomocne przy projektowaniu wielkości biogazowni i zapotrzebowaniu powierzchni gruntów
rolnych do produkcji kiszonki z kukurydzy. Każdy producent biogazu rolniczego powinien dokonać szczegółowych obliczeń, ustalając optymalny
udział kiszonki z kukurydzy w kofermencie,
w zależności stosowanych substratów. Liczne badania udowodniły, zaś praktyka potwierdziła, że
kiszonka z całych roślin kukurydzy jest cennym
substratem do produkcji biogazu. Wielu producentów biogazu twierdzi, że bez udziału tego
substratu w kofermecie, produkcja biogazu jest
problematyczna. Wiele lat wcześniej hodowcy bydła stwierdzili, że bez udziału kiszonki w dawce
pokarmowej, produkcja mleka jest problematyczna. Należy pamiętać, że kiszonka jest cenną paszą
dla krowy, jak również cennym substratem dla
biogazowni. Krowa spożywając kiszonkę, produkuje gnojowicę, która jest cennym substratem do
produkcji biogazu. Optymalny udział gnojowicy
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w kofermencie powinien wynosić 40-50%
w przeliczeniu na suchą masę. Wprowadza ona
odpowiednią ilość wody do kofermentu, co wpływa na obniżenie kosztów substratów.
Ile ha pod uprawę kukurydzy na kiszonkę
dla krów
a podstawie dziennej dawki kiszonki
z całych roślin kukurydzy, ustalamy
roczne zapotrzebowanie, jak również ilość zielonki niezbędną do wyprodukowania kiszonki
i z jakiej powierzchni. Należy pamiętać o stratach,
których wielkość przyjmuje się na poziomie 12%
jak również tzw. rezerwie paszowej, której wielkość powinna stanowić potrzeby na okres dwóch
miesięcy. Rezerwa szacowana jest na 17% rocznego zapotrzebowania (12 : 2 = 6; 100 : 6 = 16,6).
Przykładowo dzienne pobranie kiszonki
z kukurydzy o zawartości suchej masy 30% przez
krowę wynosi 16 kg. W ciągu roku krowa pobiera
58,4 dt kiszonki (16 × 365 = 58,4 dt). Przyjmując rezerwę 17%, roczne zapotrzebowanie na
kiszonkę wynosi 68,3 dt (58,4 × 1,17 = 68,3). Na
wyprodukowanie tej ilości kiszonki potrzeba
76,5 dt zielonki, bowiem straty wynoszą 12%
(68,3 × 1,12 = 76,5). Przy plonie zielonki z kukurydzy 450 dt/ha, na wyprodukowanie kiszonki
dla 1 krowy potrzeba 0,17 ha, czyli z 1 ha można
wyprodukować kiszonki dla 6 krów.
W obliczeniach przyjęto następujące założenia:

N
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• liczebność stada krów 2,8 mln,
• pobranie kiszonki dziennie przez krowę: 12; 16;
20 kg
• zawartość suchej masy w kiszonce 30,0%,
• plon zielonki z kukurydzy 450 i 550 dt/ha,
• straty przy zbiorze, kiszeniu zielonki i wybieraniu kiszonki na poziomie 12%,
• rezerwa paszowa na poziomie 17% – dwumiesięczny zapas,
• rok – 365 dni.
W tabeli 2 przedstawiono obliczenia, w których podano zapotrzebowanie na powierzchnię
przeznaczoną pod uprawę kukurydzy na kiszonkę
dla krów.
Dane zamieszczone w tabeli 2 wskazują, że
liczba ha gruntów przeznaczona pod uprawę kukurydzy na kiszonkę dla bydła jest uzależniona
od dziennej dawki. Obecnie w Polsce kukurydza
kiszonkowa zajmuje obszar około 400 tys. ha.
Wskazuje to, że udział kiszonki w dawce pokarmowej, przypadającej na jedną krowę wynosi
około 12 kg, przy 30% suchej masy w kiszonce,
przy plonie 450 dt/ha. Przy plonie 550 dt/ha ilość
wyprodukowanej kiszonki wystarczy na zwiększenie ilości kiszonki do 16 kg dzień/sztukę.
Powierzchnia uprawy kukurydzy na kiszonkę dla
krów winna zajmować obszar minimum 600 tys.
ha, co zapewni dzienną dawkę 20 kg na krowę,
co równa się 0,17 ha/sztukę, przy plonie 550 dt/ha
natomiast 0,21 ha przy plonie 450 dt/ha
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Przyjmując całkowitą powierzchnię zasiewów
11.500 tys. ha, pod uprawę kukurydzy kiszonkowej
dla krów, w zależności od dawki (12 czy 20 kg)
i plonie 450 dt/ha, należy przeznaczyć od 3 do 5%
gruntów ornych.
Ile ha pod uprawę kukurydzy na kiszonkę
dla bydła
nając liczebność stada krów, wylicza się
liczbę sztuk bydła w następujący sposób:

Z

liczba sztuk bydła = liczba krów × 1,75
Jak podaje Spiekers i wsp. (2009) uzyskuje się
sztukę ,,kiszonkową”, która może być wykorzystywana do ustalenia zapotrzebowania paszowego
w gospodarstwie, gminie, powiecie czy w kraju.
Przy liczebności stada krów 2,8 mln, uzyskuje się
4,9 mln sztuk bydła (2,8 × 1,75 = 4,9). W skład
stada bydła wlicza się krowy, cielaki, młodzież
hodowlaną, jałówki, opasy, buhaje.
Ustalona dawka pasz objętościowych w tym
kiszonki z kukurydzy dla krowy, pomnożona
przez 1,75, wskazuje ile kiszonki przeznacza się
na 1 sztukę przeliczeniową bydła.
Obecna uprawa kukurydzy na kiszonkę dla
bydła około 400 tys. ha, nawet przy plonie 550
dt/ha jest niewystarczająca do żywienia bydła.
Przy dawce 21 kg kiszonki o zawartości suchej
masy 30% na sztukę przeliczeniową, powierzchnia
uprawy winna zajmować 892-1.093 tys. ha (tab. 3).
Optymalna dawka 35 kg/1 sztukę przeliczeniową,
przy plonie 450 dt/ha, wymaga powierzchni 1.818
tys. ha, co stanowi 9,5 do 15.8% gruntów ornych.
1(42) 13

Na jedna sztukę przeliczeniową potrzeba od 0,182
do 0.371 ha w zależności od plonu.
Jeżeli uwzględnimy zapotrzebowanie kukurydzy kiszonkowej na biogaz, które wymaga powierzchni uprawowej około 150 tys. ha. Wynika
z tego, że powierzchnia uprawy kukurydzy kiszonkowej winna zajmować minimum 1.300 tys. ha, co
stanowi 11% krajowej powierzchni zasiewów.
Uwzględniając warunki klimatyczno-glebowe,
postęp w hodowli nowych mieszańców kukurydzy,
bardziej przystosowanych do naszych warunków,
jak również zmiany w strukturze produkcji roślinnej, w Polsce może być uprawiana na powierzchni
1.500-1.600 tys. ha, co stanowi 13-14 % krajowej
powierzchni zasiewów. Uprawa kukurydzy na tej
powierzchni, zapewni potrzeby kiszonki dla bydła
i biogazowni.
W Niemczech w 2011 roku kukurydzę kiszonkową, ziarnową i na CCM uprawiano na
powierzchni 2.516.700 ha. Kukurydza kiszonkowa
z przeznaczeniem na paszę i biogaz zajmowała
2.028.800 ha, zaś ziarnowa i na CCM 487.900
ha. Na paszę dla bydła powierzchnia uprawy kukurydzy kiszonkowej waha się od 1.500.000 do
1.600.000 ha. Pogłowie krów 8.615 mln sztuk,
w przeliczeniu na bydło wynosiło 15.077 mln
sztuk ,,kiszonkowych”. Na 1 sztukę bydła przypada 0,10 ha powierzchni uprawy kukurydzy
z przeznaczeniem na kiszonkę. Na biogaz uprawa
kukurydzy zajmuje powierzchnię 450-500 tys. ha.
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Wapnować pod kukurydzę?

Wyniki ogólnokrajowych badań gleb wykazują, że pilnego wapnowania (gleby kwaśne i bardzo
kwaśne) wymaga ponad 50% gleb, zaś w niektórych województwach nawet 60-80% gleb. W dużej
mierze pokrywa się to z udziałem gleb lekkich pochodzenia polodowcowego, które w Polsce stanowią
blisko 65% całkowitej powierzchni gruntów ornych, a wśród nich blisko połowa to gleby bardzo
lekkie. Gleby te, oprócz małej pojemności wodnej i niskiej zasobności w składniki pokarmowe,
podlegają też silnym procesom zakwaszenia, co dodatkowo obniża ich możliwości produkcyjne.
Rosnące zainteresowanie rolników i wzrost zapotrzebowania na kukurydzę w Polsce powoduje,
że coraz częściej uprawia się ją na glebach klasy IVb i V, a w niektórych rejonach nawet klasy VI.
W takich warunkach eliminacja zakwaszenia gleby to warunek niezbędny, aby uzyskać w miarę
wysokie i wierne plony.
dek plonu sięga 40%. Inaczej mówiąc, wapnując
pady wymywają jony wapnia przeciwglebę bardzo kwaśną można oczekiwać wzrostu
działające zakwaszeniu, stąd na glebach
plonu kukurydzy o ok. 60% – wg danych IUNG
o niskiej naturalnej jego zawartości proces zakwaw Puławach. Spadki plonu i skuteczność wapnowaszania przebiega szybciej. Nagromadzeniem w gle+
nia będą jednakże różne w zależności od rodzaju
bie nadmiernych ilości wolnych jonów wodoru (H )
gleby (większe na glebach słabych) oraz składu
zależy również od dwutlenku węgla wydzielanego
gleby i ilości próchnicy. Wynika to m.in. od stopnia
do gleby. Bogatym źródłem CO2 są korzenie roślin,
uwolnienia jonów glinu do roztworu glebowego
materia organiczna z gleby i nawozów naturalnych
kompleksu, co sprzyja jego toksycznemu działaoraz mineralne nawożenie azotowe. Dlatego też
niu. Na glebach o dużej ilości materii organicznej,
problem zakwaszania dotyka również lepsze gleby,
Al3+ jest bardzo silnie związane przez kompleks
zwłaszcza o intensywnej produkcji rolnej.
organiczny, stąd jego dostępność w roztworze
Na glebach wymagających wapnowania wzrost
glebowym jest mała. Dlatego na takich glebach
i plonowanie roślin są ograniczone, na skutek
obniżka plonowania jest mniejsza, bo wynika tylko
gorszej rozpuszczalności i dostępności wielu składz działania nadmiaru H+ i pogorszenia pobierania
ników odżywczych. Co gorsza, w kwaśnym roz3+
składników odżywczych, a nie toksyczności glinu
tworze glebowym aktywizują się jony glinu (Al )
2+
czy manganu. Znaczniejszy spadek plonu na takich
oraz manganu (Mn ), które wywierają toksyczne
glebach następuje często dopiero, gdy pH spadnie
działanie na korzenie roślin, objawiające się ich
do poziomu 4,0 lub mniej. Na kwaśnych glebach
obumieraniem, co zmusza rośliny do ich ciągłego
mineralnych (pH poniżej 5,5), niskie plonowanie
odtwarzania. Ponadto nadmierna ilość jonów AL.
roślin jest przede wszystkim skutkiem toksyczi Mn ogranicza dostępność i pobieranie ważnych
nego działania aktywnych jonów Al3+. Wg badań
składników: kationów Mg2+, Ca2+ oraz K+, a także
amerykańskich, na glebie mineralnej o pH 4,7,
szeregu mikroelementów.
silne wysycenie kompleksu sorpcyjnego glinem
Kukurydza należy do roślin dość wrażliwych
spowodowało obniżkę plonu kukurydzy o 50%
na niskie pH oraz towarzyszące temu zwiększone
(tab. 1). Na próchnicznej glebie ilastej wysycenie
stężenie jonów glinu i manganu. Dolne wartości pH
jonami glinu było znaczne mniejsze i spadek plonu
(w KCl), przy których może jeszcze przyzwoicie plonie przekraczał 10%.
nować określa się na 5,5-5,8; górne natomiast to pH
Aby przeciwdziałać zakwaszeniu gleby należy
7,5. Wymagania jej są zbliżone do pszenicy ozimej;
gleby systematycznie wapnować. Zastosowanie
jest natomiast bardziej tolerancyjna niż: lucerna, koniczyna, konopie (pH 6,5-7,5), a także w porównaniu
do jęczmienia, bobiku, fasoli czy groch – dla których
optimum pH leży w granicach 6,0-7,5.
Badania w różnych krajach wykazują, że wraz
ze zwiększeniem kwasowości plony kukurydzy
obniżają się i dotyczy to w podobnym stopniu zarówno plonów ziarna jak i plonów biomasy. Rycina
1 wskazuje, że przy pH 5,5 spodziewać można się
obniżki plonów rzędu 15%, zaś przy pH 4,5 spa-
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wapna jest ważne nie tylko z tytułu jego
odkwaszającego działania. Wapń zawarty
w nawozach wapniowych spełnia szereg
dodatkowych funkcji i jest niezbędny dla
gleby i roślin. Jest składnikiem budulcowym
każdej komórki roślinnej, jest niezbędne do
prawidłowego pobierania innych makro i
mikroskładników nawozowych. Zastosowanie nawozu wapniowego polepsza także
strukturę i warunki powietrzno-wodne
gleby, co sprzyja rozwojowi roślin. Jest to
szczególnie ważne dla kukurydzy, bowiem
gleba o strukturze gruzełkowatej szybciej
nagrzewa się, dobry dostęp powietrza i wody
sprzyja szybkiemu wzrostowi roślin. Jeden hektar
kukurydzy w ciągu sezonu zużywa 500-700 kg
CaO, na co składa się:

1. pobranie ok. 8 kg wapnia na jedną tonę wyprodukowanego ziarna wraz ze słomą; dla kukurydzy
kiszonkowej można przyjąć, że potrzebuje ok. 1,5
kg CaO na produkcję jednej tony zielonki. Oznacza
to, że razem z plonem wywozimy 50-100 kg CaO
z hektara,
2. wymywanie wapnia w głąb profilu glebowego 100150 kg CaO,
3. neutralizacja zakwaszającego działania azotu i siarki
z nawozów: ok. 2 kg CaO na kg azotu amonowego
i 1,75 kg na kg siarki. W zależności od systemu nawożenia oznacza to zapotrzebowanie na 200-450 kg
CaO,
4. Razem wynosi to: 350-700 kg CaO.

Przeliczając to na nawozy wapniowe, trzeba
przewidzieć systematyczne uzupełnienia tych
potrzeb, poprzez zastosowanie np. 0,7-1,4 tony
wapna o zawartości 50% CaO, lub 1,2-2,3 t wapna
kredowego. Na glebach bardziej kwaśnych, po
regulacji odczynu, stosowanie takiej ilości wapna
(w przeliczeniu na 1 rok) zapewni utrzymanie
właściwego pH i wysokie plony.
Coroczne nawożenie N i S oraz ubytki Ca
wskazują, że nawożenie wapniowe potrzebne jest
praktycznie prawie na każdej glebie - o odczynie
niższym od 6,5-7,0. Najczęściej nawozy te aplikuje
się w kilkuletnim cyklu, powtarzając zabieg co 2-4
lata. Najlepszym okresem stosowania tego nawożenia jest okres pożniwny – na ściernisko. Dzięki
temu, na skutek kilku dalszych zabiegów uprawowych zostaje on dobrze wymieszany z glebą. Przy
większych potrzebach wapnowania (np. 5 ton wapna węglanowego) najlepiej wykonać to w dwóch
ratach: jesienią przed podorywką lub pod orkę oraz
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wiosną pod kultywator. Dzięki temu odkwaszeniu
ulegnie zarówno głębsza jak i powierzchniowa
warstwa roli. Inaczej może okazać się, że pomimo wapnowania warunki niewiele poprawiły się,
a rośliny cierpią na dodatkowy stres.
Kukurydza dobrze znosi wiosenne nawożenie
wapniowe. Na średnich i ciężkich zlewnych glebach korzystnie działa dawka np. 1 tony wapna
tlenkowego stosowana przed siewem i wymieszana
z górną 5 cm warstwą gleby, lub też zastosowana
posiewnie, przedwschodowo.
Wybór nawozu wapniowego powinien przede
wszystkim uwzględniać typ gleby i jej zasobność.
Na gleby ciężkie należy stosować nawozy wapniowe tlenkowe, na gleby lekkie i średnie – nawozy
wapniowe węglanowe lub węglanowo-tlenkowe,
zaś na gleby o niskiej zasobności w magnez –
nawozy wapniowo-magnezowe, odpowiednie do
kategorii gleby.
Skuteczność nawozu wapniowego zależy od
twardości skały z jakiej go wytworzono i stopnia
rozdrobnienia. Dlatego dobrze działają nawozy wytworzone np. z kredy. Nawóz wapniowy powinien
być dobrze zmielony i zawierać jak największy
udział ziaren o średnicy poniżej 1 mm. Ostatnio
na rynek wchodzą nawozy bardzo drobno mielone,
które powinny być jeszcze bardziej skuteczne.
Niedobór magnezu występujący w około 1/3
gleb w Polsce, szczególnie na glebach lekkich,
może bardzo niekorzystnie wpływać na plon kukurydzy. Przy wapnowaniu gleb ubogich w magnez
należy zaleca się stosowanie wapna węglanowomagnezowego np. w ilości 2-4 t/ha, w zależności
od odczynu gleby.
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Wpływ krzemu zastosowanego w formie SiO2
na przyrost biomasy roślin i plon nasion kukurydzy

Uprawa kukurydzy została po raz pierwszy opisana przez Krzysztofa Kolumba w 1492
roku, a nasiona tej rośliny podróżnik ten przywiózł do Europy po powrocie z drugiej wyprawy.
W Polsce roślina ta pojawiła się prawdopodobnie w XVII lub XVIII wieku. Od tego okresu datuje się początek jej uprawy w naszym kraju. Obecnie kukurydza uprawiana jest w Polsce na
obszarze około 730 tys. ha co stanowiło 6,67% powierzchni gruntów ornych w Polsce (Rocznik
Statystyczny Rolnictwa 2011).
ukurydza może być uprawiana z przew okolicach Nakła/nad Notecią na glebie należącej
znaczeniem na ziarno, CCM i kiszonkę
do VI klasy bonitacyjnej. Powierzchnia doświadz całych roślin (Borowiecki i Machul 1997). Jest ona
czenia wynosiła 0,914 ha, z czego kontrola bez
rośliną o wysokim poziomie plonowania, która poOxylyse stanowiła 0,457 ha, a pole nawożone badabiera z gleby dużą ilość składników pokarmowych.
nym preparatem 0,457 ha. Siew nasion kukurydzy
Kukurydza uprawiana na kiszonkę o wilgotności
odmiany Angus wykonano w trzeciej dekadzie
30% na każde wytworzone 100 dt plonu pobiera
kwietnia 2009 roku. Pierwszy oprysk preparatem
28 kg azotu, 16 kg P2O5, 45 kg K2O, 9 kg MgO i
Oxylyse w dawce 250 g·ha-1 wykonano łącznie
10 kg SO4. Natomiast uprawiana na ziarno na
z zabiegiem ochrony roślin w fazie 3 liści właścikażde 10 dt plonu pobiera 24 kg azotu, 13 kg P2O5,
wych, a drugą dawkę 250 g·ha-1 wykonano w fazie
25 kg K2O, 6 kg MgO i 4 kg SO4, 600-1000 g
8 liści właściwych. W doświadczeniu analizowano
żelaza, 35-40 g cynku, 7 g boru
5-6 g miedzi (www.pphu-elmar.pl).
Z przedstawionych danych wynika,
iż kukurydza jest rośliną wymagającą dużych dawek pierwiastków
pokarmowych. Dokonana przez
Michalskiego (2009) analiza wykazała, iż aktualnie najwyższym
źródłem kosztów w uprawie kukurydzy jest nawożenie mineralne, które stanowi 47% ogólnych
nakładów finansowych. Konieczne
są więc redukcje nawożenia i jego
racjonalizacja pod kątem efektywności działania i wykorzystania
zasobów glebowych. Dlatego powszechnie w jej uprawie stosuje
się związki zwiększające przyswajalność pierwiastków mineralnych.
Jednym z tego typu preparatów jest
Oxylyse, który zawiera specyficzną
formę SiO2.
Celem doświadczenia było
stwierdzenie dodatniego wpływu zastosowanego preparatu
o nazwie handlowej Oxylyse na
produkcję biomasy i plon ziarniaków kukurydzy.
Doświadczenie założono w
gospodarstwie wielkotowarowym
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wpływ zastosowanych dawek Oxylyse na wysokość
roślin, masę łodyg i liści, liczbę liści, masę kolb oraz
masę korzeni.
W doświadczeniu wykazano znaczny wzrost
średniej wysokości i masy łodyg pod wpływem zastosowanej dawki badanego preparatu
szczególnie w pierwszym okresie poboru prób.
W próbach pobranych w drugiej dekadzie sierpnia
zastosowanie krzemu spowodowało wzrost masy
łodygi natomiast nie zaobserwowano różnic w ich
wysokości. Również w tych próbach stwierdzono,
iż zastosowany preparat spowodował większą
masę liści kukurydzy w porównaniu do kontroli mimo iż ich masa była znacznie niższa niż
w przypadku liści pobranych w okresie lipca.
Liście zebrane w sierpniu z roślin nawożonych
Oxylyse były wybarwione na zielono i były jędrne natomiast zebrane z roślin kontrolnych były
pożółkłe oraz w znacznym stopniu wysuszone.
Wskazuje to, iż zastosowany preparat przedłużył
okres wegetacji kukurydzy. Jest to prawdopodobnie związane z lepiej rozwiniętym systemem
korzeniowym roślin kukurydzy nawożonej krze-

mem zawartym w badanym preparacie – znacznie
większa masa w porównaniu do korzeni roślin
kontrolnych. Przypuszcza się, iż lepiej rozwinięty
system korzeniowy u roślin nawożonych badanym
preparatem przyczynił się do lepszego wykształcenia kolb o większej masie ziarna (fot. 1, tab. 1).
Przy czym różnica w plonie zebranych ziarniaków
z roślin nawożonych Oxylyse nie była tak znaczna.
Plon ziarniaków zebrany z kukurydzy nawożonej wynosił 5,514 t·ha-1, a z roślin kontrolnych
5,164 t·ha-1. Ziarniaki z roślin nawożonych zawierały więcej suchej masy, białka oraz włókna niż
ziarniaki zebrane z roślin kontrolnych. Natomiast
ziarniaki zebrane z kukurydzy nie nawożonej
krzemem miały nieco wyższą zawartość popiołu
i skrobi niż uzyskane z roślin nawożonych badanym preparatem (tab. 2).
Wyniki przedstawione w niniejszym opracowaniu są szacunkowe (orientacyjne), pochodzą
ze wstępnego doświadczenia nawozowego i wymagają sprawdzenia dla większej liczby odmian
w celu ostatecznego ustalenia wpływu Oxylyse na
przyrost biomasy i plonu ziarna kukurydzy.
Zastosowano następujące nawożenie mineralne: 150 kg N · ha-1; 80 kg P2O5· ha-1
oraz 120 kg K2O · ha-1.
Piotr Mirosław Szulc
Katedra Fizjologii Roślin
Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
mail: biuro@wegetacja.pl
lub szulc@utp.edu.pl
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Informacje
PZPK
Rok 1012 był pierwszym w historii polskiego
rolnictwa gdzie powierzchnia zasianej kukurydzy
łącznie na wszystkie kierunki jej wykorzystania przekroczyła 1mln ha.
Po raz pierwszy też Polska stała się znaczącym
eksporterem ziarna kukurydzy, szacuje się, że
ze zbiorów 2012 r. wyeksportowanych zostanie
ponad 2 mln ton ziarna, a ogólną produkcję
ziarna kukurydzy szacuje się na ponad 4,5 mln
ton. Duże znaczenie w obrocie zagranicznym ma
również kukurydza z całych roślin produkowana
pod potrzeby biogazowni niemieckich, zwłaszcza na terenach przygranicznych. Powodem
tak dynamicznego wzrostu powierzchni uprawy kukurydzy w ostatnim roku było również
wymarznięcia rzepaku i zbóż ozimych. Jednak
tendencje wzrostu powierzchni zasiewów kukurydzy obserwujemy w ostatnich latach i której
wzrost przewidujemy również pod zbiory 2013 r.
Przewiduje się, że ogólna powierzchnia kukurydzy pod zbiory 2013 r. wyniesie około 900 tys. ha
i to bez uwzględnienia ewentualnych przesiewów. Dzięki wiedzy dostarczonej w minionych
latach przez działalność naszego Związku rolnicy są dobrze przygotowani do wprowadzenia kukurydzy w swoich gospodarstwach, a uzyskane
plony w skali kraju nie odbiegają od rezultatów
wielu państw UE. Według GUS średni plon ziarna w 2012 r. wyniósł 73,5 q z ha, a plon zielonki
oszacowano na poziomie 500 q z ha.
Kukurydza jest rośliną o wszechstronnych
możliwościach wykorzystania zarówno jako
pasza dla wszystkich gatunków zwierząt, jako
surowiec w przetwórstwie spożywczym, farmaceutycznym, spirytusowym a w ostatnim
okresie coraz szersze zastosowanie znajduje
w produkcji energii odnawialnej (biogaz, bioetanol, produkcja brykietów opałowych) itp.
Kukurydza jako roślina wywodząca się z klimatu ciepłego uprawiana w naszej szerokości
geograficznej dla osiągnięcia zadawalających
plonów wymaga szczególnej wiedzy od rolnika,
dlatego w swej działalności Związek poświęcał
i poświęca całą swoją uwagę na dostarczanie
polskim rolnikom aktualnej wiedzy z zakresu
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najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. W celu przekazania tej wiedzy
korzystamy z efektów badań polskich instytutów
naukowo-badawczych, a także z opracowań
i informacji uzyskiwanej ze współpracy z organizacją ACPM zrzeszającej kraje członkowskie
Unii Europejskiej. Związek także prowadzi od
wielu lat we współpracy z COBORU w Słupi
Wielkiej oraz z firmami hodowlano-nasiennymi
krajowymi i zagranicznymi badania wartości
gospodarczej odmian proponowanych do uprawy
w Polsce. I tak w minionym 2012 r. na terenie
całego kraju w zależności od warunków klimatyczno glebowych jak i kierunku wykorzystania
kukurydzy zostały przebadane 104 odmiany
zbierane na ziarno, z tego 22 odmiany w grupie
wczesne, 39 odmian w grupie średnio wczesne oraz 43 odmiany w grupie średnio późne.
W bloku odmian kiszonkowych przebadano 71
odmian: 19 w grupie wczesnych, 27 – średnio
wczesnych i 25 – średnio późnych. W związku
z zainteresowaniem rolników uprawą kukurydzy
na zbiór ziarna z terenów północnych, od 10 lat
prowadzona jest specjalna seria doświadczeń w
tym rejonie kraju dla odmian najwcześniejszych.
Wyniki tych badań winny być podstawową informacją dla rolnika przy podejmowaniu decyzji
o wyborze odmiany do uprawy na rok następny.
Corocznie organizowane są przez Związek polowe imprezy w różnych rejonach kraju pod hasłem
„Dnia Kukurydzy”, na których prezentowane są
najnowsze odmiany proponowane do uprawy
przez hodowlę. Pozwala to rolnikowi wizualnie
ocenić kukurydzę oraz uzyskać pełne informacje
od hodowcy. W trakcie tych rolniczych spotkań
odbywają się sesje seminaryjne a także pokazy
uprawy, siewu, ochrony, zbioru i konserwacji.
Na 2013 r. zaplanowane są „Dni Kukurydzy”
organizowane przez Związek,
1 września w zakładzie Gołębin Stary należącym do Firmy Topfarm Wielkopolska woj.
wielkopolskie,
8 września w Podlaskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego Szepietowo woj. podlaskie.
Pod Patronatem Związku zorganizowane będą
też spotkania rolników w:
Przedsiębiorstwie Rolnym Wieszczyce woj.
kujawsko-pomorskie w dniu 11 września,
oraz „Mazowieckie Dni Kukurydzy” w Skrzelewie w dniu 6 października.
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W lutym i sierpniu ukazuje się czasopismo
Związku „KUKURYDZA”, które w całości poświęcone jest tej roślinie, prezentuje wyniki badań oraz zawiera aktualne problemy plantatorów.
Egzemplarze tego pisma trafiają bezpłatnie do
członków Związku w ramach opłacanej składki
członkowskiej, oraz w ramach prenumeraty prowadzonej przez biuro Związku. Przedstawiciel

Związku uczestniczyła w dyskusji nad ustawą
nasienną przedstawiając stanowisko Związku
w sprawie wprowadzenia odmian kukurydzy
GMO (treść stanowiska w załączeniu). Wszystkie
aktualności z działań PZPK zamieszczamy na
naszej stronie internetowej: www.kukurydza.
info.pl
Zapraszamy do współpracy.

Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w odniesieniu do projektu rozporządzenia
Rady Ministrów, w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmiany kukurydzy MON 810
							
							
							

Pan Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu, biorąc pod uwagę interesy reprezentowanej branży, skupiającej
kilkadziesiąt tysięcy producentów kukurydzy w Polsce, zajmuje krytyczne stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia
w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Rozporządzenie wymierzone jest przeciwko producentom kukurydzy w naszym kraju.
Brak jest jakichkolwiek dowodów naukowych wskazujących na zagrożenie zdrowia ludzi, zwierząt czy też negatywnego
wpływu kukurydzy MON 810 na agroekosystem. Takie jest stanowisko Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, wielu narodowych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem żywności w Unii Europejskiej, w tym także polskich instytucji rządowych jak np. Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Takie stanowisko zajmuje
także Prezydium Polskiej Akademii Nauk – uchwała nr 50-2012 (GMO) z dnia 18 września 2012. Uchwała ta stwierdza
min., że „po 30 latach używania GMO w gospodarce i po piętnastu latach w rolnictwie brak jest sprawdzonych
i potwierdzonych dowodów, by miały one skutki uboczne. Dotyczy to również pasz zawierających komponenty roślin
zmodyfikowanych genetycznie, takich jak kukurydza i soja”.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również w posiadaniu wyników badań naukowych przeprowadzonych w resortowych
instytutach badawczych, w Instytucie Zootechniki i Instytucie Weterynarii, posiadających status Państwowych Instytutów Badawczych. Raporty z tych badań nie podają żadnych negatywnych skutków stosowania w żywieniu zwierząt soi
i kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, ani też obecności w łańcuchu pokarmowym pozostałości genetycznie zmodyfikowanego DNA. Wręcz przeciwnie, produkty zwierzęce wytworzone z udziałem kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej
zawierały mniej szkodliwych dla zdrowia człowieka mikotoksyn, co znajduje również potwierdzenie w innych europejskich
i światowych badaniach.
PZPK oczekuje podania do publicznej wiadomości wyników tych badań, które zostały wykonane za pieniądze polskich
podatników.
Wykaz podanych odmian w załączniku do projektu rozporządzenia nie spełnia kryteriów artykułu 104 ustęp 9, ustawy
o nasiennictwie, gdyż część wymienionych odmian jest przydatna do warunków klimatycznych Polski, gdyż ich liczba FAO
jest niższa niż 350, więc nie mogą być one traktowane na równo z tymi, które nie są przydatne.

Oparcie uzasadnienia projektu rozporządzenia wyłącznie o wpływ pyłku kukurydzy na sektor pszczelarski jest nieuzasadnione. Zgodnie z procedowaną obecnie, szybką ścieżką legislacyjną, w parlamencie europejskim nowej dyrektywy miodowej,
pyłek jest integralną częścią składową miodu. Takie rozwiązanie umożliwia wykrycie pyłku genetycznie zmodyfikowane
kukurydzy zaledwie w ilościach śladowych, o ile nawet nie będzie to poniżej poziomu wykrywalności. Pyłek kukurydzy,
o ile nawet znajdzie się w ulu w sposób zamierzony lub niezamierzony przez pszczelarza, służy głównie do odżywiania
larw pszczelich, jako źródło protein. Nie jest żadnym argumentem, że polskie laboratoria nie są obecnie przygotowane do
przeprowadzenia badań na obecność pyłku GMO i to uzasadnia zakaz uprawy kukurydzy MON 810. Poza hipotetyczną
możliwością obecności pyłku kukurydzy MON 810, w miodzie mogą znajdować się pozostałości pestycydów, antybiotyków i metali ciężkich i konsumenci będą obecnie mieli prawo domagać się odpowiednich informacji na podstawie analiz
laboratoryjnych.
Wbrew temu co jest podane w projekcie rozporządzenia Polska jest mało znaczącym eksporterem miodu w Unii Europejskiej,
gdyż prawie 90% pszczelarzy, z ogólnej liczby niespełna 45 tysięcy, to amatorzy produkujący na własny użytek, a tylko
4% to pszczelarze zwodowi, 6% to pszczelarze produkujący tylko częściowo na rynek. Więc podawanie totalnej produkcji,
jako rynkowej jest nieprawdziwe. Przeciwstawianie producentów miodu, producentom kukurydzy, jest z natury błędne
z założenia. W Hiszpanii, która jest największym producentem kukurydzy MON 810 w Unii Europejskiej i bardzo dużym
producentem i eksporterem miodu, te dwie branże współistnieją w sposób pokojowy.
Projekt rozporządzenia zupełnie pomija interesy producentów kukurydzy. W 2012 roku, po faktycznym stanie klęski
żywiołowej w rolnictwie – wymarznięciu około 30% zbóż ozimych i około 30% rzepaków, zasiewy kukurydzy na ziarno
około 600 tysięcy hektarów, znakomicie uzupełniły krajowy bilans zbożowy. Przy produkcji ziarna kukurydzy na nigdy
dotychczas nie notowanym poziomie, około 4,5 miliona ton, około 2 miliony ton ziarna zostanie wyeksportowane. Powiększy
to wpływy z eksportu produktów rolnych o około 2 miliardy złotych. Jednocześnie straty spowodowane przez omacnicę
prosowiankę w 2012 tylko w uprawach kukurydzy na ziarno osiągną gigantyczną sumę około 850 milionów złotych. Taka
kwota mogłaby wpłynąć do kieszeni rolników i powiększyć ich przychody. Pomijamy tutaj straty w uprawie kukurydzy
kiszonkowej i w jakości ziarna oraz kiszonki, które są też niebagatelne. W sytuacji zablokowania możliwości uprawy
kukurydzy MON 810, która jest jedyną realną metodą ograniczenia strat powodowanych przez omacnicę, producenci kukurydzy będą mieli prawo domagać się odszkodowań ze strony skarbu państwa. Polski Związek Producentów Kukurydzy będzie wspierał producentów w tym zakresie. W tym kontekście, zapis o braku wpływu projektowanego
rozporządzenia na finanse państwa jest nieuzasadniony.
Polski Związek Producentów Kukurydzy ponadto wnosi poważne zastrzeżenia do trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu rozporządzenia. Proces legislacyjny ustawy o nasiennictwie nie jest jeszcze zakończony, wobec
tego nie wiadomo skąd ten pośpiech w przeprowadzaniu konsultacji i czy te konsultacje mają podstawy prawne. Partnerzy
społeczni mają do dyspozycji tylko 6 dni, w tym weekend, na przeanalizowanie ustawy o nasiennictwie i ustosunkowanie
się do projektu rozporządzenia. Uniemożliwia to przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji z ciałami statutowymi we
wszystkich organizacjach, chyba, że niektóre spośród zaproszonych do konsultacji, zrzeszają po kilka lub kilkanaście osób.
Pominięto w konsultacjach (w sposób intencjonalny?) ważne organizacje branżowe, preferując organizacje o charakterze
ekologicznym. Pomimo, że tzw. konsultacje społeczne trwają, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, już od pewnego czasu
ogłasza na różnych forach i na konferencjach prasowych, zakaz uprawy kukurydzy MON 810 jako fakt dokonany.
Poznań 11 grudnia 2012					
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