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Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą  
w 2014 roku

Prezentujemy wyniki siedemnastej serii ścisłych doświadczeń z kukurydzą na ziarno i na 
kiszonkę z całych roślin zakładanych w ramach PDO. Ścisłe doświadczenia do zbioru na ziar-
no i na kiszonkę z całych roślin z zarejestrowanymi odmianami kukurydzy są zakładane od 
1998 roku. Natomiast seria doświadczeń z najwcześniejszymi odmianami do zbioru na ziarno 
zakładanymi na północy kraju funkcjonuje od 2002 roku. Począwszy od 2009 roku zakłada się  
w kraju 43 doświadczenia porejestrowe z kukurydzą. Po 19 na kiszonkę i na ziarno w zasadni-
czej serii oraz 5 na północy kraju z najwcześniejszymi odmianami do zbioru na ziarno. Mamy 
więc – od 6 lat – stabilną ilość doświadczeń. Co więcej – od 2001 roku doświadczenia są zakła-
dane w tych samych miejscowościach. To jest duża wartość.

Wieloletnie wyniki uzyskane w tych sa-
mych środowiskach stanowią dosko-

nały materiał badawczy. Można na przykład 
– dysponując czteroletnimi wynikami – już za-
czynać analizowanie potencjału plonotwórczego 
poszczególnych środowisk i podejmować próby 
przewidywania zbiorów kukurydzy w rejonach  
o podobnych warunkach, a zwłaszcza zbliżonych 
pod względem rodzaju gleby i stosunków wod-
nych. Pierwsze próby oceny poziomu i stabil-
ności plonowania przedstawiamy w niniejszym 
artykule. Przy okazji warto podkreślić stabiliza-
cję w sposobie finansowania doświadczeń pore-
jestrowych. Centralny Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Uprawnych finansuje część doświadczeń 
ze środków budżetowych, a Polski Związek Pro-
ducentów Kukurydzy korzystając ze wsparcia 
firm hodowlanych i nasiennych, pokrywa koszty 

pozostałych doświadczeń w podstawowej serii 
ziarnowej i kiszonkowej oraz wszystkich do-
świadczeń na ziarno na północy kraju.

Poziom plonowania w ostatnich latach 

Analiza tabeli L1 i wykresów L1 i L2 po-
zwala na dokonanie porównań poziomu 

plonowania i stanu dojrzałości na przestrzeni 
ostatnich lat. Wynika z niej, że najwyższe plony 
w podstawowych seriach doświadczeń wydała 
kukurydza w 2011 roku. Średni plon ziarna 124,9 
dt/ha i 216,9 dt/ha ogólnej suchej masy w do-
świadczeniach kiszonkowych dotychczas są wy-
nikami rekordowymi. W 2012 roku plony były 
nieco niższe, ale uzyskano najwyższy poziom 
dojrzałości. W doświadczeniach na ziarno śred-
nia zawartość suchej masy w ziarnie w doświad-
czeniach podstawowych wyniosła 76,1%, czyli 

L a t a 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011 2012 2013 2014 

W y s z c z e g ó l n i e n i e 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

% 
średniej 
2006-
2010 

dt/ha, 
% 

% 
średniej 
2006-
2010 

dt/ha, 
% 

% 
średniej 
2006-
2010 

dt/ha, 
% 

% 
średniej 
2006-
2010 

%  
roku 
2013 

plon ziarna  
przy 14% wody 

95,1  100,8 124,9 124,0 120,2 119,3 106,5 105,7 119,3 118,4 112,0 Zasadnicze 
doświadczenia 
na ziarno zawartość suchej masy 

 w ziarnie 
73,2  71,3 74,1 103,9 76,1 106,7 73,0 102,4 72,4 101,5 99,2 

plon ziarna  
przy 14% wody 

100,2* 103,7 118,9 114,7 118,5 114,3 118,7 114,5 119,2 114,9 100,4 Doświadczenia 
na ziarno na 
północy kraju zawartość suchej masy  

w ziarnie 
67,3* 66,8 70,5 105,6 68,9 103,2 71,7 107,4 69,9 104,7 97,5 

plon ogólny suchej 
masy roślin 

179,6  187,7 216,9 115,5 203,4 108,3 199,5 106,3 208,7 111,2 104,6 
Doświadczenia 
na kiszonkę zawartość suchej masy  

w całych roślinach 
34,6  32,6 33,3 102,1 34,6 106,1 34,7 106,4 34,6 106,1 99,7 

Tabela L1. Plony i poziom dojrzałości w doświadczeniach porejestrowych w 2014 r. na tle wszystkich doświadczeń PZPK

* średnie z lat 2002-2005
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zawartość wody była na poziomie 23,9%. Analo-
gicznie w doświadczeniach na kiszonkę uzyska-
no w czasie zbioru przeciętną zawartość suchej 
masy w całych roślinach na poziomie 34,6%.  
W 2013 roku wystąpiło znaczące obniżenie wy-
sokości plonów. Okazało się, że tylko jednora-
zowo. Już w 2014 roku plony ponownie wzrosły  
w porównaniu do roku poprzedniego i zbliżyły 
się do rekordowych rezultatów 2011 roku. Anali-
za wyników uzyskanych w 2014 roku potwierdza 
wcześniejsze prognozy: potencjał plonotwórczy 
kukurydzy jest bardzo wysoki i w naszych wa-
runkach klimatycznych możemy – przy oczywi-
stych, okresowych wahaniach – oczekiwać tren-
du wzrostowego. 

Lokalizacja doświadczeń i dyskwalifikacje

Załączona mapka pokazuje lokalizację po-
szczególnych doświadczeń. Ponieważ lo-

kalizacja nie ulega zmianie, a – jak wykazaliśmy 
w ubiegłym roku – interakcja miejscowości z la-
tami jest bardzo wysoka, odstąpiliśmy od poka-
zywania aktualnego poziomu plonowania. Jeśli 
bowiem za rok poziom wyników w wielu loka-
lizacjach może znacząco się różnić, to nie warto 
się do nich przywiązywać. Warto natomiast zająć 
się analizą stabilności plonowania w poszcze-
gólnych środowiskach, poszukać miejscowości 
(rejonów) o powtarzalnych plonach. Rezultaty 
wstępnej analizy zamieszczamy w końcowej czę-
ści artykułu.
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Doświadczenia w 2014 roku były generalnie 
poprawne i ścisłe. COBORU w trakcie weryfika-
cji wyników zdyskwalifikowało doświadczenia 
na ziarno w Słupi Wielkiej i doświadczenia z od-
mianami średnio wczesnymi i średnio późnymi – 
również na ziarno w Śremie. Najmniejsza istotna 
różnica w tych doświadczeniach przekroczyła 15% 
średniego poziomu plonów. Decyzja COBORU 
była więc oczywista. W naszych tabelach i ana-
lizach również nie zostały uwzględnione wyniki  
z tych miejscowości. 

Ogólny poziom plonowania w doświadcze-
niach PDO w 2014 roku

W tabelach zawierających wyniki do-
świadczeń ograniczamy się do podania 

oceny odmian w postaci średnich ze wszystkich 
doświadczeń. Warto więc – w celu uzyskania 
pełniejszego obrazu – przedstawić rozpiętość 
wyników. W doświadczeniach podstawowych 
na ziarno średni plon wyniósł w 2014 roku 119,3 
dt/ha. Odchylenia od tej średniej wyniosły od 
23,6 dt/ha w Skołoszowie i 20,4 dt/ha w Pawło-
wicach do -42,5 dt/ha w miejscowości Głębokie. 
Maksymalna różnica zatem wyniosła aż 66,1  

dt/ha, co stanowi 55,9% średniego plonu.  
W doświadczeniach na ziarno na północy 
kraju rozpiętość plonów była zdecydowa-
nie mniejsza i wyniosła 16,3 dt/ha przy 
średnim plonie 119,2 dt/ha, czyli 13,7% 
średniego plonu w tej grupie odmian. Naj-
niższy plon, - 8,1 dt/ha poniżej średniej 
zanotowano w Białogardzie, a najwyższy 
z odchyleniem 8,2 dt/ha – we Wrócikowie. 
W doświadczeniach na kiszonkę średni 
plon ogólny suchej masy ze wszystkich ze-
branych doświadczeń wyniósł 208,7 dt/ha. 
Odchylenia od niego mieściły się pomię-
dzy 34,4 dt/ha w Masłowicach, 33,6 dt/ha 
w Tomaszowie Bolesławieckim i 32,4 dt/ha 
w Kobierzycach a -33,5 dt/ha w Chrzą-
stowie i 31,0 dt/ha w Białogardzie. Zatem 
całkowita rozpiętość plonów wyniosła 
67,9 dt/ha, czyli 32,5% średniej. 

Wyniki doświadczeń podstawowych do 
zbioru na ziarno

W tabeli 1 oraz na wykresach 1, 2,  
i 3 są zawarte wyniki uzyskane 

w doświadczeniach zasadniczej serii ziarnowej. 
Dla każdej z badanych odmian przedstawiono 
średnie plony ziarna z 17-18 doświadczeń (po 
uwzględnieniu całkowitej bądź częściowej dys-
kwalifikacji) przeliczone na 14% zawartości 
wody i te same plony w procentach wzorca, czy-
li 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 uwzględ-
niają zarówno wyniki odmian wpisanych do 
krajowego rejestru odmian, jak i wpisanych do 
katalogu UE (oznaczonych symbolem CCA)  
i wstępnie już ocenianych w Polsce. Dzięki ta-
kiemu zestawieniu wyników uzyskujemy po-
równanie odmian, których nasiona są dostępne 
na krajowym rynku lub wkrótce mogą się na 
nim znaleźć. Mieszańce zostały uszeregowane  
w kolejności od najwyższego do najniższego plonu  
w grupie wczesności. W ostatniej kolumnie ta-
beli podano lokatę, jaką poszczególne odmia-
ny zajmują w grupie wczesności w kolejności 
od najniższej do najwyższej zawartości wody  
w ziarnie. Oznacza to ustawienie od najwcze-
śniejszych do najpóźniejszych odmian.

Białogard

Radostowo
Rychliki

Wrócikowo

Chrząstowo

Głębokie

Rarwino

Śrem Kawęczyn

Krzyżewo

Smolice

Świebodzin

Lućmierz

Masłowice

Kościelna Wieś
Tomaszów
Bolesł.

Kobierzyce

Krościna Mała Sulejów

Słupia

Cicibór Duży

Zybiszów

Pawłowice

Głubczyce

Słupia Wielka

Węgrzce

Przecław

Skołoszów
– doświadczenia na ziarno

– doświadczenia na ziarno 
   na północy kraju
– doświadczenia na kiszonkę

Znaczenie kolorów:
   zielony     – plony stabilne, powyżej średniej
   czarny     – plony stabilne, poniżej średniej
   czerwony – plony niestabilne różnej wysokości

Rysunek 1. Kukurydza. Rozmieszczenie porejestrowych doświadczeń 
                    odmianowych z zaznaczeniem stabilności plonowania 
                    w miejscowościach w latach 2011-2014





8 KUKURYDZA 1(46) 15



91(46) 15 KUKURYDZA



10 KUKURYDZA 1(46) 15

W 2014 roku średnie plony ziarna poszcze-
gólnych grup odmian różniły się o nieco ponad 
4 dt/ha, czyli odmiany późniejsze plonowały 
proporcjonalnie o tyle wyżej od wcześniejszych. 
Zgodnie z oczekiwaniami poziom dojrzałości 
malał od grupy odmian wczesnych do średnio 
późnych, chociaż różnica pomiędzy odmiana-
mi średnio wczesnymi i średnio późnymi była 
niewielka. Zależności plonowania i wczesności 
poszczególnych odmian przedstawiamy na wy-
kresach korelacyjnych. W związku z zamianą od 
ubiegłego roku zawartości suchej masy w ziarnie 
na zawartość wody odwrócono oś X. Wartości 
najniższe umieszczone są po prawej stronie osi. 
Dzięki takiemu zabiegowi interpretacja wyników 
na wykresach pozostaje niezmieniona. Odmia-
ny najplenniejsze i najwcześniejsze znajdują się  
w górnej, prawej ćwiartce wykresu. Odwrotnie – 
odmiany, które w omawianych doświadczeniach 
uzyskały najniższy plon i najwyższą zawartość 
wody znalazły się w dolnej, lewej ćwiartce wy-
kresu. 

Najsilniejszą ujemną korelację plonu i wcze-
sności (r = -0,63) wykazują odmiany średnio 
późne (wykres 3). Odmiany wczesne wykazują 
korelację -0,49 (wykres 1). Jedynie odmiany śred-
nio wczesne (wykres 2) wykazują słabą korelację 
dodatnią (0,31). Dodatnia korelacja w tej ostatniej 
grupie być może wskazuje na to, że kilka odmian 
wydało wysoki plon przy zachowaniu dobrej 
szybkości dojrzewania. Jeśli powtórzą te cechy  
w następnym roku, będzie to potwierdzeniem 
znaczącego postępu hodowlanego. We wszyst-
kich grupach można znaleźć pojedyncze odmiany 
korzystnie łączące plon z wczesnością. Przedsta-
wione wartości korelacji potwierdza kąt nachyle-
nia wyznaczonych na wykresach linii trendu.

Wyniki doświadczeń do zbioru na kiszonkę 
z całych roślin

W tabelach 2 i 3 przedstawiono wyniki 
19 doświadczeń na kiszonkę. W tabe-

li 2 zawarto dane dotyczące plonu ogólnego su-
chej masy i plonu suchej masy kolb, a także za-
wartości suchej masy w tych plonach. W tabeli 
3 zawarto plon jednostek pokarmowych, udział 
suchej masy kolb w plonie ogólnym, wskaźnik 
koncentracji energii oraz plon ogólny świeżej 
masy. W tabeli 2 odmiany uszeregowano według 
malejącego ogólnego plonu suchej masy w ra-

mach grupy wczesności, a w tabeli 3 według plo-
nu jednostek owsianych. Warto zwrócić uwagę, 
że uszeregowanie odmian wczesnych i średnio 
późnych w obu tabelach jest identyczne. Jedynie 
w grupie odmian średnio wczesnych wystąpiły 
niewielkie różnice w uszeregowaniu. Świadczy 
to o tym, że tylko w tej grupie różnice pomię-
dzy odmianami w udziale kolb w plonie ogólnym 
były nieco wyższe. Porównanie wyników grup 
wczesności w stosunku do średniej ogólnej poka-
zuje, że najwyższy średni plon osiągnęły odmia-
ny średnio późne. Średnie plony odmian wcze-
snych i średnio wczesnych były proporcjonalnie 
niewiele niższe. Wynika to zapewne z takiego 
właśnie potencjału plonowania, ponieważ zbio-
ry doświadczeń miały miejsce w optymalnym 
terminie dojrzałości kiszonkowej i różnice w za-
wartości suchej masy pomiędzy grupami mieści-
ły się w granicach jednego punktu procentowego. 
Na wykresach 4, 5 i 6 przedstawiono zależność 
plonu ogólnego suchej masy i zawartości suchej 
masy w całych roślinach, czyli korelację plonu  
i wczesności odmian. Zasady prezentacji są ta-
kie same, jak to opisano w omówieniu wykresów 
z wynikami doświadczeń zbieranych na ziarno. 
Ujemna korelacja plonu i wczesności jest najsil-
niej zaznaczona i zarazem bardzo wysoka w gru-
pie odmian wczesnych (-0,86). Odmiany średnio 
wczesne wykazały dość niską korelację ujemną 
(r = -0,43). Natomiast w grupie odmian średnio 
późnych wystąpiła korelacja dodatnia w wysoko-
ści 0,51. Trudno wiarygodnie oceniać korelację 
odmian wczesnych i średnio późnych z powodu 
małej liczebności tych grup – odpowiednio 4 i 5 
odmian.

Wyniki doświadczeń z najwcześniejszymi 
odmianami do zbioru na ziarno na północy 
kraju

W tabeli 4 przedstawiono wyniki do-
świadczeń na ziarno w ekstremalnych 

warunkach termicznych na północy kraju. Tabela 
zawiera średnie (z 5 miejscowości) plony ziarna 
przeliczone na 14% zawartości wody, średnie 
wyniki dotyczące zawartości wody w ziarnie w 
czasie zbioru oraz te cechy w postaci względnej 
– w procentach średniej ogólnej (plony) lub od-
chyleniach od średniej ogólnej (zawartość wody 
w ziarnie). W ostatniej kolumnie tabeli podano 
lokatę wg wczesności, czyli pozycję odmiany  
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w rankingu zawartości wody w ziarnie. Wy-
kres 7 obrazuje korelację plonu i wczesności od-
mian. W 2014 roku korelacja była bardzo niska: 
r = -0,17. Odmiany ulokowały się we wszystkich 
ćwiartkach wykresu. Być może w warunkach 
pogodowych 2014 roku niektóre, nieco później-
sze odmiany nie zdążyły wykazać swego poten-
cjału plonowania.

Ocena stabilności odmian

Od kilku już lat przedstawiamy uśrednio-
ne wyniki uzyskane przez poszczególne 

odmiany. Jest to więc ogólna prezentacja oceny 
wartości gospodarczej badanych odmian. Przed-
stawiane materiały wystarczają do określenia 
potencjalnych możliwości plonowania w rejonie 
uprawy, jakim w tym przypadku jest kraj oraz 
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prawdopodobnej średniej krajowej wydajności 
odmiany. Nie wystarczają do oceny indywi-
dualnej reakcji konkretnej odmiany w danym 
środowisku. A interakcje odmian i środowiska 
są na ogół silne i znaczące w ocenie. Nie ma-
jąc możliwości, w takim artykule jak niniejszy, 
publikowania wyników z każdej miejscowości 
możemy jednak próbować uzyskać nieco więcej 
informacji o poszczególnych odmianach na pod-
stawie stosunkowo prostej analizy zmienności. 
Pozwoli ona określić względną i porównywalną 
z pozostałymi odmianami wielkość odchyleń od 
średniej w różnych warunkach środowiskowych. 
Można przyjąć, że im mniejszy współczynnik 
zmienności, tym większą stabilność wykazuje 
odmiana. Stabilna odmiana ma szeroką zdolność 
adaptacyjną i zachowuje się podobnie w więk-
szości środowisk. Obliczony dla niej średni plon 
nieźle oddaje jej potencjał plonowania. Jeśli to 
plon wysoki, to ocena odmiany rośnie. Odmiany 
o wysokim współczynniku zmienności, a więc 
potencjalnie mało stabilne lub niestabilne charak-
teryzują się wysoką interakcją ze środowiskiem, 
czyli zachowują się w sposób zróżnicowany  
w poszczególnych lokalizacjach. Oczywiście od-
mian niestabilnych nie można z góry skazywać 
na zagładę. W niektórych środowiskach mogą 
przynosić wysokie, a nawet najwyższe plony. 
Szczególnie duże prawdopodobieństwo takich 
rezultatów występuje w przypadku wysokiej 
średniej ogólnej plonu. W ubiegłym roku tytułem 
próby obliczono współczynniki zmienności dla 
odmian badanych w serii doświadczeń podsta-
wowych i na północy kraju na ziarno. Otrzymane 
rezultaty zestawiono ze średnimi plonami osią-
gniętymi przez te odmiany. Uzyskano interesują-
ce wyniki. W tym roku podobne obliczenia wy-
konaliśmy dla wszystkich typów doświadczeń. 
Wyniki przedstawiamy na trzech wykresach 
(S1, S2 i S3). Poszczególne wykresy przedsta-
wiają rezultaty odmian badanych odpowiednio: 
na ziarno w doświadczeniach podstawowych, na 
kiszonkę i na ziarno na północy kraju. Wpływ 
różnic w poziomie plonowania powodowanych 
wczesnością odmian wyeliminowaliśmy w dro-
dze określenia plonu w postaci procentu średniej 
grupy wczesności. Zaś różnice w wartości śred-
nich współczynników zmienności były bardzo 
małe i uznaliśmy, że można dokonać odniesienia 
do średniej ogólnej danego typu doświadczenia. 

Na osi Y zostały umieszczone rosnąco plony,  
a na osi X malejąco (oś odwrócona) współczyn-
niki zmienności. Tak skonstruowane wykresy 
pozwalają wybrać – bez wdawania się w szcze-
góły z pojedynczych doświadczeń – ogólnie naj-
lepsze odmiany. Te najbardziej stabilne i wysoko 
plonujące znajdują się w górnej prawej ćwiartce 
każdego wykresu. Nasz wybór zyska na trafno-
ści, jeśli analizę uzupełnimy informacjami z wy-
kresów korelacji plonu i wczesności.

Ocena stabilności środowisk

Jak zaznaczono na wstępie, liczba doświad-
czeń jest ustabilizowana od sześciu lat. Od 

czterech lat doświadczenia zakładane są w tych 
samych miejscowościach. Taka powtarzalność 
skłania do rozszerzenia zakresu analiz i podjęcia 
na przykład badania zachowania się środowisk  
w latach. Podjęta w ubiegłym roku próba oszaco-
wania średniego z trzech lat poziomu plonowania 
w doświadczeniach na ziarno w poszczególnych 
miejscowościach (środowiskach), naniesienia na 
mapę rejonów o podobnym potencjale plono-
twórczym i rozważenia możliwości utworzenia 
prognozy na kolejne lata zakończyła się niepowo-
dzeniem. Już wstępna analiza wykazała bardzo 
wysokie współdziałanie miejscowości z latami 
przy braku istotnego zróżnicowania pomiędzy 
miejscowościami. W takiej sytuacji obliczanie 
średnich plonów ziarna uzyskanych w miejsco-
wościach w wieloleciu jest mało celowe. Wobec 
tego, w tym roku, podjęliśmy próbę oszacowania 
zmienności plonów w miejscowościach w czte-
roleciu 2011-2014, oddzielnie dla każdego typu 
doświadczeń i skorelowania ich z poziomem plo-
nowania. Wyniki obliczeń obrazują wykresy ko-
relacyjne. Wykres M1 przedstawia wyniki uzy-
skane w oparciu o doświadczenia podstawowe na 
ziarno, wykres M2 – doświadczenia na kiszonkę 
i M3 – doświadczenia na ziarno na północy kra-
ju. Na osi Y wykresów umieszczono średnie plo-
ny uzyskane w poszczególnych miejscowościach 
(środowiskach). Na osi X umieszczono współ-
czynniki zmienności. Wartości na osi X zostały 
konsekwentnie odwrócone w celu umieszczenia 
najbardziej stabilnych lokalizacji z prawej strony 
wykresów. Na tak skonstruowanych wykresach 
w prawej górnej ćwiartce znalazły się miejsco-
wości (środowiska) wykazujące wysokie i stabil-
ne plony w analizowanym czteroleciu. Równie 
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stabilne, ale o niższym potencjale plonotwór-
czym miejscowości znalazły się w prawej dolnej 
ćwiartce wykresów. Natomiast w lewej połowie 
wykresów ulokowały się miejscowości wyka-
zujące wysoki lub niski, ale zmienny w latach 
potencjał plonotwórczy. Określone w ten sposób 
oceny środowisk zostały także umieszczone na 
mapie Polski z lokalizacją doświadczeń. Wygląd 
mapki jest zbliżony do prezentowanych w po-
przednich latach, ale znaczenie kolorów jest inne. 
Kolorem zielonym oznaczono miejscowości,  
w których uzyskano stabilne i wysokie plonowa-
nie w latach 2011-2014. Kolorem czarnym ozna-
czono miejscowości o stabilnym, ale niższym od 
średniej poziomie plonowania. Czerwonym kolo-
rem oznaczono miejscowości o wysokiej zmien-
ności poziomu plonowania. Tak skonstruowana 
mapka pozwala na obserwację przestrzennego 
rozmieszczenia typów środowisk.

Jakie wnioski można wyciągnąć z tej anali-
zy zachowań środowisk? Wydaje się, że można 
podjąć próbę szacowania plonów w najbliższej 

przyszłości w odniesieniu do rejonów, dla któ-
rych miejscowości objęte niniejszą analizą mogą 
być reprezentatywne. Jeśli zamierzamy uprawiać 
kukurydzę w rejonie o podobnej glebie, podgle-
biu, zbliżonych stosunkach wodnych i termicz-
nych do miejscowości wykazującej stabilne plo-
nowanie w latach, to możemy również oczekiwać 
stabilnego plonowania. Jeśli zaś podobny punkt 
doświadczalny wykazał zmienne plonowanie, to 
trzeba się liczyć ze zmiennymi efektami w la-
tach. Pamiętać jednak musimy, że prezentowana 
analiza została wykonana na bazie czteroletnich 
doświadczeń. Bardziej wiarygodne wnioski bę-
dzie można wyciągać po następnych kilku latach. 
Jeśli uda się utrzymać przez dłuższy okres czasu 
doświadczenia w tych samych miejscowościach.

Autor – jak zwykle – wykorzystał do tworze-
nia tabel i wykresów bazowe wyniki doświad-
czeń przygotowane przez zespół pracowników 
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych.

Zbigniew Kurczych
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Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami  
i szkodnikami

Coraz ważniejszą grupą agrofa-
gów stają się także szkodniki, 

wśród których dominują owady. Do-
tychczas zidentyfikowano ponad 50 
gatunków, ale poważne straty gospo-
darcze powoduje jedynie kilka z nich. 
Do najczęściej występujących zalicza 
się: drutowce, ploniarkę zbożówkę, 
mszyce, wciornastki, a także omacni-
cę prosowiankę. Lokalnie pojawia się 
stonka kukurydziana, pędraki, rolni-
ce, piętnówki, urazek kukurydziany, 
śmietka kiełkówka, ptaki, zwierzyna 
leśna i inne. 

Szacuje się, że w skali kraju cho-
roby i szkodniki są odpowiedzialne 
za bezpośrednie straty w plonach 
kukurydzy w wysokości do 20-30%,  
w tym za znaczne pogorszenie się 
jakości produktu finalnego oraz su-
rowca do dalszego przerobu. Niektóre 
patogeny mogą ponadto skazić plon 
mikotoksynami, których poziom za-
wartości w ziarnie oddawanym do 
skupu podlega kontroli. W takie sytu-
acji na coraz większej liczbie plantacji 
prowadzi się zwalczanie obu tych 
grup organizmów szkodliwych. Do 
tego celu od 2014 roku stosowana jest 
integrowana ochrona roślin, kładąca 
szczególnie duży nacisk na stosowanie 
niechemicznych metod zapobiegania 
pojawowi i zwalczania najważniej-
szych organizmów szkodliwych.  
W ramach integrowanej ochrony do 
dyspozycji plantatorów kukurydzy 
pozostają cztery metody oddziaływa-

Aktualnie kukurydzy w Polsce zagraża około 400 patogenów odpowiedzialnych za rozwój 
kilkunastu jednostek chorobowych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią grzyby patoge-
niczne. Są one odpowiedzialne za rozwój m.in. zgorzeli siewek, głowni kukurydzy (guzowatej), 
głowni pylącej, zgnilizny korzeni i zgorzeli podstawy łodygi (fuzariozy łodyg), fuzariozy kolb, 
drobnej plamistości liści, żółtej plamistości liści oraz rdzy kukurydzy. Ponadto rośliny może po-
rażać sprawca choroby szalonych wiech, a także wirusy i bakterie patogeniczne odpowiedzialne 
za rozwój kilku chorób o niewielkim jak na razie znaczeniu gospodarczym. Spośród poznanych 
patogenów największą szkodliwością odznaczają się grzyby z rodzaju Fusarium odpowiedzialne 

za rozwój fuzariozy kolb i tzw. fuza-
riozy łodyg. 
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nia na agrofagi: agrotechniczna, hodowlana, 
biologiczna i chemiczna. 

Metoda agrotechniczna

Jednym z najważniejszych elementów 
stosowanych w tej metodzie jest pło-

dozmian, obejmujący co najmniej 2-3 letnią 
przerwę w uprawie kukurydzy na tym samym 
stanowisku. Pozwala on ograniczać rozwój 
tych patogenów, które zimują w glebie, bądź na 
resztkach pożniwnych kukurydzy. Płodozmian 
ma szczególnie duże znaczenie przy 
ograniczaniu szkodliwości grzybów  
z rodzaju Fusarium odpowiedzialnych 
za rozwój fuzarioz, a także sprawców 
głowni pylącej (zarodniki w glebie są 
zdolne do infekcji do 10 lat) i głowni 
kukurydzy. Niezmiernie ważne jest 
dla potrzeb ograniczania występo-
wania fuzariozy kolb oraz zgnilizny 
korzeni i zgorzeli podstawy łodygi, 
aby kukurydzę nie wysiewać zwłasz-
cza po zbożach, a zbóż po kukurydzy, 
gdyż rośliny te porażają podobne 
gatunki grzybów z rodzaju Fusa-
rium, a zwłaszcza F. graminearum. 
Modelowy płodozmian pozwalający 
ograniczać zagrożenie ze strony tej 
grupy grzybów chorobotwórczych 
powinien wyglądać następująco: ku-
kurydza-ziemniak-pszenżyto-łubin. 
Płodozmian to także najskuteczniej-
szy sposób walki ze stonką kuku-
rydzianą, gdyż pozwala przerwać 
cykl rozwojowy gatunku. Na polach 
prowadzonych w zmianowaniu nie 
ma zagrożenia ze strony larw tego 
szkodnika. Ponadto rotacja roślin na 
tym samym polu pozwala ograniczać 
liczebność i szkodliwość najważniej-
szego szkodnika kukurydzy jakim 
jest omacnica prosowianka. Wpływa 
także pozytywnie na zmniejszenie 
zagrożenia ze strony m.in. urazka 
kukurydzianego.

Obok płodozmianu wiele uwagi  
w metodzie agrotechnicznej poświęca 
się zabiegom mechanicznym, które 
mogą zniszczyć część stadiów prze-
trwalnikowych patogenów znajdu-

jących się w glebie i na resztkach roślinnych, 
a także przebywające w glebie szkodniki  
o kilkuletnim rozwoju larwalnym (drutowce  
i pędraki). W sytuacji wycofania z użycia 
zapraw insektycydowych zawierających 
imidachlopryd, kukurydza pozostaje bez ja-
kiejkolwiek ochrony chemicznej przeciwko 
szkodnikom glebowym, stąd też takie zabiegi 
jak orka, kultywatorowanie, bronowanie itp. 
przynajmniej częściowo pozwalają zredukować 
ich liczebność (w tym sprzyjają ich niszczeniu 
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przez wrogów naturalnych np. ptaki), a zwłasz-
cza poprzez przesuszenie wierzchniej warstwy 
gleby pogarszają im warunki życiowe. Do 
zabiegów mechanicznych zalicza się także ni-
skie koszenie i dokładne rozdrabnianie resztek 
pożniwnych po zbiorze plonu oraz ich głębokie 
przyoranie przed nastaniem zimy. W badaniach 
IOR z 2014 roku wykazano, że m.in. zastoso-
wanie orkanu i mulczera pozwala zniszczyć 
nawet do 40-70% przygotowanych do zimowa-
nia gąsienic omacnicy prosowianki. Zabiegi te 

ograniczają także częściowo liczebność stadiów 
przetrwalnikowych patogenów. Na polach silnie 
opanowanych przez omacnicę prosowiankę  
i choroby fuzaryjne zaleca się ponadto wio-
senne talerzowanie, które mechanicznie dotnie 
większe fragmenty resztek, w których mogą 
znajdować się gąsienice omacnicy i zarodniki 
patogenów. Aby przyśpieszyć rozkład resztek 
pożniwnych, a tym samym sprawić aby łatwiej 
poddawały się zabiegom mechanicznym, można 
jesienią (przed zaoraniem pola) zastosować na 

ściernisko nawóz azotowy.
Do innych metod agrotechnicznych 

zalicza się także właściwą pielęgnację 
roślin, obejmującą m.in. zastosowanie 
zbilansowanego nawożenia oraz zwal-
czania chwastów. Szczególna uwaga 
powinna być zwrócona na stosowanie 
azotu. Wykazano, że wysokie dawki 
tego makroskładnika sprzyjają m.in. 
żerowaniu mszyc i omacnicy proso-
wianki, a także wystąpieniu chorób 
fuzaryjnych. W przypadku zwalczania 
chwastów należy zwrócić uwagę na 
te gatunki na których wstępnie mogą 
rozwijać się patogeny (np. szczawik 
żółty jest żywicielem wiosennym 
rdzy kukurydzy), a także szkodniki,  
w szczególności omacnica prosowian-
ka (owad ten może żerować m.in. 
na: bylicy pospolitej, komosie białej, 
łobodzie rozłożystej, psiance czar-
nej, szarłacie szorstkim, chwastnicy 
jednostronnej, szczawiu i na rdeście 
plamistym).

Do innych sposobów niechemicz-
nych stosowanych w ramach tej me-
tody do ograniczania niektórych 
patogenów i szkodników zalicza się: 
wybór odpowiedniego stanowiska 
pod siew (zapewniającego optymalny 
rozwój kukurydzy), zastosowanie 
izolacji przestrzennej (od miejsc zi-
mowania bądź licznego rozwoju naj-
ważniejszych agrofagów), stosowanie 
wczesnego bądź opóźnionego siewu 
(do ograniczania m.in. szkód powo-
dowanych przez ploniarkę zbożówkę, 
omacnicę prosowiankę i larwy stonki 
kukurydzianej), zwiększanie normy 
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wysiewu (przy zagrożeniu ze strony szkodni-
ków glebowych), wycinanie i niszczenie roślin 
z objawami porażenia głownią kukurydzy, 
głownią pylącą i chorobą szalonych wiech (ale 
tylko na małych areałach), a także w rejonach 
masowego wystąpienia omacnicy prosowianki 
i chorób fuzaryjnych, jednorazowe zebranie 
resztek pożniwnych i ich wykorzystanie np. do 
produkcji brykietu.

Metoda hodowlana

Polega na zakupie takich odmian 
kukurydzy, które obok wyso-

kiego plonowania charakteryzują się 
także mniejszą podatnością na niektó-
re choroby i szkodniki. Z gospodar-
czego punktu widzenia najważniejsze 
jest dobieranie do siewu odmian słabiej 
porażanych przez: fuzariozę kolb, 
zgniliznę korzeni i zgorzel podsta-
wy łodygi oraz głownię kukurydzy.  
W przypadku szkodników najważniej-
sza będzie większa tolerancja odmian 
na żerowanie omacnicy prosowianki 
oraz ploniarki zbożówki. 

Z uwagi na bardzo szybko zmie-
niający się dobór odmian do uprawy, 
stosowne informacje o podatności mie-
szańców można znaleźć w katalogach 
opisowych odmian poszczególnych 
firm hodowlanych lub dystrybutorów 
nasion, w Listach Opisowych Od-
mian wydawanych przez COBORU, 
a także w opracowaniach naukowych 
instytutów badawczych oraz uczelni 
rolniczych. 

Obok cech genetycznych wpływają-
cych na mniejszą podatność niektórych 
odmian na choroby i szkodniki dużą 
rolę odgrywa tu także ich wczesność. 
Wykazano w badaniach, że część mie-
szańców wczesnych jest istotnie słabiej 
uszkadzana przez larwy ploniarki 
zbożówki od odmian o późniejszej 
wegetacji. Z kolei w przypadku omac-
nicy prosowianki zaobserwowano, że 
odmiany późne, w tym z cechą „stay 
gren” są słabiej uszkadzane przez gą-
sienice w porównaniu do odmian naj-
wcześniejszych. Należy jednak zazna-

czyć, że w poszczególnych klasach wczesności 
jakie funkcjonują na obszarze kraju (wczesne, 
średniowczesne i średniopóźne) można w każ-
dej z nich znaleźć odmiany mniej oraz bardziej 
podatne na agrofagi, w związku z czym bar-
dzo cenne byłyby obserwacje poszczególnych 
odmian np. na poletkach demonstracyjnych 
zakładanych w ramach PDOiR, a także róż-
norodnych dni kukurydzy organizowanych na 
terenie kraju. 
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Metoda biologiczna

Jest wykorzystywana do zwalczania jaj 
omacnicy prosowianki, a pośrednio także 

i innych szkodliwych gatunków owadów np. 
jaj piętnówek, rolnic, słonecznicy orężówki. 
W metodzie tej wykorzystuje się około 1 mm 
wielkości błonkówki kruszynka (Trichogram-
ma spp.), które zasiedlają swoimi jajami złoża 
jaj omacnicy prosowianki. Wylęgłe z nich larwy 
niszczą jajo żywiciela przez co nie następuje 
wylęg gąsienic. Spasożytowane złoże jaj omac-

nicy prosowianki przyjmuje barwę czarną, co 
pozwala odróżnić je od niespasożytowanych 
(te pozostają białe). Po upływie około 15 dni 
od zasiedlenia przez kruszynka jaja żywiciela 
następuje wylot z niego nowego, liczniejszego 
pokolenia błonkówek, które migrują w poszuki-
waniu kolejnych złóż jaj omacnicy prosowianki. 
Zjawisko to potocznie nazywa się „samorepro-
dukcją biopreparatu”. 

Z uwagi na to, że na chwilę obecną bio-
preparaty zawierające makroorganizmy nie 

podlegają procesowi rejestracji, stąd 
tez przez dłuższy okres czasu oferta 
biopreparatów była mało dostępna 
dla szerokiego grona odbiorców.  
Z chwilą wejścia w życie integrowanej 
ochrony walka biologiczna z omacnicą 
prosowianką zaczęła intensywnie się 
rozwijać, w wyniku czego w 2014 roku 
ochroniono w ten sposób około 6 tys. 
ha kukurydzy. Znacznie poszerzyła 
się także możliwość aplikacji bio-
preparatów, gdyż obok ręcznego ich 
zawieszania na blaszkach liściowych, 
można je także stosować agrolotniczo 
(np. poprzez wiatrakowce) lub z uży-
ciem specjalnych rozsiewaczy monto-
wanych do ciągników, dzięki czemu 
oferta skierowana jest i do małych, 
jak i wielkoobszarowych gospodarstw. 

W tabeli 1 zaprezentowano wy-
kaz dostępnych na polskim rynku 
biopreparatów. Decydując się jednak 
na ich użycie należy pamiętać, aby 
odpowiednio wcześnie złożyć zamó-
wienie, gdyż producent potrzebuje 
odpowiednio dużo czasu na namnoże-
nie kruszynka i przygotowanie postaci 
handlowej biopreparatu. Najlepszym 
okresem na składanie zamówień na 
biopreparat są miesiące marzec i kwie-
cień, przy czym należy podać produ-
centowi powierzchnię kukurydzy jaja 
ma być chroniona i ilość planowanych 
introdukcji (są to zwykle 1 lub 2 wy-
łożenia kruszynka). 

W zależności od zaleceń producenta 
biopreparatu wykonuje się 1 lub 2 intro-
dukcje kruszynka. Gdy w monitoringu 
występowania omacnicy prosowianki 
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stosuje się obserwacje na obecność 
złóż jaj, to pierwszą introdukcję należy 
wykonać natychmiast po pojawieniu się 
pierwszych jaj szkodnika na roślinach, 
co w ponad 90% przypadków przypada 
pod koniec drugiej oraz w trzeciej deka-
dzie czerwca lub w pierwszych dniach 
lipca. Drugą introdukcję przeprowadza 
się po 7-10 dniach od pierwszej. 

Gdy do monitorowania omacnicy 
prosowianki stosuje się pułapki świetl-
ne i feromonowe to pierwsze wyłożenie 
biopreparatu wykonuje się zwykle po 
5-10 dniach od stwierdzenia pierw-
szego motyla w pułapce, co zwykle 
przypada w drugiej połowie czerwca 
lub pierwszych dniach lipca. Druga 
introdukcja wykonywana jest po 7-10 
dniach od pierwszej. 

Od 2014 roku niektóre firmy wpro-
wadziły także usługę polegającą na 
możliwości łącznego zakupu biopre-
paratu wraz z monitoringiem wy-
stępowania omacnicy prosowianki, 
pozwalającą ustalić optymalny termin 
wyłożenia kruszynka. 

Metoda chemiczna

W chemicznej ochronie ku-
kurydzy przed chorobami 

i szkodnikami można w 2015 roku 
stosować zarówno zaprawy nasienne 
jak i preparaty aplikowane nalistnie. 
Na przestrzeni ostatniego roku nastą-
piły zmiany w możliwości zwalczania 
niektórych agrofagów. Zwiększył się 
zakres zwalczanych chorób dzięki reje-
stracji obok zapraw nasiennych dwóch 
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fungicydów do nalistnej aplikacji, natomiast 
wskutek wycofania imidachloprydu nie ma 
obecnie możliwości chemicznego zwalczania 
drutowców, pędraków oraz rolnic, których 
liczebność do tej pory ograniczały zaprawy 
owadobójcze. 

W tabeli 2 zaprezentowano aktualnie zareje-
strowane zaprawy fungicydowe przeznaczone 
do ograniczania rozwoju sprawców: zgorzeli 
siewek, głowni kukurydzy oraz głowni pylącej 
kukurydzy. W większości przypadków kwalifi-
kowany materiał siewny dostępny w sprzedaży 
jest już odgórnie zaprawiony jednym z wymie-
nionych preparatów. Jeżeli zachodzi potrzeba 
użycia konkretnego preparatu np. do ogranicza-
nia głowni pylącej, wówczas należy zgłosić taką 
potrzebę do hodowcy lub dystrybutora ziarna 
siewnego lub zamówić w specjalistycznej firmie 
usługowe zaprawienie ziarna danej odmiany 
wybranym preparatem. 

Dla potrzeb kompleksowej ochrony kukury-
dzy przed chorobami, obok zapraw nasiennych 
można prewencyjnie lub interwencyjnie zasto-
sować fungicydy do nalistnej aplikacji, które 
wymieniono w tabeli 3. Są one skierowane do 
ograniczania sprawców: fuzariozy kolb, rdzy 

kukurydzy, drobnej plamistości liści oraz żółtej 
plamistości liści. 

W odniesieniu do szkodników, to w 2015 
roku istnieje możliwość chemicznego zwal-
czania ploniarki zbożówki, mszyc, omacni-
cy prosowianki oraz stonki kukurydzianej 
(chrząszczy). Można także za pomocą zaprawy 
nasiennej o repelentnym oddziaływaniu ogra-
niczać szkodliwość ptaków. Wykaz aktualnie 
zarejestrowanych zoocydów wraz z poda-
niem terminów ich stosowania przedstawiono  
w tabeli 4.

Prowadząc ochronę chemiczną konieczne 
jest stałe monitorowanie obecności sprawców 
chorób i stadiów zwalczanych najważniejszych 
szkodników. Do tego celu należy wykorzystywać 
zarówno bezpośrednie obserwacje roślin (cho-
roby, szkodniki), a także różne urządzenia np. 
izolatory, pułapki feromonowe, pułapki świetlne, 
kolorowe naczynia itp. Obserwacje te są nie-
zbędne dla potrzeb określenia potrzeby i terminu 
optymalnego zwalczania wybranych gatunków. 
Można ponadto korzystać z internetowych sys-
temów sygnalizacji agrofagów prowadzonych 
m.in. przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, Instytut Ochrony Ro-
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ślin, a także różne firmy komercyjne. Wyniki  
z prowadzonych obserwacji występowania cho-
rób i szkodników, w połączeniu z zastosowanymi 
metodami ich zwalczania powinny być zapisy-
wane na wypadek kontroli Piorun, a także dla 
potrzeb planowania działań ochrony kukurydzy 
w kolejnych sezonach wegetacyjnych. 

Przystępując do chemicznego zwalczania 
warto korzystać z progów ekonomicznej szko-

dliwości. W odniesieniu do agrofagów kukury-
dzy takie progi posiada tylko kilka szkodników 
(tabela 5). 

dr hab. Paweł K. Bereś,  
mgr inż. Łukasz Siekaniec

Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna  

w Rzeszowie 
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Jak pokazują doświadczenia z ostatnich 
lat oraz prognozy szkodliwości, omacnica 

prosowianka stanowi i będzie nadal stanowiła 
największe zagrożenie dla upraw kukurydzy 
w Polsce. O ile jeszcze kilkanaście lat temu ga-
tunek największe straty powodował jedynie na 
południu kraju, tak obecnie jego wyższa szko-
dliwość zaczęła być odczuwalna również w po-
zostałych regionach. Na lokalnych zasiewach 
kukurydzy w centralnej części kraju spotyka 
się już nawet plantacje, gdzie do 60-80% roślin 
jest uszkodzonych przez gąsienice, co dotych-
czas nie było obserwowane. Pogarsza się także 
sytuacja w województwach północnych, gdzie 
na kukurydzy, w niektóre lata, lokalnie notu-
je się nawet do 20% roślin zasiedlonych przez 
szkodnika. Średnie straty w plonach powstają-
ce wskutek żerowania omacnicy prosowianki 
szacuje się w skali kraju na 10% w odniesieniu 
do kukurydzy kiszonkowej oraz 20% dla ku-
kurydzy ziarnowej. Do wielkości tych należy 
doliczyć dodatkowo straty pośrednie związa-
ne ze spadkiem jakości produktu finalnego lub 
surowca do dalszego przerobu, w tym możliwą 
obecnością w plonie mikotoksyn wytwarzanych 
m.in. przez grzyby z rodzaju Fusarium zasiedla-
jące uszkodzone rośliny.

W odniesieniu do stonki kukurydzianej nie 
ma potwierdzonych oficjalnie żadnych informa-
cji na temat szkód jakie powodują jej larwy lub 
osobniki dorosłe na obszarze kraju, za wyjątkiem 
pól doświadczalnych IOR–PIB zlokalizowanych 
na Podkarpaciu i na Śląsku. Szkodnik ten nie 
może być jednak bagatelizowany, gdyż jak poka-
zują doświadczenia węgierskie, w niektóre lata 
owad ten może na plantacjach prowadzonych w 
monokulturze uszkodzić nawet do 100% roślin, 
powodując straty w plonach dochodzące nawet 
do 90% (średnio 30-40%). Taka sytuacja miała 
miejsce m.in. na południu Węgier w 2003 roku. 
Zniesienie obowiązku kwarantanny z jednej 
strony ułatwiło gospodarowanie w rejonach w 

których stonka się pojawiła, ale z drugiej strony 
to teraz w rękach plantatorów pozostaje dbałość 
o to, żeby szkodnik w ich gospodarstwach nie 
wyrządzał szkód gospodarczych. 

Aby przeciwdziałać stratom w plonach kuku-
rydzy mogących się pojawić wskutek żerowania 
obu gatunków konieczne staje się ograniczanie 
ich liczebności. Jedną z metod dopuszczonych 
do stosowania w integrowanej ochronie kuku-
rydzy jest ochrona chemiczna. Powinna być ona 
jednak stosowana w stateczności, gdy inne me-
tody niechemiczne okażą się niewystarczające. 

Z praktycznego punktu widzenia najlepszym 
rozwiązaniem dla plantatorów kukurydzy, któ-
rzy muszą prowadzić zwalczanie omacnicy 
prosowianki byłaby sytuacja, gdyby za pomo-
cą zabiegów wykonywanych przeciwko temu 
szkodnikowi można było również znacząco ob-
niżyć liczbę chrząszczy stonki kukurydzianej. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom praktyki 
rolniczej, w ramach Programu Wieloletniego 
IOR–PIB na lata 2011-2015 finansowanego przez 
MRiRW założono kilkuletnie doświadczenie, 
którego celem było sprawdzenie czy można 
skutecznie ograniczać liczebność obu gatunków 
jednocześnie.

Głównym obiektem chemicznego zwalcza-
nia omacnicy prosowianki są masowo wylęga-
jące się z jaj gąsienice (w stadium rozwojowym 
L1), natomiast w przypadku chrząszczy stonki 
kukurydzianej są to zapłodnione samice, które 
składając jaja do gleby dadzą początek nowe-
mu pokoleniu szkodnika w kolejnym roku (pod 
warunkiem, że kukurydza uprawiana będzie  
w monokulturze). Zwalczanie obu gatunków na-
leży więc prowadzić w okresach ich najliczniej-
szego występowania, a najlepszym momentem 
jest zaobserwowanie szczytu liczebności. Jest to 
niezmiernie istotne, gdyż w przypadku omacni-
cy prosowianki jej gąsienice tuż po wylęgu tylko 
przez krótki okres czasu żerują na zewnętrznych 
częściach roślin, po czym chowają się w zaka-

Łączne zwalczanie omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianej
W czerwcu i lipcu na plantacjach kukurydzy pojawiają się dwa ważne szkodniki – gąsieni-

ce omacnicy prosowianki oraz chrząszcze stonki kukurydzianej. Pierwszy gatunek znany jest 
z wysokiej szkodliwości i strat gospodarczych jakie powoduje już na obszarze niemal całego 
kraju, drugi natomiast do połowy 2014 roku zwalczany był z urzędu, natomiast obecnie z ra-
cji utraty statusu organizmu kwarantannowego stał się „normalnym” szkodnikiem, o którego 
zwalczaniu bądź nie decydują sami plantatorzy kukurydzy. 
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markach roślin lub od razu wgryzają się do wnę-
trza tkanek. W odniesieniu do chrząszczy stonki 
kukurydzianej należy wiedzieć, że są to owady 
niezwykle aktywne, stąd też szybko mogą mi-
grować z pola na pole zasiedlając je jajami. 

Dla potrzeb określenia optymalnego terminu 
zwalczania obu gatunków konieczne jest wy-
znaczenie dynamiki wylęgu gąsienic omacni-
cy prosowianki oraz dynamiki występowania 
chrząszczy stonki kukurydzianej. Dynamiki 
te wyznacza się m.in. za pomocą bezpośred-
nich obserwacji rozwoju szkodnika na roślinie 
uprawnej oraz za pomocą pułapek feromono-
wych i pokarmowych. W tabeli 1 zaprezentowa-
no wybrane wyniki obserwacji wylęgu gąsienic 
omacnicy prosowianki oraz pojawu chrząszczy 
stonki kukurydzianej na Podkarpaciu na prze-
strzeni lat 2010-2014. 

Jak można zaobserwować w tabeli 1, jako 
pierwsza pojawiała się na plantacjach kuku-
rydzy omacnica prosowianka. Obecność na 
roślinach jej pierwszych, nielicznych gąsienic  
(w stadium L1) notowana była zwykle od trzeciej 
dekady czerwca. Z kolei pierwsze chrząszcze 
stonki kukurydzianej pojawiały się zwykle od 
pierwszej lub drugiej dekady lipca, przy czym 
szkodnik zaczyna pojawiać się coraz wcześniej 
(w 2014 r. już od 5 lipca). 

Rok Szkodnik 
Początek 
 pojawu 

Okres licznego 
 występowania 

Szczyt  
liczebności 

Koniec  
występowania 

2010 

Omacnica prosowianka 
(gąsienice L1) 

25 czerwiec 16-27 lipiec 23 lipiec 3 wrzesień 

Stonka kukurydziana 
(chrząszcze) 

16 lipiec 7-26 sierpień 10 sierpień 14 październik 

2011 

Omacnica prosowianka 
(gąsienice L1) 

23 czerwiec 8-22 lipiec 18 lipiec 26 sierpień 

Stonka kukurydziana 
(chrząszcze) 

11 lipiec 2-23 sierpień 16 sierpień 12 październik 

2012 

Omacnica prosowianka 
(gąsienice L1) 

29 czerwiec 10-30 lipiec 19 lipiec 31 sierpień 

Stonka kukurydziana 
(chrząszcze) 

11 lipiec 26 lipiec – 13 sierpień 31 lipiec 23 październik 

2013 

Omacnica prosowianka 
(gąsienice L1) 

25 czerwiec 11-26 lipiec 19 oraz 25 lipiec 2 wrzesień 

Stonka kukurydziana 
(chrząszcze) 

9 lipiec 29 lipiec – 20 sierpień 2 sierpień 25 październik 

2014 

Omacnica prosowianka 
(gąsienice L1) 

23 czerwiec 11-21 lipiec 18 lipiec 29 sierpień 

Stonka kukurydziana 
(chrząszcze) 

5 lipiec 26 lipiec – 19 sierpień 1 oraz 7 sierpień 28 październik 

Tabela 1. Terminy występowania młodych gąsienic omacnicy prosowianki i chrząszczy stonki kukurydzianej na kukurydzy 
                 na Podkarpaciu w latach 2010-2014

Po pojawie szkodników na roślinach w za-
leżności głównie od warunków pogodowych,  
a także systemu uprawy kukurydzy (monokul-
tura bądź płodozmian) szybciej bądź wolniej 
szkodniki zwiększają swoją liczebność. Jak 
pokazały badania, w większości przypadków 
okres licznego występowania stadiów zwal-
czanych obu gatunków, w tym maksimum ich 
liczebności nie pokrywają się ze sobą. Optymal-
ny okres zwalczania gąsienic omacnicy proso-
wianki z reguły przypada na drugą lub na po-
czątek trzeciej dekady lipca, natomiast chrząsz-
czy stonki kukurydzianej na pierwszą lub drugą 
dekadę sierpnia. Różnica pomiędzy terminami 
występowania szczytów liczebności obu szkod-
ników sięgała niekiedy nawet do 3 tygodni. Wy-
konanych badaniach zaobserwowano jednak, że 
wskutek warunków pogodowych terminy licz-
nego występowania stadiów zwalczanych obu 
szkodników mogą ulegać zbliżeniu do siebie  
i różnica pomiędzy nimi nie zawsze jest bardzo 
duża. Przykładowo w 2012 roku wysokie tem-
peratury przyśpieszyły rozwój chrząszczy ston-
ki kukurydzianej, stąd owady osiągnęły szczyt 
liczebności w ostatnich dniach lipca, natomiast 
w 2013 roku wpierw opady deszczu i chłody 
wydłużyły okres składania jaj i wylęgu gąsienic 
omacnicy prosowianki (w tym roku pojawiły 
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się dwa szczyty wylęgu gąsienic), a następnie 
nadejście fali upałów od trzeciej dekad lipca 
przyśpieszyły masowy nalot chrząszczy stonki 
kukurydzianej. W tych ostatnich dwóch latań 
badań różnica pomiędzy optymalnymi termi-
nami zwalczania obu gatunków dochodziła już 
tylko do 1,5 tygodnia.

W zależności od przebiegu warunków pogo-
dowych wylęgi omacnicy prosowianki z ostat-
nich, pojedynczych złóż jaj kończyły się pod ko-
niec sierpnia lub w pierwszych dniach września. 
Z kolei rozwój stonki kukurydzianej dobiegał 
końca zwykle pod koniec października i w dużej 
mierze zależał od tempa dojrzewania kukurydzy 
i pojawu pierwszych przymrozków. 

Patrząc pod kątem możliwości łącznego, che-
micznego zwalczania obu gatunków stwierdzo-
no, że zabiegi opryskiwania roślin wykonywane 
w optymalnym okresie zwalczania masowo wy-
lęgających się gąsienic omacnicy prosowianki 
(druga dekada lipca do początku trzeciej dekady 
tego miesiąca) pozwalają ograniczyć liczebność 

jedynie pierwszych, nielicznie pojawiających się 
chrząszczy stonki kukurydzianej (a zwykle są 
to samce, które pojawiają się jako pierwsze na 
plantacjach), co nie zapobiega licznemu nagro-
madzeniu się w glebie jaj szkodnika. Pewnym 
wyjątkiem były lata 2012-2013, gdy liczebność 
chrząszczy stonki w okresie zwalczania omac-
nicy prosowianki w porównaniu do lat wcze-
śniejszych była dość duża i w tym czasie obser-
wowano już samice z powiększonymi odwłoka-
mi (wypełnionymi jajami), niemniej szkodnik 
nie występował jeszcze masowo, stąd też zabieg 
przeciwko gąsienicom nie pozwalał skutecznie 
obniżyć jego liczebności.

Przykładowe wyniki badań z pośredniego 
zwalczania chrząszczy stonki kukurydzianej 
zabiegiem wykonanym w optymalnym okresie 
zwalczania omacnicy prosowianki na planta-
cji prowadzonej w kilkuletniej monokulturze 
prezentuje tabela 2. Jak można zaobserwować, 
jednokrotne opryskiwanie roślin pozwoliło tyl-
ko częściowo ograniczyć liczbę nalatujących 
chrząszczy a skuteczność chemicznej ochrony 
utrzymała się tylko do czwartego dnia po zabie-
gu. Po tym dniu liczba nalatujących chrząszczy 
stonki kukurydzianej była na tyle duża, że za-

Chrząszcze stonki kukurydzianej są zagrożeniem tylko 
wtedy, gdy masowo żerują na kolbach (fot. P. Bereś)

Samica stonki kukurydzianej wypełniona jajami –  
główny cel ochrony chemicznej kukurydzy (fot. P. Bereś)
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tarły się jakiekolwiek różnice pomiędzy obiek-
tami doświadczalnymi. 

Ważnym elementem prowadzonych badań 
było także sprawdzenie odwrotnej zależności 
tzn. czy zabieg chemiczny wykonany w opty-
malnym okresie zwalczania chrząszczy stonki 
kukurydzianej pozwala skutecznie zabezpie-
czyć rośliny przed omacnicą prosowianką. Ba-
dania z tego zakresu prowadzone są od 5 lat. 

W sytuacji, kiedy różnica pomiędzy termi-
nami (w tym szczytami liczebności) licznego 
występowania stadiów zwalczanych obu gatun-
ków jest duża, jak to miało miejsce np. w 2011 
roku, jednokrotny zabieg chemiczny wykonany 
przeciwko chrząszczom nie pozwalał skutecz-
nie ochronić roślin przed omacnicą prosowian-
ką. W tym czasie gąsienice już aktywnie żeru-
ją wewnątrz tkanek stając się mniej podatne na 
zastosowane insektycydy. Jak można zauważyć  
w tabeli 3, różnice pomiędzy szkodliwością 
omacnicy prosowianki na kontroli (poletka nie 
opryskiwane) a obiektami chronionymi chemicz-
nie były w 2011 roku niewielkie (statystycznie 
nieistotne), a to świadczy o braku skuteczności 
tak opóźnionego zabiegu przeciwko gąsienicom. 

Tabela 3. Ocena pośredniego wpływu zabiegu chemicznego przeciwko stonce kukurydzianej na szkodliwość omacnicy 
                 prosowianki w 2011 roku (zabieg w dniu 16 sierpnia)

Obiekt doświadczalny 
Dawka 
na ha 

% roślin 
uszkodzonych 

% kolb 
uszkodzonych 

% łodyg złamanych % kolb 
podgryzionych  

u nasady 
poniżej  
kolby 

powyżej  
kolby 

Kontrola – 62,7 29,5 12,2 18,5 4,7 

Tiachlopryd + deltametryna 0,5 l 49,2 22,7 7,5 13,2 3,2 

Lambda–cyhalotryna 0,2 l 55,5 20,3 9,5 17,5 5,5 

Indoksakarb 0,15 kg 59,4 32,5 14,8 16,6 3,7 

Gąsienice omacnicy prosowianki tylko przez krótki okres 
czasu żerują na zewnątrz roślin kukurydzy (fot. P. Bereś)

Obiekt doświadczalny 
Dawka 
na ha 

Średnia liczba 
chrząszczy przed 
zabiegiem [szt.] 

Średnia liczba chrząszczy w dniu po zabiegu [szt.]: 

2 4 7 10 14 

Kontrola – 11,2 15,4 23,7 19,6 30,2 34,9 

Tiachlopryd + deltametryna 0,5 l 9,7 0,2 14,5 18,3 27,5 33,5 

Lambda-cyhalotryna 0,2 l 14,5 0,7 20,2 21,7 31,8 37,1 

Indoksakarb 0,15 kg 11,7 1,2 16,8 23,5 29,4 32,7 

Tabela 2. Ocena pośredniego wpływu zabiegu chemicznego przeciwko omacnicy prosowiance na liczebność chrząszczy 
                 stonki kukurydzianej w 2013 roku (zabieg w dniu 18 lipca)
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W sytuacji kiedy okresy licznego występo-
wania stadiów zwalczanych obu szkodników są 
do siebie zbliżone (a nawet częściowo się pokry-
wają), a dodatkowo terminy pojawu szczytów 
liczebności nie są zbyt oddalone czasowo od 
siebie, to zabieg chemiczny wykonany w opty-
malnym terminie zwalczania chrząszczy stonki 
kukurydzianej może pośrednio wpłynąć rów-
nież na liczebność i szkodliwość omacnicy pro-
sowianki. Z taką sytuacją spotkano się w 2013 
roku, co zaprezentowano w tabeli 4. W tym to 

roku, wskutek opóźnionych do końca lipca licz-
nych wylęgów omacnicy prosowianki, zabieg 
przeciwko chrząszczom stonki kukurydzianej 
wykonany na początku sierpnia pozwolił dość 
skutecznie ograniczyć liczebność, a tym samym 
szkodliwość również i gąsienic omacnicy. 

Podsumowując tematykę łącznego zwal-
czania omacnicy prosowianki i stonki kukury-

dzianej należy zaznaczyć, że w celu skutecz-
nego ograniczania ich liczebności/szkodliwości 
wskazane byłyby dwa odrębne zabiegi opryski-
wania roślin przeciwko nim. Spowodowane jest 
to tym, że optymalne terminy ich zwalczania nie 
pokrywają się ze sobą. W niektóre jednak lata, 
głównie wskutek oddziaływania warunków po-
godowych może nastąpić przesunięcie się ter-
minu masowego wylęgu gąsienic lub pojawu 
chrząszczy stonki i wówczas wykonując jeden 
zabieg można uzyskać w miarę zadowalające 

efekty łącznego zwalczania obu gatunków. Aby 
jednak tak się stało, konieczne staje się bardzo 
dokładne monitorowanie plantacji na obecność 
zwalczanych stadiów rozwojowych obu szkod-
ników w konkretnych warunkach pogodowych. 

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

Terenowa Stacja Doświadczalna  
w Rzeszowie

WRZESNIA

Obiekt doświadczalny 
Dawka 
na ha 

% roślin 
uszkodzonych 

% kolb 
uszkodzonych 

% łodyg złamanych % kolb 
podgryzionych  

u nasady 
poniżej  
kolby 

powyżej  
kolby 

Kontrola – 83,5 34,7 19,2 29,0 3,2 

Tiachlopryd + deltametryna 0,5 l 41,7 15,5 9,7 17,7 1,7 

Lambda–cyhalotryna 0,2 l 45,2 19,0 9,5 20,2 1,7 

Indoksakarb 0,15 kg 50,7 23,7 12,7 23,7 2,5 

Tabela 4. Ocena pośredniego wpływu zabiegu chemicznego przeciwko stonce kukurydzianej na szkodliwość omacnicy 
                prosowianki w 2011 roku (zabieg w dniu 2 sierpnia)
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Zmiany genetyczne nie zawsze prowadzą 
do organizmu transgenicznego. Orga-

nizm transgeniczny to taki, do którego wpro-
wadzono gen innego gatunku. Innym rodzajem 
modyfikacji genetycznych są wprowadzenie 
dodatkowych kopii genu już występującego 
w tym organizmie czy zmiana aktywności  (np. 
wyciszenie) genu. Modyfikacjom genetycznym 
poddawane są zarówno rośliny, jak i zwierzęta, 
ale w przypadku zwierząt procedura jest bardzo 
kosztowna, zwierzęta często chorują  i są trudno-
ści z uzyskaniem potomstwa ze zmodyfikowaną 
cechą. Mimo to prace nad usprawnieniem metod 
modyfikacji zwierząt trwają, gdyż nie chodzi tyl-
ko o krowy dające więcej mleka – modyfikacje 
genetyczne to nie tylko rolnictwo. Transgeniczne 
organizmy wykorzystywane są w medycynie – 
na przykład w badaniach nad leczeniem niektó-
rych nowotworów. Zmodyfikowane zwierzęta 
czy bakterie mogą być źródłem cennych białek 
wykorzystywanych w medycynie, np. insuliny, 
czynnika krzepnięcia krwi i wielu innych. A jak 
to wygląda, jeśli chodzi o żywienie? Tutaj mamy 
głównie do czynienia ze zmodyfikowanymi ro-
ślinami. Najczęściej modyfikuje się kukurydzę, 
soję, ziemniaki, bawełnę, rzepak.

GMO w gospodarce pojawiły się ponad 30 lat 
temu, a w rolnictwie ponad 15. Wśród zalet ich 
stosowania wymienia się zwiększenie plonów, 
lepsze przystosowanie do trudnych warunków 
klimatycznych, osiąganie lepszych walorów 
odżywczych i zdrowotnych, czy ochronę przed 
szkodnikami, co ogranicza stosowanie toksycz-
nych pestycydów.

Jak powstają genetycznie modyfikowane 
rośliny?

Istnieje kilka metod. Jedną z nich jest uży-
cie wektora. Wektor (z łac. nośnik) jest 

wykorzystywanym w biotechnologii cząsteczką 
bądź organizmem umożliwiającym przenoszenie 
materiału genetycznego z jednego organizmu do 
drugiego. W inżynierii genetycznej wykorzystu-
je się na przykład  bakterie atakujące niektóre 
gatunki roślin. Przykładem może być Agrobac-
terium tumefaciens. To Gram-ujemna bakteria 
wywołująca u roślin dwuliściennych, takich 
jak np. jabłoń, guzowatość korzeni – chorobę 
powstającą w wyniku zakażenia zranionych tka-
nek roślinnych. Na roślinie w efekcie tej choroby 
pojawiają się narośla. Ma ona  zdolność wpro-
wadzenia swojego DNA do komórek  rośliny. 

Po wprowadzeniu do wektora  obcych genów  
i zaatakowaniu rośliny przez bakterie fragment 
DNA plazmidu (plazmid to cząsteczka DNA 
zdolna do samodzielnej replikacji)  tej bak-
terii wnika do genomu zaatakowanej rośliny.  
W efekcie dochodzi do transformacji tkanek ro-
ślinnych i powstaniu zmian. Można też wprowa-
dzić obce DNA bezpośrednio. Komórkę roślinną 
należy najpierw pozbawić ściany komórkowej, 
stosując enzymy ją rozkładające. W ten sposób 
otrzymujemy tzw. protoplast. Następnie należy 
pokonać kolejną barierę do wnętrza komórki,  
a mianowicie błonę komórkową. Jak wprowadzić 
żądany gen do komórki? Istnieje kilka sposobów 
na przebicie się przez błonę, np. elektroporacja. 
W wyniku działania prądu elektrycznego w bło-
nie powstają mikroskopijne pory umożliwiające 

Żywność genetycznie modyfikowana – postęp technologiczny 
czy zagrożenie dla środowiska?

Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) to wciąż kontrowersyjny temat. Na pytanie, czy 
GMO jest złe wielu ludzi odpowie, że tak, choć gdyby spytać, czym tak naprawdę są organizmy 
modyfikowane i w jaki sposób się je tworzy, pewnie najczęstszą odpowiedzią było by: nie wiem. 
Genetycznie zmodyfikowane organizmy (GMO) są bardzo rozległym obszarem badawczej i go-
spodarczej działalności człowieka, obejmującym zarówno mikroorganizmy (bakterie, pleśnie, 
drożdże), rośliny (zboża, jarzyny, kwiaty ozdobne, drzewa owocowe), jak i zwierzęta (gryzonie, 
zwierzęta gospodarskie, ptaki, ryby, zwierzęta domowe). O ile genetyczne modyfikacje mikro-
organizmów, a także (w bardzo rygorystycznych warunkach) niektórych roślin i niektórych 
zwierząt, mają swoje uzasadnienie gospodarcze (produkcja biopreparatów takich jak enzymy, 
szczepionki i in.) oraz naukowe, o tyle wprowadzanie do upraw polowych genetycznie zmodyfi-
kowanych zbóż (dla produkcji pasz i żywności), traw, innych roślin oraz drzew (dla przemysłu 
papierniczego) wzbudza wiele zasadniczych, merytorycznych zastrzeżeń.
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transfer DNA. Inną metodą, nie wymagającą 
usuwania ściany komórkowej jest mikrowstrze-
liwanie. W tej metodzie wykorzystuje się kulki 
wolframowe lub złote o średnicy rzędu mikro-
metra . DNA, które ma być wprowadzone do 
modyfikowanego organizmu jest opłaszczane 
na tych ultramałych pociskach, a następnie za 
pomocą strzelby (armatki) genowej wstrzeliwane 
do komórek roślinnych.  Kolejnym sposobem 
jest, wykorzystywana raczej do modyfikacji 
zwierząt, mikroiniekcja, polegająca na wprowa-
dzaniu materiału genetycznego do obserwowa-
nej dzięki mikroskopowi komórki, za pomocą 
ultracienkiej igły. 

Transgeniczna kukurydza (Bt) i jej zna-
czenie

Kukurydzę modyfikuje się w celu ochrony 
przed pasożytem zwanym Omacnicą 

prosowianką (Ostrinia nubilalis). Szkodnik ten 
potrafi wyrządzać milionowe straty na planta-
cjach kukurydzy. Roślinom wszczepia się gen 
bakterii Bacillus thuringensis, (Bt) dzięki temu 
rośliny te zaczynają produkować toksyny szko-
dliwe wyłącznie dla omacnicy.

Bacillus thuringensis jest występującą 
powszechnie bakterią glebową. W latach 
trzydziestych ubiegłego wieku jej kultury 
wykorzystywane były, jako insektycyd, gdyż 
przy tworzeniu przetrwalników powstają tzn. 
kryształy białkowe Cry – toksyczne dla owada. 
Stosowane wtedy metody nie były jednak sku-
teczne gdyż podczas oprysków zawsze pozostają 
części roślin, do których preparat nie dociera, 
jak i kryształy białkowe Cry nie są trwałe na 
świetle. Zastosowanie genetycznej modyfikacji 
umożliwia powstawanie toksycznych dla owa-
dów białek wewnątrz rośliny. W środowisku 
zasadowym przewodu pokarmowego owada 
następuje aktywacja białka Cry – łączy się 
ono ze specyficznymi receptorami w błonach 
komórek przewodu pokarmowego. Powoduje 
to powstawanie otworów w błonie, zniszczenie 
komórek, co doprowadza do śmierci owada. 

W Europie istnieje genetycznie modyfikowa-
na kukurydza odmiany MON810, o zwiększonej 
odporności na szkodniki. Kukurydza MON 810 
wykorzystywana jest głównie w celach paszo-
wych. Jest również przetwarzana na produkty 
żywnościowe i przemysłowe takie jak alkohol 

etylowy w procesie fermentacji, mąka kukury-
dziana w procesie suchego mielenia i wysoko 
oczyszczoną skrobię w procesie mokrego mie-
lenia. 

Obcy DNA zagrożeniem dla środowiska- 
uboczne skutki transgenezy

Poważnym zagrożeniem jest rozprzestrze-
nianie się transgenów w środowisku; 

nie da się dziś przewidzieć odległych skutków 
tego zjawiska. Na obszarach upraw genetycznie 
modyfikowanych (GM) następuje stopniowa 
chemizacja gleby, spowodowana wielokrotnie 
większym zużyciem herbicydu w uprawach 
opornych na herbicyd lub gromadzeniem  
w glebie owadobójczych toksyn wydzielanych 
z systemów korzeniowych roślin z genem Bt. 
Toksyna Bt z roślin genetycznie modyfikowa-
nych jest częstokroć wielokrotnie trwalsza niż 
taka sama toksyna stosowana dawniej w postaci 
oprysków – utrzymuje się ona w glebie ponad 
200 dni. Zmiany genetyczne rozprzestrzeniają 
się z roślin GM na odmiany tradycyjne poprzez 
„przepylenie”, a także wskutek mieszania się 
ziarna w skupie i podczas składowania czy po-
przez ziarno zgubione w transporcie. Możliwe są 
także krzyżówki GM roślin uprawnych i blisko 
spokrewnionych gatunków chwastów (zwłaszcza 
w obrębie rodziny Brassicaceae). Zjawiska te są 
groźne dla środowiska i dla ekonomii, w tym dla 
przyszłości tradycyjnych upraw organicznych, 
zwłaszcza w takich krajach jak Polska, której 
tradycyjne uprawy i żywność z nich pochodząca 
cieszą się zasłużoną renomą. Biotechnolodzy 
uspokajają, że „obcy” DNA w roślinach transge-
nicznych jest nieszkodliwy, gdyż jest całkowicie 
trawiony. Jednak nie tylko DNA budzi obawy. 
Metody inżynierii genetycznej są nieprecyzyjne, 
otrzymywanie roślin genetycznie modyfikowa-
nych może prowadzić do nieswoistej syntezy 
nowych, nieznanych białek i cząsteczek RNA 
powstających w roślinie, jako niezamierzone 
produkty uboczne transgenezy. Są to potencjal-
ne alergeny, toksyny, substancje antyodżywcze, 
regulacyjne RNA itp. Osobnym problemem są 
zagrożenia wynikające ze spożywania żywności 
i pasz pochodzących ze zbóż GM. Pokutuje prze-
konanie, że „żywność GM jest doskonale przeba-
dana i absolutnie bezpieczna”. W rzeczywistości 
komercjalizacja upraw i żywności genetycznie 





44 KUKURYDZA 1(46) 15

modyfikowanej przez amerykańską Agencję 
ds. Żywności i Leków (FDA) dokonała się  
w oparciu o zasadę „zasadniczej równoważno-
ści”, bez wykonywania testów toksykologicznych 
obowiązkowych w przypadku jakichkolwiek 
dodatków do żywności. W ostatnich latach kilka 
niezależnych grup badaczy doniosło, że ziarna 
zbóż GM zawierających gen Bt (kukurydza 
MON810) wykazują toksyczne działanie na 
komórki nerki, wątroby, jelita, trzustki proble-
mem są także zagadnienia alergii związane ze 
spożywaniem pokarmów pochodzących z nie-
których organizmów GM. Wątpliwości dotyczą 
także efektów odległych, w tym wpływających 
na płodność i zdrowie przyszłych pokoleń. Zbyt 
mało jest jednak badań długoterminowych, które 
mogłyby wykryć tego typu zagrożenia.

Żywienie genetycznie modyfikowane,  
a prawo – czy spełnia kryteria bezpie-
czeństwa?
Do niedawna jedyną dopuszczoną do uprawy 

w Unii Europejskiej (UE) odmianą GM była 
kukurydza MON810 wytwarzająca toksynę Bt. 
W 2009 r. Komisja Europejska zezwoliła na 
uprawę zmodyfikowanego ziemniaka „Amflora” 
stworzonego na potrzeby przemysłu papier-
niczego. W Polsce obowiązuje ustawa Prawo  
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
z 22 czerwca, 2001 r., która nie reguluje kwestii 
komercyjnych upraw odmian GM. Istnieje luka 
prawna, gdyż obowiązuje, co prawda zakaz ob-
rotu genetycznie modyfikowanym materiałem 
siewnym, ale możliwy jest indywidualny import. 
To powoduje, że zachęcani intensywną reklamą 
rolnicy sprowadzają i wysiewają odmiany GM, 
przede wszystkim kukurydzę MON810, ale 
prawdopodobnie również odmiany Roundup Re-
ady (odporne na herbicyd), które nie są dopusz-
czone do uprawy w UE. Obecnie zakaz upraw 
kukurydzy MON810 obowiązuje w przodujących 
krajach rolniczych – Francji i Niemczech, a także 
w Luksemburgu, Grecji, Austrii, na Węgrzech, 
w Bułgarii i we Włoszech. Irlandia oraz Walia 
prawie w 100% objęte są strefą wolną od GMO, 
zaś Anglia w blisko 50%. Także w Szwajcarii 
obowiązuje moratorium na uprawy GMO.

Jak widać stosowanie inżynierii genetycznej 
może nieść ze sobą różne skutki. Na zagadnie-
nie to należy, zatem patrzeć możliwie szeroko 

i uwzględniać wszelkie opcje i aspekty. Na 
pewno inżynieria genetyczna ma przyszłość,  
o czym przekonują jej pierwsze sukcesy, choćby 
te związane z zahamowaniem w organizmach 
zmian nowotworowych. Najważniejsze wydaje 
się jednak ustalenie w tym obszarze badań gra-
nic, których pod żadnym pozorem nikomu nigdy 
nie wolno będzie przekraczać. Dopóki tak wiele 
sprzeczności i niejasności towarzyszy kwestii 
upraw GM oraz żywności wytworzonej z od-
mian genetycznie modyfikowanych, wydaje się, 
że w sferze legislacji należy bezwzględnie kiero-
wać się zasadą przezorności. Równolegle należy 
zapewnić możliwość prowadzenia niezależnych 
i rzetelnych badań nad odległymi skutkami spo-
żywania żywności GM przez ludzi i zwierzęta  
i nad wpływem roślin GM na środowisko, a także 
obserwować, jak kształtuje się bilans zysków  
i strat dla rolników i społeczeństw w tych kra-
jach, które dopuszczają komercyjne uprawy 
odmian roślin genetycznie modyfikowanych.

mgr inż. Paulina Topolińska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy
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Zmiany w systemie chowu bydła i tech-
nologii żywienia zadecydowały, że ki-

szonka z kukurydzy stała się powszechnie sto-
sowaną paszą objętościową, niezależnie od pory 
roku. Stosowana jest ona w tradycyjnym żywie-
niu lub jako składnik dawki pokarmowej w sys-
temie żywienia TMR lub PMR w ciągu całego 
roku. Rolnicy wiedzą, że produkcja mleka bez 
udziału kiszonki z kukurydzy w dawce pokar-
mowej, szczególnie przy wysokiej wydajności 
jest praktycznie niemożliwa. Spowodowało to 
zwiększenie zapotrzebowania na tą kiszonkę.

Kiszonka jest również doskonałym substra-
tem do uzyskania dużej ilości biogazu w proce-
sie fermentacji metanowej. Może być ona stoso-
wana jako monosubstrat lub w mieszaninie z in-
nymi substratami do sporządzenia kosubstratu. 
Zapewnia stabilną produkcję biogazu w ciągu 
całego roku. Zawartość wody w kiszonce na po-
ziomie około 700 kg/t, ogranicza pobranie wody 
dla agrobiogazowni z naturalnych źródeł np.  
z wodociągu, co obniża koszty funkcjonowania 
zakładu.

W warunkach klimatycznych Polski, głów-
nym celem uprawy kukurydzy jest wykorzy-
stanie całych roślin kukurydzy do produkcji ki-
szonki na paszę dla przeżuwaczy lub substrat dla 
biogazowni. Przygotowanie kiszonki z kukury-
dzy z przeznaczeniem na biogaz nie ustępuje 
poprawnemu sporządzaniu kiszonki dla bydła, 
jednak występują pewne szczegóły, które nale-
ży uwzględnić. Ważnym elementem w uprawie 
kukurydzy dla potrzeb biogazowni jest właści-
wy dobór odmian, termin zbioru i rozdrobnienie 
zakiszanej masy, oraz dobór właściwych dodat-
ków ułatwiających proces zakiszania.

Dobór odmiany

Do uprawy na kiszonkę dla bydła w plonie 
głównym, najlepsze są odmiany średnio 

wczesne (FAO 210-240) i średnio późne (FAO 
250-290). Odmiany te odznaczają się wysokimi 
plonami suchej masy i dużym udziałem kolb w 
ogólnym plonie. Na uwagę zasługują mieszańce 
odmian o nazwie „stey Green”, charakteryzują-
ce się przedłużoną fazą zieloną liści i łodyg do 
pełnej dojrzałości ziarna. Dłuższa faza zielona 
wpływa na lepsza strawność składników po-
karmowych oraz większą odpornością roślin na 
fuzariozę. Stwarza to możliwości lepszego roz-
drobnienia, jak również na lepsze ugniecenie – 
zagęszczenie zakiszanej masy w silosie, co ma 
wpływ na lepszą stabilność tlenową kiszonki.

Zalecana jest uprawa mieszańców tzw. liścia-
stych, o zwiększonej ilości liści powyżej kolby, 
większej wilgotności ziarna i całej rośliny. Na 
uwagę zasługują mieszańce niskoligninowe. Ki-
szonka z tych mieszańców odznacza się lepszą 
strawnością włókna i NDF oraz wykazuje ko-
rzystny wpływ na pobranie suchej masy i pro-
dukcyjność krów. 

Do produkcji biogazu najlepszy substrat uzy-
skuje się przy zawartości suchej masy w całej 
roślinie kukurydzy na poziomie 28-35%. W tym 
okresie wegetacyjnym roślina jest w stanie two-
rzenia kolb i wypełniania ich ziarnem. Biomasa 
cechuje się wówczas optymalnym dla produkcji 
biogazu stosunkiem części wegetatywnych do 
generatywnych. W procesie fermentacji meta-
nowej z 1 kg strawnych składników ścian ko-
mórkowych (składników włókna surowego), 
uzyskuje się więcej metanu niż z 1 kg skrobi  
i cukrów. Dlatego zmiany jakie zachodzą w za-
wartości składników w czasie wegetacji kuku-

Kilka praktycznych porad kiszenia zielonki z całych roślin 
kukurydzy by uzyskać więcej „netto z brutto”

Przy sporządzaniu kiszonek obowiązuje zasada, że „brutto” to wyprodukowana lub zakupio-
na biomasa, a sporządzona kiszonka stanowi wartość „netto”, która może być wykorzystywana 
do wytwarzania produktów spożywczych np. mleko, żywiec i inne lub do zamiany na zieloną 
energię np. biogaz. Dlatego głównym celem kiszenia jest przestrzeganie zasady „więcej netto 
z brutto”. Należy zastosować taką technikę i technologię sporządzania kiszonki, by uzyskać 
maksymalny efekt „netto”. Prawidłowo sporządzona kiszonka spełnia wymagania stabilnej, 
smacznej i higienicznej paszy dla przeżuwaczy, jak również wartościowego substratu dla bak-
terii fermentacji metanowej przy produkcji biogazu. Szczególnie dotyczy to kiszonki z całych 
roślin kukurydzy, którą można zamienić na „pełen talerz, pełen żłób dobrej paszy lub pełen 
zbiornik paliwa”.
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rydzy, decydują o ilości uzyskiwanego metanu. 
W początkowym okresie wegetacji powstają czę-
ści wegetatywne rośliny, które zawierają węglo-
wodany strukturalne – włókno surowe. Pod ko-
niec rozwoju kukurydzy następuje gromadzenie 
skrobi w ziarnie, jak również lignifikacja włókna 
surowego. Wzrost zawartości skrobi i związków 
lignino-celulozowych powoduje, że substrat jest 
mniej przydatny do fermentacji metanowej, co 
powoduje powstawanie mniejszej ilości metanu. 
Przy zawartości 28-35% suchej masy w kiszonce, 
uzyskuje się 370-380 LNCH4/kg SSO. Z kiszonki 
o zawartości powyżej 35% suchej masy uzysku-
je się tylko 330-350 LNCH4/kg SSO. Z kiszonki 
w dojrzałości mlecznej ziarna uzyskano od 312 
do 365 LNCH4/kg SSO, zaś w pełnej dojrzałości 
od 268 do 286 LNCH4/kg SSO.

Odmiany kukurydzy o wyższej 
liczbie FAO, zbierane przy zawar-
tości suchej masy w całej roślinie 
na poziomie około 30%, są lepszym 
substratem do produkcji biogazu, niż 
odmiany wczesne zbierane przy za-
wartości suchej masie 40-45%. Przy 
uprawie kukurydzy na kiszonkę dla 
bydła, występuje zjawisko odwrot-
ne, bardziej pożądane są odmiany 
wczesne i średnio wczesne niż późne, 
zbierane przy zawartości su-
chej masy 40-45%. Zaleca się 
na biogaz mieszańce odmian  
o 30-50 punktów więcej w licz-
bie FAO, niż mieszańce prze-
znaczone na kiszonkę dla bydła. 

Z odmian późnych kukury-
dzy, które dają plon 180 dt su-
chej masy, można z 1 hektara 
wyprodukować 6759 Nm3 CH4. 
Przy odmianach wczesnych 
uzyskuje się tylko 160 dt suchej 
masy, co pozwala wyproduko-
wać 5520 Nm3 CH4/ha. Różnica 
z 1 hektara uprawy wynosi 1239 
Nm3 CH4, co odpowiada produkcji 4708 kWh 
energii elektrycznej.

Termin zbioru

Wcześniejszy zbiór kukurydzy na ki-
szonkę nie jest wskazany, ze względu 

na niskie plony zielonej masy. Powoduje to ni-
ską wydajność biogazu z powierzchni uprawy 
(tabela 1). Dodatkowo w roślinach jest wysoką 
zawartość wody, co podnosi koszty transpor-
tu zbieranej masy z pola do silosu i powoduje 
wyciekanie soku z zakiszanego surowca. Naj-
wyższą wydajność biogazu uzyskuje się przy 
dojrzałości woskowej ziarna, przy zawartości 
metanu 54%.

Plony zbieranej biomasy mają decydujący 
wpływ na ilość uzyskiwanego metanu. W tabeli 
4 przedstawiono wpływ plonu biomasy różnych 
odmian kukurydzy na wydajność metanu. Dla-
tego przy doborze odmian kukurydzy do upra-
wy na biogaz należy kierować się wielkością 
plonu biomasy.

Uprawa kukurydzy z przeznaczeniem na ki-
szonkę do produkcji biogazu, wymaga specjal-
nych odmian, innych od odmian paszowych. 
Odmiany te, określane pojęciem „kukurydza 
biogazowa”, muszą dawać wysokie plony bio-
masy, która łatwo ulega fermentacji metanowej.

Faza wegetacji –
dojrzałość ziarna

 Zawartość 
suchej 

masy %

 
Udział kolby 

w suchej 
masie całej 
rośliny %

 
energetyczna 

kg
JPM

 

Mleczna 20,1 35,0  0,19  1,29

Mleczno-woskowa 25,1 42,9  0,25  1,70

Woskowa 29,5

 
49,4

 
0,33

 
2,24

Początek pełnej 36,2 55,9 0,37 2,54

Tabela 1. Wpływ terminu zbioru zielonki z kukurydzy na udział kolby 
                 w suchej masie całej rośliny  i wartość energetyczną 
                 (obliczenia własne)

Parametr
Faza wegetacji – dojrzałość ziarna

mleczna

 

początek 
woskowej

 

woskowa pełna

Sucha masa (%)

 
21,9

 
27,8

 
32,6

 
40,1

Substancja organiczna (% SM)
 

95,7
 

94,8
 

94,7
 

96,3

Produkcja biogazu (lN/kg SO) 578  651  642  593

Plon zielonej masy (t/ha)
 

45
 

50
 

55
 

45

Plon biogazu (Nm3/t ŚM)

 
121

 
171

 
198

 
229

Plon biogazu (Nm3/ha)

 

5445

 

8550

 

10890

 

10305

Zawartość metanu w biogazie (%) 51,9 51,9 54,0 54,0

Tabela 2. Wpływ fazy wegetacji kukurydzy zbieranej na kiszonkę na produkcję 
                 biogazu (Podkówka,W., Podkówka Z., 2014) 
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Długość sieczki

Zielonka przeznaczona do zakiszania 
powinna być dobrze rozdrobniona, co 

umożliwia dokładne jej ubicie, a tym samym 
pozbycie się resztek powietrza znajdującego się 
pomiędzy roślinami. Zapewnia to stworzenie 
optymalnych warunków do przebiegu procesu 
fermentacji. Dobrej jakości kiszonka stanowi 
lepszy substrat do produkcji biogazu. Dobrze 
rozdrobniony materiał jest szybciej rozkładany 
przez mikroorganizmy w komorze fermentacyj-
nej, co przyspiesza produkcję biometanu.

Kukurydza przeznaczona na biogaz powinna 
być cięta na sieczkę o długości od 4 do 8 mm. 
Uzysk biogazu z kukurydzy pociętej na sieczkę 
o długości 4 mm wynosił 0,610 Nm3/kg SSO, 
zaś tylko 0,560 przy długości sieczki 20 mm. 

Zmniejszenie długości cięcia kukurydzy z 17 
do 6 mm powoduje wzrost wydajności metanu  
o 3-13%, w zależności od odmiany i terminu 
zbioru. Szczególnie duży wpływ krótkiego po-
cięcia sieczki na wzrost wydajności obserwowa-
no przy późnym zbiorze kukurydzy. 

Pomimo korzystnego wpływu dokładnego 
rozdrobnienia substratu na powstawanie bioga-

zu należy pamiętać, że krótkie cięcie zbieranej 
zielonki powoduje zwiększone zużycie paliwa 
przez sieczkarnię. Dlatego dobrze jest przepro-
wadzić analizę korzyści i strat wynikających  
z rozdrobnienia substratu do biogazowni. 

Długość sieczki kukurydzy przeznaczonej 
do zakiszania na paszę powinna być dostoso-
wana do systemu zadawania paszy dla krów. 
Przy tradycyjnym systemie żywienia długość 
sieczki powinna wynosić poniżej 10 mm. Wów-
czas ziarno w 90% jest uszkodzone i jego straty  
w kale są minimalne. Gdy sieczkarnia jest wy-
posażona w zgniatacz, to długość sieczki może 
wynosić 10-15 mm. Przy żywieniu za pomocą 
wazów paszowych, zielonka powinna być roz-
drobniona na sieczkę o długości 20-30 mm, 
gdyż w trakcie wybierania kiszonki za pomocą 
frezu i mieszania miksu, następuje dodatkowe 
rozdrobnienie. 

Straty – decydują o wartości „netto”

Ważnym czynnikiem decydującym  
o uzyskaniu wysokiej wartości „net-

to” w produkcji kiszonki, są straty. Rozmiar 
strat jest zróżnicowany. Niektóre są związane 
z procesem fermentacyjnym i są nieuniknione, 
zaś inne związane z procesem przygotowania 
surowca do zakiszania lub wybierania kiszon-
ki, są zmienne i uzależnione od precyzji wyko-
nanych zabiegów. Rozmiar tych strat decyduje  
o wielkości „netto” czyli jakie ponosimy koszty. 
W tabeli 4 podano jakie ponosimy koszty przy 
stratach w wysokości 12% w zależności od zbio-
ru biomasy całych roślin kukurydzy. W Polsce 

Zawartość suchej 
masy w % w całej 

roślinie

Zbiór na paszę 
dla przeżuwaczy

 
Zbiór 

na biogaz

< 28 do 10  6-8

28-33 6-8

 
3-5

> 33 6 4

Tabela 3. Optymalna długość sieczki w mm w zależności 
                od fazy wegetacji kukurydzy (Thaysen, 2014)

Wyszczególnienie 
Wydajność biomasy w dt/ha 

450 500 550 600 650 

Straty przy zbiorze, kiszeniu i wybieraniu (%) 12 12 12 12 12 

Plon suchej masy (dt/ha) 144 160 176 192 208 

Biomasa uzyskanej kiszonki  (dt/ha) 396 440 484 528 572 

Straty biomasy 

Sucha masa uzyskanej kiszonki (dt/ha)

(dt/ha) 54

127

 

 

60

141

 

 

66

155

 

 

72

169

 

 

78

183

 

 

Straty suchej masy (dt/ha) 17 19 21 23 25 

Koszty wyprodukowania kiszonki minus dotacja (zł/ha) 3974 4152 4328 4514 4707 

Wartość uzyskanej kiszonki (zł/ha) 3497 3654 3809 3972 4142 

Koszty strat (zł/ha) 477 498 519 542 567 

Tabela 4. Koszty strat przy produkcji kiszonki z całych roślin kukurydzy w zależności o wysokości zbioru biomasy. 
                 Zawartość suchej masy w zbieranej biomasie 32 % (obliczenia własne)
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wielkość strat powstałych przy zbiorze, kiszeniu 
i wybieraniu kiszonki z całych roślin kukury-
dzy szacuje się na 8 do 15%, średnio 12%.

Z wyliczeń wynika, że koszty strat wyrażone 
w PLN w zależności od plonu biomasy, wahają 
się od 477 do 567 zł/ha; średnio 521. W tabeli 5 
przedstawiono rodzaje strat i ich rozmiar w za-
leżności od plonu biomasy. Szczególnie dążyć 
należy do ograniczania strat powstałych w pro-
cesie fermentacji, procesie wyciekającego soku  
i tlenowej stabilności. Straty te w dużym stop-
niu uzależnione są od prawidłowej techniki  
i technologii sporządzania kiszonki. Przy nie-
prawidłowym zakiszaniu całych roślin kukury-
dzy, koszty strat szacowane są na kwotę od 1420 
do 1645 zł/ha w zależności od plonu biomasy.

Tlenowa stabilność kiszonki – ważny 
wskaźnik oceny trwałości

W wielu gospodarstwach żywienie bydła 
oparte zastosowano na systemie TMR 

lub PMR, w którym kiszonka z kukurydzy jest 
podstawowym składnikiem pasz objętościo-
wych dawki pokarmowej. W miesiącach let-
nich, w kiszonce, po otwarciu zbiornika i jej co-
dziennego wybierania, zachodzi proces wtórnej 
fermentacji, który jest spowodowany rozwojem 
drożdży i grzybów. Wydziela się dużo ciepła, 
co powoduje wzrost temperatury kiszonki. Za-
grzewanie się kiszonki powoduje straty skład-
ników pokarmowych oraz powstawanie różnych 
metabolitów, szkodliwych dla zdrowia zwierząt. 
Fakty te zadecydowały, że zaczęto stosować do-
datki pozwalające produkować kiszonki, które 

nie będą ulegały procesowi wtórnej fermentacji 
w miesiącach letniego ich skarmiania, czyli ki-
szonki o podwyższonej stabilności.

Wyróżnia się dwie grupy dodatków sterują-
cych proces fermentacji przy zakiszaniu pasz, 
które zapewniają wyprodukowanie kiszonki 
dobrej i ograniczają proces wtórnej fermentacji:
–  mikrobiologiczne – zawierające liofilizowa-

ne bakterie głównie kwasu mlekowego, bez 
lub z dodatkami innych substancji stymulu-
jących proces fermentacji,

–  chemiczne – o selektywnym działaniu na 
mikroorganizmy występujące w zakiszanej 
biomasie, zawierające niskocząsteczkowe 
kwasy organiczne lub ich sole.
Dodatki mikrobiologiczne przeznaczone do 

zakiszania pasz, określa się terminem „inoku-
lant”. Zawiera on głównie ho-
mofermentacyjne, jak również 
heterofermentacyjne bakterie 
kwasu mlekowego. Bakterie 
kwasu mlekowego wprowadzo-
ne do zakiszanej biomasy, w 
pierwszych godzinach fermen-
tacji opanowują środowisko, 
eliminując inne bakterie. Dzięki 
temu dominującym procesem 
jest fermentacja mlekowa. Wy-
produkowany kwas mlekowy 
ma właściwości konserwujące, 
zaś zakiszana biomasa nie ule-
ga procesowi gnicia. Kwas mle-

kowy nie posiada właściwości ograniczających 
rozwój populacji drożdży i grzybów pleśnio-
wych. Organizmy te znoszą wysokie stężenie 
kwasu mlekowego, które wykazują aktywną 
działalność przy dostępie powietrza. Proces ten 
ma miejsce przy wybieraniu kiszonki, zwłasz-
cza w okresie letnim. Właściwości ogranicza-
nia rozwoju drożdży i grzybów posiada kwas 
octowy i propionowy, produkowane przez bak-
terie kwasu mlekowego heterofermentacyjne. 
Lepszym inhibitorem ograniczającym rozwój 
drożdży i grzybów jest kwas propionowy niż 
kwqs octowy. Kwas octowy w żwaczu krowy 
jest zamieniany na metan, który jest emitowany 
do środowiska. Z tych względów powstawanie 
kwasu octowego w kiszonkach przeznaczonych 
dla bydła jest niepożądane, zaś wskazane dla ki-
szonek na biogaz. W tym przypadku powstają-

Rodzaj strat

Straty 
suchej 
masy

%

Plon biomasy zielonki z kukurydzy 
dt/ha

450 550 650

Straty (zł/ha)

Polowe przy zbiorze
 

1-5
 

40-200
 

43-215 47-235

Oddychanie resztkowe 
biomasy w silosie

1-2 40-80  43-86 47-94

Fermentacyjne 5-10
 

200-400
 

215-430 237-470

Wyciekającego soku

 
0-8

   
0-320

   
0-344 0-376

Tlenowa stabilność 0-10 0-400 0-430 0-470

Razem 7-35 280-1420 301-1505 329-1645

Tabela 5. Straty suchej masy i koszt strat przy produkcji kiszonki z całych roślin 
                kukurydzy w zależności od rodzaju strat i wydajności biomasy. 
                32% (obliczenia własne)Zawartość suchej masy w zbieranej zielonce 
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cy metan z kwasu octowego jest magazynowany  
w zbiorniku i może być zamieniony na „zieloną 
energię”. 

Dodatki chemiczne o działaniu selektywnym 
na drobnoustroje, dodane do zakiszanej bioma-
sy, ograniczają działalność drożdży, grzybów 
pleśniowych, bakterii kwasu masłowego, Sal-
monelli, Coli i innych, zaś w stosunku do bak-
terii kwasu mlekowego prawie nie wykazują 
ujemnego działania.

Niektóre inokulanty stosowane przy zakisze-
niu, zawierają w swoim składzie oprócz bakterii 
kwasu mlekowego, dodatek soli kwasu nisko-
cząsteczkowego np. sól sodowa kwasu benzo-
esowego, lub propionowego, względnie mrów-
kowego.

Podsumowanie

Podstawowymi czynnikami decydującymi 
o uzyskaniu wysokiego wskaźnika „net-

to z bruto” przy wykorzystaniu całych roślin 
kukurydzy na kiszonkę dla bydła lub na biogaz 
mają plony zbieranej biomasy kukurydzy, za-
wartość w niej suchej masy oraz prawidłowa 
technika i technologia sporządzania kiszonki. 
Dobór odmian i terminu zbioru jest uzależniony 
od kierunku użytkowania kiszonki. Innymi pa-
rametrami winna się cechować odmiana prze-
znaczona do uprawy na kiszonkę dla bydła, zaś 
innymi odmiana biogazowa. Przy zakiszaniu 
należy stosować inokulant zawierający bakterie 
kwasu mlekowego i sole kwasów organicznych 

Wyszczególnienie 
Sucha 

masa g/kg 
pH 

Zawartość kwasów % Etanol 
g/kg SM 

Stabilność 
godziny mlekowy octowy masłowy 

Kiszonka bez dodatków 292 4,22 3,09 1,29 0,03 18,82 46 

Kiszonka z dodatkiem: 

L. buchneri 296 4,55 3,85 2,52 0,01 16,85 75 

L. buchneri + benzoesan/sorbian 308 4,06 3,08 1,66 0,01 6,85 123 

L. plantarum + L.lactis + E. faecium + 
P. acidilactici  

306 4,11 3,36 1,45 0,01 10,10 86 

L. plantarum + L.lactis + E. faecium + 
P. acidilactici + benzoesan/sorbian  

304 4,03 3,25 1,26 0,01 6,25 131 

L. plantraum 306 4,06 3,43 1,58 0,01 8,28 75 

L. plantraum + benzoesan/sorbian 320 4,02 3,24 1,36 0,01 6,42 126 

Kwas mrówkowy + kwas propionowy + 
kwas benzoesowy + mrówczan amonu 

315 3,89 2,09 0,97 0,00 10,65 124 

Tabela 6. Tlenowa trwałość kiszonek z kukurydzy sporządzonych z różnymi dodatkami (zestawienie własne na podstawie 
                 różnych publikacji)

niskocząsteczkowych. Stosowanie inokulantu 
zawierającego szczep bakterii L. buchneri nale-
ży ograniczyć, ponieważ powstający w kiszonce 
kwas octowy, w żwaczu krowy jest metabolizo-
wany do metanu i emitowany do środowiska, co 
powoduje zwiększenie produkcji gazów cieplar-
nianych.

Zapewne Czytelnicy będą mieli uwagi  
i inny pogląd na przedstawiony problem. Będę 
wdzięczny za rzeczowe uwagi, które pozwolą na 
wypracowanie właściwego poglądu na użytko-
wanie kukurydzy. Należy pamiętać, że kiszonka 
z całych roślin kukurydzy stała się „towarem”, 
który można zamienić na środki żywności lub 
energię. 

prof. dr hab. Witold Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

w Bydgoszczy
Zakład Żywienia Zwierząt i Gospodarki  

Paszowej
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Powstająca w procesie fermentacji meta-
nowej masa pofermentacyjna z punktu 

widzenia wartości nawozowej jest cennym pro-
duktem. Zazwyczaj postrzegana jest ona jednak 
jako uciążliwy odpad, tymczasem jej nawozo-
we wykorzystanie przynosi wymierne korzyści 
ekonomiczne dla rolników, jak i środowiskowe, 
w odniesieniu do ochrony zasobów wodnych 
i glebowych. Zagospodarowanie takiej ilości 
płynnej masy może nastręczać kłopoty, zarówno 
logistyczne, jak i prawne. Zgodnie z obowiązują-
cym prawem substancja pofermentacyjna może 
być klasyfikowana jako odpad lub jako produkt 
uboczny – nawóz organiczny. 

Poferment jako nawóz organiczny 

Pod względem zawartości materii orga-
nicznej masa pofermentacyjna spełnia 

kryteria stawiane nawozom organicznym (zgod-
nie z ustawą o nawozach i nawożeniu). W prak-
tyce oznacza to, że jej stosowanie pozytywnie 
wpływa na właściwości fizykochemiczne gleb. 
Przefermentowana materia organiczna, jaką jest 
masa pofermentacyjna zawiera znaczny udział 
składników pokarmowych w formach mine-
ralnych, bezpośrednio dostępnych dla roślin. 

Dotyczy to m.in. azotu, gdzie forma amonowa 
(N-NH4) stanowi nawet ok. 80% azotu ogólne-
go. Dla porównania w popularnym nawozie na-
turalnym jakim jest obornik, udział ten wyno-
si ok. 10-15%. Wysoki udział formy amonowej  
w masie pofermentacyjnej stanowi wiele korzy-
ści: jest to forma, którą rośliny mogą bezpośred-
nio pobrać i wbudować w związki organiczne, 
dzięki czemu efekt plonotwórczy uwidoczni się 
wcześniej, w porównaniu np. do obornika lub 
kompostu, który po zastosowaniu do gleby musi 
poprzez działanie mikroorganizmów glebowych 
ulec procesom mineralizacji i humifikacji, aby 
rośliny mogły pobrać składniki w nim zawarte. 
Po drugie wysoki udział formy amonowej ogra-
nicza proces eutrofizacji, który jest szkodliwy 
dla organizmów żyjących w zbiornikach wod-
nych. Na podstawie badań laboratoryjnych moż-
na przyjąć, że rozkładowi ulega 30-60% suchej 
masy organicznej zawartej w substratach. Pro-
dukcja pofermentu stanowi ok. 85% masy sub-
stratów. Dokładny skład chemiczny masy pofer-
mentacyjnej uzależniony jest od rodzaju użytych 
do fermentacji metanowej substratów. Wartość 
nawozowa pofermentu określona jest w tabeli 
1 na podstawie badań przeprowadzonych przez 
KTBL w Darmsztad k/Frankfurtu nad Menem. 

Poferment z biogazowni rolniczej nawozem dla rolnictwa
Funkcjonowanie biogazowni rolniczych wiąże się z powstawaniem dużej ilości masy pofer-

mentacyjnej, nazywanej pofermentem. Jej ilość odpowiada w przybliżeniu masie substratów 
wykorzystanych w procesie fermentacji w biogazowni. W niektórych biogazowniach masa po-
fermentu może być mniejsza, jeżeli część cieczy technologicznej zawracana jest jako woda pro-
cesowa do komór fermentacyjnych. 

Substraty

 Udział 
substratów 

(%)
 

Zawartość 
suchej 

masy (%)
 

Koncentracja składników 

 

w pofermencie

  

(kg/m3

 

świeżej masy)

N ogólny
 

N -
 

NH4

 
P2O5

 

K2O

Kiszonka z kukurydzy (35% s.m.)
 

+ gnojowica bydlęca (8% s.m.)
 70

 

30
 9,0

 
5,8

 
3,8

 
2,3

 
9,1

Kiszonka z kukurydzy (35% s.m.)
 

+ gnojowica świńska (6% s.m.) 
40 

60 
6,3  5,5  3,6  2,6  5,2

Kiszonka z kukurydzy (35% s.m.) 
+ kiszonka GPS z żyta (29,4% s.m.) 

80 
20 

10,9  7,0  4,6  2,8  11,1

Kiszonka z kukurydzy (35% s.m.) 
+ gnojowica świńska (6% s.m.) 
+ ziarno pszenicy (86,6% s.m.)

 

85 
10 
5
 

10,5  7,5  4,9  3,6  10,1

Kiszonka z kukurydzy (35%
 

s.m.)
 + gnojowica bydlęca (8% s.m.)

 + kiszonka z traw (25% s.m.)
 

40
 55
 5
 

7,5
 

5,5
 

3,6
 

2,1
 
8,1

Gnojowica bydlęca (8% s.m.) 100 5,1 5,0 3,3 1,8 6,5

Faustzahlen Biogas, KTBL, Darmstadt, 2007
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Zasady rolniczego wykorzystania masy po-
fermentacyjnej z biogazowni rolniczych zo-
stały znacząco złagodzone w porównaniu do 
wcześniej obowiązujących przepisów. Ułatwiło 
to rolnicze zagospodarowanie pofermentu, bez 
konieczności kosztownych i uciążliwych badań. 
Wymogi wynikające z ustawy o nawozach i na-
wożeniu (Dz.U. 2007, nr 147, poz. 1033 z późn. 
zm.) to przede wszystkim ograniczenie dawki 
azotu wprowadzanego w nawozach naturalnych 
w ciągu roku do 170 kg N/ha. Z całą pewnością 
można stwierdzić, że jeżeli do fermentacji użyto 
typowo rolniczych substratów, typu gnojowica, 
obornik, kiszonka z kukurydzy itp., lub produk-
tów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego 
(np. wywar gorzelniany, serwatka, wysłodki, itp.) 
to masa pofermentacyjna będzie bezpiecznym  
i cennym nawozem. Pozostałości pozostające po 
zakończeniu procesu fermentacji w biogazowni 
ujęte są w katalogu odpadów pod nazwą „prze-
fermentowany odpad z beztlenowego rozkładu 
odpadów zwierzęcych i roślinnych” o kodzie 
19 06 06 oraz „ciecze z beztlenowego rozkładu 
odpadów zwierzęcych i roślinnych” o kodzie  
19 06 05 (Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu od-
padów – Dz.U. nr 112, poz. 1206). Odpady te do-
puszczone są do „rozprowadzania na powierzch-
ni gleby w celu jej nawożenia lub ulepszenia”, 
zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie procesu 
odzysku R10 (Dz.U. z 2011 r. nr 86, poz. 476).  
W załączniku do tego rozporządzenia znajdu-
je się wykaz odpadów, wraz z kodami, a także 
szczegółowe warunki stosowania. W zakresie 

pozostałości pofermentacyjnej w załączniku 
znalazły się obydwa skategoryzowane odpady. 
Rozporządzenie obwarowuje stosowanie tych 
odpadów do użyźniania gleby wieloma szcze-
gółowymi wymogami, aczkolwiek większość 
z nich nie dotyczy pofermentu powstającego  
w biogazowniach rolniczych. Ustawodawca 
określił to poprzez wyłączenie „substancji po-
wstających w procesie beztlenowego rozkładu 
obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślin-
nych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa 
rolno-spożywczego” z większości badań i ogra-
niczeń, jakie obowiązują odpady pofermentacyj-
ne przed zastosowaniem na polach.

Z dziesięciu warunków, jakie stawiane są od-
padom pofermentacyjnym, te pochodzące z bio-
gazowni rolniczych spełniać muszą tylko trzy: 
–  są spełnione zasady dla nawozów naturalnych 

określone w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r.  
o nawozach i nawożeniu,

–  odpady są stosowane równomiernie na całej 
powierzchni gleby,

–  rozprowadzanie na powierzchni ziemi odby-
wa się tylko do głębokości 30cm.
Ponadto należy wiedzieć, że Rozporządze-

nie w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2008,  
nr 119, poz. 765 z późn. zm.) nakłada obowiązek 
przeprowadzania badań nawozów organicznych 
pod kątem ich przydatności do nawożenia gleb  
i roślin. Badania powinny być prowadzone przez 
co najmniej jeden sezon wegetacyjny. Badania 
takie nie są wymagane, jeżeli w wyniku badań 
fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych 

Foto 1. Zbiorniki fermentacyjne biogazowni rolniczej (wstępny, właściwy i gromadzący poferment)  
– Biogazownia rolnicza w Rybołach k/Białegostoku
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lub biologicznych oraz na podstawie przedło-
żonej technologii produkcji lub informacji o su-
rowcach zastosowanych do wytwarzania nawo-
zu stwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny 
do nawożenia lub rekultywacji gleb. W nawo-
zach organicznych limitowane są dopuszczalne 
zawartości zanieczyszczeń (przede wszystkim 
metali ciężkich), określono też minimalne za-
wartości składników nawozowych zarówno dla 
nawozów stałych, jak i płynnych. Określono 
również zakres badań pod kątem obecności pa-
sożytów jelitowych i chorobotwórczych bakterii, 
których obecność jest niedopuszczalna w masie 
pofermentacyjnej. Badania pofermentu pod ką-
tem przydatności do rolniczego wykorzystania 
w rolnictwie wykonują laboratoria posiadające 
stosowne uprawnienia (świadectwa certyfika-
cyjne), których wykaz zawiera przywołane wy-
żej rozporządzenie. 

Terminy stosowania masy pofermentacyjnej 
oraz zalecenia nawozowe dotyczące ustalania 
dawek pofermentu są identyczne jak dla na-
wozów naturalnych; stosowanie na polach od  
1 marca do 30 listopada, maksymalna dawka 
azotu 170 kg N/ha.

Poferment może być stosowany na grun-
tach ornych pod wszystkie rośliny uprawy 
polowej (zboża, kukurydza, rzepak, rośliny 
pastewne i przemysłowe) w dawkach:

pod oziminy 20-30 m3/ha,
pod rośliny jare 30-40 m3/ha.
Przykładowo jeżeli biogazownia posiada 

do zagospodarowania określoną ilość pofer-
mentu rocznie, to w badaniach określa się za-
wartość azotu w pofermencie i jeżeli jest rów-
na  5kg/tonę to na 1ha użytków rolnych można 
zastosować maksymalnie (170:5=34×1000 = 
34000 kg = 34 tony pofermentu). Zaleca się 
stosowanie przedsiewne, poprzez rozprowa-
dzanie na polu za pomocą rozlewaczy wypo-
sażonych w węże rozlewowe, płytki rozbry-
zgowe lub aplikatory doglebowe. Ważnym jest 
przykrycie lub zmieszanie z glebą pofermentu 
najlepiej bezpośrednio po rozprowadzeniu na 
polu lub nie dłużej jak następnego dnia.

Sposoby wykorzystanie pofermentu – 
ze względu na niską zawartość suchej masy 
w masie pofermentacyjnej (3-10%) w celu 
zmniejszenia objętości zbiorników (lagun) 
potrzebnych do magazynowania poferementu 
posiadacze nowych biogazowni decydują się 

na separowanie masy pofermentacyjnej. W efek-
cie przepuszczenia pofermentu przez urządzenia 
odwirowujące lub prasę odwadniającą uzyskuje 
się dwie frakcje: stałą (ok. 30% s.m.) oraz cie-
kłą, którą często traktuje się jako ciecz techno-
logiczną wykorzystywaną do rozcieńczania sub-
stratów lub jako wodę do deszczowania upraw. 
Takie rozwiązania technologiczne wpływają nie 

Foto 4.  Granulat nawozowy

Foto 2. Masa fermentacyjna w trakcie procesu technologicznego

Foto 3. Masa pofermentacyjna – poferment
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tylko korzystnie na proces technologiczny w bio-
gazowni rolniczej, ale także zmieniają wartość 
nawozową uzyskiwanego pofermentu. Frakcja 
stała składa się ze strukturalnych części mate-
rii organicznej, zawiera znaczne ilości celulozy 
i ligniny – przez co ma wysokie zdolności po-
chłaniania wody. Zawiera także znaczne ilości 
związków mineralnych. Stosowanie tej frakcji 
na gleby zwiększa ich pojemność wodną oraz 
zawartość materii organicznej. Frakcja ciekła, 
zawiera znaczne ilości rozpuszczalnych form 
azotu, fosforu i potasu. Drugą metodą stosowaną 
w biogazowniach rolniczych jest odwadnianie,  
a następnie granulowanie i suszenie masy pofer-
mentacyjnej z wykorzystaniem ciepła otrzymy-
wanego w procesie kogeneracji. W ten sposób 
otrzymany granulat jest substytutem nawozu 
organicznego lub może być wykorzystany jako 
pelet opałowy). Kolejnym sposobem wykorzy-
stania odwodnionej masy pofermentacyjnej jest 
kompostowanie. Wymaga jednak ono spełnienia 
dwóch warunków: odpowiednia zawartość su-
chej masy (optymalnie 30-35%) oraz odpowied-
ni stosunek C:N (optymalny ok. 20-26:1).

Biogazownia rolnicza i możliwości współ-
pracy z rolnikami

Należy stwierdzić, że biogazownie rolni-
cze stwarzają możliwości dla okolicz-

nych rolników w zakresie kontraktacji i uprawy 
roślin energetycznych z przeznaczeniem jako 
substrat, jak również sprzedaży nadwyżek gno-
jowicy lub obornika. Znika uciążliwość zapacho-
wa (odór), która często stanowi podstawę obaw  

i protestów społecznych w przypadku rolniczego 
wykorzystania pofermentu w porównaniu z su-
rową gnojowicą. Szacuje się, że redukcja odoru 
wynosi 80%. Stosowanie masy pofermentacyjnej 
jako nawozu organicznego pozbawionego nasion 
chwastów przynosi współpracującym z bioga-
zownią rolnikom wymierne korzyści finansowe 
w postaci zmniejszonego zapotrzebowania na 
nawozy mineralne. Dlatego też w zależności od 
przyjętych technologii w biogazowniach rolni-
czych poferment może być dostępny jako nawóz 
w postaci płynnej masy pofermentacyjnej lub  
w postaci granulatu.

Z rolniczego punktu widzenia podstawowym 
kierunkiem zagospodarowania masy pofermen-
tacyjnej powinno być stosowanie jej w celach 
nawozowych. Przemawia za tym wiele argu-
mentów. Ogólnie można stwierdzić, że masa po-
fermentacyjna łączy pozytywne cechy nawozów 
naturalnych (czy organicznych) i mineralnych, 
tzn. jest źródłem materii organicznej, która jest 
niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania 
środowiska glebowego i jednocześnie jest źró-
dłem podstawowych makro i mikroelementów 
w formach mineralnych. Podsumowując należy 
stwierdzić, że poferment z biogazowni rolniczej 
posiada polepszone właściwości nawozowe i wy-
korzystanie jego na gruntach rolnych pozytyw-
nie wpływa na wielkość uzyskiwanych plonów  
i jednocześnie poprawia bilans materii organicz-
nej w glebie. 

Opracował:
mgr inż. Eugeniusz Mystkowski

PODR Szepietowo

Seminarium szkoleniowe – Poferment nawozem dla rolnictwa
Podlaski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Fundacją na 

Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Warszawie organizuje w dniu 6 marca 2015 r. 
seminarium szkoleniowe dla  rolników, doradców, przedstawicieli biogazowni rolniczych, 

szkół rolniczych i przedsiębiorców związanych z branżą rolniczą.

Zainteresowani udziałem w nie odpłatnym seminarium szkoleniowym proszeni są  
o zgłoszenie się telefonicznie lub e-mailem do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie.
tel. 86/275 89 19 lub

e-mail: emystkowski@podr-szepietowo.pl
Liczba miejsc ograniczona – obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
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Spotkanie miało charakter wyjazdu studyj-
nego, którego celem było zapoznanie się  

z procesem technologicznym i pracą poszczegól-
nych urządzeń w pierwszej na Podlasiu bioga-
zowni rolniczej. Moc zainstalowana biogazowni 
w produkcji energii elektrycznej wynosi 1,052 
MW, energii cieplnej 1,06 MW (fot.2), bazowym 
surowcem do produkcji biogazu jest kiszonka  
z kukurydzy z własnej plantacji, obornik od 
trzody chlewnej z własnej hodowli trzody lub 
nie wielka ilość kurzeńca z sąsiadującą z bioga-
zownią hodowlą drobiu. Biogazownia jest zloka-
lizowana w Rybołach z uwagi na znajdujące się 
tuż za biogazownią pola uprawne z kukurydzą, 
która jest uprawiana z przeznaczeniem na ki-
szonkę jako substrat. Firma ADLERagro posiada 
własne gospodarstwo rolne i jedną z działalności  
w uprawach polowych jest uprawa kukurydzy na 
cele energetyczne. 

Urządzeniami widocznymi na zdjęciu bio-
gazowni rolniczej w Rybołach są trzy komory 
fermentacyjne o wymiarach:
I – 30 m średnicy i 6 m. wysokości (komora fer-

mentacyjna główna z urządze-
niem załadowczym substratu 
w postaci kontenera (fot. 3),

II – 30 m średnicy i 6 m wyso-
kości (komora fermentacyjna 
pośrednia),

III – 32 m średnicy i 8 m wyso-
kości (komora na poferment 
i na biogaz wydzielający się 
w niewielkich ilościach z po-
fermentu oraz w przypadkach 
awaryjnych zbiornik rezerwo-
wy na biogaz). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 

pochodnia spalająca nadwyżki 
biogazu praktycznie jest bardzo 
rzadko używana i dzięki temu 
nie ma strat biogazu. Komory 
fermentacyjne wyposażone są  

w mieszadła mechaniczne tj. jedno duże łopatowe 
i 3 mieszadła o regulowanej wysokości pracy. Są 
one ustawione na różnych wysokościach w zbior-
nik: jedno na dole, drugie w środku, a trzecie tuż 
pod powierzchnią. 

Proces pracy komór fermentacyjnych w któ-
rych jest wytwarzany biogaz jest biologicznie 
porównywalny z tym jaki przebiega w żołądkach 
przeżuwaczy (krowy). Namnażanie się bakterii 
produkujących biogaz w procesie fermentacji 
beztlenowej jest zależne od wielu czynników,  
a w tym utrzymania na niezmiennym poziomie 
takich parametrów jak: temperatura 380C, pH 7 
(odczyn obojętny). Poniżej 6 pH i powyżej 8 
pH fermentacja szybko zanika. Fermentacja 
metanowa jest złożonym procesem beztleno-
wym w którym bakterie rozkładają substancję 
organiczną. Populacja bakterii uczestniczących 
w fermentacji metanowej wymaga dostatecznej 
pożywki, aby rosnąć i rozmnażać się. Z tego 
względu stosunek węgla do azotu (C:N) nie po-
winien przekraczać 100:3. Wynika to z budowy 
chemicznej komórek bakteryjnych oraz faktu, 

ADLERbiogaz w Rybołach – pierwsza na Podlasiu  
biogazownia rolnicza pracuje całą parą

W dniu 15 lipca br. w ADLERbiogaz w Rybołach k/Białegostoku odbyło się spotkanie szko-
leniowe i pokaz pracy biogazowni rolniczej, która została uruchomiona w miesiącu lutym br.  
W spotkaniu uczestniczyli Dyrekcja i doradcy PODR Szepietowo z strony ADLERagro Prokurent 
i współwłaściciel Tomasz Sikorski, pracownik działu marketingu oraz Kierownik ADLERbiogaz 
Helena Paszko i Kierownik Gospodarstwa Rolnego w Rybołach.

Foto 1. Uczestnicy wyjazdu studyjnego do biogazowni rolniczej w Rybołach 
(na zdjęciu od prawej strony Pani Helena Paszko z mężem kierownikiem go-
spodarstwa, następnie Pan Prezes Tomasz Sikorski i Dyr. Marek Skarzyński, 

Dyr. Jan Zalewski i doradcy PODR Szepietowo)
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że 15% węgla w substracie jest 
asymilowane przez bakterie. Je-
żeli jednak w surowcu (substracie) 
poddawanym fermentacji znajdzie 
się zbyt dużo azotu, kumuluje 
się on w postaci amoniaku aż do 
stężenia, w którym staje się tok-
syczny dla bakterii metanowych. 
Dlatego obornik kurzy jest poda-
wany w ograniczonych ilościach. 
W związku z powyższym skład 
podawanego substratu do fermen-
tacji w przypadku zastosowania 
obornika drobiowego jest następu-
jący: dzienne (dobowe) karmienie” 
flory bakteryjnej składa się z 37 ton kiszonki  
z kukurydzy i z trzech ton obornika drobiowego. 
Dzienna produkcja biogazu: ok. 11000-11600 m3 

biogazu i na produkcję 1MWh energii elektrycz-
nej zużywane jest 480-485 m3 biogazu. Dzienna 
produkcja energii elektrycznej 23-24 MWh i na 
produkcję 1MWh zużywa się średnio ok. 1,57 
ton kiszonki z kukurydzy. 

W biogazowni wszystkie trzy zbiorniki mają 
w części górnej elastyczne komory na biogaz. 
Stożkową formę tych komór nadaje stale tłoczone 
powietrze pomiędzy dwa płaszcze elastyczne na 
każdym ze zbiorników. Podstawowym wsadem 
do biogazowni jest 90% kiszonki z kukurydzy 
i 10% obornika. W okresach jak stosowany jest 
obornik od trzody chlewnej na dobę zużywa się 
30 ton kukurydzy i 10 ton obornika. Ilość suchej 
masy w poszczególnych zbiorni-
kach w fermencie wynosi:

I  – 9%,
II  – 6%, 
III  – 3-4 %.
Drugim ważnym urządzeniem 

w biogazowni po komorach fer-
mentacyjnych, które produkuje 
energię elektryczną i cieplną są 
dwa agregaty kogeneracyjne o 
mocy 600kW i 400 kW. Silniki 
kogeneracyjne (kontener z dwo-
ma kominami na zdjęciu 2. z 
prawej strony) umieszczone są 
w zamkniętym szczelnie konte-
nerze. Inaczej mówiąc są to dwa 
silniki na biogaz współpracujące 
z generatorami prądu. Stała pra-

ca tych agregatów wyzwala duże ilości energii 
cieplnej, która obecnie jest tylko wykorzysty-
wana do podgrzewania komór fermentacyjnych  
i opracowywana jest dokumentacja techniczna na 
przesyłkę ciepła do instalacji CO do ogrzewania 
czterech budynków mieszkalnych w sąsiedztwie 
biogazowni i suszarni rzepaku i zbóż oraz kurni-
ków dla hodowcy drobiu. Nad sprawnością pracy 
poszczególnych urządzeń biogazowni czuwa 
non stop system sterowania komputerowego po-
łączony z telefonem komórkowym kierownika 
biogazowni (Fot. 4.)

W sytuacjach zanikania parametrów wła-
ściwej pracy urządzeń lub powodowanych np. 
z przyczyn zewnętrznych jak wyładowania at-
mosferyczne są podawane sygnały informujące 
o zdarzeniach jakie mogą wystąpić w układzie 

Foto 2. Biogazownia rolnicza w Rybołach k/Białegostoku

Foto 3. Komora fermentacyjna I z urządzeniem załadowczym
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elektronicznym obsługującym proces techno-
logiczny tj. na komorach fermentacyjnych i na 
generatorach prądu. Ponadto silniki pracują  
w systemie ciągłym i na bardzo dużych obrotach, 
a więc muszą być zatrzymania pracy silników na 
wymianę oleju, świec zapłonowych itp. Trwa-

łość pracy silników gazowych zależy w dużym 
stopniu od urządzeń oczyszczających podawany 
ze zbiorników fermentacyjnych biogaz. Musi 
w odpowiedni sposób funkcjonować instalacja 
odsiarczania biogazu, a w tym wymiana filtrów 
węglowych doczyszczających biogaz bezpośred-

Foto 4. Sterowanie komputerowe procesu technologicznego  
biogazowni rolniczej w Rybołach

Foto 5. Pochodnia do spalania biogazu w sytuacjach awaryjnych  
i rosnąca tuż obok biogazowni kukurydza

nio przed użyciem w silniku gazowym, gdyż zbyt 
duże zasiarczenie biogazu powodować będzie 
korozję układu korbowo-tłokowego silników  
i przyspieszać ich zużycie. 

Dzięki temu, że praca instalacji biogazowni 
rolniczej w Rybołach jest pod stałym i fachowym 

dozorem do końca czerwca br. uzyskano 
moc efektywną 98%. W miesiącu czerw-
cu zużyto 1115 ton kiszonki z kukurydzy 
i 95 ton obornika i uzyskano moc 709 
MW. Nie trudno więc obliczyć jak duża 
ilość kiszonki i obornika jest potrzebna 
w roku pracy biogazowni i jaką ilość 
energii elektrycznej możliwe jest wy-
produkować w skali roku. Na potrzebę 
zabezpieczenia ciągłej pracy urządzeń 
biogazowni zużywa się 8% wytworzonej 
energii elektrycznej. Uzyskiwane moce 
od momentu uruchomienia biogazowni 
wynosiły: luty – 47%; marzec – 83%; 
od kwietnia do 15 lipca 98.5% mocy 
maxymalnej, czyli średnio na 1 godzinę 
miesiąca produkuje się 0,985 MW prądu 
= 985 kW.

Zdaniem kierownik biogazowni 
w Rybołach Pani Heleny Paszko wydajność 
miesięczną obniżają przestoje związane z wy-
łączeniami prądu przez energetykę, awarie, wy-
miany oleju i świec zapłonowych (roczny koszt 
wymiany świec wynosi 100 tys. zł). Tak, więc 
można stwierdzić, nowe niemieckie technologie, 

innowacyjne rozwiązania i problemy 
techniczne pozostają do rozwiązywania 
we własnym zakresie.

Na zakończenie opracowania (spra-
wozdania) z wyjazdu do pierwszej na 
Podlasiu biogazowni rolniczej chciałbym 
w imieniu uczestników podziękować 
Panu Tomaszowi Sikorskiemu i Pani kie-
rownik biogazowni w Rybołach za pre-
zentację pracy biogazowni i za wszystko 
co firma ADLERagro przygotowała  
w związku z naszą wizytą. 

Opracował
mgr inż. Eugeniusz Mystkowski

PODR w Szepietowie
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Wzrost powierzchni pól wielkoobszaro-
wych upraw kukurydzy, pszenicy oraz 

rzepaku ozimego powoduje wzrost zagrożenia 
szkód powodowanych przez niektóre gatunki 
zwierzyny. Szczególnie narażona jest uprawa 
kukurydzy, w której żerowanie rozpoczyna się 
wkrótce po siewie, zaś krytycznym momentem 
jest faza wykształcania przez rośliny kolb. Nastę-
puje to najczęściej w pierwszej dekadzie sierpnia 
i trwa do momentu zbioru. W wysokim łanie 
dojrzałej kukurydzy, zwłaszcza na wielkoobsza-
rowych polach, niewidoczne zwierzęta czują się 
bezpieczne i nie reagują na żadne próby odstra-
szania. Są również niedostępne dla myśliwych.

Wartości smakowe i energetyczne kukurydzy 
spowodowały, że stała się ona cenną paszą nie 
tylko dla zwierząt hodowlanych – bydło, świnie 
drób, lecz również dla zwierzyny wolno żyjącej. 
Do tej grupy zwierzyny, które powodują szkody 
w uprawach polowych i płodach rolnych, zalicza 
się: dzik, łoś, jeleń, sarna, daniel, muflon, jak 
również ptaki: wrona szara, kruk, sroka, gołąb, 
bażant i dzikie gęsi. W ustawie „Prawo łowieckie” 
wymieniane są tylko dziki, łosie, daniele, jelenie 
i sarny, które powodują szkody w uprawach po-
lowych i płodach rolnych. 

W uprawie kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej 
na paszę i na biogaz, największe szkody powo-
duje dzik – około 80%. Obecnie szacuje się, że 
populacja dzików liczy około 170 tys. W okresie 
od siewu do zbioru i magazynowania, wyróżnia 
się kilka faz w procesie wegetacji rośliny, które 
są szczególnie narażone na niszczące działanie 
zwierzyny wolno żyjącej. Powstają szkody  
w plantacjach kukurydzy, których rozmiar ilo-
ściowy i jakościowy jest bardzo zróżnicowany.

Szkody po wysiewie

Pierwsze szkody powstają po wysiewie 
nasion. Powodują je głównie dziki, które 

wybierają ziarna całymi rzędami tak jak zostało 
wysiane. Obliczono, że średniej wielkości dzik 

o masie około 60 kg, zjada w ciągu jednej nocy 
około 7 tys. nasion kukurydzy. Dodatkowo nisz-
czy około 600 m2 pola. Żerowanie dzików na 
wschodzącej kukurydzy kończy się, kiedy roślin 
osiągają wysokość około 15 cm.

W badaniach Instytutu Ochrony Roślin  
w Poznaniu stwierdzono, że metiokarb będący 
składnikiem Mesurolu 510 FS oraz zaprawy 
Phantom 510 FS ograniczają szkody w zasiewach 
kukurydzy przed dzikami. Metiokarb jest zareje-
strowany do ochrony zasiewów kukurydzy prze-
ciwko ploniarce zbożówce, larwom drutowców, 
pędrakom oraz rolnicom. Działa on „przy okazji” 
odstraszająco na dzika.

Szkody powodują również niektóre ptaki: wrona, 
kruk, bażant czy gołąb wybierają nasiona z gleby. 

Skiełkowane nasiona i kiełki wysokości 2-3 
cm stanowią cenny pokarm dla ptaków. Młode 
liście kukurydzy są chętnie zjadane przez sarny, 
daniele, łosie i inną zwierzynę.

Szkody w dojrzewającej kukurydzy

Kolby kukurydzy w dojrzałości mlecznej 
i woskowej ziarna, są ulubionym po-

karmem dla dzików. W tym okresie powstają 
największe szkody w wyniku obłamywania kolb 
i łamania łodyg. Dziki żerują „niechlujnie” za-
dawalają się złamaniem łodygi, zerwaniem lub 
nadgryzieniem kolby. Takie nadgryzione kolby 
spadają na ziemię, co pozwala na długo po zbio-
rze, że dziki odnajdują pozostawione kolby. Po 
zaoraniu pola kukurydzy odwiedzane są one przez 
dziki, a buchtowanie powoduje wydobywanie 
resztek kolb, które są przysmakiem dla dzika. 

Maciora z warchlakami, jak również poszcze-
gólne sztuki dorosłych dzików urządzają legowi-
ska, co powoduje połamanie roślin i obłamywanie 
kolb. Znane są pojedyncze przypadki czynienia 
szkód przez borsuka.

W okresie wegetacji dzik jest roślinożercą 
ukierunkowanym głównie na rośliny uprawne, 
które stanowią 90%. Pozostałe 1% to pokarm 

Szkody polowe w uprawie kukurydzy spowodowane  
przez zwierzęta wolno żyjące

Od szeregu lat wzrasta powierzchnia uprawy kukurydzy, co wynika z dużej możliwości wy-
korzystania jej plonu nie tylko na paszę lecz również jako surowca dla różnych gałęzi przemysłu,  
a szczególnie w energetyce. Wraz z rosnącą powierzchnią uprawy, pojawiają się zagrożenia, które 
wpływają na opłacalność produkcji. Ważną rolę w powstawaniu szkód w kukurydzy, powodują 
zwierzyna wolno żyjąca, a szczególnie dziki, których populacja bardzo szybko wzrasta.
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pochodzenia zwierzęcego – głównie owady, 
dżdżownice, mięczaki i gryzonie.

Ochrona mechaniczna i chemiczna

Dzik wykazuje dużą zdolność zapamięty-
wania wydarzeń i sytuacji, z którymi się 

zetknął. Powoduje to, że ochrona roślin upraw-
nych przed dzikami jest trudna i bardzo kosztow-
na. Zaleca się metodę mechaniczną i chemiczną. 
Do metod mechanicznych najczęściej zaleca 
się różnego rodzaju ogrodzenia dostosowane 
go wielkości zwierzęcia. Jednak ogradzanie pól 
liczących kilkadziesiąt hektarów lub więcej jest 
nierealne. Metoda ta daje efekty przy małych 
powierzchniach, chociaż nie jest całkowicie sku-
teczna. Można stosować różnego typu urządzenia 
wizualne, elektryczne i akustyczne. Zwierzęta do 
tych zjawisk bardzo szybko się przyzwyczajają. 

Środki chemiczne, których działanie polega na 
zniechęceniu i odciąganiu zwierzyny łownej od 
chronionych upraw. Do środków odstraszających 
od upraw zaliczamy repelenty. Są substancja-
mi zapachowymi lub zapachowo-smakowymi. 
Mają one wywołać u dzików reakcję skojarzenia 
negatywnego, zniechęcając je do żerowania  
i przebywania w obrębie oddziaływania środ-
ka. Dzik przyzwyczaja się do nowego zapachu  
i w końcu go ignoruje. Jeśli zwierzę po zjedzeniu 
granuli poczuje się źle, nigdy więcej nie będzie 
go próbowało. Na ryku polskim jest zarejestrowa-
nych klika repelentów, które przez rolników mają 
zróżnicowaną ocenę, od dobrej do negatywnej. 

Problem szkód powodowanych przez dziki jest 
ciągle aktualny i będzie narastał.

Szkody w pryzmach kiszonki

Pryzma kiszonki sporządzona na polu, 
zwłaszcza w okresie zimowym jest roz-

grzebywana i zryta przez dziki. Również jelenie, 
sarny oraz łosie powodują rozrzucanie kiszonki. 
Wrony i kruki powodują dziurawienie folii, co 
ułatwia dojście do kiszonki innym zwierzętom.

Kiszonka w silosie zlokalizowanym na terenie 
gospodarstwa, z którego rozpoczęto wybieranie, 
jest miejscem żerowania wron, srok, gołębi  
i innych ptaków, jak również szczurów i myszy. 
Szczególnie niebezpieczne są odchody tych 
zwierząt, które pozostają w kiszonce podczas że-
rowania, ze względów higienicznych. Zwierzęta 
te mogą być nosicielami zarazków chorobowych.

Z przedstawionych danych wynika, że ku-
kurydza jest rośliną, która może być miejscem 
żerowania na każdym etapie wegetacji – od 
wysiewu do zbioru, jak również w procesie wy-
bierania kiszonki ze zbiornika. Wynika z tego, 
że zakres wyrządzanych szkód i ich rozmiar jest 
zróżnicowany. Stwarza to problem przy szaco-
waniu szkód. Jak podaje mgr Ryszard Raszeja 
szacowanie w każdym przypadku może być 
obarczone błędem. Wykonanie tej czynności 
wymaga dużej wiedzy praktycznej i teoretycznej, 
mając na uwadze, że mamy trzy kierunki uprawy 
kukurydzy a mianowicie: 1 – w technologii ziar-
nowej, 2 – w kiszonkowej z przeznaczeniem na 
paszę dla bydła i 3 – w technologii kiszonkowej 
z przeznaczeniem na substrat dla biogazowni. 

Wytyczne do szacowania strat

Metoda szacowania szkód w zależności 
od kierunku uprawy kukurydzy jest 

podobna, jednak występują szczegóły. I tak przy 
uprawie ziarnowej zwracamy uwagę na kolby  
i masę ziarna, zaś przy kukurydzy na kiszonkę 
dla bydła na fazę wegetacji, wypełnienie kolby 
ziarnem i zawartości suchej masy w całej ro-
ślinie, natomiast przy wykorzystaniu na biogaz 
ważny jest plon zbieranej zielonej masy i zawar-
tość suchej masy.

Po ustaleniu faktycznie powstałych strat, 
wylicza się ich wartość pomniejszoną o koszty 
poniesione na zbiór, transport, przechowywanie, 
suszenie lub przygotowanie kiszonki. Szcze-
gólnie duże trudności występują przy ustaleniu 
ceny kukurydzy kiszonkowej, która do tej pory 
nie była „towarem”, bowiem nie dochodziło do 
zmiany nabywcy na drodze kupna-sprzedaży.

Każdy rzeczoznawca dokonujący wyceny 
szkód spowodowanyvh przez dziki i inne zwierzę-
ta w kukurydzy, powinien posiadać zasób wiedzy 
z zakresu agrotechniki, technologii zbioru, zasad 
magazynowania z uwzględnieniem trzech pod-
stawowych kierunków użytkowania kukurydzy. 
Wiadomości te są opracowane i zamieszczone  
w różnych wydawnictwach naukowych i zalece-
niach dla praktyki. Dla ułatwienia wyceny strat 
zamieszczamy szereg szczegółowych informacji 
w formie tabel. Są to dane dotyczące całej Polski, 
które ulegają zmianie w zależności od regionu 
i warunków pogodowych w danym roku. Ale 
pozwolą dokładnie wypełnić arkusz dokumen-
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tacyjny, który jest niezbędnym załącznikiem do 
protokółu szacowania strat. Rozporządzenie Mi-
nistra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. podaje 
szczegóły postępowania przy szacowaniu szkód 

Tabele pomocnicze przy wycenie strat na plantacjach kukurydzy

oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach 
i płodach rolnych (Dz.U. z dnia 24 marca 2010 r.). 

prof. dr hab. Witold Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

w Bydgoszczy
Zakład Żywienia Zwierząt i Gospodarki  

Paszowej

Tabela 1. Zawartość suchej masy w całej roślinie kuku-
                rydzy w zależności od fazy wegetacji

Faza wegetacji 
Zwartość suchej 

masy w całej 
roślinie w % 

Wyrzucanie wiech 11,5 

Zawiązywanie kolb 16,5 

Kwitnienie wiech 18,0 

Dojrzałość ziarna:

 

mleczno

mleczna

-woskowa 

 

26,0

22,5

 

 

woskowa 30,0 

początek pełnej 36,0 

pełna woskowa 40,0 

Zawartość 
suchej 
masy  

w całej 
roślinie  

w % 

Wilgot-
ność  

ziarna 
Stadia dojrzałości ziarna 

20 70 

mleczna  
ziarno o konsystencji mlecznej, nie 
mniej niż 4 -5 zielonych liści nad 
kolbą 

20-25 60-55 

mleczno-woskowa 
ziarno łatwe do zgniecenia, 
konsystencja ciasta, mleczny obszar 
wokół zarodka u podstawy, liście 
osłonowe jeszcze zielone 

25-35 55-45 

woskowa  
ziarno można przełamać na 
paznokciu, skrobia 1/3 szklista, 

mączysta, 1/3 1/3 mleczna 

> 35 40 

początek pełnej 
ziarno twarde, nie można przełamać 
na paznokciu, zarodek zakończył 
wzrost, 3-5 liści na kolbie ciągle 
zielone 

> 45 35 

pełna 
u podstawy ziarniaka widoczna 
czarna plamka, liście i łodyga 
zaschnięte 

Tabela 2 .Określenie zawartości suchej masy w całej rośli-
                 nie w zależności od dojrzałości ziarna

Wartość 
energetyczna  

w kg Faza wegetacji –  
dojrzałość ziarna 

Zawartość 
suchej 

masy % 

Udział 
kolby  

w suchej 
masie całej 
rośliny % 

JPM NEL MJ  

Mleczna 20,1 35,0 0,19 1,27 

Mleczno-
-woskowa 

25,1 42,9 0,25 1,70 

Woskowa 29,5 49,4 0,33 2,26 

Początek pełnej 36,2 55,9 0,37 2,54 

Tabela 4. Wpływ terminu zbioru kukurydzy kiszonkowej 
                 na udział kolby w suchej masie całej rośliny

Tabela 5. Wartość energetyczna zielonki z kukurydzy 
                 kiszonkowej w zależności od zawartości suchej 
                 masy

 

NEL MJ/kg JMP w kg 

Zawartość 
suchej  
masy  

% świeżej 
masy 

suchej  
masy 

świeżej  
masy 

suchej 
masy 

25 1,49 5,96 0,219 0,876 

27 1,70 6,30 0,252 0,926 

29 1,89 6,52 0,277 0,956 

32 1,99 6,22 0,292 0,913 

35 2,25 6,43 0,330 0,945 

38 2,54 6,68 0,373 0,983 

Wartość energetyczna 

Tabela 3. Struktura plonu kukurydzy kiszonkowej w zależ-
                ności od terminu zbioru

 

Wskaźnik – parametr 
mleczna 

mleczno-
wosko-

wa 

ciasto-
wata 

późno
wosko-

wa 

Zawartość suchej masy 
w % w całej roślinie 

22,0 25,5 27,4 32,3 

Udział kolb z liśćmi 
okrywowymi w % 

29,1 34,1 39,0 46,1 

Udział ziarna w suchej 
masie w % 

21,0 36,1 45,2 48,4 

Plon suchej masy dt/ha 95,5 106,5 116,1 122,7 

Dojrzałość ziarna
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Wartość energetyczna  
kg/ suchej masy Grupa wczesności Liczba FAO 

NEL MJ JPM 

Wczesne do 230 6,15 0,904 

Średnio wczesne 230-260 6,27 0,922 

Średnio późne 260-280 6,37 0,936 

Późne powyżej 280 6,42 0,944 

Tabela 6. Wartość energetyczna kukurydzy kiszonkowej 
                w zależności od grupy wczesności

Tabela 7. Gęstość siewu kukurydzy ziarnowej

Liczba roślin Grupa  
wczesności m2 ha 

Wczesne 8-10 95.000-100.000 

Średnio wczesne 8-9 85.000-90.000 

Średnio późne 7-8 75.000-80.000 

Uwaga – przy uprawie kiszonkowej można zwiększyć gęstość siewu 
o 5.000 szt. nasion/ha

Tabela 8. Średnie wartości obsady roślin w zależności od kierunku użytkowania

Liczba roślin Kierunek  
uprawy m2 ha 

Ziarnowa 6-10 70.000-90.000 

Kiszonkowa, biogaz 8-14 90.000-120.000 

Tabela 9. Charakterystyka kolby i plon nasion

Grupa wczesności 
Liczba ziaren  

w rzędzie 
kolby 

Liczba rzędów  
w kolbie 

MTZ* 
Plon ziarna dt/ha 
przy 14 % wody 

Wilgotność ziarna 
w % przy zbiorze 

Wczesne 28-32 14-16 270-300 103,6 28,4 

Średnio wczesne 28-32 14-16 280-310 106,3 29,6 

Średnio późne 30-32 14-16 300-320 112,6 31,6 

MTZ – masa tysiąca ziaren w g

Tabela 10. Wydajność biogazu z zielonki z kukurydzy w zależności od plonu

Wyszczególnienie Plon zielonki z kukurydzy 

Plon zielonej masy dt/ha 400 450 500 550 600 

Zawartość suchej masy w % w zielonce 31,6 32,4 33,4 35,1 33,6 

Plon suchej masy w dt/ha 126,4 145,8 167,0 193,1 201,6 

Wydajność biogazu m3/dt zielonki 17,6 18,1 18,7 19,7 18,8 

Plon biogazu m3/ha 7040 8145 9350 10835 11280 

Zawartość metanu w biogazie w % 53 52 51 52 52 

Tabela 11. Wydajność biogazu w zależności od zawartości suchej masy

Wyszczególnienie Zawartość suchej masy w zielonce z kukurydzy 

Zawartość suchej masy w % 25,0 27,0 29,0 30,0 33,0 36,0 

Wydajność biogazu m3/dt zielonki 13,5 14,7 15,9 17,2 18,4 20,3 



66 KUKURYDZA 1(46) 15

WAŻNE! Z uwagi na fakt, że polski owies jest 
silnie zanieczyszczony innymi zbożami dlatego 
zaleca się całkowitą jego eliminację z diety bez-
glutenowej.

Na diecie bezglutenowej należy zastępować 
produkty zawierające gluten ich bezglutenowymi 
odpowiednikami.

Produktami naturalnie bezglutenowymi są:
Kukurydza: źródło węglowodanów, błonnika 

pokarmowego, niezawierającego glutenu białka, 
witamin z grupy B, a także witaminy D, E, K oraz 
prowitaminy A. Kukurydza jest dobrym źródłem 
potasu, wapnia, magnezu oraz poprawiającej wzrok 
luteiny. Zastosowanie kulinarne: 
Kukurydzę cukrową można ugo-
tować i podawać w kolbach. Z ku-
kurydzy przygotowuje się również 
mąkę, kaszkę i gry kukurydziany. 
Do sałatek można dodawać kuku-
rydzę konserwowaną. Natomiast 
jako przekąskę popcorn – jednak 
bez soli i masła. Płatki kukurydziane 
są doskonałym dodatkiem na śnia-
danie. Uwaga. Płatki kukurydziane 
mogą zawierać słód jęczmienny, 
dlatego przed ich zakupem należy 
zapoznać się z informacją zawartą 
na opakowaniu.

Ryż: źródło węglowodanów złożonych, potasu, 
magnezu, żelaza i cynku, witamin z grupy B, E 
oraz błonnika pokarmowego. Na rynku dostępny 
jest nieoczyszczony i zawierający więcej cen-
nych żywieniowo składników ryż brązowy oraz 
oczyszczony, przez co łatwiej trawiony ryż biały. 
Zastosowanie kulinarne: Do zup, sałatek oraz 
mięs pasuje ryż długoziarnisty. Do przygotowania 
risotto nadaje się włoski ryż arborio. Do dań kuchni 
azjatyckiej należy zastosować indyjski basmati lub 
jaśminowy. Płatki ryżowe są doskonały do dań z 
mlekiem, kleików, puddingów i słodkich deserów.

Komosa ryżowa (quinoa): źródło węglowo-
danów, nie zawierającego glutenu białka a także 
nienasyconych kwasów tłuszczowych. Komosa 
jest dobrym źródłem wapnia, żelaza, witaminy E. 

Zastosowanie kulinarne: Gotowane ziarno qu-
inoa może być używane jako dodatek do mięsa, 
jako składnik sałatek, można go dodawać do zup i 
deserów. Uwaga! Komosa ryżowa zawiera gorz-
kie saponiny dlatego też przed obróbką kulinarną 
konieczne jest jej płukanie.

Proso: (z prosa przygotowywana jest kasza 
jaglana) źródło węglowodanów i łatwo przyswa-
jalnego nie zawierającego glutenu białka. Zawiera 
znaczne ilości witamin z grupy B oraz żelaza i 
miedzi. Kasza jaglana ma właściwości zasadotwór-
cze. Spożywanie kaszy jaglanej przywraca piękny 
wygląd skórze, włosom i paznokciom. Kasza 
jaglana wykazuje właściwości przeciwwirusowe. 

Zastosowanie kulinarne: Kasza 
jaglana ugotowana na sypko jest 
świetnym dodatkiem do duszonych 
mięs. Na bazie kaszy jaglanej można 
ugotować krupnik. Kasza jaglana 
nadaje się również do deserów (np. 
kasza jaglana gotowana na mleku 
ze śliwkami lub jabłkami – przepis 
na stronie 2 opracowania). Mąka 
z kaszy jaglanej nadaje się do za-
gęszczania sosów i zup. Uwaga! 
Ze względu na obecność gorzkich 
saponin kaszę jaglaną przed obróbką 
kulinarną należy przepłukać

Gryka: bogata w bezglutenowe 
białko o dobrze zbilansowanym składzie ami-
nokwasowym, błonnik pokarmowy, składniki 
mineralne (magnez, wapń, żelazo, cynk) i wi-
taminy (kwas foliowy). Ponadto gryka zawiera 
rutynę, flawonoid roślinny dający ochronę przed 
bakteriami, uszczelniający naczynia krwionośne, 
wzmacniający tkankę łączną, przeciwdziałającą 
stanom zapalnym. Dlatego kasza gryczana poleca-
na jest we wszystkich chorobach układu krążenia. 
Zastosowanie kulinarne Kasza gryczana może 
stanowić dodatek skrobiowy do dań mięsnych. 
Można z niej przygotować kotlety, krokiety lub 
podawać ją z gulaszem mięsnym. Mielona kasza 
gryczana jako mąka może być wykorzystana do 
naleśników i wypieków. Wdalszej części opraco-
wania przedstawiono przepis na chleb gryczany.

Dieta bezglutenowa
Dieta bezglutenowa powinna być dietą zbilansowaną, urozmaiconą uwzględniającą produkty 

pochodzące z różnych grup żywności (mięso, ryby, mleko i przetwory mleczne, jaja, nasiona roślin 
strączkowych, warzywa i owoce) oraz dobrze akceptowaną. Pamiętać należy o tym że spożywane 
produkty nie mogą zawierać GLUTENU – białka występującego w ziarnach niektórych zbóż, tj. 
pszenicy (i jej dawne odmiany, np. orkisz, kamut, płaskurka), żyta, pszenżyta i jęczmienia.

ryu dk zu aK
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Amarantus: źródło wysokowartościowego, 
łatwo przyswajalnego, niezawierającego glutenu 
białka, kwasów jedno- i wielonienasyconych, 
antyoksydantów oraz błonnika pokarmowego. 
Ziarna amarantusa są też źródłem składników 
mineralnych, zwłaszcza wapnia, magnezu, potasu 
oraz żelaza. Amarantus jest jednym z nielicznych 
źródeł skwalenu związku, który przeciwdziała 
procesom starzenia się organizmu. Amarantus za-
wiera sporo antyoksydantów przeciwdziałających 
chorobom nowotworowym. Zastosowanie kuli-
narne: Ziarna amaranrusa mogą być stosowane 
jako składnik potraw gotowanych, duszonych i 
zapiekanek. Uwaga! Mąka amarantusa nie jest 
wskazana do przygotowania wypieków ale może 
stanowić dodatek do innych produktów spożyw-
czych. Z ziaren amarantusa poddanego wysokiej 
temperaturze otrzymuje się popping. Nadaje się do 
bezpośredniego spożycia np. z jogurtem, kefirem 
czy miodem.

Sorgo: bogaty w białko, składniki mineralne 
głównie wapń i żelazo oraz witaminy z grupy B. 
Odmiana sorgo o czerwonym zabarwieniu ziaren 
jest dodatkowo cennym źródłem antyoksydantów. 
Zastosowanie kulinarne: Z sorgo wytwarza się 
kaszę i mąkę. Nieduże ilości mąki z sorgo należy 
dodawać do wypieków bezglutenowych, bowiem 
niezwykle poprawia ich smak, zwłaszcza chle-
ba i ciast drożdżowych. Nadaje się również do 
zagęszczania sosów mięsnych. Uwaga! Ziarna 
sorgo przed gotowaniem należy opłukać w zim-
nej wodzie i namoczyć na noc. Następnego dnia 
gotować w tej samej wodzie przez 20-40 minut 
na niewielkim ogniu. Podawać z gulaszem lub 
sosem warzywnym. Ziarna sorgo przetwarza się 
także na syrop oraz alkohol (piwo, spirytus). Syrop 
dodawany jest do wielu produktów jako substancja 
słodząca.

Uwaga. Glutenu nie zawierają także orzechy, 
ziemniaki (mąka ziemniaczana, skrobia ziem-
niaczana), tapioka, maniok, a także ziarna: soi, 
soczewicy, ciecierzycy, fasoli, sezamu, siemienia 
lnianego i słonecznika.

Na rynku znajduje się cała gama produktów dla 
osób będących na diecie bezglutenowej tj. pieczy-
wo, makarony, ciastka, mąki, słodycze, itp. Dlatego 
na diecie bezglutenowej nie trzeba rezygnować z 
dotychczasowych przyzwyczajeń. Można jadać 
kanapki, makaron, pierogi. Jednak potrawy te 
bezwzględnie muszą być przygotowane na bazie 
surowców nie zawierających glutenu.

Za bezglutenowe uznaje się produkty przetwo-
rzone, w których zawartość glutenu nie przekracza 
20 ppm (20 mg na 1 kg) – 41/2009 WE, i można 
je oznaczać międzynarodowym symbolem prze-
kreślonego kłosa.

Gotowe produkty bezglutenowe można ku-
pić w specjalistycznych sklepach z żywnością. 
Producentami żywności bezglutenowej jest m.in. 
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy GLUTENEX 
Sp. z o.o., Balviten Gluten Free Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowa, Ultraeuropa sp. z o.o.

Uwaga! Gluten może być obecny w jogurtach, 
wędlinach, parówkach, wyrobach garmażeryjnych 
– potrawach panierowanych w bułce tartej lub 
produktach spożywczych zawierających dodatek 
skrobi pszennej lub słodu jęczmiennego. Gluten 
jest obecny też w piwie. Dlatego też osoby na 
diecie bezglutenowej bezwzględnie powinny 
czytać informacje umieszczane na opakowaniach 
produktów spożywczych. Często na etykietach 
produktów można spotkać ostrzeżenie „może 
zawierać śladowe ilości glutenu”.

Uwaga! Gluten może być obecny w lekach 
stosowanych zarówno u dzieci, jak i w leczeniu 
osób dorosłych.

Chleb gryczany bezglutenowy
Składniki:

• 500 g mąki gryczanej
• 125 ml mąki jaglanej
• 125 ml skrobi ziemniaczanej
• 625 ml wody
• 2 łyżki siemienia lnianego
• 2 łyżeczki suchych drożdży
• 2 łyżeczki cukru
• 1 łyżeczksoli. 

Sposób przygotowania: Do miski wsypać 
wszystkie składniki sypkie i wymieszać. Następnie 
dodać składniki mokre i dokładnie wymieszać 
mikserem. Masę przełożyć do wysmarowanej 
tłuszczem i wysypanej mąką gryczaną formy do 
pieczenia lub formy do chleba. Powierzchnię wy-
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gładzić mokrą dłonią i oprószyć mąką gryczaną. 
Pozostawić pod przykryciem do wyrośnięcia na 
około 40 minut. Chleb wstawić do piekarnika na-
grzanego do 190 stopni i piec 50 minut.

Kasza jaglana na mleku ze śliwkami i cyna-
monem

Składniki:
• 3/4 szklanki kaszy jaglanej
• 400 ml mleka spożywczego
• 5 śliwek
• cynamon
• cukier lub miód 

Sposób przygotowania: Kaszę przepłucz kilka 
razy gorąca wodą, aby nie była gorzka. Śliwki wy-
drąż i pokrój. Mleko zagotuj, dodaj do niego kaszę. 
Zmniejsz ogień i gotuj wszystko około 20 minut. Po 
mniej więcej 10 minutach wrzuć pokrojone śliwki. 
Pod koniec gotowania kaszę można dosłodzić do 
smaku. Przed podaniem posyp cynamonem.

Zasady układania jadłospisów bez glutenu
Dieta bezglutenowa powinna być urozmaicona, 

obfitująca w warzywa i owoce, dodatek białka 
pochodzenia zwierzęcego i tłuszczów roślinnych 
co pozwala na zminimalizowanie niedoborów 
żywieniowych

Szczególnie wartościowymi produktami natu-
ralnie bezglutenowymi są amarantus, kasza jaglana, 
kasza gryczana i ziarno quinoa. Są one cennym 
źródłem białka, witamin z grupy B oraz składników 
mineralnych jak cynk, żelazo, magnez. Dietę osób 
chorych na celiakię warto też wzbogacić w orze-
chy, ziarna słonecznika, sezamu czy pestki dyni, 
które dostarczą błonnika pokarmowego, a także 
składników mineralnych i witamin.

Układając jadłospis, należy pamiętać, że wita-
mina C ułatwia wchłanianie żelaza, zaś β-karoten 
i witamina A lepiej wchłaniają się w obecności 
tłuszczu.

dr Joanna Bajerska
Farma Zdrowia

Poradnictwo Dietetyczne

Przykładowa dieta bezglutenowa dla osoby dorosłej

Posiłek Nazwa potrawy Produkty i potrawy Miary domowe
Gramatura 
[g lub ml]

Śniadanie
Kasza jaglana na mleku 
ze śliwkami

kasza jaglana
mleko spożywcze 2% tł. 
śliwki węgierki
cukier

5 łyżek
250
5 sztuk 
do smaku

65
szklanka 

80 g
–

II śniadanie

Chleb gryczany z masłem
chleb gryczany (bezglutenowy) 
masło

2 kromki
do smarowania

80
5

Jajko gotowane na miękko jajko gotowane na twardo lub miękko sztuka 50

Surówka z marchewki

marchew
jabłko
sok z cytryny
olej lniany

sztuka śr. wielkości
½ sztuki 
do smaku 
łyżka

100
70
–
10

Herbata lub kawa bez cukru herbata lub kawa (napar) szklanka 250

Obiad

Kasza gryczana, 
Gulasz wołowy, 
Ogórek kiszony, 
Woda mineralna

kasza gryczana 
polędwica wołowa 
pieczarki
ogórek kiszony 
woda mineralna

woreczek 
plaster
4 sztuki
2 sztuki 
szklanka

50
100
80
100
250

Podwieczorek
Jabłko,
Jogurt naturalny

jabłko,
jogurt naturalny

sztuka 
opakowanie

150
150

Kolacja

Sałatka grecka z serem feta

sałata  
pomidor 
ogórek
papryka czerwona 
ser  feta
oliwa  z oliwek

garść 
sztuka
½ sztuki
¼ sztuki 
10 kostek 
łyżka

20
130
50
60
30
10

Kanapka z chleba gryczanego 
z wędliną

chleb gryczany  bezglutenowy 
masło
szynka  drobiowa

kromka
do smarowania
plaster

40
5
20

Herbata malinowa bez cukru herbata  malinowa (napar) szklanka 250
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Dużo częściej jadamy produkty wytwarzane 
z kukurydzy, takie jak płatki, mąki, a nawet 

kasze kukurydziane. Najpopularniejszym i najchęt-
niej jedzonym produktem przygotowywanym na 
bazie kukurydzy jest popcorn.

Wartości odżywcza kukurydzy i produktów  
z kukurydzy
100 g świeżej kukurydzy dostarcza organizmowi 

110 kcal. Kukurydza jest źródłem węglowodanów. 
Słodkawy smak kukurydza zawdzięcza amylodek-
strynie. Kukurydza zawiera również sporo błonnika 
pokarmowego, który przyspiesza perystaltykę jelit 
ułatwiając trawienie oraz obniża stężenie choleste-
rolu i wchłanianie glukozy, przez co działa przeciw-
miażdżycowo. Uwaga! Białko zawarte w kukurydzy 
jest ubogie w aminokwasy egzogenne 
lizynę i tryptofan, dlatego też kom-
ponując dietę na bazie kukurydzy 
warto włączyć do niej produkty po-
chodzenia zwierzęcego (jaja, mleko, 
mięso, ryby).

Kukurydza jest bogata w wita-
miny z grupy B, oraz witaminy D, 
E, K, A. Dodatkowo kukurydza jest 
doskonałym źródłem wzmacniające-
go serce potasu, wapnia, magnezu, 
zwiększającego odporność żelaza 
i cynku. Na szczególną uwagę za-
sługuje selen, który z witaminą E  
i β-karotenem ogranicza aktywację 
metaboliczną kancerogenów oraz 
przyczynia się do detoksykacji substancji szkodli-
wych dla naszego organizmu.

Ważne! Mąka kukurydziana nie zawiera glute-
nu – silnie uczulającego białka, więc mogą ją jadać 
osoby będące na diecie bezglutenowej.

Żółty kolor kukurydza zawdzięcza luteinie, 

która jest silnym przeciwutleniaczem, chroniącym 
nasz organizm przed działaniem wolnych rodników. 
Luteina pozytywnie wpływa na wzrok. Naukowcy 
zauważyli, że w społeczeństwach, w których jada się 
bardzo dużo kukurydzy, rzadko występuje rak jelita 
grubego, piersi i prostaty. Uważają, że to zasługa 
obecnej w kukurydzy zeaksantyny. Zeaksantyna 
jest przeciwutleniaczem i wykazuje zdolność „zmia-
tania” wolnych rodników, wywołujących procesy 
nowotworowe.

Produkty i potrawy na bazie kukurydzy
Płatki kukurydziane: produkuje się z roz-

gniecionego i ugotowanego ziarna kukurydzy. 
Płatki kukurydziane są lekkostrawne ale zawierają 
sporo sodu. Najlepiej wybierać płatki bez dodatku 
cukru, glazury czy czekolady. Na rynku dostępne 

są płatki kukurydziane wzbogacone 
witaminami i żelazo. Z mlekiem albo 
jogurtem płatki kukurydziane można 
podawać na śniadanie.

Gotowana kolba kukurydzy
Przed ugotowaniem należy włożyć 

kolbę na godzinę do zimnej wody. 
Potem gotować 10-15 minut, ale nie 
dłużej, bo stwardnieje, w wodzie  
z dodatkiem cukru, bez soli, albo  
w wodzie zmieszanej pół na pół  
z mlekiem. Zabieg ten nada aksamitny 
smak kukurydzy. Kolba kukurydzy 
najlepiej smakuje podana tylko z solą, 
pieprzem i masłem.

Kukurydza konserwowa
Najczęściej konserwowane są młode kolbki kuku-

rydzy (określane jako kaczany do 10 cm długości). 
Popularna jest również kukurydza konserwowana  
w ziarnach. Kukurydzę konserwową można doda-
wać do sałatek lub spożywać w całości.

Dlaczego warto jadać kukurydzę
Z uwagi na delikatny, słodkawy smak bardzo chętnie jadamy gotowaną kukurydzę w kolbie tzw. 

kukurydzę cukrową. Wybierając kukurydzę należy zwracać uwagę na jej wygląd, by nie kupić nie-
smacznej pastewnej. Kolby i ziarna kukurydzy cukrowej są znacznie mniejsze. Jednak sezon na nią 
trwa krótko, niewiele ponad dwa miesiące (sierpień i wrzesień). 

Nazwa 
produktu

Kcal

Białko 
ogółem

Tłuszcze
Węglo-
wodany

Błonnik 
pokar-
mowy

Wapń Potas Sód Żelazo Witamina

[g] [mg] B1 B2

Kukurydza 
w kolbie

110 3.7 1.5 23.4 3.3 6 283 7 0.8 0.143 0.080

Kukurydza 
konserwowa

102 2.9 1.2 23.6 3.9 4 220 270 0.5 0.040 0.060

Popcorn 
słony

480 7.5 27.0 51.5 10 bd bd 1200 bd bd bd

Płatki 
kukurydziane 363 6.9 2.5 83.6 6.6 8 100 1167 0.8 0.007 0.048

ryu dk zu aK

d ća u s bi uę l



711(46) 15 KUKURYDZA

Prażona kukurydza (Popcorn)
Znana z sal kinowych przekąska z prażonych  

w wysokiej temperaturze ziaren kukurydzy. Taka 
technika kulinarna powoduje rozpulchnienie wnę-
trza kukurydzy, co zwiększa objętość prażonej 
kukurydzy. Ważne! Popcorn wytwarza się z ziaren 
specjalnej, pękającej odmiany kukurydzy. Jeżeli 
podczas przygotowania popcorn-u wyeliminujemy 
dodatek masła i soli to 1 szklanka tak uprażonej 
kukurydzy dostarczy tylko 30 kcal. Średnio 5 razy 
mniej niż w porównywalnej objętościowo porcji 
chipsów.

Olej kukurydziany
Z ziarna kukurydzy tłoczy się olej kukurydzia-

ny, który wykazuje właściwości obniżające poziom 
cholesterolu we krwi.

Zastosowywanie kulinarne mąki kukurydzianej
Mąkę kukurydzianą można zastosować do wy-

pieku ciast i pieczywa, można z niej zrobić naleśniki, 
bułeczki kukurydziane, ciasto na pizzę, szarlotkę, 
racuszki, placki. Po za tym, jest świetna do zagęsz-
czania zup i sosów. Ponadto mąką kukurydziana jest 
idealna do przygotowania:
•	 Tortilli: meksykański chrupiący placek upieczo-

ny z obu stron na rozgrzanej metalowej płycie lub 
patelni bez dodatku tłuszczu.

•	 Polenty: włoska potrawa ludowa przygotowana 
z mąki kukurydzianej lub kaszki kukurydzianej, 
z dodatkiem sosu pomidorowego. Mąkę kuku-
rydzianą gotuje się z wodą i odrobiną soli na 
gęstą papkę i podaje na okrągłej drewnianej tacy  
w formie placka, który kroi się na porcje drew-
nianym nożem. Tak przyrządzoną polentę podaje 
się z gulaszem lub usmażoną na oliwie (boczku)  
z gęstym sosem pomidorowym. Pokrojona po-
lentę można również grillować.

•	 Mamałygi: narodowa rumuńska potrawa, z mąki 
albo kaszy kukurydzianej. Mamałygę gotuje się 
na wodzie. Uwaga! Mamałygę najlepiej gotować 
w żaroodpornym naczyniu w kuchence mikro-
falowej. W ten sposób unikniemy przypalenia. 
Pokrojoną mamałygę można przełożyć kozim 
serem, zapiec, a przed podaniem polać śmietaną.

Przepisy na potrawy z udziałem kukurydzy
Zupa krem z kukurydzy (składniki na 4 porcje): 
●  2 szklanki odsączonej kukurydzy z puszki
●  3 łyżki masła
●  1/2 cebuli
●  2 ząbki czosnku
●  papryka chili do smaku
● 3 szklanki wywaru jarzynowego lub z kur-

czaka
● 125 g serka Philadelphia (kremowego, solo-

nego). 

Przygotowanie: Na patelni roztopić masło, dodać 
pokrojoną w kosteczki cebulę i smażyć na małym 
ogniu pod koniec dodając czosnek. Następnie do dać 
odsączoną kukurydzę i smażyć przez kolejne 2 minuty. 
Następnie całość doprawić papryką chili i solą. Smażyć 
przez 3 minuty od czasu do czasu mieszając. Wlać wy-
war warzywny i zagotować. Gotować bez przykrycia 
przez 10 minut. Do zupy dodać serek i wszystko długo 
i dokładnie miksować w blenderze. Zupę podawać  
posypane szczypiorkiem, z mieloną ostrą papryką.

Chleb kukurydziany
Składniki
•	 400g mąki kukurydzianej
•	 szklanka jogurtu naturalnego
•	 łyżka miodu
•	 2 łyżki oleju
•	 1 jajko
•	 półtorej łyżeczki sody oczyszczonej
•	 łyżeczka soli i papryki ostrej
•	 2 łyżki startego sera żółtego
Przygotowanie: Wszystkie składniki dokładnie 

wymieszać. Uformować z ciasta podłużny boche-
nek, włożyć do foremki wysmarowanej masłem  
i obsypanej mąka. Piec w temperaturze 180 stopni 
przez około 40 minut.

Szarlotka z mąki kukurydzianej
Składniki ciasta
•	 2 szklanki mąki kukurydzianej
•	 1 kostka masła
•	 1/2 szklanki cukru Nadzienie:
•	 1 ½ kg jabłek (najlepiej kwaskowych)
•	 2 łyżki cukru
•	 1 łyżeczka cynamonu
•	 2 goździki.
Mąkę i cukier wysypać na stolnicę, dodać starte 

na tarce o dużych oczkach masło. Zagnieść ciasto, 
owinąć folią i włożyć do lodówki na min. 30 minut. 
W tym czasie przygotować farsz jabłkowy. Jabłka 
umyć, obrać, pokroić w kostkę i przełożyć do garnka. 
Dodać cukier, cynamon, goździki i ok. 100 ml wody. 
Gotować na średnim ogniu, aż sok i wodą odparują  
i powstanie jabłkowy mus. Odstawić z ognia. Ciasto 
wyjąć z lodówki. Zostawić, żeby osiągnęło tempera-
turę pokojową. Kawałek ciasta (ok. 1/3) odłożyć do 
dekoracji, pozostałą część rozwałkować i wykleić nią 
formę do pieczenia. Ciasto jest dość kruche i prze-
niesienie go w jednym kawałku może sprawić nieco 
kłopotu. Wstawić spód do piekarnika nagrzanego 
do 180 st. C i podpiec przez 10 minut. Następnie 
wyłożyć jabłka i udekorować wierzch. Piec jeszcze 
45 minut. Po upieczeniu zostawić do ostygnięcia.

dr Joanna Bajerska
Farma Zdrowia

Poradnictwo Dietetyczne
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Ostatnie trzy lata są 
dla rozwoju kukurydzy 
bardzo korzystne. Jeste-

śmy bowiem świadkami 
dynamicznie wzrastającej 
powierzchni jej zasiewów. 

Przyczyn tak dynamicznego wzrostu powierzchni 
uprawy kukurydzy w Polsce jest wiele. Głównymi 
to jej wszechstronne wykorzystanie jako pasza dla 
wszystkich zwierząt gospodarskich, jako suro-
wiec w przetwórstwie rolno-spożywczym, farma-
ceutycznym a także jako nieodzowny surowiec do 
produkcji biopaliw (biogazu i bioetanolu). Drugim 
równie ważnym czynnikiem, który sprzyja tak 
dynamicznemu rozwojowi powierzchni zasiewów 
kukurydzy w Polsce to postęp hodowlany jaki ob-
serwujemy w ostatnich latach. Postęp ten pozwala 
na minimalizowanie ryzyka uprawy kukurydzy 
w warunkach polskiego klimatu, oraz pozwala na 
uzyskiwanie plonów porównywalnych z krajami 
o klimacie bardziej korzystnym. Czynnikami 
sprzyjającymi w uprawie kukurydzy jest również  
możliwość pełnej mechanizacji uprawy i zbioru. 
Wszystkie wymienione czynniki oraz stosunko-
wo dobra opłacalność uprawy kukurydzy spo-
wodowały, że powierzchnia uprawy kukurydzy 
w ostatnich trzech latach przekroczyła 1 mln ha. 
Dalszy wzrost powierzchni zasiewów kukurydzy 
wydaje się być możliwy m.in. ze względu na pla-
nowany w Polsce program budowy biogazowni, 
gdzie kukurydza stanowi podstawowy surowiec 
do produkcji biogazu. Na przestrzeni ostatnich 
lat obserwujemy wzrost zainteresowania uprawą 
kukurydzy na zbiór ziarna, której powierzch-
nia w stosunku do pow. ogólnej wynosi około 
60%. Rozwojowi tego kierunku uprawy sprzyja 
dynamicznie rozwijająca się sieć podmiotów 
świadczących usługi w zakresie kompleksowej 
uprawy, zbioru i suszenia ziarna kukurydzy oraz 
sieć podmiotów prowadzących skup ziarna kuku-
rydzy zarówno suchego jak i mokrego. 

Rolnicy uprawiający kukurydzę mają do 
dyspozycji 166 odmian zarejestrowanych  
w polskim katalogu, których wartość gospodarcza 
została sprawdzona dla warunków klimatycz-
no-glebowych kraju poprzez sieć doświadczeń 
rejestrowych i potwierdzona w systemie doświad-

czalnictwa PDO. Ta bogata oferta odmianowa 
pozwala na właściwy dobór mieszańca kukurydzy 
w zależności od kierunku użytkowania a także 
warunków klimatyczno-glebowych. Rolnicy 
podejmując decyzje o uprawie kukurydzy mają 
zapewnione pełne doradztwo technologiczne 
prowadzone przez takie organizacje jak; Polski 
Związek Producentów Kukurydzy, przedstawi-
cieli firm hodowlano-nasiennych, promotorów 
uprawy kukurydzy przy Ośrodkach Doradztwa 
Rolniczego, specjalistów zatrudnionych przez 
dystrybutorów środków do produkcji rolniczej. 

Podobnie jak w ostatnim dziesięcioleciu na bie-
żący sezon planowane jest prowadzenie doświad-
czeń z odmianami kukurydzy z przeznaczeniem 
na ziarno (18 dośw.) i kiszonkę (18 dośw.) oraz na 
zbiór ziarna dla rejonu północnego (5 dośw.). Kon-
tynuowane będą także polowe pokazy odmian na 
organizowanych corocznie „Dniach Kukurydzy” 
które w 2015 r. odbędą się w: 

Przedsiębiorstwie Rolniczo-Hodowlanym  
Galopol Sp. z o.o. woj. wielkopolskie, w dniu 
06 września, 

Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
Szepietowo, woj. podlaskie, w dniu 13 wrze-
śnia  oraz

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Diament” 
w Otfinowie woj. małopolskie. 

W trakcie obchodów jubileuszowych PZPK 
została zainaugurowana nowa inicjatywa Związ-
ku promująca wykorzystanie kukurydzy dla 
celów spożywczych pod hasłem „Kukurydza 
– słoneczne ziarno zdrowia”. Jest to kampania 
promocyjna prowadzona przez Związek, a fi-
nansowana z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż  
i Przetworów Zbożowych. W ramach prowadzo-
nej Kampanii promocyjnej odbyły się pokazy 
połączone z degustacją przetworów i potraw 
przyrządzonych z udziałem kukurydzy. Pokazy te 
odbyły się między innymi na Dniach Kukurydzy 
w ODR Szepietowo i w Skrzelewie oraz w trakcie 
Labiryntu Kukurydzianego w Zakładzie Kobie-
rzyce MHR Kraków. Ukazały się także w prasie 
rolniczej artykuły informacyjne o prowadzonej 
kampanii oraz wydane zostały drukiem ulotki 
promujące spożywanie produktów z kukurydzy 
dla dzieci i dorosłych. Został także nakręcony 
krótki film promujący zdrowe żywienie na bazie 
kukurydzy. Na zakończenie tegorocznej kampanii 



w m-cu listopadzie odbyła się podsumowująca 
konferencja prasowa z udziałem mediów, przed-
stawicieli Agencji Rynku Rolnego oraz władz 
Związku.

W ramach współpracy prowadzonej z C.E. 
P.M. dr Roman Warzecha członek Rady uczestni-
czył w posiedzeniu Rady Europejskiej Konfede-
racji Produkcji Kukurydzy. Konferencja była po-
święcona zmianie dyrektywy 2001/18 regulującej 
zagadnienia związane z uprawą roślin genetycznie 
zmodyfikowanych na terenie Unii Europejskiej.

Europejska Konfederacja Produkcji Kuku-
rydzy (C.E.P.M.) skupia przedstawicieli Związ-
ków Producentów Kukurydzy z 10 krajów UE,  
w których prowadzona jest produkcja kukury-
dzy na ziarno. Są to następujące kraje: Francja, 
Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Włochy, Polska, 
Rumunia, Bułgaria, Węgry, Słowacja. Przed-
miotem spotkania były następujące zagadnienia: 
Ekonomika produkcji kukurydzy i perspektywy. 
W tym zakresie został przedstawiony referat 
przygotowany przez stronę francuską, w którym 
szczegółowo omówiono sytuację dotyczącą pro-
dukcji kukurydzy w sezonie 2014/2015 w świecie, 
ze szczególnym uwzględnieniem USA, Brazylii  
i Argentyny, krajów UE oraz na Ukrainie. Kraj 
ten jest znaczącym producentem i eksporterem 
ziarna kukurydzy, w tym także do krajów UE.

Bieżący rok jest rekordowym, gdyż produkcja 
ziarna kukurydzy w świecie osiągnęła 990 mln 
ton, przy spodziewanej konsumpcji na poziomie 
969 mln ton i zapasach 192 mln ton. Kraje Unii 
wyprodukowały około 70 mln ton ziarna kuku-
rydzy. Tak wysoka produkcja wpływa również 

na poziom cen, które są znacząco niższe w po-
równaniu do kilku ostatnich sezonów. W sezonie 
2015/2016 przewidywane są zasiewy kukurydzy 
na ziarno w krajach UE (28) na powierzchni 9,42 
mln ha, tj. o 2% mniej niż w sezonie 2014/2015.

Kolejnym punktem obrad było zagadnienie 
dotyczące zawartości mikotoksyn w ziarnie 
kukurydzy. Przebieg warunków pogodowych  
w sezonie 2014 spowodował zwiększone poraże-
nie upraw kukurydzy przez choroby grzybowe, 
które wytwarzają szkodliwe dla zdrowia człowie-
ka i zwierząt mikotoksyny. Zwiększony poziom 
tych substancji w ziarnie kukurydzy odnotowano 
w krajach Europy Południowej, głównie we Wło-
szech, w Serbii, Rumunii i na Węgrzech. Zwięk-
szoną zawartość mikotoksyn odnotowano również 
w niektórych rejonach Polski (Dolny Śląsk).

Kolejnym punktem spotkania było wystąpie-
nie przedstawiciela Copa-Cogeca, pana Arnaud 
Petit, poświęcone trwającym negocjacjom na 
temat układu o wolnym handlu między USA  
i Unią Europejską. Zagadnienie to jest istotne  
z punktu widzenia konkurencyjności europejskich 
rolników po podpisaniu porozumienia o wolnym 
handlu.

Aktualnie obowiązująca dyrektywa 2001/18 
reguluje zagadnienie uprawy roślin genetycznie 
zmodyfikowanych w krajach UE. Jedyną rośliną 
dopuszczoną do uprawy jest kukurydza MON 
810, która jest odporna na owady z grupy motyli, 
głównie na omacnicę prosowiankę i sezamię. Ku-
kurydza MON 810 jest uprawiana w Hiszpanii na 
powierzchni około 140 tysięcy ha, tj. 37% ogólnej 
powierzchni uprawy kukurydzy w tym kraju. 



Niewielkie powierzchnie kukurydzy MON 810 
są ponadto w Portugalii, w Rumunii, Czechach 
i na Słowacji. W szeregu krajach wprowadzono 
zakazy uprawy: Włochy, Węgry, Polska, Au-
stria, Niemcy, Francja. Żaden z tych krajów nie 
przedstawił dotychczas dowodów naukowych 
świadczących o szkodliwości kukurydzy MON 
810 dla ludzi, środowiska i zwierząt.

Nowe regulacje unijne przesuwają decyzję 
o dopuszczeniu do uprawy roślin genetycznie 
zmodyfikanych z Komisji Europejskiej na kraje 
członkowskie. Zakaz uprawy na terenie całego 
kraju lub jego części, nie będzie wymagał tak 
jak dotychczas uzasadnienia naukowego o szko-
dliwości, lecz będzie mógł być wprowadzony ze 
względu „na ważny interes społeczny”. Nowe 
regulacje przedstawiła przedstawicielka Komisji 
Europejskiej Dorothee Andre, reprezentująca DG 
SANCO.

Reprezentowane na spotkaniu związki pro-
ducenckie związane z rolnictwem są przeciwne 
takiemu rozwiązaniu. Korzyści płynące z upra-
wy roślin przedstawiono w dwóch referatach: 
referat z Hiszpanii dotyczył kukurydzy MON 
810 (Jose Luis Romeo, AGPME) oraz referat  
z Rumunii (Arnaud Perrein, APPRS), dotyczą-
cy soi genetycznie zmodyfikowanej odpornej 
na glifosat – substancję aktywną herbicydu 
Roundup. Przed wejściem do UE w Rumunii 
uprawiano soję GM na powierzchni 200 tysięcy 
ha. W licznych wystąpieniach, m.in. przedstawi-
ciela ESA – Europejskiego Związku Nasiennego, 
(Garlich von Essen), wyrażano zaniepokojenie 
możliwościami zakazu uprawy roślin GMO  

w krajach Unii Europejskiej, głównie z powodu 
utraty konkurencyjności w stosunku do krajów, 
gdzie biotechnologia rolnicza jest akceptowana  
i rośliny GMO zwiększają zakres uprawy z roku 
na rok. W spotkaniu uczestniczyło ogółem 126 
osób reprezentujących organizacje rolnicze euro-
pejskie i krajowe, Komisję i Parlament Europejski, 
przedstawicieli krajów reprezentowanych przy 
KE, przedstawicieli nauki i różnych stowarzyszeń 
zainteresowanych omawianą problematyką. 

Delegowany uczestniczył aktywnie zarówno 
w posiedzeniu Europejskiej Konfederacji Ku-
kurydzy, zabierając głos w sprawie mikotoksyn  
w ziarnie kukurydzy i przedstawiając sytuację  
w tym zakresie w Polsce, jak i w konferencji doty-
czącej nowych regulacji GMO. W tym spotkaniu 
została przedstawiona sytuacja w zakresie szkód 
wyrządzanych przez omacnicę w zasiewach ku-
kurydzy w Polsce. Zgłoszona została propozycja 
konieczności przejęcia przez kraje członkowskie 
odpowiedzialności za straty powodowane przez 
omacnicę i konieczności wypłacania z tego tytu-
łu rekompensat producentom kukurydzy, kiedy 
wprowadzą one zakazy uprawy kukurydzy MON 
810. 

Eugeniusz Piątek 
dyr. Biura Związku

Deklarację o przystąpieniu do PZPK  
oraz zamówienie prenumeraty  

czasopisma „Kukurydza” można składać  
za pomocą strony internetowej  
Związku (zakładka Kontakt): 

www.kukurydza.info.pl








