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Nowe odmiany kukurydzy –   
– 2015 r.

Spośród odmian zgłoszonych do badań urzędowych przed dwoma laty, kryterium rejestro-
we, tj. potwierdzoną odrębność od innych odmian, wystarczające wyrównanie pokroju roślin, 
trwałość cech morfologicznych oraz zadowalającą wartość gospodarczą, w doświadczeniach 
2013-2014 spełniło 21 odmian. W lutym br., po zebraniu komisji rejestrowej, zostały one wpisane 
do Krajowego rejestru. Jednocześnie z inicjatywy hodowców następuje wycofywanie z rejestru 
odmian starszych o mniejszej zdolności plonotwórczej lub malejącym znaczeniu w uprawie. 
Przyczyną skreślania niektórych odmian, mimo ich dużej zdolności plonotwórczej, są trudności 
w nasiennictwie stwierdzone już po ich zarejestrowaniu.

W roku 2014 wycofano z krajowej listy 
11 odmian kukurydzy. Cały zestaw 

liczy obecnie 160 pozycji. Zgodnie z aktual-
nym zapotrzebowaniem praktyki większość 
odmian przydatna jest do uprawy na ziarno. 
Oczywiście znaczna część odmian ziarnowych 
znajduje zastosowanie bardziej uniwersalne, 
także do uprawy na kiszonkę. Dobre odmiany 
ziarnowe, z racji korzystnej struktury plonu 
(dużego udziału kolb w plonie ogólnym), są  
z reguły bardziej predestynowane do wszech-
stronnego użytkowania. Natomiast odmiany 
zadeklarowane jako kiszonkowe (większa masa 
wegetatywna, dobra strawność łodyg z liśćmi  
i na ogół późniejsze dojrzewanie), przeważnie 
są mniej odpowiednie do uprawy na ziarno. 
Producenci zakładający plantacje z zamiarem 
zbioru ziarna powinni unikać takich odmian, 
jeśli brak wyników doświadczeń potwierdza-
jących ich wszechstronność użytkową.

Niżej zostały zamieszczone opisy nowych 
odmian. Uszeregowano je według  grup wcze-
sności i kierunków użytkowania. Litery SC 
i TC oznaczają odmiany mieszańcowe odpo-
wiednio dwuliniowe (pojedyncze) i trójliniowe; 
CCM – śrutę z kolb do zakiszania. Odmiany SC 
przeważnie są lepiej wyrównane pod względem 
morfologicznym. Obok nazw odmian podano 
skrótowe nazwy właścicieli – firm hodowlano-
-nasiennych, które mogą też udzielić informacji 
na temat możliwości i warunków zakupu nasion.

Charakteryzując odmiany, porównywano 
je z wzorcami odpowiednich grup wczesności, 
którymi były zestawy odmian zarejestrowanych 
oraz odmiany z CCA uczestniczące w doświad-
czeniach porejestrowych. 

W roku 2014 wycofano z krajowej listy 11 
odmian kukurydzy. Cały zestaw liczy obecnie 
160 pozycji. Zgodnie z aktualnym zapotrzebo-
waniem praktyki większość odmian przydatna 
jest do uprawy na ziarno. Oczywiście znaczna 
część odmian ziarnowych znajduje zastoso-
wanie bardziej uniwersalne, także do uprawy 
na kiszonkę. Dobre odmiany ziarnowe, z racji 
korzystnej struktury plonu (dużego udziału 
kolb w plonie ogólnym), są z reguły bardziej 
predestynowane do wszechstronnego użytko-
wania. Natomiast odmiany zadeklarowane jako 
kiszonkowe (większa masa wegetatywna, dobra 
strawność łodyg z liśćmi i na ogół późniejsze 
dojrzewanie), przeważnie są mniej odpowiednie 
do uprawy na ziarno. Producenci zakładający 
plantacje z zamiarem zbioru ziarna powinni 
unikać takich odmian, jeśli brak wyników do-
świadczeń potwierdzających ich wszechstron-
ność użytkową.

Niżej zostały zamieszczone opisy nowych 
odmian. Uszeregowano je według  grup wcze-
sności i kierunków użytkowania. Litery SC 
i TC oznaczają odmiany mieszańcowe odpo-
wiednio dwuliniowe (pojedyncze) i trójliniowe; 
CCM – śrutę z kolb do zakiszania. Odmiany SC 
przeważnie są lepiej wyrównane pod względem 
morfologicznym. Obok nazw odmian podano 
skrótowe nazwy właścicieli – firm hodowlano-
-nasiennych, które mogą też udzielić informacji 
na temat możliwości i warunków zakupu nasion.

Charakteryzując odmiany, porównywano 
je z wzorcami odpowiednich grup wczesności, 
którymi były zestawy odmian zarejestrowanych 
oraz odmiany z CCA uczestniczące w doświad-
czeniach porejestrowych. 
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Grupa wczesna

SY Werena (Syngenta). Odmiana SC, wcze-
sna, FAO 230. Daje duży plon ziarna. Rośliny 
średniej wysokości, o dość małej odporności na 
wyleganie. Ziarno typu pośredniego pomiędzy 
szklistym i zębokształtnym. Ma dość korzystną 
strukturę kolb (udział rdzeni poniżej średniej). 
Wykazała mniejszą od wzorca odporność na 
fuzariozy i głownie kukurydzy. Charakteryzuje 
ją dość dobry wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji; po dojrzeniu ziarna liście i łodygi za-
sychają. Odmiana przydatna do uprawy na ziarno 
w rejonach jego produkcji oraz w całym kraju na 
CCM.

Grupa średniowczesna

ES Abakus (Euralis). Odmiana TC, śre-
dniowczesna, FAO 240-250. W porównaniu  
z wzorcem grupy wczesnej w której była oce-
niana, charakteryzował ją duży plon ziarna  
i stosunkowo późne dojrzewanie. Typ ziarna zbli-
żony do zębokształtnego. Udział rdzenia w masie 
kolby nieco poniżej średniego. Wysokość roślin 
średnia. Odmiana charakteryzuje się dość dużą 
odpornością na głownię kukurydzy na kolbach 
i omacnicę prosowiankę. Słabszy wigor roślin  
w początkowej fazie wegetacji; w fazie dojrzałego 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone (stay 
green). Odmiana przydatna do produkcji ziarna 
w rejonie południowym i środkowym. 

Kanonier (HR Smolice). Odmiana TC, 
średniowczesna, FAO 240. Tworzy duże plony 
ziarna. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym 
i zębokształtnym. Udział rdzenia kolbowego  
w masie kolby nieco powyżej średniego. Odmiana 
tworzy wysokie rośliny, o dość małej odporności 
na wyleganie. Ma dość dużą odporność na fuza-
riozę kolb a mniejszą odporność na głownię ku-
kurydzy na łodygach. Bardzo dobry wigor roślin  
w początkowej fazie wegetacji; po dojrzeniu ziar-
na liście i łodygi zasychają. Odmiana przydatna 
do produkcji ziarna w rejonach południowym  
i środkowym.

LG30215 (Limagrain). Odmiana SC, śre-
dniowczesna, FAO 250. Plon ziarna duży.  Typ 
ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębo-
kształtnym. Udział rdzenia w masie kolby nieco 
poniżej średniego. Rośliny średniej wysokości, 
o dużej odporności na wyleganie. Dość duża 
odporność na głownię kukurydzy na łodygach 
a średnia na fuzariozy i głownię kukurydzy na 
kolbach. Dobry wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji; po dojrzeniu ziarna liście i łodygi za-
sychają. Odmiana przydatna do uprawy na ziarno 
w południowym i  i środkowym rejonie kraju.

Norico (Saatbau Linz). Odmiana SC, śre-
dniowczesna, FAO 240. Plon ziarna duży. Typ 
ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębo-
kształtnym. Udział rdzenia w masie kolby średni. 
Odmiana tworzy wysokie rośliny. Charakteryzuje 
się zdrowotnością na poziomie wzorca i dość dużą 
odpornością na omacnicę prosowiankę. Wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji średni; po 
dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Od-
miana przydatna do produkcji ziarna w rejonach 
południowym i środkowym.

Opcja (HR Smolice). Odmiana TC, średniow-
czesna, FAO 240. Wykazuje dość duże plony 
ziarna. Typ ziarna zbliżony do szklistego. Udział 
rdzenia w masie kolby nieco powyżej średniego. 
Tworzy dość wysokie rośliny. Charakteryzuje się 
dość dużą odpornością na fuzariozę kolb, a dość 
mała odpornością na fuzariozę łodyg i głownie 
kukurydzy. Dobry wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji; po dojrzeniu ziarna liście i łody-
gi zasychają. Odmiana przydatna do produkcji 
ziarna w rejonach południowym i środkowym.

P8134 (Pioneer). Odmiana SC, średniow-
czesna, FAO 250. Plon ziarna bardzo duży, typ 
ziarna zębokształtny (dent). Struktura kolb dość 
korzystna (udział rdzeni poniżej średniej). Rośli-
ny średniej wysokości. Odmianę charakteryzuje 
dość duża odporność na omacnicę prosowiankę  
i wyleganie. W początkowej fazie wegetacji wigor 
roślin nieco słabszy od średniego; w okresie doj-
rzałości ziarna, liście częściowo utrzymują zieleń. 
Odmiana przydatna do uprawy na ziarno i CCM 
w południowym i środkowym rejonie kraju.

Odmiany do uprawy na ziarno
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Sativo (Saatbau Linz). Odmiana SC, średniow-
czesna, FAO 250-260. W doświadczeniach reje-
strowych wykazywała bardzo duży plon ziarna. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym  
i zębokształtnym. Udział rdzenia kolbowego  
w masie kolby nieco powyżej średniego. Odmiana 
tworzy wysokie rośliny. Ma dość dużą odporność 
na fuzariozę kolb natomiast mniejsza odporność 
na fuzariozę łodyg i głownię kukurydzy na ło-
dygach. Dobry wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji; po dojrzeniu ziarna liście i łodygi za-
sychają. Odmiana przydatna do produkcji ziarna 
w rejonie południowym i środkowym.

SY Rotango (Syngenta). Odmiana TC, oce-
niana była w grupie wczesnej, lecz okazała się 
średniowczesna, FAO 240. Wykazała duży plon 
ziarna i dość korzystną strukturę kolb. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębo-
kształtnym. Wysokość roślin poniżej średniej. 

Odporność na fuzariozę kolb i głownię kukurydzy 
na kolbach średnia, a na fuzariozę łodyg i głow-
nię kukurydzy na łodygach mniejsza od wzorca.  
W początkowej fazie wegetacji wigor roślin śred-
ni; w okresie dojrzewania ziarna, liście częściowo 
pozostają zielone. Odmiana przydatna do produk-
cji ziarna w rejonach południowym i środkowym 
oraz CCM w całym kraju.

Grupa średniopóźna

LG30273 (Limagrain). Odmiana SC, średnio-
późna, FAO 260. Plon ziarna dość duży. Typ ziar-
na zbliżony do zębokształtnego. Udział rdzenia  
w masie kolby nieco poniżej średniego. Wysokość 
roślin średnia. Dość duża odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach i wyleganie. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni; po doj-
rzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana 
przydatna do produkcji ziarna w południowym  
i środkowym rejonie kraju.

Odmiany

 Hodowca/

 

Pełnomocnik 
hodowcy

 Liczba 

 

FAO

 

Plon ziarna 
przy 14% wody

 

(dt z ha)

 
Wilgotność ziarna 

w czasie zbioru

 

(%)*

 
Wysokość 

roślin

 

(cm)

 
Rośliny 
stojące

 

(%)

 
Fuzarioza 

łodyg
(%)wartości względne 

 

(% wzorca)

 

Wzorzec –

 

grupa wczesna

 

107,6

 

26,0

 

292

 

91

 

12

 

Arturo

 

Saatbau Linz

 

230

 

108

 

104

 

309

 

89

 

15

 

Carolinio KWS

 

KWS

 

240

 

105

 

105

 

304

 

92

 

12

 

ES Abakus

 

Euralis

 

240-250

 

104

 

107

 

295

 

91

 

10

 

SY Rotango

 

Syngenta

 

240

 

104

 

106

 

285

 

91

 

14

 

SY Werena

 
Syngenta

 
230

 
105

 
104

 
297

 
89

 
17

 

Wzorzec –
 

grupa średniowczesna
 

107,4
 

27,6
 

287
 

90
 

12
 

Kanonier
 

HR Smolice
 

240
 

104
 

101
 

302
 

86
 

12
 

LG30215
 

Limagrain
 

250
 

105
 

99*
 

290
 

93
 

12
 

Norico
 

Saatbau Linz
 

240
 

104
 

101
 

304
 

88
 

13
 

Opcja
 

HR Smolice
 

240
 

102
 

100
 

294
 

88
 

16
 

P8134
 

Pioneer
 

250
 

107
 

102*
 

292
 

95
 

11
 

Perinio KWS
 
KWS

 
250-260

 
104

 
105

 
292

 
89

 
15

 

Sativo
 

Saatbau Linz
 

250-260
 

107
 

105
 

310
 

89
 

14
 

Wzorzec –
 

grupa średniopóźna
 

112,6
 

28,4
 

293
 

92
 

11
 

LG30273 Limagrain 260 103 102 296 95 12

* % wzorca z roku 2014 (wartość wzorca w roku 2014 – 28,2%)

Tabela 1. Doświadczenia na ziarno. Odmiany wpisane do Krajowego rejestru w roku 2015 (wyniki doświadczeń 
                 rejestrowych 2013-2014)
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Grupa wczesna

Assano (Saatbau Linz). Odmiana SC, wczesna, 
FAO 230. Plon ogólny suchej masy i plon suchej 
masy kolb dość duży, plon jednostek pokarmo-
wych duży. Wczesne dojrzewanie kolb. Struktura 
plonu średnia. Wskaźnik koncentracji energii po-
niżej średniego, plon świeżej masy duży. Odmiana 
tworzy wysokie rośliny. W początkowej fazie 
wegetacji wczesny wigor roślin poniżej średnie-
go. Dość duża odporność na głownie kukurydzy. 
Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę  
w całym kraju.

Grupa średniowczesna

ES Metronom (Euralis). Odmiana SC, śre-
dniowczesna, FAO 240 (oceniana była w grupie 
wczesnej). Kolby dojrzewają względnie wcześniej 
niż wegetatywne części roślin. Plon ogólny suchej 
masy bardzo duży, plon suchej masy kolb mniej-
szy od wzorca (wegetatywny typ roślin), plon 
jednostek pokarmowych duży, struktura plonu 

gorsza od wzorca. Wskaźnik koncentracji energii 
poniżej średniego, plon świeżej masy bardzo duży. 
Odmiana tworzy wysokie rośliny. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji nieco słabszy od 
średniego. Odporność na głownie kukurydzy 
mniejsza od wzorca. Odmiana przydatna do 
uprawy na kiszonkę w całym kraju.

Juhas (HR Smolice). Odmiana SC, średniow-
czesna, FAO 240. Charakteryzuje ją wczesne 
dojrzewanie kolb. Na tle wzorca odpowiedniej 
grupy wczesności wykazuje plon ogólny suchej 
masy powyżej wzorca, plon suchej masy kolb na 
poziomie wzorca a plon jednostek pokarmowych 
powyżej poziomu wzorca. Struktura plonu nieco 
gorsza. Wskaźnik koncentracji energii na pozio-
mie wzorca, plon świeżej masy powyżej poziomu 
wzorca. Wysokość roślin średnia. W początkowej 
fazie wegetacji wczesny wigor roślin poniżej 
średniego. Odpornością na głownię kukurydzy na 
kolbach powyżej poziomu wzorca a na łodygach 
poniżej poziomu wzorca. Odmiana przydatna do 
uprawy na kiszonkę w całym kraju.

Odmiany do uprawy na kiszonkę

Tabela 2. Doświadczenia na kiszonkę. Odmiany wpisane do Krajowego rejestru w roku 2015 (wyniki doświadczeń 
                 rejestrowych 2013-2014)

Odmiany  
Hodowca/  

Pełnomocnik 
hodowcy  

Liczba  
FAO  

Plon suchej masy  
 (dt z ha)  

Zawartość suchej masy  
(%)  Plon ogólny 

świeżej masy  
(dt z ha)  

Wysokość 
roślin  
(cm)  

ogólny  kolb  
w całych 
roślinach  

w kolbach  

wartości względne (% wzorca)  

Wzorzec –  grupa wczesna  197,3  101,6  33,0  51,4  595  296  

Assano Saatbau Linz  230  103  102  98  103  105  309  

Carolinio KWS  KWS  230-240  103  101  98  99  106  301  

ES Metronom  Euralis  240  107  97  96  99  111  307  

Wzorzec –  grupa średniowczesna  198,9  104,8  33,9  52,4  591  300  

Arturo
 

Saatbau Linz
 

240
 

104
 

107
 

100
 

98
 

104
 

314
 

Juhas
 

HR Smolice
 

240
 

102
 

100
 

100
 

103
 

102
 

306
 

MAS 20S
 

Maisadour
 

250
 

105
 

103
 

98
 

100
 

106
 

316
 

Perinio KWS
 

KWS
 

250-260
 

106
 

107
 

98
 

96
 

108
 

302
 

Podlasiak
 

HR Smolice
 

260
 

108
 

95
 

96
 

96
 

111
 

324
 

SY Gibuti
 

Syngenta
 

240
 

103
 

106
 

101
 

102
 

103
 

293
 

Wzorzec –
 
grupa średniopóźna

 
204,0

 
103,4

 
33,3

 
52,8

 
616

 
304

 
Bogoria

 
HR Smolice

 
250-260

 
101

 
104

 
103

 
105

 
98

 
305

 
Koneser HR Smolice 260 103 101 102 102 101 306
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MAS 20S (Maisadour). Odmiana SC, śre-
dniowczesna, FAO 250. Duże i stabilne w latach 
plony suchej masy – ogólne i kolb. Plon jednostek 
pokarmowych duży. Struktura plonu średnia. 
Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego, 
plon świeżej masy duży. Odmiana tworzy wyso-
kie rośliny. Wczesny wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji poniżej średniego. Odmiana cha-
rakteryzuje się dość dużą odpornością na głownie 
kukurydzy. Odmiana przydatna do uprawy na 
kiszonkę w całym kraju.

SY Gibuti (Syngenta). Odmiana SC, średniow-
czesna, FAO 240. Kolby dojrzewają względnie 
wcześniej niż wegetatywne części roślin. Plon 
ogólny suchej masy dość duży, plon suchej masy 
kolb bardzo duży, plon jednostek pokarmowych 
duży. Struktura plonu dość dobra. Wskaźnik kon-
centracji energii na poziomie wzorca, plon świeżej 
masy powyżej poziomu wzorca. Wysokość roślin 
mniejsza od wzorca grupy średniowczesnej. Wi-
gor roślin w początkowej fazie wegetacji dość 
dobry. Odmiana charakteryzuje się dość dużą 
odpornością na głownie kukurydzy. Odmiana 
przydatna do uprawy na kiszonkę w całym kraju.

Grupa średniopóźna

Bogoria (HR Smolice). Odmiana TC, 
wczesność na granicy grupy średniowczesnej  
i średniopóźnej, FAO 250-260. Kolby dojrzewają 
względnie wcześniej niż wegetatywne części ro-
ślin. Plon ogólny suchej masy powyżej średniego, 
plon suchej masy kolb duży a plon jednostek po-
karmowych powyżej poziomu wzorca. Korzystna 
struktura plonu. Wskaźnik koncentracji energii 

wysoki, plon świeżej masy poniżej poziomu 
wzorca. Wysokość roślin średnia. Wigor roślin w 
początkowej fazie wegetacji dość dobry. Odpor-
ność na głownie kukurydzy mniejsza od wzor-
ca. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę  
w całym kraju.

Koneser (HR Smolice). Odmiana TC, średnio-
późna, FAO 260. Tworzy dość duże plony ogólne 
suchej masy a plony suchej masy kolb powyżej 
wzorca. Plon jednostek pokarmowych duży. 
Struktura plonu średnia. Wskaźnik koncentracji 
energii powyżej średniego, plon świeżej masy 
średni. Wysokość roślin średnia. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Od-
miana charakteryzuje się dość dużą odpornością 
na głownię kukurydzy na kolbach i średnią od-
pornością na głownię na łodygach. Odpowiednia 
do produkcji kiszonki w rejonach południowym 
i środkowym, w mniejszym zakresie w rejonie 
północnym.

Podlasiak (HR Smolice). Odmiana SC, śred-
niopóźna, FAO 260 (oceniana była w grupie 
średniowczesnej). Plon ogólny suchej masy bar-
dzo duży, plon suchej masy kolb poniżej wzorca 
(wegetatywny typ roślin), plon jednostek pokar-
mowych duży, struktura plonu gorsza od wzorca. 
Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniego, 
plon świeżej masy bardzo duży. Odmiana tworzy 
bardzo wysokie rośliny. Wigor roślin w początko-
wej fazie wegetacji poniżej średniego. Odporność 
na głownię kukurydzy na kolbach średnia a na 
łodygach mniejsza od wzorca. Odpowiednia do 
produkcji kiszonki w rejonach południowym  
i środkowym, w mniejszym zakresie w rejonie 
północnym.

Odmiany do uprawy na ziarno i kiszonkę

Arturo (Saatbau Linz). Odmiana SC, w upra-
wie na ziarno wczesna, FAO 230. Plon ziarna 
bardzo duży, typ ziarna pośredni pomiędzy szkli-
stym i zębokształtnym. Udział rdzenia kolbowego 
w masie kolby powyżej średniego. Charakteryzuje 
ją dość duża zdrowotność: dość duża odporność 
na fuzariozę kolb i głownie kukurydzy. Wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji średni; w 
okresie dojrzałości ziarna, liście częściowo utrzy-
mują zieleń. 

W uprawie na kiszonkę średniowczesna, FAO 
240. Plon ogólny suchej masy duży, plon suchej 
masy kolb bardzo duży, plon jednostek pokarmo-
wych duży. Struktura plonu dość dobra. Wskaźnik 
koncentracji energii na poziomie wzorca, plon 
świeżej masy duży. Tworzy wysokie rośliny,  
o dość małej odporności na wyleganie.

Odmiana przydatna do uprawy na ziarno w 
rejonach jego produkcji oraz na kiszonkę, na 
większej części obszaru kraju.



Carolinio KWS (KWS). Odmiana TC, w upra-
wie na ziarno średniowczesna, FAO 240 (oceniana 
była w grupie wczesnej). Wykazała duży plon 
ziarna, typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym 
i zębokształtnym. Udział rdzenia kolbowego  
w masie kolby nieco powyżej średniej. Odmiana 
charakteryzuje się dość dużą zdrowotnością: dość 
dużą odpornością na fuzariozę kolb i głownie 
kukurydzy. Dobry wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji; po dojrzeniu ziarna liście i łodygi 
zasychają. 

W uprawie na kiszonkę wczesność na granicy 
grupy wczesnej i średniowczesnej, FAO 230-240. 
Plon ogólny suchej masy dość duży, plon suchej 
masy kolb powyżej poziomu wzorca, plon jedno-
stek pokarmowych duży. Struktura plonu nieco 
gorsza. Wskaźnik koncentracji energii poniżej 
średniego, plon świeżej masy duży. Wysokość 
roślin średnia. 

Odmiana przydatna do produkcji ziarna  
w południowym i środkowym rejonie kraju a na 
kiszonkę w całym kraju.

Perinio KWS (KWS). Odmiana TC, w upra-
wie na ziarno i na kiszonkę wczesność na granicy 
grupy średniowczesnej i średniopóźnej, FAO 
250-260. Wykazała duży plon ziarna. Typ ziarna 
pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. 
Udział rdzenia kolbowego w masie kolb dość 
duży. Dość duża odporność na głownię kuku-
rydzy na łodygach, średnia na fuzariozę kolb  
i głownię kukurydzy na kolbach, mniejsza na 
fuzariozę łodyg. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji dobry. W okresie dojrzewania ziarna, 
wegetatywne części roślin na ogół zasychają.

Plon ogólny suchej masy duży, plon suchej 
masy kolb bardzo duży, plon jednostek pokar-
mowych duży. Wskaźnik koncentracji energii 
poniżej średniego, plon świeżej masy bardzo 
duży. Struktura plonu średnia. Wysokość roślin 
średnia. Odmiana przydatna do produkcji ziarna 
w południowym i środkowym rejonie kraju a na 
kiszonkę w całym kraju.

mgr inż. Waldemar Janiak
COBORU Słupia Wielka
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Ocena efektów produkcyjnych kukurydzy uprawianej  
w monokulturze i w zmianowaniu

Kukurydza jest jednym z najważniejszych gatunków roślin uprawnych na świecie, uprawia-
na jest bowiem na powierzchni ponad 160 mln ha, w najbliższych latach prognozowany jest jej 
dalszy dynamiczny wzrost w Europie o około 7%. W Polsce gatunek ten w roku 2014 uprawiany 
był na powierzchni około 1,2 mln. ha.

W gospodarstwach prowadzących towa-
rową produkcję ziarna z powodu braku 

właściwego stanowiska kukurydza często upra-
wiana jest po sobie w monokulturze. W Europie 
i Polsce w uprawie tego gatunku powszechnie 
stosowany jest system płużny który wymaga 
dużych nakładów energetycznych i finansowych. 
Ponadto gleba pozostawiona na zimę bez okry-
cia ulega silniejszej erozji wodnej i wietrznej 
oraz następuje w niej silniejsza mineralizacja 
próchnicy. Uwzględniając te i wiele innych 
czynników w USA w uprawie roli stosowane 
są różne uproszczenia, aż do siewu bezpośred-
niego. System ten na niewielką skalę stosowany 
jest też w niektórych krajach europejskich. We 
Francji kukurydza w monokulturze uprawiana 
jest na powierzchni około 700 tys. ha. W Polsce 
uprawa kukurydzy bez orki głębokiej stosowana 
jest tylko w niektórych gospodarstwach które 
stosują nowe technologie, narzędzia i maszyny,  
a przede wszystkim są wyposażone w siew-
niki do siewu bezpośredniego. Technologie te 
pozwalają na lepsze wykorzystanie rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej umożliwiając osią-
gnięcie wysokich plonów co poprawia również 
organizację całej produkcji i jej efektywność.

Wyniki przedstawiane w tym opracowaniu 
pochodzą z trzeciej rotacji (lata 2010-2012) 
doświadczenia prowadzonego od 2004 rok  
w dwóch punktach doświadczalnych (RZD 
IUNG Grabów (woj. mazowieckie i SD IUNG 
Baborówko (woj. wielkopolskie). W zmianowa-
niu pod kukurydzę była stosowana pełna daw-
ka obornika. Uprawiano kukurydzę odmiany 
Delitop. Pod kukurydzę zastosowano 140 kg  

N/ha (70+70), a dawki fosforu i potasu wynosiły 
odpowiednio P2O5  –  80 kg/ha i K2O – 125 kg/ha. 

Na poziom plonowania kukurydzy znaczący 
wpływ  miał rejon jej uprawy, przebieg wa-
runków atmosferycznych w okresie wegetacji 
oraz zastosowane sposoby przygotowania roli 
przed siewem. Większe plony ziarna kukurydzy 
o około 23% zanotowano w Baborówku, niż 
Grabowie, a największe wystąpiły w roku 2011 
(tab. 1, rys. 1, 2, 3). Średnio za trzy lata najniżej 
plonowała kukurydza uprawiana w monokul-
turze i zastosowaniem siewu bezpośredniego. 
Uzyskane plony w Baborówku były mniejsze  
o około 17% niż kukurydzy uprawianej w trzy-
letnim zmianowaniu., natomiast w Grabowie 
różnica ta wynosiła około 26%.

Średnie plony ziarna jęczmienia jarego  
i pszenicy ozimej  uprawiane w trzyletnim 
zmianowaniu z kukurydzą w Grabowie były 
mniejsze niż w Baborówku (tab. 2). Zdecydo-
wanie lepiej w obu rejonach plonowała pszenica 

ozima niż jęczmień jary. Stosunkowo 
niskie plony ziarna zbóż a zwłaszcza 
jęczmienia jarego spowodowały, iż 
plony jednostek zbożowych były 
mniejsze w warunkach zastosowania 
zmianowania roślin  niż w warunkach 
uprawy kukurydzy w monokulturze 

Wyszczególnienie

 

RZD Grabów SD Baborówko

ziarno słoma ziarno słoma

Monokultura –

 

uprawa zerowa

 
Monokultura – pełna uprawa

Zmianowanie

5,74

6,83

7,79

5,84

7,06

8,25

9,12

10,68

10,99

6,44

7,76

8,20

Tabela 1. Plony ziarna i słomy (t/ha) kukurydzy
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Rys. 1. Poziom plonowania w zależności od sposobu przy-
gotowania roli do siewu (średnia z lat 2010-2012) 
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tak przy stosowaniu pełnej uprawy płużnej jaki 
siewu bezpośredniego (tab. 3). W Grabowie pro-
dukcyjność zmianowania z udziałem zbóż i ku-
kurydzy była zmniejsza o około 10% w stosunku 
do uprawy kukurydzy z siewu bezpośredniego 
i o 16% w stosunku do kukurydzy uprawianej 
z zastosowaniem orki głębokiej. Natomiast  
w Baborówku różnice te były jeszcze większe  
i wynosiły odpowiednio 24 i 35%.

W przeprowadzonych badaniach w obu 
rejonach uprawy nie stwierdzono znaczącego 
wpływu przygotowania roli do siewu na liczbę 
ziaren w kolbie, udział osadki kolbowej, a także 
długość i średnicę kolby (tab. 4 i 5). W Grabowie 

Gatunek zboża

 

Plony zbóż 

RZD Grabów SD Baborówko

Jęczmień jary

Pszenica ozima

2,88

4,79

4,38

5,46

Tabela 2. Plony zbóż (t/ha) w zmianowaniu z kukurydzą

 
Sposób uprawy

 

RZD 
Grabów

SD 
Baborówko

Monokultura – uprawa zerowa

Monokultura – pełna uprawa

Zmianowanie

57,4

68,2

51,6

91,2

106,8

69,4

 

Tabela 3. Plony jednostek zbożowych

Rys. 2. Poziom plonowania kukurydzy w zależności od sposobu przygotowania roli do siewu
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Rys. 3. Poziom plonowania kukurydzy w zależności od sposobu przygotowania roli do siewu 

w latach 2010-2012 
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zdecydowanie mniejsza 
masa tysiąca  ziaren cha-
rakteryzowała kukurydzę 
uprawianą w monokulturze 
i siewem bezpośrednim. 
Średnio ziarno kukurydzy 
uprawianej w środkowo-
-zachodniej części Polski 
odznaczało się o około 4%  
większa wilgotnością niż w 
rejonie środkowo-wschod-
nim (tab. 6). Ponadto ziar-
no kukurydzy uprawianej  
w warunkach  monokultu-
ry i siewie bezpośrednim 
odznaczało się o około 2% 
miększą wilgotnością niż ziano 
kukurydzy z zastosowaniem 
uprawy mechanicznej. 

Zanotowano niewielkie róż-
nice wysokości osadzenia kolby  
w zależności od przedsiewne-
go sposobu przygotowania roli 
do siewu, wystąpiły natomiast 
widoczne różnice wysokości ro-
ślin kukurydzy (tab. 7). W obu 
rejonach uprawy najniższe były 
rośliny kukurydzy  na obiek-
tach bez uprawy mechanicznej 
w porównaniu do roślin gdzie 
stosowano pełną uprawę roli za-
równo w uprawie kukurydzy w 
monokulturze jak i zmianowaniu. 

Po zakończeniu rotacji odczyn 
gleby w porównaniu do zano-
towanego przed jej rozpoczęciem  zmniejszył 
się, a zwłaszcza w kukurydzy  uprawianej  
w zmianowaniu (tab. 8). W kukurydzy upra-
wianej w monokulturze i siewem bezpośrednim 
zanotowano mniejsze pH w warstwie 20-30 cm 
w porównaniu do poziomu 0-20 cm. Natomiast 
zastosowanie pełnej uprawy płużną powoduje że 
w ocenianych poziomach gleby pH było zbliżone.

Zawartość P2O5 po zakończeniu rotacji  
w kukurydzy uprawianej w monokulturze  
i z siewu bezpośredniego oraz monokulturze 
z  pełną uprawę płużną była większa niż przed 
ich rozpoczęciem, a w kukurydzy uprawianej 
w zmianowaniu zanotowano zmniejszenie jego 
zawartości (tab. 8). Natomiast średnia zawartości 

Sposób uprawy

 Udział (%) Liczba 
ziaren 

 

w kolbie
 

Wymiary kolby 

ziarna
 

osadki 
kolbowej

 długość
(cm)

średnica
(mm)

Monokultura – uprawa zerowa 
Monokultura –
 

pełna uprawa
 Zmianowanie

88,7 
88,1

 88,5

11,3  
11,9

 11,5

402  
418

 435

14,8

14,5

15,6

38,7

37,9

37,2

Tabela 4. Struktura plonu kukurydzy (RZD Grabów)

Sposób uprawy

 Udział (%) Liczba 
ziaren 

 

w kolbie
 

Wymiary kolby 

ziarna
 

osadki 
kolbowej

 długość
(cm)

średnica
(mm)

Monokultura – uprawa zerowa 
Monokultura –
 

pełna uprawa
 Zmianowanie

88,4 
88,1

 88,2

11,6  
11,9

 11,8

484  
503

 528

17,9

17,7

17,4

38,4

40,0

40,1

Tabela 5. Struktura plonu kukurydzy (SD Baborówko)

Sposób uprawy

 MTZ 
(g)

Wilgotność 
(%)

RZD 

 

Grabów
 SD 

 

Baborówko
 RZD 

Grabów
SD

Baborówko 

Monokultura – uprawa zerowa 
Monokultura – pełna uprawa

 Zmianowanie

248,5  
271,7

 296,9

276,2  
283,5

 289,7

24,6

25,3

26,0

28,6

29,4

30,3

Tabela 6. Masa 1000 ziaren i wilgotność ziarna w czasie zbioru (%)

Sposób uprawy

 Wysokość osadzenia 
kolby

Wysokość roślin* 
(cm)

RZD 

 

Grabów
 SD

 

Baborówko
 RZD

Grabów
SD

Baborówko

Monokultura – uprawa zerowa 
Monokultura – pełna uprawa

 Zmianowanie

85  
89

 85

63  
74

 74

225

237

240

196

225

231

Tabela 7. Wysokość osadzenia kolby i wysokość roślin kukurydzy przed zbiorem

* mierzona od powierzchni gleby do wierzchołka rośliny

K2O w warstwie gleby 0-30 cm po zakończeniu 
rotacji była nieco mniejsza niż na jej początku. 
Ponadto w glebie na której uprawiano kukurydzę 
w monokulturze i stosowano siew bezpośred-
ni zawartość tego składnika była największa  
w porównaniu do kukurydzy uprawianej pełną 
uprawą płużną. Zawartość P2O5,  K2O i MgO  
i próchnicy w kukurydzy  uprawianej w mono-
kulturze z zastosowaniem bezorkowego systemu 
w warstwie gleby do 10 cm uprawy była większa 
niż w poziomach głębszych. Natomiast zastoso-
wanie zabiegów mechanicznych spowodowało 
równomierne rozmieszczenie tych składników. 
Zawartość próchnicy na zakończenie rotacji   
w kukurydzy uprawianej w monokulturze  
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z siewu bezpośredniego lub zastosowaniem upra-
wy płużnej była taka sama jak na jej początku. 
Natomiast w glebie w kukurydzy uprawianej  
w zmianowaniu ze zbożami pod którą stosowano 
nawożenie naturalne zanotowano zwiększenie 
jej ilości.

Podsumowanie

Uprawa kukurydzy w monokulturze  
z zastosowaniem siewu bezpośred-

niego ogranicza plon ziarna w porównaniu do 
uprawianej w zmianowaniu z zastosowaniem 
nawożenia organicznego. W środkowo-zachod-
niej część Polski uzyskane plony były mniejsze 
o około 17%, a w środowo-wschodniej około 
27%. Plony jednostek zbożowych uzyskane  

Fot. 1. Siew bezpośredni kukurydzy – stan roślin  
w fazie 6-8 liści

Fot. 2. Siew bezpośredni kukurydzy – widok roślin  
w fazie 60-70 cm

w zmianowaniu kukurydza–jęczmień–pszenica 
były mniejsze niż kukurydzy w monokulturze 
nie zależnie od sposobu uprawy roli. Zaniechanie 
uprawy mechanicznej w monokulturze kuku-
rydzy zwiększa o około 2% wilgotność ziarna  
w czasie zbioru. Obserwowano obniżenie pH gle-
by na zakończenie rotacji w porównaniu do od-
czynu na jej początku, a zwłaszcza w kukurydzy  
w zmianowaniu. Notowany jest także wzrost 
odczynu w głębszych warstwach gleby nieza-
leżnie od sposobu przygotowania roli do siewu. 
W glebie na której kukurydza była uprawiana 
w monokulturze z zastosowaniem bezorkowego 
systemu zawartość próchnicy,  P2O5,  K2O i MgO 
w powierzchniowej warstwie gleby uprawy była 
większa niż w poziomach głębszych. Natomiast 

Fot. 3. Siew bezpośredni kukurydzy – widok pola 
wczesną wiosną

Fot. 4. Uprawa uproszczona kukurydzy – widok pola 
wczesną wiosną
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Sposób uprawy
Głębokość 

warstwy gleby
(cm)

Jesień – 2009 rok 

pH
w KCL

 
zawartość w mg/100 g gleby zawartość 

próchnicy
(%)

 %
azotu

całkowitegoP2

 

O5

 

K2O

 

MgO

 

Monokultura –
uprawa zerowa

0-10

 

10-20

 

20-30
 

6,5

 

6,5

 

5,9
 

19,2

 

19,0

 

14,4
 

15,4

 

13,5

 

13,0
 

3,7

 

3,8

 

2,8
 

 

0,81

 

0,74

 

0,73
 

0,089

0,083

0,085

średnia
 

6,3
 

17,5
 

14,0
 

3,4
 

0,76
 
0,086

Monokultura –
pełna uprawa

0-10 
10-20 
20-30 

6,8 
6,9 
7,0 

24,6  
24,3  
23,5  

7,6  
6,6  
7,9  

3,5  
3,5  
3,7  

0,74  
0,74  
0,75  

0,083

0,084

0,086

średnia
 

6,9
 

24,1
 

7,4
 

3,6
 

0,74
 
0,084

Zmianowanie

0-10

 10-20

 20-30

6,7

 7,1

 7,1

21,0

 21,0

 21,8

7,4

 7,9

 8,3

3,3

 3,5

 3,6

0,69

 0,71

 0,68

0,080

0,079

0,079

średnia 7,0 21,3 7,9 3,5 0,69 0,079

Tabela 8. W pływ różnych sposobów uprawy roli na niektóre właściwości gleby (RZD Grabów)

cd. tabeli 8

Sposób uprawy

 
Głębokość 

warstwy gleby

 

(cm)

 
Jesień – 2012 r.

pH

 

w KCL

 
zawartość w mg/100 g gleby

 

zawartość 
próchnicy

 

(%)

 %
azotu

całkowitegoP2

 

O5

 

K2O

 

MgO

 

Monokultura –

 

uprawa zerowa
 

0-10

 

10-20
 

20-30
 

6,06

 

6,12
 

6,31
 

19,4

 

18,1
 

17,3
 

20,2

 

14,4
 

9,9
 

5,56

 

4,23
 

3,27
 

0,83

 

0,75
 

0,70
 

0,074

0,064

0,059

średnia 6,16 18,3  14,8  4,35  0,76  0,066

Monokultura – 
pełna uprawa 

0-10 
10-20 
20-30
 

6,63 
6,83 
6,97

 

25,0  
24,9  
26,2

 

6,8  
6,3  
8,9

 

3,74  
3,86  
4,13

 

0,73  
0,77  
0,78

 

0,061

0,062

0,061

średnia
 

6,81
 

25,4
 

7,3
 

3,91
 

0,76
 
0,061

Zmianowanie

 

0-10

 10-20

 20-30

5,58

 6,06

 6,12

18,2

 19,4

 18,1

7,3

 7,1

 7,4

3,45

 3,56

 4,23

0,72

 0,75

 0,83

0,060

0,064

0,064

średnia 5,92 18,6 7,3 3,75 0,77 0,063

zastosowanie zabiegów mechanicznych powodo-
wało równomierne rozmieszczenie tych składni-
ków. Na zakończenie rotacji zawartość próchnicy 
w kukurydzy uprawianej w zmianowaniu ze 
zbożami pod którą stosowano nawożenie natu-
ralne zwiększyła się, natomiast w kukurydzy 
uprawianej w monokulturze z siewu bezpośred-
niego lub zastosowaniem uprawy płużnej była 
taka sama jak na jej początku.

prof. dr hab. Jerzy Księżak,  
dr Jolanta Bojarszczuk

IUNG – PIB Puławy
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych
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Mikotoksyny w ziarnie kukurydzy – okiem praktyka
Fuzarioza kolb jest najgroźniejszą i najważniejszą ekonomicznie chorobą kukurydzy na 

całym świecie. Zaatakowane przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. ziarno zwykle zawiera 
szkodliwe dla zwierząt i ludzi mikotoksyny, np. deoksyniwalenol (DON), niwalenol (NIV), 
zearalenon (ZEA) i fumonizinę (FUM).

Substancje te są szkodliwe w bardzo ma-
łych stężeniach oznaczanych jako część 

na milion (ppm) lub częściach na miliard (ppb). 
Wielu plantatorów zbóż i kukurydzy przekonało 
się, że przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
zawartości mikotoksyn dyskwalifikuje takie 
ziarno do wykorzystania przez przemysł spo-
żywczy i paszowy, dlatego należy zrobić wszyst-
ko aby ograniczyć ryzyko ich występowania. 

Oficjalne limity dla ziarna kukurydzy wyno-
szą:

DON (ziarno kukurydzy):  1,75 ppm 
ZEA (ziarno kukurydzy):  0,35 ppm 
FUM (ziarno kukurydzy):  4,00 ppm  

Co to jest 1 część na milion czyli  
1 ppm? Trudno sobie wyobrazić tak małą 
część, dlatego można to porównać np. 
do powierzchni, którą przykryje telefon 
komórkowy o ekranie 4,5 cala (ok. 100 
cm²) w porównaniu do 1 hektara.

Mikotoksyny są odporne na działanie wyso-
kich i niskich temperatur oraz środków chemicz-
nych. Akumulują się w ziarnie, zanieczyszczają 
produkty z nich wyprodukowane i mogą wywo-
ływać wiele chorób u ludzi i zwierząt. Można 
znaleźć wiele przykładów ich szkodliwego 
działania, np.: wymioty, problemy z płodnością, 
immunosupresja (hamowanie procesu wytwa-
rzania przeciwciał i komórek odpornościowych), 
uszkodzenia nerek, czy też działanie rakotwórcze. 
Dlatego w EU ustalono dopuszczalne limity ich 
zawartości i dla ziarna kukurydzy wynoszą one 

Co to są mikotoksyny i dlaczego są produ-
kowane przez niektóre grzyby?

Mikotoksyny są to substancje produko-
wane przez niektóre grzyby (np. przez 

Fusarium spp.), które zanieczyszczają ziarno. 
Fusarium spp. znacząco zwiększa produkcję mi-
kotoksyn pod wpływem różnych stresów. W ten 
sposób grzyb „broni się” przed innymi grzybami, 
które próbują osiedlić się na kolbie lub reaguje na 

stres temperaturowy. W praktyce kiedy jesienią 
zbieramy kukurydzę na ziarno, sprowadza się 
to do zmian temperatury otoczenia. Te zmiany 
temperatury są coraz większe, a im bardziej opóź-
niamy zbiory kukurydzy na ziarno. Im później, 
tym więcej gromadzi się w ziarnie mikotoksyn, 
jeśli kolby zostały wcześniej zainfekowane przez 
patogeny grzybowe. 

Szczególnie narażone na zanieczyszczenia 
mikotoksynami są odmiany z grupy średnio-
-późnej, gdyż pozostają one najdłużej na polu  
w celu naturalnego dosychania, a jednocześnie są 
wystawione na działanie niesprzyjających czyn-
ników pogodowych jesienią (podczas chłodnych 
nocy na roślinach osadza się rosa, a w ciągu dnia 
rośnie temperatura i ponownie powietrze wysyca 
się parą wodną). Takie zmiany temperatury ze 
spadkami poniżej 5°C w warunkach wysokiego 
uwilgotnienia ziarna stwarzają stres dla Fusarium, 
które zwiększa produkcję mikotoksyn. Szczegól-
nie groźne są spadki temperatury poniżej 0°C. 

W ziarnie zbieranym po przymrozkach 
jesiennych oznacza się zwykle kilkukrotnie 
wyższą zawartość trucizn grzybowych, niż 
przed nimi. Ich ilość w ziarnie rośnie wręcz 
lawinowo na skutek silnego stresu jakiemu 
ulega Fusarium! 

Warunki infekcji kolb przez Fusarium spp.

W sezonie 2014 po zakończonym kwitnie-
niu kukurydzy i w okresie nalewania 

ziarna występowały częste opady deszczu. Ko-
niec kwitnienia kolb, aż do fazy zasychania 
znamion to okres, kiedy kukurydza jest naj-
bardziej wrażliwa na infekcję przez Fusarium. 

Pod koniec kwitnienia znamiona słupków 
tworzą jakby zwartą kitkę, a pomiędzy jej nitkami 
powstaje sieć kanalików kapilarnych, przez które 
jest zasysana do wnętrza młodych kolb woda wraz 
z zarodnikami infekcyjnymi Fusarium, jeśli są 
tam obecne (fot. 1) . 

Na skutek coraz powszechniejszych uprosz-
czeń w uprawie gleby i uprawy kukurydzy  
w monokulturze oraz zaniechania orki na po-
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wierzchni gleby znajdują się resztki słomy ku-
kurydzianej, które są doskonałym miejscem dla 
masowej produkcji zarodników infekcyjnych  
Fusarium. 

Przez cały sezon te zarodniki są przenoszone 
przez wiatr i wodę na rośliny kukurydzy – w tym 
na znamiona kolby, skąd mogą dostać się wraz z 
wodą do wnętrza każdej kolby.

Omacnica prosowianka przenosi zarodniki 
Fusarium spp.

Większe nasilenie omacnicy prosowianki 
i fuzariozy kolb to skutek coraz po-

wszechniejszych uproszczeń i uprawy kukurydzy 
w monokulturze. Brak rozdrabniania resztek 
pożniwnych (przeżywają gąsienice omacnicy)  
i walki biologicznej lub chemicznej z omacnicą 
sprawia, że szkodnik ten staje się głównym no-
śnikiem zarodników Fusarium spp. Gąsienice 
omacnicy przenoszą na swoim ciele zarodniki 
grzyba z powierzchni roślin i wgryzając się do 
kolb lub łodyg wywołują miejscową infekcję tym 
patogenem. 

Należy pamiętać, że głównym powodem sil-
nej presji infekcyjnej zarodników wywołujących 
fuzariozę kolb są pozostawione na powierzchni 
gleby resztki pożniwne kukurydzy, na których 
wyrastają kępkowate łożyska zarodników koni-
dialnych, a samo rozdrobnienie ścierni i słomy, 
które w większości zniszczy zimujące gąsienice 
omacnicy, ale bez ich dokładnego przyorania, 
nie zapobiega infekcji Fusarium spp. w kolejnym 
sezonie, jeśli tylko wystąpią sprzyjające ku temu 
warunki po kwitnieniu kukurydzy.

Kolba, ziarno, łodyga, osadka – w zasadzie 
każda część rośliny może zostać zainfekowana 
niezależnie od fazy rozwojowej, jeśli  czynnie przy-
czynią się do tego gąsienice omacnicy prosowianki, 
dlatego problemu fuzariozy kolb i omacnicy 
prosowianki nie należy rozdzielać.

Zarodniki Fusarium spp. mogą być biernie 
przenoszone z wiatrem na duże odległości, ale 
zawsze największe ich stężenie jest na polu, gdzie 
rok wcześniej występowało porażenie fuzariozami 
łodyg lub kolb, a słoma pozostała na powierzchni 
gleby.

Przyoranie rozdrobnionych i zwapnowanych 
resztek pożniwnych to najskuteczniejszy sposób 
ograniczenia presji zarodników infekcyjnych 
Fusarium w kolejnym sezonie. Warto również 
zachęcać do tego sąsiadów, gdyż ograniczymy 
wtedy przenoszenie zarodników z sąsiednich pól.

W celu przyśpieszenia rozkładu słomy kukury-
dzianej i zneutralizowania działania powstających 
podczas jej rozkładu kwasów organicznych  zaleca 
się rozsypać wapno (np. węglanowe lub kredę) na 
słomę w ilości 500 – 1000 kg/ha w przeliczeniu na 
CaO, co w praktyce oznacza 1,5-2,5 t/ha wapna 
węglanowego odmiany 04 i wymieszać je płytko 
z glebą przed dokładnym przyoraniem słomy.

Zapobieganie występowaniu fuzarioz kolb 
i zmniejszenie ilości mykotoksyn w ziarnie 
przed zbiorem

1. Zmianowanie – pamiętajmy, że ten sam gatunek 
grzyba Fusarium może atakować kukurydzę  
i pszenicę. Należy pomiędzy tymi roślinami, 
jeśli to możliwe, uprawiać roślinę niezbożową. 

Fot. 1. Faza od końca kwitnienia kolb do zasychania znamion to najbardziej wrażliwa faza rozwojowa  
na infekcję fuzariozami kolby
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Fot. 2. Resztki słomy na powierzchni gleby to źródło zarodników infekcyj-
nych Fusarium spp., które są przenoszone z wiatrem

Fot. 3. Omacnica wgryzając się do łodygi przenosi również zarodniki Fu-
sarium spp., które rozwijając się osłabia strukturę tkanek – widoczne szare 

przebarwienia to skutek działania grzyba

Po kukurydzy zbieranej na ziarno warto wybrać 
odmiany pszenicy o podwyższonej tolerancji 
na fuzariozy.

2. Rozdrabnianie i przyorywanie resztek pożniw-
nych z wapnem węglanowym lub kredą ułatwia 
rozkład resztek słomy i tworzenie próchnicy,  
a grzyb Fusarium w glebie jest poddany presji 
innych mikroorganizmów glebowych i nie roz-
wija się tak intensywnie jak na mokrej słomie 
pozostawionej na powierzchni gleby. Utrudnio-
ne jest rozprzestrzenianie się zarodników infek-
cyjnych w porównaniu do sytuacji, gdy kępki 
grzyba rosną na słomie na powierzchni gleby.

3. Zbilansowanie nawożenie potasem i fosforem 
utrzymuje rośliny w dobrej kondycji, a to zwięk-
sza ich naturalną odporność. Przenawożenie 
azotem zwiększa podatność kukurydzy na 
infekcje grzybowe.

4. Uprawa odmian wczesnych i średnio wczesnych, 
które umożliwiają zbiór suchego ziarna w sprzy-
jających warunkach termicznych. W praktyce  
w ziarnie ze zbieranych wcze-
śniej plantacji poziomy za-
wartości mikotoksyn rzadko 
przekraczają dopuszczalne 
normy, a jednocześnie bardzo 
często stwierdza się przekro-
czenie tych norm  w ziarnie 
zbieranym zbyt późno, np.  
w listopadzie lub grudniu. Jeśli 
były sprzyjające warunki do 
infekcji fuzariozami lub na 
plantacji licznie występowała 
omacnica prosowianka to nie na-
leży zbytnio opóźniać zbioru –  
w ciągu 2-3 tygodni od fazy 
czarnej plamki powinno się 
zakończyć zbiór. Jeśli wystąpiły 
przymrozki, a stwierdziliśmy 
porażenie kolb grzybami to na-
leży maksymalnie przyspieszyć 
zbiór, gdyż każdy dzień zwłoki 
to prawdopodobnie suchsze 
ziarno, ale jednocześnie silniej 
porażone przez mikotoksyny.

5. Zalecana jest szczególna staran-
ność podczas doprawiania gleby 
przed siewem. Należy unikać 
wiosennych orek, gdyż gleba 
powoli i nierówno osiada, co w 
warunkach braku wody skutkuje 
bardzo nierównymi wschoda-

mi. Równomierne wschody roślin w rzędzie 
sprawiają, że kolby są wyrównane w wielkości 
i wilgotności. W przypadku, gdy wschody są 
nierówne i niektóre rośliny kiełkują, gdy inne 
mają już 2 liście, to te opóźnione będą mniejsze 
aż do zbioru na skutek konkurencji pomiędzy 
sąsiednimi roślinami: dadzą o ok. 30% niższy 
plon, a co najgroźniejsze – będą bardziej wil-
gotne i silniej porażone przez grzyby. Ziarno  
z takich kolb potrafi „zepsuć” całą partię ziarna 
z danego pola. Dla zobrazowania powagi proble-
mu warto sobie uświadomić, że dla osiągnięcia 
1 ppm mikotoksyn w 10.000 tonach ziarna 
kukurydzy wystarczy ilość mikotoksyn równa 
masie około 30 ziaren kukurydzy, co oczywi-
ście nie oznacza, że 30 zainfekowanych ziaren 
zdyskwalifikuje nam tak dużą partię ziarna, 
jednak już pojedyncze zainfekowane kolby 
mogą przyczynić się do znacznego wzrostu 
oznaczanego poziomu mikotoksyn.
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Fot.4. Larwa omacnicy wgryzając się przez liście okrywowe do kolb 
przyczynia się do zwiększenia nasilenia fuzariozy kolb

6. Ochrona chemiczna w fazie koń-
ca kwitnienia kolb jest również 
możliwa, ale ma sens jedynie 
wtedy, gdy zwalczana była 
omacnica prosowianka i dys-
ponujemy szczudłowym opry-
skiwaczem, aby nanieść ciecz 
roboczą na znamiona kolb pod 
koniec kwitnienia kukurydzy. 
Praktycznie niemożliwe jest 
połączenie zabiegów przeciw-
ko omacnicy i fuzariozom ze 
względu na różne terminy.

Ograniczanie ryzyka rozwo-
ju pleśni i produkcji mikotok-
syn po zbiorze

1. Ograniczenie uszkodzeń ziarna podczas omłotu 
(zmniejszenie obrotów bębna młócącego).

2. Unikanie składowania wilgotnego ziarna na pry-
zmach przed suszeniem. Stanowczo odradzam 
pozostawienie wilgotnego ziarna „aby się za-
grzało, bo wtedy łatwiej się suszy”. Niestety, ale 
zwykle nie zauważymy, że na ziarnie rozwinie 
się pleśń, która może produkować mikotoksyny.

3. Wstępne czyszczenie ziarna przed przechowy-
waniem, aby odseparować drobne części, które 
są zwykle silniej zainfekowane (uszkodzenia 
twardej okrywy owocowo-nasiennej tzw. 
skórki).

4. W zależności od planowanego czasu składowa-
nia uzyskanie równomiernych 14% wilgotności 
ziarna, co w praktyce oznacza suszenie do 
wilgotności poniżej 14%.

5. Dokładne wyczyszczenie miejsc przechowywa-
nia ziarna, aby uniknąć sytuacji, gdy na stare 
i często zainfekowane ziarno sypane jest to  
z bieżących zbiorów.

6. Suche ziarno przeznaczone na paszę można 
dodatkowo zabezpieczyć  inhibitorami rozwoju 
grzybów np. kwasem propionowym, mrówko-
wym i octowym (lub ich mieszaniną). Kwasy te 
nie zlikwidują mikotoksyn, jeśli będą już obecne 
w ziarnie, ale we właściwych dawkach zapobie-
gają rozwojowi bakterii i grzybów. Pamiętajmy, 
że zbiorniki na zboże nie są izolowane i tzw. 
punkt rosy bardzo często występuje wewnątrz 
zbiornika zasypanego zbożem. Skutkuje to tym, 
że w tym miejscu skrapla się para wodna z po-
wietrza i miejscowo rośnie wilgotność ziarna.

7. Zastosowanie inaktywatorów mikotoksyn, jeśli 
te są sprawdzone w praktyce może być również 

sposobem na obniżenie zawartości tych trucizn 
grzybowych, jednak należy pamiętać, że miko-
toksyny  to bardzo złożone związki chemiczne 
i stabilne w różnych warunkach przez co są 
bardzo trudne do neutralizacji chemicznej.

8. Niektóre z metod konserwacji ziarna (zakiszanie 
mokrego ziarna) może maskować obecność 
mikotoksyn, ale nie oznacza to, że znikają 
one z produktu, tylko że mogą być trudniej 
wykrywane.

9. Fermentacja alkoholowa nie rozkłada aflatoxin, 
zearelonu i fumizyn, dlatego ich zawartość  
w wywarze gorzelnianym rośnie w porównaniu 
do zawartości w ziarnie użytym do produkcji 
alkoholu.

W podsumowaniu zachęcam do dokładnego 
rozdrabniania resztek pożniwnych, wapnowania 
ścierniska po kukurydzy na ziarno i dokładnego 
przykrycia resztek słomy orką jesienną. W ten 
sposób – jeśli będziemy to robić wszyscy – ograni-
czymy presję omacnicy prosowianki i zarodników 
infekcyjnych wywołujących fuzariozę kolb. 

Zachęcam plantatorów kukurydzy do za-
pisania się do Klubu Plantatorów Kukurydzy 
CULTIVENT pod adresem www. cultivent.pl, 
gdzie znajdą Państwo aktualne porady na temat 
kukurydzy, a o najważniejszych bieżących tema-
tach związanych z kukurydzą członkowie Klubu 
są informowani regionalnie drogą mailową.

dr Adam Majewski
Agroservice Kukurydza

KWS Polska Sp. z o.o.
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Wykorzystanie kruszynka w biologicznej ochronie 
kukurydzy przed omacnicą prosowianką

Omacnica prosowianka to obecnie najgroźniejszy szkodnik kukurydzy w kraju, który występuje 
od 2009 roku we wszystkich 16 województwach. Na chwilę obecną daje się zaobserwować regionalne 
zróżnicowanie w poziomie szkodliwości tego owada, niemniej w ostatnim czasie następuje stopniowe 
zacieranie się tych różnic w odniesieniu do południowej i środkowej części kraju, gdzie gąsienice 
uszkadzają lokalnie do 40-80%, a niekiedy nawet do 100% roślin. Szczególnie silnie atakowana jest 
w tych regionach zwłaszcza kukurydza cukrowa oraz niektóre bardzo podatne odmiany kukurydzy 
pastewnej zaliczane zwłaszcza do klasy wczesnych i częściowo średniowczesnych.

Z kolei ostatnie kilka lat to także widoczny 
wzrost szkodliwości omacnicy prosowian-

ki również w regionach północnych. Można już 
spotkać tu lokalne plantacje prowadzone w kie-
runku ziarnowym, na których owad ten uszkadza 
do 15-20% roślin, co oznacza przekroczenie progu 
ekonomicznej szkodliwości uzasadniającego uży-
cie metod bezpośredniego zwalczania szkodnika. 
Zaznaczyć jednak należy, że jest tu także duża 
liczba pól kukurydzy, na których szkodnik jest 
niezauważalny, gdyż jego gąsienice uszkadzają 
na chwilę obecną tylko pojedyncze rośliny. 

Szacunkowe analizy wskazują, że w skali kraju 
omacnica prosowianka powoduje bezpośrednie 
straty w plonach kukurydzy kiszonkowej oraz 
ziarnowej wynoszące odpowiednio 10 i 20%. 
Dużym i coraz większym problemem staje się 
jednak pośrednia szkodliwość gąsienic tego 
motyla, a która polega na zwiększeniu podat-
ności uszkodzonych roślin na porażenie przez 
sprawców chorób, zwłaszcza grzyby z rodzaju 
Fusarium. Część gatunków 
grzybów należących do tego 
rodzaju posiada zdolność wy-
twarzania mikotoksyn, któ-
rych poziom zawartości jest 
poddawany kontroli w trakcie 
skupu. Rozwojowi chorób po-
wodowanych przez grzyby fu-
zaryjne takich jak: fuzariozie 
kolb oraz zgniliźnie korzeni 
i zgorzeli podstawy łodygi 
(fuzariozie łodyg) sprzyjają 
zwłaszcza ciepłe i wilgotne 
warunki w okresie lata i jesie-
ni. W tym czasie może dojść 
do szybkiego rozwoju grzybni 
w miejscach uszkodzonych 
przez omacnicę prosowiankę  
i do znacznego nagromadza-

nia się w plonie mikotoksyn, z czym zetknięto się 
choćby w 2014 roku na południu kraju, gdy plony 
ziarna z niektórych pól z powodu przekroczenia 
dopuszczonych norm zawartości mikotoksyn 
zostały zdyskwalifikowane.

Duża szkodliwość omacnicy prosowianki 
wynika przede wszystkim z tego, że jej żar-
łoczne gąsienice są zdolne do uszkadzania nie-
mal wszystkich nadziemnych części roślin, co 
prowadzi do powstania uszkodzeń o znaczeniu 
ekonomicznym, takich jak: bezpośredniego 
ubytku ziarniaków z kolb, podgryzania kolb  
u nasady (które opadają na glebę) oraz złomów 
łodyg poniżej kolby. Szkodnik ten posiada także 
ważną cechę, którą jest przebywanie niemal przez 
cały okres larwalny wewnątrz tkanek kukurydzy 
przez co jest mało podatny na zastosowane w tym 
czasie zabiegi ochrony roślin. Z punktu widzenia 
skutecznej ochrony kukurydzy przed omacnicą 
prosowianką, konieczne zatem staje się zwalcza-
nie gatunku zanim ten stanie się trudno dostęp-

Fot. 1. Biologiczna ochrona pozwala zapobiec wylęgowi gąsienic ( fot. P. Beres)
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ny. Można tego dokonać za pomocą dwóch 
metod: biologicznej, która przeznaczona jest 
do zwalczania jaj szkodnika lub chemicznej, 
której celem są masowo wylęgające się gą-
sienice, ale zanim zdążą wgryźć się w tkanki 
kukurydzy. 

W ostatnim czasie w Polsce gwałtownie 
wzrosło zainteresowanie zwalczaniem omac-
nicy prosowianki za pomocą biopreparatów. 
Jest to nie tylko efekt wejścia w życie zaleceń 
integrowanej ochrony roślin kładących duży 

nacisk na stosowanie metod proekolo-
gicznych, ale także i tego, że oferta han-
dlowa biopreparatów została skierowana 
do gospodarstw wielkopowierzchnio-
wych, czego jeszcze kilkanaście lat temu 
nie było. Widocznym tego efektem jest 
rekordowy areał kukurydzy ochroniony 
w ten sposób, który w 2014 roku zbliżył 
się niemal do 6 tys. ha. 

Mówiąc o walce biologicznej w kuku-
rydzy należy zaznaczyć, że jest to jedyna 
obok ziemniaka roślina rolnicza, którą 
można chronić w ten sposób. Większość 
bowiem metod biologicznych ma zastoso-
wanie w uprawach pod osłonami, gdzie 
czynnik biologiczny jest nanoszony na 
ściśle określoną powierzchnię (z której 
ma utrudnioną migrację jeżeli jest to 
organizm przemieszczający się) oraz, 
gdzie warunki środowiska można przy-
najmniej częściowo kontrolować. Nie 
można jednak tego czynić w uprawach 
polowych, gdzie zastosowane czynniki 
biologiczne są zdane na oddziaływanie 
zmiennych warunków pogodowych, stąd 
też trudno do końca przewidzieć końco-
we efekty użycia biopreparatów. 

Warto wspomnieć, że o ile w uprawie 
ziemniaka stosuje się biopreparaty oparte 
na mikroorganizmie jakim jest bakteria 
glebowa Bacillus thuringiensis, które 
nanosi się na liście celem zwalczenia 
stonki ziemniaczanej, tak w kukurydzy 
wykorzystuje makroorganizm, jakim jest 
owad z rzędu błonkówek zwany kruszyn-
kiem (Trichogramma spp.), który posiada 
zdolność lotu i nie jest przypisany do 

Fot. 2. Złoża jaj omacnicy jest obiektem biologicznego  
               zwalczania ( fot. P. Beres)
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konkretnego miejsca np. rośliny. Oznacza to, że 
kruszynek aktywnie porusza się w łanie kuku-
rydzy, stąd też wszelkie niekorzystne czynniki 
pogodowe jak: spadki temperatur, upały, ulewne 
deszcze, silne wiatry, gradobicia mogą wpływać 
na jego przemieszczanie się w uprawie. 

Kruszynki to jedne z najmniejszych owadów 
jakie zostały dotychczas poznane na świecie. 
Osobniki dorosłe w zależności od gatunku osią-
gają od 0,3 do 1-1,2 mm długości. Są to pasożyt-
nicze błonkówki, które swój rozwój przechodzą 

w jajach innych owadów. Zależność tą wykorzy-
stano w biologicznej ochronie roślin do walki  
z niektórymi szkodnikami. Na świecie dotychczas 
zidentyfikowano ponad 200 gatunków kruszyn-
ka, ale jedynie kilka z nich znalazło praktyczne 
zastosowanie. W Polsce aktualnie do zwalczania 
omacnicy prosowianki stosuje się gatunek Tricho-
gramma brassicae. Biopreparaty zawierające ten 
gatunek zawierają spasożytowane jaja żywiciela 
(nośnik), w którym znajdują się larwy kruszynka 
na różnym etapie rozwoju oraz poczwarki. Po 

naniesieniu na plantacje kukurydzy stop-
niowo rozpoczyna się wylot błonkówek  
z biopreparatu, które poszukują jaj omac-
nicy prosowianki na roślinach. Z chwilą 
znalezienia jaj w których nie rozpoczął się 
jeszcze intensywny rozwój embrionalny, 
samica kruszynka składa do ich wnętrza 
zwykle od jednego do kilkunastu swoich 
jaj. W zależności od temperatury pierwsze 
wylęgi larw pasożyta zaczynają się nawet 
po kilku godzinach od złożenia jaj (gdy 
jest ciepło) lub po kilku dniach (gdy jest 
zimno). Larwy kruszynka wyjadają treść 
jaja żywiciela niszcząc je tym samym. 
Spasożytowane jajo omacnicy prosowian-
ki zmienia barwę z białej na brązową,  
a następnie czarną, co pozwala wizualnie 
ocenić jak radzi sobie kruszynek w za-
siewie. Z chwilą osiągnięcia dojrzałości, 
larwy kruszynka przepoczwarczają się  
w jaju żywiciela, po czym wycinają w nim 
dziurkę przez którą wylatuje nowe, licz-
niejsze pokolenie błonkówek, poszukują-
ce kolejnych jaj omacnicy prosowianki.  
W warunkach ciepłej pogody, cały cykl 
rozwojowy kruszynka zamyka się w 15-20 
dniach, a tych cykli może być kilka w za-
leżności od dostępu błonkówek do jaj, któ-
re mogą spasożytować. Warto zaznaczyć 
w tym miejscu, że choć kruszynka stosuje 
się przeciwko omacnicy prosowiance, to 
pośrednio może on zwalczać jaja innych 
szkodników jakie pojawią się w okresie 
lotu błonkówek na plantacji np. rolnic, 
piętnówek, słonecznicy orężowki i innych. 

Od 2014 roku na krajowym rynku 
dostępnych jest kilka biopreparatów za-
wierających ten sam gatunek kruszynka 
– T. brassicae. Na mniejsze plantacje 
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szczególnie polecane są: Trichocap oraz Tricho-
safe zawieszki, które umieszcza się ręcznie na 
najlepiej rozwiniętym liściu kukurydzy tuż przy 
łodydze. Jednokrotne wyłożenie biopreparatu na 
powierzchni 1 ha nie zajmuje zwykle więcej niż 
15-20 minut. Oba biopreparaty można również 
stosować na plantacjach wielkoobszarowych, nie-
mniej trzeba zorganizować wówczas odpowiednią 
liczbę osób do przeprowadzenia introdukcji. Na 
plantacjach dużych lub bardzo dużych najlepiej 
użyć biopreparat: Trichosafe kulki lub Tricholet. 
Pierwszy ma postać biodegradowal-
nych kulek, które rozrzuca się na glebę 
specjalnym rozsiewaczem mocowanym 
do ciągnika. Kulki można także na 
mniejszych areałach rozrzucać ręcznie. 
W fazie testów jest także wykorzystanie 
odpowiednio przystosowanych dronów 
do aplikowania kulek z powietrza. Drugi 
natomiast biopreparat ma postać sypką 
i jest aplikowany za pomocą aparatury 
agrolotniczej np. wiatrakowców. 

W zależności od zaleceń producenta 
oraz potrzeb samego plantatora (stopnia 
zagrożenia omacnicą prosowianką) wy-
konuje się od jednej, do dwóch introdukcji 
kruszynka. W przypadku kukurydzy cu-
krowej może to być nawet trzy aplikacje. 
Ustalenie terminu pierwszej introdukcji 
powinno opierać się na zastosowaniu co 
najmniej dwóch niezależnych od siebie 
metod tj. obserwacji pojawu motyli oraz 
pojawu złóż jaj. Opcją dodatkową jest 
skorzystanie z zewnętrznego systemu 
sygnalizacji pojawu omacnicy proso-
wianki prowadzonego przez PIORiN, 
IOR, a także coraz większą liczbę firm 
komercyjnych obsługujących rolnictwo. 
Systemy zewnętrzne są coraz lepiej 
rozbudowane, a plantator otrzymuje 
komunikat sygnalizacyjny np. w formie 
sms lub e-mail. 

Można także skorzystać z opcji pro-
wadzenia monitoringu pojawu omacnicy 
prosowianki i sygnalizacji terminu wyło-
żenia biopreparatu, którą wykonują nie-
które firmy rozprowadzające kruszynka 
w Polsce. W takiej sytuacji firma wykona 
za plantatora monitoring oraz przepro-
wadzi aplikację kruszynka, a często 

także przeprowadzi ocenę skuteczności pasożyta  
w danym roku w porównaniu do pola kontrolnego, 
jakie wówczas trzeba pozostawić nieopodal.  

W sytuacji, gdy plantator chce podjąć się samo-
dzielnego monitorowania omacnicy prosowianki  
i wyłożenia biopreparatu ważne jest, aby w momen-
cie prowadzenia monitoringu utrzymywany był 
stały kontakt z dystrybutorem kruszynka. Po sy-
gnale o konieczności introdukcji kruszynka trzeba 
go dostarczyć na plantację w przeciągu kilku dni, 
stąd ważna jest tu dobra współpraca i organizacja. 
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Gdy do obserwowania nalotu motyli omacnicy 
prosowianki stosuje się w gospodarstwie pułapki 
świetlne lub pułapki feromonowe, to z chwilą 
wykrycia pierwszych samców, należy po 7-10 
dniach wykonać pierwszą introdukcję. Natomiast, 
gdy w pułapce świetlnej odłowi się pierwsza sa-
mica, to wyłożenie biopreparatu należy wykonać 
wcześniej tj. po 5-7 dniach. W zdecydowanej 
większości przypadków, termin pierwszej apli-
kacji kruszynka przypada w południowej oraz 
częściowo środkowej części kraju pod koniec dru-

giej oraz w trzeciej dekadzie czerwca, natomiast 
w regionach północnych często jest to koniec 
czerwca lub pierwsze dni lipca. 

Gdy w monitoringu stosuje się obserwację na 
obecność jaj omacnicy prosowianki, to pierwszą 
introdukcję przeprowadza się natychmiast po 
stwierdzeniu pierwszego złoża jaj, co terminowo 
przypada jak wyżej opisano. W przypadku odło-
wu motyli prognozuje się bowiem przypuszczalny 
termin pojawu na roślinach jaj szkodnika w opar-
ciu o znajomość biologii gatunku. 

Drugie wyłożenie biopreparatu 
wykonuje się po 7-10 dniach, a trzecią 
(jeżeli jest praktykowana) po kolejnych 
7 dniach. 

Z uwagi na rosnące zainteresowanie 
walką biologiczną z omacnicą proso-
wianką trzeba sobie jednak zdawać 
sprawę, że nie zawsze można przewi-
dzieć końcowe efekty użycia kruszyn-
ka, które zależą w dużej mierze od 
czynników pogodowych na które ani 
producent biopreparatu, ani dystrybutor, 
ani plantator nie mają żadnego wpływu. 
Warunki te obok bezpośredniego wpły-
wu na pasożyta wpływają również na 
kukurydzę oraz zasiedlającą ją omacni-
cę prosowiankę. Zdarza się więc i tak, 
że w niektóre lata (zimne i deszczowe) 
kruszynek ochroni skutecznie jedynie 
około 15-30% roślin, ale w inne lata 
(ciepłe, umiarkowanie wilgotne) za-
bezpieczy nawet 70-85% roślin. Wiele 
także zależy od nasilenia występowania 
omacnicy prosowianki, terminu siewu 
kukurydzy, zastosowanych uproszczeń 
agrotechnicznych, zastosowanych metod 
zwalczania niechemicznego, podatności 
odmiany, lokalnego mikroklimatu itp.  
W badaniach IOR Rzeszów, średnia wie-
loletnia skuteczność kruszynka to około 
65%, co należy uznać za dobry rezultat. 

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

Terenowa Stacja Doświadczalna w 
Rzeszowie
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Dopingujemy uprawy kukurydzy
Kukurydza to niewątpliwie w ostatnich latach jedna z najczęściej uprawianych roślin  

w Polsce. W agrotechnice dla tego gatunku obecnie coraz częściej oprócz nawozów mineral-
nych i środków ochrony roślin (m.in. herbicydów, fungicydów oraz insektycydów) stosuje się 
preparaty wspomagające uprawę tej rośliny takie jak: biostymulatory oraz nano-nawozy 
(nawozy dolistne). Czym są powyższe preparaty? Czy warto je stosować oraz jakie preparaty 
wspomagające uprawy są dostępne na rynku polskim? Odpowiedź na to i inne pytania znajdą 
Państwo w dalszej części artykułu.

Co to są biostymulatory i nawozy 
dolistne? 

Niestety do dziś nie stworzono 
precyzyjnej definicji biostymu-

latorów. Jedni z producentów określają je 
jako: „różnego rodzaju oraz pochodzenia 
preparaty stosowane w uprawie roślin, 
w celu usprawnienia procesów wzrostu 
i rozwoju roślin”. Zdefiniować je można 
również jako preparaty wspomagające 
uprawę roślin, a nawet środki dopingujące 
rośliny w ich wzroście generatywnym  
i wegetatywnym (szczególnie w warun-
kach stresu abiotycznego i biotycznego). 
Jeden z producentów nazywa je „polisą 
na stres” abiotyczny i biotyczny. W ich 
składzie oprócz: kwasów humusowych, 
witamin, wyciągu z wodorostów, ami-
nokwasów oraz pożytecznych mikroor-
ganizmów znaleźć można często śladowe 
ilości mikro- i makroelementów. Prepara-
ty w skład których wchodzą dodatkowo 
mikro- i makroelementy powinny być 
raczej nazywane nawozami dolistnymi 
choć producenci często nazywają je 
biostymulatorami czy stymulatorami 
wzrostu. Należy jednak stwierdzić, że 
koncentracja w nich mikro i makro-
składników jest dość niska. W składzie 
większości biostymulatorów znajdziemy 
wyciągi z alg morskich. Najsilniejsze 
oddziaływanie na wzrost i rozwój ro-
ślin mają biostymulatory otrzymywane  
z brunatnic: Ascophyllum nodosum, Du-
rvillea potatorum, Eclonia maxima, Fu-
cus vesiculosus, Laminaria hyperborea 
i Laminaria Digitata. Uzyskane z nich 
środki są przedmiotem badań licznych 
naukowców oraz zyskują coraz większe 
znaczenie wśród producentów rolnych. 
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W 2012 roku we Francji w Strasbourgu odbył się  
I Światowy Kongres poświęcony tylko i wyłącznie 
biostymulatorom a w 2015 roku planowany jest ko-
lejny we Florencji, we Włoszech. Biostymulatory 
znalazły zastosowanie zarówno w ogrodnictwie 
jak i rolnictwie (w tym w uprawie kukurydzy).  
W tabeli 1 przedstawiono wybrane biostymulatory 
oraz nawozy dolistne dostępne na rynku polskim 
wraz z ich krótką charakterystyką. 

Należy podkreślić, że na polskim rynku do-
minują nawozy dolistne wieloskładnikowe, czyli 

takie które zawierają mikroelementy z dodatkiem 
niektórych makroelementów (najczęściej N i/lub 
Mg). Zaletą takich preparatów jest stosunkowo 
niska cena oraz fakt , że w ich skład wchodzi sze-
roka gama składników. Ponadto wśród nawozów 
dolistnych są i środki jednoskładnikowe a przy-
kładem jest chociażby Tytanit. Niektóre środki 
zawierają nawet jony srebra (Nano-Gro). Oprócz 
nich dostępnych jest na rynku kilka nawozów 
dolistnych zwanych nano-nawozami, czyli prepa-
ratów tworzonych w oparciu o technologię, zwaną 

nanotechnologią. Wśród nich wyróżnić 
można: Nano-Active, czy Ferbanat – sto-
sunkowo nowy preparat, którego twórcą 
jest moskiewski ośrodek naukowy (tab. 
1). Nanotechnologia stwarza możliwości 
lepszego wykorzystania mikro i ma-
kroskładników przez roślinę ale budzi 
jednocześnie kontrowersje wobec jej 
stosowania. Porównywana jest nawet do 
inżynierii genetycznej i wzbudza nieuza-
sadnione niczym obawy. W praktyce rol-
niczej w celu lepszego odżywienia roślin 
stosuje się również ostatnio Efektywne 
Mikroorganizmy (EM), których twórcą 
jest japoński Profesor Teuro Higa.

Cel stosowania preparatów, sposób 
aplikacji, kiedy i ile stosować

Głównym zadaniem biostymulato-
rów jest podniesienie naturalnej 

odporności roślin uprawnych na czynniki 
stresowe tj. suszę, przymrozki, zasolenie 
oraz umożliwienie roślinom łatwiejszego 
pobierania mikro- i makroskładników z 
gleby . Natomiast stosowanie nawozów 
dolistnych (w tym nano-nawozów) wpły-
wa przede wszystkim na odżywienie 
roślin. Preparaty biostymulujące to pre-
paraty, które stosuje się zarówno dolist-
nie, doglebowo (np. użyźniacz glebowy 
UGmax,) jak i w zaprawianiu materiału 
siewnego. Są to środki zarówno w po-
staci płynnej (większość) jak i stałej np. 
preparat Nano-gro. Niektóre z preparatów 
wymagają kilkukrotnego stosowania  
w czasie wegetacji, inne stosuje się tylko 
jednorazowo. W wypadku kukurydzy 
preparaty najczęściej aplikuje się w fazie 
4  i/bądź 8 liści, zależne jest to od typu 
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preparatu i zaleceń producenta (tab. 1). Dawka 
zależna jest od składu preparatu. Przykładowo 
w przypadku Asahi stosuje się zaledwie 0,6l/ha 
podczas gdy inne (np. Kelpak) najczęściej 2-3 l/ha 
bądź i więcej. Należy pamiętać o tym, że przy ich 
aplikowaniu bardzo istotny jest kilkudniowy brak 

opadów podobnie jak przy stosowaniu środków 
ochrony roślin. W przeciwnym razie może dojść 
do spłukania preparatu z rośliny a oprysk okaże 
się nie nieskuteczny. Również niekorzystne jest 
stosowanie oprysku podczas upałów i wietrznej 
pogody. Zalecane jest stosowanie preparatów wraz 

Tabela 1. Wykaz wybranych biostymulatorów i nawozów dolistnych dostępnych na rynku polskim 
 

Nazwa środka 
(producent bądź dystrybu-

tor) 
Skład preparatu Termin i stosowana dawka w uprawie kukurydzy 

zalecane przez producenta 

KELPAK SL* 
(Chemirol) 

hormony roślinne: auksyny i cytokininy 2-3 l/ha, 200-300 l wody/ha, faza 3-5 liści 

ASAHI*  
(Arysta Life Science) 

orto-nitrofenol sodu, para-nitrofenol sodu, 5-
nitroguajakol sodu 

0,6 l/ha, 300 l wody/ha , dwa zabiegi: pierwszy w fazie 4-6 
liści, drugi w fazie 8-10 liści 

Zeal**  
(Arysta Life Science) 

fosfor 8,5% (m/m) w przeliczeniu na P2O5, Zn 
1,98% (m/m), Mo 0,02% (m/m), biologicznie 
aktywny filtrat GA 142 uzyskany z alg mor-
skich Ascophyllum nodosum 

– Kukurydza na ziarno i kiszonkę:  
1 oprysk w fazie 4-8 liści, zalecana dawka 2 l/ha  

– Kukurydza cukrowa:  
1-2 opryski w fazie 4-8 liści, zalecana dawka 2 l/ha  

Tytanit**  
(Intermag) 

0,8% tytanu 0,2 -0,4 l/ha, 200-300 l wody/ha – oprysk drobnokroplisty, 
50-200 l wody/ha oprysk bardzo drobnokroplisty lub 
aerozol w technice oprysku LV 
3 zabiegi: I – faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16), II – rozwój liści 
– początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–
31), III – rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek 
rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki wysokość roślin 
pozwala na zabieg opryskiwaczem 

OPTYSIL**  
(Intermag) 

200 g SiO2/l 0,5 l/ha, 3 zabiegi: I – faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) opty-
malny termin zabiegu to 4 liście; II – faza 8.–10. liścia 
(BBCH 18–19); III – faza 12. liścia – koniec fazy rozwoju 
źdźbła (BBCH 19–39) dopóki wysokość roślin pozwala na 
zabieg opryskiwaczem 

AMINOPLANT** 
(Agrosimex) 

Nog - 8,5%; 
zawartość substancji organicznej w s.m.: 54% 
(17,3% stanowią L-aminokwasy; 82,7%  
bioaktywne peptydy) 

1-3 zabiegi, od 1-1,5 l/ha 
faza 2-4 liści, następnie co 10-14 dni 

Fertileader Vital-954** 
(Timac Agro) 

substancja biostymulująca Seactive, 
N – 9%, P – 5%, K – 4%, B – 0.05%,  
Mn – 0.10%, Mo – 0.01%, Cu – 0.02%,  
Zn – 0.05%, Fe – 0.02%; 

1-2 zabiegi, 4 l/ha, faza 6-8 liści 
150-500 l 

Fertiactyl Starter** 
(Timac Agro) 

glicyna, betaina, zeatyna, kwasy humusowe  
i fulwowe, N – 162,5 g/l, P – 62,5 g/l,  
K – 100g/l 

1-2 zabiegi, 5 l/ha, faza 2-4 liści 
150-500 l wody/ha 

Nano-Active*** 
(Chemirol) 

CaO – 40%, MgO – 4% m/m, Fe – 0,168 m/m, 
Mn - 0,014% m/m, Zn – 0,002% m/m 

oprysk w fazie 3-8 liści 2 kg/ha na 200-400 l wody/ha 

FERBANAT*** 
(Moskiewska Akademia 
Rolnicza) 

torf min. 15% w stanie stałym, całkowite NPK 
w stanie stałym – 1%, przyswajalne: Fe, Zn, 
Mg, Mn, Mo, Co, B, S, I, C  

– Zaprawa ziarna – 2 l/1t ziarna  
(koncentracja roztworu 1:10-50), 

– Oprysk (koncentracja roztworu 1:200-600) 
Faza 2-3 liści – 2/3 l/ha; Faza 8-9 liści – 3-4 l/ha; 
Przed fazą wyrzucania wiech 1-2 l/ha 

Nano-gro** siarczany: Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag  
w stężeniu 0,000000001 mola, cukier oczysz-
czony metanolem: (1000g cukru/20ml alko-
holu) 

– Zaprawa ziarna – 24 granulki NANO-GRO®/ 1 t ziarna 
– Oprysk 5-8 granulek NANO-GRO®/ 200-300 l wody/ ha 

(od fazy 4-6 liści do początku fazy wiechowania, najle-
piej z zabiegiem fungicydowym) 

EM NATURALNIE AKTYWNY 
(Em Emro) 

bakterie kwasu mlekowego, drożdże, melasa 
z trzciny cukrowej 

I typ zabiegu: Oprysk gleby przed wysiewem. Zalecana 
dawka EM Naturalnie Aktywny w tym zabiegu wynosi od 
20 l do 30 l/ha 
II typ zabiegu: Aplikacja z gnojowicą, min. 0,5l EM Natural-
nie Aktywny na 1000 litrów gnojowicy 
III typ zabiegu: Dodatkowy oprysk w trakcie wegetacji, od 
5 do 20 l EM-Naturalnie Aktywny   

 

* biostymulator;     ** nawóz nalistny;     *** nano-nawóz 
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z adjuwantem tj. środkiem, który zapewni lepsze 
zwilżenie powierzchni opryskiwanych liści i uła-
twi wnikanie środka do rośliny. Ponadto funkcją 
adjuwanta jest zmniejszenie zmywalności środka 
przez opady deszczu. Należy dodać, że zaletą 
opisywanych preparatów, zarówno biostymula-
torów jak i wymienionych nawozów jest fakt  ze 
większość z nich może być stosowana łącznie ze 
środkami ochrony roślin.

Skuteczność i wpływ na roślinę 

Z literatury przedmiotu wynika, ze skutecz-
ność omawianych preparatów zależy od 

jego typu oraz składu. Po ich zastosowaniu można 
uzyskać: zwyżkę plonu oraz poprawę jego jakości, 
uzyskać lepszą strukturę gleby, wzmocnić zdro-
wotność roślin, pobudzić pobieranie składników 
pokarmowych z gleby, stymulować biosyntezę 
substancji wzrostowych. Korzyści wynikające 
ze stosowania preparatów o charakterze biosty-
mulującym oraz nawozów dolistnych to przede 
wszystkim wzrost plonowania. W uprawie kuku-
rydzy na zielonkę jeden z ośrodków naukowych 
uzyskał o około 30% wyższy plon zielonej masy 
po zastosowaniu biostymulatora KELPAK (rys. 
1). Należy podkreślić jednak, że biostymulatory 
to nie nawozy, ich głównym celem jest prze-
ciwdziałanie warunkom stresowym roślin przy 
niekorzystnych warunkach meteorologicznych 
co pozwoli uzyskać  wyższe plony o wysokiej 
jakości. Głównym celem nawozów dolistnych jest 
natomiast zaspokojenie w większym stopniu po-
trzeb pokarmowych roślin w niezbędne składniki 
pokarmowe. Widocznym efektem działania prepa-
ratów biostymulujących i nawozów dolistnych na 
rośliny uprawne (w tym kukurydzę) jest zazwyczaj 
zwiększenie masy nadziemnej i masy korzeniowej 
roślin. Liście roślin poddanych działaniu biosty-
mulatora i nawozu dolistnego zawierają większą 
zawartość chlorofilu, czyli zielonego barwnika 
odpowiedzialnego za przebieg procesu fotosynte-
zy, który jak powszechnie wiadomo ma znaczenie 
plonotwórcze. Natomiast silniej rozbudowany 
system korzeniowy oznacza większe pobieranie 
składników mineralnych przez rośliny. Rośliny 
poddane działaniu biostymulatorów charaktery-
zują się dużym wigorem i mniejszą podatnością 
na czynniki chorobotwórcze.

Podsumowanie

Stosowanie preparatów biostymulujących  
i nawozów dolistnych (również nano-nawo-

zów) wydaje się być korzystne z ekonomicznego 
punktu widzenia z uwagi na to, że skutkuje na 
ogół zwiększeniem plonowania, przy względnie 
niskim koszcie preparatu. Co więcej stosowanie 
biostymulatorów (szczególnie na bazie kwasów 
humusowych oraz użyźniaczy glebowych) w dobie 
intensywnej uprawy roślin może być skutecznym 
sposobem do przeciwdziałania degradacji gleb, 
szczególnie w przypadku uprawy kukurydzy  
w monokulturze. Chronią warstwę próchniczną, 
która jak powszechnie wiadomo świadczy o jej 
urodzajności. Większość biostymulatorów jest 
przyjaznych dla środowiska a z uwagi na stale 
wzrastającą liczbę ludności mogą być jednym  
z tych czynników, który będzie stabilizował plon 
uprawianych gatunków roślin, w tym kukurydzy. 
Kontrowersje wzbudzają natomiast nano-nawozy. 
Część oponentów ich stosowania twierdzi, że 
po inżynierii genetycznej nanotechnologia jest 
kolejną próbą psucia naszej żywności, co jest 
przesadzoną opinią. Czy zatem warto stosować 
biostymulatory i nawozy dolistne? Odpowiedź 
na to pytanie zostawiam Tobie Drogi Czytelniku. 
Może w następnym sezonie wegetacyjnym wyko-
rzystasz potencjał tych preparatów i włączysz je 
do swojej agrotechniki? 

mgr inż. Katarzyna Mitura,  
mgr inż. Karolina Lipińska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
w Bydgoszczy

Katedra Chemii Środowiska  
– Zakład Chemii Rolnej
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Kontrola Eclonia 
maxima 1,5 l

Eclonia 
maxima 2 l

Rys. 1. Wpływ preparatu KELPAK (Eclonia maxima) 
na plon zielonej masy kukurydzy 

[Matysiak i Kaczmarek 2008]
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Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie kukurydzy
Wstęp

Kukurydza jest rośliną uprawianą w Polsce 
na ziarno i paszę na coraz większym are-

ale. Powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno 
wynosiła w 2013 roku 614 tys. ha. Zaobserwo-
wano również 14,3% wzrost powierzchni uprawy 
kukurydzy na paszę w porównaniu z 2010 rokiem, 
w którym była uprawiana na 396 tys. ha. Całko-
wita powierzchnia uprawy kukurydzy w 2013 
roku wynosiła 1076 tys. ha (Rocznik Statystyczny 
Rolnictwa 2014). Przytoczone dane wskazują na 
wzrost zainteresowania uprawą tej rośliny w Pol-
sce. Nadal jednak uzyskiwane plony kukurydzy 
są niższe od genetycznych możliwości tej rośliny. 
Średni plon ziarna uzyskany w 2013 roku na po-
letkach doświadczalnych w stacjach badawczych 
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych (COBORU) wyniósł 11,62 t·ha-1. Był 
on o 17% wyższy od uzyskanego na polach pro-
dukcyjnych. Różnice w plonowaniu kukurydzy 
mogą być związane ze zbyt niskim poziomem 
nawożenia lub z wykorzystaniem pod uprawę gleb 
o gorszych właściwościach fizykochemicznych 
oraz niższej zasobności w przyswajalne składniki 
pokarmowe dla roślin. Zastosowanie optymalnych 
dawek nawozów mineralnych w uprawie kukury-
dzy na ziarno jest istotnym elementem opłacalno-
ści jej produkcji. Czynnikiem wpływającym na 
zwiększenie opłacalności kukurydzy w Polsce 
jest także właściwy dobór terminu wykonania 
nawożenia mineralnego. 

W celu optymalizacji nawożenia, które stanowi 
47% ogólnych nakładów finansowych (Michalski 
2009) i znacząco wpływa na opłacalności produk-
cji kukurydzy na ziarno założono doświadczenie 
polowe, w którym porównano wielkość oraz 
jakość plonów ziarna kukurydzy zebranych z po-
letek nawożonych konwencjonalnymi nawozami 
NPK i nawozami produkowanymi przez AKRA 
Karner Düngerproduktion Austria. 

Materiał i metody

Doświadczenie polowe nawozowe założono 
w Stacji Badawczej WRiB w Mochełku 

na glebie średniej o odczynie pHKCl 7,1 zaliczanej 
wg klasyfikacji PTG 2008, jako glina piaszczysta. 
Obszar stacji cechuje się niską ilością opadów at-
mosferycznych na poziomie 485 mm (średni opad 

w okresie 1981-2010). W sezonie wegetacyjnym 
roślin tj. od kwietnia do września wyniósł 289,9 
mm. Doświadczenie polowe nawozowe założono 
na 4 poletkach doświadczalnych. Wielkość każde-
go poletka wynosiła 36 m2. Nawożenie mineralne 
wykonano 15.04.2014 r. Na poletkach kontrolnych 
zastosowano: 270 kg·ha-1 saletry amonowej (33.5% 
N); 174 kg·ha-1 superfosfatu potrójnego granulo-
wanego – TSP (46% P2O5) oraz 100 kg·ha-1 soli 
potasowej (60% K2O). Natomiast na poletkach 
badanych zastosowano nawóz AKRA Kombi 
produkowany przez AKRA Karner Düngerpro-
duktion Austria w dawkach 250 kg·ha-1 (AKRA 
I) i 350 kg·ha-1 (AKRA II).

Akra Kombi jest bezazotowym nawozem gra-
nulowanym wieloskładnikowym zawierającym 
makropierwiastki i mikropierwiastki niezbędne 
dla roślin. Zawiera on takie pierwiastki mine-
ralne jak: wapń (10,4%), magnez (10,3%), żelazo 
(4,75%) oraz sód, potas, fosfor, bor, cynk, miedź, 
mangan, molibden i kobalt. Akra Kombi zawiera 
także 30% krzemu. Pierwiastek ten jest obecny 
w zeolicie – minerale glinokrzemianowym, który 
jest ważnym składnikiem nawozu. Minerał ten ma 
zdolność wiązania azotu i innych składników mi-
neralnych zawartych w glebie przez co ogranicza 
ich wymywanie, a pierwiastki te są dostępne dla 
roślin. Krzem zawarty między innymi w zeolicie 
jest pierwiastkiem, który powoduje zwiększenie 
zawartości chlorofilu, usztywnia liście i wydłuża 
ich żywotność. Wykazano, że krzem zwiększa 
odporność roślin na czynniki stresowe wywołane 
przez: infekcje roślin wywołane przez patoge-
niczne grzyby, niedobór wody w glebie, niską 
jak i wysoką temperaturę powietrza. Stwierdzono 
również, iż pierwiastek ten zmniejsza podatność 
roślin na wyleganie (Falkowski i Matysiak 2008, 
Grzebisz 2008, Cai i in. 2008).

Akra Kombi można stosować pogłównie przez 
cały rok ponieważ nie należy go przyorywać.

Siew kukurydzy wykonano 30.04.2014 r. Za-
stosowano kukurydzę wczesną cv. Laurinio wy-
hodowaną przez KWS Lochow. Jest to odmiana 
wysoka, dobrze ulistniona z efektem „stay green” 
o wysokiej tolerancji na Fusarium spp. Kukury-
dza cv. Laurinio jest odmianą ziarnową bardzo 
wczesną (FAO 200), która wytwarza ziarno  
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w typie flint, szkliste o  rela-
tywnie niskiej wilgotności w 
czasie zbioru oraz o dobrej 
przydatności do produkcji grysu. 
Po upływie 3 tygodni od siewu 
kukurydzy rośliny rosnące na 
poletkach doświadczalnych na-
wieziono pogłównie 180 kg·ha-1 
saletry amonowej. Pierwszy 
zabieg dolistnego nawożenia 
roślin kukurydzy nawozami 
wieloskładnikowymi: AKRA 
Blatt razem z AKRA Plus 9 
wykonano 10.06.2014 r. po wykształceniu przez 
kukurydzę 6 – liści właściwych (BBCH15). Kolej-
ne dwa zabiegi nawożenia dolistnego roślin tymi 
nawozami wykonano w odstępach 14 dniowych 
(BBCH 25 i BBCH 33) gdy kukurydza wykształ-
ciła 9-10 liści. Łączna dawka zastosowanych na-
wozów dolistnych w przeliczeniu na powierzchnię  
1 hektara wynosiła: 2 dm3·ha-1 AKRA Blatt oraz 
0,5 dm3·ha-1 AKRA Plus 9. Pierwszy chemiczny 
zabieg odchwaszczania kukurydzy wykonano 
06.05.2014 r.  stosując Lumax 537,5 SE w dawce 
3,5 dm3·ha-1.

Kolby kukurydzy zbierano ręcznie 4.10.2014 r. 
Wilgotność ziarniaków w trakcie zbioru wynosiła 
33%. Oznaczono ją metodą suszarkową (ziarnia-
ki suszono w temperaturze 105ºC do uzyskania 
stałej suchej masy). W trakcie zbioru wybrano 
losowo 10 roślin, z których pobrano kolby. Były 
one suszone w suszarce w  temp. 45ºC, które po 
podsuszeniu ziarna do około 14% wilgotności  zo-
stały wykorzystane do pomiaru liczby ziarniaków 
w kolbie. W zebranych ziarniakach oznaczono 
zawartość skrobi, którą podano w g·100g-1 s.m.

Wyniki

Zebrane plony ziarna w celu zobrazowa-
nia efektu plonotwórczego nawożenia 

mineralnego przeliczono na powierzchnię 1 ha. 
Najwyższy plon ziarna kukurydzy o wilgotności 
14% wynoszący 8,40 t·ha-1 zebrano z roślin rosną-
cych na poletkach nawożonych doglebowo 350 
kg·ha-1 AKRA Kombi oraz dolistnie 2,0 dm3·ha-1 
AKRA Blatt i 0,5 dm3·ha-1 AKRA Plus 9. Plon ten 
był o 2,13 tony ziarna wyższy od uzyskanego z 
poletek kontrolnych, na których nie zastosowano 
nawozów AKRA. Uzyskana różnica w wielkości 
zebranego plonu ziarniaków kukurydzy była 

prawdopodobnie efektem dobrego wypełnienia 
kolb, które w przypadku doglebowego zastoso-
wania 350 kg·ha-1 AKRA Kombi zawierały 390 
ziarniaków. Natomiast kolby zebrane z roślin 
rosnących na poletkach kontrolnych zawierały 330 
ziarniaków (fot. 1). W doświadczeniu wykazano, 
iż zastosowane kompleksowego nawożenia AKRA 
spowodowało zwiększenie zawartości skrobi  
w zebranych ziarniakach kukurydzy. Zawierały 
one od 69,50 g·100g-1 s.m. w przypadku zastoso-
wania 250 kg·ha-1 AKRA Kombi do 69,60 g·100g-1 

s.m. skrobi po zwiększeniu o 100 kg·ha-1 dawki 
nawozu AKRA Kombi. Natomiast ziarniaki uzy-
skane z kukurydzy zebranej z poletek kontrolnych 
zawierały 69,12 g·100g-1 s.m. skrobi (tabela 1).

Wstępne wyniki badań przedstawione w ar-
tykule nie pozwalają na jednoznaczne określenie 
wpływu zastosowanych nawozów na plonowanie 
kukurydzy. Wydaje się, że celowe i konieczne jest 
powtórzenie doświadczenia na większej liczbie 
obiektów doświadczalnych i na większym areale 
uprawy kukurydzy w celu potwierdzenia wyni-
ków zaprezentowanych w niniejszym artykule.

Wnioski
1. Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że najsłabiej plonowała kukury-
dza uprawiana na poletkach kontrolnych. Śred-
ni plon nasion zebrany z kukurydzy rosnącej 
na tych poletkach wynosił 6,27 t·ha-1.

2. Największą liczbę ziarniaków stwierdzono  
w kolbach kukurydzy rosnącej na poletku 
nawożonym doglebowo 350 kg·ha-1 AKRA 
Kombi.

3. Zastosowanie systemu nawożenie mineralnego 
AKRA opracowanego przez Agro-Kombi Sp. 

Kombinacja 
nawozowa

 
 

Średnia 
liczba kolb 
wytworzo-
nych przez 

roślinę

 

[szt.]

 

Średnia 
liczba 

ziarniaków 
w kolbie

 
[szt.]

 

Plon
 

 
ziarniaków 

 o wilg. 14% 

 
z poletka

 
[kg]

 

Plon 
ziarniaków 
o wilg. 14% 

[t∙ha-1]

Zawartość 
skrobi 

w suchej masie 
ziarniaków 

[g∙100g-1 s.m.]

Kontrola

 

1,05

 

330

 

17,38

 

6,27 69,12

AKRA I 1,1 306 21,70 7,84 69,50

AKRA II 1,0 390 23,26 8,40 69.60

Tabela 1. Wpływ nawożenia mineralnego na średnią wielkość plonu i procen-
                 tową zawartości skrobi w ziarniakach kukurydzy cv. Laurinio 
                 (Mochełek 2014 r.)
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z o.o spowodowało wzrost plonu ziarniaków 
kukurydzy w porównaniu do wartości uzy-
skanych z poletek kontrolnych. 

4. Zastosowanie systemu nawożenie mineral-
nego AKRA przyczyniło się do zwiększenia 
zawartości skrobi w ziarniakach kukurydzy 
w porównaniu do jej w ziarniakach zebranych 
z roślin  rosnących na poletkach kontrolnych. 

5. Najwyższą zawartość skrobi wynoszącą 69,6 
g·100 g-1 s.m. stwierdzono w ziarniakach 
kukurydzy zebranych z roślin rosnących na 
poletkach nawożonych doglebowo 350 kg·ha-1 
AKRA Kombi. 

dr inż. Piotr Mirosław Szulc 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie

Fot. 1. Wpływ nawożenia mineralnego na wypełnienia 
kolb kukurydzy cv. Laurinio

Kontrola

Wpływ Actisilu na przyrost biomasy roślin i plon nasion 
kukurydzy

Uprawa kukurydzy została po raz pierwszy opisana przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku, 
który przywiózł nasiona tej rośliny do Europy. W Polsce kukurydza pojawiła się prawdopodobnie 
w XVII lub XVIII wieku i od tego okresu datuje się początek jej uprawy. Obecnie kukurydza 
uprawiana jest w Polsce na obszarze około 856 tys. ha co stanowi 7,80% powierzchni gruntów 
ornych w Polsce (Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013).

Jest ona rośliną o wysokim poziomie plo-
nowania, która pobiera z gleby dużą ilość 

składników pokarmowych. Kukurydza uprawiana 
na ziarno na każde 10 dt plonu pobiera 24 kg N,  
13 kg P2O5, 25 kg K2O, 6 kg MgO i 4 kg SO4, 600-
1000 g Fe, 35-40 g Zn, 7 g B i 5-6 g Cu (www.
pphu-elmar.pl).  Dlatego aktualnie największym 
źródłem kosztów w uprawie kukurydzy jest na-
wożenie mineralne, które stanowi 47% ogólnych 
nakładów finansowych (Michalski 2009). Ko-
nieczna jest więc racjonalizacja nawożenia pod 
kątem efektywności działania i wykorzystania 
zastosowanych nawozów. Dlatego coraz częściej 
w uprawie kukurydzy stosuje się mikronawozy 
wpływające korzystnie na wzrost i rozwój rośli-
ny poprzez lepsze wykorzystanie zastosowanych 

pierwiastków mineralnych na pokrycie potrzeb 
pokarmowych rośliny. Krzem zajmuje ważne 
miejsce obok aluminium, kobaltu, sodu i selenu 
w grupie tzw. pierwiastków korzystnych (Pilon-
-Smits i in. 2009). Pierwiastek ten  jest drugim po 
tlenie najbardziej rozpowszechnionym pierwiast-
kiem w skorupie ziemskiej, a jego udział stanowi 
28.8%. Jednak znaczna część tego pierwiastka 
jest obecna w glebie w formie nieprzyswajalnej 
dla roślin. Formą przyswajalną tego pierwiastka 
rozpuszczalną i pobieraną przez rośliny jest kwas 
ortokrzemowy (H4SiO4), którego stężenie w roz-
tworze glebowym wynosi od 1 do 200 mg·dm-3 
(Kabata-Pendias i Pendias 1999, Epstein i in. 
2005, Pilon-Smits i in. 2009). Całkowita zawartość 
krzemu w roślinie jest uwarunkowana gatunkowo. 
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Ulega ona jednak pewnym wahaniom w zależ-
ności od warunków glebowych. Rośliny wyka-
zują znaczne zróżnicowanie zawartości krzemu 
w poszczególnych organach. U większości roślin 
w największej ilości pierwiastek ten jest groma-
dzony w ścianach komórkowych liści (Hodson 
i in. 2005, Pilon-Smits i in. 2009). Krzem pełni 
w organizmie roślinnym szereg istotnych funkcji 
fi zjologicznych. Przyczynia się do zwiększenia 
intensywności fotosyntezy poprzez usztywnienie 
liści i zwiększenie zawartości chlorofi lu. Wyka-

zano, że krzem zwiększa odporność roślin na 
czynniki stresowe będące efektem: infekcji roślin 
wywołanej przez patogeniczne grzyby, niedoboru 
wody w glebie, oddziaływania metali ciężkich, 
niskiej oraz wysokiej temperatury powietrza, 
oraz  zmniejsza podatność roślin na wyleganie 
(Falkowski i Matysiak 2008, Grzebisz 2008, Cai 
i in. 2008). Krzem zapobiega również szybkiemu 
odwodnieniu (dehydratacji) oraz pełni funkcję 
pomocniczą w regulacji poboru składników pokar-
mowych takich jak: magnez, żelazo, miedź i cynk. 

Fot. 2.  Wpływ Actisilu na wzrost kolb  kukurydzy cv. Laurinio

Fot. 1. Wpływ Actisilu na wzrost korzeni kukurydzy cv. Laurinio



372(47) 15 KUKURYDZA

Pobieranie krzemu jest utrudnione ze wzglę-
du na duże molekuły krzemianów glebowych. 
Nawóz Actisil zawiera krzem (0,6% Si) w formie 
kompozycji kwasu ortokrzemowego, choliny 
(45-65%) oraz wapń (2%). Wapń ułatwia reakcje 
enzymatyczne, a jako składnik blaszki środko-
wej – wzmacnia ściany komórkowe. Cholina, 
podstawowy składnik membran komórkowych, 
jest przewodnikiem krzemu w roślinie. Dzięki 
stabilizacji choliną cząsteczki ortokrzemianów 
są najmniejsze z możliwych, a ich absorbowanie 
przebiega nawet dwadzieścia razy szybciej. Wza-
jemne odziaływanie składowych preparatu Actisil 
sprawia, iż mamy do czynienia z najbardziej 
efektywnym źródłem krzemu w żywieniu roślin.

Ze względu na znaczącą rolę tego pierwiastka 
wykazaną w licznych badaniach naukowych do-
tyczących roślin ogrodniczych i sadowniczych: 
Kabata-Pendias i Pendias (1999), Wraga i Do-
browolska (2007), Falkowski i Matysiak (2008), 
Grzebisz (2008), Gembara i in. (2009) założono 
doświadczenie nawozowe polowe. Jego celem 
było określenie wpływu Actisilu na produkcję 
biomasy i plon ziarniaków kukurydzy. 

Doświadczenie polowe nawozowe założono 
w układzie blokowym całkowicie losowym na 
gruntach należących do Stacji Badawczej Wy-
działu Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 
Stacja jest zlokalizowana w Mochełku (53°13ʾ N, 
17°51ʾ  E). Obszar stacji cechuje się niską ilością 
opadów atmosferycznych na poziomie 485 mm 
(średni opad w okresie 1981-2010). Doświadczenie 
założono na glebie określonej wg klasyfikacji PTG 
2008 jako glina piaszczysta o odczynie obojętnym 
(pHKCl 7,3). Zasobność gleby w składniki pokar-
mowe była następująca: P2O5 – 34,5 mg·100 g-1 
(zawartość bardzo wysoka); K2O – 10,0 mg·100 g-1 
(zawartość niska); Mg – 1,6 mg·100 g-1 (zawartość 
bardzo niska). Doświadczenie obejmowało 16 po-
letek doświadczalnych, a wielkość każdego z nich 
wynosiła 36 m2. Nawożenie mineralne wykonano 
w pierwszej połowie kwietnia 2013 r. stosując: 90 
kg N·ha-1; 83 kg P2O5·ha-1 oraz 60 kg K2O·ha-1. 
Wysiew kukurydzy cv. Laurinio wykonano 
30.04.2013 r. Po upływie trzech tygodni od siewu 
na poletka doświadczalne wysiano pogłównie 60 
kg N·ha-1. Pierwszy zabieg dolistnego nawożenia 
roślin kukurydzy nawozem Actisil wykonano po 
wykształceniu przez kukurydzę 6 liści, a kolejne 

dwa opryski wykonano w dziesięciodniowych 
odstępach. Łączne wielkości dawek Actisilu 
zastosowanych w trzech terminach nawożenia 
dolistnego wynosiły: 0,5 dm3·ha-1; 1,0 dm3·ha-1 
oraz 2,0 dm3·ha-1. W trakcie wegetacji kukury-
dzy wykonano obserwacje stanu fizjologicznego 
roślin, zważono część nadziemną i korzenie roślin 
nawożonych i kontrolnych po zakończeniu ich 
wegetacji.  W doświadczeniu stosowano chemicz-
ną ochronę kukurydzy (Titus 25 WG, Trend 90 
EC, Mocarz 75 WG). Kolby kukurydzy zebrano 
ręcznie w pierwszej połowie października 2013 
roku. W celu wyeliminowania efektu brzegowego 
kukurydzę zebrano z powierzchni 27,72 m2.

W doświadczeniu stwierdzono, że rośliny 
nawożone dolistnie Actisilem niezależnie od 
zastosowanych dawek nawozu i terminu obser-
wacji miały większą masę wegetatywną (łodygi 
+ liści) niż kukurydza nie nawożona krzemem 
przyswajalnym. Najwyższą masę wegetatywną 
wytworzyły rośliny, które nawożono Actisilem 
w dawce 1,0 dm3·ha-1. Zaobserwowano, iż kuku-
rydza nawożona Actisilem, którą  analizowano  
w sierpniu miały zielone i jędrne liście. Natomiast 
liście rośliny kontrolnych były pożółkłe oraz  
w znacznym stopniu wysuszone. Wskazuje to, iż 
zastosowany preparat przedłużył okres wegetacji 
kukurydzy. Jest to prawdopodobnie związane 
z lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym 
kukurydzy nawożonej krzemem. Actisil zasto-
sowany w dawkach  0,5 dm3·ha-1; 1,0 dm3·ha-1  
i 2,0 dm3·ha-1 wywołał przyrost masy korzeni  
w porównaniu do masy tych organów u roślin 
nienawożonych badanym nawozem. Największą 
masę korzeni  wytworzyły rośliny nawożone do-
listnie dawką 1,0 dm3·ha-1. Masa ich była średnio 
o 34,1 g wyższa niż masa korzenie roślin kontro-
lnych, która wynosiła 131,8 g (fot. 1). Przypusz-
cza się, iż lepiej rozwinięty system korzeniowy  
u roślin nawożonych Actisilem przyczynił się do 
lepszego wykształcenia kolb o większej masie 
ziarniaków (fot. 2). Średnia masa kolb kukurydzy 
nawożonej Actisilem wynosiła 250,99 g i była  
o 39,65 g wyższa niż w przypadku kolb zebra-
nych z roślin nie nawożonych tym nawozem. 
Najwyższą masę kolb wynoszącą 275,45 g zebra-
no z kukurydzy  nawożonej dolistnie Actisilem  
w dawce 0,5 dm3·ha-1. 

W doświadczeniu stwierdzono wzrost plonu 
ziarna na wszystkich poletkach poszczególnych 
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kombinacji nawozowych w porównaniu do plonu 
roślin uzyskanych z poletek kontrolnych, który 
wyniósł 17,4 kg ziarniaków o wilgotności 14%, 
co po przeliczeniu na powierzchnię 1 hektara 
dało 6,27 t·ha-1ziarniaków. Najwyższy średni plon 
ziarna kukurydzy zebrano z roślin rosnących 
na poletkach nawożonych dolistnie Actisilem,  
w dawce 1,0 dm3ha-1. Był on o 5,0 kg wyższy 
od zebranego z kukurydzy rosnącej na polet-
kach kontrolnych. Plon ten po przeliczeniu na 
powierzchnię 1 hektara wyniósł 8,10 tony ziarna 
kukurydzy o wilgotności 14%. 

Wnioski
1. Zastosowanie Actisilu w nawożeniu kukury-

dzy spowodowało wzrost masy wegetatywnej 
roślin w porównaniu z masą roślin uzyskanych 
z poletek kontrolnych.

2. Zastosowany Actisil spowodował wzrost masy 
korzeni kukurydzy.

3. Analizowane w doświadczeniu dawki Actisilu 
spowodowały znaczny wzrost plonu ziarna 
w porównaniu z plonem zebranym z roślin 
nienawożonych.
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Wartość „biogazowa”, „energetyczna” i „nawozowa” 
odmian kukurydzy kiszonkowej  
z doświadczeń PDO w 2014 roku

Do opracowania wartości „biogazowej”, „energetycznej” i „nawozowej” odmian kukurydzy, 
wykorzystano wyniki badań uzyskane z doświadczalnictwa porejestrowego, prowadzonego przez 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej wspólnie z Polskim 
Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu. Opracowanie wyników zostało dokonane przez 
mgr inż. Zbigniewa Kurczycha. Wykorzystano tylko odmiany uprawiane na kiszonkę, która może 
być stosowana w żywieniu bydła lub jako substrat do produkcji biogazu w agrobiogazowaniach. 
Duża liczba doświadczeń i ich lokalizacja na trenie całego kraju oraz zastosowana metodyka 
badawcza, pozwalają wnioskować i są podstawą do prawidłowej oceny wartości gospodarczej 
badanych odmian.

Oceniając wydajność biogazu i biometanu 
z kiszonki z całych roślin kukurydzy, 

należy zwrócić uwagę na następujące wskaźniki:
–  plon świeżej i suchej masy organicznej uzy-

skany z jednostki powierzchni,
– uzysk biogazu i biometanu z 1 kg suchej masy,
– zawartość suchej masy w całej w całej roślinie 

na poziomie 28-35%, nie więcej niż 40%. 
Przy zawartości suchej masy na poziomie 

28-35% w całej roślinie, uzyskuje się substrat 
najbardziej korzystny dla fermentacji metanowej. 
W tym okresie wegetacyjnym kukurydza jest  
w stanie tworzenia kolb i wypełniania ich ziar-
nem. Biomasa cechuje się najbardziej korzystną 
zawartością białka surowego, włókna surowego 
i jego składników – celulozy, hemicelulozy oraz 
ligniny, jak również skrobi i cukru. W procesie 
fermentacji metanowej z 1 kg strawnych skład-
ników ścian komórkowych ( składników włókna 
surowego), uzyskuje się więcej biometanu niż  
z 1 kg skrobi i cukrów. Zmiany jakie zachodzą  
w zawartości składników w procesie wegetacyj-
nym kukurydzy, decydują o ilości uzyskiwanego 
biometanu. W pierwszym okresie wegetacji po-
wstają części wegetatywne rośliny, które zawie-
rają węglowodany strukturalne – włókno surowe. 
W następnej kolejności w ziarnie magazynowana 
jest skrobia, jak również następuje lignifikacja  
włókna surowego. Wzrasta zawartość związków 
lignino-celulozowych. Wzrost zawartości skrobi 
i związków legnino-celulozowych powoduje, że 
substrat jest mniej poddany procesowi fermentacji 
metanowej, co powoduje powstawanie mniejszej 
ilości biometanu.

Wykorzystując wyniki badań PDO uzyskane 
w 2014 roku, określono wartość „biogazową”, 

„energetyczną” i „nawozową” poszczególnych 
odmian w zależności od grupy wczesności. 

Na podstawie zawartości suchej masy w całej 
roślinie i plonu biomasy wyliczono:
– plon kiszonki
– wydajność Nm3 biogazu/dt kiszonki,
– wydajność Nm3 CH4 /dt kiszonki, 
– procentową zawartość CH4 w biogazie, 
– plon Nm3 biogazu/ha,
– plon CH4/ha,
– uzysk kWhel/ha,
– uzysk kWhec/ha.

Plon kiszonki z całych roślin kukurydzy ob-
liczano z plonu zielonki przyjmując, ze łączne 
straty wynoszą 12%. Wartość ta obejmuje straty 
podczas zbioru, transportu, w procesie kiszenia  
i wybierania kiszonki z silosu.  

Z procentowej zawartości suchej masy  
w kiszonce, wyliczono wydajność biogazu i CH4 
według następujących równań regresji:

● Nm3 biogazu /dt kiszonki = 0,6156 x  - 1,855
● Nm3 CH4/dt kiszonki = 0,3551 x – 2,091
gdzie
x = procentowa zawartość suchej masy  
w kiszonce.
Do wyliczenia wartości energetycznej – cał-

kowitej, przyjęto 5,31 kWh/m3 biogazu , z czego 
38% przypada na energię elektryczną (el) i 46% na 
energię cieplną (ec). Straty energii wynoszą 16%.

Wartość „nawozową” substancji pofermenta-
cyjnej uzyskiwanej w procesie fermentacji meta-
nowej kiszonki z poszczególnych odmian wyli-
czono z plonu uzyskiwanej kiszonki. Przyjęto, że 
1 tony kiszonki o zawartości 30-36% suchej masy, 
uzyskuje się 0,760 m3  substancji pofermentacyj-
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nej, która zawiera w 1 m3 4,0 kg N , 1,9 kg P2 O5  
i 5,0 kg K2O. Przy dawce 170 kg/N./ha, wyliczono 
liczbę ha nawożonych substancją pofermentacyjną 
uzyskaną ze zbioru 1 ha kukurydzy kiszonkowej.

Badanie odmiany podzielono na trzy grupy 
wczesności: wczesna, średniowczesna i śred-
niopóźna. Dla każdej odmiany podano wartości 
uśrednione ze wszystkich lokalizacji w 2014 roku.

W tabeli 1 przedstawiono parametry charakte-
ryzujące wydajność „biogazową” i „energetyczną” 

poszczególnych odmian z podziałem na grupy 
wczesności. Na uwagę zasługuje zawartość suchej 
masy w całej roślinie. Średnia zawartość suchej 
masy dla całej populacji wynosiła 34,6% przy 
wahaniach od 33,7 do 35,8%. Zalecana zawar-
tość suchej masy winna mieścić się w przedziale 
28-36%. Wyższa zawartość suchej masy nie jest 
wskazana, co wskazuje na duża zawartość skrobi. 
Ze skrobi uzyskuje się mniej metanu niż z włókna 
surowego.

Odmiana 
Plon ŚM  

dt/ha 
Straty 
12% 

Plon 
kiszonki 

dt/ha 

SM 
% 

Nm
3
dt 

CH4 

% 

Plon Nm
3
/ha 

kWhel/ha kWhec/ha 
biogaz CH4 biogaz CH4 

Grupa 1– wczesne 

Ricardinio 604,4 72,5 531,9 33,9 19,0 9,9 52,2 10106 5266 20392 24685 

LG30240 601,2 72,1 529,1 33,7 18,9 9,8 51,8 9999 5185 20176 24424 

Ambrosini 596,2 71,5 524,7 34,0 19,1 9,9 51,8 10022 5195 20222 24479 

Pirro 567,6 68,1 499,5 34,9 19,6 10,3 52,5 9790 5145 19754 23913 

Średnia 592,4 71,1 521,3 34,1 19,1 9,9 52,0 9979 5198 20136 24375 

Minimalna 567,6 68,1 499,5 33,7 18,9 9,8 51,8 9790 5145 19754 23913 

Maksymalna 604,4 72,5 531,9 34,9 19,6 10,3 52,5 10106 5266 20392 24685 

Grupa 2– średniowczesne 

Prestoso 635,4 76,2 559,2 33,9 19,0 9,9 52,1 10625 5536 21439 25953 

MAS 27L 625,1 75,0 550,1 34,2 19,2 10,0 52,1 10562 5501 21312 25794 

Giancarlo 619,6 74,2 544,4 34,4 19,3 10,1 52,3 10507 5498 21201 25664 

Dynamite 604,0 72,5 531,5 35,0 19,7 10,3 52,2 10474 5474 21128 25576 

Xxilo CCA 591,0 70,9 519,1 35,7 20,1 10,6 52,7 10434 5502 20870 25486 

Geoxx 590,4 70,8 519,6 35,4 19,9 10,5 52,7 10340 5456 20864 25256 

Odilo 577,1 69,3 507,8 35,8 20,1 10,6 52,7 10207 5383 20596 24932 

Ronaldinio 593,3 71,2 522,1 34,4 19,3 10,1 52,3 10077 5273 20333 24614 

ES Albatros 577,9 69,3 508,6 34,8 19,6 10,3 52,6 9969 5239 20115 24350 

Touran 558,9 67,1 491,8 35,5 20,0 10,5 52,5 9836 5163 19847 24025 

Średnia 597,3 71,6 525,4 34,9 19,6 10,2 52,4 10303 5402 20770 25165 

Minimalna 558,9 67,1 491,8 33,9 19,0 9,9 52,1 9836 5163 19847 24025 

Maksymalna 635,4 76,2 559,2 35,8 20,1 10,6 52,7 10625 5536 21439 25953 

Grupa 3– średniopóźne 

Indexx CCA 631,1 75,7 555,4 35,4 19,9 10,5 52,3 11052 5527 22301 

Legion 653,5 75,7 575,1 34,0 19,1 9,9 51,8 10984 5693 22164 26830 

ES Fireball 610,6 73,3 537,3 34,9 19,6 10,3 52,5 10531 5534 21249 25723 

DKC 3623 621,4 74,6 546,8 33,7 18,9 9,8 51,8 10334 5359 20852 25242 

Deresz 598,2 71,8 526,4 34,1 19,1 10,0 52,3 10054 5264 20287 24558 

Średnia 622,9 74,1 548,2 34,4 19,3 10,1 52,1 10591 5536 21371 25670 

Minimalna 598,2 71,8 526,4 34,0 18,9 9,8 51,8 10054 5264 20287 24558 

Maksymalna 653,5 75,7 575,1 35,4 19,9 10,5 52,5 11052 5832 22301 26996 

Średnia dla 
wszystkich grup 

602,9 72,1 529,0 34,6 19,4 10,1 52,3 10311 5395 20795 25184 

Tabela 1. Parametry charakteryzujące wydajność „biogazową” i „energetyczną” w zależności od odmiany kukurydzy
                 kiszonkowej ze zbiorów doświadczalnictwa PDO w 2014 roku
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Wydajność biogazu i CH4  jest uzależniona od 
zawartości suchej masy, na co wskazują  dane za-
mieszczone w tabeli 1. Udział CH4 w biogazie na 
poziomie 52%, wynika z faktu, że fermentowane 
są węglowodany, główny składnik kukurydzy.

Z 1 ha uprawy kukurydzy kiszonkowej moż-
na uzyskać około 10 tys. m3 biogazu, z którego 
można wyprodukować około 20 tys. kWh energii 
elektrycznej i około 25 tys. kWh energii cieplnej. 

 

Odmiana 
Plon  

kiszonki  
dt/ha 

SP* 
m

3/ha 

Uzysk w kg/ha Liczba  
nawożonych  

ha 

Liczba m
3  

SP*/ha N P2O5 K2O 

GRUPA 1 - wczesne 

Ricardinio 531,9 404 1616 768 2020 9,5 43 

Ambrosini 524,7 399 1596 758 1995 9,4 42 

LG30240 529,1 402 1608 764 2010 9,5 42 

Pirro 499,5 380 1520 722 1900 8,9 43 

Średnia 521,3 396 1585 753 1981 9,3 43 

Minimalna 499,5 380 1520 722 1900 8,9 42 

Maksymalna 531,9 404 1616 768 2020 9,5 43 

GRUPA 2 - średniowczesne 

Prestoso  559,2 425 1700 808 2125  10,0  

MAS 27L 550,1 418 1672 794 2090 9,8 43

43

 

Gilanco 544,4 414 1656 787 2070 9,7 43 

Dynamite 531,5 404 1616 768 2020 9,5 43 

Mxilo 519,1 395 1580 751 1975 9,3 42 

Geoxx 519,6 395 1580 751 1975 9,3 42 

Odilo 507,8 386 1544 733 1930 9,1 42 

Ronaldinio 522,1 397 1588 754 1985 9,3 43 

ES Albatros 508,6 387 1548 735 1935 9,1 43 

Touran 491,8 374 1496 711 1870 8,8 43 

Średnia 525,4 400 1600 760 2000 9,4 43 

Minimalna 507,8 386 1544 733 1930 9,1 42 

Maksymalna 559,2 425 1700 808 2125 10,0 43 

GRUPA 3 - średniopóźne  

Indexx CCA 555,4 422 1628 802 2110 9,9 43 

Legion 575,1 437 1748 838 2185 10,3 42 

ES Fireball 537,3 408 1632 775 2040 9,6 43 

DKC 3623 546,8 416 1664 790 2080 9,8 42 

Deress 526,4 400 1260 760 2000 9,4 43 

Średnia 548,2 416 1660 793 2083 9,8 43 

Minimalna 526,4 400 1260 760 2000 9,4 42 

Maksymalna 575,1 437 1748 838 2185 10,3 43 

Średnia dla wszystkich 
grup 

529,0 402 1600 764 2010 9,4 43 

Tabela 2. Parametry charakteryzujące wartość nawozową substancji pofermentacyjnej w zależności 
                od odmiany kukurydzy kiszonkowej  ze zbiorów doświadczalnictwa PDO w 2014 roku

Odmiany kukurydzy z grupy średniopóźnej 
uprawiane z przeznaczeniem dla biogazowni, 
cechują się wyższą  wydajnością biogazu, niż 
odmiany z grypy wczesnej

Wartość „nawozową” omawianych odmian 
przedstawiono w tabeli 2. Średnio z 1 ha uprawy 
kukurydzy uzyskuje się 529 dt kiszonki, przy za-
wartości 34,6% suchej masy. Z tej ilości kiszonki 
wyprodukowano 10311 Nm3 biogazu o zawartości 
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52,3% biometanu. Spalając biogaz w agregacie 
kogeneracyjnym uzyskano 20795 kWhel i 25184 
kWhec oraz uzyskano 402 m3 substancji pofe-
remntacyjnej, w która zawiera 1600 kg azotu 
(N). Ta ilość azotu pokrywa potrzeby nawozowe 
9,4 ha, przy dawce 170 kgN/ha (1600 : 170 = 9,4). 
Należy odkreślić, że azot (N) zawarty w substan-
cji pofermentacyjnej jest lepiej wykorzystywany 
przez rośliny, niż azot (N) z gnojowicy.

Przedstawione dane wskazują, że uprawiając 
kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę, jako 
substrat dla agrobiogazowni, uzyskuje się dwa 
ekologiczne produkty, a mianowicie: energię  
i nawóz. Te czynniki zadecydowały, że kukury-
dza stała się ważnym substratem dla biogazowni 
rolniczych.

Kiszonka z całych roślin kukurydzy stała się 
surowcem strategicznym, bowiem istnieje rywa-
lizacja w jej pozyskiwaniu, miedzy producentami 
mleka a producentami biogazu, zwłaszcza w la-
tach o ograniczonej produkcji biomasy, w wyniku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Gospodarstwa rolne, których główny kie-
runkiem produkcji jest hodowla i chów bydła, 
powinny produkować tyle kiszonki na cele 

paszowe, by zaspokoić potrzeby pokarmowe 
bydła. Jeżeli dysponują dodatkową powierzchnia 
gruntów rolnych, mogą produkować kukurydzę 
z przeznaczeniem na biogaz. Należy pamiętać 
o zachowaniu prawidłowej struktury zasiewów, 
gdyż uprawa kukurydzy w monokulturze w na-
szych warunkach, ma ograniczone możliwości.

Znane są gospodarstwa rolne bez inwentarza, 
które ukierunkowane są na produkcję roślinną.  
W gospodarstwach tych brak obornika do na-
wożenia pól, wpływa na obniżenie zawartości 
próchnicy w glebie, co powoduje obniżenie plonu.  
W tych gospodarstwach uprawę kukurydzy 
z przeznaczeniem na biogaz, należy uznać za 
celową. Producenci kukurydzy, powinni mieć 
możliwość nabycia powstałej w biogazowni sub-
stancji pofermentacyjnej i stosować ją jako nawóz 
organiczny. W ten sposób istnieje możliwość 
dostarczenia do gleby próchnicy, która podnosi 
jej żyzność.

prof. dr hab. Witold Podkówka 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki 

Paszowej

Dobór substratu do biogazowni rolniczej
Substratem do produkcji biogazu może być większość substancji zawierających związki orga-

niczne, jednak potencjalna ilość biogazu uzyskanego podczas fermentacji określonych substancji 
jest zróżnicowana. Podstawowym substratem dla biogazowni rolniczych (utylizacyjnych) jest 
gnojowica bydlęca i gnojowica świńska.

Jednak ze względu na zbyt małą zawartość su-
chej masy dotychczas nie stosowało się roz-

wiązań opartych na tym substracie i składnikiem 
uzupełniającym musi być kiszonka z kukurydzy 
lub z innych roślin uprawnych. Chociaż inno-
wacyjne rozwiązania firm zachodnich stwarzają 
taką możliwość i jako ciekawostkę podam, że na 
powiecie Grajewo woj. podlaskie w bieżącym roku 
będą instalowane przez firmę belgijską trzy małe 
biogazownie kontenerowe jedna 40 kW i dwie po 
10kW na gnojowicę pochodzącą wyłącznie od 
krów. Przykładem dla nas w zakresie biogazowni 
rolniczych o mocy do1MW i więcej mogą być roz-
wiązania wprowadzane w Niemczech, dzięki któ-
rym w ciągu ostatnich kilku lat liczba biogazowni 
rolniczych przekroczyła 6 tysięcy. W Polsce mamy 

58 biogazowni rolniczych w tym dwie pracujące  
w woj. podlaskim (w Rybołach gmina Zabłudów  
i w Wojnach Wawrzyńcach gmina Szepietowo) 
oraz w zawansowanej budowie jest biogazownia 
przy zakładzie Ekogril w Sokółce. W biogazow-
niach rolniczych do produkcji biogazu wykorzy-
stywane są oprócz odchodów zwierzęcych, odpady 
i produkty uboczne z rolnictwa i przetwórstwa 
rolno-spożywczego oraz rośliny o wysokim po-
tencjale produkcyjnym biomasy tj. kukurydza  
w postaci kiszonki z całych roślin i kiszonki z traw 
o niskiej jakości paszowej (tabela 2). Zapewnia 
to produkcję biogazu przez cały rok, zaś substrat 
cechuje się stabilnym składem, co zapewnia utrzy-
manie produkcji biogazu na określonym poziomie. 
Celem funkcjonowania biogazowni rolniczych jest 
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przede wszystkim redukcja emisji metanu i utyli-
zacja odpadów, a równocześnie produkcja biogazu. 
Do tego procesu wykorzystywane są zarówno 
biodregadowalne odpady i produkty uboczne  
z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,  
a także biomasa z celowych upraw rolniczych.

W biogazowniach rolniczych fermentacja 
metanowa jest złożonym procesem beztleno-
wymi w którym bakterie rozkładają substancję 
organiczną w procesie, której powstaje gaz zwany 
metanem. Aby proces fermentacji był wydajny  
i przebiegał bez zakłóceń, trzeba zapewnić sprzy-
jające warunki do rozwoju mikroorganizmów 
biorących udział w tym procesie. Podstawowymi 
składnikami pokarmowymi dla mikroorgani-
zmów są białko, tłuszcz i węglowodany zawarte 
w biomasie. Ważne jest zapewnienie właściwego 
stosunku węgla do azotu (C:N), ponieważ węgiel 
jest składnikiem metanu, a azot jest niezbędny 
do syntezy białka powstających nowych komórek 
bakterii. Jednak przy nadmiarze azotu tworzy się 

amoniak, który juz w niewielkich stężeniach ha-
muje rozwój bakterii. Z tego też względu stosunek 
C:N nie powinien być większy niż 100:3. Ze wzglę-
du na preferowaną do rozwoju temperaturę rozróż-
nia się trzy grupy mikroorganizmów: psychrofilne 
– najlepiej rozwijają się w temperaturze niższej niż 
10-25oC, mezofilne – w temperaturze 32-38oC, oraz 
termofilne – w temperaturze 52-55oC. Im wyższa 
temperatura, tym czas przemiany biomasy na me-
tan jest krótszy. W procesie fermentacji borą udział 
różne mikroorganizmy, które maja odmienne 
wymagania wobec zawartości tlenu oraz kwaso-
wości środowiska, w którym żyją. Część bakterii 
fazy hydrolitycznej i kwasowej może przeżyć  
w obecności tlenu, ale bakterie octanowej i meta-
nowe wymagają środowiska beztlenowego. Bakte-
rie hydrolityczne i kwasowe potrzebują środowiska 
kwasowego o wartości pH od 4,5do 6,3, natomiast 

bakterie octowe i metanowe najlepiej rozwijają się 
w środowisku obojętnym w zakresie pH 6,8-7,5. 
Należy pamiętać, że niektóre substancje zwane 
inhibitorami działają hamująco na rozwój bakterii, 
a tym samym na prawidłowy przebieg procesu. 
Szczególnie należy pamiętać, aby nie stosować 
substratów z zawartością preparatów bakterio-
bójczych, herbicydów, insektycydów oraz środ-
ków powierzchniowo czynnych. Ważna też jest 
znajomość optymalnego czasu (dni) przebywania 
substratu w komorze fermentacyjnej.

Surowcem do fermentacji metanowej mogą być 
prawie wszystkie odpady organiczne z produkcji 
rolnej. Poszczególne materiały różnią się jednak 
znacznie, jeśli chodzi o szybkość ich rozkładu 
oraz wydajność produkcji metanu. Szczególnie 
odpowiedni skład mają odpady pochodzące  
z produkcji zwierzęcej, takie jak gnojowica, 
obornik czy pomiot z hodowli drobiu. Najko-
rzystniejsze dla prawidłowego przebiegu procesu 
fermentacji metanowej jest wykorzystanie ki-
szonki kukurydzy i gnojowicy bydlęcej w ilości 

Rodzaj surowca
 Zawartość 

suchej masy
 

[%]
 

Czas 

 

fermentacji
 

[dni]
 

Produkcja

 

gazu
 

[m3/kg s.m.]
 
Produkcja 
biogazu

 

[m3/SD]
 

Zawartość 
metanu

[%]

Gnojowica trzody 6-8 10-15 0,40-0,70  1,8  69

Gnojowica bydła 8-11 15-30 0,30-0,45  1,5  55-65

Gnojowica drobiu 4 20-40 0,48-0,70 2,5 69

Tabela 1. Produkcja biogazu z gnojowicy

Rodzaj 
substratu

Produkcja CH4

[m3/ton s.m.o.]

Gnojowica 347

Obornik 428

Kiszonka z kukurydzy

 

650

Odpady z rzeźni

 

700

Korzenie buraków

 
425

Liście buraków
 

450

Ziemniaki 418

Łęty ziemniaczane

 

550

Trawa 600

Słoma 450

Słoma rzepakowa 340

Serwatka 660

Kiszonka z zielonki żyta GPS 100% 620

Źródło: opracowanie własne (2010)

Źródło: opracowanie własne (2010)

Tabela 2. Wartość energetyczna wybranych surowców

Sucha masa
[%]

Uzysk metanu
[Nm3Mg s.m.o.]

Stosunek C:N
w całej roślinie

15 380

20 369

 

30:35:1

23 362

 

25 357 
28 350

 
35:40:1

30 346

35 334 40:50:1

40 323

Źródło: Fugol M. (2013)

Źródło: Fugol M. (2013)

Tabela 4. Uzysk biogazu i metanu z zielonki z kukurydzy i kiszonki z kukurydzy

Tabela 3. Stosunek C:N oraz uzysk metanu z zielonej 
                masy kukurydzy zbieranej przy różnej 
                zawartości suchej masy

Substrat

Zawartość 
suchej masy 

 

w świeżej masie 
[%]

 

Zawartość suchej 
masy organicznej 

 

w suchej masie 
[%]

 
Uzysk biogazu 

[Nm3Mg s.m.o.]
 

Zawartość 
metanu 

w biogazie
[%]

Zielonka 
z kukurydzy 

20-49,1 93,8-96,3  350-642  50-54

Kiszonka 
z kukurydzy

18-39,3 85-95,8 300-1130 47-69
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pozwalającej na efektywną produkcję biogazu. 
Możemy stwierdzić, że kiszonka z kukurydzy za-
pewnia stabilną produkcję biogazu i w połączeniu 
z gnojowica bydlęcą powstaje substrat zawierający 
powyżej 18% suchej masy. Populacja bakterii 
uczestniczących w fermentacji metanowej wyma-
ga dostatecznej pożywki, aby rosnąć i rozmnażać 
się. Aby uzyskać dużą wydajność biogazu podczas 
fermentacji metanowej potrzebne jest stworzenie 
najbardziej korzystnych warunków dla rozwoju 
mikroorganizmów, które ten proces prowadzą.   
Z tego względu stosunek węgla do azotu (C:N) nie 
powinien przekraczać 100:3. Wynika to z budowy 
chemicznej komórek bakteryjnych oraz faktu, że 
15% węgla w substracie jest asymilowane przez 
bakterie. Jeżeli jednak w surowcu (substracie) 
poddawanym fermentacji znajdzie się zbyt dużo 
azotu, akumuluje się on w postaci amoniaku aż do 
stężenia, w którym staje się toksyczny dla bakterii 
metanowych. Do wstępnych obliczeń przy produk-
cji metanu można przyjąć, że przy temperaturze 
około 32 stopni C. z 1kg suchej masy organicznej 
poddanej fermentacji uzyskuje się średnio 0,4- 
0,6 m3 biogazu. 

Wykorzystanie energetyczne kiszonki  
z kukurydzy

Substratem dla biogazowni może być każda 
odmiana kukurydzy, jednak więcej biogazu 

można otrzymać z odmian specjalnie wyhodowa-
nych z przeznaczeniem dla biogazowni. Odmiany 
przeznaczone do zakiszania na pasze powinny 
charakteryzować się większą zawartością skrobi, 
a przeznaczone do produkcji biogazu – wyższą 
zawartością polisacharydów strukturalnych. Naj-
ważniejsze kryteria przy wyborze odmiany to plon 
suchej masy oraz termin zbioru. Termin zbioru 
oznaczany jest liczbą FAO – określającą klasę 
wczesności odmiany. Według różnych autorów 
najbardziej przydatne odmiany dla biogazowni 
powinny mieć klasę wczesności  zawierającą się 
w przedziale 250 do 370. Dzięki dłuższemu okre-
sowi wegetacji można uzyskać wyższy przyrost 
suchej masy z hektara uprawy. Wyższą zawartość 
suchej masy powyżej 30%) otrzymuje się z upraw 
odmian wczesnych kukurydzy. Odmiany zbierane 
przy zawartości suchej masy ok. 30% zapewniają 
stabilność tlenową kiszonek i jednocześnie są naj-
lepszym surowcem do produkcji biogazu, lepszym 
niż rośliny zbierane w pełnej dojrzałości ziarna 

i charakteryzujące się zawartością suchej masy 
ok.40%. Ważnym parametrem jest strawność 
roślin, od której zależy wykorzystanie substancji 
organicznej przez bakterie i wydajność metanu. 
Odmiany późniejsze cechują się większym udzia-
łem części wegetatywnych zawierające węglowo-
dany strukturalne (włókno surowe),  które łatwo 
się hydrolizują do cukrów prostych. Wraz ze wzro-
stem roślin włókno surowe ulega lignifikacji, przez 
co jest ono gorzej hudrolizowane, a zatem mniej 
strawne dla mikroorganizmów prowadzących 
proces fermentacji. Mniejsza ilość pozyskiwanego 
metanu wynika ze wzrostu zawartości związków 
lignino-celulozowych w kukurydzy, które są 
gorszym, mniej dostępnym źródłem węgla dla 
bakterii w trakcie fermentacji beztlenowej. Wraz 
z postępem lignifikacji wzrasta też poziom skrobi 
w roślinie, co powoduje, że wzrasta zawartość wę-
gla, a maleje azotu. Prawidłowa proporcja węgla 
do azotu wynosi 10:25:1. Zbyt wysoka proporcja 
powoduje mniejszą produkcję metanu. Dalszy 
wzrost suchej masy, wynikający ze wzrostu zawar-
tości skrobi, nie równoważy strat uzysku biogazu 
związanych ze wzrostem zawartości związków 
lignino-celulozowych. Za optymalny udział suchej 
masy w całej roślinie uważa się 28-35%. Najko-
rzystniejszym terminem zbioru, zapewniającym 
najwyższy uzysk biogazu, to faza wegetacji zwana 
woskową dojrzałością ziarna. Technologia kisze-
nia kukurydzy z przeznaczeniem na paszę i na 
cele energetyczne jest podobna – różnica istnieje 
w rozdrobnieniu zielonki. Im rozdrobnienie jest 
większe, do pewnej granicy, tym uzysk biogazu też 
jest większy. Optymalne rozdrobnienie zielonki 
wynosi od 4 do 8 mm. W tabeli 3 przedstawiono 

Rodzaj surowca
 Zawartość 

suchej masy
 

[%]
 

Czas 

 

fermentacji
 

[dni]
 

Produkcja

 

gazu
 

[m3/kg s.m.]
 
Produkcja 
biogazu

 

[m3/SD]
 

Zawartość 
metanu

[%]

Gnojowica trzody 6-8 10-15 0,40-0,70  1,8  69

Gnojowica bydła 8-11 15-30 0,30-0,45  1,5  55-65

Gnojowica drobiu 4 20-40 0,48-0,70 2,5 69

Tabela 1. Produkcja biogazu z gnojowicy

Rodzaj 
substratu

Produkcja CH4

[m3/ton s.m.o.]

Gnojowica 347

Obornik 428

Kiszonka z kukurydzy

 

650

Odpady z rzeźni

 

700

Korzenie buraków

 
425

Liście buraków
 

450

Ziemniaki 418

Łęty ziemniaczane

 

550

Trawa 600

Słoma 450

Słoma rzepakowa 340

Serwatka 660

Kiszonka z zielonki żyta GPS 100% 620

Źródło: opracowanie własne (2010)

Źródło: opracowanie własne (2010)

Tabela 2. Wartość energetyczna wybranych surowców

Sucha masa
[%]

Uzysk metanu
[Nm3Mg s.m.o.]

Stosunek C:N
w całej roślinie

15 380

20 369

 

30:35:1

23 362

 

25 357 
28 350

 
35:40:1

30 346

35 334 40:50:1

40 323

Źródło: Fugol M. (2013)

Źródło: Fugol M. (2013)

Tabela 4. Uzysk biogazu i metanu z zielonki z kukurydzy i kiszonki z kukurydzy

Tabela 3. Stosunek C:N oraz uzysk metanu z zielonej 
                masy kukurydzy zbieranej przy różnej 
                zawartości suchej masy

Substrat

Zawartość 
suchej masy 

 

w świeżej masie 
[%]

 

Zawartość suchej 
masy organicznej 

 

w suchej masie 
[%]

 
Uzysk biogazu 

[Nm3Mg s.m.o.]
 

Zawartość 
metanu 

w biogazie
[%]

Zielonka 
z kukurydzy 

20-49,1 93,8-96,3  350-642  50-54

Kiszonka 
z kukurydzy

18-39,3 85-95,8 300-1130 47-69
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uzysk metanu z zielonej masy kukurydzy oraz 
stosunek C:N w zależności od zawartości suchej 
masy organicznej.

W procesie zakiszania kukurydzy wykorzy-
stuje się fermentację mlekową, w której bakterie 
kwasu mlekowego w środowisku beztlenowym 
produkują głównie kwas mlekowy, niezbędny 
do konserwacji substratu. W procesie zakiszania 
powstają również: kwas octowy i inne lotne kwa-
sy tłuszczowe oraz alkohole, czyli produkty fazy 
kwasowej fermentacji metanowej. Zastosowanie 
preparatów mikrobiologicznych umożliwia zaki-
szanie i korzystnie wpływa na kierunek przemian 
biochemicznych w zakiszonej masie i powodują 
zwiększenie uzysku biogazu, nawet do 17%. 

Wybierając odmianę kukurydzy, należy 
kierować się nie tylko jej wydajnością biogazową 
z powierzchni uprawy, ale również uwzględnić 
indywidualne warunki glebowo-klimatycz-
ne gospodarstwa, takie jak; suma temperatur  
w okresie wegetacji, ilość dostępnej wody, rodzaj 
gleby, występowanie chorób. W ofercie polskich  
i zagranicznych firm jest dużo odmian kukurydzy 
przeznaczonych wyłącznie na cele energetyczne, 
jak również odmian uniwersalnych. Wiele czyn-
ników wpływających na wielkość uzyskanego 
biogazu z kukurydzy tłumaczy dużą rozpiętość 
wyników podawanych w literaturze. W tabeli 4 

zaprezentowano dane różnych autorów dotyczące 
uzysku biogazu i metanu z zielonki z kukurydzy 
oraz kiszonki z kukurydzy. 

Jako substrat do biogazowni rolniczej mogą 
być stosowane wszystkie gatunki zbóż, zarówno 
ozime jak i jare w postaci ziarna i słomy, a także 
całych roślin. Z okopowych m.in. buraki, ziemnia-
ki, marchew i topinambur. Dążąc do ograniczenia 
stosowania roślin uprawnych jako substratów do 
biogazowni, poszukuje się roślin osiągających wy-
sokie plony zielonej masy, a jednocześnie o małych 
wymaganiach glebowo-nawozowych i niskich 

kosztach uprawy, dodatkowo niestosowanych do 
celów spożywczych i paszowych. Duże znaczenie 
w zastosowaniu jako substratów do biogazowni 
rolniczych odgrywają produkty uboczne z rolnic-
twa np. słoma, kiszonka z liści buraków, buraki – 
liście, ziemniaki – łęty i liście) oraz pozostałości  
z przetwórstwa produktów pochodzenia rolnicze-
go (przemysłu rolno spożywczego) np. odpady 
resztki owoców, łuska z cebuli, wytłoki owocowe, 
wycierka ziemniaczana, wysłodziny browarnicze, 
odpady i pozostałości warzyw, melasa. 

Ponadto jako wsad do biogazowni rolniczych 
mogą być komponowane mieszaniny substratów. 
Może to być dokonywane indywidualnie dla każ-
dej instalacji i poprzedzone badaniem laboratoryj-
nym. Każda zmiana wsadu (substratu) powodować 
może duże spadki w produkcji biogazu.

Przeciętne wartości związane z redukcją za-
nieczyszczeń uzyskanych w wyniku fermentacji 
metanowej w biogazowni rolniczej są następujące 
(% redukcji):

– sucha masa   40-60 
– sucha masa organiczna  50-75
– BZT (biol. zap. na tlen)  60-80
– ChZT (chem. zap. na tlen) 50-60
Powyższe opracowanie jest zbiorem niezbęd-

nych informacji rolnikom, którzy rozpoczną 
współpracę z biogazowniami rolniczymi w zakre-

sie uprawy kukurydzy na 
cele energetyczne. W roku 
bieżącym Firma PGB In-
westycje w Warszawie 
rozpoczyna budowę trzech 
biogazowni rolniczych 
w powiatach Białystok 
(Dzierżki), Bielsk Podla-
ski, (Krzywa), Hajnów-
ka (Dubicze Cerkiewne).  

Z chwilą rozpoczęcia budowy, a nawet wcześniej 
podejmowane były działania we współpracy firmy 
z rolnikami w zakresie zabezpieczenia surowca 
(substratu) w okolicach tych inwestycji). Rolnicy 
zainteresowani kontraktacją kukurydzy do tych 
biogazowni mogą kontaktować się z przedstawi-
cielem firmy PGB Inwestycje w Warszawie Panem 
Pawłem Danielczukiem tel. 667744331.

Opracował:
mgr inż. Eugeniusz Mystkowski

PODR w Szepietowie
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Kukurydza i sorgo uprawiane ekologicznie
Zwierzęta przeżuwające bardzo często są integralną częścią gospodarstwa ekologicznego, któ-

rych zapotrzebowanie żywieniowe na pasze objętościowe powinno być zaspakajane z gatunków 
roślin uprawianych w gospodarstwie. Takie gospodarstwa z reguły charakteryzuje większy udział 
trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych w porównaniu z gospodarstwami 
tradycyjnymi. Jednak ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości pasz ener-
getycznych, co jest bardzo ważne w żywieniu bydła mlecznego, często istnieje potrzeba uprawy 
kukurydzy lub sorga w takich gospodarstwach, które są wykorzystywane do produkcji kiszonek. 
Ponadto, dzięki kiszonce z tych gatunków a zwłaszcza z kukurydzy, rolnik ma pełny wpływ na 
jakość i ilość podawanej paszy oraz kontrolę na każdym etapie żywienia w porównaniu do np. 
żywienia pastwiskowego.

Sorgo charakteryzuje się wyższym poten-
cjałem plonotwórczym niż kukurydza. 

Odznacza się też większą odpornością na suszę 
niż kukurydza, które od dawna w wielu rejonach 
świata jest dla niej gatunkiem substytucyjnym. 
Mniejsza wrażliwość na suszę wynika z dużo 
większej efektywności absorpcji wody z gleby 
niż w przypadku innych zbóż. Oszczędna go-
spodarka wodna tego gatunku jest powiązana 
z niskim współczynnikiem transpiracji oraz 
głębokim zasięgiem systemu korzeniowego, 
pobierającego wodę z głębszych warstw gleby. 
W Polsce w przeszłości podejmowano już próby 
uprawy tego gatunku, lecz głównie jako plonu 
wtórego po życie ozimym zbieranego w jednym 
lub dwóch pokosach.

Kukurydza jak i sorgo są  gatunkami od-
znaczającymi się dużą dynamiką pobierania 
i gromadzenia składników pokarmowych.  
W początkowym okresie wegetacji wytwarzają 
łodygi, liście, a kukurydza rdzenie kolb, w któ-
rych zgromadzona jest prawie cała zawartość 
włókna. W drugim okresie (po 3 miesiącach) 
wegetacji następuje intensywne gromadzenie 
łatwo przyswajalnych węglowodanów, głównie 
skrobi w ziarnie. Dlatego też wartość paszowa 
tych gatunków wzrasta wraz z jej rozwojem, 
a najbardziej wartościową część u kukurydzy 
stanowi kolba. Ze względu na dużą ilość cukrów 
rozpuszczalnych gatunki te są  doskonałym 
surowcem  kiszonkarskim. Kiszonka z nich 
sporządzona jest paszą energetyczną,  o wartości 
której decyduje przede wszystkim zawartość 
skrobi znajdującej się w ziarnie.

Z uwagi na wolny ich początkowy wzrost oraz 
wysiew w szerokie rzędy duży problem stanowi 
ograniczenie zachwaszczenia. Gatunki te są 
bowiem wolno rosnące w początkowym okresie 

i ich wzrost najbardziej ograniczają chwasty 
występujące w łanie od wschodów do 8-10 li-
ścia. Straty plonu, spowodowane zachwaszcze-
niem mogą wynosić 70%, a przy masowym ich 
wystąpieniu nawet 90%. Ważnym elementem 
zapewniającym wysoki poziom jej plonowania 
jest także właściwe nawożenie, umożliwiające 
uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości 
surowca kiszonkarskiego. 

W niniejszym opracowaniu przedstawione 
jest ocena plonowania i możliwości ograniczenia 
występowania zachwaszczenia w sorgu i kuku-
rydzy uprawianych w warunkach ekologicznych. 
Oba gatunki były uprawiane na glebie kompleksu 
żytniego bardzo dobrego, kl. III a. Nawożenia 
mineralnego nie stosowano.

Sorgo i kukurydza nawożone były dawką 20  
i 40 t/ha obornika kompostowanego, a pielęgna-
cję wykonywano 3 sposobami:
●  pielnik szczotkowy 3 razy: – po wschodach 

kukurydzy (1-2 liście), – w fazie 4-6 liści 
kukurydzy,–  przy wysokości rośliny 25-30 
cm; 

●  opielacz (oszczędność) 3 razy: – po wscho-
dach kukurydzy (1-2 liście), – w fazie 4-6 liści 
kukurydzy, – przy wysokości rośliny 25-30 
cm;

●  pielnik szczotkowy 2 razy: –  po wschodach 
kukurydzy, – w fazie 4-6 liści kukurydzy, 
oraz obsypnik (wysokość roślin 25-30 cm).
W warunkach Polski nie zależnie od za-

stosowanego sposobu zwalczania chwastów 
jak i dawki nawożenia organicznego  poziom 
plonowania sorga był większy niż kukurydzy 
(tab. 1, 2). Największe plony świeżej i suchej 
masy kukurydzy i sorga zanotowano, gdy do ich 
pielęgnacji stosowano dwukrotnie pielnik szczot-
kowy i obsypnik przy wysokości 30 cm. Równie 
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Fot. 1. Kukurydza – pielnik szczotkowy 3 razy (po wschodach 1-2 liście,  4-6 liści, 25-30 cm wysokości)

Fot. 2. Kukurydza – pielnik szczotkowy 2 razy (po wschodach, 4-6 liści), oraz obsypnik – 25-30 cm wysokości

Fot. 3. Kukurydza – widok pola bez pielęgnacji mechanicznej
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korzystne było zastosowanie opielacza 
(3 krotnie) lub pielnika szczotkowego 
(3 krotnie), a uzyskane plony były tylko 
nieco mniejsze niż tam gdzie stosowa-
no pielnik szczotkowy w połączeniu  
z obsypnikiem. Zaniechanie pielęgnacji 
mechanicznej niezależnie od dawki 
nawożenia organicznego spowodowało 
iż, plony zielonej masy obu ocenianych 
gatunków były o około 40%, mniejsze 
niż tam gdzie zwalczano chwasty me-
chanicznie. Plony suchej masy kuku-
rydzy w której nie stosowano żadnych 
zabiegów zwalczających chwasty na-
wożonej dawką 20 t/ha były mniejsze 
o około 13% niż nawożonej dawką  
40 t/ha. Natomiast tam gdzie stosowa-
no mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne 
różnice te były mniejsze i wynosiły od 
4,5% do 6%. Poziom plonowania sorga 
był odpowiednio mniejszy o około 6% 
(bez zwalczania chwastów) i od 3% do 
5% (stosowanie zabiegów mechanicz-
nych). W roku o ograniczonej ilości 
opadów w lipcu  plonowanie kukurydzy 

i sorga nawożonych  dawką 20 t/ha było 
podobne jak nawożonych dawką 40  
t/ha. Natomiast w roku o korzystnym 
przebiegu pogody plony kukurydzy  
i sorga nawożonych dawką 20 t/ha były 
znacząco mniejsze jak nawożonych 
dawką 40 t/ha nie zależnie od zastoso-
wanej pielęgnacji mechanicznej.

Zawartość suchej masy w całych ro-
ślinach kukurydzy była znacznie więk-
sza niż w roślinach sorga,  jednocześnie 
była mało różnicowana  zastosowanym 
poziomem nawożenia organicznego, 
jak również sposobem pielęgnacji (tab. 
3 i 4). W roku o małej ilości opadów 
w lipcu mniej suchej masy o około 7% 
niezależnie od dawki kompostu, zawie-
rały rośliny kukurydzy, do pielęgnacji 
których nie zastosowano zabiegów me-
chanicznych w porównaniu do roślin 
pielęgnowanych mechanicznie. Zawar-
tość suchej masy w kolbach kukurydzy 
była znacznie większa niż w całych 
roślinach. Ponadto kolby kukurydzy 
bez pielęgnacji mechanicznej w roku 

Sposób pielęgnacji 

Plon zielonej masy  
(t/ha) 

Plon suchej masy  
(t/ha) 

dawka przekompostowanego obornika (t/ha) 

20 40 20 40 

A – kontrola 23,7 26,1 7,4 8,5 

B – pielnik szczotkowy 39,8 42,7 13,9 14,8 

C – opielacz 38,5 40,3 13,0 13,6 

D – pielnik + obsypnik 39,1 41,8 14,1 14,8 

średnio 35,3 37,7 16,5 17,5 

Tabela 1. Plon zielonej i suchej masy kukurydzy w zależności od sposobu 
                pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego

Sposób pielęgnacji 

Plon zielonej masy  
(t/ha) 

Plon suchej masy 
(t/ha) 

dawka obornika (t/ha) 

20 40 20 40 

A – kontrola 31,2 32,8 9,6 10,2 

B – pielnik szczotkowy 49,1 51,6 14,8 15,5 

C – opiełacz  52,4 53,2 15,6 16,1 

D – pielnik + obsypnik 53,2 55,6 16,4 17,1 

średnio 46,5 48,3 14,1 14,7 

Tabela 2. Plon zielonej i suchej masy sorga w zależności od sposobu 
                 pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego

Sposób pielęgnacji 

Zawartość suchej 
masy w całych 
roślinach sorgo 

(%) 

Wysokość roślin 
(cm) 

dawka obornika (t/ha) 

20 40 20 40 

A – kontrola 30,6 30,1 230 234 

B – pielnik szczotkowy 30,6 30,1 231 234 

C – opiełacz  30,2 30,1 295 300 

D – pielnik + obsypnik 29,9 30,2 297 301 

Tabela 4. Zawartość suchej masy w całych roślinach sorgo (%) oraz 
                wysokość  roślin (cm)

Sposób pielęgnacji 

Zawartość suchej 
masy w roślinach  

Zawartość suchej 
masy w kolbach  

dawka obornika (t/ha) 

20 40 20 40 

A – kontrola 31,1 31,8 35,9 34,3 

B – pielnik szczotkowy 35,0 34,7 52,2 50,4 

C – opiełacz  33,7 33,6 52,0 50,6 

D – pielnik + obsypnik 35,8 35,3 54,6 51,9 

średnio 33,9 33,8 48,7 46,8 

Tabela 3. Zawartość suchej masy w roślinach i kolbach kukurydzy (%)



52 KUKURYDZA 2(47) 15

suchym zawierały o około 20%, mniej 
suchej masy niż roślin pielęgnowanych 
mechanicznie (tab. 3).  

Najmniejszą wysokość osiągały 
rośliny obu ocenianych gatunków  
w uprawie których nie stosowano żad-
nych zabiegów pielęgnacyjnych (tab. 4, 
5), a rośliny kukurydzy najniżej osadza-
ły kolby. Natomiast rośliny nawożone 
dawką 40 t/ha kompostu były wyższe 
niż rośliny nawożone mniejsza o poło-
wę dawką tego nawozu nie zależnie od 
sposobu pielęgnacji. Ponadto rośliny ku-
kurydzy nawożone większą dawką cha-
rakteryzowały się nieco wyżej osadzoną 
kolbą na roślinie. W roku o korzystnym 
rozkładzie opadów w okresie wegetacji 
zwiększenie nawożenia organicznego 
z 20 do 40 t/ha powodowało znaczne 
zwiększenie udziału kolby w strukturze 
rośliny, natomiast w latach o mniej ko-
rzystnym rozkładzie opadów miało ono 
niewielki wpływ na tę cechę.

Najbardziej wartościową część rośliny 
kukurydzy stanowi kolba, a zwłaszcza 
nasiona,  które 
mają podstawo-
wy wpływ na 
jakość surow-
ca kiszonkar-
skiego. Średni 
udział nasion 
w strukturze 
kolby kuku-
rydzy w upra-
wie której nie 
og ran iczano 
występowania 
chwastów był od 16% do 20% mniejszy niż w 
łanie pielęgnowanym mechanicznie (tab. 6, 7). 
Zróżnicowane zabiegi mechaniczne ogranicza-
jące występowanie chwastów miały stosunkowo 
mały wpływ na kształtowanie się struktury 
kolby. Udział osadek kolbowych w kolbie jest 
około 2 krotnie większy niż liści okrywających 
kolbę niezależnie od sposobu pielęgnacji i dawki 
nawożenia organicznego. Na udział osadki i liści 
okrywowych dawki nawożenia organicznego 
miały niewielki wpływ. 

Sposób pielęgnacji 

Wysokość roślin 
(cm) 

Wysokość 
osadzenia kolby 

(cm) 

dawka obornika  (t/ha) 

20 40 20 40 

A – kontrola 175 182 74 78 

B – pielnik szczotkowy 222 231 92 96 

C – opiełacz  218 224 89 91 

D – pielnik + obsypnik 227 228 95 95 

 

Tabela 5. Wysokość roślin kukurydzy i  wysokość osadzenia kolby

Sposób pielęgnacji 

Dawka przekompostowanego obornika 
(t/ha) 

20 40 

łodyga kolba łodyga kolba 

A – kontrola 65,1 34,9 64,0 36,0 

B – pielnik szczotkowy 48,4 51,6 48,8 51,2 

C – opielacz 47,6 52,4 46,6 53,4 

D – pielnik + obsypnik 47,5 52,5 46,4 53,6 

 

Tabela 6. Struktura roślin kukurydzy (%)

Sposób pielęgnacji 

Dawka przekompostowanego obornika (t/ha) 

20 40 

nasiona 
(%) 

osadka 
(%) 

liście 
okrywowe 

(%) 

nasiona 
(%) 

osadka 
(%) 

liście 
okrywowe 

(%) 

A – kontrola 59,9 23,3 16,7 63,7 21,5 14,8 

B – pielnik szczotkowy 74,9 16,1 9,1 75,9 15,4 8,6 

C – opielacz  74,3 16,3 9,4 73,9 16,3 9,7 

D – pielnik + obsypnik 75,6 15,9 8,5 78,2 13,9 7,9 

Tabela 7. Struktura kolby kukurydzy w % (średnia z lat 2009-2011)

prof. dr hab. Jerzy Księżak
IUNG-PIB Puławy

Zakład Uprawy Roślin Pastewnych
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Znaczenie kukurydzy w diecie bezglutenowej
Dieta bezglutenowa to dieta, której podstawową i jedyną zasadą jest wykluczenie z jadło-

spisu glutenu – szczególnego rodzaju białka. Źródłem glutenu są pszenica, żyto, pszenżyto, 
orkisz i jęczmień. Dieta ta oprócz eliminacji glutenu powinna opierać się na zwykłych zasadach 
racjonalnego żywienia, a więc m.in. powinna być urozmaicona. Równie istotne są: regularność 
spożywania pokarmów, unikanie produktów o niskiej wartości odżywczej oraz kontrola ilości 
energii przyjmowanej z dietą.

Dla koga dieta bezglutenowa?

Dieta bezglutenowa jest przeznaczona 
głównie dla osób cierpiących na celiakią 

lub alergię na gluten. Należy zaznaczyć, że są to 
dwa odrębne schorzenia mieszczące się w pojęciu 
nietolerancji pokarmowych i nie należy ich ze sobą 
mylić. Celiakia nie należy do alergii pokarmowych 
– to choroba o podłożu autoimmunologicznym. 
Działający toksycznie gluten prowadzi do zaniku 
kosmków jelita cienkiego, maleńkich wypustek 
błony śluzowej, które zwiększają jego powierzch-
nię i są odpowiedzialne za wchłanianie składników 
odżywczych. W efekcie toksycznego działania 
glutenu wchłania nie pokarmu jest upośledzone, co 
prowadzi do wystąpienia różnorodnych objawów 
klinicznych. Co prawda w obu przypadkach pod-
stawową metodą leczenia jest eliminacja glutenu, 
jednak po stwierdzeniu celiakii, dieta eliminacyjna 
musi być przestrzegana do końca życia, natomiast 
alergia pokarmowa może z czasem zmniejszyć 
swoje nasilenie, a nawet ustąpić całkowicie.

Rola kukurydzy w diecie bezglutenowej

Gluten to białko znajdujące się w zbożach, 
takich jak: pszenica, żyto, jęczmień i or-

kisz. Roślinami naturalnie bezglutenowymi są: 
kukurydza, ryż, ziemniaki, soja, proso, gryka, 
tapioka, amarantus, maniok, soczewica, fasola, 
sago, sorgo, teff i wszystkie ich przetwory, orzechy, 
a także mięso, owoce i warzywa. Za bezglutenowe 
uznaje się również produkty przetworzone, w któ-
rych zawartość glutenu nie przekracza 20 ppm (20 
mg na 1 kg) - 41/2009 WE, i można je oznaczać 
międzynarodowym symbolem „przekreślonego 
kłosa”. 

Bezglutenowa kukurydza jest alternatywą dla 
osób, które nie tolerują glutenu, lub reagują na 
niego alergią. W przeciwieństwie do innych zbóż 
może być spożywana również w stanie surowym. 
Ziarno kukurydzy znalazło zastosowanie również 
w produkcji mąki, kaszy, wafli czy chrupek. Mąka 

i kasza kukurydziana są idealnymi odpowiedni-
kami produktów pszennych dla osób nietolerują-
cych glutenu, ponieważ przy tej samej wartości 
energetycznej zawierają prawie dwa razy więcej 
cennego błonnika. Ziarna kukurydzy zawierają 
około 10% białka, 60-70% węglowodanów oraz 
znaczne ilości błonnika. Z pewnością produktem, 
którego spożycie przynosi nam same korzyści 
jest kasza kukurydziana. Dzięki dużej zawartości 
błonnika regulują perystaltykę jelit, pomagając 
przy zaparciach, które często dokuczają osobom 
na diecie bezglutenowej. Pod względem wartości 
odżywczej przewyższają biały ryż, makaron  
i ziemniaki. Są bogatym źródłem skrobi, która 
w organizmie rozkłada się powoli na glukozę – 
paliwo potrzebne do pracy mózgu i wszystkich 
innych komórek, oraz białka, witamin, składni-
ków mineralnych. Pęczniejąc w żołądku, kasze 
sprawiają, że dłużej jesteśmy syci. Kukurydza 
jest bogata w witaminy z grupy B, witaminę D 
oraz E, składniki mineralne takie jak potas, fosfor, 
magnez, selen i żelazo. Żółty kolor zawdzięcza 
występowaniu karotenoidów: luteiny i zeaksan-
tyny. Ilość cukru jest zdecydowanie większa niż 
w innych zbożach, dlatego kukurydzę cechuje 
słodkawy smak.  Obecność tych naturalnych 
barwników wpływa korzystnie na siatkówkę oka, 
zachowanie dobrego wzroku.  Ze względu na sporą 
zawartość substancji balastowych kukurydza ko-
rzystnie wpływa na pracę jelit, oraz oczyszczanie 
organizmu ze szkodliwych substancji. Bardzo 
cenionym źródłem przeciwutleniaczy chroniących 
komórki przed szkodliwymi wolnymi rodnikami 
jest olej kukurydziany wytwarzany z ziaren. Olej 
pozyskiwany z kukurydzy zawiera 55-65% kwasu 
linolowego, 29% kwasu olejowego i dużą ilość 
witaminy E. Dzięki wysokiej zawartość witaminy 
E oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych olej 
kukurydziany przyczynia się do obniżania pozio-
mu cholesterolu we krwi, działa przeciwmiażdży-
cowo oraz zapobiega powstawaniu nowotworów. 
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Z kukurydzy uzyskuje się również dekstrynę, 
cukier, syrop kukurydziany wykorzystywany  
w przemyśle do słodzenia produktów. Jest to bar-
dzo ważne z punktu widzenia osób chorujących 
na brak tolerancji na gluten. 

Dieta bezglutenowa, a jej sytuacja na rynku

Dieta bezglutenowa nie należy do łatwych, 
jednak można ją „oswoić”. Na naszym 

rynku jest coraz więcej producentów oferujących 
wyroby bezglutenowe z licencjonowanym zna-
kiem przekreślonego kłosa zarówno polskich, 
jak i zagranicznych. I nie chodzi tylko o wyroby 
specjalistyczne, typu bezglutenowy chleb, mąka 
czy makaron, ale także o zwykłą, ogólnodostępną 
żywność, taką jak wędliny, jogurty, słodycze czy 
napoje. Warto szukać pro duktów opatrzonych 
właśnie tym symbolem, a nie „wariacjami” na jego 
temat, jakie często wymyślają firmy nieposiadają-
ce licencji. Znak ten został wymyślony około 40 
lat temu przez angielskie stowarzyszenie Coeliac 
UK. Przyjął się na całym świecie, jako rozpozna-
walny symbol żywności niezawierającej glutenu. 
Na rynku bywają produkty z różnymi wariacjami 
na temat znaku przekreślonego kłosa, co nie jest 
oczywiście zabronione, gdyż każdy producent 
może sobie wymyślić dowolny znak. Jednak tylko 
pozornie jest to korzystne. W Polsce nie ma praw-
nej konieczności regularnego badania produktów 
oznakowanych, jako bezglutenowe pod kątem ich 
faktycznego bezpieczeństwa. Najistotniejsze jest 
wyrobienie w sobie nawyku czytania i rozumienia 
etykiet produktów. Pozwala to uniknąć większości 
pułapek Według Rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w 
sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. 
z dnia 31 lipca 2007 r.) producent jest zobowiązany 
umieszczać na opakowaniu informację na temat 
produktu. Dodatkowo odnośnie etykietowania 
produktów obowiązuje Rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1169/2011 z  dnia 
25 października 2011 r. w  sprawie przekazywania 
konsumentom wyczerpującej informacji na temat 
żywność m.in. dotyczy czytelnych informacji o  
alergenach. Czyli jeśli na etykiecie znajdujemy 
napis „skrobia”, „skrobia modyfikowana” lub 
„syrop glukozowo-fruktozowy” możemy bez-
piecznie taki produkt spożyć, gdyż nie zawiera on 
glutenu. Gdyby zawierał, producent musi dodać 
sformułowanie typu: „skrobia modyfikowana (za-

wiera gluten)” lub „syrop glukozowo-fruktozowy 
(z pszenicy)”. Technolodzy żywności twierdzą, 
że do produkcji syropów zazwyczaj używa się 
surowców naturalnie bezglutenowych: melasy, ku-
kurydzy i ziemniaków. Pszenica, żyto, jęczmień są 
znacznie droższe. Wyroby producentów specjali-
stycznej żywności bezglutenowej, wytwarzających 
z kukurydzy m.in.: pieczywo, makarony, mąki, 
ciasta można kupić w sklepach ze zdrową żyw-
nością (zazwyczaj tam jest ich największy wybór).  
W większych miastach sklepy takie często znajdują 
się w centrach handlowych niestety, w mniejszych 
miejscowościach zakup produktów bezgluteno-
wych jest trudniejszy, brakuje specjalistycznych 
sklepów. Pozostaje nam, więc indywidualne zama-
wianie żywności. Można zamówić ją w sklepach 
internetowych producentów lub też telefonicznie. 

Obecnie w wielu krajach powszechna jest 
uprawa kukurydzy genetycznie modyfikowanej 
(GMO). Przy jej uprawie stosuje się bardzo inten-
sywne nawożenie i chemiczną ochronę, co wpływa 
negatywnie, na jakość, skład i smak ziaren, ale 
przede wszystkim walory zdrowotne i pokarmo-
we. Po drugie ziarna z niektórych z odmian ge-
netycznie zmienionych oskarża się o właściwości 
alergizujące. Genetycznie modyfikowanej kuku-
rydzy przypisuje się też wiele innych szkodliwych 
oddziaływań na organizmy zarówno zwierząt jak 
i ludzi. Dla bezpieczeństwa ludzi, uwzględniając 
zasady ekologicznej profilaktyki zdrowotnej, 
konieczne wydaje się prewencyjny zakaz rozpo-
wszechnienia upraw GMO. Najbezpieczniej dla 
zdrowia jest jadać ziarna kukurydzy pochodzące z 
upraw ekologicznych. W rolnictwie ekologicznym 
całkowicie zabroniona jest uprawa roślin GMO. 
Nie ma jednocześnie dowodów wskazujących, że 
produkty ekologiczne  są bardziej podatne na za-
nieczyszczenia mikotoksynami niż te pochodzące 
z upraw konwencjonalnych. Badania naukowe 
wskazują, że żywność ekologiczna odznacza się 
korzystniejszymi właściwościami prozdrowotny-
mi, wynikającymi z wyższej wartości odżywczej 
oraz niższego poziomu zanieczyszczeń, będących 
pozostałościami chemii rolnej, w porównaniu do 
żywności ogólnodostępnej na rynku, pochodzącej 
z gospodarstw konwencjonalnych.

mgr inż. Paulina Topolińska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

w Bydgoszczy
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Informacje  
PZPK

Według wstępnych sza-
cunków powierzchnia za-

sianej kukurydzy wiosną 
br. przekroczyła kolejny  

1 milion ha pomimo, że rok miniony nie był ko-
rzystny dla jej producentów, szczególnie ziarna 
ze względu na niskie ceny skupu i niskie plony  
w centralnych rejonach kraju. Wstępne szacun-
ki powierzchni uprawy kukurydzy wskazują na 
jej zmniejszenie o około 100 tys. ha i dotyczy to 
głównie plantacji zbieranej na ziarno.

Warunki do zasiewów wiosną br. były 
dobre, stosunkowo wczesna wiosna  

i niewielka ilość przymrozków w okresie wscho-
dów kukurydzy korzystnie wpłynęły na jej 
rozwój i są zapowiedzią dobrych zbiorów. 

Bardzo łagodna zima sprzyjała dobremu 
przetrwaniu szkodników w glebie i może być 
przyczyną masowego ich wystąpienia na plan-
tacjach kukurydzy. W szczególnym nasileniu 
może wystąpić na plantacjach porażenie przez 
omacnicę prosowiankę, zwłaszcza na polach 
gdzie kukurydza uprawiana jest w monokulturze 
lub gdzie nie dokonano na jesieni przyorania 
resztek pożniwnych kukurydzy (uprawa bezor-
kowa, orka wiosenna, siew bezpośredni). 

Ci plantatorzy winni (szczególnie dla kukury-
dzy zbieranej na ziarno) poczynić przygotowania 
do ich chemicznej bądź biologicznej ochrony.

Wiosną br. zostały założone doświadczenia 
z odmianami kukurydzy w ramach współpracy 
PZPK z COBORU przy realizacji systemu PDO. 
W doświadczeniach na ziarno porównywanych 
jest 115 odmian, zbieranych na kiszonkę 73 od-
miany a 35 odmian wczesnych badanych jest pod 
kątem przydatności do uprawy na  ziarno dla pół-
nocnych rejonów kraju. Wyniki tych doświadczeń 
mają na celu określenie wartości gospodarczej 
odmian kukurydzy dla zróżnicowanych wa-
runków klimatyczno-glebowych Polski. Winny 
być także podstawową informacją dla rolników 
przed podjęciem decyzji o wyborze odmiany do 
uprawy we własnym gospodarstwie i są dostępne 
w wydawnictwie i stronie internetowej Związku.

W dniu 21 marca 2015 r. odbyło się dorocz-
ne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków 
Związku na którym przyjęto program działania 
na 2015 r. Głównymi kierunkami działania 
Związku to prowadzenie badań odmianowych, 
działalność wydawnicza, oraz organizacja im-
prez polowych pod hasłem „Dnia Kukurydzy”.

W 2015 r odbędą się one w następujących 
miejscowościach:
Przedsiębiorstwo GALOPOL Zakład Rolny 

Gałowo woj. wielkopolskie, w dniu 6 wrze-
śnia 2015 r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sze-
pietowo woj. podlaskie, w dniu 13 września 
2015 r.

Ponadto Związek współuczestniczy w or-
ganizacji i patronuje takim imprezom jak:
Labirynt Kukurydziany w Kobierzycach woj. 

dolnośląskie, którego otwarcie nastąpi  
w dniu 5 września br.

Mazowieckim Dniu Kukurydzy Skrzelewo  
w dniu 4 października  br.

Do uczestnictwa w powyższych imprezach ser-
decznie zapraszamy.

***

Federacja Branżowych Związków Produ-
centów Rolnych zorganizowała w miesią-

cu marcu br. spotkanie z Ministrem Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi p. Markien Sawickin. PZPK jako 
członek tej organizacji miał prawo zadać Mini-
strowi dwa pytania, których treść i odpowiedź 
zamieszczamy poniżej. 

PZPK: Jaka była wielkość importu ziarna 
kukurydzy w 2014 r. i jaki to miało wpływ na 
cenę skupu ziarna w kraju?

Minister Rolnictwa: Rok 2014 był kolejnym 
rekordowym rokiem pod względem produkcji 
zbóż nie tylko w Polsce, ale również na świecie. 
Według szacunku wynikowego GUS z dnia  
19 grudnia 2014 r. zbiory zbóż ogółem (z kukury-
dzą) oszacowano na około 31,9 mln t, tj. o 12,3% 
więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 19,5% 
więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010. 
Kukurydzy zebrano 4,5 mln ton (+ 10,6% r/r). 



Rekordowa produkcja zbóż ma wpływ na 
kształtowanie się cen. Zgodnie z danymi ZSRIR 
MRiRW w okresie 2-8 lutego 2015 roku średnia 
cena netto zakupu kukurydzy w Polsce wynosiła 
594 zł/t i była o 1,2% wyższa niż w poprzednim 
tygodniu oraz o 11,2% niższa w porównaniu do 
analogicznego okresu roku 2014 i o 36% niższa 
od ceny z 2013 roku. Należy jednak podkreślić, 
że ceny zbóż w Polsce są zbliżone do średniego 
poziomu cen w UE. 

Z danych ZSRIR wynika, że pod koniec stycz-
nia średnia cena kukurydzy w UE wynosiła 613 
zł/t (w Polsce 587 zł/t). Niższe ceny niż w Polsce 
odnotowano w Słowenii (570 zł/t), Chorwacji (546 
zł/t), na Węgrzech (535 zł/t), w Austrii (524 zł/t), 
Bułgarii (511 zł/t), na Słowacji (484 zł/t). 

W 2014 roku (dane Ministerstwa Finansów) 
do Polski przywieziono ok. 1,2 mln ton zbóż  
o wartości 1,2 mln zł, w tym ok. 351 tys. ton 
ziarna kukurydzy. Import zbóż ogółem w 2014 
roku był o 12% większy niż w roku 2013. Naj-
większy udział w strukturze importu ziarna zbóż 
miały pszenica (ponad 50%) i kukurydza. Dla 
porównania import kukurydzy w 2013 roku do 
Polski wyniósł 286,5 tys. ton, w 2012 r. – 495 
tys. ton, w 2011 r. – 477 tys. ton. 

Należy zauważyć, że rekordowe krajowe 
zbiory oraz dobra jakość ziarna sprzyjają eks-
portowi zbóż. W 2014 r. z kraju wywieziono  
5,1 mln ton ziarna zbóż i produktów zbożowych  
(o ok. 26% więcej r/r). W strukturze eksportu zbóż 
największy udział miały pszenica (55%) i żyto. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwier-
dzić, że zrealizowany import kukurydzy nie 

miał znaczącego wpływu na poziom cen skupu 
ziarna zbóż w kraju. 

PZPK: Czy Pan Minister przewiduje podjęcie 
działań na rzecz wzrostu produkcji energii odna-
wialnej na bazie kukurydzy (bioetanol, biogaz) 
oraz wzrost pogłowia zwierząt gospodarskich 
poprzez opłacalne ceny skupu żywca wieprzowiny 
i mleka?

Minister Rolnictwa: W efekcie nowelizacji 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych wprowadzono 
szereg rozwiązań, mających na celu wzmocnie-
nie pozycji krajowych producentów biokompo-
nentów oraz zwiększenie kontroli nad importem 
surowców do ich wytwarzania z krajów trzecich. 
W tym celu określono nowy rodzaj podmio-
tu – podmiot sprowadzający, który wykonuje 
działalność gospodarczą w zakresie importu 
lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokom-
ponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia 
w innej formie. Dzięki uregulowaniu przed-
miotowych kwestii możliwe jest sprawowanie 
lepszej kontroli nad importem biokomponentów 
oraz pozyskanie dokładniejszych danych w tym 
zakresie. Inną ważną kwestią jest zmiana defi-
nicji bioetanolu, która obecnie wskazuje, że za 
biomasę do wytwarzania bioetanolu nie uznaje 
się alkoholu etylowego zawierającego powyżej 
96% objętościowo alkoholu. Taki zapis ogranicza 
możliwość sprowadzania gotowych biokompo-
nentów i wykorzystywania ich jako biomasy do 
produkcji biopaliw ciekłych. 



Zgodnie z art. 37a ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach działania związane z promocją 
wytwarzania i wykorzystania biokomponentów 
i biopaliw ciekłych mogą być dofinansowane 
przez Ministra Gospodarki. Szczegółowe warun-
ki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania 
na realizację działań związanych z wytwarza-
niem biokomponentów Minister Gospodarki w 
porozumieniu z Ministrem Finansów określił 
w rozporządzeniu z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych warunków, sposobu 
i trybu przyznawania dofinansowania na re-
alizację działań związanych z wytwarzaniem 
biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych 
paliw odnawialnych i wykorzystywaniem ich w 
transporcie. Pomoc udzielana w formie dotacji 
dla wytwórców biokomponentów oraz pro-
ducentów paliw wymaga notyfikacji Komisji 
Europejskiej. Projekt uchwały w tej sprawie 
był przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady 
Ministrów, który nie podjął jednak ostatecznej 
decyzji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w korespondencji kierowanej do Ministra Go-

spodarki oraz Przewodniczącego Komitetu 
Stałego Rady Ministrów podkreślał konieczność 
pilnego wprowadzenia mechanizmów wsparcia 
określonych w przedmiotowym rozporządzeniu. 

Jednocześnie informuję, że Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi nie posiada instrumen-
tów prawnych do realizacji zadań związanych  
z udzielaniem pomocy zgodnie z przepisami art. 
37a ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych. 

W zakresie produkcji biogazu rolniczego nale-
ży wskazać, że surowce jakie można stosować do 
jego wytwarzania określa art. 3 pkt 20a ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
Zgodnie z definicją biogazu rolniczego do jego 
wytwarzania możliwe jest stosowanie wszyst-
kich surowców rolniczych, w tym kukurydzy. 

Kwestia wyboru surowców jest więc decy-
zją właściciela instalacji i zależy wyłącznie od 
indywidualnych uwarunkowań ekonomicznych 
konkretnej biogazowni rolniczej. 

Eugeniusz Piątek
dyr. Biura  Związku
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