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Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą w 2015 roku
Plan był bardzo dobry. Zaczęło się również pięknie. Założono – po raz siódmy – 43 doświadczenia. Po 19 na kiszonkę i na ziarno w zasadniczej serii oraz 5 doświadczeń na północy kraju
z najwcześniejszymi odmianami do zbioru na ziarno. Po raz piąty w tych samych miejscowościach.
Utrzymano dotychczasowy sposób finansowania doświadczeń porejestrowych. Centralny Ośrodek
Badania Odmian Roślin Uprawnych finansował część doświadczeń ze środków budżetowych,
a Polski Związek Producentów Kukurydzy korzystając ze wsparcia firm hodowlanych i nasiennych pokrywał koszty pozostałych doświadczeń w podstawowej serii ziarnowej i kiszonkowej oraz
wszystkich doświadczeń na ziarno na północy kraju. Wszystkie te informacje przedstawiamy na
rysunku nr 1 zawierającym mapkę Polski z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych doświadczeń,
sposobu ich finansowania, poziomu plonowania oraz zakresu dyskwalifikacji wyników. W artykule
wykorzystano mapkę opracowaną w Centralnym Ośrodku Badania Odmian.
realizacją wyszło zdecydowanie gorzej,
w Świebodzinie, Tomaszowie Bolesławieckim
co już wynika z mapki. Zakres dyskwalii Zybiszowie. Nadto zdyskwalifikowano 2 serie
fikacji jest rekordowy w historii porejestrowych
w Ciciborze i Śremie Wójtostwie oraz jedną serię
doświadczeń odmianowych (PDO). W badaniach
w Głębokim, Krościnie Małej i Pawłowicach.
na kiszoankę zdyskwalifikowano całkowicie
5 doświadczeń: w Ciciborze, Kościelnej Wsi, PawPrzyczyny dyskwalifikacji doświadczeń
łowicach, Sulejowie i Tomaszowie Bolesławiecłaściwie wszystko wyjaśnia opracokim, a także jedną serię (grupę wczesności) w Śrewany w COBORU (zamieszczony
mie Wójtostwie. W podstawowej serii na ziarno
w niniejszym artykule) wykres pt. „Opady
zdyskwalifikowano całkowicie 3 doświadczenia:

Z

W

Doświadczenia na ziarno
finansowane przez COBORU
– łączone (rejestrowe i porejestrowe)
finansowane przez PZPK
– porejestrowe i rozpoznawcze
– w rejonie północnym

79
164

Rarwino

122
181

112
188

Białogard

Radostowo

77 – plon ziarna, dt z ha
178 – plon ogólny suchej masy, dt z ha
( ) – liczba zdyskwalifikowanych grup wczesności

112
192

Wrócikowo

78
148

Doświadczenia na kiszonkę
finansowane przez COBORU
– łączone (rejestrowe i porejestrowe)
finansowane przez PZPK
– porejestrowe i rozpoznawcze

170

Rychliki

Chrząstowo

(3)

Świebodzin

Słupia Wielka

113
228

Krzyżewo

79 (1)

92
63 (2)
129 (1)

Głębokie

50
95 Śrem Wójt.
107 (3)
185
Kościelna Wieś

64

Lućmierz

Smolice
w miejscowościach:
Krościna M. 81(1)
48
(3)
Cicibór Duży – grupa średniowczesna
144
(3)
105 (3)
i średniopóźna w doświad- Tomaszów Bol. Zybiszów
Masłowice
czeniach na ziarno
221
Kobierzyce
– wszystkie grupy wczesności
w doświadczeniach na kiszonkę
53 (1)
Głębokie
– grupa średniowczesna
(3)
Pawłowice
85
Kościelna Wieś – wszystkie grupy wczesności
Głubczyce
w doświadczeniach na kiszonkę
Krościna Mała – grupa wczesna
Pawłowice
– grupa wczesna w doświadczeniach na ziarno
– wszystkie grupy wczesności w doświadczeniach na kiszonkę
Sulejów
– wszystkie grupy wczesności
Śrem Wójt.
– grupa średniowczesna i średniopóźna w doświadczeniach na ziarno
– grupa średniopóźna w doświadczeniach na kiszonkę
Świebodzin
– wszystkie grupy wczesności
Tomaszów Bol. – wszystkie grupy wczesności
Zybiszów
– wszystkie grupy wczesności

47 (2)
90 (3)

Kawęczyn

59

Cicibór Duży

(3)

Sulejów

181

Słupia

115
196

Węgrzce

82
153

Przecław

98

Skołoszów

Rys. 1. Kukurydza. Rozmieszczenie porejestrowych doświadczeń odmianowych w 2015 roku [Opracowanie COBORU]
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w okresie od maja do 20 września (2014-2015)”.
Większe lub mniejsze niedobory wody w glebie
w czasie wegetacji na ogół nie zaskakują. Zdarzają się niemal corocznie. Jednak w 2015 roku
skala długości trwania okresów bez opadów
była wyjątkowa. Na ogromnych obszarach kraju
wystąpiła susza obracająca wniwecz oczekiwania choćby umiarkowanych plonów wielu roślin
uprawnych. Kukurydza nie była jedyną „ofiarą”
suszy. Skalę niedoboru opadów pokazuje wykres.
W 2014 roku w 26 stacjach oceny odmian opady
w okresie wegetacji kukurydzy mieściły się pomiędzy 200 mm w Śremie Wójtostwie a 599 mm
w Sulejowie. Natomiast w 2015 roku rozpiętość
opadów zawarła się pomiędzy 103 mm w Kościelnej Wsi a 197 mm w Białogardzie. Niemal we
wszystkich miejscowościach opady w 2015 roku
były niższe lub nawet zdecydowanie niższe niż
w roku 2014. Wyjątek stanowiła wysokość opadów
w rejonie północnym kraju, gdzie zlokalizowano
doświadczenia z najwcześniejszymi odmianami
kukurydzy. Tu opady w 2015 roku były zbliżone
do roku poprzedniego, bądź nawet wyższe jak to
miało miejsce w Białogardzie i Radostowie. Tylko
w Krzyżewie, gdzie również założono doświadczenie z najwcześniejszymi odmianami opady w 2015
roku były niższe. W lokalizacjach podstawowych
doświadczeń na ziarno i doświadczeń na kiszonkę

opady na poziomie zbliżonym do poprzedniego
roku wystąpiły tylko w miejscowości Głębokie.
We wszystkich pozostałych lokalizacjach było
tylko gorzej. W warunkach takiej suszy kukurydza, pomimo że potrafi doprowadzić do systemu
korzeniowego zebraną na liściach wodę z rosy, nie
mogła wydać wysokich plonów, a w najgorszych
warunkach – niemal żadnych. Jeśli uwzględnimy
różnice glebowe pól doświadczalnych zdecydowanie mocniej zaznaczone w warunkach suszy
i powodujące zwiększenie błędu doświadczalnego, to liczba dyskwalifikacji staje się oczywista.
Poziom plonowania w 2015 roku na tle lat
poprzednich
naliza tabeli L1 i wykresów L1 i L2 pozwala na dokonanie porównań poziomu
plonowania i stanu dojrzałości na przestrzeni
ostatnich lat. W bieżącym wydaniu zostały zestawione w tabeli średnie z lat 2001-2005, 2006-2010,
2011-2014 i – dla porównania wpływu wyników
2015 roku – średnia z lat 2011-2015, a także jednoroczne wyniki z lat 2014 i 2015. Pozwoliło to
na porównanie rezultatów roku 2015 ze średnimi
z poprzednich okresów i z poprzednim rokiem.
Jak zwykle w tabeli analizie poddano plony
ziarna i zawartości suchej masy w czasie zbioru
w doświadczeniach podstawowych i na północy

A

600
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2015

500
400
300
200
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Rys. 2. Opady w okresie od maja do 20 września (2014-2015) [Oprac.: COBORU]
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kraju oraz plony ogólne suchej masy i zawartości
suchej masy w całych roślinach w czasie zbioru
w doświadczeniach na kiszonkę. Z tabeli wynika, że różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi
w 2014 roku, a średnią z lat 2011-2014 są nieznaczne. Wobec tego ograniczymy się do porównania
2015 roku do roku 2014. Generalnie poziom plonów w doświadczeniach w 2015 roku znacząco
odbiega od poziomu osiągniętego w 2014 roku.
W doświadczeniach podstawowych na ziarno

średni plon wyniósł zaledwie 76,7 dt/ha, co stanowi 64,3% plonu z roku 2014. W doświadczeniach
na kiszonkę plon ogólny suchej masy wyniósł
117,8 dt/ha, co stanowi 85,2% plonu osiągniętego w poprzednim roku. Natomiast poziom
dojrzałości był znacznie wyższy w 2015 roku.
W doświadczeniach na ziarno zawartość suchej
masy w ziarnie wyniosła aż 78,9%, co stanowi
109% rezultatu z poprzedniego roku. Zawartość
suchej masy w całych roślinach wyniosła 38,3%,

Tabela L 1. Plony i poziom dojrzałości w doświadczeniach porejestrowych w 2015 r. na tle wszystkich doświadczeń PZPK
L a t a
20012005

20062010

20112014

2014

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

dt/ha,
%

%
średniej
20112014

%
roku
2014

dt/ha,
%

plon ziarna
przy 14% wody

95,1

100,8

117,7

119,3

76,7

65,1

64,3

109,5

zawartość suchej
masy w ziarnie

73,2

71,3

73,9

72,4

78,9

106,8

109,0

74,9

plon ziarna
przy 14% wody

100,2*

103,7

118,8

119,2

107,6

90,6

90,3

116,6

zawartość suchej
masy w ziarnie

67,3*

66,8

70,3

69,9

67,8

96,5

97,0

69,8

187,7

207,1

208,7

177,8

85,8

85,2

201,3

32,6

34,3

34,6

38,3

111,7

110,7

35,1

Wyszczególnienie

Zasadnicze
doświadczenia
na ziarno
Doświadczenia
na ziarno na
północy kraju

plon ogólny suchej
179,6
Doświadczenia
masy roślin
na
zawartość suchej masy
kiszonkę
34,6
w całych roślinach

20112015

2015

* średnie z lat 2002-2005

220

plon ziarna i ogólny suchej masy; dt/ha

210
200
190
180
170
160

plon ziarna

150

plon ogólny suchej masy całych roślin

140
130
120
110
100
90
80
70

2001-2005

2006-2010

2011-2014

2014

2015

Wykres L1. Porównanie plonów ziarna i ogólnego suchej masy w doświadczeniach PDO na
ziarno i na kiszonkę w latach 2001-2015
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Wykres L2. Porównanie zawartości suchej masy w ziarnie i w całych roślinach w doświadczeniach PDO na ziarno i na kiszonkę w latach 2001-2015

co oznacza wzrost o 10,7%. Inny obraz przedstawiają wyniki doświadczeń na ziarno na północy
kraju. Plon ziarna wyniósł 107,6 dt/ha. Był on
niższy niż przed rokiem (90,3% poprzedniego rezultatu), ale znacznie wyższy niż w przeważającej
części kraju. Jednocześnie poziom dojrzałości był
niższy niż w poprzednim roku. Zawartość suchej
masy w ziarnie wyniosła 67,8%, co stanowi 90,3%
wyniku sprzed roku. Pamiętajmy jednak, że
w większości lokalizacji doświadczeń na północy kraju wysokość opadów w 2015 roku była
porównywalna z opadami w 2014 roku lub nawet
wyższa. Wykresy L1 i L2 pokazują jednoznacznie
spadek poziomu plonowania w 2015 roku w stosunku do wielolecia z równoczesnym wzrostem
zawartości suchej masy w czasie zbioru. Należy
zwrócić uwagę, że średnie z 2015 roku uwzględniane w podanych wyżej ocenach są obarczone
pewną niedoskonałością metodyczną ze względu
na brak wyników niektórych grup wczesności.
Poziom plonowania w miejscowościach
w 2015 roku
tabelach zawierających wyniki doświadczeń ograniczamy się do podania
oceny odmian w postaci średnich ze wszystkich
doświadczeń. Warto więc – w celu uzyskania
pełniejszego obrazu – przedstawić rozpiętość
wyników w miejscowościach. Ze względu na
dyskwalifikacje wyników niektórych grup
wczesności nie obliczamy w tym roku średnich
ogólnych do takich porównań. Zatem możemy
podać tylko wielkość zróżnicowania plonów

W
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w miejscowościach jako informacje o wynikach
najwyższych i najniższych.
W doświadczeniach podstawowych na ziarno
najwyższe plony uzyskano w Węgrzcach: w grupie odmian wczesnych – 109,7 dt/ha, w grupie odmian średnio wczesnych – 116,6 dt/ha i w grupie
odmian średnio późnych – 112,8 dt/ha. Najniższe
plony uzyskano: w grupie odmian wczesnych
w Kościelnej Wsi – 44,0 dt/ha, w grupie odmian
średnio wczesnych w Masłowicach – 45,5 dt/ha
i w grupie odmian średnio późnych w Lućmierzu
– 50,6 dt/ha. W doświadczeniach na północy kraju
plony ziarna wahały się od 79,3 dt/ha w Rarwinie
do 122,1 dt/ha w Białogardzie.
W doświadczeniach na kiszonkę najwyższe
plony ogólne suchej masy uzyskano w Krzyżewie: w grupie odmian wczesnych – 238,8 dt/ha,
w grupie odmian średnio wczesnych – 224,5 dt/ha
i w grupie odmian średnio późnych – 223,2 dt/ha.
Natomiast najniższe plony uzyskano Śremie:
w grupie odmian wczesnych – 127,8 dt/ha
i w grupie odmian średnio wczesnych – 130,1 dt/ha
oraz w grupie odmian średnio późnych w Masłowicach – 124,0 dt/ha.
Wyniki doświadczeń podstawowych do
zbioru na ziarno
tabeli 1 oraz na wykresach 1, 2, i 3 są
zawarte wyniki uzyskane w doświadczeniach zasadniczej serii ziarnowej. Dla każdej
z badanych odmian przedstawiono średnie plony
ziarna z 14-16 doświadczeń (po uwzględnieniu
całkowitej bądź częściowej dyskwalifikacji)
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Tabela 1. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2015. Plon ziarna przy 14% wody
[dt/ha] i wilgotność ziarna w czasie zbioru [%]
Plon ziarna przy 14% wody
Hodowcy i odmiany
Grupa 1 – wczesne
średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
odmiany
Maisadour Semences
MAS 17G
CCA
1
Maisadour Semences
MAS 15P
2
KWS Saat SE
Silvinio
3
Syngenta Crop Prot.
SY Werena
4
ES Cirrius
5
Euralis Semences
Saatbau Linz
Arturo
6
CV
NRI
Grupa 2 – średniowczesne
średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
odmiany
SY Rotango
1 Syngenta Crop Prot.
Rivaldinio KWS
2 KWS Saat SE
Carolinio KWS
3 KWS Saat SE
Embelixx
CCA
4 RAGT 2n
ES Concord
5 Euralis Semences
Ambrosini
6 KWS Saat SE
MAS 20S
7 Maisadour Semences
ES Tolerance
8 Euralis Semences
SY Multipass
9 Syngenta Crop Prot.
Perinio KWS
10 KWS Saat SE
Kanonier
11 HR Smolice
Norico
12 Saatbau Linz
LG30215
13 Limagrain Europe
Ricardinio
14 KWS Saat SE
DKC3711
15 Monsanto Technology
ES Metronom
16 Euralis Semences
Opcja
17 Saatbau Linz
Tonino
CCA
18 KWS Saat SE
ES Cockpit
19 Euralis Semences
P8523
CCA
20 Pioneer Overseas Corp
ES Abakus
21 Euralis Semences
SY Gibuti
22 Syngenta Crop Prot.
Sativo
23 Saatbau Linz
P8134
24 Pioneer Overseas Corp
CV
NRI
Grupa 3 – średniopóźne
średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
odmiany
Monsanto Technology
1
DKC3623
Limagrain Europe
2
LG30273
Syngenta Crop Prot.
3
SY Enigma
Euralis Semences
ES Gallery
CCA
4
Caussade Semences
Herkuli CS CCA
5
Limagrain Europe
6
Lindsey
Euralis Semences
7
ES Carmen
Pioneer Overseas Corp
P8589
CCA
8
Pioneer Overseas Corp
9
P9027
CV
NRI

Wilgotność ziarna w czasie zbioru
odchylenia
%
od średniej
lokata
grupy

dt/ha

w % średniej
grupy

74,3

100

21,6

0,0

79,5
76,5
75,1
74,4
74,3
66,2
5,9
4,17

107
103
101
100
100
89

1,2
-1,7
0,2
-0,6
1,3
-0,2

5,6

22,7
19,9
21,7
20,9
22,8
21,3
5,0
1,23

76,5

100

21,0

0,0

82,0
79,5
78,8
78,6
78,2
77,9
77,7
77,6
77,3
77,3
77,3
76,7
76,7
76,6
76,5
76,3
76,2
75,7
75,7
74,8
73,5
73,4
73,1
69,5
3,3
3,96

107
104
103
103
102
102
102
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
99
99
98
96
96
96
91

-0,7
-0,3
-1,0
1,4
-1,0
-0,4
0,6
2,0
-0,4
1,6
0,6
-1,5
-1,3
0,0
-0,2
0,2
0,4
0,0
-0,5
-1,5
-1,1
3,5
1,8
-1,4

5,2

20,3
20,7
20,0
22,4
20,0
20,6
21,6
23,0
20,6
22,6
21,6
19,5
19,7
21,0
20,8
21,2
21,4
21,0
20,5
19,5
19,9
24,5
22,8
19,6
6,1
1,13

78,7

100

20,9

0,0

82,1
81,7
81,5
81,4
78,6
77,6
75,9
75,2
74,3
3,9
3,81

104
104
104
103
100
99
96
96
94

20,8
21,9
20,8
20,7
23,0
20,3
19,5
19,0
22,2
5,6
1,14

-0,1
1,0
-0,1
-0,2
2,1
-0,6
-1,4
-1,9
1,3

4,8

5
1
4
2
6
3

8
12
6
20
7
10
19
23
11
21
18
1
4
14
13
16
17
15
9
2
5
24
22
3

5
7
6
4
9
3
2
1
8

Uwagi dotyczące tabel 1, 2, 3, 4
Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności
CCA – odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej)
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6,0

���re� 1� ���ian� ���e�ne (dane w odchyleniach od średniej grupy)
��� 1��

�lon ziarna �rz� 14% zawarto�ci wo��, �t��a

4,0
��� 1�P

2,0
�i��inio
�� �erena

0,0

�� �irri��

-2,0
-4,0
-6,0
�r��ro

-8,0
-10,0
1,5

�lon ziarna �rz� 14% zawarto�ci wo��, �t��a

6,0

1,0

0,5

0,0
-0,5
-1,0
Wilgotno�� ziarna w czasie zbioru, %

-1,5

-2,0

���re� �� ���ian� śre�nio ���e�ne (dane w odchyleniach od średniej grupy)
�� �o�an�o

4,0
�i�a��inio
���e�i��

2,0

�� �o�eran�e
Perinio

0,0

��� ���

�i�ar�inio

Kanonier

�� �e�rono�
�� �i���

�aro�inio
�� �on�or�

�� �����a��

�K�3�11

����a

-2,0

���ro�ini

Tonino

�ori�o

�� 3��1�

�� �o���i�

P8��3
�� ��a���

�a��o

-4,0
-6,0
P8134

�lon ziarna �rz� 14% zawarto�ci wo��, �t��a

-8,0
4,0

4,0

3,0

2,0
1,0
0,0
Wilgotno�� ziarna w czasie zbioru, %

-1,0

-2,0

���re� 3� ���ian� śre�nio ��źne (dane w odchyleniach od średniej grupy)
�� �ni��a

2,0
0,0

�K�3��3

��3���3

�� �a��er�

�er���i ��
�in��e�

-2,0

�� �ar�en
P8�8�

-4,0
2,5

P����

2,0

1,5

1,0
0,5
0,0
-0,5
Wilgotno�� ziarna w czasie zbioru, %

-1,0

-1,5

-2,0

Wykresy 1, 2, 3. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe 2015. Korelacja plonu i wczesności
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przeliczone na 14% zawartości wody i te same
plony w procentach wzorca, czyli średniej grupy wczesności i średniej ogólnej. Średnie dla
grupy wczesności zostały wyliczone z wyników
wszystkich odmian badanych w grupie. Oznacza
to, że średnie uwzględniają zarówno wyniki odmian wpisanych do krajowego rejestru odmian,
jak i wpisanych do katalogu UE (oznaczonych
symbolem CCA), i wstępnie już ocenianych
w Polsce. Dzięki takiemu zestawieniu wyników
uzyskujemy porównanie odmian, których nasiona
są dostępne na krajowym rynku lub wkrótce mogą
się na nim znaleźć. Mieszańce zostały uszeregowane w kolejności od najwyższego do najniższego
plonu w grupie wczesności. W ostatniej kolumnie
tabeli podano lokatę, jaką poszczególne odmiany
zajmują w grupie wczesności w kolejności od najniższej do najwyższej zawartości wody w ziarnie.
Oznacza to ustawienie od najwcześniejszych do
najpóźniejszych odmian.
W 2015 roku średnie plony ziarna poszczególnych grup wczesności odmian zawierały się
w przedziale od 74,3 do 78,7 t/ha i rosły wraz ze
zmniejszaniem się wczesności, czyli odmiany
późniejsze plonowały wyżej od wcześniejszych.
Poziom dojrzałości malał od grupy odmian
wczesnych do średnio późnych, chociaż różnica pomiędzy odmianami średnio wczesnymi
i średnio późnymi była nieznaczna. Zależności
plonowania i wczesności poszczególnych odmian
przedstawiamy na wykresach korelacyjnych.
W związku z zamianą od dwu lat zawartości
suchej masy w ziarnie na zawartość wody odwrócono oś X. Wartości najniższe umieszczone są
po prawej stronie osi. Dzięki takiemu zabiegowi
interpretacja wyników na wykresach pozostaje
niezmieniona. Odmiany najplenniejsze i najwcześniejsze znajdują się w górnej, prawej ćwiartce
wykresu. Odwrotnie – odmiany, które w omawianych doświadczeniach uzyskały najniższy plon
i najwyższą zawartość wody znalazły się w dolnej,
lewej ćwiartce wykresu.
Korelacje plonu i wczesności były minimalne
i nieistotne. W grupie odmian średnio wczesnych
korelacja była praktycznie zerowa (0,050). Jest
to rezultat zbliżony do wyniku ubiegłorocznego.
Możemy – jak sądzę – mówić o znaczącym postępie hodowlanym. We wszystkich grupach można
znaleźć pojedyncze odmiany korzystnie łączące
plon z wczesnością.
10

Wyniki doświadczeń do zbioru na kiszonkę
z całych roślin
tabelach 2 i 3 przedstawiono wyniki
14 do 16 doświadczeń na kiszonkę.
W tabeli 2 zawarto dane dotyczące plonu ogólnego
suchej masy i plonu suchej masy kolb, a także
zawartości suchej masy w tych plonach. W tabeli
3 zawarto plon jednostek pokarmowych, udział
suchej masy kolb w plonie ogólnym, wskaźnik
koncentracji energii oraz plon ogólny świeżej
masy. W tabeli 2 odmiany uszeregowano według
malejącego ogólnego plonu suchej masy w ramach
grupy wczesności, a w tabeli 3 według plonu
jednostek owsianych. Warto zwrócić uwagę, że
uszeregowanie odmian w obu tabelach nieco się
różni. Świadczy to o tym, że w tym roku występują nieco większe niż na przykład w roku ubiegłym
różnice pomiędzy odmianami w udziale kolb
w plonie ogólnym. Porównanie wyników grup
pokazuje, że średnie odmian wczesnych i średnio
wczesnych były identyczne, a odmian średnio późnych tylko nieco wyższe Prawdopodobnie susza
nie pozwoliła na wykorzystanie przez późniejsze
odmiany potencjalnie dłuższego okresu wegetacji.
Na wykresach 4, 5 i 6 przedstawiono zależność
plonu ogólnego suchej masy i zawartości suchej
masy w całych roślinach, czyli korelację plonu
i wczesności odmian. Zasady prezentacji są takie
same, jak to opisano w omówieniu wykresów
z wynikami doświadczeń zbieranych na ziarno.
Również w przypadku doświadczeń na kiszonkę
korelacja plonu i wczesności jest mała i nieistotna.
Nieco wyraźniej jest zaznaczona w grupie odmian
średnio wczesnych (-0,253).

W

Wyniki doświadczeń z najwcześniejszymi
odmianami do zbioru na ziarno na północy
kraju
tabeli 4 przedstawiono wyniki doświadczeń na ziarno w ekstremalnych
warunkach termicznych na północy kraju. Tabela
zawiera średnie (z 5 miejscowości) plony ziarna
przeliczone na 14% zawartości wody, średnie
wyniki dotyczące zawartości wody w ziarnie
w czasie zbioru oraz te cechy w postaci względnej – w procentach średniej ogólnej (plony) lub
odchyleniach od średniej ogólnej (zawartość wody
w ziarnie). W ostatniej kolumnie tabeli podano
lokatę wg wczesności, czyli pozycję odmiany
w rankingu zawartości wody w ziarnie. Wykres 7

W
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Grupa 1 – wczesne
średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
KWS Saat SE
1
Carolinio KWS
Saatbau Linz
2
Assano
KWS Saat SE
3
Ambrosini
Saatbau Linz
4
Pirro
RAGT 2n
Babexx
CCA
5
KWS Saat SE
6
Ricardinio
CV
NRI
Grupa 2 – średniowczesne
średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
odmiany
Maisadour Sem.
1
Dynamite
Euralis Semences
2
ES Metronom
Maisadour Sem.
3
MAS 20S
KWS Saat SE
4
Perinio KWS
KWS Saat SE
5
Ronaldinio
Maisadour Sem.
6
MAS 27L
RAGT 2n
Sultixx
CCA
7
RAGT 2n
Xxilo
CCA
8
HR Smolice
9
Juhas
KWS Saat SE
10
Touran
Saatbau Linz
11
Arturo
RAGT 2n
12
Geoxx
Saatbau Linz
13
Giancarlo
Syngenta Crop Prot
14
SY Gibuti
CV
NRI
Średnia ogólna
Grupa 3 – średniopóźne
średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
odmiany
HR Smolice
1
Podlasiak
HR Smolice
2
Bogoria
RAGT 2n
Indexx
CCA
3
HR Smolice
4
Koneser
Monsanto Techno.
5
DKC3623
CV
NRI
Średnia ogólna

Firmy i odmiany

103
101
100
99
99
97
4,9
100
103
102
102
101
101
101
101
101
100
100
98
97
96
96

182,8
179,9
177,6
175,6
175,5
172,4
2,1
8,73
177,3
183,4
181,1
180,4
179,9
179,7
179,1
178,5
178,4
177,8
177,0
174,0
172,7
171,2
169,5
2,3
8,00
177,3

103
100
100
99
98

184,8
179,4
179,0
178,4
176,2
1,8
9,34
5,2

100

179,6

4,5

100

37,7

37,3
38,5
38,7
37,9
39,3
37,4
38,4
40,1
39,8
39,3
41,2
39,3
39,4
37,3
2,9
1,56
38,4

38,9

37,2
36,9
37,0
39,0
37,5
36,4
2,4
1,31

37,3

0,0

-1,6
-0,4
-0,1
-1,0
0,4
-1,5
-0,5
1,3
0,9
0,8
2,4
0,4
0,5
-1,6

0,0

-0,1
-0,4
-0,3
1,7
0,2
-0,9

0,0

0,0

-1,1
0,1
0,3
-0,5
0,9
-1,0
0,0
1,7
1,4
0,9
2,8
0,9
1,0
-1,1

0,5

-1,2
-1,5
-1,4
0,6
-0,9
-2,0

-1,1

13
9
8
11
6
12
10
2
3
7
1
5
4
14

3
5
4
1
2
6

Zawartość suchej masy w roślinach
odchylenie od
%
lokata
średniej
średniej
grupy
ogólnej

93,0

93,6
93,0
94,6
94,5
97,2
88,6
86,4
92,0
88,1
93,6
89,0
92,6
86,8
87,3
3,8
5,23
91,0

91,2

92,5
91,1
93,9
85,6
92,0
87,6
3,5
5,45

90,5

dt/ha

100

5,7

103
102
104
104
107
97
95
101
97
103
98
101
95
96

100

6,0

102
101
104
95
102
97

100

% średniej
grupy

5
2
1
4
3

5
6
2
3
1
10
14
8
11
4
9
7
13
12

2
4
1
6
3
5

lokata

Plon suchej masy kolb

37,4
-0,3
4
90,3
97
38,9
1,2
1
93,7
101
38,1
0,4
2
95,6
103
37,8
0,1
3
92,3
99
36,4
-1,3
5
93,2
100
2,5
2,1
1,41
5,64
6,1
nie obliczano średniej ze wszystkich grup ze względu na nieortogonalnośd układu

100

103
102
102
101
101
101
101
101
100
100
98
97
97
96

100

103
101
100
99
99
97

100

% średniej % średniej
grupy
ogólnej

177,3

dt/ha

Plon ogólny suchej masy

Tabela 2. Kukurydza na kiszonkę z całych roślin. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2015. Plony w dt /ha oraz zawartości s.m. w %

54,2
56,5
53,8
54,8
53,1
2,3
1,33

54,5

52,4
55,6
55,1
53,0
56,1
54,4
52,7
54,6
56,9
54,1
54,2
55,6
55,8
55,0
2,4
1,62
54,1

54,7

53,0
53,4
51,9
55,4
51,2
51,7
2,9
1,76

52,8

%

-0,3
2,0
-0,7
0,3
-1,4

0,0

-2,3
0,9
0,4
-1,7
1,4
-0,3
-2,0
-0,1
2,2
-0,6
-0,5
0,9
1,1
0,3

0,0

0,2
0,6
-0,9
2,6
-1,6
-1,1

0,0

odchylenie
od średniej

3
1
4
2
5

14
4
6
12
2
9
13
8
1
11
10
5
3
7

3
2
4
1
6
5

lokata

Zawartość s.m. w kolbach

HERBICYDY

RAJ DLA KUKURYDZY,
PIEKŁO DLA CHWASTÓW...

GWAŁTOWNIE
SKUTECZNY...

Pełne spektrum zwalczanych chwastów zarówno jedno-,
jak i dwuliściennych zapewnia mieszanina:
Ikanos 040 OD 1,0 l/ha + Zeagran 340 SE 1,5 l/ha,
zastosowana w fazie 4-8 liści kukurydzy.

Nufarm Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.nufarm.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Grupa 1 – wczesne
średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
odmiany
KWS Saat SE
1
Carolinio KWS
Saatbau Linz
2
Assano
KWS Saat SE
3
Ambrosini
RAGT 2n
Babexx
CCA
4
Saatbau Linz
5
Pirro
KWS Saat SE
6
Ricardinio
CV
NRI
Grupa 2 – średniowczesne
średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
odmiany
Maisadour Sem.
1
Dynamite
Maisadour Sem.
2
MAS 20S
KWS Saat SE
3
Perinio KWS
Euralis Semences
4
ES Metronom
KWS Saat SE
5
Ronaldinio
RAGT 2n
Xxilo
CCA
6
Maisadour Sem.
7
MAS 27L
KWS Saat SE
8
Touran
Sultixx
CCA
RAGT 2n
9
HR Smolice
10
Juhas
RAGT 2n
11
Geoxx
Saatbau Linz
12
Arturo
Saatbau Linz
13
Giancarlo
Syngenta Crop Prot
14
SY Gibuti
CV
NRI
Średnia ogólna
Grupa 3 – średniopóźne
średnia grupy wczesności
Lp
hodowcy
odmiany
HR Smolice
1
Podlasiak
CCA
RAGT 2n
Indexx
2
HR Smolice
3
Bogoria
HR Smolice
4
Koneser
Monsanto Techno.
5
DKC3623
CV
NRI
Średnia ogólna

Firmy i odmiany

103
101
101
100
98
97
4,9
100
103
102
102
102
102
101
101
100
99
99
99
98
96
95

20,12
19,79
19,78
19,54
19,27
19,09
1,93
0,96
19,62
20,28
20,11
20,00
20,00
20,00
19,77
19,76
19,59
19,51
19,46
19,40
19,30
18,81
18,70
2,39
0,89
19,61

102
100
100
100
98

20,26
19,97
19,95
19,82
19,53
1,32
1,03
5,2

100

19,91

4,6

100

% średniej
grupy

19,60

tys./ha

51,8

50,5
51,9
52,0
51,0
54,0
51,0
48,8
53,2
48,0
49,2
53,4
50,6
50,3
51,0
3,4
2,22
50,9

51,1

50,1
50,3
52,2
51,3
48,4
50,1
2,5
2,21

50,4

0,0

-0,6
0,8
0,9
-0,1
2,9
-0,1
-2,3
2,2
-3,1
-1,9
2,3
-0,5
-0,8
-0,1

0,0

-0,3
-0,1
1,8
0,9
-2,0
-0,3

0,0

10
5
4
6
1
8
13
3
14
12
2
9
11
7

4
3
1
2
6
5

Udział kolb w plonie og. %
odch.
%
od średniej lokata
grupy

41,9

41,1
42,9
42,1
42,5
43,9
44,3
41,1
43,7
42,1
43,6
43,8
45,5
43,3
41,2
3,1
1,80
42,4

42,9

41,0
40,7
41,1
41,6
42,7
40,2
2,1
1,54

41,2

0,0

-1,8
0,0
-0,8
-0,4
1,0
1,4
-1,8
0,8
-0,8
0,7
0,9
2,6
0,4
-1,7

0,0

-0,2
-0,5
-0,1
0,4
1,5
-1,0

0,0

100

-1,3
0,5
-0,3
0,1
1,5
1,9
-1,3
1,3
-0,3
1,2
1,4
3,1
0,9
-1,2

0,5

-1,4
-1,7
-1,3
-0,8
0,3
-2,2

-1,2

4
2
1
3
5

13
8
10
9
3
2
14
5
11
6
4
1
7
12

4
5
3
2
1
6

Wskażnik koncentracji energii
odchylenie od
%
lokata
średniej
średniej
grupy
ogólnej

48,7
-3,1
5
41,2
-0,7
53,1
1,3
1
42,5
0,6
52,6
0,8
3
43,2
1,3
51,4
-0,4
4
41,9
0,0
53,0
1,2
2
40,6
-1,3
3,5
2,5
1,96
1,65
nie obliczano średniej ze wszystkich grup ze względu na nieortogonalnośd układu

100

103
103
102
102
102
101
101
100
99
99
99
98
96
95

100

103
101
101
100
98
97

100

% średniej
ogólnej

Plon jedn. pokarmowych

Tabela 3. Kukurydza na kiszonkę z całych roślin. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2015. Plony w dt /ha oraz udziały w %

509
478
473
482
496
3,0
23,0

488

496
473
481
476
462
453
485
456
469
456
446
438
442
460
3,7
20,1
468

464

495
487
483
470
454
475
3,0
23,4

477

dt/ha

4,3

4,7

106
101
103
102
99
97
104
97
100
97
95
94
94
98

99

4,9

106
104
103
100
97
102

102

% średniej
ogólnej

1
4
5
3
2

1
5
3
4
7
11
2
9
6
10
12
14
13
8

1
2
3
5
6
4

lokata

Plon ogólny świeżej masy

6,0

Wykres 4. Odmiany wczesne (dane w odchyleniach od średniej grupy)
Carolinio

Plon ogólny suchej masy: dt/ha

4,0
Assano
2,0
Ambrosini
0,0
Babexx

Pirro

-2,0
-4,0
Ricardinio
-6,0
-1,0

6,0

-0,5

0,0
0,5
1,0
Zawartość suchej masy w całych roślinach: %

Plon ogólny suchej masy: dt/ha

2,0

Wykres 5. Odmiany średnio wczesne (dane w odchyleniach od średniej grupy)
Dynamite

4,0
Perinio

2,0

ES Metronom
MAS 20S

MAS 27L

Ronaldinio

Sultixx

Juhas

0,0

Xxilo

Touran
-2,0
Arturo
-4,0
Geoxx
-6,0

Giancarlo
SY Gibuti

-8,0
-10,0

6,0
Plon ogólny suchej masy: dt/ha

1,5

-2,0

-1,5

-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
Zawartość suchej masy w całych roślinach: %

1,5

2,0

2,5

Wykres 6. Odmiany średnio późne (dane w odchyleniach od średniej grupy)
Podlasiak

4,0
2,0
0,0

Bogoria

Indexx
Koneser

-2,0
DKC3623
-4,0
-1,5

-1,0

-0,5
0,0
0,5
Zawartość suchej masy w całych roślinach: %

1,0

1,5

Wykresy 4, 5, 6. Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenia porejestrowe 2015. Korelacja plonu i wczesności
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Ocena stabilności odmian
d kilku już lat przedstawiamy uśrednione
wyniki uzyskane przez poszczególne
odmiany. Jest to więc ogólna prezentacja oceny
wartości gospodarczej badanych odmian. Przedstawiane materiały wystarczają do określenia
potencjalnych możliwości plonowania w rejonie

obrazuje korelację plonu i wczesności odmian.
W 2015 roku korelacja była bardzo niska:
r = -0,124. Odmiany ulokowały się we wszystkich
ćwiartkach wykresu. Dwie odmiany ulokowały
się bardzo mocno w prawej górnej ćwiartce
wykresu. W warunkach tego roku okazały się
mocnymi łamaczami korelacji.

O

Tabela 4. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO) w rejonie północnym. Rok zbioru 2015.
Plon ziarna przy 14% wody [dt /ha] i wilgotność ziarna w czasie zbioru [%]
Plon ziarna
przy 14% wody

Wilgotność ziarna
w czasie zbioru

Firmy i odmiany
dt/ha

odmiany wczesne
średnia ogólna
107,6
100
Lp
hodowcy
odmiany
1 Syngenta Crop Prod.
105
SY Werena
112,8
2 KWS Saat SE
103
Silvinio
110,8
3 KWS Saat SE
102
Carolinio KWS
110,0
4 KWS Saat SE
100
Ricardinio
108,0
5 HR Smolice
100
Kanonier
107,9
6 Euralis Semences
99
ES Combi CCA
106,3
7 Saatbau Linz
98
Rogoso
105,8
8 Euralis Semences
97
ES Cirrius
104,4
9 KWS Saat SE
95
Ambrosini
102,8
CV
3,0
NRI
7,96
7,4

�lon ziarna �rz� 14� zawaro�ci wo��, �t��aa

6,0

%

odchylenia
od średniej

32,2

0,0

30,8
30,3
33,7
33,6
32,8
31,2
29,4
34,5
33,1
5,5
2,96

-1,4
-1,9
1,5
1,4
0,6
-1,0
-2,8
2,3
0,9

% średniej

lokata

7
8
2
3
5
6
9
1
4

�ykres �� Najwcze�niejsze odmiany kukurydzy (dane w odchyleniach od średniej grupy)
�� �erena

4,0

�i��inio
�aro�inio

2,0
�icardinio

�anonier

0,0
�� �om�i

�o�osso

-2,0
�� �irrius
-4,0

-6,0
3,0

�m�rosini

2,0

1,0
0,0
-1,0
Wilgotno�� ziarna w czasie zbioru, �

-2,0

-3,0

Wykres 7. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe 2015 na północy kraju. Korelacja plonu i wczesności

1(48) 16

KUKURYDZA

17

uprawy, jakim w tym przypadku jest kraj oraz
prawdopodobnej średniej krajowej wydajności
odmiany. Nie wystarczają jednak do oceny indywidualnej reakcji konkretnej odmiany w danym
konkretnym środowisku. A interakcje odmian
i środowiska są na ogół silne i znaczące w ocenie. Nie mając możliwości, w takim artykule
jak niniejszy, publikowania wyników z każdej
miejscowości, możemy jednak próbować uzyskać nieco więcej informacji o poszczególnych
odmianach na podstawie stosunkowo prostej analizy zmienności. Pozwoli ona określić względną
i porównywalną z pozostałymi odmianami wielkość odchyleń od średniej w różnych warunkach
środowiskowych. Można przyjąć, że im mniejszy
współczynnik zmienności, tym większą stabilność wykazuje odmiana. Stabilna odmiana ma
szeroką zdolność adaptacyjną i zachowuje się
podobnie w większości środowisk. Obliczony
dla niej średni plon nieźle oddaje jej potencjał
plonowania. Jeśli to plon wysoki, to ocena odmiany rośnie. Odmiany o wysokim współczynniku
zmienności, a więc potencjalnie mało stabilne lub
niestabilne charakteryzują się wysoką interakcją
ze środowiskiem, czyli zachowują się w sposób
zróżnicowany w poszczególnych lokalizacjach.
W niektórych środowiskach mogą one przynosić
wysokie, a nawet najwyższe plony. Szczególnie duże

prawdopodobieństwo takich rezultatów występuje
w przypadku wysokiej średniej ogólnej plonu.
Obliczenia wykonano dla wszystkich typów
doświadczeń. Wyniki przedstawiamy na trzech
wykresach (S1, S2 i S3). Poszczególne wykresy
przedstawiają rezultaty odmian badanych odpowiednio: na ziarno w doświadczeniach podstawowych, na kiszonkę i na ziarno na północy
kraju. Wpływ różnic w poziomie plonowania
powodowanych wczesnością odmian wyeliminowano w drodze określenia plonu w postaci procentu średniej grupy wczesności. Na osi Y zostały
umieszczone rosnąco plony, a na osi X malejąco
(oś odwrócona) współczynniki zmienności. Tak
skonstruowane wykresy pozwalają wybrać –
bez wdawania się w szczegóły z pojedynczych
doświadczeń – ogólnie najlepsze odmiany. Te
najbardziej stabilne i wysoko plonujące znajdują
się w górnej prawej ćwiartce każdego wykresu.
Nasz wybór zyska na trafności, jeśli analizę uzupełnimy informacjami z wykresów korelacji plonu
i wczesności. Na wykresie S1 można znaleźć liczną grupę – 11 odmian – ulokowanych w prawej
górnej ćwiartce. Te odmiany, w warunkach bieżącego roku, wykazały się wysoką stabilnością plonowania w całej serii doświadczeń w połączeniu
z wysokim średnim plonem ziarna. Na wykresie
S2 – doświadczenia na kiszonkę – znajdziemy

108
106
104
Plon ziarna w % średniej grupy

SY Rotango

1. LG 30215
2. Norico
3. Herculi CS
4. DKC3711
5. SY Werena
6. Ricardinio
7. ES Cirrius
8. SY Mul pass

102

Rivaldinio
ES Concord

Silvinio
Perinio

100
98

P8523

MAS 15P
Embelixx Ambrosini
654 2

7

MAS 20S

1 KanonierES Tolerance

3
ES Cockpit

Sa vio

Opcja

Lindsey
P8589

ES Abakus

P9027

94
92

P8134

90
88

SY Enigma

ES Carmen

SY Gibu

96

8

ES Metronom

Tonino

LG30273

Carolinio

ES Gallery

MAS 17G

Arturo

36

35

34

33

32

31
30
29
28
Współczynnik zmienności [V%]

27

26

25

24

23

Wykres S1. PDO 2015. Ocena odmian kukurydzy na podstawie poziomu plonowania i zmienności plonów
w serii doświadczeń podstawowych na ziarno
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104

Dynamite

Carolinio

Plon ogólny suchej masy w % średniej grupy

Podlasiak
ES Metronom

102

Perinio
Assano

Ronaldinio

MAS 20S
MAS 27L

Sul xx

Xxilo
Bogoria
Indexx
Touran
Koneser

Juhas

100

Ambrosini
Babexx

Pirro
Arturo

DKC3623

98

Geoxx
Ricardinio

96

Giancarlo
SY Gibu

94
20

19

18

17
16
Współczynnik zmienności [V%]

15

14

13

Wykres S2. PDO 2015. Ocena odmian kukurydzy na podstawie poziomu plonowania i zmienności
plonów w serii doświadczeń kiszonkowych
106
SY Werena

104

Plon ziarna w % średniej

Silvinio
Carolinio

102

Ricardinio

Kanonier

100
ES Combi

Rogoso

98
ES Cirrius

96

94

Ambrosini

20

18

16
14
12
Współczynnik zmienności [V%]

10

8

Wykres S3. PDO 2015. Ocena najwcześniejszych odmian kukurydzy na podstawie poziomu plonowania
i zmienności plonów w serii doświadczeń na północy kraju na ziarno

grupę 8 odmian w prawej górnej ćwiartce. To
również odmiany o stabilnych odchyleniach od
średnich w poszczególnych miejscowościach i zarazem wysokiej średniej ogólnej plonu. W grupie
odmian najwcześniejszych (wykres S3) sytuacja
jest mniej jednoznaczna. Jedyna bardzo stabilna
odmiana wykazuje nieco niższy od średniej grupy
poziom plonowania. Jednak znalazła się tu inna
20

odmiana o średniej stabilności, ale wykazująca
najwyższą średnią plonowania i zarazem plon
wyższy od średniej w każdej miejscowości.
Ocena stabilności środowisk
d pięciu lat doświadczenia zakładane są
w tych samych miejscowościach. Taka
powtarzalność skłania do rozszerzenia zakresu
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analiz i podjęcia na przykład badania zachowania
się środowisk w latach. Podjęta w ubiegłym roku
próba oszacowania średniego z czterech lat poziomu plonowania we wszystkich typach doświadczeń przyniosła interesujące wyniki. Wykazano
duże zróżnicowanie poszczególnych środowisk
w zakresie powtarzalności poziomu plonowania.
Zapewne warto będzie takie analizy wykonywać
w przyszłości na podstawie wieloletnich wyników
doświadczeń. W bieżącym roku, ze względu na
nowy wielki problem jakim okazała się susza
i w oczekiwaniu na dalszy rozwój zmian warunków klimatycznych, zawieszono wykonanie
takiej analizy.
Wnioski
olska znajduje się w strefie klimatycznej
o stosunkowo dużej zmienności wysokości opadów w latach. Szczególnie dotkliwy bywa okresowy niedobór wody w glebie
w fazach rozwojowych roślin wykazujących
duże zapotrzebowanie na wodę. Aktualnie sytuację komplikuje postępujące ocieplenie klimatu.
Musimy się więc liczyć ze skutkami podobnymi
do tych, które miały miejsce w sezonie wegetacyjnym 2015. Analiza wyników doświadczeń

P

z kilku ostatnich lat wskazuje na to, że w miarę
korzystne stosunki wodne najczęściej występują
w północnej i w południowo wschodniej Polsce.
W pozostałych częściach kraju zagrożenie suszą
i jej skutkami wydaje się wyższe. Musimy zrewidować dotychczasowe poglądy na rolnictwo
i podjąć działania ukierunkowane na gromadzenie
wody, między innymi poprzez ograniczenie strat
jakie ponosimy w wyniku niekontrolowanego
spływu wód do morza. Na marginesie – w latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku, bodaj na lekcji
geografii, autor usłyszał i zapamiętał takie oto
słowa nauczyciela: „klimatolodzy twierdzą, że
idzie ocieplenie klimatu, co dla naszego kraju
oznaczać będzie stepowienie w Wielkopolsce”.
Czyżby się to sprawdzało?
Autor – jak zwykle – wykorzystał do tworzenia tabel i wykresów bazowe wyniki doświadczeń przygotowane przez zespół pracowników
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych. Jednocześnie autor dziękuje za
udostępnienie przez Ośrodek i pozwolenie na
wykorzystanie mapki z lokalizacją doświadczeń
i wykresu zawierającego porównanie opadów
w latach 2014-2015.
Zbigniew Kurczych

Zalecenia ochrony kukurydzy przed chorobami i szkodnikami
na 2016 rok

Spośród organizmów szkodliwych występujących na plantacjach kukurydzy największe znaczenie gospodarcze mają chwasty, które w sprzyjających warunkach środowiska mogą zniweczyć cały
trud włożony w uprawę. Coraz poważniejszym jednak problemem stają się szkodniki i choroby.
Przez wiele lat były marginalizowane, gdyż problematyka ich większej szkodliwości ograniczała
się tylko do lokalnych plantacji w południowej Polsce, niemniej od początku 20. wieku obie grupy
agrofagów zaczęły pojawiać się na coraz większym obszarze, w coraz większym nasileniu.
śród sprawców chorób aktualnie najnych skupisk zarodników na wiechach lub kolbah
większe znaczenie gospodarcze mają
(wyglądają jakby były spalone).
grzyby patogeniczne, które są odpowiedzialne za
W czasie kwitnienia i rozwoju ziarniaków
rozwój kilku jednostek chorobowych. Dotychpojawiają się dwie najgroźniejsze choroby kuczas na kukurydzy w Polsce zidentyfikowano
kurydzy w Polsce, jakimi są: zgnilizna korzeni
około 400 patogenów. W okresie wiosennym
i zgorzel podstaw łodygi (tzw. fuzarioza łodyg),
dochodzi do infekcji roślin przez sprawców
a także fuzarioza kolb. Bardzo często ich obecność
zgorzeli siewek oraz pierwszej generacji głowna roślinach jest następstwem żerowania szkodni kukurydzy (tzw. guzowatej). W przypadku
ników, w szczególności omacnicy prosowianki.
pierwszej choroby zazwyczaj obserwuje się
Choroby te nie tylko istotnie obniżają wysokość
brak wschodów bądź zamieranie wschodzących
plonu, lecz także mogą przyczynić się do obecroślin, natomiast głownia kukurydzy w okresie
ności w nim mikotoksyn.
wiosny lokuje się głównie na blaszkach liścioDrugą coraz ważniejszą grupą agrofagów
wych uszkodzonych przez ploniarkę zbożówkę
stają się szkodniki. Aktualnie na plantacjach
oraz rzadziej na łodygach. Wiosną mogą również
kukurydzy występuje już ponad 50 gatunków,
pojawić się sprawcy głowni pylącej kukurydzy
niemniej jedynie kilka z nich ma istotny wpływ
oraz zgnilizny korzeni i zgorzeli podstawy łona wysokość i jakość plonu. W okresie wiosennym
dygi, ale po zainfekowaniu roślin rozwijają się
na etapie kiełkowania i wschodów roślin lokalnie
przez kilka tygodni bezobjawowo, stąd pierwsze
uszkodzenia widać dopiero w pełni okresu wegetacji. W lata z intensywnymi opadami deszczu,
gdy dojdzie do zalania wodą roślin rozwijających pierwszych kilka liści może pojawić się
organizm grzybopodobny odpowiedzialny za
rozwój choroby szalonych wiech, która również
uwidacznia się dopiero po pewnym czasie od
infekcji.
W późniejszym okresie wegetacji na roślinach kukurydzy zaczynają pojawiać się sprawcy
chorób liści odpowiedzialni za powstawanie
różnego rodzaju przebarwień blaszek liściowych
prowadzących do obniżenia ich powierzchni asymilacyjnej. Zwykle najpowszechniej występuje
drobna plamistość liści preferująca do licznego
rozwoju lata chłodniejsze i deszczowe. Z kolei
w lata ciepłe pojawia się licznie żółta plamistość
liści oraz rdza kukurydzy. W pełni okresu wegetacji może ujawnić się druga i trzecia generacja
głowni kukurydzy, której narośla występują na
wiechach, łodygach oraz na kolbach. Uwidacznia
się także sprawca głowni pylącej w postaci czarFot. 1. Fusarioza kolb (fot. P. Bereś)
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liczniej mogą pojawić się szkodniki glebowe tj.
drutowce, pędraki i rolnice, natomiast na polach
w kilkuletniej monokulturze wzrasta ryzyko
obecności larw stonki kukurydzianej. W czasie,
gdy rośliny rozwijają pierwsze liście pojawia się
ploniarka zbożówka, której larwy żerując wewnątrz tkanek mogą uszkadzać zawiązki przyszłych blaszek liściowych oraz stożki wzrostu.
Szkodliwość tego owada wzrasta w lata charakteryzujące się chłodnymi wiosnami spowalniającymi wzrost kukurydzy. Powszechnymi szkodnikami o kłująco-ssącym aparacie gębowym, pojawiającymi się od wiosny i żerującymi niekiedy
nawet do października są mszyce i wciornastki,
których licznemu rozwojowi sprzyjają lata ciepłe
i umiarkowanie wilgotne. Najważniejszy szkodnik kukurydzy pastewnej i kukurydzy cukrowej
tj. gąsienice omacnicy prosowianki pojawiają się
już od końca czerwca i towarzyszą roślinie aż do
zbioru plonu powodując zarówno uszkodzenia
kolb, jak również i pozostałych organów nadziemnych. W pełni okresu wegetacji kukurydzy można
również spotkać chrząszcze stonki kukurydzianej
zasiedlające kolby oraz blaszki liściowe, a który
to owad zaczyna coraz bardziej zwiększać swoją
liczebność w Polsce.

Obok wymienionych szkodników występuje
również szereg innych, niemniej ich większe
znaczenie gospodarcze dotyka głównie lokalnych
plantacji. Należy jednak zaznaczyć, że minione
lata charakteryzujące się chłodnymi wiosnami,
a w późniejszym czasie wysokimi temperaturami
oraz niewielkimi opadami deszczu przyczyniają
się do wzrostu liczebności i szkodliwości niektórych gatunków. Ostatnie lata to wzrost szkodliwości ploniarki zbożówki i śmietki kiełkówki (również na skutek wycofania zapraw nasiennych),
wciornastków, omacnicy prosowianki, piętnówek
oraz urazka kukurydzianego. Coraz liczniej na obszar Polski nalatuje także z południa kontynentu
słonecznica orężówka rozwijająca w kraju jedno
pokolenie, a w ostatnim roku masowo wystąpił
na południowym-wschodzie kraju przędziorek
chmielowiec.
Szacuje się, że w skali kraju choroby i szkodniki są odpowiedzialne za bezpośrednie straty
w plonach kukurydzy pastewnej w wysokości do
20-30%, w tym za znaczne pogorszenie się jakości produktu finalnego oraz surowca do dalszego
przerobu. W przypadku kukurydzy cukrowej
każde uszkodzenie kolb dyskwalifikuje je do
bezpośredniego spożycia, a także utrudnia bądź
uniemożliwia wykorzystanie w przetwórstwie.
Dla potrzeb ograniczenia strat w plonach
konieczne jest łączne zastosowanie wielu metod
zapobiegających licznemu pojawowi organizmów
szkodliwych, a gdy okaże się to niewystarczające
należy podjąć bezpośrednie zwalczanie. Aktualnie do dyspozycji producentów kukurydzy
są cztery metody ograniczania wpływu chorób
i szkodników na plon kukurydzy: agrotechniczna,
hodowlana, biologiczna i chemiczna.
Metoda agrotechniczna
metodzie tej bardzo ważne jest stosowanie płodozmianu obejmującego przerwę
w uprawie roślin na tym samym stanowisku przez
co najmniej 2-3 lata oraz na unikaniu wysiewu
bezpośrednio przed lub zaraz po kukurydzy zbóż
oraz soi, co pozwoli ograniczyć ilość materiału
infekcyjnego tych patogenów kukurydzy, które
zimują w glebie lub na resztkach pożniwnych.
Wydłużenie przerwy w uprawie kukurydzy na
tym samym stanowisku zmniejsza zagrożenie
zwłaszcza ze strony głowni kukurydzy, głowni
pylącej kukurydzy, fuzariozy kolb oraz tzw.
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Fot. 2. Omacnica prosowianka (fot. P. Bereś)
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fuzariozy łodyg. Ponadto płodozmian przerywa
cykl rozwojowy stonki kukurydzianej (jeżeli nie
uprawia się soi na stanowisku z jajami szkodnika)
oraz ogranicza masowy rozwój m.in. omacnicy
prosowianki, urazka kukurydzianego oraz drutowców.
Kukurydza sama w sobie jest w stanie przezwyciężyć atak wielu organizmów szkodliwych
dzięki postępowi hodowlanemu, pod warunkiem,
że te nie występują licznie. Aby jednak te naturalne systemy obronne roślin w pełni zadziałały koniecznie należy zapewnić kukurydzy optymalne
warunki do rozwoju m.in. poprzez wybór dobrego
stanowiska pod siew, odpowiednie przygotowanie
gleby, nawożenie, odchwaszczanie itp.
Przeprowadzając nawożenie należy dostosować je do zasobności stanowiska w makro
i mikroskładniki oraz zapotrzebowania roślin.
Należy unikać przenawożenia roślin azotem,
którego nadmiar sprzyja m.in. silnemu pojawowi
mszyc oraz żerowaniu omacnicy prosowianki.
Z kolei zwalczając chwasty ogranicza się miejsca zimowania dla omacnicy prosowianki oraz
wstępnego rozwoju np. dla mszyc, wciornastków,
rolnic, zmienników itp.
W dobie stosowania uproszczeń agrotechnicznych należy jednak zwracać uwagę na zabiegi
mechaniczne gleby i na ich ogromną rolę w ochronie roślin, a która jest znana są od dziesiątek lat.
W dobie wycofywania z użycia różnych substancji
czynnych do zwalczania organizmów szkodliwych bytujących w glebie i często braku innych
alternatyw, wykonywanie niektórych czynności
mechanicznych gleby jak np. orki jesiennej, bronowania, kultywatorowania itp. może częściowo
wpłynąć na bezpośrednie zniszczenie stadium
szkodliwego danego agrofaga lub pozwala znacząco pogorszyć mu warunki środowiska do
rozwoju. Przez zabiegi mechaniczne gleby niszczy
się część stadiów przetrwalnikowych patogenów
bądź przemieszcza się je w głąb profilu glebowego, co utrudnia im wiosną migrację ku powierzchni i infekcji nowych roślin. Podobnie jest
ze szkodnikami, zwłaszcza glebowymi – część
z nich ulega zniszczeniu w trakcie obróbki gleby,
część jest wyrzucana na powierzchnię i pada np.
łupem ptaków, a jeszcze inne są głęboko przysypywane ziemią. Do zabiegów mechanicznych
zalicza się także niskie koszenie i dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych po zbiorze plonu
1(48) 16

oraz ich głębokie przyoranie przed nastaniem
zimy. W ten sposób ogranicza się te patogeny,
które zimują na słomie pokukurydzianej, a także
można w istotny sposób obniżyć zagrożenie ze
strony omacnicy prosowianki. Dzięki użyciu np.
mulczerów można niekiedy zniszczyć do 70%
gąsienic tego motyla znajdujących się w resztkach
pożniwnych na danym polu.
Do innych metod niechemicznych zalicza się
także: zastosowanie izolacji przestrzennej (np. od
monokultur kukurydzy, resztek pożniwnych, zbóż
ozimych, łąk), zwiększanie normy wysiewu (przy
szkodnikach glebowych), stosowanie wczesnego
bądź opóźnionego siewu (do ograniczania m.in.
szkód powodowanych przez ploniarkę zbożówkę,
omacnicę prosowiankę i larwy stonki kukurydzianej), wycinanie i niszczenie roślin z objawami
porażenia głownią kukurydzy, głownią pylącą
i chorobą szalonych wiech (ale tylko na małych
areałach), a także w rejonach masowego wystąpienia omacnicy prosowianki i chorób fuzaryjnych,
jednorazowe zebranie resztek pożniwnych i ich
wykorzystanie np. do produkcji brykietu.
Metoda hodowlana
etoda ta opiera się na postępie hodowlanym, którego efektem są dostępne na
rynku odmiany łączące w sobie wysoką plenność
z mniejszą podatnością na niektóre organizmy
szkodliwe np. głownię kukurydzy, fuzariozę kolb,
zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi, czy
też omacnicę prosowiankę. Informacje z tego
zakresu można znaleźć w materiałach informacyjnych wydawanych przez COBORU, w katalogach
firm nasiennych, a także u dystrybutorów materiału siewnego. Z uwagi na to, że wybór właściwej
odmiany niejednokrotnie jest kluczem do sukcesu,
stąd też zaleca się coroczne wizytowanie kolekcji
odmianowych zakładanych np. przez Polski Związek Producentów Kukurydzy, firmy hodowlane,
w ramach PDO itp. znajdujących się w rejonie
prowadzenia własnej produkcji (zbliżone warunki
glebowo-klimatyczne), gdzie można ocenić nie
tylko pokrój roślin oraz wielkość i kształt kolb
w określonych warunkach uprawy, ale także
podatność roślin na choroby i szkodniki. Własną ocenę najlepiej jest prowadzić na przełomie
sierpnia i września, bądź w pierwszej połowie
września, gdyż wówczas są dobrze widoczne
uszkodzenia powodowane przez omacnice pro-
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sowiankę oraz sprawców chorób liści. W późniejszym czasie z kolei uwidaczniają się złomy
łodyg powodowane przez omacnicę i fuzariozy.
Niezmiernie ważne jest, aby przy wizytowaniu
kolekcji odmianowych dopytywać się czy rośliny
nie były uprzednio chronione np. fungicydami
i insektycydami, gdyż w ten sposób nie będzie
można poznać ich naturalnej podatności na ważne
gospodarczo agrofagi.
Metoda biologiczna
etoda ta ma głównie zastosowanie
w kukurydzy pastewnej, w mniejszym
zaś stopniu w kukurydzy cukrowej. Polega na wykładaniu biopreparatów zawierających kruszynka
(Trichogramma spp.), który jest pasożytem jaj
omacnicy prosowianki, a także innych szkodliwych gatunków motyli np. słonecznicy orężówki,
rolnic, piętnówek itp.
Aktualnie w Polsce wykorzystuje się biopreparaty zawierające głównie larwy i poczwarki
Trichogramma brassicae, które mają postać albo
kartoników do zawieszania na liściach, albo
kulek aplikowanych na glebę, albo sypką do zastosowania agrolotniczego np. z wykorzystaniem
wiatrakowca. W tabeli 1 zaprezentowano wykaz
dostępnych na rynku biopreparatów.
Biologiczną walkę z omacnica prosowianką
rozpoczyna się z chwilą pierwszego pojawu
szkodnika na plantacji. W zależności od zaleceń
producenta wykonuje się 1 lub 2 introdukcje
kruszynka. Gdy w monitoringu występowania
omacnicy prosowianki stosuje się obserwacje na
obecność złóż jaj, to pierwszą introdukcję należy
wykonać natychmiast po pojawieniu się pierwszych jaj szkodnika na roślinach, co przypada pod
koniec drugiej oraz w trzeciej dekadzie czerwca
na południu kraju i częściowo w pasie centralnym
lub pod koniec czerwca i w pierwszych dniach
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lipca w rejonach środkowych i północnych. Drugą
introdukcję przeprowadza się 7-10 dni później.
Gdy do monitorowania omacnicy prosowianki
stosuje się pułapki świetlne i feromonowe to
pierwsze wyłożenie biopreparatu wykonuje się
zwykle po 5-10 dniach od stwierdzenia pierwszego motyla w pułapce, co zwykle przypada
w drugiej połowie czerwca lub pierwszych dniach
lipca. Druga introdukcja wykonywana jest po 7-10
dniach od pierwszej.
Od 2014 roku niektóre firmy wprowadziły
także usługę polegającą na możliwości łącznego
zakupu biopreparatu wraz z monitoringiem występowania omacnicy prosowianki, pozwalającą
ustalić optymalny termin wyłożenia kruszynka.
Metoda chemiczna
Ochrona chemiczna kukurydzy pastewnej
przed chorobami aktualnie oparta jest na zastosowaniu 5 zapraw nasiennych oraz 4 fungicydów
nalistnych, co daje możliwość dobrego zaplanowania i przeprowadzenia zwalczania tej grupy
agrofagów. Obok takich wczesno wiosennych
chorób jak zgorzel siewek i głownia kukurydzy,
można także ograniczać pojaw głowni pylącej
kukurydzy, drobnej i żółtej plamistości liści,
rdzy kukurydzy czy też fuzariozy kolb. Gorsza
sytuacja występuje przy zwalczaniu szkodników, gdyż za pomocą metody chemicznej można
obecnie redukować populacje jedynie: ploniarki
zbożówki, mszyc, omacnicy prosowianki, stonki
kukurydzianej i ptaków (odstraszanie). Aktualnie
wśród zoocydów dostępna jest tylko 1 zaprawa
nasienna. Ponadto możliwe jest zastosowanie 11
preparatów nalistnych.
Należy także pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem nie wolno w kukurydzy cukrowej
zaliczanej do warzyw stosować przez analogię
tych samych preparatów, które są zarejestrowane

Tabela 1. Biopreparaty do zwalczania jaj omacnicy prosowianki dostępne w Polsce w 2016 roku
Biopreparat

Sposób introdukcji

Gatunek kruszynka

Liczba
introdukcji

Dawka

Ilość błonkówek
na ha

Trichocap

zawieszki na liście

T. brassicae

1-2

25 zawieszek/ha

ok. 250 tys.

Tricholet
Trichosafe
zawieszki 50
Trichosafe
zawieszki 30
Trichosafe
kulki

agrolotniczo

T. brassicae

1-2

postać sypka

150-250 tys.

zawieszki na liście

T. brassicae

1 (2)

50 zawieszek/ha

220 tys.

zawieszki na liście

T. brassicae

1 (2)

30 zawieszek/ha

220 tys.

kulki na glebę

T. brassicae

1 (2)

100 kulek/ha

220 tys.
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Choroba

Preparat

Substancja czynna

Dawka na 100 kg ziarna
preparat

woda

Trichosafe
Trichosafe
kulki
kulki

kulki
na glebę
kulki
na glebę

T. brassicae
T. brassicae

1 (2)1 (2)

kulek/ha
100100
kulek/ha

220220
tys. tys.
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Tabela
2. Zaprawy
fungicydowe
zarejestrowane
do ochrony
kukurydzy
przed
chorobami
w 2016
rokuroku
Choroba
Choroba

Preparat
Preparat

Substancja
czynna
Substancja
czynna

Zgorzel
siewek,
Zgorzel
siewek,
Głownia
guzowata
kukurydzy,Alios
Alios
Głownia guzowata
kukurydzy,
300300
FS FS
Głownia
pyląca
kukurydzy
Głownia
pyląca
kukurydzy
Zgorzel
siewek
Flowsan
Zgorzel
siewek
Flowsan
FS*FS*

tritikonazol
tritikonazol

400-500
110110
ml ml 400-500
ml ml

tiuram
tiuram
Zgorzel
siewek,
fludioksonil
Zgorzel
siewek,
fludioksonil
+ +
Maxim
034,7
Maxim
XL XL
034,7
FS FS
Głownia
guzowata
kukurydzy
+
metalaksyl-M
Głownia guzowata kukurydzy
+ metalaksyl-M
Zgorzel
siewek
Zgorzel
siewek
Zgorzel
siewek,
Zgorzel
siewek,
Głownia
kukurydzy
Głownia kukurydzy

Dawka
na 100
kg ziarna
Dawka
na 100
kg ziarna
preparat
preparat
wodawoda

800-1200
300300
ml ml 800-1200
ml ml
700-1100
100100
ml ml 700-1100
ml ml

Sarox
T 500
Sarox
T 500
FS FS

karboksyna
+ tiuram 375375
karboksyna
+ tiuram
ml ml

750750
ml ml

Vitavax
Vitavax
200200
FS FS

karboksyna
+ tiuram 300300
karboksyna
+ tiuram
ml ml

700700
ml ml

* preparat
działa
odstraszająco
na ptaki
* preparat
działa
odstraszająco
na ptaki
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Tabela
3. Fungicydy
nalistne
zarejestrowane
do ochrony
kukurydzy
przed
chorobami
w 2016
rokuroku
Choroba
Choroba

Substancja
Substancja
czynna
czynna

Preparat
Preparat

Dawka
Dawka
na hana ha

Termin
stosowania
Termin
stosowania

Żółta
plamistość
Opryskiwać
1 raz
zapobiegawczo
Żółta
plamistość
liściliści
Opryskiwać
1 raz
zapobiegawczo
kukurydzy,
azoksystrobina
+
lub
interwencyjnie
kukurydzy,
azoksystrobina +
lub interwencyjnie od od
fazyfazy
wy-wyQuilt
263,8
Quilt
XcelXcel
263,8
SE SE
1,0 l1,0 l
propikonazol
dłużania
pędu
do
końca
Drobna
plamistość
liści
propikonazol
dłużania pędu do końca fazyfazy
Drobna plamistość liści
kwitnienia.
kukurydzy
kwitnienia.
kukurydzy
Fuzarioza
kukurydzy,
Opryskiwać
1 raz
zapobiegawczo
Fuzarioza
kolbkolb
kukurydzy,
Opryskiwać
1 raz
zapobiegawczo
Rdza
kukurydzy,
piraklostrobina
+
lub
interwencyjnie
od fazy
Rdza kukurydzy,
piraklostrobina +
lub interwencyjnie od fazy
trze-trzeRetengo
Retengo
PlusPlus
183183
SE*SE* epoksykonazol 1,5 l1,5 l
Żółta
plamistość
liści
ciego
kolanka
do
pełni
fazy
kwitŻółta plamistość liści
epoksykonazol
ciego kolanka do pełni fazy kwitkukurydzy
nienia.
kukurydzy
nienia.
Demeter
Demeter
250250
SC SC
Żółta
plamistość
Żółta
plamistość
liściliści
kukurydzy,
kukurydzy,
Drobna
plamistość
Drobna
plamistość
liściliści
kukurydzy
Tazer
kukurydzy
Tazer
250250
SC SC

azoksystrobina
azoksystrobina

azoksystrobina
azoksystrobina

* preparat
posiada
rejestrację
na kukurydzy
cukrowej
* preparat
posiada
rejestrację
na kukurydzy
cukrowej

stricte w kukurydzy pastewnej zaliczanej do
roślin rolniczych. Na etykiecie danego preparatu
musi być wyraźny zapis czy dany preparat otrzymał rejestrację również i w kukurydzy cukrowej. Jeżeli w takiej etykiecie widnieje wyraźny
zapis kukurydza pastewna lub rośliny rolnicze
– kukurydza, wówczas użycie danego preparatu
w ochronie kukurydzy cukrowej jest niedozwolone. W tabelach 3 i 4 wskazano na te preparaty,
które posiadają już rejestrację do ochrony tego
warzywa przed niektórymi chorobami i szkodnikami. Tych środków jest niewiele, gdyż nadal
kukurydza cukrowa traktowana jest jako roślina
małoobszarowa. W przypadku jednak zagrożenia
ze strony innych organizmów szkodliwych zrze1(48) 16

Opryskiwaćrośliny
rośliny1-2 1-2razyrazy
Opryskiwać
w
sezonie
wegetacyjnym
w odwegetacyjnym w od1,0 l1,0 l w sezonie
stępie
21-42
dni
zapobiegawczo
stępie 21-42 dni zapobiegawczo
natychmiast
wystąpieniu
lub lub
natychmiast
po po
wystąpieniu
pierwszych
objawów
chorób,
pierwszych objawów chorób,
od od
początku
fazy
9
kolanek
do
końca
początku fazy 9 kolanek do końca
1,0 l1,0 l
fazy
dojrzałości
fizjologicznej
fazy dojrzałości fizjologicznej
ziarniaków.
ziarniaków.

szenia producentów tego warzywa mogą wnioskować do MRiRW o tymczasowe dopuszczenie
1
do stosowania odpowiednich preparatów. 1Mogą
także zapobiegać w firmach fitofarmaceutycznych posiadających w swoim portfolio preparaty
do ochrony kukurydzy o rozszerzenie etykiety
o kukurydzę cukrową.
W tabeli 2 zaprezentowano aktualnie zarejestrowane zaprawy fungicydowe przeznaczone
do ograniczania rozwoju wczesno wiosennych
patogenów. W większości przypadków kwalifikowany materiał siewny dostępny w sprzedaży
jest już odgórnie zaprawiony jednym z wymienionych preparatów. Jeżeli zachodzi potrzeba użycia
w gospodarstwie konkretnego preparatu, wów-
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Tabela 4. Zoocydy dopuszczone do ochrony kukurydzy przed szkodnikami w 2016 roku
Szkodnik

Mszyce

Preparat

Stonka
kukurydziana

Zabieg wykonać w pierwszym
szczycie liczebności mszyc,
który najczęściej przypada w
okresie wiechowania kukurydzy
(połowa lipca).

0,1 l/ha

Arkan 050 CS
Karate Zeon 050 CS*
LambdaCE Z 050 CS
Wojownik 050 CS

lambdacyhalotryna

0,2 l/ha

Sparviero

Steward 30 WG*
Rumo 30 WG*
Sakarb 30 WG
Runner 240 SC

Ptaki
(odstraszanie)

Termin stosowania

lambdacyhalotryna

Proteus 110 OD*

Ploniarka
zbożówka

Dawka

Arkan 050 CS
Karate Zeon 050 CS
LambdaCE Z 050 CS
Wojownik 050 CS

Karate 2,5 WG
Omacnica
prosowianka

Substancja
czynna

lambdacyhalotryna
lambdacyhalotryna
tiachlopryd +
deltametryna
indoksakarb

0,20-0,40 kg/ha
0,125 l/ha
0,5 l/ha
0,125-0,15 kg/ha

metoksyfenozyd

Mesurol 500 FS

metiokarb

Proteus 110 OD

tiachlopryd +
deltametryna

Mesurol 500 FS

metiokarb

Proteus 110 OD
Steward 30 WG
Rumo 30 WG*
Sakarb 30 WG*

Pierwszy (dodatkowy) zabieg
przeprowadzić na początku
licznych wylęgów gąsienic
(koniec pierwszej lub początek
drugiej dekady lipca). Podstawowy termin zwalczania masowo wylęgających się gąsienic
przypada pod koniec drugiej lub
na początku trzeciej dekady
lipca.

0,6 l/ha
1,0 l/100 kg ziarna

Zaprawiać ziarno przed siewem.

0,5 l/ha

Zabieg należy wykonać w fazie
2-3 liści właściwych.

1,0 l/100 kg ziarna

Zaprawiać ziarno przed siewem.

tiachlopryd +
deltametryna

0,5-0,75 l/ha

indoksakarb

0,125-0,15 kg/ha

Pierwsze opryskiwanie roślin
należy wykonać w okresie od
drugiej połowy lipca do połowy
sierpnia, natomiast drugie (jeżeli
będzie konieczne) wykonuje się
7-14 dni później.

* preparat posiada rejestrację na kukurydzy cukrowej do zwalczania omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianej

czas należy zgłosić taką potrzebę do hodowcy
lub dystrybutora ziarna siewnego lub zamówić
w specjalistycznej firmie usługowe zaprawienie
ziarna danej odmiany wybranym preparatem.
Dla potrzeb nalistnej ochrony kukurydzy przed
chorobami można zapobiegawczo lub interwencyjnie zastosować fungicydy wymienione w tabeli
3. Trzeba jednak w tym przypadku zwrócić uwagę na maksymalną liczbę zabiegów jaką można
wykonać z użyciem danego preparatu. Jeżeli dopuszczony jest tylko 1, a sytuacja na polu wymaga
drugiego zabiegu, wówczas należy zastosować

inny fungicyd ale zwalczający danego patogena.
W tabeli 4 podano wykaz aktualnie zarejestrowanych zoocydów do ochrony kukurydzy przed
szkodnikami wraz z terminami ich stosowania.
W przypadku tych gatunków, które wymagają
dwóch zabiegów w sezonie wegetacyjnym, należy
pamiętać o rotowaniu substancji czynnej.
dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw.
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Rzeszowie
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Może należy próbować dawkami dzielonymi?

W roku 1957 rozpoczęła się era chemicznego odchwaszczania kukurydzy, wprowadzeniem na
rynek atrazyny. Jej panowanie trwało 40 lat, do 2007 roku, kiedy to decyzją Unii Europejskiej
wycofano ją z użycia. W tym okresie atrazyna zaczęła zawodzić co objawiało się pierwszymi
stwierdzonymi przypadkami uodparniania się na nią, między innymi, komosy białej. Jednak
podstawowym powodem i podstawą były powadzone obserwacje i badania, które wykazały jej
długi rozkład i przenikanie do wód głębinowych.
ielu plantatorom wydawało się, że
kukurydzy znalazła się w sytuacji
podbramkowej, jednak koncerny fitosanitarne
bardzo szybko zareagowały i w przeciągu kilku
lat program ochrony kukurydzy przed chwastami
wypełnił się znaczną liczbą herbicydów. W wielu
z nich wykorzystano nowe substancje czynne,
inne powstały na bazie znanych substancji
w formie mieszanin fabrycznych. Rozwiązania
te, od atrazyny, różniły dwie podstawowe cechy.
Związki z grupy triazyn, czyli także atrazyna
charakteryzują się rozciągniętym w czasie działaniem, co zabezpieczało plantację kukurydzy
przed zachwaszczeniem wtórnym. Drugą istotną
cechą była stosunkowo niska cena preparatów
opartych na tej substancji czynnej.
Wstępne opracowania nowej technologii zwalczania chwastów podjęto w Instytucie Ochrony
Roślin-PIB w Poznaniu i jego oddziale w Sośnicowicach już krótko po wycofaniu atrazyny. Nowa
metoda zakłada wykonanie dwóch zabiegów,

w których sumaryczne dawki nie przekraczają
wysokości dawek zalecanych. Według proponowanej metody odchwaszczanie kukurydzy
można wykonać w dwóch wariantach. Pierwszy
polega na zastosowaniu zabiegu doglebowego
i nalistnego, drugi wykonanie dwóch zabiegów
powschodowych. Aktualnie w uprawie kukurydzy zalecane są dawki dzielone fabrycznej
mieszaniny forasulfuronu i jodosulfuronu metylosodowego (np. Maister 310 WG) oraz kilku,
spośród ponad 30. preparatów zawierających sam
nikosulfuron. Cześć tych zaleceń jest pomijana
podczas nowelizacji etykiet. Również nie można
stwierdzić by zyskały popularność w praktyce.
Ten typ rejestracji to oczywiście postęp, chociaż
w przypadku stosowania takiej samej substancji
czynnej w dawkach dzielonych nie eliminujemy
ewentualnej możliwości pojawienia się (lub zapobiegania) zjawiska uodparniania się chwastów.
Cykl badawczy prowadzony w Instytucie
Ochrony Roślin – PIB po podsumowaniu wyni-

W

Tabela 1. Analiza zachwaszczenia na bazie preparatu Lumax, średnie z trzech doświadczeń według R. Kierzek,
A. Paradowski, S. Kaczmarek, J. Pietryga 2013

Termin
zabiegu

Fiołek polny

Komosa biała

Szarłat szorstki

Rdestówka
powojowata

Rdest perski

Tasznik
pospolity

Rdest ptasi

Kontrola
[chwastów /m2]
Lumax 537,5 SE
/Hector 53,6 WG +
Atpolan Bio 80 SL
Lumax 537,5 SE
/Milagro 40 SC +
Atpolan Bio 80 SL
Lumax 537,5 SE
/Titus 25 WG +
Atpolan Bio 80 SL
Lumax 537,5 SE
/Maister 310 WG +
Atpolan Bio 80 SL
Lumax 537,5 SE

Dawka
na ha [l]

Psianka czarna

Obiekt doświadczalny

Chwastnica
jednostronna

Zniszczenie chwastów w procentach

–

–

22

23

22

14

10

8

7

10

7

1,5 l/35 g + 1,0

T1/T2

88

100

100

97

100

99

100

100

97

1,5 l/0,5 + 1,0

T1/T2

98

100

100

100

100

100

100

100

98

1,5 l/30 g + 1,0

T1/T2

99

100

100

100

100

99

100

100

97

1,5 l/60 g + 1,0

T1/T2

98

100

100

100

100

100

100

100

98

3,5 l

T1

91

100

100

100

100

100

100

100

99

T1 – kukurydza w fazie 2-3 liści; T2 – kukurydza w fazie 5-6 liści
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ków i ich analizie prowadzi do wielu ciekawych
spostrzeżeń. Niestety sprawdzone warianty odchwaszczania kukurydzy nie posiadają rejestracji,
stąd nie mają charakteru zaleceń obligatoryjnych.
Badania oparto na łącznym stosowaniu (w jednym
lub dwóch zabiegach) pojedynczych herbicydów
posiadających rejestrację. W świetle aktualnych
przepisów wolno takie mieszaniny stosować na
własną odpowiedzialność. Ryzyko można wykluczyć. W kilkuletnich badaniach poszczególnych
kombinacji nie stwierdzono fitotoksycznego
działania w stosunku do roślin kukurydzy przy
jednocześnie uzyskanym wysokim plonie o dobrych parametrach jego struktury. W załączonych
wynikach przedstawiono jedynie skuteczność
chwastobójczą.
W tabeli 1. przedstawiono wyniki badań
z lat 2011-2012 przeprowadzonych na terenie
województwa wielkopolskiego i śląskiego. Podstawowym obiektem badawczym był herbicyd
Lumax 537,5 SE stanowiący fabryczną mieszaninę substancji czynnych mezotrion (37,7 g/l),
S-metolachlor (312,5 g/l) i terbutyloazyny (187,5
g/l) stosowany w fazie 2-3 liści kukurydzy w obniżonej dawce do 1,5 l/ha. W momencie osiągnięcia
przez kukurydzę fazy 5-6 liści na poszczególnych
kombinacjach wykonywano drugi zabieg jednym
z następujących preparatów: Hector 53,6 WG (nikosulfuron 42,9% + rimsulfuron 10,7%) w dawce

35 g/ha, Milagro 040 SC (nikosulfuron 40 g/l)
w dawce 0,5 l/ha, Titus 25 WG (rimsulfuron 25%)
w dawce 30 g/ha oraz Maister 310 WG (foramsulfuron 300 g/kg + jodosulfuron metylosodowy
10 g/kg) w dawce 60 g/ha. W drugim zabiegu
do wszystkich herbicydów dodano adiuwant
Atpolan Bio 80 EC w ilości 1,0 l/ha. Działanie
poszczególnych kombinacji porównywano do
efektu uzyskanego po zastosowaniu preparatu
Lumax 537,5 SE w pełnej dawce. Uzyskany pozytywny efekt w znacznej mierze jest związany
z zabiegami wykonanymi na chwasty znajdujące
się w młodych fazach rozwojowych (maksymalnie
4 liście właściwe).
W tabeli 2. przedstawiono wycinek badań
prowadzony przez IOR-PIB Poznań w kooperacji z oddziałem w Sośnicowicach w roku 2013.
Preparatem wyjściowym do badań był środek
Wing P 462,5 EC (dimetenamid-P – 212,5 g/l +
pendimetalina – 250 g/l) stosowany doglebowo w
obniżonej dawce do 2,0 l/ha. Komponentem do
drugiego zabiegu był Stellar 210 SL (dikamba –
160 g/l + topramezon – 50 g/l) stosowany w fazie
2 lub 6-7 liści kukurydzy w dawce 0,6 l/ha (dawka oficjalna 1,0-1,5 l/ha) łącznie z adiuwantem
Atpolan Bio 80 EC lub Olbras 88 EC. Działanie
preparatów stosowanych w dawkach dzielonych
porównywano do efektów uzyskanych po zastosowaniu preparatów pojedynczo w dawkach

Dawka
na hektar

Termin
zabiegu

Chwastnica
jednostronna

Komosa biała

Szarłat szorstki

Rdest kolankowy

Fiołek polny

Żółtlica
drobnokwiatowa

Przytulia czepna

Wilczomlecz polny

Tabela 2. Analiza zachwaszczenia kukurydzy odchwaszczanej dawkami dzielonymi na bazie preparatów
(Wing Stellar), wyniki jednoroczne według R. Kierzek., A. Paradowski 2014

–

–

20

26

12

9

5

2

1

1

Wing P 462,5 EC/Stellar 210 SL
+ Atpolan Bio 80 SL

2,0/0,6 l + 1,0 l

T0/T1

100

100

100

100

98,7

100

100

100

Wing P 462,5 EC/Stellar 210 SL
+ Olbras 88 EC

2,0/0,6 l + 1,0 l

T0/T1

99,3

99,9

100

99,5

99,7

99,7

100

100

Wing P 462,5 EC/Stellar 210 SL
+ Atpolan Bio 80 SL

2,0/0,6 l + 1,0 l

T0/T3

100

100

100

100

99,7

100

100

100

Wing P 462,5 EC/Stellar 210 SL
+ Olbras 88 EC

2,0/0,6 l + 1,0 l

T0/T3

100

100

100

99,5

100

100

99,5

100

1,2 + 1,0 l

T3

100

100

100

99,7

99,5

100

100

100

4,0 l

T0

99,7

99,5

100

98,7

100

100

99,5

100

Obiekt doświadczalny

Kontrola [szt/m2]

Stellar 210 SL + Olbras 88 EC
Wing P 462,5 EC

T0 – zaraz po siewie: T1 – kukurydza w fazie 2 liści; T3 – kukurydza w fazie 6-7 liści
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zalecanych. Podobnie dobre efekty były związane
z zabiegami wykonanymi na chwasty nie starsze
niż faza 4 liści właściwych.
Tabela 3. ilustruje możliwości zastosowania
obniżonych dawek herbicydów (przebadanych w
IOR-PIB) zalecanych w dwóch zabiegach. Warto
zwrócić uwagę, że zużycie herbicydów podczas
obu zabiegów nie przekracza 100% dawki zastosowanej osobno, a niejednokrotnie wartość ta jest
niższa. Jedynym odstępstwem zamieszczonym w
tej tabeli jest stosowanie nikosulfuronu w wyższej
dawce w celu zniszczenia perzu właściwego – ale
to specyficzna sytuacja. Analizując wyniki prowadzonych badań w IOR - PIB Poznań można
wyciągnąć kilka pozytywnych wniosków:
• W prowadzonych badaniach uzyskano zabezpieczenie kukurydzy przed zachwaszczeniem
wtórnym co jest wynikiem „rozciągniętych”
w czasie dwóch zabiegów.
• Skuteczność chwastobójcza uzyskana po
zastosowaniu dawek dzielonych na ogół była
nieco lepsza niż po aplikacji pojedynczych
herbicydów w dawkach pełnych. Jeżeli takiej
zależności nie stwierdzono efekt chwastobójczy był porównywalny.
• Uzyskany w doświadczeniach plon ziarna
kukurydzy był wyższy na obiektach odchwaszczanych dawkami dzielonymi od
plonu stwierdzonego na obiekcie kontrolnym
(udowodniony statystycznie) oraz porównywalny z plonem uzyskanym w standardowych
dawkach.
• Wartości elementów struktury plonu takie
jak masa 1000 ziaren, czy jakości plonu (olej,
białko, skrobia) nie różniły się znacznie, bez
względu na formę wykonanego zabiegu.

• W przeprowadzonych badaniach wykorzystano adiuwanty Atpolan Bio 80 EC i Olbras 88
EC. Ich wspomagające działanie jest ogólnie
znane. Badania także z innymi adiuwantami
należy kontynuować i porównywać ich efektywność.
• Do zabiegów dawkami dzielonymi warto
dobierać herbicydy o różnych mechanizmach
działania co zapobiega zjawisku uodparniania
się chwastów. jest to istotne w przypadku uprawy kukurydzy w monokulturze.
• Ostatecznie istotny jest rachunek ekonomiczny,
który niejednokrotnie wskazuje, że stosowanie
dawek dzielonych jest tańsze o zabiegów pełnymi dawkami.
Jak wynika z kilku przedstawionych danych
metoda dawek dzielonych z pewnością jest godna
zainteresowania. Jak każda metoda powinna być
wykorzystywana w sposób profesjonalny. Nie
należy zbyt drastycznie obniżać dawek. Aktualnie
duży nacisk kładzie się na różnice między całkowitym zwalczaniem chwastów i ograniczaniem
zachwaszczenia. Zastosowaniu dawek dzielonych
powinno, co najmniej, spowodować brak kwitnienia chwastów i tym samym wydawania przez nie
nasion. Chwasty poddane działaniom zbyt niskich
dawek, bronią się przed zamieraniem. Ich system
obronny może doprowadzić do mutacji, w efekcie
których roślina może wykształcić genetycznie
zmienione nasiona. Nowe pokolenie tego gatunku
może się okazać odporne na działanie uprzednio
stosowanej substancji czynnej. Reasumując –
w rozsądnie obniżonych dawkach stosować różne
substancje czynne!
inż. Adam Paradowski
Instytut Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu

Tabela 3. Wykaz niektórych substancji czynnych badanych w obniżonych dawkach (IOR PIB Poznań
maksymalne według
zaleceń

obniżone testowane
w badaniach

% maksymalnej
zalecanej dawki
stosowanej
w badaniach

240

96

40

foramsulfuron + jodosulfuron

45 + 1,5

15 + 0,5

33

florasulam+2,4-D

3,8 + 180

1,9 + 90

50

fluroksypyr

250

75; 125

30; 50

nikosulfuron

60

20; 40

33; 66

rimsulfuron

15

7,5

50

Dawki w g s.cz. na hektar
Substancja czynna

dikamba
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Przyczyny niepowodzeń w ochronie plantacji kukurydzy
przed chwastami oraz metody zaradcze

Podstawowym celem stosowania herbicydów jest ograniczenie zachwaszczenia łanu rośliny
uprawnej. Jednak uzyskanie zadawalających efektów w regulacji zachwaszczenia za pomocą herbicydów nie jest takim prostym zadaniem, gdyż skuteczność zabiegów herbicydowych zazwyczaj
uzależniona jest od bardzo wielu czynników.
Rośliny kukurydzy ze względu na powolny
uproszczenia w uprawie roli, gdyż przyczyniają
wzrost szczególnie w pierwszych 2-3 tygodniach
się do tworzenia zgoła odmiennych warunków
od momentu pojawienia się pierwszych wschodla wzrostu i rozwoju rośliny uprawnej oraz
dów, narażone są na bezwzględną konkurencję ze
chwastów. Szczególnie stosowanie uproszczeń
strony różnych gatunków chwastów, które dzięki
uprawowych w następstwie roślin może stwaprzystosowaniom ewolucyjnym wykształciły
rzać warunki do kompensacji lub czasowego
bardzo sprawny system szybkiego wzrostu i rozzanikania niektórych gatunków chwastów.
woju (fitokonkurencji) w porównaniu do rośliny
W warunkach uproszczonych systemów uprawy
uprawnej. Dlatego tak istotne jest szybkie wyeliroli, płodozmian jest bardzo ważnym czynniminowanie lub bardzo silne osłabienie rozwoju
kiem regulującym stan i stopień zachwaszczenia
pojawiających się przed lub zaraz po wschodach
plantacji roślin uprawnych. Prawidłowo prokukurydzy różnych gatunków chwastów. Zawadzone zmianowanie roślin w połączeniu ze
niechania ze strony plantatora lub niewłaściwie
zróżnicowanymi zabiegami uprawowymi, sprzyja
dobrane terminy oraz substancje aktywne herutrzymaniu zachwaszczenia na względnie niskim
bicydów oznaczają całkowitą lub w najlepszym
poziomie. Ponadto wprowadzenie w zmianowaniu
razie częściową utratę plonu kukurydzy.
roślin ozimych i jarych jak również gatunków
o zmiennych terminach zbioru, zapobiega poGatunki dominujące i towarzyszące
wstawaniu zjawiska kompensacji i ogranicza
W łanie kukurydzy może występować od kilku
niektóre gatunki chwastów, a z czasem może prodo nawet kilkudziesięciu gatunków chwastów.
wadzić do wytworzenia się względnej równowagi
Najczęściej jednak na plantacji możemy zaobserw agrofitocenozie. Natomiast stosowanie uprawy
wować „grupę” kilku gatunków dominujących
bezorkowej w połączeniu z uprawą roślin w mo(istotnych z punku widzenia plantatora) oraz kilka
nokulturze, może powodować nie tylko zmiany
gatunków tzw. towarzyszących (praktycznie nieilościowe ale również jakościowe zbiorowisk
istotnych z punktu widzenia ochrony plantacji).
chwastów. W dłuższej perspektywie czasowej na
Wśród gatunków istotnych, tzw. dominantów
miejsce zbiorowisk w których występuje stosunmożemy spodziewać się występowania zarówno
kowa duża różnorodność gatunkowa, pojawiają
taksonów jednoliściennych, tj. perz właściwy,
się bardzo uproszczone zbiorowiska chwastów.
chwastnica jednostronna oraz włośnica sina lub
W warunkach uprawy bezpłużnej czy siewu bezzielona jak i dwuliściennych np. komosy białej,
pośredniego, następuje szybsze rozprzestrzenianie
szarłatu szorstkiego, ostrożenia polnego, marusię gatunków wieloletnich zarówno jedno jak
ny bezwonnej czy psianki czarnej. Najczęściej
i dwuliściennych, przy jednoczesnym ograniczaliczebność tych gatunków uzależniona jest od
niu gatunków rocznych krótkotrwałych. Szkodlitypu gleby, przedplonu, sposobu uprawy roli
wość takich zbiorowisk, bardzo często jest dużo
(tradycyjna, uproszczona), sposobu gospodarowiększa niż zbiorowiska złożonego z kilkunastu
wania (zmianowanie, monokultura), warunków
lub z kilkudziesięciu gatunków chwastów. W tym
wilgotnościowo-termicznych od zasobność gleby
przypadku o szkodliwości decyduje nie liczba
w nasiona chwastów oraz zastosowanych zabiegatunków, lecz łączna liczebność i całkowita
gów ochroniarskich (głównie herbicydowych).
biomasa chwastów na polu.
Nierozważna działalność plantatora najczęściej
Wpływ zabiegów uprawowych na populacje
powoduje powstawanie bardzo dobrych warunchwastów
ków do występowania gatunków chwastów najleJednym z czynników, które silnie kształtują
piej przystosowanych do gwałtownie zmieniającej
agrofitocenozę kukurydzy są wszelkiego rodzaju
się agrofitocenozy, co w konsekwencji bardzo
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KUKURYDZA

1(48) 16

często prowadzi do powstania zjawiska tzw.
agrotechnicznej lub(i) herbicydowej kompensacji.
Zjawisko kompensacja i jej rodzaje
gólnie rzecz ujmując kompensacja chwastów, polega na masowym pojawieniu się
jednego lub kilku gatunków chwastów w łanie
rośliny uprawnej, w obrębie których występuje
ponadto nieliczna grupa gatunków towarzyszących. Bezpośrednia szkodliwość takiego rodzaju
zachwaszczenia może polegać na jednostronnym
i wybiórczym pobieraniu jednego z makroelementów np. azotu (ostrożeń polny) lub na wydzielaniu
do środowiska fitotoksycznych związków biochemicznych, tj. terpenoidów (bylica pospolita)
czy saponin (nawłoć późna), które pomagają tym
gatunkom w kolonizowaniu i zdominowaniu
agrofitocenozy wykorzystując zjawisko allelopatii
ujemnej (fot. 1, 2, 3).
Na powstawanie zjawiska kompensacji może
wpływać bardzo wiele czynników. Jednak tylko
kilka z nich, a właściwie ich kumulacja decyduje
o jego wystąpieniu bądź niewystąpieniu w łanie
kukurydzy.
Główne czynniki sprzyjające powstawaniu
tego zjawiska to:
– daleko idące uproszczenia w zakresie zmianowania roślin i uprawy roli. Skrajnym przykładem takich uproszczeń jest wieloletnia mo-

O

nokultura połączona z siewem bezpośrednim,
gdzie dominantami mogą być gatunki wieloletnie, np. skrzyp polny czy ślaz zaniedbany
(fot. 4, 5).
– stosowanie tych samych substancji aktywnych
herbicydów bądź z tej samej grupy chemicznej
przez okres kolejnych kilku lat na tym samym
polu.

Fot. 3. Nawłoć późna

Fot. 1. Ostrożeń polny
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Fot. 2. Bylica pospolita
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Fot. 4. Skrzyp polny

Fot. 5. Ślaz zaniedbany

Fot. 6. Bodziszek polny

Fot. 7. Powój polny

Takie postępowanie (niestety nadal nagminne !!!)
może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do
wybiórczej kompensacji gatunków chwastów,
wynikającej ze zjawiska powstawania odporności
na konkretną substancję aktywną herbicydu lub
grupę chemiczną. Zjawisku temu szczególnie
sprzyja stosowanie herbicydów o tym samym

mechanizmie działania przez szereg lat na tym
samym polu lub niewłaściwe dobranych do występującego na polu zbiorowiska chwastów. Może
to dotyczyć gatunków łatwych do zwalczenia, jak
bodziszek drobny (fot. 6) lub taksonów trudno
zwalczanych jak powój polny (fot. 7).
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Również stosowanie preparatów w zbyt niskich dawkach i w niewłaściwej fazie rozwojowej
chwastów przyczynia się do braku ich eliminacji
z łanu kukurydzy. Bardzo często dochodzi wtedy
do wydania nasion, z których w kolejnych pokoleniach może wykształcić się osobnik, dający początek populacji niewrażliwej na daną substancję
aktywną herbicydu.
Takie nieodpowiedzialne postępowanie ze
strony plantatora, bardzo często prowadzi do
eliminacji w obrębie gatunku osobników wrażliwych, a z drugiej strony stwarza idealne warunki
do wzrostu i rozwoju, którego zwieńczeniem jest
intensywne rozmnażanie się osobników średnio
wrażliwych i niewrażliwych, dających początek
nowej, trudnej do zwalczenia populacji chwastów.
Przykładowe sposoby przeciwdziałania
powstawania procesu kompensacji herbicydowej
ednym ze skuteczniejszych sposobów jest
naprzemienne stosowanie herbicydów
doglebowych z nalistnymi w rotacji np. 1/1,
2/1 lub 2/2. Oczywiście skuteczność działania
herbicydów w takim przypadku, związana
z różnorodnym sposobem wnikania oraz działania w poszczególnych terminach stosowania, jest
w dużej mierze uzależniona od przebiegu warunków wilgotnościowo-termicznych panujących na
krótko przed siewem, w trakcie siewu lub krótko
po nim. W latach z zadawalającą ilością opadów
w okresie poprzedzającym siew kukurydzy, lepsze rezultaty w ograniczaniu populacji chwastów,
osiąga się stosując herbicydy doglebowe, gdyż
w wilgotnej glebie bardzo dobrze aktywizują
się ich substancje aktywne. Natomiast w latach
z niewielką ilością opadów czy wręcz ich brakiem, szczególnie w okresie od kwietnia do maja,
zdecydowanie lepsze wyniki w eliminowaniu
chwastów, osiąga się stosując herbicydy nalistnie,
aplikowane we wczesnych fazach rozwojowych
zarówno chwastów (liścienie do 3-5 liści) jak
i kukurydzy (1-6 liści właściwych).
Łatwym i bardzo prostym sposobem, który
praktycznie całkowicie zapobiega kompensacji
herbicydowej jest stosowanie w kolejnych latach
(naprzemienne) herbicydów o różnych sposobach
działania, zawierających w swoim składzie substancje aktywne z różnych grup chemicznych.
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Kolejnym sposobem może być łączne stosowanie herbicydów z innymi środkami tzw.
wspomagaczami (mineralnymi czy organicznymi). Niektóre herbicydy uzyskują zadawalającą
skuteczność tylko wtedy, gdy są stosowane razem
z adiuwantami. Dodatek takiego środka wspomagającego zwiększa skuteczność działania herbicydu w odniesieniu do gatunków średniowrażliwych
lub nawet umożliwia zwalczanie gatunków, które
przekroczyły fazę swojej największej wrażliwości
na dany środek. Ponadto w wyniku dodania takiego środka, plantator może bez obaw zredukować
dawkę herbicydu o 25-30% nie narażając się na
obniżenie skuteczności działania w odniesieniu do
taksonów wrażliwych, a przy okazji zaoszczędzić
w ten sposób znaczne środki finansowe, które
może spożytkować na inne cele.
Inny sposób, to zastosowanie mieszanin zbiornikowych dwóch lub większej liczby herbicydów
o uzupełniającym się działaniu na poszczególne
gatunki chwastów występujące na danym polu.
Poza praktycznie całkowitym wyeliminowaniem
chwastów z plantacji, sposób ten ma również uzasadnienie ekonomiczne, gdyż stosując pojedyncze
herbicydy w mieszaninach można ograniczyć ich
dawkę o 10-20%.
I na koniec ostatnia rada – umiejętność rozpoznawania poszczególnych gatunków chwastów
oraz znajomość ich biologii, najpewniej pozwoli
plantatorowi zastosować odpowiednie metody czy
środki (np. zalecane herbicydy) ograniczające występowanie poszczególnych gatunków chwastów.
dr inż. Tomasz R. Sekutowski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
Wrocław
e-mail: t.sekutowski@iung.wroclaw.pl
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Zwalczanie chwastów w kukurydzy cz. 2
Bardzo trudny sezon rolniczy w 2015 roku pokazał, że ochrona roślin i zwalczanie chwastów
w kukurydzy to prawdziwa sztuka. Rolnicy cały czas muszą się dostosowywać do pogody i procesów
zachodzących w naturze. Jak przygotować się na następne lata nie wiedząc, jakie wyzwania przyniosą?
Na to i inne ważne pytania oraz wątpliwości rolników jak najskuteczniej zwalczać chwasty postaramy
się odpowiedzieć w tej publikacji, w cyklu artykułów w prasie rolniczej, a także na stronie firmy Bayer.
Jakie są zalety i wady przedwschodowego
i wcześnie powschodowego stosowania środka Adengo biorąc pod uwagę skuteczność oraz
wpływ na rośliny uprawne? Jakie są konsekwencje
tych dwóch typów aplikacji?
Przedwschodowe stosowanie środka zapewnia
ochronę przed chwastami w najwcześniejszym
możliwym momencie w trakcie rozwoju upraw.
W sytuacji idealnej zapobiega konkurencji chwastów od momentu wschodu upraw aż do zamknięcia międzyrzędzi, a także w późniejszym
okresie. Zwalczanie chwastów jest bardzo istotne,
gdy rośliny nie są jeszcze zbyt konkurencyjne. Do
zapoczątkowania i utrzymania ochrony zasiewów
wymagana jest odpowiednia wilgotność gleby
i opady. Tolerancja upraw przy zabiegach przedwschodowych zwykle nie stanowi problemu.
Jednak w przypadku opadów, które będą na tyle
obfite, że doprowadzą do wymycia herbicydów
do strefy kiełkowania upraw, może dojść do
uszkodzenia nasion i samych upraw. W zależności
od stężenia preparatu i okresu ekspozycji na jego
działanie, objawy uszkodzeń mogą być drobne
i tymczasowe lub poważniejsze.
Zabiegi powschodowe dopuszczają istnienie
pewnego stopnia konkurencji chwastów z uprawami. W przypadku silnego zachwaszczenia oraz
szybkiego rozwoju chwastów może dojść do
znaczącej utraty plonów i zysku. Silne nalistne
działanie preparatu Adengo na młode chwasty
bezzwłocznie po aplikacji rozwiązuje problem
ich konkurencyjności między okresem wschodu
upraw a stadium 2. liści kukurydzy. Zapewnia także
ochronę przed kiełkującymi chwastami pod warunkiem utrzymywania odpowiedniej wilgotności
gleby. W przypadku zastosowania preparatu Adengo na młode i dynamicznie rosnące chwasty, jego

aktywny składnik o działaniu nalistnym zapewnia
uprawom ochronę, nawet gdy nie ma opadów.
Po ich wystąpieniu zostaje jedynie aktywowane
działanie rezydualne w glebie. Dlatego też w wielu
przypadkach, w suchych warunkach, skuteczność
Adengo po zastosowaniu we wczesnym okresie
powschodowym bywa lepsza niż w przypadku zastosowania w okresie przedwschodowym. Jednak
decyzja o zastosowaniu Adengo powschodowo
znacznie skraca czas na wykorzystanie produktu.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, gdy nie można w porę zastosować preparatu, niezbędny może okazać się produkt do średnio-późnych aplikacji powschodowych, a to może
zwiększyć ryzyko utraty potencjalnego zysku.
Wczesne zwalczanie chwastów chroni uprawy
przed ich konkurencją w momencie, który jest
najważniejszy dla przyszłych plonów. Napotykane przy tym trudności można później niwelować
innymi sposobami.
Jak duże powinny być chwasty, aby zastosowanie preparatu Adengo przyniosło pożądany
efekt?
Adengo zapewnia ochronę przed kiełkującymi
nasionami, siewkami i młodymi roślinami należącymi do gatunków chwastów, których nazwy są
wypisane na etykiecie produktu. Wrażliwość traw
jednorocznych jest najwyższa do chwili zakończenia krzewienia roślin. Młode rośliny dwuliścienne
są najbardziej wrażliwe aż do osiągnięcia stadium
2-3 liścia właściwego (2-3 liście poza liścieniami).
W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed
chwastami po okresie wschodu, wysokość większości chwastów nie powinna przekraczać 3-6 cm.
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Reakcja kukurydzy na stres suszy i upały

Za nami kolejny niekorzystny sezon wegetacyjny. Wiosenne susze i chłody w maju i czerwcu
zahamowały początkowy rozwój kukurydzy w wielu regionach, a występujące w lipcu i sierpniu
upały potęgowały skutki letnich susz. Porównując ilości opadów widzimy, że w okresie kwiecieńsierpień były one często 2-3 krotnie niższe w 2015 r., niż w wieloleciu. Dodatkowo średnie temperatury lipca i sierpnia były wyższe nawet o kilka stopni Celsjusza w porównaniu do średniej
wieloletniej. W efekcie suchej i zimnej wiosny oraz letniej suszy i upałów na wielu polach rośliny
były bardzo niskie, zaschnięte i często nie wytworzyły kolb lub były to kolby szczątkowe. Zbiory na
kiszonkę trzeba było przyśpieszyć, aby wykorzystać resztki wody w szybko zasychających roślinach.
Niestety plony z tych pól były bardzo niskie, a zakiszana zielonka zawierała bardzo mało ziarna.
odobnie sytuacja wyglądała na zaschnięnej części Polski na wielu plantacjach trudno się
tych i przedwcześnie zbieranych plantabyło doczekać fazy czarnej plamki na ziarnie,
cjach na ziarno: plantatorzy zbierali tam od 1 do
która wskazuje na osiągnięcie pełniej dojrzałości.
4-5 ton ziarna o niskiej wilgotności (w granicach
Powodem były chłody w maju i czerwcu, które
20-25%). Oczywiście są w Polsce plantacje,
znacznie opóźniły rozwój kukurydzy.
gdzie kukurydza wyglądała bardzo dobrze, gdyż
miała wystarczającą ilość wody, ale nawet tam
Stadia rozwojowe kukurydzy, a jej wrażlizbierane plony były znacznie niższe, niż w lawość na brak wody
tach ubiegłych, gdyż wiosenne chłody zakłóciły
ukur ydza, mimo bardzo niskiego
zawiązywanie kolb, a późniejsze upały rozreguwspółczynnika transpiracji wymaga
lowały przebieg fazy kwitnienia. Wysokie sumy
znacznych ilości wody na wszystkich etapach jej
temperatur efektywnych w warunkach upałów
fizjologicznego rozwoju dla uzyskania wysokich
i braku wody przyśpieszyły dojrzewanie i dosyplonów suchej masy i ziarna. Podobnie jak inne
chanie ziarna, dlatego ma ono zwykle znacznie
rośliny ma stadia krytyczne, w których brak
niższą wilgotność niż poprzednich latach, ale jest
odpowiedniej wilgotności gleby w znacznym
znacznie mniejsze. Paradoksalnie, ale w północstopniu obniża plony.

P

K

Fot. 1. Zaschnięta plantacja kukurydzy (dwie odmiany, FAO 260) na północ od Opola (03.09.2015 r.)
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Współczynnik transpiracji to ilość litrów wytranspirowanej wody potrzebnej do wyprodukowania 1 kg suchej
masy rośliny. Typowe wartości współczynnika transpiracji dla roślin uprawnych: żyto – 724 l/kg, owies– 614
l/kg, pszenica – 507 l/kg, lucerna – 859 l/kg, jęczmień – 511 l/kg, kukurydza – 358 l/kg i proso – 273 l/kg.

Rozwój rośliny kukurydzy można podzielić
na dwa główne etapy: stadium wegetatywne
i generatywne. Faza wegetatywna zaczyna się
od kiełkowania i trwa aż do wiechowania. Faza
generatywna to kwitnienie wiech i znamionowanie kolb, zapylanie, nalewanie ziarna i jego
dojrzewanie.
Bardzo ważne są również, o czym nie zawsze
pamiętamy, warunki rozwoju we wczesnych
stadiach rozwojowych. Już w stadium 5-6 liści
powstają wszystkie miniaturowe zawiązki liści,
wiechy i kolby, na której rozpoczyna się ustalanie
ilości rzędów (rośliny o 12 liściach o wysokości
ok. 1,5 m mają ustaloną ilość rzędów ziarna na
kolbie), a w późniejszych fazach (prawie do czasu
wiechowania) ustala się ilość ziaren w rzędach
(długość kolby).
Z tych dwóch komponentów plonu, ilość ziaren
w każdym pionowym rzędzie na kolbie jest bardziej uzależniona od czynników środowiskowych,
niż ilość rzędów ziarna na kolbie, która bardziej
zależy od genetyki, a mniej od środowiska.
Jednak w skrajnie niesprzyjających warunkach
wiosną, również ilość rzędów ulega redukcji,

czego efektem są „cienkie” kolby, które zamiast 16
pionowych rzędów mają tylko 12. Jak pamiętamy
w tym okresie panowała już susza i dodatkowo
dotkliwe dla kukurydzy chłody – oba te czynniki
mogły sprawić, że na wielu plantacjach nie było
wcale zawiązanych kolb lub były one znacznie
mniejsze niż zwykle.
Orientacyjne dzienne zapotrzebowanie na
wodę kukurydzy obrazuje poniższy wykres.

Ewapotranspiracja to łączne parowanie wody
bezpośrednio z gleby i transpiracja przez liście.
Początkowo na plantacji kukurydzy parowanie
wody z gleby jest wyższe od transpiracji, ale wraz
z zacienianiem międzyrzędzi wzrasta ilość wody
transpirowanej przez liście.

Fot. 2. Brak ziarna na kolbach to skutek dramatycznej suszy i upałów (Pawłowice k. Toszka i okolice Rogoźna)
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Skutki niedoboru wody zależą od stopnia
jej niedoboru i fazy wzrostu kukurydzy. Nawet
krótka susza w określonych stadiach fizjologicznych może znacząco obniżyć plony kukurydzy,
np. cztery dni z widocznym więdnięciem roślin
tuż przed wiechowaniem może zmniejszyć plony kukurydzy o 10 do 25 procent. Orientacyjne
straty plonu przypadające na każdy dzień suszy
w różnych fazach rozwojowych przedstawia poniższy wykres.

Dostępność składników pokarmowych, ich
pobieranie i transport są niemożliwe bez wody.
Objawami braku wody jest zwijanie się liści
kukurydzy. W warunkach suszy rozpoczyna się
ono już we wczesnych fazach dnia. Kukurydza
jest najbardziej wrażliwa na niedobory wody
podczas kwitnienia, aż do fazy nalewania ziarna.

W latach kiedy na początku lata był dostatek wody
kukurydza zwykle daje rekordowe plony.
Wpływ suszy na przebieg kwitnienia kukurydzy
rzedłużająca się susza przed okresem kwitnienia silnie zakłóca wzrost wydłużeniowy
znamion kolby, gdyż są one silnie uwodnione i w
przypadku braku wody rosną wolniej. Ich wzrost
rozpoczyna się z zalążków na kolbie na 7 dni
przez tym, gdy będą widoczne spomiędzy liści
okrywowych na szczycie kolby. Jako pierwsze
wyrastają znamiona z zalążków na podstawie
kolby, a następnie z części środkowej i na koniec
znamionowania pojawiają się te ze szczytu kolby.
Braki wody mogą opóźnić ten proces lub znamiona mogą wcale nie wyrosnąć z kolby. Ponadto
mogą one zasychać na zewnątrz kolby (podczas
upałów i braków wody) przez co nie może się
w nich rozwijać łagiewka pyłkowa, a tym samym
nie dochodzi do zapłonienia. Paradoksalnie stres
suszy przyśpiesza dojrzewanie pyłku co sprawia,
że pylenie rozpoczyna się zbyt wcześnie w stosunku do opóźnionego pojawiania się znamion
kolb. Efektem tego jest brak zapłodnienia górnej
części kolby i brak tam ziarna.

P

Fot. 3. Odrzucone ziarniaki (zaschnięte) na szczycie kolby i osadka z niedomłóconymi ziarnami na osadce z plantacji,
która przedwcześnie zaschła, a ziarno nie osiągnęło dojrzałości omłotowej
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Stres upałów
ysokie temperatury w Polsce zwykle
występują w połączeniu ze stresem suszy, choć bywało też tak, że w warunkach dobrych
gleb i dostatku wody kukurydza nie wytworzyła
ziarna na skutek sterylności pyłku powyżej 35°C,
ale były to sytuacje wyjątkowe. Zwykle oba te
czynniki, tj. susza i upały, występują razem.
W warunkach niskiej wilgotności powietrza i
upałów często zasychają znamiona kolby, ale
też może wysychać pyłek kukurydzy, który wysypuje się z wiechy. Złą sytuację dla zapylenia
podczas okresu upałów i suszy ratuje fakt, że
świeży dojrzały pyłek wysypuje się z pylników
wcześnie rano do godzin przedpołudniowych,
kiedy jeszcze temperatury powietrza nie osiągnęły swojego maksimum. Aby skutecznie skiełkował on na znamionach potrzebna jest dostępna
woda dla kukurydzy – dlatego też na mozaikach
glebowych widoczne były w tym roku bardziej
zielone rośliny z doskonale zaziarnionymi do
końca kolbami. To wysoka pojemność wodna
gleb na tych lepszych fragmentach pól pozwoliła
na skuteczne zapłodnienie całych kolb lub ich
znaczącej części. Jest to dowód na to, że należy dążyć do poprawy zasobności gleb lekkich
w próchnicę, gdyż ona jest tam głównym magazynem wody.

W

Straty plonu z powodu redukcji powierzchni
liści we wczesnych stadiach rozwojowych
kukurydzy
ucha pogoda w okresie od wschodów do
fazy V8 (8-liści) redukuje wielkość roślin i
liści. Mała redukcja ich powierzchni nie ma istotnego wpływu na obniżenie plonu, ale znacznie
groźniejsze są ich przypalenia i ciągłe rolowanie,
które było widoczne na wielu polach, gdyż może
to prowadzić nawet do obniżenia plonu o 20%
w przypadku zupełnego ich zaschnięcia – wtedy
jedyną zieloną częścią pozostaje jeszcze przez

S
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dłuższy czas łodyga kukurydzy, jednak i ona
była w warunkach suszy znacznie zredukowana
(bardzo niskie rośliny).
Zakłócenia procesu nalewania ziarna
usza po fazie znamionowania kolb trwająca
do fazy dojrzewania ziarna silnie redukuje
masę ziarniaków. Strata plonu z powodu suszy
może wynosić w tym okresie nawet 20-30%.
Ponownie, jak w przypadku wcześniejszej suszy
przed kwitnieniem jej negatywne skutki zależą
od czasu wystąpienia i okresu suszy. Jeśli susza
wystąpi od razu po znamionowaniu, jak to było
na wielu polach w Polsce, gdyż trwała ona prawie
nieprzerwanie od wiosny, to występuje bardzo
silny spadek plonu. Im susza występuje później
po kwitnieniu, tym jej skutki są łagodniejsze, ale
przyśpiesza dojrzewanie.
Deficyt wody podczas wypełniania ziarna
zwiększa zasychanie liści, skraca okres wypełniania ziarna, zwiększa wyleganie i obniża masę
ziarniaków (każdy dzień suszy może zmniejszyć
masę ziarna o kilka procent). W wyniku suszy
występuje zjawisko odrzucania ze szczytu kolby, tzw. aborcja, najmłodszych ziaren, które są
najbardziej na to podatne w ciągu dwóch tygodni
po zapłodnieniu. Jeśli ziarno osiągnie dojrzałość
woskową to dalszy spadek plonu w wypadku
suszy jest spowodowany mniejszą akumulacją
suchej masy w ziarnie.

S

Czy można choć częściowo ograniczyć skutki suszy?
lantator nie ma wpływu na wysokość
opadów, ale powinien podejmować swoje
decyzje z pełną świadomością ryzyka jakie niesie
ze sobą uprawa kukurydzy na najsłabszych stanowiskach (bardzo lekka gleba, przepuszczalne
podłoże, niskie pH i zasobność w składniki pokarmowe i próchnicę). Wielu rolników uważa,
że kukurydza udaje się na takich stanowiskach
znacznie lepiej, niż inne jare uprawy. Jest w tym
wiele racji, ale pod warunkiem, że będą tam występowały regularnie opady deszczu, gdyż takie
gleby mają bardzo niską pojemność wodną (zdolność zatrzymywania wody w profilu glebowym
jest tu nawet kilkukrotnie mniejsza, niż w glebach
średnich lub ciężkich). Jeśli na takich słabych
stanowiskach zabraknie regularnych opadów, to
szybko występuje stan suszy glebowej.
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Fot. 4. Brak nawożenia startowego to drastyczne zahamowanie wzrostu i rozwoju kukurydzy w warunkach chłodnej
wiosny

Fot. 5. Rośliny uszkodzone przez późną aplikację i zapewne wysokie dawki niezalecanych herbicydów (na lewym
zdjęciu –MCPA, a na prawym – fluroksypyr, obie substancje nie miały rejestracji w chwili wykonywania zabiegu
w kukurydzy)
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W regionach najsilniej dotkniętych suszą
trudno było znaleźć we wrześniu plantacje, gdzie
choćby kilka górnych liści było zielonych, gdyż
nawet na najlepszych stanowiskach kukurydza
zaschła. Jednak w regionach, gdzie występowały
lokalne opady i susza była mniej dotkliwa, choć
też widoczna, spotykałem wśród zaschniętych
plantacji „oazy” zielonej kukurydzy – często
graniczące z zupełnie zaschniętymi roślinami
przez miedzę. W takich sytuacjach widać było, że
pewne działania mogą ograniczyć skutki suszy:
wcześniejszy termin siewu (gdy gleba osiągnie
na głębokości 5 cm temperaturę minimalną +56°C dla odmian w typie flint i +8-10°C dla typu
dent), należy zrezygnować w miarę możliwości
z wiosennych orek (często są one wymuszone
przez aplikację nawozów organicznych – trzeba
tu przemyśleć ten temat, czy nie byłoby lepiej
skompostować obornik i wywieźć go na pola po
zbiorach co pozwoli zaorać pole jesienią, a gleba
będzie miała czas zimą aby się odleżeć przed
siewem kukurydzy). Wczesne terminy siewu
pozwalają wykorzystać resztki wody glebowej

po zimie, a odleżała gleba z odbudowanymi po
orce kapilarami umożliwia podsiąk wody w górne
warstwy gleby. Pomijam tu skrajne sytuacje, gdy
głęboka susza glebowa występowała już wczesną
wiosną, gdyż na takich polach jedynym ratunkiem
dla kukurydzy były opady atmosferyczne, a te
były znacznie niższe w porównaniu do zapotrzebowania.
Na słabych stanowiskach należy zmniejszyć
obsadę roślin i na ile to umożliwi przebieg pogody rozpocząć wcześnie siewy, aby wykorzystać
zapasy wody po zimie.
Na wszystkich plantacjach należy w trakcie
siewu używać azotowo-fosforowego nawozu
startowego (np. fosforan amonu), gdyż dzięki
temu kukurydza nie „czeka” na wzrost temperatury gleby, ale rozwija się również w niższych
temperaturach. Dzięki temu jest lepiej ulistniona,
ale też głębiej ukorzeniona, a tym samym lepiej
zniesie okresowe susze.
Siew w mulcz pozwala zaoszczędzić zapasy
wody w glebie, ale należy tu pamiętać o podwyższonym ryzyku infekcji przez Fusarium spp. jeśli

Fot. 6. Późna odmiana (FAO 300), która kwitła w warunkach upałów i nasilającej się suszy nie zawiązała prawie
ziarna. Na tym samym polu demonstracyjnym w okolicach Wrześni większość odmian wczesnych i średniowczesnych
miała normalnie zaziarnione kolby
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resztki słomy zbóż lub kukurydzy pozostają na
powierzchni gleby. W suchym sezonie jest małe
ryzyko infekcji Fusarium, ale przypominam poprzedni sezon, kiedy był to problem nr 1 (poza
regionami dotkniętymi suszą w 2014 r.).
Na stanowiskach podatnych na tworzenie się
podeszwy płużnej i na uwrociach pól warto co kilka lat zgłęboszować glebę. Poprawi to głębokość
ukorzenienia się kukurydzy, której korzenie nie
radzą sobie z podeszwą płużną i tym samym na takich polach skutki suszy są bardziej odczuwalne.
Odradzam sprzedawanie słomy, gdyż dobrze
pocięta i zwapnowana przed wymieszaniem
z glebą słoma to doskonały surowiec do produkcji próchnicy glebowej, a ta działa jak „gąbka”
– zatrzymuje wodę w glebie i jest jednocześnie
źródłem składników pokarmowych. Poprawa
zasobności gleb w próchnicę i systematyczne
wapnowanie to najlepsze co możemy zrobić na
każdej, nie tylko lekkiej, glebie.
Używanie herbicydów w uprawie kukurydzy
jest niezbędne, ale bezwzględnie trzeba przestrzegać zaleceń producenta, gdyż np. zabieg
z użyciem herbicydów z grupy sulfonomoczników po zalecanej fazie rozwojowej silnie skraca
nadziemną część rośliny, co wyraźnie widać,
ale pamiętajmy, że wpływa również na korzenie
i zakłóca zawiązywanie się kolb, które później
(nawet w normalnych warunkach wegetacji) mogą
być silnie zdeformowane.
Na niektórych plantacjach spotkałem się
z ogromnymi uszkodzeniami roślin po użyciu
w bardzo późnych fazach rozwojowych herbicydów (często nie zarejestrowanych w kukurydzy).
Zamiast ratunku dla zachwaszczonych wtórnie
plantacji był to przysłowiowy gwóźdź do trumny.
Winę fatalnego doradztwa w obu przypadkach
przedstawionych na zdjęciu ponoszą nieodpowiedzialni sprzedawcy w lokalnych punktach
dystrybucji herbicydów, ale należy dziwić się
plantatorom, że sami nie przeczytali zaleceń na
etykiecie…
Obecnie, poza stosowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej niewiele więcej można zrobić aby
ograniczyć skutki suszy w kukurydzy. Problem
braku wody można by oczywiście rozwiązać
wprowadzając nawadnianie plantacji, ale w tej
chwili raczej nie ma to ekonomicznego uzasadnienia.
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Jesteśmy przed nowym sezonem zakupów
ziarna siewnego, co można poradzić na tym
etapie? Otóż, dla zmniejszenia ryzyka w uprawie kukurydzy na ziarno warto zasiać odmiany
o różnym FAO, gdyż nie tylko umożliwi to wcześniejsze rozpoczęcie żniw, ale z powodu różnych
terminów kwitnienia (a wtedy kukurydza jest
najbardziej wrażliwa na suszę i upały) rozłoży też
ryzyko wpływu upałów i braku wody na zapłodnienie kolb. W wielu regionach kraju odmiany
wcześniej kwitnące miały lepiej zawiązane i wypełnione kolby, niż odmiany późniejsze. Nie jest to
oczywiście regułą, gdyż lokalnie sytuacja mogła
być odwrotna tzn. odmiany późniejsze miały
lepiej zaziarnione kolby, ale generalnie odmiany
wcześniejsze rozpoczynają kwitnienie w niższych
temperaturach powietrza i dysponują większym
zapasem wody w glebie, który z każdym dniem
maleje jeśli nie występują opady.
Na Pomorzu Zachodnim w tym roku późniejsze odmiany i bardziej wrażliwe na wiosenne
chłody miały poważny problem aby osiągnąć
dojrzałość do zbioru na kiszonkę z powodu 2-3
tygodniowego opóźnienia rozwoju kukurydzy
z powodu chłodnej wiosny. W tym rejonie opadów
deszczu było mniej niż przeciętnie, ale na wielu
polach do samych zbiorów rośliny były żywo
zielone i o wysokiej wilgotności ziarna. Zatem
tu głównym problemem mogły być niskie temperatury w maju i czerwcu oraz zły dobór (zbyt
wysokie FAO) odmian.
Zachęcam do korzystania z profesjonalnego
i odpowiedzialnego doradztwa odmianowego
oraz zachowania zdrowego rozsądku w doborze
odmian, gdyż w czasie zakupów nasion nie wiemy
jaki będzie kolejny sezon wegetacyjny i trudno
się sugerować tylko ostatnim sezonem, gdyż
kolejny może być skrajnie różny. Jako przestrogę
przypominam lata 2003 i 2004, kiedy to po skrajnie ciepłym i sprzyjającym dla kukurydzy roku
2003 kolejny sezon był najzimniejszy w historii
jej uprawy w Polsce i wiele plantacji w Polsce
północnej nigdy nie zostało wymłócone z powodu
złego doboru odmian.
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Wykorzystanie kukurydzianych resztek pożniwnych
na cele paszowe

Wyjątkowo długotrwała tegoroczna susza spowodowała niedobór pasz, zwłaszcza zielonek
z upraw polowych i trwałych użytków zielonych. Szczególnie trudna sytuacja występuje w chowie bydła, gdyż głównym składnikiem dawki pokarmowej dla tej grupy zwierząt są pasze objętościowe soczyste. Trudna sytuacja paszowa może negatywnie wpłynąć na pogłowie bydła
w naszym kraju oraz na obniżenie wydajności krów mlecznych. Aby temu zapobiec należy wykorzystać wszystkie możliwości pozyskiwania pasz objętościowych. Jedną z nich jest zagospodarowanie słomy kukurydzianej i osadek, pozostających po zbiorze ziarna.
ymaga to sprawnej organizacji i docm od powierzchni gleby, plon nadziemnych
datkowych nakładów, jednak pozwaczęści składników przedstawiał się następująco:
la to na zwiększenie zasobów paszowych dla
dt/ha
udział w %
bydła. Słoma kukurydziana w momencie zbioru
Ziarno
130
45,5
zawiera około 40% suchej masy, dlatego należy
Łodyga
79
27,6
ją konserwować poprzez zakiszanie. Kiszonka
ze słomy kukurydzianej pod względem warLiście
33
11,5
tości energetycznej, jest zbliżona do wartości
rdzenie kolb (osadki)
24
8,4
pokarmowej średniej jakości siana łąkowego.
liście okrywające kolby
20
7,0
Technika zbioru słomy po omłocie ziarna ma
Razem
286
100,0
wpływ na ilość zebranej masy. Osadki, podobnie jak słoma, mogą być wykorzystane do proLipski (2003) podaje, że przeciętny stosudukcji kiszonki lub bezpośredniego skarmiania
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wilgotności ziarna i koszeniu na wysokości 15,2
listopada.

W

Składnik

1(48) 16

Strawność
KUKURYDZA

(%)

377

72

928

61

53

–

55
47

35

Ziarno

130

45,5

Łodyga

79

27,6

Liście

33

11,5

Słoma kukurydziana
dlakolb
zbioru
słomy jest ograniczyć
przejazdów
po
rdzenie
(osadki)
24
8,4
eoretyczny plon słomy kukurydzianej,
polu ciągników z przyczepami, co uzyskuje się
liście okrywające kolby
20
7,0
wyliczony ze stosunku ziarno : słoma
poprzez odbiór ziarna na skraju pola. Najlepiej
286
100,0
(1:1,3) w zależności od plonu ziarna, może się Razem
zbierać słomę bezpośrednio
za kombajnem
młówahać od 50 do 160 dt/ha. Jednak w praktyce
cącym ziarno.
zbierając słomę po omłocie ziarna, w zależności Tabela 1. Plon zebranej słomy w zależności od plonowania ziarna (obliczenia
od zastosowanej technologii, jej ilość waha się
WartośćWyszczególnienie
pokarmowa słomy
P
od 41 do 55% stanu wyjściowego – przed zbio- Plon wilgotnego artość
pokarmowa
słomy
zależy
od
ziarna
(dt/ha)
50
75
rem. Plon słomy wilgotnej zebranej waha się od
terminu zbioru ziarna. Zawartość suPlon suchej masy ziarna
(dt/ha)
36,5
54,8
30 do 100 dt/ha. Średnio z 1 ha można zebrać
chej masy w zbieranym ziarnie decyduje o warwilgotnej słomy
(dt/ha)
55,0
82,5
około 40 dt suchej masy słomy. W Krajach Euro- Plon tości
pokarmowej słomy kukurydzianej.
Wzrost
suchej masy słomy
(dt/ha) ziarnie
22,0
33, 0
py Środkowej, czasie zbioru ziarna słoma kuku- Plon zawartości
suchej masy w zbieranym
zebranej wilgotnej
masy słomy
30,3
45,4
rydziana cechuje się dużą wilgotnością, bowiem Plon kukurydzy,
powoduje
obniżenie (dt/ha)
wartości enerśrednia zawartość suchej masy wynosi około Stosunek
getyczneji
strawności
substancji
plonu zebranej
wilgotnej
słomy organicznej, co
60,6
60,5
do
plonu
zebranego
wilgotnego
ziarna
(%) surowego
40% (Handbuch Mais 2013), przy wahaniach od
wynika ze wzrostu zawartości włókna
31-45%.
(tab. 2).
W USA w typowych regionach kukury- Tabela 2. Wpływ zawartości suchej masy w ziarnie na wartość
dzianych, po dosuszeniu słomy na polu, po zepokarmową słomy kukurydzianej
braniu i sprasowaniu w duże pakiety, może być
Zawartość w 1 kg suchej
Zawartość
Strawność
masy słomy kukurydzianej
wykorzystywana na ściółkę dla zwierząt.
suchej masy
substancji
włókno
W tabeli 1 przedstawiono plon oraz ilość
w ziarnie
organicznej
JPM
surowe
(%)
(%)
zebranej słomy w zależności od plonowania
(g)
ziarna. W obliczeniach przyjęto:
40
0,714
212
63
– wilgotność ziarna 27%
50
0,650
290
60
– stosunek ziarna do resztek pożniwnych
60
0,583
362
58
(słomy) jest 1:1,1
– słoma 40% suchej masy
70
0,532
382
55
– plon zbieranej słomy na poziomie 55%
w stosunku do masy
Tabela 3. Przy
Zawartość
podstawowych
składników
stanu wyjściowego – przed zborem.
zawartości
suchej
masy wpokarmowych
ziarnie na w słomie kuku
w g/kgsłosuchej masy słomy
Z wyliczeń wynika, że ilość zebranej wilgotpoziomie około 40%,
pokarmowa
Sucha wartość Zawartość
Wyszczególnienie
masawartości
dt/ha wilgotudział w %
nej słowy, stanowi 60% masy zebranego
my jest zbliżona do
popiółpokarmowej
substancja siana
białko
tłuszcz
(g/kg)
surowy
organiczna
ogólne
surowy
nego ziarna.
wilgotnego45,5 łąkowego średniej jakości. W tabeli 3 podano
ZiarnoI tak przy plonie ziarna
130
75 dt/ha,Łodyga
zbieramy 45,4 dt/ha wilgotnej
słomy27,6Składnik
zawartość podstawowych
składników
pokarmo- 61
377
72
928
6
79
(45,4 x 100/
75
=
60,5%).
wych
i
ich
strawność
w
słomie
kukurydzianej.
Liście
33
11,5Strawność
(%)
53
–
55
35
68
Zbiór słomy kukurydzianej jest utrudnioDuże zainteresowanie słomą kukurydziana
rdzenie kolb (osadki)
24
8,4
ny, gdyż po przejściu kombajnu i ciągników
wykazuje przedsiębiorstwa produkujące brykiet
liście okrywające kolby
20
z przyczepami obciążonych ziarnem,
jest silnie7,0
do celów grzewczych, jak również agrobiogaRazem
286
100,0
potargana i przygnieciona do ziemi. Korzystnie
zownie wytwarzające biogaz rolniczy.

T

W

Tabela 1. Plon zebranej słomy w zależności od plonowania ziarna (obliczenia własne)
Wyszczególnienie

Plon wilgotnego ziarna

(dt/ha)

50

75

100

125

150

Plon suchej masy ziarna

(dt/ha)

36,5

54,8

73,0

91,3

109,5

Plon wilgotnej słomy

(dt/ha)

55,0

82,5

110,0

137,5

165,0

Plon suchej masy słomy

(dt/ha)

22,0

33, 0

44,0

55,0

66,0

Plon zebranej wilgotnej masy słomy

(dt/ha)

30,3

45,4

60,5

75,6

90, 8

60,6

60,5

60,5

60,5

60,5

Stosunek plonu zebranej wilgotnej słomy
do plonu zebranego wilgotnego ziarna

48

Plon ziarna

(%)
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Tabela 2. Wpływ zawartości suchej masy w ziarnie na wartość
pokarmową słomy kukurydzianej
Zawartość

Zawartość w 1 kg suchej

Strawność

1(48) 16

70

0,532

382

55

Tabela 3. Zawartość podstawowych składników pokarmowych w słomie kukurydzianej
Wyszczególnienie

Składnik
Strawność

(%)

Zawartość w g/kg suchej masy słomy kukurydzianej

Sucha
masa
(g/kg)

popiół
surowy

substancja
organiczna

białko
ogólne

tłuszcz
surowy

włókno
surowe

BNW

377

72

928

61

6

431

430

53

–

55

35

68

53

69

Kiszenie słomy kukurydzianej
ilgotna słomy kukurydzianej zawiera
ona 3-4% cukru, co jest wystarczające
do prawidłowego przebiegi procesu fermentacyjnego, jeżeli zapewni się warunki beztlenowe.
Słomę należy pociąć na sieczkę o długości 1-2
cm, dokładnie ugnieść oraz zabezpieczyć folią
przed wsiąkaniem wody opadowej i obciążyć zużytymi oponami. Tylko dokładne rozdrobnienie
i ugniecenie daje gwarancję uzyskania kiszonki dobrej jakości, wolnej od kwasu masłowego,
o pH na poziomie 4,2.
Niestety zakiszenie słomy jest utrudnione ze
względu na mocne jej „sprężynowanie”, co uniemożliwia stworzenie idealnych warunków beztlenowych. Dlatego należy ją zakiszać z innymi
paszami o wysokiej zawartości wody. Można do
tego celu wykorzystać wysłodki buraczane, młóto browarniane, czy wywar gorzelniany. Dodatek
tych pasz powinien stanowić 30-40% zakiszanej
masy. Kiedyś dobrym dodatkiem do słomy były
liście buraków cukrowych zbierane metodą tradycyjną. Obecnie liście zbierane kombajnem nie
nadają się do zakiszania ze względu na duże zanieczyszczenie ziemia. Do zakiszanej masy zaleca się zastosować dodatek preparatu biologiczno-enzymatycznego np. POLMASIL PREMIUM.

Niemcy zalecają stosowanie preparatów chemicznych, zawierających kwas propionowy, propionian sodu i benzoesan sodu. Na Węgrzech słomę
kukurydzianą zakisza się z 2% dodatkiem melasy, rozcieńczonej wodą w stosunku 2 : 1. Dobrym
dodatkiem do zakiszania jest również mocznik
w ilości do 0,5% i 1% roztwór soli kuchennej.
Technika sporządzania kiszonki mieszanej
jest prosta. Na dno zbiornika przejazdowego nasypuje się warstwę pociętej słomy, o grubości
0,5 metra. Następnie nakłada się warstwę około
30 cm wysłodków buraczanych lub innych pasz
i dokładnie zgniata. Następna warstwa słomy
30-40 cm i 15-20 cm wysłodków. Kładąc na
przemian słomę i wysłodki, wypełnia się cały
zbiornik. Na wierzch należy położyć warstwę
wysłodków, dokładnie przykryć folią, co zabezpiecza przed wsiąkaniem wody opadowej. Jak
już wcześniej wspomniano dokładne ugniecenie
zakiszanej masy ma decydujący wpływ na jakość uzyskanej kiszonki. Sporządzanie kiszonki
w pryzmach podłużnych jest utrudnione, bowiem podczas jej ugniatania następuje rozsuwanie zakiszanej masy, przez co trudno jest zachować odpowiedni kształt i rozmiary. Dobre efekty
uzyskuje się przy zakiszaniu słomy w rękawach
foliowych.

W

Tabela 4. Skład chemiczny, strawność substancji organicznej i jakość kiszonki ze słomy kukurydzianej
sporządzonej z różnymi dodatkami (badania niemieckie)
Wyszczególnienie

Sucha
masa
(%)

Słoma po zbiorze bez dodatku

Zawartość w %
w świeżej masie

pH

Strawność
substancji
organicznej
(%)

–

–

49,7

1,6

1,5

5,9

56,3

32,1

1,2

1,7

5,4

54,2

4,9

33,3

2,9

1,2

5,2

50,8

4,5

30,7

2,6

1,5

5,1

52,1

Zawartość w % w suchej masie
popiół
surowy

białko
ogólne

włókno
surowe

mlekowy

octowy

41,3

13,2

4,6

32,4

–

Słoma kiszona bez dodatku

34,7

16,9

4,7

31,5

Słoma kiszona z dodatkiem
1,3% mocznika

37,5

16,4

6,2

Słoma kiszona z dodatkiem
KofasilLiquid*

36,4

14,9

Słoma kiszona z dodatkiem
KofaGrain**

37,0

20,5

*Kofasil Liquid – azotyn sodowy (NaNO2 ) urotropina [sześciometylenoczteroamina – (CH2)6N4]
** KofaGrain – kwas propionowy, propianian sodowy, benzoesan sodowy
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Tabela 5. Zawartość podstawowych składników pokarmowych w słomie kukurydzianej
Wyszczególnienie

Sucha
masa

Popiół
surowy

Substancja
organiczna

Białko
ogólne

Tłuszcz
surowy

Włókno
surowe

BNW

Liquidchemiczny,
– azotyn sodowy
(NaNO2substancji
) urotropina organicznej
[sześciometylenoczteroamina
– (CH2ze
)6N4słomy
]
Tabela*Kofasil
4. Skład
strawność
i jakość kiszonki
kukurydzianej
** KofaGrain
– kwas propionowy,
propianian (badania
sodowy, benzoesan
sodowy
sporządzonej
z różnymi dodatkami
niemieckie)

Zawartość w %
Strawność
Zawartość w % w suchej masie
Sucha
w świeżej masie
substancji
Wyszczególnienie
masa
pH
Tabela
5. Zawartość podstawowych
składników
pokarmowych
w słomie kukurydzianej
organicznej
popiół
białko
włókno
(%) Tabela 4. Skład chemiczny, strawność
mlekowysubstancji
octowy organicznej i jakość kiszonki ze
(%)
surowy
ogólne
surowe
Sucha
Popiół sporządzonej
Substancja
Białko
Tłuszcz (badania
Włóknoniemieckie)
z
różnymi
dodatkami
Wyszczególnienie
BNW
Słoma po zbiorze bez dodatku masa
41,3
13,2 organiczna
4,6
32,4
–
–
–
49,7
surowy
ogólne
surowy
surowe
Zawartość w %
Zawartość w % w suchej masie
Sucha
w świeżej mas
SłomaSkładnik
kiszona bez dodatku
34,7
16,9Wyszczególnienie
4,7
31,5
1,6
1,5
5,9
56,3
(g/kg)
320
48
272
26
9
94
143
masa
popiół
białko
włókno
(%)
mlekowy
oct
SłomaStrawność
kiszona z dodatkiem
(%)
–
–
–
44
63 surowy
37,5
16,4
6,2
32,1
1,2
1,773 ogólne
5,4 65 surowe
54,2

1,3% mocznika

Słoma po zbiorze bez dodatku
41,3
13,2
4,6
32,4
–
Słoma
kiszona
z dodatkiem
Wyniki
badań
składu chemicznego
i
jakości
je
wykorzystać
w
żywieniu
bydła,
owiec,
koni,
36,4 Słoma
14,9kiszona 4,9
33,3
2,9
1,2
5,2
50,8
bez dodatku
34,7
16,9
4,7
31,5
1,6
KofasilLiquid*
kiszonki
ze 6.słomy
kukurydzianej
sporządzonej
gęsi i kaczek. Skarmia się je po ześrutowaniu lub
Tabela
Wartość
pokarmowa kiszonej
słomy kukurydzianej
Słoma
kiszona
z dodatkiem
kiszona
z dodatkiem
zSłoma
różnymi
dodatkami
przedstawiono
w1tabeli
4. 4,5
pocięciu
zmieszaniu
37,5
16,4
32,1
37,0 W
20,5
30,7 na drobną
2,6 sieczkę
1,5 i po6,2
5,1
52,1naj- 1,2
kg
1,3%
mocznika
KofaGrain**

1

1

W tabeli
5 podano zawartość podstawowych
lepiej z sieczką z siana lub rozdrobnionymi okoWyszczególnienie
suchej
masy
Słoma[sześciometylenoczteroamina
kiszona
z dodatkiem
*Kofasil Liquid – azotyn sodowy (NaNO
) urotropina
– (CH2)6N4]
2
kiszonki
składników pokarmowych i ich strawność
w
powymi, wysłodkami
młótem. 2,9
36,4
14,9buraczanymi,
4,9
33,3
1
kiszonki
KofasilLiquid*
** KofaGrain – kwas propionowy, propianian sodowy,
benzoesan sodowy
kiszonce
ze
słomy
kukurydzianej
sporządzonej
Można
je
zakiszać
razem
ze
słomą
kukurydziaJPM
0,21 Słoma kiszona
0,69 z dodatkiem
37,0
20,5dodatkami.
4,5
30,7
2,6
1
z 2% dodatkiem melasy w warunkachKofaGrain**
polskich.
na i innymi wodnistymi
JPŻ
0,19
0,58
Tabela
5. Zawartość
podstawowych
składników
pokarmowych wSkład
słomie chemiczny
kukurydzianej
W świeżej
masie
tej kiszonki
było 2,65%
osadek i liści ulega zmianie,
BTJN
(g)
13,2 *Kofasil Liquid
41,3– azotyn sodowy (NaNO2 ) urotropina [sześciometylenoczteroamina – (CH2)6N4]
kwasu mlekowego i 0,75%
kwasuPopiół
octowego.
Nie
podobnie
jak słoma.
Wbenzoesan
tabeli 7sodowy
podano zawarSucha
Substancja
Tłuszcz
Włókno
** KofaGrain
– kwas Białko
propionowy,
propianian
sodowy,
Wyszczególnienie
BNW
BTJE w niej występowania
(g) masa 21,5
67,2
surowy
ogólne
surowy
surowe
stwierdzono
kwasuorganiczna
masłotość podstawowych
składników pokarmowych
wego.
pHtej kiszonki
4,2.48
i ich strawność.
Podane
Składnik
(g/kg) wynosiło
320
272
26
9
94 wartości
143dotyczą podsuTabela 5. Zawartość podstawowych składników pokarmowych w słomie kukurydzianej
WTabela
tabeli 7.6 Zawartość
przedstawiono
wartość
pokarmoszonych osadek i liści.
pokarmowych
Strawność
(%) składników
–
–
– i ich strawność
44
73Substancja 65 Białko
Sucha63 Popiół
Włókno
wą kiszonki ze słomy kukurydzianej Wyszczególnienie
według
Rozdrobnione
osadki
i liście w żywieniuTłuszcz
byZawartość (g/kg)
masa
surowy
organiczna
ogólne
surowy
surowe
Strawność
francuskiego
systemu INRA.
dła mlecznego mogą zastąpić około 50%, a dla
Wyszczególnienie
(%)
świeżej Składnik
masie
suchej masie
(g/kg)
320
48
272
26
9
94
Tabela 6. Wartość pokarmowa kiszonej słomy kukurydzianej opasowego 70% siana łąkowego w dawce poSucha masa
860
1000 (%)
- Dla gęsi zaleca się stosować dawkę
karmowej.
–
–
–
44
63
73
W 1 kgStrawność
100-200
g/sztuka/dzień,
zaś
dla
kaczek
30-50
g/
Popiół
surowy
26
30
Wyszczególnienie
suchej masy
kiszonki
sztuka dzień. Ponieważ osadki i liście zawierają
Substancja organiczna
834 kiszonki
970
57
Tabela 6. Wartość pokarmowa
kiszonej
słomyuzupełnić
kukurydzianej
mało białka,
należy
jego braki paszaJPM Białko ogólne
0,21
37 0,69
43 mi białkowymi
15
W 1lub
kg przez dodatek mocznika.
JPŻ Tłuszcz surowy
0,19
BTJN
(g)
13,2
Włókno surowe
BTJE
(g)
21,5
Bezazotowe wyciągowe

0,58
8 Wyszczególnienie
9
16
suchej masy
kiszonki
41,3
kiszonki
288
335
63
67,2
dr hab. Witold Podkówka,
JPM
0,21 prof. zw.0,69
501
583
57
dr
hab. Zbigniew Podkówka
JPŻ
0,19
0,58
JPM i liście okrywające kolby
0,49
0,57
Osadki
Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy
BTJN
(g)
13,2
41,3
Tabela 7. Zawartość składników pokarmowych
i ich strawność
W JPŻ
słomie kukurydzianej najwartościowsze
w Bydgoszczy
0,46
0,53
BTJE
(g) Strawność
21,5
67,2
Zawartość
(g/kg)
jako pasza są rdzenie kolb (osadki) i liście okryWyszczególnienie

(%)
masie
suchej masie
wające kolby. Niestety poświeżej
omłocie
i wyrzuceniu
ich
z młocarni
na pole, trudno
Sucha
masa
860je Tabela 7.1000
Zawartość składników
pokarmowych i ich strawność
zebrać,
gdyż maszyny stosowane
Popiół surowy
26
30
Zawartość (g/kg)
do zbioru słomy z pola praktycz- Wyszczególnienie
suchej masie
Substancja organiczna
834
970
57 świeżej masie
nie ich nie zbierają. Jest możliwy
Sucha masa
860
1000
Białko
ogólne
37
43
15
ich
odbiór
prosto z wytrząsacza
Popiół surowy
26
30
i Tłuszcz
sit kombajnów
surowy oraz przekazanie
8
9
16
ich
przenośnikami żmijkowymi Substancja organiczna
834
970
Włókno surowe
288
335
63
lub dmuchawą zamontowanymi
Białko ogólne
37
43
Bezazotowe
wyciągowe
501
583
57
na
kombajnach,
na towarzyszącą
Tłuszcz0,57
surowy
8
9
JPM
0,49
przyczepę.
Osadki i liście okrywowe0,46
sta- Włókno0,53
surowe
288
335
JPŻ
nowią około 15% suchej masy Bezazotowe wyciągowe
501
583
zbieranego plonu. Przy plonie 100
0,49
0,57
dt/ha ziarna o wilgotności 30%, JPM
0,46
0,53
uzyskuje się około 15dt/ha osa- JPŻ
dek i liści okrywających. Można
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Strawność
(%)

57
15
16
63
57
-
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Opryskiwacz samojezdny FarmGEM

Co nas wyróżnia?
Wiedza, wykonanie i doświadczenie.
Dzisiaj opryskiwacz jest najważniejszą maszyną
w gospodarstwie. Co raz częściej gospodarz zwraca
uwagę na precyzję oprysków, które wpływają na
jakość plonów oraz opłacalność upraw.
Już od 40 lat firma FarmGEM, początkowo jako
GEM Sprayers, a następnie FarmGEM LTD, oferuje
swoim klientom najwyższej jakości sprzęt rolniczy
do precyzyjnych zabiegów ochrony roślin. Historia
powstania firmy rozpoczyna się od 1984 roku pod
nazwą Gem Sprayers.

52

Najnowsza generacja belek polowych FarmGEM
charakteryzuje się sprawdzonym zawieszeniem
tłumiącym drgania oraz anty-odchyleniowym systemem, zapewniającym jej znakomitą stabilność. Belka
skonstruowana jest w pełni z wysoko rozciągliwej
stali, a zespawana konstrukcja kratowa zapewnia
wytrzymałość i trwałość bez nadmiernego ciężaru.
Unikatowa i niezwykle wytrzymała struktura belki
oraz rama użyta w opryskiwaczach FarmGEM pozwala
nam oferować Państwu 3-letnią gwarancję na konstrukcję metalową.
Oferujemy różne długości belki od 12 do 40 m
długości, pojemności od 2500 l do 6000, prześwit

KUKURYDZA
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Sapphire VT2 już dostępny w Polsce

w opryskiwaczach od 1,2 m do 2 m. Oprócz tego
każdy model opryskiwacza FarmGEM w standardowej kompletacji posiada rurki ze stali nierdzewnej
od 13 do 19 mm średnicy, co pozwala bez obaw
wykorzystywać płynne nawozy takie jak RSM®, który
zdobywa co raz większą popularność na polskim rynku
oraz belka posiada dodatkowe zabezpieczenie dysz
opryskowych.
Za stabilność opryskiwacza FarmGEM odpowiada
specjalnie opracowany kształt zbiornika polietylenowego, który został wytworzony technologią rotomouldingu oraz jego usytuowanie na ramie, co pozwala
bezpiecznie poruszać się jak po drogach polowych,
tak i po drogach publicznych. Jesteśmy jedynym producentem na polskim rynku, który proponuje swoim
klientom 3-letnią gwarancję na konstrukcję metalową
opryskiwaczy.
Wszystkie ruchome części zawiasowe wyposażone
są w łożyska smarowane oraz tuleje dla długiego oraz
bezproblemowego użytku.
Konstrukcja opryskiwacza umożliwia jego intuicyjne użytkowanie i zapewnia doskonałą kontrolę
podczas wykonywanych prac. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiały najwyższej klasy
gwarantują trwałość poszczególnych elementów
i niezawodności użytkowania.
Opryskiwacz samojezdny Sapphire VT2 jest
pojazdem unikalnym, zapewniającym 2-metrowy
prześwit pod podwoziem i przeznaczony dla rolników
uprawiających takie rośliny jak: kukurydza, słonecznik, rzepak, bawełna lub nawet choinki świąteczne.
Hydrauliczna regulacja rozstawu kół zastosowana
w opryskiwaczu Sapphire VT2 umożliwia zmianę rozstawu z 2,1 m na 3,2 m bez zatrzymywania maszyny.
Dwuzbiornikowy układ cieczy opryskowej o pojemności 4000 litrów umożliwia zamontowanie zbiorników w jednej linii z kołami opryskiwacza. Podczas
regulacji rozstawu kół, zbiorniki przemieszczają się razem z osiami, dzięki czemu unika się niszczenia upraw
i zapewnia doskonałą stabilność, pomimo tego, że
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prześwit nad opryskiwanymi roślinami wynosi 2,0 m.
Opryskiwacz jest standardowo wyposażony
w uniwersalną konsolę sterowniczą zintegrowaną
z prostym w obsłudze joystickiem sterującym, który umożliwia obsługę funkcji wykorzystywanych
podczas oprysku i jednoczesną kontrolę kierunku
i prędkości jazdy opryskiwacza. Joystick umożliwia
nawet składanie i rozkładanie belki opryskiwacza.
System przewodów rurowych “MAXImizer”
stanowi unikalne i proste rozwiązanie umożliwiające
rozcieńczanie środka chemicznego w opryskiwaczu. W systemie tym ograniczono ilość przewodów
giętkich i tym samym zmniejszono straty środka
chemicznego, który pozostaje niewykorzystany
w opryskiwaczu po zakończeniu oprysku. To rozwiązanie ogranicza również ilość wody potrzebnej
do czyszczenia systemu oraz przyspiesza proces
i pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas oprysku.
System kontroli cieczy opryskowej typu Fingertip umożliwia sterowanie systemem przewodów
rurowych opryskiwacza z fotela kierowcy. System
ten w znacznym stopniu upraszcza mycie i płukanie
opryskiwacza, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie
wydajności pracy operatora i ograniczenie strat środka chemicznego.
Pneumatyczne dysze odcinające zapewniają
natychmiastowe włączanie i wyłączanie oprysku,
bez żadnego opóźnienia, w celu uzyskania bardziej
precyzyjnego działania opryskiwacza na nawrotach.
Ten system nadaje się idealnie do zastosowania opcjonalnego układu sterowania sekcjami belki opryskiwacza z wykorzystaniem sygnału DGPS, który upraszcza
obsługę i w ogromnym stopniu poprawia dokładność
oprysku.
W razie pytań
prosimy o kontakt
z importerem
Moto-Agro.
www.moto-agro.pl
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Mocny system korzeniowy…
…sposobem na suszę
Sezon 2015 jest przykrym doświadczeniem dla hodowców kukurydzy. Przekonaliśmy się,
że jednak perturbacje pogodowe mogą obrócić w niwecz nasze starania, włożone w należyte
przygotowanie pola, zakup dobrego materiału siewnego, wysokie nawożenie, staranny wysiew,
pełną ochronę roślin. Wystarczy kilka-kilkanaście tygodni bez opadów deszczu, aby kukurydza
zareagowała gorszym zawiązywaniem ziarna w kolbach, mniejszym wypełnieniem ziarniaków
lub zamieraniem całych roślin. W sierpniu aż przykro było patrzeć, jak całe plantacje kukurydzy
zasychają w oczach.
ok 2015 należy uznać za jeden
z najgorszych dla kukurydzy,
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
Należy się spodziewać, że takie lata będą
się powtarzały. El Nino nam to zapewni,
niestety.
Nie należy jednak poddawać się
i rezygnować całkowicie z uprawy tej
rośliny, która jest dość opłacalna, przy
oczywiście plonach powyżej 7-8 ton
z hektara. Z sezonu 2015 należy wciągnąć
konstruktywne wnioski i je wykorzystać
w sezonie 2016. Należy zadbać o dobre
zaopatrzenie kukurydzy w wodę.
W tym momencie powinienem napisać o: uregulowaniu systemu melioracyjnego, zwiększeniu retencji wody przez
glebę (zawartość próchnicy, struktura
gleby, porowatość itp.), uprawie uproszczonej a nawet zerowej, mulczowaniu
pól, oraz o nawadnianiu kukurydzy (tak,
tak, w Polsce już wielu rolników poważnie do tego się przymierza). Wszystkie
te sposoby mają za zadanie zapewnić
odpowiednią ilość wody w glebie. Lecz
dobre zaopatrzenie kukurydzy w wodę
to nie tylko jej obecność w glebie, ale
i wydajność systemu, którym roślina
wodę pobiera. Czyli wielkość i sprawność działania systemu korzeniowego.
System korzeniowy kukurydzy, rosnącej
w sprzyjających warunkach środowiskowych sięga nawet do 2,5 m w głąb gleby,
korzenie mają zasięg około 0,9 do 1 metra
od osi łodygi.
Wielkość systemu korzeniowego
kukurydzy jest determinowany przez
genom rośliny. Zaś ekspresja genetyczna
cech warunkujących budowę systemu
korzeniowego zależy od warunków środowiska, szczególnie w początkowym
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okresie wegetacji. Początkowe fazy wzrostu systemu korzeniowego są kluczowe dla jego przyszłych
rozmiarów – horyzontalnych i wertykalnych.
Należy, więc wtedy już zadbać o jego prawidłowe odżywienie, stymulowanie i kształtowanie
sprzyjającego otoczenia dla korzeni.
Świadomość znaczenia tego organu kukurydzy i jego początkowego rozwoju legła u podstaw
opracowania unikalnego, a jednocześnie wysoce
specjalistycznego produktu do zastosowania
w celu zbudowania silnego systemu korzeniowego. Produktem, o którym jest mowa jest
SEMIGATOR 4D starter, który jest
pierwszym nawozem ukierunkowanym
na stymulację i ochronę systemu korzeniowego oraz ryzosfery. Tak, właśnie ryzosfery, albowiem korzenie nie rozwijają
się w próżni. Wokół rosnących korzeni
tworzy się specyficzne środowisko, bogate w wydzieliny korzeniowe, mikroorganizmy współpracujące z rośliną. Ryzosfera cechuje się bogactwem związków
organicznych i mineralnych, stabilnym
pH (lekko kwaśnym). Ryzosfera stanowi też naturalną barierę dla chorób,
które mogą atakować siewki kukurydzy.
SEMIGATOR został tak opracowany,
aby z jednej strony dostarczać młodym
roślinom składniki pokarmowe, z drugiej
stymulować wzrost elongacyjny korzeni,
a z trzeciej wspierać wtórzenie aktywnej
ryzosfery, jako optymalnego środowiska
dla wzrostu i aktywności korzeni. Można powiedzieć, że SEMIGATOR jest
czymś w rodzaju nawozu startowego, ale
w rzeczywistości jest czymś dużo bardziej skomplikowanym. Nawozy startowe zawierają składniki pokarmowe
(azot, fosfor, czasami mikroelementy),
czyli służą do żywienia rośliny. SEMIGATOR nie bez przyczyny ma dodane
4D do nazwy, bo składa się z czterech
komponentów dobranych na podstawie
szeregu badan naukowych:
– fosforan amonu – czyli składniki mineralne, które oprócz funkcji odżywczych są także stymulatorami wzrostu
korzeni (z tego jest znany fosfor, a jony
amonowe są najlepiej pobierane przez
młode rośliny kukurydzy)
1(48) 16

– AGROGEL® - azotowy nawóz organiczny,
zawierający także węgiel organiczny. Azot
i węgiel organiczny są dostępne dla roślin
i mikroorganizmów ryzosfery. To dzięki nim
następuje intensyfikacja namnażania tych
mikroorganizmów
– L-aminokwasy – są to znane już stymulatory procesów metabolicznych roślin, bakterii
i grzybów. Oprócz tego stanowią pulę gotowych związków organicznych, z których
korzystają korzenie młodych roślin kukurydzy
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– zeolit – zmikronizowany minerał, który oprócz tego, że
wnosi cenne minerały, z których korzysta roślina i organizmy ryzosfery, pełni rolę fizycznego ulepszacza gleby.
Zeolit jest znany z ogromnych zdolności sorpcyjnych,
a tutaj ta jego właściwość jest wykorzystana dla: sorpcji
wody i jej gromadzenia w pobliżu korzeni, wychwytywania
z roztworu glebowego tworzących się substancji szkodliwych dla wrażliwych korzonków.
Zaletą SEMIGATORA jest to, że jest to nawóz organiczno-mineralny (zawartość Corg>18%) więc nie powoduje zasolenia w pobliżu nasion, gdzie jest umieszczany. Takie ryzyko

SEMIGATOR 4D starter:
Azot całkowity:
9%
w tym
5% azot organiczny (aminowy)
4% azot amonowy NH3
Fosfor całkowity:
18% P2 O5
w tym
całkowicie rozpuszczalny
18% P2O5 w
cytrynianie amonu
17% P2O5

całkowicie rozpuszczalny w wodzie

Węgiel organiczny:

18% Corg

L -aminokwasy

12%

(z hydrolizy
enzymatycznej)

Zeolit, zmikronizowany
Wilgotność:

< 5% H2O

istnieje w przypadku innych nawozów
startowych. Ma postać mikrogranul,
o średnicy od 0,5 do 1 mm, barwy
ciemnozielonej.
SEMIGATOR 4D starter jest zalecany do umieszczania przy pomocy
aplikatora do siewu w rzędzie nasion
(tzw. nawożenie startowe ultrazlokalizowane). Zalecana dawka dla kukurydzy
wynosi od 10 do 30 kg/ha. Sugerujemy,
aby dawka nawozu była każdorazowo
konsultowana z Doradcą NaturalCrop
Poland (firmy, która wprowadza ten
produkt do obrotu), aby jak najlepiej
wykorzystać jego właściwości.
Produkt jest już dostępny, w poręcznych opakowanych 25 kg, u dystrybutorów współpracujących z NaturalCrop
Poland.
Polecam SEMIGATOR 4D starter jako jedno z narzędzi do ochrony
potencjału plonotwórczego kukurydzy,
szczególnie w perspektywie spodziewanych okresów suszy w 2016 r.
dr inż. Sylwester Lipski
www.naturalcrop.com
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Znaczenie nawożenia startowego
w uprawie kukurydzy
Kukurydza od kilku lat nie traci na popularności, a jej areał w Polsce kształtuje się na poziomie
około miliona hektarów i nawet niestabilne ceny ziarna nie skłaniają rolników do zastąpienia jej
innymi roślinami uprawnymi. Jej ogromny potencjał produkcyjny, możliwości hodowli różnych
form użytkowych oraz możność przystosowania się do specyfiki różnego siedliska, to źródła jej
ogromnego sukcesu.

K

ukurydzę z przeznaczeniem na
ziarno uprawia wiele gospodarstw towarowych, specjalizujących
się w produkcji roślinnej. Jej wysoka
tolerancja na uprawę w monokulturze,
słabsze wymagania glebowe sprawiają, że stała się interesującą pozycją,
szczególnie w płodozmianie gospodarstw wielkoobszarowych. Wiele
gospodarstw związanych z produkcją
zwierzęcą interesuje się uprawą kukurydzy na ziarno do zakiszenia w celu
jak najtańszego sposobu uzupełnienia
bazy paszowej. Wszystkie te przesłanki
sprowadzają się do tego, aby we własnym gospodarstwie wyprodukować
jak najwięcej własnej paszy dobrej
jakości, a wysoko plonująca kukurydza
z przeznaczeniem na kiszonkę lub na
ziarno idealnie się do tego celu nadaje.
Niestety, nie jest to jednak takie proste,
jakby mogłoby się wydawać.
Kukurydza jest rośliną wybitnie
ciepłolubną, pochodzi z Meksyku. Jak
większość roślin tropikalnych, może
ona w pewnych warunkach podwoić
wydajność fotosyntezy, wchodząc
w tzw. szlak fotosyntezy C4, co skutkuje również wyższą produkcją biomasy
– ma to kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokich plonów kukurydzy.
Jednak postęp hodowlany umożliwił
uprawę jej praktycznie w całym kraju,
poza terenami wysokogórskimi. Nie
oznacza to jednak, że kukurydza przestała być rośliną o wysokich wymaganiach cieplnych. Co prawda najnowsze
odmiany potrafią skiełkować już
w temperaturze 6oC, ale mimo wszystko największym problemem są duże
wahania temperatury oraz przymrozki
1(48) 16
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wiosną. Za absolutnie minimalną temperaturę
gleby podczas siewu należy przyjąć 6-8oC,
pamiętając jednak o tym, że minimalna temperatura dla wschodów i wykształcania organów
wegetatywnych wiosną to 10-12oC, a optymalna
to aż 15-20oC. Wiadomo jednak, że w polskich
warunkach nie mamy żadnej gwarancji, a wręcz
jest niewielkie prawdopodobieństwo tak ciepłej
wiosny.
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Jak można zminimalizować negatywny
wpływ ww. czynników na początkowy
rozwój kukurydzy?
zynników wpływających na start i rozwój początkowy kukurydzy jest wiele:
od dostępności wody związanej bezpośrednio
z terminem siewu, rodzajem gleby, stanowiskiem, przez właściwą agrotechnikę, głębokość
uprawy przedsiewnej, jakość siewu, po sprawy
związane z doborem odpowiedniej odmiany
i przede wszystkim nawożeniem –
przedsiewnym oraz ewentualnie pogłównym oraz dolistnym.
Mogłoby się wydawać, że nawożenie
przedsiewne ma niewielki wpływ na
początkowy rozwój tej rośliny, która
ilościowo najwięcej składników pokarmowych pobiera dopiero w fazie
zakrywania rzędów. Jest jednak inaczej. To właśnie nawożenie startowe
w dużym stopniu warunkuje właściwy
rozwój początkowy kukurydzy, jej
odporność na stresy oraz właściwe
pobieranie składników pokarmowych
i wody. Kukurydza na wyprodukowanie 1 t ziarna wraz z plonem zielonej masy pobiera ok. 20 kg N, 10 kg
P2O5, 25 kg K 2O, 3 kg S, 7 kg MgO,
20 g B i 40 g Zn. Jednak to nie ilość
składników, ale ich właściwa forma
i stała dostępność już od początku wegetacji determinuje rozwój kukurydzy.
Krytycznym momentem jest okres po
wschodach, kiedy roślina przestawia się
z odżywiania się z bielma ziarniaka na
odżywianie jej przez system korzeniowy. Bardzo często można zaobserwować wówczas, szczególnie w fazie 4-6
liścia, trudności z pobieraniem min.
fosforu objawiające się sinofioletowymi przebarwieniami postępującymi od
brzegów liści. Najczęściej dzieje się
tak na polach o nieuregulowanym pH
i przy chłodnej pogodzie, która w warunkach klimatycznych Polski często
zdarza się na przełomie maja i czerwca.
Problemy z dostępnością dla roślin tego
składnika już na początku wegetacji
mogą spowodować znaczny spadek
potencjału plonowania. Tymczasem
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fosfor jest pierwiastkiem absolutnie niezbędnym
w rozwoju nie tylko kukurydzy, ale i każdej innej
rośliny uprawnej. To głównie on w połączeniu
z wapniem i cynkiem odpowiada m.in. za szybki rozwój systemu korzeniowego kukurydzy.
Problemy z przyswajalnością tego składnika
na glebach kwaśnych mogą stanowić poważne
zagrożenie dla wzrostu i rozwoju tej rośliny. Drugim aspektem związanym z tym pierwiastkiem
jest szybko spadająca w tym czasie dostępność
tego komponentu w glebie po jego zastosowaniu. Rola fosforu nie kończy się,
bowiem na fazie początkowego wzrostu
roślin. Jest to również pierwiastek absolutnie niezbędny w tworzeniu organów
generatywnych, czyli tych, które dają
nam plon ziarna. Rośliny potrzebują,
więc fosforu, który po pierwsze będzie
maksymalnie dostępny niezależnie od
pH gleby, a po drugie takiego, którego
osiągalność będzie zapewniona podczas całego okresu wegetacji. Dlatego
w uprawie kukurydzy tak powszechne
stało się stosowanie aplikatorów do
wysiewu nawozów granulowanych,
które umożliwiają precyzyjne, zlokalizowane umieszczenie granul nawozu
w odległości jak kilku centymetrów od
wysiewanych nasion kukurydzy.
Współdziałanie chronionego przed
uwstecznianiem fosforu, wapnia i wysokiej dawki cynku w początkowym
okresie rozwoju kukurydzy jest nie
do przecenienia. Najmocniejszy efekt
działania tych składników widać pod
ziemią, w postaci szybko i mocno
rozwiniętego systemu korzeniowego.
A to właśnie system korzeniowy, który
powinien jak najmocniej wykształcić
się w początkowym okresie rozwoju,
będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie
szybko rosnącej rośliny w wodę i składniki mineralne. Szczególnie istotne jest
to w warunkach klimatycznych Polski,
gdzie nierzadko mamy do czynienia
z okresową suszą przypadającą najczęściej w okolicach lipca. Potas zastosowany przedsiewnie w formie nawozów
potasowych lub naturalnych powinien
być dostępny przez cały okres wegeta1(48) 16

cji, ponieważ pomaga on regulować gospodarkę
wodną roślin. Problemy z zaopatrzeniem w wodę,
a co za tym idzie z gospodarką wodną roślin
w tym okresie, mogą doprowadzić do drastycznego spadku plonu zarówno ziarna jak i zielonki.
Dalszym udoskonaleniem rzędowego wysiewu
nawozów staje się nawożenie ultrazlokalizowane.
Polegające na aplikacji nawozu bezpośrednio
z nasionami. Jest to innowacyjna metoda odżywiania kukurydzy już od pierwszych dni po
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wytworzeniu systemu korzeniowego. Osiąga się
to stosując nawóz w postaci mikrogranulatu,
używanego ze specjalnego aplikatora bezpośrednio do redlicy nasiennej. Dzięki temu składniki
pokarmowe trafiają w bezpośrednie sąsiedztwo
nasion, i mogą być dostępne już od początku
wegetacji roślin.
Mówiąc o nowych metodach nawożenia, czy
raczej odżywiania kukurydzy nie sposób nie
zauważyć jak zmieniają się dawki nawozów/ha.
W technologii tradycyjnej przy siewie rzutowym
w zależności od składu nawozu są to ilości ok
400kg/ha. Przy siewie zlokalizowanym, przy pomocy podsiewacza do nawozów granulowanych
są to ilości ok 150-250 kg/ha, a więc o połowę
mniejsze. Nawożenie ultrazlokalizowane, czyli
aplikacja mikrogranulatu polega na wysiewie już
tylko 20-25 kg nawozu/ha. Wbrew pozorom już

tak mała dawka może mieć ogromne znaczenie
dla wiosennego rozwoju kukurydzy, szczególnie
w trudnych, polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Nawożenie jest kosztochłonną
częścią uprawy kukurydzy, jednak, jeśli nie będziemy stosować skutecznych, specjalistycznych
rozwiązań „skrojonych na miarę” dla każdej
rośliny, nie uda się nam osiągać najwyższych
plonów, a co za tym idzie satysfakcji finansowej.
Nowoczesne odmiany kukurydzy, innowacyjne
nawożenie, połączone z właściwą agrotechniką
i ochroną powinny stanowić klucz do sukcesu
w uprawie tej rośliny w każdym gospodarstwie.
mgr inż. Paulina Topolińska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

COP 21: udział rolnictwa w zmniejszaniu emisji
gazów cieplarnianych. Przykład kukurydzy
Kukurydza, ze względu na jej fizjologię, jej potencjał produkcji biomasy, wydajność jej
fotosyntezy, jej zdolność do przetwarzania ścieków organicznych oraz jej wkład w ekonomię
paliw kopalnych poprzez metanizację i produkcję etanolu, przyczynia się w sposób efektywny
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Przede wszystkim jednak zaletą kukurydzy jest
gromadzenie węgla poprzez jego wiązanie w resztkach pożniwnych i przekazywanie do gleby,
i to jest jej największy potencjał zmniejszania emisji gazów.

G

azy cieplarniane (GHG, z ang. greenhouse gas) odgrywają dużą rolę w regulowaniu klimatu, pozwalając na utrzymanie średniej
temperatury na Ziemi na poziomie około 15°C
zamiast – 18°C. W gazach cieplarnianych występuje głownie metan (CH4), tlenek azotu (I) – N2O,
dwutlenek węgla (CO2) lub para wodna. Każdy
rodzaj gazu cieplarnianego ma inny wpływ na
ocieplenie. Efekt cieplarniany jest powodowany
głównie przez parę wodną i chmury (w 72%),
a także przez CO2 (w 28%).
Większość naukowców jest zgodna, że ocieplenie obserwowane od stu lat zaczyna wykraczać poza spotykane już w przeszłości granice
fluktuacji. Wyróżnia się ono także prędkością
z jaką ewoluują temperatury. Nawet jeśli obserwujemy lekką „przerwę” od początku lat 2000,
to koncentracja gazów cieplarnianych, a w szcze60

golności dwutlenku węgla, ciągle się zwiększa.
Dla ekspertów IPCC1, w ich raporcie z roku 2015,
piątym z kolei, pogląd, że przyczyną zjawiska jest
działalność człowieka wydaje się nie budzić już
wątpliwości. Modele klimatyczne opracowane
przez IPCC przewidują, według czterech scenariuszy, mniej lub bardziej pesymistycznych,
wzrost temperatury o 0,3°C do 4,8°C w okresie 2081-2100 w stosunku do średniej z okresu
1986-2005. W perspektywie utrzymania ocieplenia w skali światowej poniżej 2°C, należałoby
zmniejszyć dwukrotnie światową emisję gazów
cieplarnianych, a czterokrotnie emisję w krajach
rozwiniętych, co określa się mianem „czynnika
4”. Jest to główne wyzwanie 21. konferencji stron
1

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change
(Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu)
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„Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu”, zwanej w skrócie
COP 21, która będzie miała miejsce w Paryżu,
pod koniec roku 2015.
Całkowita emisja światowa była szacowana
w roku 2012 na 49 000 milionów ton równoważnika CO2, co odpowiada średnio 6 tonom
równoważnika CO2 na mieszkańca. Emisja „sektora ziemskiego” określanego skrótem „AFOLU”
i grupującego działalność rolniczą i efekty związane ze zmianą charakteru gruntów (w szczególności wylesianie) odpowiada za jedną czwartą całkowitej emisji (schemat na kolejnej stronie). Rolnictwo we właściwym tego słowa znaczeniu, z 11%
udziałem w emisji, odpowiada głównie za emisję
N2O (z powodu nawozów azotowych używanych
w uprawie) i metanu – CH4 (z powodu fermentacji w układzie pokarmowym przeżuwaczy).
Odnośnie emisji CO2, bilans upraw jest dalece
pozytywny ponieważ energia zużywana pośrednio (paliwa, produkcja nawozów) jest z nawiązką
równoważona przez „pompowanie” węgla dokonywane przez rośliny i wiązanie jego części
w glebie w postaci resztek pożniwnych.
Rolnictwo, problem czy rozwiązanie? Potencjał rolnictwa do ograniczania emisji gazów
cieplarnianych
olnictwo powinno uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów klimatycznych
i żywnościowych i ma ku temu środki. Musi
to robić bez narażania swojego potencjału produkcyjnego, ale również szeroko uwzględniając
wyzwania wynikające z ochrony środowiska.
Będzie to wymagało wprowadzania w życie
strategii zmniejszania emisji, a także adaptacji
przy użyciu wszystkich dostępnych środków
i rozwiazań technicznych, naukowych i agronomicznych.
Ostatni raport IPCC przypomina – i jest to
nowość – rolę jaką rolnictwo (i leśnictwo) mogą
odgrywać w absorbcji CO2. Poprzez czasowe
zatrzymywanie węgla w glebie, poprzez wykorzystanie biomateriałów oraz poprzez zastępowanie paliw kopalnych przez paliwa pochodzące
z biomasy. Rolnictwo, akwakultura, gospodarka leśna, branża drzewna i wykorzystanie
bioodpadów przekształcają energię słoneczną
na produkty zawierajace węgiel, odnawialne
i możliwe do przechowywania. Produkcja, zbiór
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Bilans emisji gazów cieplarnianych na świecie (źródło IPCC, 2014)

i przetwórstwo wszystkich tych „bio-produktów”
wymagają energii, ale eko-bilans tych działań
jest znacznie korzystniejszy niż eko-bilans tradycyjnych branż przemysłowych.
Zmiana praktyk rolniczych takich jak
zwiększenie produkcji biomasy (a zatem wychwytywanie i wiązanie węgla w zmienionych
warunkach klimatycznych), wybór odmian lepiej
znoszących suszę, optymalizacja nawadniania,
gromadzenie wody, zabiegi techniczne zużywające mniej energii i nawozów mineralnych, etc.
są przedmiotem działań badawczych.
Najważniejszy jest jednak prawdopodobnie potencjał składowania węgla w biomasie
i w glebie poprzez absorbcję resztek pożniwnych,
korzeni i ściółki liści leśnych, które dają duże
możliwości ograniczania emisji.
IPCC zanalizował po raz pierwszy całość
sektora emisji rolniczych, leśnych i glebowych.
Razem z udziałem branż wstępnej transformacji, sektor „ziemski” mogłby mieć 20% do 60%
udziału w zmniejszeniu emisji wszystkich gazów
cieplarnianych w skali planety do roku 2030.
W Europie udział ten mógłby stanowić jedną
czwartą zobowiązań przyjętych przez Europę
do zredukowania 40% jej emisji gazów cieplarnianych do roku 2030.
Kukurydza: potężna maszyna do związywania węgla
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ielkie uprawy są prawdziwymi zbiornikami węgla dzięki mechanizmowi
«pompowania» jakim jest fotosynteza. Pozwala
ona na pobieranie CO2 z atmosfery i gromadzenie go w postaci węgla organicznego oraz
wydzielanie tlenu do powietrza. Powstała w ten
sposób biomasa może być dalej zebrana z pola
(jako produkcja rolnicza), rozłożona w glebie
(mineralizacja) lub zatrzymana i gromadzona
w glebie (humifikacja). To gromadzenie może
trwać dłużej lub krócej w zależności od warunków otoczenia.
Kukurydza, podobnie jak sorgo i trzcina cukrowa, mają metabolizm (zwany „C4”), który
związuje więcej CO2 i produkuje więcej biomasy
zawierającej węgiel niż inne rośliny w przeliczeniu na hektar powierzchni. „Oszczędzają” one
znaczną część energii pochodzącej z fotosyntezy,
ponieważ nie zachodzi u nich fotooddychanie,
co jest formą adaptacji do funkcjonowania
w podwyższonch temperaturach. Wyjaśnia to
także lepszą efektywność w wykorzystaniu
wody i azotu. Z podstawowego równania fotosyntezy wynika również, że związywanie węgla
i produkcja tlenu idą w parze : przy plonie 10 t
ziarna na hektar, kukurydza produkuje również
10 ton O2 rocznie.
Bilans tego «pompowania» w warunkach
francuskich (plon kukurydzy 9,5 t/ha i pszenicy
7,7 t/ha) jest przedstawiony na następującym
wykresie.
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Biorąc pod uwagę plony każdej z upraw,
możliwe jest scharakteryzowanie efektu
„pompy węgla” dla ziaren/części roślin
zebranych z pola / resztek pożniwnych.
I tak w warunkach francuskich, przy plonie
kukurydzy 9,57 t/ha, intensywność pompy
jest wynikiem odejmowania całkowitej
ilości emisji obliczonej dzięki ACV (analiza
cyklu życia, żródło agriBalyses, Ademe,
Inra) zarówno bezpośredniej, na polu (-1,5:
paliwo) jak i pośredniej (-1,5 : produkcja
nawozów) od ilości związanej w biomasie
pozostającej na powiechchni (ziarno + zebrane części roślin), co daje netto 22 tony
zwiazanego równoważnika CO2 /ha/rok
(źródło: Arvalis 2015).
Składowanie węgla w glebie: kukurydza, ze
względu na produkcję biomasy i pozostawianie w glebie pozostałości pouprawowych, ma
ogromny potencjał pobierania węgla.
ierwszy metr gleby w skali światowej
zawiera między 1 500 a 2 400 miliardów
ton węgla organicznego (źródło: ADME2 – Francja). Zwiekszenie tej ilości, nawet niewielkie,
mogłoby odegrać rolę w ograniczaniu przepływu
gazów cieplarnianych do atmosfery. Na przykład,
zwiększenie o 4 promile (4/1000) ilości węgla
w glebie skompensowałoby całą światową emisję
gazów cieplarnianych pochodzącą z używania
węgla kopalnego.

P

2
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Istnieje związek między wydajnością biomasy jakiejś uprawy i zwiekszeniem ilości węgla
organicznego w glebie. Kukurydza ziarnowa
produkuje dużo biomasy : jednej tonie zebranego ziarna odpowiada prawie jedna tona biomasy
w postaci resztek pożniwnych na powierzchni
oraz korzeni. Jest to w skali europejskiej złoże
zawierające węgiel o masie 100 milionów ton. Co
więcej, resztek pożniwne kukurydzy zawierają
lignocelulozę o wysokim stosunku C/N (węgiel/
azot), bliskim 50. Cecha ta sprzyja powstawaniu
stabilnej próchnicy i umożliwia rozwój mikroorganizmów niezbędnych do rozkładu tych resztek.
Transformacja tego złoża w węgiel długotrwale
związany zależy także od sposobu obróbki resztek pożniwnych. Zastosowanie dobrych praktyk
rolniczych takich jak wczesne rozdrabnianie
resztek i ich przykrywanie warstwą gleby (mulching) pozwala na zwiększenie „wydajności” tej
transformacji. Ostatnie prace badawcze pokazują
natomiast, że na składowanie węgla (i bilans
gazów cieplarnianych) niewielki wpływ mają
praktyki obróbki ziemi. Oznacza to że, ważywszy
na różnorodność warunków, należy pozostać przy
praktykach najlepiej dostosowanych do warunków lokalnych.
W rezultacie uważa się, że roślina kukurydzy pozwala na długotrwałe związanie
w glebie w ciągu roku 2,2 ton równoważnika CO2 na hektar.
Zastąpić węgiel kopalny węglem organicznym
Równoważniki energetyczne pokazują, że
jedna tona biomasy roślinnej (słoma lub ziarno)
ma wartość energetyczną porównywalną do
jednej tony drewna lub do około pół tony paliwa kopalnego. Możliwości zastąpienia różnych
źródeł energii biomasą pochodzącą z upraw
rolniczych są liczne i są już wykorzystywane.
W Unii Europejskiej zbiory z 500 000 hektarów
(czyli 3,5% powierzchni uprawy kukurydzy
w Europie) służą do transformacji na etanol,
a zbiory z 900 000 hektarów (6% powierzchni)
do metanizacji, co odpowiada zastąpieniu 10 milionów ton równoważnika ropy naftowej. Zbiory
z 1 miliona hektarów kukurydzy są przetwarzane
przez europejski przemysł skrobiowy z czego
40% jest przeznaczanych na potrzeby inne niż
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żywieniowe. Jutro, łodygi kukurydzy mogłyby
być wykorzystywane do celów energetycznych
pod warunkiem rozstrzygnięcia, w zależności
od potrzeb i warunków glebowo-klimatycznych,
między takim zastosowaniem, a wiązaniem węgla
w glebie.
Zastąpienie paliw kopalnych przez agro-paliwa poprawia bilans środowiskowy. Wszystkie
domieszkowane biopaliwa przestrzegają kryteria
trwałości narzucone przez dyrektywę europejską
o „energiach odnawialnych” (2009/28/CE) przyjetą roku 2009. ADME przeprowadziła w roku 2010
kompletne studium Analizy Cyklu Życia paliw
pierwszej generacji używanych we Francji. Biopaliwa (biodisel i bioetanol) mają korzystniejszy
bilans energetyczny i emisji gazów cieplarnianych
niż paliwa pochodzenia kopalnego (olej napędowy
i benzyna).
Odnośnie kukurydzy, najnowsze oszacowania (PWC, 2014) pokazują, że emisja gazów
cieplarnianych przypadająca na 1 MJ energii pochodzącej z bioetanolu z kukurydzy
wynosi 39,9 g równoważnika C02, czyli
44,2% emisji spowodowanej zużyciem
benzyny (90,1 g równoważnika C02/MJ).
Z tego część emisji związana bezpośrednio
z uprawą wynosi 25,5 g (produkcja nawozów, straty N20), a część przypadająca na
właściwą produkcję etanolu wynosi 15 g
równoważnika C02. Warości te są spójne z
wynikami innych badań przeprowadzonych
przez ADME i ENR.

Rozwinięcie branży produkcji metanu na
bazie kukurydzy, podobnie jak w Niemczech,
jest czynnikiem zmniejszającym emisje gazów
cieplarnianych. Przykład Niemiec pokazuje, że
rozwój rolniczej branży produkcji metanu odpowiada na wiele wyzwań : walka z emisją gazów
cieplarnianych, zastępowanie źródeł energii,
waloryzowanie ścieków, konkurencyjność przedsiębiorstw rolniczych. Przykład niemiecki pokazuje także, że po wypróbowaniu wielu rozwiązań
okazało się, że zakiszanie kukurydzy jest zdecydowanie najlepszym, a więc najpowszechniej
stosowanym sposobem na metanizację, ponieważ
poza łatwością zbioru i składowania (dobra konserwacja), kukurydza jest także surowcem, który
dostarcza najwiecj energii z hektara, ze względu
na swoją produkcję biomasy: 22 do 26 000 kWh
wobec 1 000 do 15 000 kWh w przypadku trawy
i 12 do 15 000 kWh w przypadku zbóż.
Tona kukurydzy pozwala wyprodukować
100 m3 metanu. Ciepło spalania metanu
(CH4) wynosi 9,89 kWh na m3. Tona kukurydzy wydziela zatem potencjalnie 989
kWh energii w formie ciepła lub elektryczności, przy ogólnej sprawności procesu
szacowanej na 90% (różne źródła i Arvalis
2007):
Całkowita produkcja energii
989 kWh
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Nie cały węgiel zawarty kukurydzy jest
przekształcany na metan. Pozostała część węgla
pozostaje w dygestacie, który może byc używany jako nawóz. W dygestacie znajdują sie także
prawie wszystkie mineraly wchodzące w skład
substratu : fosfor, potas, a także azot. Jeśli nawóz
jest rozsiewany w postaci stałej, to ogranicza to
emisję zwiazaną ze stratami spowodowanymi
ulatnianiem się tych substancji.
KUKURYDZA
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Oszczędności na procesie suszenia celem
pogodzenia konkurencyjnosci z poprawą bilansu energetycznego kukurydzy ziarnowej.
raje, które stosują suszenie naturalne kukurydzy (jak Rumunia lub Ukraina) tracą
co prawda znaczny potencjał używając wcześniejszych odmian, aby móc dokonywać suszenia na
polu przed nadejściem zimy, ale oszczędzają za to
na kosztach suszenia i ograniczają użycie energii
pochodzącej z paliw kopalnych. Wzrost kosztu
suszenia ciąży na konkurencyjnosci kukurydzy
francuskiej. Jednak od 15 lat następuje postęp
w konstrukcji suszarni (opóźnione, powolne chłodzenie – „dryération”, odzyskiwanie gorącego
powietrza), dobrze rozumiane wykorzystanie
ocieplenia klimatycznego (wcześniejsze siewy,
ale niekoniecznie połączone ze zwiekszaniem
późności odmian, postęp genetyczny w dziedzinie
prędkości transferu w końcu cyklu odmian, etc ...)
pozwoliło na zmniejszenie stopnia wilgotnosci
w chwili zbiorów (średnio od 3 do 5 punktów od
15 lat) i kosztu suszenia. Jednakże równoczesny
spadek cen ziarna sprawił, że względny udział
suszenia w kosztach produkcji jest w dalszym
ciągu wysoki. Ograniczenie stosowania sztucznego suszenia nie jest więc dla branży jedynie
wyzwaniem klimatycznym.

K

Poza poprawą ogólnego bilansu branży
w zakresie suszenia i dekarbonizacji, możliwe są
inne drogi, jak rozwój gałęzi wykorzystujących
wilgotny surowiec. „Całe pociagi” przeznaczone
dla przemysłu skrobiowego (gdzie kukurydza
jest zraszana) transportują obecnie kukurydzę
wilgotną. Podobnie, szybkie rozpowszechnianie
przechowywania ziarna w postaci wilgotnej,
zakiszonej lub zobojętnionej (CCM-Corn COM
Mix) dla trzody chlewnej, a ostatnio także dla
buhajków, eliminuje koszty ekonomiczne i środowiskowe związane z suszeniem. We Francji
powierzchnia zasiewów przeznaczonych do
wykorzystania w postaci wilgotnej przekracza
150 000 hektarow.
Rozsądna intensyfikacja upraw jest korzystna z punktu widzenia wiazania węgla
i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
ntensyfikacja poprawia efektywność wykorzystania środków produkcji i jest najlepszą
sojuszniczką w ograniczniu emisji gazów cieplarnianych. Wzrost i zabezpieczenie plonów dzięki
irygacji i postępowi genetycznemu prowadzą do
zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Odporność roślin na stres, na szkodniki i choroby
pozwala na utrzymanie funkcjonowania fotosyntezy i poprawia bilans węglowy ekosystemów.

I

Kukurydza, czempion najmniejszych emisji
na wyprodukowaną tonę: emisje gazów
cieplarnianych różnych upraw na hektar (na
niebiesko) i na tonę produkcji (na czerwono)
wyrażone w kilogramach równoważnika
CO2 (źródło: Arvalis).
3000

Legenda:
Emisja gazów cieplarnianych w kg równ. CO2/ha
Emisja gazów cieplarnianych w kg równ. CO2 / 10 t
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Kukurydza: strategie adaptacji są już wprowadzane
dnośnie upraw, a w szczególności uprawy
kukurydzy, wprowadzane są już strategie
adaptacji takie jak „strategie unikania” polegające
na coraz wcześniejszym siewie oraz zwiekszaniu
efektywności wykorzystania wody i azotu; inne,
jak tworzenie rezerw wody dla celów nawadniania, precyzyjne rolnictwo, przejmą pałeczkę.
Najbardziej oczekiwane postępy pozwalające na
przystosowanie roślin do zmian klimatycznch
będą jednak pochodziły z genetyki.

O

Genetyka na służbie adaptacji do zmian
klimatycznych.
ostęp genetyczny dotyczący rośliny kukurydzy jest ciągły i ma długą historię, ale od
stu lat, wraz z wprowadzeniem zjawiska hybrydyzacji, przyspieszył i od tamtej pory utrzymuje
stałą prędkość ponad 1% rocznie. Skierowany
głównie na plon, postęp ten pozwolił na stałą poprawę efektywności rośliny, aż do uczynienia jej
najbardziej wydajną ze wszystkich uprawianych
roślin. Próba uczynienia z kukurydzy rośliny najbardziej bogatej w azot (były takie pokusy) może
się powieść tylko kosztem efektywności fotosynetycznej rośliny w produkcji biomasy. Dobrze
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pojęte wykorzystywanie cech każdej uprawy dla
celów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianch
(a w szczegolności CO2) prowadzi do wniosku
o konieczności utrzymania szybkiego tempa
postępu genetycznego w dziedzinie produkcji
biomasy z kukurydzy.
Głównym celem gigantycznych środków
publicznych i prywatnych przeznaczonych na
poprawę odmian kukurydzy jest adaptacja rośliny do zmian klimatycznych : poprawa wydajności w warunkach stresu wodnego, tolerancja
na zimno pozwalająca na wcześniejsze siewy
i stosowanie strategii unikania, końcowa prędkość
wypełniania („dry down”), celem ułatwienia naturalnego suszenia na polu, przed zbiorem. Cały
zespół nowoczesnych technik selekcji roślinnej,
określany mianem selekcji genomicznej daje
zdaniem naukowców nadzieję na potrojenie postępu genetycznego kukurydzy w nadchodzących
latach. Stanie się to z pożytkiem dla środowiska
naturalnego.
Konkluzja
idać więc, że to jej własne zalety czynią
z kukurydzy wydajną uprawę, która
będzie się coraz bardziej przyczyniała do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wydajność
w dziedzinie produkcji biomasy, czyli efekt
pompy węgla, efektywność fotosyntezy, zdolność
do wykorzystywania nawozów organicznych,
zastosowanie w wielu branżach przetwórczych
(zwierzęcych i roślinnych), pozwalają kukurydzy
na odgrywanie roli na wielu polach: zmniejszanie
emisji, wiązanie węgla, przystosowywanie praktyk uprawowych i efektywność wykorzystania
środków do produkcji, zastępowanie energii pochodzącej z paliw kopalnych, jakość powietrza.
Naturalnie przystosowana do najbardziej prawdopodobnych konsekwencji ocieplenia (wzrost
temperatur, koncentracja CO2), kukurydza będzie
dalej adaptowała się do coraz dłuższych okresów
niedoboru wody dzięki postępowi genetycznemu.
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Ochrona kukurydzy po ewentualnym wycofaniu niektórych
substancji czynnych środków ochrony roślin
Przed dziesięcioma laty miała miejsce akcja przeglądu i wycofań wielu substancji stosowanych
w ochronie roślin. Jej skutkiem było zniknięcie z rynku wielu znanych i powszechnie stosowanych środków. Nie negując celowości wycofania przynajmniej niektórych z nich, trzeba wyraźnie
stwierdzić, że tego typu działania powinny być ewolucyjne, a nie rewolucyjne.
asowe i realizowane w krótkim terliczba od lat 90. XX wieku znacznie wzrosła,
minie wycofanie licznych preparatów
a jednocześnie gwałtownie zaczęła zwiększać
służących ograniczeniu występowania agrofaliczba odpornych chwastów. Odporność na
gów, odbyło się i odbywać się będzie kosztem
te powszechnie obecnie stosowane herbicydy
producentów, którzy w większym stopniu
stwierdza się wśród 111 biotypów chwastów,
zmuszeni będą do kupowania najnowszych subw tym wśród 8 gatunków występujących na testancje i formulacji, które najczęściej obarczone
renie naszego kraju (włącznie z miotłą zbożową).
są wyższą ceną – tzw. „ceną nowości”. WycoOd 1 grudnia 2013 r. Unia Europejska wprofanie dotychczas stosowanego herbicydu np.
wadziła czasowy zakaz stosowania zapraw
w kukurydzy, to nie tylko konieczność sięgnięcie
nasiennych przeciwko szkodnikom: kukurydzy.
po inne herbicydy, zwykle bardziej kosztowne,
Zakaz ten dotyczy grupy insektycydów, naleale często także ograniczona skuteczność chważących do neonikotynoidów i chloronikotynyli,
stobójcza oraz popełniane w praktyce polowej
które zawierają substancje czynne: chlotianibłędy. Po części mogą być one winą rolnika, ale
dyna, imidachlopryd i tiachlopryd. Zakaz ten
niekiedy obarczają też producentów środka. Dla
został opublikowany w Rozporządzeniu Komisji
przykładu podczas szybkiego wprowadzania
UE nr 485 z 24 maja 2013 r. po rocznej dyskusji
środków sulfonylomocznikowych w kukurydzy,
nad celowością wprowadzenia tych ograniczeń
brak było jednoznacznych ostrzeżeń o ich fitoi będzie obowiązywał przez minimum 2 lata.
toksyczności dla rośliny uprawnej w pewnych
Po tym okresie Unia Europejska przeanalizuje
warunkach pogodowych, co skutkowało dużymi
skutki zakazu i może cofnąć zakaz stosowania
niekiedy szkodami na konkretnych polach.
neonikotynoidów i chloronikotynyli. Aktualnie
Kolejne plany Komisji Europejskiej dotyczące
zakaz ten dalej obowiązuje i raczej nie zostanie
wycofania kolejnych licznych substancji czynwycofany. Wycofanie zapraw nasiennych sponych z użycia powodować będzie wzrost zagrowodowało, że ochrona chemiczna wielu roślin
żenia poprzez nasilające się zjawisko odporności
w okresie czy to jesiennej czy jesiennej wegetacji
wśród agrofagów. Wbrew obiegowym opiniom,
zwiększyła się, bo zamiast zaprawiania praktyka
zjawisko uodparniania się chwastów, chorób czy
rolnicza musi stosować kilkukrotne nawet opryszkodników nie jest wywoływane bezpośrednio
skiwanie roślin, co jest sprzeczne z integrowaną
przez konkretne środki ochrony roślin, ale wyochroną roślin oraz podnosi koszty ochrony.
nika ze stosowania pokrewnych środków, przy
Aktualnie Unia Europejska przymierza się do
jednoczesnym zaniechaniu metod zapobiegawcałkowitego wycofania chloronikotynyli i neoniczych oraz agrotechnicznych. Wprawdzie obowiązkowe wdrożenie Integro- Tabela 1. Liczba zarejestrowanych środków do ochrony roślin kukurydzy
Po ewentualnym
wanej Ochrony Roślin sytuację nieco
Aktualna
Wyszczególnienie
wycofaniu
rejestracja
poprawiło, tym niemniej znaczące
substancji czynnych
ograniczenie puli dostępnych rolnikowi
Fungicydy nalistne i zaprawy
9
3
substancji czynnych skutkować będzie
Herbicydy
148
89
stosunkowo częstym stosowaniem
Insektycydy nalistne i zaprawy
12
4
tych najlepiej sprawdzających się, jak
Moluskocydy
1
1
też rejestracją przez firmy chemiczne
Regulatory wzrostu
1
1
kolejnych substancji z tej samej grupy
Repelenty
2
2
chemicznej. Takim przykładem są herŁącznie
173
100
bicydy sulfonylomocznikowe, których
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Tabela
2. Zaprawy nasienne stosowane w Polsce do
ochrony kukurydzy

Po

67

Łącznie

173

100

kotynoidów (oprócz acetamiprydu), ze względu
Tabela 2. Zaprawy nasienne stosowane w Polsce do
ochrony kukurydzy
na negatywne oddziaływanie na pszczoły i inne
Po
zapylacze. Jest jednak bardzo dużo opinii, wg
ewentualnym
których stosowanie zapraw nasiennych zawieZaprawy
Aktualna
wycofaniu
nasienne
rejestracja
rających neonikotynoidy i chloronikotynyle nie
substancji
wpływa ujemnie na zapylacze. Oprócz neonikoczynnych
tynoidów Unia Europejska chce usunąć z listy
Choroby grzybowe
5
1
substancji czynnych środków ochrony roślin
Szkodniki
1
0
wiele związków, które są stosowane w uprawach
Łącznie
6
1
wielu roslin. Jako jedną z przyczyn podaje się domniemane ujemne oddziaływanie tych substancji
jedna zaprawa nasienna do ochrony kukurydzy
Tabela
3. Substancje
czynne
fungicydów,
mogą(tab.
zostać wycofane z
na środowisko oraz przypuszczenia, że mogą
– służaca
ochronie
przed
zgorzeląktóre
siewek
zaburzać gospodarkę hormonalną człowieka.
3), co Grupy
jest sprzeczne zSubstancje
zasadmi integrowanej
Zareje
chemiczne
czynne
Proces wycofywania niektórych podstawoochrony. Zaprawy te rozwiązywały problemy
Ditiokarbaminiany
Do zaprawiania: Flowsan
wych substancji ochronnych dotyczyć będzie
ze
zgorzelami jak itiuram
szkodnikami niszczącymi
epoksykonazol
Do opryskiwania:
Retengo
również kukurydzy. Po ewentualnym wycofaniu
nasiona i kiełki. W przypadku
ich braku,
trzeba
wielu substancji czynnych środków ochrony
będzie
kilku-kilkudziesięciu
Triazole niekiedy zamiast
propikonazol
Do opryskiwania: Quilt Xc
roślin (tab. 1), prowadzenie prawidłowej i nogramów substancjitritikonazol
stosownej w zaprawie
na
Do zaprawiania:
Alios 300
woczesnej
produkcji
będzie
bardzo
utrudnione.
1
hektar,
stosować
kilkakrotne
opryski,
podczas
Tabela 1. Liczba zarejestrowanych środków do ochrony roślin kukurydzy
Największe zmiany mogą dotyczyć fungicyktórych zużywa się wielokrotnie więcej innych
Po ewentualnym
Aktualna
dów, po wycofaniu
triazoli. Liczba fungicydów
środków, często bardziej toksycznych i mniej
Wyszczególnienie
wycofaniu
rejestracja
czynnych
zmniejszy się o 70%, herbicydów będzie mniej substancji
skutecznych.
Konieczne może być też zwiękFungicydy
i zaprawy zostanie9 tylko
3
o ponad
40%, analistne
insektycydów
szenie
normy wysiewu nasion i podwyższenia
Herbicydy
148
89
30% (tab.
1). Zmniejszona liczba substancji
kosztów
produkcji.
czynnych
wpłynie
negatywnie
na
prawidłową
Insektycydy nalistne i zaprawy
12
4Po wycofaniu triazoli, liczba fungicydów naochronę,
gdyż
nie
będzie
można
racjonalnie
stolistnych
może zostać zmniejszona do 2 preparaMoluskocydy
1
1
sować przemiennie
różnych grup chemicznych
tów
Regulatory wzrostu
1
1 (tab. 3), co uniemożliwi prawidłową ochronę
środków
o
odmiennych
mechanizmach
działaroślin
przed chorobami. Spowoduje to m.in.
Repelenty
2
2
nia (tab. 3-5). Spowoduje to szybkie powstanie
wzrost zagrożenia przez mikotoksyny, które są
Łącznie
173
100
odporności agrofagów na stosowane środki
bardzo szkodliwe, a niekiedy nawet rakotwórcze.
ochrony roślin.
Szeroki rozstaw rzędów, mała liczba roślin
Ze
środków
służących
do zaprawiania
ziarnado
Tabela
2. Zaprawy
nasienne
stosowane w Polsce
na jednostce powierzchni i późne zakrycie
ochrony kukurydzy
siewnego, wycofany
prawdopodobnie będzie
międzyrzędzi powodują, ze kukurydza przez
Po
tiuram będący składnikiem zapraw do zwalokoło 2 miesiące od siewu nie stanowi żadnej
ewentualnym
czania grzybowych
zgorzeli
siewek (tab.
2-3).
konkurencji dla chwastów. Nierzadkie jest rówZaprawy
Aktualna
wycofaniu
nasienne
rejestracja
Na liście znalazł się też metiokarb, składnik
nież tzw. wtórne zachwaszczenie będące skutsubstancji
zaprawy Mesurol (tab. 4), jedynej pozostałej
dziś
czynnych
kiem zbyt krótkiego działania zastosowanych
Choroby
grzybowe
5
1
zaprawy
insektycydowej.
Po wycofaniu
tiuramu
herbicydów. Dlatego też konieczny jest szeroki
(3 zapraw)
i triazoli (1 zaprawa),
wachlarz herbicydów, zarówno dla stosowania
Szkodniki
1 a także metio0
karbu, neonikotynoidów
oraz6 chloronikotynyli
przedwschodowego, w fazie 2-4 liści jak też
Łącznie
1
w Polsce i innych krajach UE, będzie tylko
późnego stosowania – przed zakryciem rzędów.
Tabela 3. Substancje czynne fungicydów, które mogą zostać wycofane z ochrony kukurydzy w Polsce
Grupy
chemiczne

Ditiokarbaminiany
Triazole

68

Substancje
czynne

Zarejestrowane fungicydy

tiuram

Do zaprawiania: Flowsan FS, Savox T 500 FS, Vitavax 200 FS

epoksykonazol

Do opryskiwania: Retengo Plus 183 SE

propikonazol

Do opryskiwania: Quilt Xcel 263,8 SE

tritikonazol

Do zaprawiania: Alios 300 FS
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Tabela 4. Substancje czynne insektycydów, które mogą zostać wycofane z ochrony kukurydzy w Polsce
Grupy
chemiczne

Substancje
czynne

Zarejestrowane insektycydy

Chloronikotynyle

tiachlopryd

Do opryskiwania: Proteus 110 OD

Karbaminiany

metiokarb

Do zaprawiania : Mesurol 500 FS

Pyretroidy

lambda-cyhalotryna

Do opryskiwania: Arkan 050 CS, Karate 2,5 WG, Karate Zeon 050 CS,
Lambda Ce 050 CS, Sparviero, Wojownik 050 CS

Tabela 5. Substancje czynne herbicydów, które mogą zostać wycofane z ochrony kukurydzy w Polsce
Grupy
chemiczne

Substancje
czynne

Zarejestrowane herbicydy

Acetamidy

dimetenamid P

Wing P 462,5 EC

Chloroacetamidy

metolachlor - S

Camix 560 SE,Dual Gold 960 EC, Lumax 537,5 SE

Dinitraniliny

pendimetalina

Jet-Pendy 330 EC, Pendigan 330 EC, Spectrum Plus, Stomp 400 SC,
Wing P 462 EC, Yellow Hammer 330 EC

Kwasy
aminofosforowe

glifosat

Pochodne mocznika

linuron

Triazyny

terbutylazyna

Dominator 360 SE, Dominator Green 360 SL, Dominator HL 480 SL,
Envision 450 SL, Glifocyd 360 SL, Glyfos 360 SL, Rogosat Agro 360
SL, Roundup 360 Plus, Roundup Active 360, Roundup Flex 480,
Roundup Trans Energy 450 SL
Afalon Dyspersyjny 450 SC, Dongola 450 SC, Linur 450 SC, Linurex
500 SC, Nightjar C 450 SC
Calaris 400 SC, Click 500 SC, Cornmax 340 SE, Korn 340 SE, Kukugran
340 SE, Lumax 537,5 SE, Maizgard 340 SE, Maxikorn 340 SE,
Prewenter 340 SE, Successor T 550 SE, Zeagran 340 SE, Zorba 340 SE

Planowane zmiany w asortymencie herbicydowych substancji czynnych praktycznie wyeliminują zdecydowaną większość herbicydów
stosowanych zaraz po siewie, a przed wzejściem
chwastów (tab. 4). Co gorsza eliminacja dotyczy
też S-metolachloru, która jest jedyną substancją
możliwą do przedsiewnego wymieszania z glebą,
co w warunkach suszy zapewnia pełną skuteczność zwalczania najgroźniejszych dla kukurydzy
chwastów prosowatych. Możliwości zwalczania
chwastów będą ograniczone, gdyż przewiduje się wycofanie również glifosatu (Roundup
i generyki), który stosowany jest do zwalczania
chwastów przed wschodami kukurydzy jak
i przed i po zbiorach.

Podsumowanie
wentualne wycofanie substancji czynnych
insektycydów, fungicydów i herbicydów,
spowoduje problemy z prawidłową realizacją
integrowanej ochrony roślin. Ochrona roślin
będzie bardzo trudna, gdyż wiele szkodników,
chorób i chwastów nie będzie można zwalczać.
Wzrosną koszty ochrony roślin, gdyż zamienniki
są droższe oraz będą większe problemy i odpornością agrofagów na preparaty. Zwalczanie wielu
agrofagów kukurydzy będzie utrudnione a nawet
niemożliwe. Również może wzrosnąć nielegalne stosowanie środków ochrony roślin, co jest
sprzeczne z przepisami prawa w Polsce i UE.

E

prof. dr hab. Marek Mrówczyński
prof. dr hab. Tadeusz Michalski
inż. Henryk Wachowiak
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Sorgo – nie tylko na cele paszowe

Sorgo jest jednoroczną trawą z rodziny prosowatych o typie fotosyntezy C4 i pod wieloma
względami jest bardziej wartościowe niż inne rośliny uprawne. Zawdzięcza to przede wszystkim
odporności na stres deficytu wody i zasolenia, niewielkim wymaganiom pokarmowym, dużym
możliwościom adaptacyjnym oraz wysokiemu potencjałowi plonowania.
ak dotąd do Krajowego Rejestru nie zostaSpalanie to jeden z najbardziej rozpowszechła wpisana żadna odmiana sorgo, co nie
nionych procesów pozyskiwania energii z biomaoznacza jednak, braku możliwości uprawy tej
sy, a podstawowym parametrem termofizycznym
rośliny przez rolników w naszym kraju. Mogą
decydującym o jego efektywności jest ilość
oni bowiem korzystać z odmian zarejestrowanych
uzyskiwanej energii. Świeżo ścięte rośliny sorga
w innych krajach i znajdujących się w Wspólnocharakteryzują się znaczną wilgotnością na poziotowym Katalogu (Common catalogue of variemie od 70 do 80%, co bezpośrednio przekłada się
ties of agricultural plant species – CCA), który
na ich niską wartość opałową. W związku z tym
oferuje szeroką gamę 250 odmian tego gatunku.
w celu uzyskania pożądanych parametrów spalaWśród nich można wyróżnić m.in. wysoko ronia i określonej wartości energetycznej surowca,
snące odmiany sorga cukrowego, niskie odmiany
biomasę należy dosuszać. Wobec tego – w ramach
uprawiane na ziarno czy też mieszańce sorga
sprzyjających warunków pogodowych – zalecane
i trawy sudańskiej. Przed hodowcami aktualne jest
jest po skoszeniu pozostawienie roślin na polu na
wyzwanie polegające na uzyskaniu odmian sorga
okres od 7 do 14 dni. Zabieg ten pozwala na obmożliwie najlepiej dostosowanych do specyficzniżenie wilgotności do poziomu 20%. Następnie
nych warunków klimatycznych. Prace hodowlane
sorgo należy zbelować bądź zrębkować i podukierunkowane są m.in. na dopracowanie takich
dać procesowi spalania uzyskując około 15 MJ
cech jak tolerancja na chłód oraz dostosowanie do
z 1 tony biomasy.
warunków cieplnych i świetlnych umożliwiające
Sorgo jako roślina łatwo kisząca się może być
zawiązywanie i dojrzewanie ziarna w klimacie
z powodzeniem wykorzystywane w procesie
chłodniejszym.
fermentacji metanowej do produkcji biopaliwa
Dotychczasowy postęp hodowlany umożliwił
gazowego – metanu. Potencjał produkcji metaekspansję tego tropikalnego gatunku, pochodząnu z sorga jest uznawany za wysoki. Z 1 tony
cego z Afryki Wschodniej, w rejony o chłodniejkiszonki można uzyskać ok. 110 m3 biogazu
o zawartości metanu na poziomie 50-70%. Zbiór
szym klimacie. W warunkach klimatu umiarkona kiszonkę wykonuje się sieczkarnią polową,
wanego głównym kierunkiem jego wykorzystania
w jak najpóźniejszym terminie, ale przed nadejsą cele paszowe. Kiszonka z sorga jest uznawana
ściem jesiennych przymrozków. Przebieg ferza wartościowe uzupełnienie kiszonki z kukumentacji metanowej z kiszonki sorga zależny jest
rydzy będącej podstawową paszą objętościową
od wielu parametrów m.in. od długości sieczki.
w żywieniu bydła w naszym kraju.
W świetle wyników badań zalecać należy kiW skali globalnej sorgo jest rośliną o szerokim
szonkę o długości sieczki nie dłuższej niż 25-30
spektrum zastosowania. W ostatnich latach prómm, która cechuje się największą stabilnością,
buje się wykorzystać sorgo na inne cele i jest jedwykazuje wysoką wydajność biogazu oraz wynym z najbardziej obiecujących gatunków roślin
soką procentową zawartość metanu w biogazie.
energetycznych. Uprawa z takim przeznaczeniem
Do produkcji biogazu szczególnie przydatne
budzi coraz większe zainteresowanie zarówno na
są odmiany wytwarzające duże ilości ziarna.
świecie, jak i w kraju. Wykorzystanie biomasy
Plon biomasy z takich odmian jest mniejszy,
sorga jako substratu do wytwarzania tzw. „zieloale większa zawartość suchej masy pozwala na
nej energii” należy rozpatrywać dwukierunkowo.
uzyskanie porównywalnych ilości metanu, co z
Po pierwsze może być ona bezpośrednio spalana
dobrej jakości kiszonki z kukurydzy. Wydajność
jako paliwo stałe na potrzeby produkcji energii
biogazu z sorga ziarnowego jest większa o 25-30%
cieplnej lub elektrycznej, po drugie może być podw porównaniu do odmian sorga cukrowego.
dawana procesom fermentacji celem otrzymania
Wyniki obliczeń ekonomistów uwzględniające
paliwa ciekłego lub gazowego.

J
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wzajemne relacje pomiędzy wartością wyprodukowanej kiszonki z sorga a kosztami poniesionymi na jej wytworzenie wskazują, że uprawa tego
gatunku w naszym kraju z przeznaczeniem na
produkcję biogazu jest efektywna ekonomicznie.
Kiszonka z sorga wraz z surowcem kiszonkowym z kukurydzy może w połączeniu z gnojowicą stanowić wartościowy kosubstrat w biogazowniach rolniczych. Część specjalistów zwraca
uwagę na problem znacznej zmienności wielkości
plonów sorga w zależności od warunków atmosferycznych. Ta niestabilność może utrudniać
organizację produkcji na poziomie gospodarstwa
rolnego z racji zmiennych relacji popytowo-podażowych w odniesieniu do kiszonki z sorga. Może
stanowić ponadto źródło potencjalnych trudności
w zakresie efektywnego planowania bazy surowcowej na poziomie biogazowni.
Paliwem przyszłości obok wspomnianego
metanu jest również bioetanol, który w skali
globalnej produkowany jest głównie z trzciny
cukrowej (w Brazylii) oraz z kukurydzy (w USA
i Kanadzie). Wykorzystanie sorga na ten cel
ma obecnie zdecydowanie mniejsze znaczenie,
choć w ostatnich latach możliwość wytwarzania

bioetanolu z sorga zyskuje coraz większe grono
zwolenników. W przyszłości może stanowić, na
arenie międzynarodowej, gatunek alternatywny
dla trzciny cukrowej. Przemawia za tym większa
odporność na suszę, 3-krotnie niższy koszt uprawy oraz większa zawartość cukrów redukujących.
Sorgo cukrowe należy rozpatrywać jako źródło
trzech niezależnych substratów, mogących służyć
do produkcji bioetanolu: sok łodyg zawierający
łatwo fermentujące cukry, biomasa pozostała po
wyciśnięciu soku (ang. bagasse) i liście bogate
w związki ligninocelulozowe oraz ziarno, w którym zmagazynowana jest skrobia.
Z jednej tony świeżej masy łodyg można
pozyskać od 700 do 800 kg soku. Zawartość
cukrów fermentujących w soku kształtuje się na
poziomie od 16 do 23%, wśród nich znaczenie
mają sacharoza oraz cukry redukujące: glukoza
i fruktoza. Rośliny zbiera są w fazie dojrzałości
mleczno-woskowej ziarna, które podczas koszenia
muszą zostać rozdrobnione. Kolejnym etapem jest
wyciśnięcie soku, który poddaje się fermentacji
prowadzonej przez drożdże gorzelnicze Saccharomyces cerevisiae.

Biomasę ligninocelulozową, pozostałą po
ekstrakcji soku początkowo wykorzystywano
jako paszę dla zwierząt lub – po jej uprzednim
przekompostowaniu – jako nawóz organiczny.
Obecnie surowiec ten przeznaczany jest głównie
do produkcji energii poprzez bezpośrednie spalanie. Jednakże problemem jest wysoka zawartość
popiołów, będąca przyczyną korozji i odkładania
się żużla. Za najbardziej obiecujący kierunek zagospodarowania biomasy pozostającej po ekstrakcji soku uznaje się produkcję bioetanolu. Jednak
biokonwersja związków ligninocelulozowych
do etanolu nastręcza wielu trudności, a wynika
to z ich skomplikowanej budowy. Substrat do
produkcji bioetanolu stanowią frakcje celulozowa
oraz hemicelulozowa będące długołańcuchowymi
polisacharydami hydrolizowanymi do mieszaniny
heksoz i pentoz. Natomiast lignina nie podlega
przekształceniu do bioetanolu i powinna zostać
usunięta w ramach dodatkowych zabiegów obróbki wstępnej. Na opłacalność i efektywność
procesu produkcji bioetanolu szczególny wpływ
ma dobór optymalnego zestawu enzymów do hydrolizy celulozy oraz odpowiednich mikroorganizmów do fermentacji heksoz i pentoz. W naszym
kraju produkcja bioetanolu z sorga pozostaje jak
dotąd jedynie w kręgu zainteresowań naukowców
i nie znajduje jeszcze praktycznego zastosowania.
Biorąc pod uwagę, że zgodnie z polityką energetyczną Polski głównym kierunkiem rozwoju
OŹE będzie wykorzystanie biomasy roślinnej
zasadne wydaje się być poszukiwanie roślin, które

Informacje
PZPK
Miniony 2015 rok był dla
rolnictwa polskiego jednym
z trudniejszych. Przyczyną takiego stanu rzeczy była susza, która dotknęła
wiele rejonów kraju, Szczególnie dotkliwie
odczuli to rolnicy gospodarujący na glebach
lekkich. Największe straty w plonach wystąpiły w uprawach zbóż jarych, kukurydzy,
ziemniaków, roślin motylkowych i buraków
cukrowych.
72

zapewnią stabilność bazy surowcowej. Jednocześnie założenia programu rozwoju biogazowni
rolniczych do 2020 r. zakładają funkcjonowanie
około 2000 instalacji produkujących nie mniej
niż 1,7 mld m3 biogazu rocznie. W świetle dotychczasowych wyników badań uzasadnione
jest zalecanie uprawy sorga z przeznaczeniem
na potrzeby energetyki zwłaszcza na glebach o
gorszej przydatności rolniczej oraz w rejonach
o małej sumie opadów, gdzie uprawa innych
gatunków roślin energetycznych jest zawodna.
Uwzględniając plony sorga, jego wydajność
energetyczną oraz stosunkowo niskie koszty
produkcji bioenergii gatunek ten należy uznać za
wysoce przydatny do produkcji „zielonej energii”,
również w warunkach naszego kraju. Produkcja
biomasy na cele energetyczne może być szansą
dywersyfikacji produkcji roślinnej i rozwoju
gospodarstw rolnych. Uprawa sorga jako substratu dla biogazowni lub elektrociepłowni może
stanowić korzystną alternatywę dla kukurydzy,
zwłaszcza w latach o niekorzystnym rozkładzie
opadów lub w warunkach ich deficytu.
Zakres możliwości wykorzystania sorga
cukrowego w warunkach Polski poszerzono
w badaniach „Agrotechniczne, środowiskowe
i technologiczne aspekty nawożenia azotem
sorga cukrowego” przeprowadzonych w latach
2013-2015, na Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wrocławiu. Doświadczenia zostały sfinansowane
ze środków NCBiR (PBS1/A8/11/2013).
Lilianna Głąb, Józef Sowiński

Zmniejszone zbiory w wyniku braku opadów
w okresie wegetacji wystąpiły także w uprawach
owoców i warzyw. Według szacunku GUS
w minionym roku zasianych zostało 670 tys.
ha kukurydzy przeznaczonej na zbiór ziarna,
a przewidywany plon średnio wyniesie 47,1 dt/ha
i w porównaniu do roku ubiegłego będzie niższy
o około 28,5%. Spadki plonów kukurydzy wystąpiły także w innych krajach Europy, których
wielkość oszacowano na około 23% (do 6,1 dt/
ha). Ubiegłoroczna susza spowodowała również
spadek plonów kukurydzy zbieranej na kiszonkę
przez co część plantacji zasianych pierwotnie na
ziarno została zebrana na kiszonkę. Skutki suszy
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będą odczuwalne również w 2016 r. ze względu
na zmniejszenie się zapasów pasz objętościowych dla bydła – będzie to wymagało odbudowy
zapasów kiszonki z kukurydzy ze zbiorów 2016.
Światowe zbiory ziarna kukurydzy w 2015 r.
wyniosły 975 mln ton i są na poziomie zapewniającym pełne pokrycie potrzeb w tym zakresie,
równocześnie niskie ceny ropy naftowej zmniejszają opłacalność przerobu ziarna kukurydzy na
bioetanol. Te dwa główne elementy spowodowały, że po mimo znacznego spadku plonów ziarna
kukurydzy w UE cena w porównaniu do roku
poprzedniego nie wzrosła.
Istnieją poważne przesłanki, że warunki pogody mogą być podobne i w roku 2016, dlatego
rolnicy winni podejmować działania dla złagodzenia skutków suszy, które to zostały omówione
w art. niniejszego wydania.
W związku ze zmianami jakie zaszły po
wyborach w składzie osobowym MRiRW
i pismem Pana Ministra skierowanym do Rady
PZPK o wskazanie pilnych problemów naszej
branży została przesłana odpowiedź, której treść
zamieszczamy na następnej stronie.
Na rok bieżący w działaniach Związku przewidziane jest prowadzenie wspólnie z COBORU
i hodowcami doświadczeń odmianowych kukurydzy w serii na zbiór kiszonki i zbiór ziarna.
Przerwana zostaje seria badań dla odmian wczesnych kukurydzy zbieranej na ziarno dla terenów
Polski północnej. Informację tą zastąpią odmiany
wczesne badane w oddzielnych grupach odmian
poszczególnych doświadczeń.

Zaplanowana została także organizacja polowych spotkań z rolnikami organizowanych
pod Hasem „DNIA KUKURYDZY” i będą to
imprezy w:
– Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
Szepietowo, woj. podlaskie – termin spotkania ustalono na 11 września 2016 r.
– IUNG Puławy Zakład Osiny, woj. lubelskie
– termin spotkania dnia 9 września 2016 r.
– SDOO Przecław Zakład w Skołoszowie
woj. podkarpackie (termin Dnia Kukurydzy podamy po ustaleniu z kierownictwem
Stacji).
Z A P RA S Z A M Y
Na rok bieżący planowane jest także wydanie
dwóch kolejnych zeszytów czasopisma „Kukurydza” zachęcamy do jego prenumeraty (członkowie Związku otrzymują czasopismo bezpłatnie
w ramach opłacanej składki członkowskiej).
W ramach promocji kukurydzy do celów
spożywczych Związek w br. organizować będzie
kampanię reklamową pod hasłem „KUKURYDZA – SŁONECZNE ZIARNO ZDROWIA”
Szczegóły tej kampanii oraz inne aktualne
komunikaty Związku zamieszczamy na naszej
stronie internetowej pzpk@kukurydza.info.pl
Eugeniusz Piątek
Dyr. Biura Związku

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Pan Krzysztof Jurgiel
Odpowiadając na list Pana Ministra dotyczący rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa
w imieniu rolników uprawiających kukurydzę zwracam się do Pana Ministra z propozycją podjęcia
w pracach resortu następujących tematów:
1. Zaliczenie do obszarów proekologicznego EFA w ramach programu zazieleniania gospodarstw plantacji kukurydzy zbieranej na ziarno po których pozostawiono nie zaorane
resztki pożniwne ( tzw. mulcz).
uzasadnienie: Polska leży w klimacie o ograniczonej strefie uprawy kukurydzy zbieranej na
ziarno stąd wynika konieczność opóźnionego zbioru, który to ze względu na bliskie zakończenie
wegetacji uniemożliwia zasiew poplonów. Pozostawione resztki pożniwne kukurydzy zbieranej
na ziarno w swej ilości stanowią podobnie jak poplony barierę ochronną dla gleby. Z informacji
jakie posiadam rolnicy francuscy wystąpili do Komisji Europejskiej o zakwalifikowanie pól po
kukurydzy ziarnowej tak jak powierzchnię zazielenioną i otrzymali pozytywną decyzję KE.
Polska jako kraj leżący w gorszych warunkach klimatycznych od Francji do uprawy kukurydzy,
ma szanse na uzyskanie pozytywnej opinii KE.
2. Zobowiązanie Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa do ewidencji powierzchni
zasiewów kukurydzy podczas przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie.
uzasadnienie: Informacją o powierzchni zasianej kukurydzy są zainteresowane liczne podmioty
gospodarcze prowadzące skup oraz zaopatrzenie rolników. Z dotychczasowej praktyki swoje
planowanie opierały na szacunkach bo oficjalne informacje GUS publikowane były z dużym
opóźnieniem (na dzień dzisiejszy nie ma informacji GUS o wielkości zasianej pow. kukurydzy
za 2015 r.). Uzyskane informacje tą drogą którą proponuję będą wiarygodne i nie pociągną dodatkowych kosztów ich pozyskania.
3. Podjęcie działań w celu zmniejszenia populacji dzików.
uzasadnienie: W ostatnich latach na terenie całego kraju w znaczącym stopniu wzrosła populacja
zwierzyny leśnej zwłaszcza dzików powodując znaczące straty w uprawach roślin a szczególnie
kukurydzy. Wprowadzenie dodatkowego odstrzału dzików na terenie całego kraju będzie korzystne dla rolników i przywróci równowagę w pogłowiu zwierzyny leśnej a także zmniejszy
niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się chorób trzody chlewnej.
							
							

Prezes Rady PZPK
prof. dr hab. Tadeusz Michalski
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Pogoda

jedna z najchętniej uprawianych
odmian na ziarno w grupie
średniowczesnej

nie stanowi

Zakup i skorzystaj

Korzystne rabaty za zamówienie do 15.03.2016
Niezawodne plonowanie

Specjalnie dla członków PIONEER BUSINESS CLUB

Wysoka tolerancja na stres suszowy

Każdy klient, który zamówi min. 7 jednostek nasion kukurydzy
(80.000 nasion) i przystąpi do Pioneer Business Club otrzyma
plecak turystyczny. Można otrzymać tylko 1 sztukę niezależnie
od ilości zamówionych opakowań powyżej 7 jednostek.

Zdrowe ziarno cenione także przez przemysł
Znakomita adaptacja do gleb lekkich i mozaikowych

Hodowca

Nasiona dostępne u dystrybutorów:
Pioneer Hi-bred Northern Europe
Sales Division GmbH Oddział w Polasce
ul. Wybieg 6, 61-315 Poznań
tel. 61 816 20 68, fax. 61 657 19 51

www.caussade-nasiona.pl

www.flora-praszka.pl

www.chemirol.com.pl

PIONNER BUSINESS CLUB jest otwarty dla wszystkich, którzy
dokonują zakupów ﬁrmy Pioneer ( nasiona kukurydzy, rzepaku
i inokulanty) i przystąpia do klubu. Członkowie klubu, którzy
zakupią w 2016 produkty Pioneer’a za ogólna wartość ponad
10.000 PLN skorzystają z systemu rabatowego.

GRATIS
plecak
Produkt dostarczony do Państwa
może różnić sie od tego na zdjęciu.

www.napena.pl

www.pioneer.com

® TM SM

Wykorzystaj szansę:

Znaki handlowe i usługowe Firmy Du Pont, Pioneer oraz ich odpowiednich właścicieli .© 2015 PHII
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