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Każdego roku zgłaszane są do badań urzędowych nowe odmiany kukurydzy z zamiarem 
wpisania ich do Krajowego rejestru. Okres prowadzenia badań przed zarejestrowaniem 
odmiany standardowo trwa dwa lata. Zdarza się jednak wydłużenie tego okresu do trzech 
lat, jeżeli dwuletnie wyniki badań wartości gospodarczej (WGO) są niejednoznaczne lub 
nierozstrzygnięte są wyniki badań odrębności, wyrównania i trwałości. 

W doświadczeniach odmianowych lat 2019-2020 wystarczającą plenność i wczesność uzasadnia-
jącą zarejestrowanie wykazały 33 nowe odmiany. Jedna z odmian została wycofana przez hodowcę 
krótko po rejestracji, dlatego nie umieszczono jej charakterystyki.

Poniżej zamieszczono charakterystyki nowych odmian. Uszeregowano je alfabetycznie. Litery SC 
i TC oznaczają odmiany mieszańcowe odpowiednio dwuliniowe (pojedyncze) i trójliniowe. 

Obok nazw odmian podano skrótowe nazwy firm hodowlano-nasiennych lub przedstawicieli ho-
dowców. Charakteryzując odmiany, porównywano je z wzorcami odpowiednich grup wczesności, 
którymi były zestawy odmian zarejestrowanych w poprzednich latach oraz odmiany z CCA (które 
zostały włączone do doświadczeń PDO), oceniane w danej grupie.

Classico (d. SL26127)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260. 
Plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach – średnia, na łodygach – dość 
mała. Strawność roślin średnia. 

Damario (d. KXB7307)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę, wczesna, FAO 230. Ziarno 

typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę łodyg i kolb oraz na głownię łodyg średnia do dużej, na głownię kolb i omacnicę prosowiankę 
– średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy duży. Strawność roślin 
dobra do bardzo dobrej.

ES Broadway (d. ESZ7301)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. Ziarno typu 

dent.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początko-

wej fazie wegetacji średni. Rośliny bardzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę kolb i łodyg, głownię kolb i łodyg oraz omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna 
liście częściowo pozostają zielone.

ES Crossway (d. ESZ9212)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno 

typu zbliżonego do dent.
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
kolb i łodyg oraz głownię kolb – średnia, głownię łodyg – duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po 
dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

Nowe odmiany kukurydzy –  2021 r.
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ES Discover (d. ESZ8202)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. 
Plon ogólny suchej masy i świeżej masy duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Ro-

śliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – średnia. Strawność roślin średnia.

ES Fieldgold (d. ESZ9108)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu 

pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby dość duży. Wigor roślin w początko-

wej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
kolb oraz głownię kolb i łodyg – dość duża, na fuzariozę łodyg i omacnicę prosowiankę – średnia. Po 
dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

ES Islander (d. ESZ8204)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. 
Plon ogólny suchej masy i świeżej masy duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. 

Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – dość duża. Strawność 
roślin średnia.

ES Submarine (d. ESZ9110)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu 

zbliżonego do dent.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby dość duży. Wigor roślin w początko-

wej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
kolb i łodyg oraz głownię kolb i łodyg – dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu 
ziarna liście częściowo pozostają zielone.

ES Winway (d. ESZ8304)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. Ziarno typu 

pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuza-
riozę kolb i łodyg oraz głownię kolb – średnia, na głownię łodyg – dość mała; na omacnicę prosowiankę 
– średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

Farmpower (d. SM J0730)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno 

typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
kolb i łodyg – dość duża, na głownię kolb i łodyg oraz omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu 
ziarna liście częściowo pozostają zielone.

Greatful (d. SM J0188)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno 

typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym.
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegeta-

cji dość duży. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb  
i głownię kolb – średnia, na fuzariozę łodyg – dość mała, na głownię łodyg – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.
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Inception (d. SM J0550)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno 

typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w począt-

kowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę kolb i głownię kolb – dość mała, na fuzariozę łodyg – średnia, na głownię łodyg – dość 
duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

Inspiro (d. SL27039)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. 
Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie 

wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach 
– średnia. Strawność roślin średnia. 

Karismo (d. KXB7343)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260. 
Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy duży do bardzo dużego. Wigor roślin w po-

czątkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i 
łodygach – dość duża. Strawność roślin średnia. 

Keltico (d. SL17044)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. 
Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży do bardzo dużego. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i 
łodygach – dość duża. Strawność roślin średnia. 

KWS Adaptico (d. KXB8207)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 280. 
Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie wege-

tacji większy. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – dość 
mała. Strawność roślin średnia. 

KWS Atrezzato (d. KXB8250)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno 

typu dent.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby dość duży. Wigor roślin w po-

czątkowej fazie wegetacji średni. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę kolb i głownię kolb – średnia, na fuzariozę łodyg i głownię łodyg – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

KWS Jaipur (d. KXB7366)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno 

typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby dość duży. Wigor roślin w po-

czątkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę kolb i łodyg oraz głownię kolb – średnia, na głownię łodyg – duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.
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KWS Odorico (d. KXB7303)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę, wczesna, FAO 230. Ziarno 

typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę kolb i łodyg oraz na głownię kolb i łodyg – dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. 
Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy duży. Strawność roślin 
dobra do bardzo dobrej.

LG31224 (d. LZM268/75)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. 
Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji śred-

ni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – dość duża. 
Strawność roślin dobra do bardzo dobrej. 

LG31280 (d. LZM267/33)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. 
Plon ogólny suchej masy i plon świeżej masy duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. 

Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach – dość mała, na łodygach – dość 
duża. Strawność roślin średnia. 

P8834 (d. X90M326)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziarno 

typu dent.
Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolby dość duża. Wigor roślin w początkowej fazie 

wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę kolb i łodyg – dość duża, na głownię kolb – dość mała, na głownię łodyg – oraz na omacnicę 
prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

Recorder (d. ESZ8201)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. 
Plon ogólny suchej masy duży do bardzo dużego, plon świeżej masy duży. Wigor roślin w początko-

wej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach – średnia, na 
głownię łodyg – dość duża. Strawność roślin średnia. 

RGT Decitexx (d. RH18001)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. 
Plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – dość duża. 
Strawność roślin dobra. 

RGT Exxon (d. RH18055)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu flint.
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

większy. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
kolb, głownię kolb i łodyg – dość duża, na fuzariozę łodyg oraz omacnicę prosowiankę – średnia. Po 
dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.
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SM Jurand (d. SMH 44418)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu po-

średniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym.
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb i 
łodyg oraz na głownię kolb i łodyg – dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna 
liście częściowo pozostają zielone.

SM Mieszko (d. SMH 45318)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. 
Plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie 

wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach – dość duża, 
na łodygach – średnia. Strawność roślin dobra. 

SM Perseus (d. SMH 45518)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. 
Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie 

wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i łodygach – średnia. 
Strawność roślin średnia. 

SM Sobieski (d. SMH 44318)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno typu 

zbliżonego do flint.
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby większy. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 

średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb 
i łodyg oraz na głownię kolb i łodyg – dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu 
ziarna liście częściowo pozostają zielone.

SM Varsovia (d. SMH 45418)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. 
Plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie 

wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach – średnia, na 
łodygach – mniejsza. Strawność roślin średnia. 

SM Wawel (d. SMH 44218)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu 

pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby większy. Wigor roślin w początkowej 

fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę kolb oraz na głownię kolb i łodyg – większa, na fuzariozę łodyg – mniejsza; na omacnicę 
prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo pozostają zielone.

Tiguan (d. SMH 45118)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. 
Plon ogólny suchej masy oraz plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie 

wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach – średnia, na 
łodygach – mniejsza. Strawność roślin średnia. 

mgr inż. Karolina Piecuch
k.piecuch@coboru.gov.pl
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Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO) 
źródłem wiedzy o nowych odmianach kukurydzy

Kukurydza rośliną przyszłości. Co się kryje pod tym hasłem? Z całą pewnością rola jaką ta 
– jedna z najważniejszych już dziś roślin świata – ma odgrywać w przewidywalnej przyszłości  
w wyżywieniu świata zwierzęcego. Roślinożerców i mięsożerców, człowieka i pozostałych zwierząt. 
Istotne będzie spełnienie określonych warunków. Dotyczy to nie tylko wysokiej produktywności 
i zawartości niezbędnych składników pokarmowych, ale także oszczędnej i zarazem konkuren-
cyjnej – w stosunku do innych roślin – eksploatacji środowiska, potrzebnej do wytworzenia 
jednostki produktu. Jeśli weźmiemy pod uwagę ograniczone zasoby powierzchni uprawnej na 
Ziemi i rosnące zapotrzebowanie człowieka na żywność, to jednym z najważniejszych czynników 
decydujących o roli kukurydzy w przyszłości będzie utrzymanie stałego wzrostu plonów.

Jakimi metodami można zwiększać poziom plonowania? W lipcu 2006 roku w spółce Nasiona 
Kobierzyc odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości produkcji kukurydzy, 
a zwłaszcza jej nasiennictwa. Jednym z prelegentów był prezes Polskiej Izby Nasiennej prof. dr 
hab. Karol W. Duczmal. Mówiąc o czynnikach wzrostu plonów, dokonał następującej prezentacji:

Wydaje się, że historia potwierdza 
słuszność wniosków przedstawionych 

przez Karola Duczmala. Postęp w dziedzinie 
agrotechniki służy coraz bardziej ekonomice pro-
dukcji, zwiększaniu wydajności pracy i ochronie 
potencjalnych zdolności produkcyjnych roślin 
(zwalczanie chorób, szkodników, chwastów). 
Zatem postęp biologiczny będzie decydował 
o roli kukurydzy w przyszłości. Istotne jest  
i będzie tworzenie kolejnych, nowych odmian 
o coraz wyższym potencjale plonowania, lepiej 

Czynniki wzrostu plonów:
XIX wiek – nawozy mineralne i ulepszanie agrotechniki
XXwiek – coraz większe znaczenie postępu biologicznego; 

       ulepszone odmiany i system dystrybucji
XXI wiek – głównie postęp biologiczny; jego udział sięgnie 60-80%;
     Koszt jego tworzenia przekroczy 15-18%

dostosowanych do lokalnych warunków środo-
wiskowych, odpornych na choroby i szkodniki, 
oszczędnie gospodarujących wodą oraz nie de-
gradujących środowiska. Niezbędne będzie wy-
korzystanie do tego celu różnych metod hodowli 
z inżynierią genetyczną włącznie. Wytworzenie 
nowych odmian musi powodować ich szybkie 
i zarazem właściwie ukierunkowane wdrażanie 
do szerokiej produkcji. Firmy hodowlane i na-
sienne w warunkach zdrowej konkurencji, nie 
ograniczanej niekiedy wątpliwie uzasadnianymi 

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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przepisami prawa, działają wysoce skutecznie. 
Proces wdrażania nowych odmian do uprawy  
z uwzględnieniem optymalnej rejonizacji jest nie-
co bardziej złożony. W grę wchodzą niekoniecznie 
pozytywnie współdziałające czynniki, takie jak 
potrzeba odzyskania olbrzymich nakładów po-
niesionych na wyhodowanie odmiany i szeroka 
wiedza o jej wartości. Aby rozszerzyć wiedzę  
o odmianie należy wyłożyć dodatkowe środki. 

W Polsce badanie wartości gospodarczej od-
mian w procesie ich rejestracji opiera się na serii 10 
doświadczeń na ziarno bądź na kiszonkę w cyklu 
dwuletnim. Wyniki tych doświadczeń pozwalają 
ocenić wartość gospodarczą badanych odmian w 
porównaniu do już wpisanych do Rejestru i podjąć 
decyzję o wpisie, co oznacza dopuszczenie do 
produkcji, kwalifikacji nasion i obrotu materiałem 
siewnym. W celu optymalnego wykorzystania 
potencjału nowej odmiany zachodzi potrzeba 
dokładniejszego zbadania takiej jej cechy jak in-
terakcja ze środowiskiem i latami, czyli stabilność 
plonowania w czasie i przestrzeni. Aby tę cechę 
poznać należy dodatkowo przeprowadzić badania 
zakrojone na szerszą skalę, a wyniki udostępnić 
potencjalnym producentom rolnym. Ponieważ 
optymalizacja wykorzystywania zasobów przy-
rodniczych w szerokim tego słowa znaczeniu leży 
w interesie nas wszystkich, zrozumiała jest potrze-
ba centralizacji dodatkowych badań i rozłożenia 
ich kosztów na różne podmioty – z wykorzysta-
niem środków publicznych włącznie. Taką funkcję 
powinno pełnić porejestrowe doświadczalnictwo 
odmianowe (PDO). 

W celu dokonania oceny (i wprowadzenia 
ewentualnych korekt) tego elementu wdrażania 
postępu biologicznego jakim jest PDO, należy 
przypomnieć historię rozwoju, a także podjąć 
próbę zbadania jego skuteczności. Potrzebę do-
datkowego badania odmian odczuwano w Polsce 
od momentu zrozumienia roli, jaką może pełnić 
kukurydza w procesie żywienia. Zbiegło się to 
w czasie z wyhodowaniem wczesnych odmian 
krajowych i zagranicznych dojrzewających na 
ziarno w naszych warunkach klimatycznych. 
Przypomnijmy, że pierwsze polskie odmiany 
mieszańcowe dojrzewające w uprawie na ziarno 
w południowych rejonach kraju wyhodowano 
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku – Kb 280 w 1967 roku 
w SHR Kobierzyce i IHAR 280 w1971 roku 

ZDHiAR Smolice. W następnych latach 
zostały wpisane do Rejestru odmian 
kolejne, coraz wcześniejsze odmiany.  
W tym samym czasie pojawiły się na 
polskim rynku nasiona wczesnych 
odmian jak INRA 190, LG 5, LG 7, LG 11, 
Anjou 210 wyhodowanych przez firmy fran-
cuskie. Biologiczne możliwości już mieliśmy. 
Do wdrożenia nowoczesnej uprawy potrzebni 
byli ludzie. W 2009 roku Eugeniusz Piątek w 
artykule na 25-lecie Polskiego Związku Produ-
centów Kukurydzy tak pisał: „Zanim powołano 
do życia Wielkopolski Związek Producentów 
Kukurydzy pod koniec lat siedemdziesiątych kil-
ku pasjonatów uprawy kukurydzy w Polsce i jej 
popularyzacji pod przewodnictwem Panów: Jana 
Baiera – Dyr. Kombinatu PGR w Manieczkach  
i Wacława Waligórę – Dyr. Okręgowego Przedsię-
biorstwa Hodowli Zwierząt Zarodowych w Pozna-
niu zorganizowało tak zwany Klub Kukurydziarzy. 
Ideą powołania tego nieformalnego Klubu było 
sprawdzenie możliwości uprawy kukurydzy w wa-
runkach glebowo klimatycznych Polski.” I dalej: 
„W ramach prac tego Klubu w czasie wegetacji 
przeprowadzano corocznie lustracje wybranych 
plantacji; porównywano uprawiane odmiany pod 
względem kierunku wykorzystania a szczególnie 
sprawdzano przydatność odmian do zbioru na 
ziarno, gdyż wówczas powszechnie uważano, że 
kukurydza w warunkach polskiego klimatu nie 
dojrzewa i jest rośliną o wysokim ryzyku uprawy. 
Corocznie rolnicy a także świat nauki skupieni 
wokół działalności Klubu i uprawiający kukurydzę 
po zbiorach spotykali się aby podzielić się wła-
snymi doświadczeniami i podsumować otrzymane 
rezultaty minionego roku”. Działania „Klubu Ku-
kurydziarzy” doprowadziły do utworzenia w 1984 
roku Wielkopolskiego Związku Producentów 
Kukurydzy (WZPK), przekształconego w 1993 
roku w Polski Związek Producentów Kukury-
dzy (PZPK), który kontynuował i rozwijał prace 
związane z oceną przydatności nowych odmian 
do uprawy na ziarno w warunkach klimatycznych 
Polski. Oceniano poziom ich plonowania oraz 
wdrażano nowoczesną technologię uprawy na 
ziarno i na kiszonkę. 

Warto tu przypomnieć, że w owym czasie ku-
kurydza na kiszonkę była uprawiana na szeroką 
skalę i stanowiła ważne źródło paszy energetycz-
nej dla przeżuwaczy. Była to jednak kiszonka  
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o niskim poziomie koncentracji energii. Wynikało 
to z uprawiania zbyt późnych odmian wysiewa-
nych w co najmniej podwójnym zagęszczeniu 
i w konsekwencji nie osiąganiu odpowiedniej 
dojrzałości. Głównymi przyczynami tego stanu 
były nieodpowiednie środki techniczne (siewniki 
do buraków cukrowych i kombajny tnące rośliny 
na długą sieczkę), brak odmian o odpowiednim 
okresie wegetacji i powszechny brak wiedzy 
dotyczącej wymagań tej rośliny. 

Pouczającym przykładem jest śledzenie pro-
cesu przemieszczania granicy uprawy kukurydzy 
we Francji z rejonów południowych na północne  
w miarę tworzenia nowych odmian o krótszym 
okresie wegetacji i niższych wymaganiach 
termicznych w połączeniu z równoczesnym po-
stępem technologicznym. W nowych rejonach 
rolnicy nie mieli żadnej wiedzy na temat uprawy 
tej rośliny. Podejmowali więc uprawę korzystając 
równocześnie z postępu biologicznego (nasiona)  
i wiedzy dotyczącej aktualnych zasad uprawy. 
Natomiast w tradycyjnych, południowych rejo-
nach Francji, rolnicy bardzo niechętnie przyjmo-
wali wiedzę o powstawaniu nowych technologii  
i wynikających z nich zmian w zasadach uprawy. 
W konsekwencji na nowych obszarach plony 
– pomimo, że uprawiano odmiany o krótszym 
okresie wegetacji, a więc o niższym potencjale 
plonowania – długo osiągały taki sam lub nawet 
wyższy poziom niż na południu kraju. 

W Polsce zdawano sobie sprawę z potrzeby 
łącznego wdrażania nowych odmian z nowocze-
snymi metodami i technologią uprawy. Dlatego 
WZPK, a później PZPK przywiązywał dużą 
wagę do korzystania z doświadczeń zagranicz-
nych, współpracy z krajowymi ośrodkami ho-
dowlanymi i wreszcie do prowadzenia własnych 
doświadczeń. Od początku działalności Związek 
kierował się ideą przekazywania informacji  
i prezentowania efektów prawidłowej uprawy 
kukurydzy. Związek przykładał wielką wagę do 
demonstrowania rolnikom nowych odmian kuku-
rydzy i ich reakcji na krajowe warunki glebowo 
- klimatyczne przy spełnieniu podstawowych 
zasad prawidłowej agrotechniki. Od powstania, aż 
do roku 1997, Związek prowadził doświadczenia 
łanowe do zbioru na ziarno jak i na kiszonkę z 
odmianami oferowanymi polskim rolnikom przez 
firmy hodowlano-nasienne, a informacje z wyni-
kami zamieszczał w swoich w publikacjach. Od 

jesieni 1993 roku było to własne pismo pt. 
„KUKURYDZA”. Ponieważ wyniki tego 
typu doświadczeń obarczone były dużym 
błędem wynikającym z nieoszacowanej 
zmienności glebowej, począwszy od 1998 
roku w porozumieniu z Centralnym Ośrodkiem 
Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) 
w Słupi Wielkiej, rozpoczęto badania odmian ku-
kurydzy pod względem ich wartości gospodarczej  
w ramach tzw. systemu porejestrowego doświad-
czalnictwa odmianowego (PDO). Początkowo 
zakładano niewielką ilość doświadczeń. Ich liczba 
i lokalizacja ulegały częstym zmianom. W 2002 
roku uruchomiono badania możliwości osiągania 
dojrzałości ziarna kukurydzy w północnych re-
gionach kraju. Głównym powodem dokonywania 
zmian lokalizacji doświadczeń i ich liczby, było 
poszukiwanie reprezentatywnych i niezawodnych 
punktów doświadczalnych. 

Pewną stabilizację wprowadziła ustawa  
o nasiennictwie. Stanowiła, że porejestrowe 
doświadczalnictwo odmianowe z odmianami 
ważnych gatunków roślin rolniczych wpisanych 
do Rejestru Odmian na podstawie oceny wartości 
gospodarczej (WGO) prowadzi Centralny Ośro-
dek we współpracy z samorządami województw 
i izbami rolniczymi. Ukoronowaniem tych badań 
może być wpis na Listę Odmian Zalecanych 
(LOZ) do uprawy na obszarze danego woje-
wództwa. Szeroko zakrojone badania wartości 
gospodarczej odmian zarejestrowanych mają na 
celu bieżącą weryfikację wyników uzyskanych 
w doświadczeniach rejestrowych oraz pełniejsze 
poznanie właściwości odmian, zwłaszcza w za-
kresie wymagań agrotechnicznych oraz środowi-
skowych. System badań porejestrowych pozwala 
także sukcesywnie oceniać znaczną grupę odmian 
wpisanych do krajowego Rejestru i tym samym 
oddziaływać na powierzchnię kwalifikowanych 
plantacji nasiennych oraz na areał uprawy po-
szczególnych odmian. 

Znaczny napływ na nasz rynek odmian nie-
zarejestrowanych w Polsce, pochodzących ze 
Wspólnotowego (UE) katalogu odmian roślin 
rolniczych (CCA), w dużej części o nieznanej 
wartości gospodarczej i przydatności do uprawy 
w naszych warunkach glebowo-klimatycznych 
wymagał podjęcia określonych działań. Przede 
wszystkim należało określić zasady objęcia 
tych odmian badaniami PDO. W związku z tym  
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w 2016 roku dochodzi do znaczącej zmiany  
w organizacji doświadczeń porejestrowych  
z kukurydzą. Wchodzi w życie wydany przez 
COBORU „System badania wartości gospodar-
czej odmian” rozwiązujący narastające problemy  
i uwzględniający nowe oczekiwania. Ulegają 
likwidacji doświadczenia z najwcześniejszymi 
odmianami na północy kraju, które wykazały nie-
zbicie, że kukurydza w tym rejonie klimatycznym 
uprawiana na ziarno osiąga dojrzałość, a uzyskiwa-
ne plony dość często są wyższe niż na pozostałym 
obszarze Polski. Zapewne czynnikiem minimum 
w ostatnich latach staje się wysokość opadów, 
która w centralnych rejonach kraju ma większy 
wpływ na obniżenie plonów niż niedobór ciepła 
na północy. Takie wnioski umożliwiły podjęcie 
decyzji o likwidacji oddzielnej serii doświadczeń 
i włączenie pięciu punktów doświadczalnych na 
północy do serii ogólnokrajowej. Równocześnie 
potraktowano poszczególne grupy wczesności 
odmian jako oddzielne doświadczenia, co umoż-
liwiło powiązanie długości okresu wegetacji 
odmian z lokalizacją punktów doświadczalnych. 
Na północy ulokowano doświadczenia na ziarno 
z odmianami wczesnymi i średnio wczesnymi, w 
przeważającej części kraju ulokowano wszystkie 
grupy wczesności, a w rejonach najkorzystniej-
szych (głównie południowych) tylko odmiany 
średnio wczesne i średnio późne. W konsekwencji 

tych zmian (także po dodaniu nowych 
punktów doświadczalnych) zamiast 
dotychczasowych 19 doświadczeń do 
zbioru na ziarno założono w 2016 roku 21 
doświadczeń z odmianami wczesnymi, 23  
z odmianami średnio wczesnymi i 20 doświad-
czeń z odmianami średnio późnymi. Do zbioru 
na kiszonkę założono 22 doświadczenia, a więc 
o 3 więcej niż w poprzednich latach. Przyjęto za-
sadę, że w danej serii doświadczeń, bez względu 
na sposób finansowania, obowiązuje jednolity 
dobór odmian Utrzymano dotychczasowy spo-
sób finansowania doświadczeń porejestrowych. 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych finansuje część doświadczeń ze 
środków budżetowych, a Polski Związek Pro-
ducentów Kukurydzy korzystając ze wsparcia 
firm hodowlanych i nasiennych pokrywa koszty 
pozostałych doświadczeń PDO. Jednocześnie 
ustalono, że za pośrednictwem PZPK finansuje 
się po 8 doświadczeń na ziarno i na kiszonkę  
w każdej z trzech grup wczesności. Ostateczny ze-
staw odmian badanych w danym sezonie ustalany 
jest przez podmioty zgłaszające wspólnie z PZPK. 
Równocześnie podmioty zgłaszające zobowiązują 
się do sfinansowania (poprzez PZPK) kosztów 
badań swoich odmian w wymienionych ośmiu 
lokalizacjach. Podmioty zgłaszające odmiany 
do badania PDO mają prawo do wyboru swoich 
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odmian spośród nowo wpisanych do krajowego 
Rejestru w Polsce lub Wspólnotowego Katalogu 
odmian roślin rolniczych (CCA). Przy czym zaleca 
się, aby nowe odmiany wpisane do Rejestru w Pol-
sce były badane w PDO przynajmniej przez jeden 
sezon doświadczalny. Natomiast wymaga się, aby 
odmiany CCA przed zgłoszeniem ukończyły co 
najmniej dwuletni cykl badań rozpoznawczych  
i uzyskały wyniki porównywalne do najlepszych 
proponowanych do wpisania do krajowego Reje-
stru w danym roku. Te zasady nadal obowiązują.

Wykres nr 1 obrazuje historię rozwoju do-
świadczeń porejestrowych wyrażoną liczbami 
zakładanych doświadczeń. Ze względu na prze-
kształcenie od 2016 roku grup wczesności odmian 
badanych w uprawie na ziarno w oddzielne do-
świadczenia, liczba doświadczeń w poszczegól-
nych grupach jest zróżnicowana i waha się od 20 
do 23. Wobec tego na wykresie podano dla tego 
okresu liczbę lokalizacji doświadczeń. 

W 2021 roku po raz szósty założono doświad-
czenia PDO w tej samej liczbie i w tych samych 
lokalizacjach. To bardzo ważne. Dotychczas 
bowiem doświadczenia służyły głównie ocenie 
nowo zarejestrowanych odmian pod względem 
plonowania. Początkowo przedstawiano wyniki 
badanych odmian uzyskane w poszczególnych 
doświadczeniach. W miarę wzrostu liczby do-
świadczeń ograniczano się do publikacji wyników 
w postaci średnich ze wszystkich doświadczeń. 

Okazało się jednak, że plony w po-
szczególnych miejscowościach są silnie 
zróżnicowane, a odmiany zachowują się 
niejednorodnie. Pokazują to zamieszczo-
ne poniżej przykładowe wykresy. Wykres 
nr 2 obrazuje poziom plonowania w 19 doświad-
czeniach w losowo wybranym roku. Rozpiętość 
średnich plonów wynosi 45 dt/ha przy średnim 
plonie z wszystkich doświadczeń wynoszącym 
126,4 dt/ha. Pytanie: jaka będzie wysokość plo-
nów w kolejnych latach w tych miejscowościach? 
Czy proporcje zostaną zachowane?

I następne pytanie: jak zareagują poszczegól-
ne odmiany? Pięć losowo wybranych odmian 
ocenianych w 14 lokalizacjach zachowało się 
w sposób zróżnicowany. Wykazały interakcję  
z miejscowościami. Pokazuje to wykres nr 3. 

Nie ulega wątpliwości, że doświadczenia PDO 
znacznie powiększają wiedzę o nowych, wprowa-
dzanych na rynek odmianach. Do wyników do-
świadczeń rejestrowych przeprowadzanych w 10 
lokalizacjach dochodzą jednoroczne lub dwuletnie 
rezultaty z około 20 punktów doświadczalnych. 
Wyniki docierają do rolników, hodowców, pro-
ducentów i sprzedawców nasion. Mogą oni infor-
macje te wykorzystywać w swojej działalności –  
w projektowaniu kierunków hodowli, wielkości 
produkcji nasiennej, geograficznie ukierunkowa-
nej sprzedaży i wreszcie w wyborze odmiany do 
uprawy. Na to, że tak się dzieje wskazuje poszu-

Wykres 2. Ocena miejscowości na podstawie plonu ziarna
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kiwanie przez rolników nasion nowych odmian, 
wzrost plonów i w doświadczeniach, i w coraz 
większej produkcji krajowej. Świadczy o tym 
także uczestnictwo rolników w Dniach Kukurydzy 
organizowanych przez PZPK, w czasie których 
mogą oglądać poletka demonstracyjne, a także 
otrzymać materiały informacyjne wykorzystujące 
wiedzę uzyskaną z doświadczeń PDO. Aktualnie 
pismo KUKURYDZA publikujące wyniki PDO 
ukazuje się w wersji elektronicznej (zamiast 
drukowanej), co stwarza nowe możliwości po-
szerzenia zakresu analiz wyników doświadczeń 
porejestrowych. Powstała możliwość wyko-
rzystania uzyskiwanych z doświadczeń danych 
nie tylko do uśrednionej oceny odmian. Można 
także dokładniej określać interakcje odmian  
z miejscowościami (może także latami), ale rów-
nież próbować określić interakcję miejscowości z 
latami. Sześcioletnia już stabilizacja systemu PDO 
łącznie z publikacją pisma KUKURYDZA w sieci 
stwarzają nowe możliwości. Trzeba je wykorzy-
stać na przykład w celu podjęcia próby określenia 
rejonów o wysokiej stabilności plonowania. Może 
udałaby się także próba określenia szczególnych 
wymagań wobec nowych odmian w określonych 
rejonach. Oczywiście powiększenie zakresu ana-
liz nie zastąpi dodatkowych punktów doświad-
czalnych, ale może tanim kosztem zwiększyć 
zakres wiedzy z już zakładanych doświadczeń. 

Po zbiorze tegorocznych doświadczeń 
trzeba podjąć próbę analizy wyników 
sześcioletniego cyklu w celu uzyskania 
maksymalnej wiedzy oraz określenia 
kierunków działania.

Zmiany klimatyczne stawiają nowe wy-
magania przed hodowcami i przed rolnikami. 
Zwłaszcza, że najnowsze analizy potwierdzają 
prognozy opracowane na początku lat 50-tych 
ubiegłego wieku między innymi o spodziewanym 
stepowieniu Wielkopolski. Region ten jest bardzo 
ważnym producentem ziarna i kiszonki z kuku-
rydzy. Kukurydzy, która relatywnie zużywa mało 
wody na wyprodukowanie 1 kg suchej masy. Być 
może trzeba tę cechę jeszcze ulepszyć, a przede 
wszystkim dokładniej oceniać odmiany w celu 
ich optymalnej rejonizacji. Ponadto nie należy 
się obawiać poszerzonych publikacji przezna-
czonych dla rolników w internetowym wydaniu 
pisma PZPK. Współczesny rolnik, ten decydujący 
o wyżywieniu kraju, to zwykle dość młody, wy-
kształcony człowiek swobodnie poruszający się 
w Internecie. Człowiek, który nie boi się zmian, 
bo wie że tradycja jest wrogiem rozwoju. Trzeba 
zatem dla nowoczesnego rolnika przygotować 
pakiet nowej wiedzy opartej na ścisłych doświad-
czeniach.

mgr inż. Zbigniew Kurczych
zjk375@wp.pl

Wykres 3. PDO na ziarno. Interakcja plonu (5 odmian) i miejscowości
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Postęp podąża za kukurydzą.
Nowoczesne odmiany z Unii Europejskiej  

gwarancją wysokiej wydajności kukurydzy

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Przed współczesnym rolnictwem stawiane są coraz trudniejsze zadania. Podstawowe zadanie 
to zapewniła wyżywienie ciągle rosnącej populacji mieszkańców Ziemi. Szacuje się, że do roku 
2050 liczba ludności na naszym globie wzrośnie o ponad 25%, tj. o ponad 2 miliardy. Jednocze-
śnie zapotrzebowanie na żywność może wzrosnąć nawet o 50%, a więc dwukrotnie więcej niż 
przyrost ludności. Wynika to z przewidywanego wzrostu stopy życiowej w szeregu najludniej-
szych, ale też szybko rozwijających się krajów jak: Chiny, Indie, Brazylia itp. Drugie wyzwanie 
to rekompensacja zmniejszonej produkcji z tytułu postępującego ubytku gruntów rolniczych. 
W najbliższych 20-30 latach spodziewany jest spadek powierzchni gruntów ornych o ok. 20%. 
Kolejne zagrożenie stwarzają ograniczenia produkcyjności gruntów na skutek działalności 
przemysłu i gospodarki komunalnej m.in. w postaci konkurencji o zasoby wodne. Nie do koń-
ca też wiemy, jaki skutek dla rolnictwa będą miały zachodzące aktualnie zmiany klimatyczne. 
Spodziewać należy jednak się, że w szeregu krajów świata, w tym częściowo również w Polsce, 
jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej może ulec pogorszeniu.

Jeśli więc mamy produkować coraz więcej 
żywności, to wobec coraz mniejszej po-

wierzchni gruntów uprawnych i konieczności 
dopasowania się do szybko postępującego ocie-
plania klimatu – trzeba stawiać na nowoczesne 
rozwiązania. Osiągniecia genetyki generują 
szybki postęp hodowlany, a do potrzeb nowych 
odmian opracowywane są wydajne i energo-
oszczędne technologie uprawy. Na świecie,  
w efekcie ukierunkowanych prac badawczych 
i dużych nakładów finansowych, największy 
postęp obserwuje się w trzech roślinach: ku-
kurydzy, pszenicy i ryżu. Już dziś rośliny te 
zapewniają 75% światowej produkcji zbóż. 
Wśród nich największe możliwości produkcyjne 
oferuje kukurydza.

Rosnące znaczenie kukurydzy

Kukurydza odgrywa coraz większą rolę 
w światowej i europejskiej gospodarce. 

Do głównych czynników sprzyjających rozwo-
jowi uprawy kukurydzy i zwiększaniu zbiorów 
należą: postęp odmianowy i technologiczny 
oraz wszechstronność użytkowania. Światowa 
produkcja ziarna kukurydzy przekracza aktual-
nie 1 150 mln ton, podczas gdy jeszcze 20 lat 
temu jej zbiory wynosiły niecałe 600 mln ton, 
a w 2010 r. - 830 mln ton. W Unii Europejskiej 
zbiera się łącznie 65-70 mln ton, ale możliwości 
produkcyjne nie są do końca wykorzystane. Po 
części wynika to z braków wiedzy u części rol-
ników i ograniczeń w dostępie do nowoczesnych 
technologii – co głównie obserwuje się w nowo 
przyjętych krajach. Pewne problemy stwarza 
także restrykcyjna polityka władz UE odnośnie 
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stosowanych technologii i zabiegów ochrony 
roślin – co powoduje, że rodzima kukurydza 
staje się droższa od importowanej. W efekcie 
powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej  
w ostatnich kilkunastu latach zmniejszyła się  
o blisko 10%, a jednocześnie corocznie impor-
tuje się do UE 10-15 mln ton kukurydzy. Dla-
tego potrzebne są działania promujące uprawę 
kukurydzy w Unii Europejskiej i rozszerzające 
spektrum jej wykorzystania w oparciu o rodzime 
rozwiązania technologiczne. 

Nowe techniki hodowlane oraz coraz lepsze 
wykorzystanie efektu heterozji sprawiły, że ob-
serwuje się ogromny wzrost wydajności kuku-
rydzy, której plony są dziś kilkakrotnie wyższe 
niż 50 lat temu. Przykładem mogą być dane 
pokazujące dynamikę wzrostu plonów ziarna 
kukurydzy w Polsce i Francji w ostatnich 60-ciu 
latach (rys. 1). Startowaliśmy w roku 1961 z po-
dobnego pułapu: ok. 2,5 tony, ale średnie plony 
kukurydzy w Polsce wzrosły w ostatnich latach 
do około 6 ton z hektara, zaś we Francji osią-
gają ok. 9 ton. O ile więc pięćdziesiąt lat temu 
wydajność w obu tych krajach była zbliżona, to 
dostęp do nowoczesnych technologii we Francji 
i szybsze wprowadzenie odmian hybrydowych II 

i III generacji sprzyjały znacznie szyb-
szemu wzrostowi plonów. 

Warto zwrócić też uwagę na inną 
ciekawą zależność widoczną na wy-
kresie, która świadczy o postępie  
w plonowaniu kukurydzy. Jeśli dawniej dla 
wyprodukowania 1 tony ziarna kukurydzy po-
trzebne było ok. 0,40 ha (4 tys. m2), to w ostat-
nich latach wielkość niezbędnego areału spadła 
do 0,11 ha we Francji oraz 0,17 ha w Polsce 
(rys. 1). Dla porównania, wartość tego prze-
licznika dla jęczmienia jest dużo wyższa niż 
dla kukurydzy i wynosi odpowiednio dla obu 
krajów 0,18 i 0,28 ha. Spodziewać się należy, że  
w niedalekiej przyszłości do produkcji jednej 
tony ziarna kukurydzy wystarczy 800-1000 
m2. Postęp biologiczny w hodowli kukurydzy 
obok wzrostu produkcyjności, zminimalizował 
także ryzyko jej uprawy w warunkach chłod-
niejszego klimatu (co ma szczególne znaczenie 
w Polsce). Stwarza to warunki do uzyskiwania 
plonów porównywalnych do krajów o bardziej 
korzystnym klimacie. Powyższe dane pokazują, 
że przykład Francji może być dla polskich pro-
ducentów wskaźnikiem możliwości dalszego 
wzrostu krajowej produkcji kukurydzy. 

Rycina 1. Dynamika  wzrostu plonów ziarna oraz wielkość areału potrzebnego do wyprodukowania 1 tony ziarna kuku-
rydzy w Polsce i we Francji w  latach  1961-2019  (opracowanie własne na podstawie  danych FAO)
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Kukurydziany boom w Polsce

Kukurydza na świecie jest typową uprawą 
zbożową, której celem jest uzyskanie 

suchego ziarna. Jednakże w rejonach o chłod-
niejszym klimacie, co w Europie odpowiada 
obszarom leżącym na północ od linii Karpat  
i Alp, uprawa kukurydzy na ziarno jest trud-
niejsza i bardziej ryzykowna, stąd równorzędne 
a często nawet większe znaczenie ma kierunek 
uprawy na kiszonkę z całych roślin. Jednakże 
postęp odmianowy w kukurydzy sprawił, że  
w krajach tego rejonu, w tym również w Polsce, 
stworzone zostały warunki do uzyskania wyso-
kich i stabilnych plonów ziarna, przy zmniejszo-
nym do minimum ryzyku uprawy. Wyhodowanie 
odpornych na chłody, plennych, a jednocześnie 
wczesnych mieszańców sprawiło, że kukurydza 
doskonale udaje się w północnych wojewódz-
twach Polski, dając wysokie plony ziarna, a także 
kiszonkę o wysokiej jakości. 

Rolnicy w Unii Europejskiej mają do dyspo-
zycji blisko sześć tysięcy odmian. Taka bogata 
oferta odmianowa pozwala na właściwy dobór 
mieszańca kukurydzy w zależności od kierunku 
użytkowania, a także warunków klimatyczno-
-glebowych. W Polsce wpisanych do krajowego 

rejestru jest ponad 200 odmian, których 
wartość gospodarcza została sprawdzo-
na dla naszych warunków poprzez sieć 
doświadczeń rejestrowych i potwier-
dzona w doświadczeniach PDO. Dzięki 
dobrym wynikom produkcyjnym uzyskiwanym 
przez polskich rolników zainteresowanie upra-
wą kukurydzy w Polsce w ostatnich 20 latach 
wyraźnie wzrosło, czego wyrazem jest rosnący 
systematycznie areał zasiewów (rys. 2). Zna-
czący rozwój uprawy na ziarno obserwuje się 
dopiero w ostatnim dwudziestoleciu, ale uprawa 
kukurydzy na kiszonkę duże znaczenie miała 
już w latach siedemdziesiątych XX wieku, jako 
podstawowe źródło paszy objętościowej dla 
krów i bydła mięsnego. Powierzchnia zasiewów 
na kiszonkę jest stosunkowo stabilna, rośnie 
jednakże systematycznie wraz ze zwiększaniem 
udziału kukurydzy w oborach o nowoczesnych 
systemach żywienia. Ziarno kukurydzy z kolei 
jest niezastąpione w żywieniu większości gatun-
ków zwierząt, dając paszę o najwyższej wartości 
energetycznej, wyższej o 5-15% niż inne zboża. 
Jest też doskonałym surowcem do produkcji 
spirytusu spożywczego i paliwowego, a także do 
produkcji kaszy i mąki oraz skrobi spożywczej 

Rycina 2. Wzrost powierzchni uprawy kukurydzy oraz rosnące znaczenie kukurydzy ziarnowej   w Polsce w ostatnich  
dwudziestu latach (opracowanie własne na podstawie  danych GUS)
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i przemysłowej. Z tego względu powierzchnia 
zasiewów kukurydzy ziarnowej w Polsce syste-
matycznie rośnie: z ok. 50 tys. ha w końcu XX 
wieku, do ponad 700 tys. ha w ostatni latach (rys. 
2). W porównaniu do kukurydzy kiszonkowej 
podlega ona w większym stopniu wpływom 
czynników pogodowych, a jako produkcja to-
warowa zależy też od koniunktury rynkowej. 
Stąd w zależności od roku stanowi ona od 40 do 
65% ogólnej powierzchni zasiewów kukurydzy 
(rys. 2). W ostatnich latach zbiory ziarna kuku-
rydzy osiągają poziom 3,5-4,5 mln ton, zaś w 
wolumenie skupu stanowi ono ok. 25% obrotu 
handlowego ziarna zbóż w Polsce. 

Kukurydza ziarnowa jest uprawą, która za-
pewnia najwyższą wydajność ziarna spośród 
roślin zbożowych. Dane GUS wskazują, że 
plony kukurydzy są corocznie o 30-50% wyższe 
od plonów innych gatunków zbóż. Jednakże na 
polach dobrych rolników zboża jak i kukurydza 
plonują znacznie wyżej niż podaje oficjalna sta-
tystyka. Jako wzorzec plonowania na dobrym 
poziomie przyjąć można wyniki plonowania  
w sieci krajowych doświadczeń Porejestrowe-
go Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). 
Plonowanie kukurydzy w PDO w porównaniu 
do innych zbóż przedstawia tabela 1. Średnio za 
lata 2017-2020 plon ziarna kukurydzy był o 20-
40% większy od plonów innych gatunków zbóż. 
Kukurydza jako roślina jara konkuruje przede 
wszystkim ze zbożami jarymi, stąd najbardziej 
miarodajne są różnice w relacji do jęczmienia 

jarego, pszenicy jarej czy owsa. Róż-
nice na korzyść kukurydzy wynoszą 
tu 40-45%, co oznacza, że hektar ku-
kurydzy zapewnia prawie dwukrotnie 
większy zbiór ziarna i energetycznych 
jednostek paszowych. W porównaniu do zbóż 
ozimych przewaga kukurydzy jest mniejsza: od 
19% w porównaniu do jęczmienia ozimego do 
36% w przypadku żyta. Wyniki te uzyskane są 
w dobrych warunkach agrotechnicznych, nato-
miast na glebach słabszych i w niższej kulturze 
różnice na korzyść kukurydzy są znacznie więk-
sze. Warto podkreślić, że lepsze plonowanie 
kukurydzy w pełni rekompensuje nieco wyższe 
nakłady na produkcję suchego ziarna, wynika-
jące z kosztów suszenia. Przewaga kukurydzy 
będzie jeszcze wyraźniejsza, gdy plon ziarna 
przeliczy się na plon energii metabolicznej.  
W ostatecznym rozrachunku przekłada się to 
na blisko dwukrotnie większą ilość tuczników, 
które można wyhodować z 1 hektara kukurydzy 
ziarnowej – licząc wg uśrednionych nakładów 
energii w paszy. 

Wiodąca rola odmian w kreowaniu postępu

W rejonach o chłodniejszym klimacie 
trzeba uprawiać odmiany wcześniej-

sze, których możliwości plonotwórcze są nieco 
niższe od odmian późniejszych. Jednakże wy-
hodowanie wczesnych, a jednocześnie plennych 
mieszańców sprawiło, że w praktyce owa nega-
tywna korelacja między wczesnością a plonem 

Tabela 1. Plonowanie i wartość paszowa kukurydzy ziarnowej  na tle innych zbóż paszowych oraz szacunkowa wiel-
kość produkcji tuczników możliwa do uzyskania z 1 ha (obliczenia własne) 
 

Roślina  
paszowa 

Plon w PDO  
2017-2020 

dt/ha* 

Plon  
kukurydzy  

= 100 

Wartość  
energetyczna 

MJ/kg 

Plon energii 
metabolicznej 

GJ/ha 

Plon GJ/ha  
 kukurydzy  

= 100 

Liczba tuczników 
wyżywionych  

z 1 ha** 

Kukurydza ziarnowa  117,3 100 14,1 165 100 47 
Pszenica oz. 93,4 80 13,8 129 85 37 
Pszenżyto oz.  89,2 76 13,7 122 80 35 
Jęczmień oz. 95,0 81 12,4 118 78 34 
Żyto oz. 75,4 64 12,4 93 62 27 
Pszenica jara 68,9 59 13,7 94 62 27 
Pszenżyto jare 65,2 56 13,6 89 58 25 
Jęczmień jary  70,0 60 12,5 87 58 25 
Owies  63,0 54 11,3 71 47 20 

 

* plon odmian wzorcowych w PDO w latach 2017-2020: kukurydza odmiany średnio-wczesne, zboża – plony na poziomie A2 

** przy zużyciu 3500 MJ na opas 1 sztuki 
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jest coraz mniej widoczna. Dzięki temu oraz 
zwiększonej odporności na chłody, uprawa ku-
kurydzy może rozszerzać się coraz bardziej na 
północ, dając możliwość uzyskania wysokich  
i stabilnych plonów, o małej zawartości wody. 
Decydując się na zakup materiału siewnego, rol-
nik powinien wybrać w miarę wczesną odmianę, 
o wysokim plonowaniu. Najbardziej uniwersalne 
są mieszańce średnio-wczesne FAO 230-250. 
Są one przydatne do uprawy na ziarno na więk-
szości obszaru Polski, a zwłaszcza w Polsce 
Środkowej i Zachodniej. Plonami ustępują nie-
wiele odmianom średnio-późnym, a dojrzewają 
szybciej i dają ziarno o mniejszej wilgotności. 
Odmiany średnio-późne (FAO 260-290) wytwa-
rzają większą masę zieloną, później dojrzewają 
i charakteryzują się wyższą wilgotnością ziarna. 
W związku z tym ryzyko uprawy tych odmian, 
zwłaszcza na terenach północnych i środkowo-
-wschodnich jest większe. W tamtych warun-
kach lepiej produkcję ziarna kukurydzy oprzeć 
na odmianach wczesnych, o krótszym okresie 
wegetacji, pozwalających bez ryzyka uzyskać 
dobrze wykształcone ziarno, przy nieco tylko 
niższych plonach (tab. 2). Przeglądając aktual-
ny dobór odmian widać, że hodowla poszukuje 
ciągle korzystnego połączenia dobrej wczesności  
z wysokim plonem ziarna – i ma w tym wzglę-
dzie zupełnie dobre osiągnięcia. 

W uprawie kukurydzy nowa dobra odmiana 
to gwarancja postępu. W roku 2020, Komisja ds. 
Rejestracji przy COBORU, rekomendowała do-

puszczenie do uprawy 18 odmian ziar-
nowych, z czego 3 reprezentują formułę 
mieszańców trójliniowych (TC), a 15 
nowocześniejszą formułę mieszańców 
pojedynczych (SC). Najbardziej typo-
wą dla naszej strefy grupę średnio-wczesnych 
(FAO 240-250) reprezentuje 5 odmian, a grupę 
średnio-późnych 6 odmian. Wartą podkreśle-
nia nowością jest, że największą grupę (7 szt.) 
stanowią mieszańce wczesne, z których trzy 
charakteryzują się bardzo dobrą wczesnością 
rzędu FAO 200-210. Są to SM Polonia, SM 
Vistula i Selicia. Od kilku już lat grupa wcze-
snych odmian jest dość szeroko reprezentowana 
wśród nowości, co dobrze rokuje rozwojowi 
kukurydzy ziarnowej. W doświadczeniach po-
rejestrowych (PDO) prowadzonych pod kątem 
praktyki rolniczej, w roku 2020 badano w ponad 
dwudziestu punktach 52 odmiany kukurydzy 
ziarnowej. Średnie plony ziarna wyniosły 121,6 
dt/ha, ustępując tyko wynikom z bardzo dobrego 
roku 2017 (tab. 2).

Dla producenta podstawowymi cechami 
odmiany są: plon i wilgotność ziarna podczas 
zbioru. Wilgotność ziarna jest szalenie istotna 
z punktu widzenia kosztów produkcji, bowiem 
decyduje o wysokości nakładów na suszenie. 
Uwzględniając rosnące trudności przy zbiorze i 
zwiększający się nakład na suszenie dla odmian 
późniejszych, w porównaniach odmianowych 
Michalski (2021) proponuje następujący wzór 
do przeliczania plonu na plon ekonomiczny: 

 
Tabela 2. Plony i wilgotność ziarna kukurydzy w doświadczeniach PDO w latach 2014-2020 z uwzględnieniem 
odchyleń z tytułu wczesności odmian 

 

Rok 
Plon  

ziarna  
dt/ha 

Wilgotność 
ziarna  

% 

Plon  
przeliczeniowy 

PPTM 

Względny plon ziarna: 
odmiany średnio-wczesne = 100 

wczesne średnio- 
wczesne 

średnio- 
późne 

2014 119,6 26,7 116,2 96 100 104 
2015 76,7 21,4 83,9 97 100 103 
2016 127,3 24,5 128,3 95 100 100 
2017 118,0 29,5 109 97 100 99 
2018 119,3 19,6 130,1 97 100 102 
2019 109,7 24,7 110,3 97 100 101 
2020 121,6 30,6 110,4 95 100 105 

średnio 113,2 25,3 112,6 96 100 102 
 

Legenda: PPTM  = Plon ziarna - 2*(wilgotność rzeczywista - 25)   [wg Michalski 2021] 
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Powyższy wzór przedstawia w ujęciu mate-
matycznym wynikającą z praktycznych obser-
wacji zależność:
1% większa wilgotność = niższa wartość plonu 
handlowego odpowiadająca w przeliczeniu ok.  

2 kwintalom
Mając wyniki doświadczeń dotyczące plonów 

i wilgotności, stosując powyższy wzór łatwiej 
można wybrać najlepszą odmianę do uprawy.  
A jest z czego wybierać. W Krajowym Rejestrze 
na koniec 2020 wpisanych było 233 odmian 
kukurydzy, z czego blisko 3/4 adresowane jest 
do uprawy na ziarno. Poza tym w Polsce mogą 
być sprzedawane też odmiany z katalogu Unii 
Europejskiej (CCA), w którym jest blisko 6 tys. 
mieszańców kukurydzy. Informacji dotyczących 
odmian ze wspólnotowego katalogu, szukać naj-
lepiej w wynikach Badań Rozpoznawczych pro-
wadzonych przez PZPK wspólnie z COBORU. 
Coroczne wyniki badań w doświadczeniach po-
rejestrowych (PDO) i rozpoznawczych znaleźć 
można na stronach internetowych i publikacjach 
COBORU i Polskiego Związku Producentów 
Kukurydzy (PZPK). Znajdujemy je także  
w katalogach firm i w prasie rolniczej. Obecność, 
a najlepiej wysokie miejsce w takich badaniach 
stanowi gwarancję, że mało dotychczas znana 
odmiana sprowadzona z któregoś z krajów UE 
sprawdzi się również w Polsce. 

Podsumowanie

Wyniki uzyskiwane w PDO wskazują, 
że wykorzystując w pełni zdolności 

produkcyjne gleby i roślin można uzyskać nawet 
plony rzędu 150 kwintali suchego ziarna kukury-
dzy. Do tego potrzebne jest jednak przygotowa-
nie gleby o dobrej strukturze i żyzności i dobór 
odpowiednich odmian o europejskiej jakości. 
Istotne jest też nawożenie oraz dostosowana do 
dzisiejszych wymagań skuteczna ochrona przed 
chwastami, chorobami i szkodnikami. Nakłady 
na uprawę kukurydzy (nie licząc suszenia) nie 
należą do najwyższych, ale by uprawa kukurydzy 
zakończyła się sukcesem trzeba zebrać przynaj-
mniej 60 kwintali z hektara w przeliczeniu na 
suche ziarno.

Rosnące zapotrzebowaniu na pro-
dukty z pól kukurydzy, stwarza warunki 
nie tylko na stabilizację jej uprawy, ale 
i dalszy rozwój powierzchni zasiewów. 
Przemawiają za tym następujące fakty: 
u	 stawiać trzeba na nowe odmiany wyproduko-

wane w Unii Europejskiej, które dostosowane 
są do naszych warunków i zapewniają wyso-
kie plonowanie;

u	 aby wydajnie i tanio żywić stado bydła, po-
winniśmy w Polsce uprawiać ponad 1 mln ha 
kukurydzy kiszonkowej (obecnie 600 tys. ha); 

u	 kukurydza ziarnowa zwiększa krajową pro-
dukcję zbożową, będąc najbardziej wydajnym 
gatunkiem, plonującym dwukrotnie wyżej niż 
inne gatunki zbóż jarych;

u	 uprawa kukurydzy na ziarno poprawia bio-
różnorodność naszych upraw (6-te zboże),  
a z racji odmienności stanowi bufor w sto-
sunku do pozostałych zbóż;

u	 kukurydza zwiększa pulę korzystnych zmia-
nowań potrzebnych dla innych zbóż.

mgr Joanna Jus
jus.joanna@gmail.com

konsultacja merytoryczna: 
prod. dr hab. Tadeusz Michalski

PETM = Plon ziarna wysuszonego - 2 * (wilgotność rzeczywista - 25)
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Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Czynniki siedliskowe i agrotechniczne determinujące 
możliwości wzrostu areału uprawy kukurydzy w Polsce

Żyjemy w globalnej wiosce, w której z jednej strony klimat ociepla się a z drugiej strony 
stale przybywa jej mieszkańców. To ma i będzie miało w przyszłości określone konsekwencje. 
Udowodnione już ocieplenie klimatu, wzrost temperatury o 10C w porównaniu do końca XIX 
wieku jest w zasadzie nieodwracalne i wyraża się coraz częstszym przebiegiem ekstremalnych 
zjawisk pogodowych. W wielu rejonach świata prowadzi to do fali upałów z suszą włącznie 
a to znacznie obniża plonowanie upraw. Z kolei niektóre rejony świata, szczególnie strefy 
klimatycznej uznawanej dotychczas za umiarkowaną ,mogą na tym ociepleniu „skorzystać”.

Prognoza liczebności mieszkańców tej „globalnej wioski” zakłada wzrost ludności z obecnych 
7,2 mld do 10 mld w 2100 roku. Przy sukcesywnym ograniczaniu powierzchni użytków rolnych na 
świecie, zmianie modelu żywienia, potrzeba wyprodukowania dodatkowo ok.1 mld ton zbóż, jest 
potężnym wyzwaniem.

Rośliną która ma szansę sprostać tym 
wymaganiom jest z pewnością kukurydza. 
Spośród wszystkich gatunków uprawnych kuku-
rydza już dzisiaj zajmuje 3 miejsce pod wzglę-
dem wielkości powierzchni, a pierwsze w skali 
produkcji (ponad 1,1 mld ton). To w naturalny 
sposób predestynuje ją do pierwszorzędnego 
udziału w zwiększeniu puli żywności również  
w rejonach w których jeszcze do niedawna uzna-
wana była za egzotyczny gatunek.

Kukurydza jako roślina ciepłolubna ,zyskuje 
na znaczeniu także w Polsce. Świadczy o tym 
dobitnie trwały trend wzrostowy powierzchni 
uprawy już od połowy lat 90. ubiegłego wieku 
(szczególnie na ziarno).

W 1996 roku, areał kukurydzy wynosił 180 
tys. na kiszonkę i zaledwie 60 tys. ha na ziarno, 
podczas gdy w 2003 r. z przeznaczeniem na 
ziarno było to już 330 tys. ha. Po mroźnej zimie 
2011/12, ze względu na konieczność likwidacji 
sporego areału ozimin, zanotowano skokowy 
wzrost zasiewów kukurydzy. W efekcie areał 

uprawy przekroczył pierwszy raz w historii  
1 mln ha, z czego na ziarno przeznaczono 610 
tys. ha a kiszonkę 440 tys.

Ostatnie dane ARiMR za bieżący rok za-
siewów (których źródłem są wnioski rolników  
o dopłaty bezpośrednie) wskazują na kontynu-
ację wzrostu uprawy kukurydzy do rekordowego 
poziomu 1,72 mln ha (z 1,42 mln w 2020 r.).  
Z tej powierzchni (przy założeniu względnie 
stabilnego areału zbioru na kiszonkę na pozio-
mie 600-650 tys. ha) najpewniej ponad 1 mln ha 
zostanie zebrane na ziarno. Może być to nowym 
„rekordem” powierzchni w tym kierunku wyko-
rzystania kukurydzy.

Co sprawia i przemawia za kontynuacją 
wzrostowego trendu uprawy kukurydzy na ziarno  
w Polsce?

Udział postępu biologicznego we wzroście 
produkcji kukurydzy szacowany jest na po-
ziomie 70% i jest najefektywniejszym czynni-
kiem wzrostu plonów spośród najpowszechniej 



233(60) 21 KUKURYDZA

uprawianych gatunków polowych w Polsce.  
O dokonującym się postępie genetycznym może 
świadczyć fakt, że średnioroczny przyrost plonu 
ziarna mieszańców kukurydzy zarejestrowanych 
w Polsce przez COBORU w latach 1996-2020 
wynosi 1 dt ziarna/ha.

Potencjał produkcyjny kukurydzy przewyższa 
2,5-3 krotnie pozostałe zboża jare co czyni uprawę 
wysoce konkurencyjną do pozostałych zbóż.

Ocieplenie klimatu równoznaczne jest z 
większą sumą temperatur efektywnych, a to 
pozwala na uprawę mieszańców o wyższych 
wymaganiach cieplnych w trakcie wegetacji (w 
uproszczeniu: wyższym FAO), w stosunku do 
tradycyjnie uznawanych za bezpieczne w danym 
regionie kraju.

Istotny jest przy tym fakt, że umożliwia to 
siew mieszańców w typie dent, które jako kom-
ponenty rodzicielskie wnoszą do kukurydzy 
wyższy potencjał plonowania. Dzięki dodatko-
wemu torowi fotosyntezy C4 (uruchamiającemu 
się w temp. min. 250C) wzrasta jej wydajność, 
a w konsekwencji zwiększenie potencjału pro-
dukcyjnego mieszańca.

Dodatkowym aspektem, specyficznym dla 
grupy roślin ciepłolubnych jest fakt wiązania  
2 cząstek CO2 z atmosfery, przez co kukurydza 
(akumulując podczas wegetacji ponad 10 t CO2/
ha, a wydzielając 2-3 krotnie więcej tlenu) przy-
czynia się do obniżenia efektu cieplarnianego. W 
tym względzie kukurydza wpisuje się również 
w proces dekarbonizacji klimatu.

Kukurydza jest gatunkiem plastycznym z 
relatywnie wyższą tolerancją uprawy na glebach 
Iżejszych IVa – lVb (40% powierzchni UR) do 
klas V-VI (35% UR). Należy jednak pamiętać o 
bardzo ograniczonej polowej pojemności wodnej 
takich gleb.

 Kukurydza oszczędnie wykorzystuje wodę 
(wsp. transpiracji 1:250-300). Osiągając jednak 
plony suchej masy rzędu 20 ton (lub 8 t suchego 
ziarna+12 t słomy), potrzeby wodne kukurydzy 
przy takim założeniu sięgają 5-6 mln I wody/ha! 
Poza korzystaniem z wód gruntowych i zapasów 
wody w glebie, kukurydza w trakcie wegetacji 
wymaga opadu deszczu rzędu 200 mm. Gros z tej 
ilości, przynajmniej 150 mm, powinno przypaść 
na okres tuż przed i po kwitnieniu.

Upały (temperatury >300C) wyrządzają więcej 
szkód niż susza meteorologiczna (min.15 dni bra-

ku deszczu). Ich występowanie prowadzi 
do nieuchronnych strat plonu (14 dni po 
kwitnieniu rzędu 60%, a po 20 dniach 
od kwitnienia jest to 30%). W reakcji na 
taki stres (upał, susza) rośliny kukurydzy 
zwijają liście. Przy wystarczającym zaopatrzeniu 
w potas zamykają też aparaty szparkowe ograni-
czając w ten sposób transpirację wody. Na efek-
tywne gospodarowanie wodą przez kukurydzę 
składają się również korzenie przybyszowe, które 
korzystają nawet z niewielkich powierzchnio-
wych opadów deszczu, zdecydowanie szybsze 
pobieranie wody niż pozostałe zboża oraz moż-
liwość pobierania wody z głębszych warstw 
gleby (1,5-3 m).

Mając na uwadze efektywne „zarządzanie” 
kukurydzy gospodarką wodną , to w warunkach 
polskich gleb nawadnianie (w newralgicznym 
dla niej okresie) jest bardzo plonotwórcze. Me-
moriał do Ministerstwa Rolnictwa z 2.07.2018 r. 
o potrzebie umożliwienia korzystania z wód 
podziemnych do nawodnień jest więc w interesie 
rolnika. 

Woda jest bardzo ważnym, ale nie jedynym 
czynnikiem związanym z glebą, która determi-
nuje zasięg uprawy i wykorzystanie potencjału 
kukurydzy.

Fundamentem jakości gleby jest jej odczyn 
oraz zawartość materii organicznej (w głów-
nej mierze próchnicy).

Ponad 70% gleb w Polsce jest w mniejszym 
tub większym stopniu kwaśnych. Kukurydza 
mniej reaguje spadkiem plonu (w przedziale pH 
5.5-6,5) niż inne gatunki uprawne. Zwiększenie 
jednak odczynu gleby do poziomu obojętnego, 
przyczynia się zdecydowanie do zwiększenia 
efektywności pobierania składników pokarmo-
wych ,poprawia strukturę i w efekcie wpływa 
istotnie na kulturę rolną gleby. 

Dla użytków rolnych w Polsce zawartość 
próchnicy wynosi średnio 2,2% (dla porów-
nania czarnoziem ukraiński zawiera ok. 6%). 
Próchnica określa właściwości fizykochemiczne, 
zdolności absorpcyjne i retencyjne, decyduje  
o aktywności biologicznej gleby. Jej zwiększe-
nie w uprawie kukurydzy może dokonywać się 
przez: przyorywanie słomy i poplonów, siew 
międzyplonów i mulczowanie powierzchni gle-
by, stosowanie nawozów naturalnych, stosowa-
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nie masy pofermentacyjnej z biogazowi, czy też 
bezorkowych technik uprawy. Również rośliny 
bobowate będące elementem zmianowania są 
jednym z najefektywniejszych sposobów na jej 
zwiększenie.

Wiążąc 5 razy więcej wody niż jej masa , 
próchniczna materia organiczna w znakomity 
sposób wpływa na gospodarkę wodną gleby. 
Zwiększa jej zdolności retencyjne, usprawnia 
ruch wody w glebie a także zwiększa jej za-
wartość i dostęp dla roślin. Dla kukurydzy są to 
kluczowe czynniki, które mogą znacznie zre-
dukować skutki okresowych niedoborów wody  
z suszą meteorologiczną włącznie.

Ponadto wzrost materii organicznej w glebie 
przyczynia się do większej absorpcji dwutlen-
ku węgla z powietrza. Jest to więc pozytywny 
element także w ujęciu kształtowania klimatu  
i ochrony środowiska wpisujący się doskonale 
w Zielony Ład.

Dużym wyzwaniem stojącym przed rolnika-
mi, lecz dość zróżnicowanym w swojej skali w 
poszczególnych regionach Polski, jest zwięk-
szenie zasobności gleb w podstawowe składniki 
pokarmowe i eliminacja czynników minimum.

 Malejący udział przyswajalnego potasu czy 
magnezu (50% gleb z niedoborem tych makro-
elementów), jedynie 35% gleb z przynajmniej 
wysoką zawartością fosforu znaczne różnice  
w zawartości azotu mineralnego w regionach 
kraju, powinny skłaniać do intensywniejszych 
działań eliminujących czynniki ograniczające 
potencjał plonowania Zbilansowanie podsta-
wowych składników makro i mikroelementów, 
dbałość o optymalny odczyn gleby oraz systema-
tyczne zwiększanie zawartości próchnicy będą 
determinować efektywność produkcji kukurydzy 
oraz dalszy wzrost areału jej uprawy.

Warto zwrócić uwagę na posiadanie „wielu 
twarzy” kukurydzy:
• w płodozmianie, który w Polsce składa się 

70% ze zbóż może być traktowana jako roślina 
„przerywająca” ich niekorzystne następstwo.

• wśród zbóż jarych stanowi często bezpiecz-
niejszą alternatywę na uzyskanie zadowala-
jących plonów. 

• stosując nawozy naturalne może być trakto-
wana jak rośliny okopowe.

• wśród roślin okopowych uprawa 
buraka cukrowego jest coraz bardziej 
„hermetyczna” i staje się niepewna w 
perspektywie średnioterminowej co 
może wywołać dodatkowy impuls za 
zwiększeniem uprawy kukurydzy.

•  jest także ostatnią „deską ratunku” dla rolni-
ków decydujących się zlikwidować uprawy 
ozime (vide mroźna zima 2011/12) lub wsku-
tek wczesnowiosennych przymrozków.

•  wysiewana wiosną w Polsce, generalnie jako 
ostatni gatunek wśród upraw polowych, nie 
ma de facto konkurencji ze strony słonecznika 
czy soi stanowiących często konkurencyjną 
alternatywę dla państw na południe od Polski.

• znana jest powszechnie wysoka tolerancja 
uprawy kukurydzy po sobie w okresie kilku 
lat, bez istotnych negatywnych skutków dla 
plonowania i siedliska. Dopiero przy faktycz-
nej monokulturze (kilkanaście lat uprawy na 
tym samym polu) należy liczyć się z okre-
ślonymi negatywnymi skutkami i spadkiem 
plonowania.

•  jest uprawą dającą możliwości stosowania 
technologii dopasowanej do specyfiki loka-
lizacji, wymagań i możliwości każdego go-
spodarstwa. Poza tradycyjną uprawą orkową 
coraz częstsze jest stosowanie uproszczonych 
technologii uprawy z pominięciem orki tzw. 
„no tillage” do uprawy i siewu pasowego 
włącznie tzw. „strip till”.

• wybór uproszczonych technologii uprawy 
pozwala przede wszystkim zmniejszyć na-
kłady energetyczne (poza kosztami to też 
mniej CO2 do atmosfery) , wzbogacić glebę 
w materie organiczną, zmniejszyć straty wody 
przez ograniczenie parowania z gleby oraz 
oszczędzić czas.

Posiadany w gospodarstwie sprzęt determi-
nuje preferencje technologiczne a zaopatrzenie 
się w specjalistyczny sprzęt do upraw uprosz-
czonych jest zwykle poprzedzony analizą gospo-
darstwa co do jego racjonalności i celowości 
wykorzystania. 

W sprzęcie tkwi kolejny argument za 
rozszerzeniem areału uprawy kukurydzy. 
Dodatkowe inwestycje w siewnik punktowy, 
przystawkę do zbioru kukurydzy na ziarno, 
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sieczkarnię do zbioru zielonki racjonalizują 
wykorzystania pozostałego sprzętu w gospo-
darstwie łącznie z bazą suszarniczą i usprawnią 
organizacyjne funkcjonowanie gospodarstwa. 
Dla „wchodzących” w rynek uprawy kukury-
dzy na ziarno jest szereg możliwości skorzy-
stania z usług specjalistycznego sprzętu zanim  
w pełni przekonają się do uprawy kukurydzy  
a gospodarstwa produkujące kiszonkę też mają 
już możliwości „outsourcingu” zbioru zielonki. 

Istotny z punktu ekonomiki uprawy i prze-
pływu środków pieniężnych w gospodarstwie 
jest fakt, że zbiór i konserwacja kukurydzy 
pochłaniające często 30-40% kosztów uprawy, 
ponoszone są w ostatniej fazie produkcji. Dla 
producentów ziarna którzy mogą w krótkim 
czasie sprzedać część plonów lub wręcz mokre 
ziarno może być to dodatkowy argument „za 
kukurydzą”. Występujące coraz częściej dłu-
gie ,ciepłe i suche okresy końca lata i jesienią 
sprawiają ,że udaje się na części tych kosztach 
zaoszczędzić (niższa wilgotność zbieranego 
ziarna) co znacznie zwiększa opłacalność upra-
wy. Zdecydowanie lepsza niż 15-20 lat temu 
infrastruktura suszarniczo-skupowa w Polsce 
jest kolejnym elementem dającym impuls do 
zwiększenia zainteresowania kukurydzą.

Na uprawę kukurydzy ponoszone są niższe 
nakłady na środki produkcji w porównaniu z 
głównymi roślinami towarowymi jak pszenicą 
ozimą ,rzepakiem czy burakiem cukrowym. Na-
wożenie stanowi największą ich część, dlatego 
warto zwrócić uwagę na lepsze jego zbilanso-
wanie i zasobność w glebie makroskładników. 
Proporcje pomiędzy N:P:K są istotniejsze od 
wysokości pojedynczych dawek. W krańcowych 
przykładach może to ustrzec przed wyleganiem 
i/lub przedłużającym się dojrzewaniem roślin w 
przypadku przenawożenie azotem lub bardziej 
zoptymalizować wykorzystanie zakładanej 
dawki azotu i jednocześnie ograniczyć skutki 
potencjalnego niedoboru wody przez jesienną 
regulację zasobności potasu w glebie.

Kukurydza jest wyjątkowo minimalistyczną 
uprawą jeśli przyjmiemy za kryterium ilość 
i wielkość stosowanych środków ochrony 
roślin. Zabieg chwastobójczy jest kluczowy 
i newralgiczny nie tylko ze względu na dużą 
konkurencyjność chwastów w początkowej 
fazie wegetacji. W fazie 4-10 liści kształtują 

się w roślinach kukurydzy podstawowe 
parametry struktury kolby (ilość rzędów 
i ziaren w rzędzie) a dodatkowo konku-
rencyjność ta spotęgowana jest wolnym 
zakrywaniem międzyrzędzi przez rośli-
ny kukurydzy . Rosnąca wrażliwość kukurydzy 
na zbyt późno stosowane preparaty lub aplikację 
na nie w pełni zdrowe rośliny czynią zabieg 
chwastobójczy kluczowym elementem ochrony 
plantacji kukurydzy. Z kolei najpoważniejszym 
szkodnikiem jest omacnica prosowianka która 
może być zwalczana również alternatywnymi 
metodami bez użycia insektycydów (z zabiegów 
uprawowych to przede wszystkim orka zimowa) 
lub wręcz eliminowana wespół z innymi szkod-
nikami ( np. stonka kukurydziana) przy użyciu 
technik genetycznej modyfikacji roślin. Są one 
znane jako pod skrótem GMO i powszechnie 
stosowane na wszystkich kontynentach (180 
mln ha upraw w tym 50 mln ha kukurydzy)  
z wyłączeniem Unii Europejskiej (poza małymi 
wyjątkami).

Bardzo mała ilość niezbędnych zabiegów 
środkami ochrony roślin jest kolejnym atutem 
kukurydzy w kontekście rozwoju tej uprawy ale  
i założeń Zielonego Ładu w tj. ograniczenia 
stosowania pestycydów i nawozów o 50% do 
2030 r. 

Warto zwrócić uwagę na możliwości 
agrotechniczne złagodzenie skutków niskich 
temperatur wiosną w okresie wschodów mło-
dych roślin. Specyfiką obszaru Polski jest ście-
ranie się na nim wpływy klimatu atlantyckiego  
z kontynentalnym. Powoduje to konieczność 
uwzględnienia krótszych lub dłuższych, mniej 
lub bardziej uciążliwych okresów chłodów na 
wiosnę do przymrozków włącznie.

Na rynku są już dostępne coraz powszechniej 
nasiona zawierające w warstwie zaprawowej 
biostymulatory które podtrzymują ciągłość 
procesów fizjologicznych w młodych siewkach 
roślin i na początkowym etapie ich rozwoju, 
łagodząc stres zimna. Daje to szansę na ogra-
niczenie zahamowania rozwoju kukurydzy, 
zbudowania właściwej masy wegetatywnej 
przed kwitnieniem i uniknięcia podczas tego 
stadium letnich upałów lub susz. W konsekwen-
cji prowadzi to do zwiększenia bezpieczeństwa 
osiągnięcia dojrzałości do zbioru wybranego 
mieszańca i tym samym przyśpieszenie początku 
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oraz tempa oddawania wody z ziarna. Przekłada 
się dalej na pewność zbioru (uniknięcie ewentu-
alnego wylegania łodygowego), zbiór zdrowego 
ziarna, koszty suszenia i finalnie poprawienie 
dochodowości uprawy. 

Przed rolnictwem stoją jednak niewyobra-
żalne i przełomowe jeszcze wczoraj wyzwania. 
Dane są zbieżne: odpowiada ono za 19% emisji 
gazów cieplarnianych (w przeliczeniu na ekwi-
walent CO2 to ok 10 mld ton) a poza dwutlen-
kiem węgla, „produkuje” 37% światowej emisji 
metanu i 65% podtlenku azotu które to gazy 
są specyficzne dla hodowli zwierząt, głównie 
bydła i trzody chlewnej. Zmiany mające czę-
ściowo ograniczyć taką skalę już się dokonują 
(tzw .rolnictwo „komórkowe” które zastępuje 
przemysłową produkcję mięsa i nabiału) lub 
będą dokonywały w sposób mniej lub bardziej 
od nas zależny.

Elementem Zielonego Ładu jest również 
strategia „od pola do stołu” (Farm to Fork) 
która zakłada i będzie determinowała zmiany w 
systemie produkcji żywności oraz przyzwycza-
jeń żywieniowych. Atrybuty ziarna kukurydzy 
mogą wpłynąć na jego zwiększony udział jako 
powszechnego składnika codziennej diety co 
już dzisiaj obserwujemy w zaleceniach dla 
stosowania diety bezglutenowej. Łatwość i 
wszechstronność spożywczego przygotowania 
kukurydzy jest kolejną ,bezcenną zaletą po od 
każdą szerokością geograficzną.

Mając na uwadze wspieranie rolnictwa 
ekologicznego jako kolejnego elementu stra-
tegii Zielonego Ładu (z obecnych 8% do 25% 
powierzchni gruntów ornych w Unii Europej-
skiej do 2030 r.) czyż kukurydza nie wydaje 
się idealną kandydatką na eko-uprawę? Warto 
zauważyć, że produkcja eko zaczyna się od po-
stępu biologicznego a w Polsce czynione są już 
pierwsze prace (COBORU wspólnie z IHAR) 
nad odmianowymi aspektami takiej produkcji. 
Jednak początki – zdaniem ekspertów – powinny 
sięgać głębiej, procesu hodowli. W tej kwestii 
przyszłe rekomendacje na poziomie krajowym 

i europejskim czekają na weryfikacje  
i usystematyzowanie.

Oczywiście dzisiaj na świecie i w Pol-
sce dominuje wykorzystanie kukurydzy 
na paszę (szczególnie dla drobiu) lecz 
perspektywy jej wzrostu także dla przemysłu 
spożywczego wydają się kwestią nieodległego 
czasu. Mając na uwadze potencjalne działania 
dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
i jednoczesny wzrost zapotrzebowania na żyw-
ność, produkcja drobiarska ma szansę dalej 
rosnąć .Obecnie Polska jest liderem produkcji 
na rynku europejskim a drugim eksporterem 
wewnątrz unijnym co jest fundamentem dla 
dalszego jej wzrostu. Zważywszy na fakt, że 
Unia Europejska jest importerem netto ziarna 
kukurydzy (12-16 mln ton rocznie) oznacza 
to teoretycznie dodatkową możliwość zasiania 
ponad 2 mln hektarów kukurydzy z których 
produkcja powinna uzupełnić ten deficyt. 

Wspomniane w artykule uwarunkowania 
siedliskowe i możliwości agrotechniczne dają 
podstawy do stwierdzenia, że duża część  
z tych potrzeb mogłaby być zaspokojona  
z krajowych zasiewów. Wszystko przemawia za 
tym, że kolejna granica – 2 mln ha kukurydzy  
w Polsce – będzie osiągnięta już niedługo. 
Dwukrotnie więcej niż na Węgrzech? 
O tym nawet Nikita nie marzy.

mgr. inż. Robert Oliwa
oliwaro.farmko@wp.pl
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Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Kukurydza – dogonić najlepsze kraje europejskie
W agrotechnice kukurydzy w ostatnich pięćdziesięciu latach dokonał się ogromny postęp, ma-

jący swój wyraz w coraz większej wydajności z hektara, mniejszym uzależnieniu od czynników 
środowiskowych oraz dostosowaniu parametrów jakościowych uzyskiwanych plonów do potrzeb 
odbiorcy. Podstawową rolę odegrał tu postęp genetyczno-hodowlany, który obok rozwoju no-
woczesnych technologii uprawy był czynnikiem sprawczym rosnących plonów i dużej wierności 
plonowania. Przełomowym momentem było wprowadzenie do uprawy odmian mieszańcowych. 
Dzięki temu plony ziarna kukurydzy wzrosły w USA, a także i szeregu krajów UE - około 4-krotnie, 
osiągając poziom bliski 100 dt z 1 ha. Wysoka wydajność kukurydzy, względna łatwość uprawy  
i wszechstronne możliwości wykorzystania skutkują systematycznym wzrostem powierzchni uprawy 
kukurydzy na całym świecie, co nie ma odpowiednika w żadnej innej roślinie uprawnej. Jeszcze 
30 lat temu kukurydza była trzecią rośliną po pszenicy i ryżu. Dziś pod względem powierzchni 
zasiewów ustępuje tylko pszenicy, ale zdecydowanie dominuje pod względem ilości zbieranego 
ziarna, które ponadto jest głównym towarem rolniczym w obrocie światowym.

Wzrost zainteresowania uprawą kukurydzy 
i dynamiczny jej rozwój występujący 

w większości rejonów świata, ma również swoje 
odzwierciedlenie w Polsce. W ostatnich 50 latach 
jesteśmy świadkami dynamicznie wzrastającej 
powierzchni uprawy kukurydzy w naszym kraju. 
Kiszona kukurydza jest niezastąpioną paszą dla 
bydła oraz surowcem dla bioenergetyki. Kuku-
rydzy ziarnowa zwiększa bioróżnorodność na 
naszych polach (jako 6-te zboże), a jej uprawa  
z racji odmienności cyklu rozwojowego stanowi 
bufor w stosunku do pozostałych zbóż, zapew-
niając stabilizację krajowych sumarycznych zbio-
rów ziarna (kukurydza pobiera większość wody  
w okresie lata, zaś zboża potrzebują dużo wody  
w maju-czerwcu). Rosnąca powierzchnia kuku-
rydzy zwiększa pulę dostępnych, korzystnych dla 
innych zbóż zmianowań. 

Wydajność kukurydzy kiszonkowej w Polsce 
jest dobra, zbliżona do średniej europejskiej – 
mimo gorszych gleb i częstych susz letnich. Go-
rzej jest z plonami ziarna – nie osiągamy jeszcze 

takiego średniego poziomu plonów jak we Francji 
czy Niemczech. Tym niemniej również u nas jest 
to najbardziej wydajnym zbożem, plonującym bli-
sko dwukrotnie wyżej niż średnia dla pozostałych 
zbóż. Jeszcze większe różnice występują zwłasz-
cza w odniesieniu do zbóż jarych. Istotne jest to, 
że dziś kukurydza dobrze plonuje nie tylko w tra-
dycyjnych rejonów uprawy, ale także na terenach  
o gorszych warunkach klimatycznych i glebo-
wych, gdzie wcześniej uprawa na ziarno nie była 
zalecana, z racji większego ryzyka niedojrzenia 
czy zbyt wilgotnych lub za niskich plonów. Dzisiaj 
w województwach północnej Polski uprawia się po 
kilkanaście tysięcy hektarów kukurydzy na ziarno, 
a kukurydza kiszonkowa stanowi stały element 
krajobrazu. Jedną z przyczyn ekspansji kukury-
dzy w kierunku północnym, było wyhodowanie 
w Europie wczesnych, a jednocześnie plennych 
mieszańców. Sprawiło to że coraz mniej widoczna 
jest negatywna zależność między wczesnością  
a plonowaniem. Dzięki temu, w leżących w zle-
wisku Bałtyku krajach Unii Europejskiej, stwo-
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rzone zostały warunki do uzyskiwania wysokich 
i stabilnych plonów, o odpowiedniej dojrzałości. 
Podstawą jest tu dobór odpowiednio wczesnych  
i odporniejszych na chłody mieszańców. 

Wiele danych wskazuje, że następuje proces 
ocieplenia się klimatu, na czym niewątpliwie 
skorzysta kukurydza, jako roślina ciepłolubna,  
o mechanizmie fotosyntezy typu C-4. System ten 
doskonale radzi sobie w wysokich temperaturach  
i pozwala na oszczędną gospodarkę wodną. Istotne 
dla kukurydzy efekty ocieplenia to również: wy-
dłużenie okresu wegetacji i dłuższy przynajmniej  
o 1 miesiąc okres bezprzymrozkowy. Mniej 
zauważalne dla kukurydzy efekty przyniesie 
ewentualny wzrost zawartości dwutlenku węgla w 
powietrzu, co może być podstawą nieco lepszego 
plonowania tradycyjnych zbóż (rośliny typu C-3). 
Szereg prognoz zakłada, że w środkowej Europie 
warunki do uprawy kukurydzy mogą wyraźnie 
się poprawić, relatywnie bardziej niż dla innych 
roślin. Dla dostosowania się do zmieniających się 
warunków, w Polsce i innych krajach UE koniecz-
ne będą zmiany struktury zasiewów, co skutkować 
będzie zwiększeniem zasiewów kukurydzy. 

Wraz z rozwojem uprawy kukurydzy, zwłasz-
cza w trudniejszych warunkach agro-klimatycz-
nych, rosną wymagania co do wiedzy i umiejęt-
ności producentów. praktyka pokazuje, że część 
rolników bywa zawiedziona uzyskanymi z uprawy 
kukurydzy efektami jak np. niższe urodzaje, 
wilgotność ziarna czy kłopoty z jakością. Obok 
obiektywnych przyczyn, często jednak wina 
leży też po stronie producenta, którego działania 
i staranność zabiegów nie zawsze odpowiadają 
wymaganiom kukurydzy. Zwłaszcza widać to  
w trudnych latach które dowodzą, że aby uprawa 
kukurydzy zakończyła się sukcesem, trzeba wyka-
zać się dużą wiedzą i umiejętnościami. Posiadając 
odpowiednią wiedzę można znacząco zmniejszyć 
nakłady na agrotechnikę, zaś im tańsza produkcja 
- tym łatwiej przetrwać okresy nieurodzaju czy 
niskich cen. 

Susze letnie zagrożeniem dla kukurydzy

W okresie wegetacji (od maja do końca 
września) kukurydza potrzebuje w wa-

runkach środkowej Europy ok. 250 mm opadów. 
Największe potrzeby wodne ma w okresie mię-
dzy 25 czerwca a 15 sierpnia (od 25 dnia przed 
kwitnieniem – do 15 dni po kwitnieniu). Opady 
powinny dostarczyć w tym okresie przynajmniej 

100 mm wody (w lata gorące do 150 
mm). W latach suszy warunki te tylko 
na nielicznych obszarach uprawy zostają 
spełnione. Niestety oficjalne pomiary 
opadów trochę zakłamują rzeczywistość, 
bowiem w miastach opady są najczęściej 
większe, stąd średnia nie do końca przekłada się na 
okoliczne tereny rolnicze. Sytuację hydrologicz-
ną pogarszają: bardzo wysokie temperatury lata, 
niekorzystny i często punktowy rozkład opadów 
oraz długotrwałość deficytu wody. Obawiać się 
trzeba, ze postępujący proces ocieplenia się kli-
matu, wiązać się będzie z zwiększeniem letniego 
deficytu opadów. 

W przypadku dużego letniego deficytu wody 
obserwuje się ogromne zróżnicowanie plantacji 
kukurydzy: od bardzo słabych i niewyrośniętych 
(braki wody i niedostatki agrotechniki), do bardzo 
dobrych plantacji – tam gdzie opady przekraczały 
100 mm, a dobra odmiana i odpowiednia agro-
technika pozwoliły w pełni wykorzystać potencjał 
kukurydzy. Jedną z podstawowych metod obrony 
przed suszą jest dobór odpowiednich odmian. 
Tabela 1 przedstawia porównanie reakcji odmian 
kukurydzy na suszę, przeprowadzone w oparciu 
o doświadczenia w 6 stacjach COBORU w roku 
2015. Analizowano stan roślin 39 odmian z trzech 
grup wczesności. Stwierdzono duże zróżnicowa-
nie odmian, u których ocena stanu roślin w skali 
9 stopniowej zawierała się pomiędzy 3,0 a 9,0 
(optimum to 9). W oparciu o wyliczony tzw. prze-
dział ufności, odmiany podzielono na trzy grupy o 
mniejszej, średniej i lepszej odporności na suszę 
(oddzielnie dla grup wczesności). Na odmiany  
o większej tolerancji na suszę warto zwrócić uwa-
gę w rejonach częściej występujących susz (np.  
w Wielkopolsce) jak też uprawiając kukurydzę na 
glebach lekkich i o mniejszej zasobności wodnej.

Dla ochrony przed suszą zadbać trzeba  
o zwiększenie i lepsze wykorzystanie zasobów 
wodnych. Zapasy wody mogą być gromadzone  
w glebie poprzez zwiększenie jej pojemności 
wodnej (więcej próchnicy, systematyczne wapno-
wanie); zmniejszenia gęstości gleby w profilu za 
pomocą zabiegów mechanicznych (głęboszowa-
nie); wprowadzenie bezorkowego sposobu uprawy 
(siewy w mulcz); uprawy pielęgnacyjne ograni-
czające parowanie z gleby a także zadrzewienia 
śródpolne, ograniczające parowanie terenowe 
z pól uprawnych. Orka przedzimowa poprawia 
porowatość gleby, która szybciej wchłania wodę. 
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Lepiej jednak pole wyrównać jesienią (tak jak pod 
buraki), bowiem w ostrej skibie wiosną szybciej 
traci wodę. Istotna jest też poprawa małej retencji 
i tworzenie dyspozycyjnych zasobów wody pod 
kątem nawodnień deszczownianych. 

Niektóre problemy uprawy i nawożenia 
kukurydzy

Mimo dużego postępu w technologii upra-
wy kukurydzy, rolnicy borykają się z 

szeregiem problemów. Zwiększają się wymagania 
środowiskowe i zaostrzają przepisy. Rosnące ceny 
środków produkcji, w tym zwłaszcza nawozów 
mineralnych, powodują, że trzeba szukać oszczęd-
ności w technologiach uprawy, lepiej wykorzysty-
wać aplikowane nawozy (np. poprzez stosowanie 
Mg i Zn) oraz gospodarskie nawozy organiczne.

Coraz cięższe narzędzia i większe ciągniki 
sprzyjają zagęszczeniu gleby. Na skutek tego 
następuje zmniejszenie średnicy porów i pogor-
szenie dostępu tlenu, sięgające nawet do 1-1,2 m 
głębokości. Tymczasem dla optymalnego rozwoju 
systemu korzeniowego odpowiednia proporcja 
powietrza do wody jest równie istotna jak ilość 
wody. Małe korzenie i włośniki rozprzestrzeniają 
się tam, gdzie dostępny jest tlen i woda. Zagęsz-
czenie powoduje też zwiększenie siły ssącej gleby, 
a to oznacza mniejszą dostępność wody dla roślin. 
Jeśli nie będzie mrozu, orka nawet na 35 cm nie 
wystarczy dla odzyskania dobrej struktury zbitej 

gleby, zwłaszcza na glebach marglowa-
tych i z podeszwą płużną. Z tego tytułu 
coraz większe znaczenie może mieć głę-
boszowanie. 

Zdaniem wielu fachowców ochrona 
gleby jest podstawowym czynnikiem nowocze-
snej agrotechniki. Erozja to nie tylko utrata wody 
i warstwy gleby, ale także zmiany w składzie  
i zawartości składników pokarmowych. Utraco-
ne substancje nawozowe zanieczyszczają wody 
powierzchniowe, a ponadto trzeba je uzupełnić 
w postaci kosztownego nawożenia. Kukurydza 
z racji późnego pokrycia gleby należy do roślin 
sprzyjających erozji. Zagrożenie jest zwykle 
większe w przypadku uprawy kukurydzy kilka lat 
po sobie. Istnieje jednak szereg rozwiązań, które 
pozwalają znacznie ograniczyć erozję, jak np.:
• dobór odmian po kątem dobrego wigoru wzro-

stu początkowego i wczesnego zakrycia gleby
• uprawa międzyplonów i stosowanie roślin pod-

siewanych w międzyrzędzia 
• redukcja intensywności i głębokości obróbki 

gleby (uprawa konserwująca, siew pasowy, 
siew bezpośredni)

• zwiększona reprodukcja substancji organicz-
nych 

• kształtowanie pola w celu zmniejszenia dłu-
gości zboczy lub długości rozłogu, z uwzględ-
nieniem poprzecznych tarasów lub zadrzewień 
śródpolnych 

 

Tabela 1. Reakcja odmian kukurydzy na suszę w oparciu o wyniki PDO w suchym roku 2015 (Michalski i wsp. 2016) 
 

Grupa  
wczesności 

Liczba 
badanych 
odmian 

Średnia 
ocena 
grupy 

(skala 9o) 

Ocena reakcji na suszę - grupy jednorodne odmian 
A B C 

mniejsza  
tolerancja 

średnia  
tolerancja 

większa  
tolerancja 

wczesne 6 6,17 
Arturo 
ES Cirrius 

SY Werena 
MAS 15P 

MAS 17G 
Silvinio 

średnio-wczesne 24 5,91 

P8134 
P8523 
ES Concord 
Norico 
Embelixx 
Sativo 
Ambrosini 
ES Cockpit 

MAS 20S 
LG30215 
Kanonier 
Toninio 
Ricardinio 
DKC3711 
Perinio KWS 
ES Abakus 

ES Metronom 
ES Tolerance 
SY Multipass 
SY Rotango 
Opcja 
Carolinio KWS 
SY Gibuti 
Rivaldinio KWS 

średnio-późne 8 6,14 
DKC3623 
SY Enigma 

LG30273 
ES Gallery 
Lindsey 
X85A604 

P9027 
Herkuli CS 
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• pasy zielone w newralgicznych miejscach 
zapewniające ograniczenie niebezpiecznych 
spływów.
Na terenach szczególnie narażonych na erozję, 

należy rezygnować z użycia pługa lub/i tworzyć 
pasy zieleni lub tamy w poprzek dominującego kie-
runku wiatru. Wg przepisów niemieckich, takich 
działań nie trzeba podejmować, jeśli zasiejemy 
kukurydzę w wąskie rzędy: co 45 cm lub mniej. 
Rzeczywiście – wykazano, że węższa rozstawa 
rzędów międzyrzędzia (25-45 cm) powoduje  
o 2-3 tygodni wcześniejsze zakrycie międzyrzędzi, 
co zapewnia lepszą ochronę gleby w przypadku 
silnych deszczy wczesnoletnich. Najlepsze jed-
nak efekty antyerozyjne daje siew bezpośredni 
(uprawa zerowa) lub stosowaniu siewu w mulcz, 
jednakże wtedy opóźniają się wschody i zakrycie 
międzyrzędzi, skutkiem słabszego nagrzania gleby 
i wolniejszego rozwoju początkowego. 

Aby w możliwie dużym stopniu realizować 
postulat ochrony gleby w kukurydzy, w ramach 
uprawy konserwującej trzeba w większym stopniu 
wykorzystywać pasową uprawę gleby (strip-tilla-
ge). Technika strip-till łączy zalety siewu bezpo-
średniego z głębokim wzruszeniem części gleby. 
Jest ona rozluźniona tylko pod rządkiem siewnym, 
podczas gdy 2/3 powierzchni jest niewzruszone  
i pokryte obumarłym materiałem roślinnym, jako 
ochrona przed parowaniem i erozją. Poprawia 
to infiltrację, zmniejsza parowanie i spływ po-
wierzchniowy – zwłaszcza na glebach chłonnych. 

Jednym z podstawowych pytań w tym przy-
padku jest termin i warunki wykonywania uprawy 
pasowej. Niewątpliwie zależy to od przedplonu 
i stanu struktury gleby. Wg Bischoffa (2012) na 
średnich i ciężkich glebach, uprawa pasowa pod 
kukurydzę konieczna jest już jesienią. Gleba na 
głębokości uprawy (20-30 cm) powinna być na 
tyle sucha, aby nie niszczyć struktury wąskimi, 
intensywnie działającymi częściami roboczymi. 
Ważna jest też budowa redlicy. Wąskie łapy ze 
stópką wzruszają całą warstwę, bez zniszczenia 
struktury gleby i wymieszana warstw. Na wiosnę 
termin i głębokość uprawy ustalane powinny być 
w zależności od wilgotności, bowiem głównym 
celem wiosennej uprawy jest szybkie ogrzanie 
gleby. 

Postęp techniczny stwarza możliwości zasto-
sowania rozwiązań zintegrowanych, które mogą 
być zastosowane na różnych glebach i określonych 
warunkach. Trzeba zadbać o mniejsze ugniatanie 

gleby i podatność na erozję, ale też zapew-
nić intensywne wzruszanie niezbędne dla 
gleb zlewnych. Jawi się tu konieczność 
ujednolicenia rozstawy kół w ciągnikach 
i maszynach pracujących w kukurydzy, co 
przy pomocy GPS zapewni przejazdy tym 
samym śladem i w efekcie znacząco zmniejszy 
ugniatanie na pozostałej części pola. 

Problemem w uprawie bezorkowej jak i strip-
-till jest sposób aplikacji nawozów, zwłaszcza 
płynnych nawozów organicznych. Nadspodziewa-
nie dobre efekty uzyskano poprzez głęboką aplika-
cję gnojowicy wraz z inhibitorem nitryfikacji pod 
rządkiem kukurydzy. Okazuje się, że udział N-NH4 
w ogólnym azocie zawartym w górnej warstwie 
gleby jest przy takiej metodzie bardzo wysoki,  
a po zastosowaniu inhibitora nitryfikacji (np. 
Piadin) utrzymuje się także po wschodach kuku-
rydzy. Badania wykazują bardzo gęste przerastanie 
korzeni kukurydzy w depozycie gnojowicy, która 
aplikowana powinna być na głębokość 20-25 cm, 
a przynajmniej 15 cm. Głębokie umiejscawianie 
depozytu może dotyczyć także nawozów mineral-
nych, zwłaszcza zawierających łatwo ulatniający 
się azot. Doświadczenia niemieckie, jak również 
badania w ośrodku poznańskim wskazują na duże 
znaczenie formy amonowej azotu dla rozwoju 
początkowego kukurydzy, a zwłaszcza rozwoju 
korzeni. Realizowane są doświadczenia dotyczą-
ce optymalnej głębokości nawożenia startowego  
w kukurydzy (Szulc i wsp.). 

Ze względu na późne wschody kukurydzy, 
krytyce poddaje się celowość obliczania dawki 
N na podstawie wczesnowiosennego badania 
Nmin, które nie odzwierciedlają możliwości jego 
pobrania przez kukurydzę. Jak wykazują badania 
Finck i wsp. (2013) w próbach pobranych póź-
no (w okresie listnienia kukurydzy) wykazano 
większą o ponad 80 kg zawartość N-NO3 w gle-
bie. Podkreślić warto, że takie wyniki uzyskano  
w trakcie dziewięciu lat badań i ok. 4,5 tys. pól we 
wschodnich Niemczech, o zbliżonym do Polski 
klimacie. W uprawie bezorkowej jak i niekiedy 
strip-till, gdzie jak wspomniano wyżej kukurydza 
rozwija się wolniej, warto na ten fakt zwrócić 
szczególną uwagę. Wdrożenie takiego systemu  
w Polsce pozwoliłoby racjonalniej i taniej nawozić 
azotem, a jednocześnie skutecznie likwidować 
nadmiar azotu w glebie.

Przy stosowaniu techniki strip-till czy sie-
wu bezpośredniego, narastać może problem ze 
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szkodnikami: omacnicą prosowianką lub myszami 
polnymi, które w przypadku np. uprawy pasowej 
mają lepsze warunki do przetrwania zimy i roz-
mnażania. Warto wtedy wrócić do płużnej uprawy. 
Jak udowadnia Kath-Petersen (2016) orka na głę-
bokość 20-25 cm przy zastosowaniu pługa o dużej 
szerokość roboczej nie jest bardziej energochłonna 
czy mniej wydajna niż uprawa ciężkim gruberem 
na podobną głębokość.

Termin zbioru 

Kukurydza, wywodząc się ze strefy pod-
zwrotnikowej, jest rośliną dnia krótkiego. 

Dlatego też kwitnie dopiero pod koniec lipca, 
a dojrzewa dopiero we wrześniu-październiku. 
Mimo, że do omłotu stosuje się kombajny, proble-
my ze zbiorem są zupełnie inne niż w przypadku 
zbóż. Jesienna pogoda najczęściej nie sprzyja 
wysychaniu ziarna. Dobrze dojrzałą kukurydzę 
zbierać trzeba przy większej wilgotności ziarna, 
niż mokre zboże (nawet nie w pełni dojrzałe, po-
rośnięte lub zbierane po deszczu). Poza tym ilość 
masy poomłotowej z jednostki powierzchni ziarna 
kukurydzy, jest około dwukrotnie większa od 
masy ziarna odbieranego od kombajnu młócącego 
zboże. Wreszcie omłot ziarna z kolby jest znacz-
nie trudniejszy niż wymłócenie ziarna z kłosa.  
Z powyższych powodów do żniw kukurydzianych 
trzeba się odpowiednio przygotować, zarówno pod 
względem zapewnienia odpowiednich maszyn, 
ich wydajności i niezawodności, jak też i pod 
względem organizacyjnym – by uzyskany produkt 
szybko odebrać i bezpiecznie zakonserwować.

Termin zbioru na ziarno zależy przede wszyst-
kim od wczesności odmiany oraz przebiegu pogo-
dy. Objawem dojrzałości jest tzw. stadium czarnej 
plamki, czyli powstanie niewielkiego sczernienia 
u nasady ziarniaka, przy zarodku. Odmiany wcze-
sne i średnio-wczesne kukurydzy (FAO 180-250) 
dojrzałość pełną osiągają we wrześniu. W latach 

względnie ciepłych następuje to już  
w początku września, zaś w latach mo-
krych i zimnych – pod koniec września 
(tab.1). Odmiany średnio-późne doj-
rzewają często na przełomie września i 
październiku, kiedy warunki pogodowe są mniej 
sprzyjające wysychaniu ziarna. Ziarno takich 
odmian ma o 2-5% większą wilgotność podczas 
zbioru, ale wielu rolników preferuje odmiany 
późniejsze licząc na większe plonowanie. Rzeczy-
wiście – w badaniach COBORU odmiany średnio-
-późne plonują średnio o ok. 5 dt wyżej niż mie-
szańce wczesne, co jednak w praktyce nie zawsze 
się potwierdza. Różnica ta coraz częściej zaciera 
się, jeśli stawiamy na nową generację bardzo wy-
dajnych odmian o FAO 210-220 wyhodowanych 
w Unii Europejskiej, w warunkach zbliżonych do 
naszego klimatu. Gwarantują one wcześniejsze 
dojrzewanie i uzyskanie ziarna o wilgotności rzędu 
25-28%, co oznacza wyraźnie mniejsze koszty su-
szenia. Odmiany takie z powodzeniem uprawiane 
są też w najmniej korzystnych rejonach (np. na 
Kaszubach czy Mazurach), ale zaznaczyć trzeba 
że ryzyko uprawy w tamtych warunkach jest więk-
sze i trzeba być przygotowanym na alternatywny 
sposób zbioru np. zbioru całych kolb czy LKS. Jak 
wykazują wieloletnie doświadczenia, najbardziej 
uniwersalne są mieszańce średnio-wczesne FAO 
230-250. Są one przydatne do uprawy na ziarno 
na większości obszaru Polski, a zwłaszcza w 
Polsce Środkowej i Zachodniej. Plonami ustępują 
niewiele odmianom średnio-późnym, a dojrzewają 
szybciej i dają ziarno o mniejszej wilgotności. 
Lepsza dojrzałość ziarna to istotne poprawienie 
wskaźników jakościowych, zaś niższa wilgotność 
daje określone oszczędności przy suszeniu.

Pełną zdolność omłotową kukurydza uzysku-
je przy wilgotności ziarna ok. 38%. Jak wynika  
z przykładu zawartego w tabeli 2, w roku chłod-
nym i mokrym po uzyskaniu dojrzałości (czyli 

 
 

Tabela 2. Terminy dojrzewania kukurydzy w zależności od przebiegu pogody w dwu przykładowych latach 
 w okolicach Poznania (wg. Michalski i wsp.) 
 

 Odmiany 
Przebieg pogody 

zimny  
i wilgotny 

dość ciepły  
i suchy 

Data pierwszego zbioru 
(stadium czarnej plamki) 

FAO 190 
FAO 210 
FAO 240 
FAO 290 

28.09 
30.09 
30.09 
12.10 

07.09 
10.09 
21.09 
24.09 
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stadium czarnej plamki) kukurydza miała średnio 
ok. 38% wilgotności, zaś w roku o mniejszych 
opadach i dość ciepłym – tylko 30% wody  
w ziarnie. Porównując to z terminami dojrzewania 
dla poszczególnych odmian (tab. 1), okaże się 
dla odmian późniejszych możliwości dalszego 
wysychania i pełnego nalania ziarna, są w warun-
kach niekorzystnego dla kukurydzy roku bardzo 
ograniczone. 

Z omłotem nie należy zbytnio się spieszyć, 
także dla poprawy jakości ziarna. Jak wykazało 
kilka serii badań w UP w Poznaniu, nalewanie 
skrobi i przekazywanie składników z łodygi, 
liści i rdzenia do ziarna trwa nadal, mimo prawie 
pełnej dojrzałości. Jest to zwłaszcza widoczne  
w przypadku odmian typu „stay green”, u których 
mimo dojrzewającego ziarna, łodyga i liście po-
zostają jeszcze przez 10-15 dni zielone. Zmiany 
w składzie chemicznym obserwowane są jeszcze 
przy wilgotności ziarna poniżej 30%. Jak wynika 
z tabeli 2, wraz z opóźnieniem terminu zbioru 
plony mogą początkowo wzrastać, co wynika  
z dojrzewania później rozwiniętych kolb jak też 
wypełniania mniej dojrzałych jeszcze ziarników 
np. na szczytach kolb. Późniejsza obniżka jest 
wynikiem rosnących strat powodowanych przez 
ptaki, opadanie kolb, jak też niekiedy choroby  
i szkodniki. Równolegle jednak wilgotność ziarna 
liniowo malała, uzyskując w korzystnym roku  
w IV terminie średnio dla odmian poziom 25%.

Suszenie jest procesem drogim i w najwięk-
szym stopniu rzutującym na koszty produkcji. Dla-
tego też należy rozważyć inne, tańsze możliwości 
konserwacji. Najbardziej znanym z nich jest kisze-
nie ziarna. Ten rodzaj konserwacji jest wprawdzie 
najtańszy, ale metoda ta ogranicza możliwość 

handlowych operacji, a po drugie trzeba 
uwzględnić fakt, że jest to pasza która w 
żywieniu świń, a często także i drobiu 
może być zastąpiona poprzez bardziej 
efektywną metodę zbioru mieszaniny 
ziarna i rdzeni (CCM) czy zbioru w postaci śruty 
z kolb. Dlatego też lepiej ziarno zakonserwować 
za pomocą kwasów lub przechować w silosie 
gazoszczelnym (tzw. samokonserwacja). Mało 
znana w Polsce jest popularna w innych krajach 
metoda konserwacji za pomocą chłodu. Ziarno 
przeznaczone dla celów spożywczych powinno 
być jednak suszone bezpośrednio po omłocie. 

Po omłocie kukurydzy na polu pozostaje duża 
masa resztek pożniwnych. Zadaniem kombajnu 
jest więc nie tylko omłócić ziarno, ale też dobrze 
rozdrobnić łodygę i równomiernie rozrzucić 
liście okrywowe i rdzenie wyrzucane z rotorów 
lub wytrząsaczy. Urządzenie rozdrabniające 
słomę umieszczone jest pod przystawką zbiera-
jącą kolby. Dla nowoczesnego kombajnu dobre 
rozdrobnienie słomy nie powinno stanowić pro-
blemu, ale często heder jest nadmiernie uniesiony, 
pozostawiając zbyt wysokie ściernisko. Utrudnia 
to dalsze przygotowanie pola, zwłaszcza jeśli 
stosuje się uproszczone metody uprawy. Ponadto 
w ściernisku zimują larwy omacnicy prosowianki, 
szkodnika którego znaczenie gwałtownie rośnie.  
Z tego względu zaleca się dodatkowe rozdrobnie-
nie ścierniska po kukurydzy rozdrabniaczami rota-
cyjnymi, co jednak wiąże się z dużymi nakładami.

prof. UPP dr hab. Ireneusz Kowalik, 
ireneusz.kowalik@up.poznan.pl

prof. dr hab. Tadeusz Michalski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

Tabela 3. Wilgotność i plon ziarna w zależności od lat i terminu zbioru  
                 (średnio dla 4 odmian o zróżnicowanym FAO 190-290) 
 

              Terminy zbioru 
Przebieg pogody 

Średnio zimny  
i wilgotny 

dość ciepły  
i suchy 

Wilgotność ziarna 
% 

I  – stadium czarnej plamki 
II  – 10 dni później 
III – 20 dni później 
IV – 30 dni później 

37,8 
34,5 
31,9 
30,5 

30,4 
26,8 
25,7 
24,6 

34,1 
30,7 
28,8 
27,5 

Plon ziarna przy  
15% H2O 

dt/ha 

I  – stadium czarnej plamki 
II  – 10 dni później 
III – 20 dni później 
IV – 30 dni później 

75,8 
76,8 
75,1 
70,8 

90,3 
93,3 
91,3 
91,3 

81,9 
83,4 
81,6 
79,9 
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Możliwości ochrony kukurydzy przed chorobami  
i szkodnikami za pomocą metody biologicznej –  

– stan obecny i perspektywy
Kukurydza (Zea mays L.) to trzecia najważniejsza roślina rolnicza w Polsce, z areałem uprawy 

wynoszącym ponad milion dwieście hektarów. Obok niej na znacznie mniejszą skalę wysiewana 
jest także kukurydza słodka zaliczana do roślin warzywnych, której obszar zasiewów według 
różnych źródeł wynosi 8-10 tys. ha. W dużej mierze hobbystycznie, ewentualnie na niewielkie 
cele przetwórcze wysiewana jest kukurydza pękająca, kukurydza niebieska, a także kukurydza 
ozdobna. Bez względu jednak na rodzaj kukurydzy, w tym jej przeznaczenie, skład gatunkowy 
chorób i szkodników jest podobny, acz może być zróżnicowany pod kątem liczebności i szkodli-
wości. Z tego powodu tak ogromną rolę w ochronie roślin nabiera monitoring pojawu agrofagów, 
który pozwala wykryć zagrożenie odpowiednio wcześnie i na nie zareagować.

Kukurydza jest rośliną, która z pozoru 
wydaje się taką, której agrofagi się nie 

imają, ale każdy kto ją uprawia dłużej wie, że 
tych zagrożeń jest sporo i czasami poważnie 
mogą obniżyć wysokość i jakość plonu. Szcze-
gólnie okresy z niekorzystną pogodą w okresie 
wiosennym powodują, że wzrost kukurydzy jest 
mocno ograniczony, nie uruchamia ona fotosyn-
tezy torem C4, zatem organizmy szkodliwe mają 
większe możliwości jej uszkadzania. Na kon-
dycję fitosanitarną roślin duży wpływ ma obok 
pogody także podatność odmiany na choroby  
i szkodniki, jakości stanowiska pod siew (w tym 
tzw. bank glebowy patogenów i szkodników), 
uproszczenia agrotechniczne, architektura kra-
jobrazu oraz szereg innych czynników, w tym 
pielęgnacyjnych. 

Szacuje się, że w skali kraju, w lata sprzyjają-
ce rozwojowi chorób i szkodników bezpośrednie 
straty w plonach ziarna powstałe wskutek pojawu 
tej grupy agrofagów mogą sięgać nawet 20-30%. 

Analizując poszczególne plantacje są i takie 
sytuacje, gdzie choroby i szkodniki opanowują 
zarówno pojedyncze rośliny, ale i takie, gdzie 
100% roślin na plantacji jest uszkodzona. Często 
zdarza się tak, że pojaw szkodników generuje 
potem problemy z chorobami, gdyż uszkodzone 
przez nie tkanki stają się drogą wnikania pato-
genów. Dodatkowe problemy to spadek jakości 
plonu, w tym zmiana składu zawartości białka, 
cukrów, tłuszczy, mikro i makroelementów, nie 
wspominając o ryzyku skażenia plonu groźnymi 
mykotoksynami.

W celu bezpośredniego i pośredniego wpływu 
na choroby i szkodniki kukurydzy prowadzi się 
ich integrowane zwalczanie z wykorzystaniem 
czterech metod: agrotechnicznej, hodowlanej, 
biologicznej i chemicznej. Wiele sposobów ma 
działanie profilaktyczne, których celem jest 
ograniczanie namnażania się gatunków szko-
dliwych, ale są i takie, które mają bezpośrednie 
działanie tzw. interwencyjne. Spośród wszyst-

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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kich sposobów, należy zwracać szczególną 
uwagę na dobór do siewu odmian mało podat-
nych na agrofagi, reprezentujących aktualny 
postęp hodowlany, dostosowanych do uprawy 
w danych warunkach glebowo-klimatycznych, 
zwłaszcza pod kątem wczesności. Poza tym 
zapewnienie roślinom stanowiska sprzyjające-
go ich rozwojowi, o ograniczonej zawartości 
patogenów i szkodników (czyli o dobrej kon-
dycji fitosanitarnej), w tym właściwej pielę-
gnacji przed- i posiewnej pozwala kukurydzy 
na prawidłowy wzrost i aktywację naturalnych 
mechanizmów obronnych przed niektórymi 
zagrożeniami, ale i czynnikami pogodowymi. 
Ochronę interwencyjną prowadzi się wówczas, 
gdy zagrożenie jest duże, w oparciu o dokładny 
monitoring ich występowania, ale zwłaszcza  
o własną wiedzę i analizę sytuacji z poprzednich 
sezonów wegetacyjnych. 

W ostatnich latach możliwości ochrony 
kukurydzy przed agrofagami ulegają ograni-
czeniom. Sukcesywnie kurczy się możliwość 
zapobiegawczej i interwencyjnej ochrony ro-
ślin przed organizmami szkodliwymi na skutek 
wycofywania kolejnych substancji czynnych 
chemicznych środków ochrony roślin, tak 
wchodzących w skład zapraw nasiennych, 
jak i preparatów nalistnych. Problem ten do-
tknął także kukurydzy, w uprawach której nie 
można już choćby stosować przeciwko cho-
robom grzybowym tiuramu, propikonazolu  
i melalaksylu-M. W odniesieniu do szkodników 
kukurydzy wykreślono z użycia m.in. imida-
chlopryd, tiachlopryd, metoksyfenozyd, czy też 
metiokarb. W kolejnych latach będą wykreślane 
kolejne substancje czynne, zatem poszukuje 
się alternatyw niechemicznych do ochrony tej 
rośliny, w tym opartych na biopreparatach, ale 
nie tylko, gdyż w grę wchodzą także preparaty 
biotechniczne, czy też higienizacyjne i biosty-
mulujące. W dobie kurczącej się możliwości 
ochrony chemicznej różne sposoby są brane pod 
uwagę i testowane.

Kukurydza obok ziemniaka jest jedną  
z pierwszych roślin rolniczych, w których na 
większą skalę jak na warunki polowe wdrożono 
walkę biologiczną. Jest ona niewspółmiernie 
trudniejsza niż ochrona biologiczna prowadzo-
na pod osłonami, gdyż nie da się zapanować 
nad warunkami pogodowymi, które mają istot-

ny wpływ na skuteczność zabiegów,  
a dodatkowo powierzchnia chroniona 
w ten sposób jest dużo większa, a tym 
samym jest to kosztowniejsza ochro-
na. Nie zawsze też walka biologiczna 
gwarantuje wysoką skuteczność, gdyż czynnik 
pogodowy, ale i termin zabiegów ochronnych 
mają tu kluczowe znaczenie. To z tego powodu 
panuje nieco pesymistyczne nastawienie rolni-
ków do tej metody, dlatego też podejmuje się 
działania, które mają ich zachęcić choćby przez 
dopłaty do walki biologicznej, które obecnie są 
opracowywane w MRiRW. Warto jednak wie-
dzieć, że ochrona biologiczna w kukurydzy ma 
przed sobą dużą przyszłość, acz nie może istnieć  
w oderwaniu od innych metod, gdyż konieczne 
jest wdrożenie szeregu działań profilaktycznych, 
a walka biologiczna powinna być traktowana 
jako ostatnia deska ratunku. Szeroko rozumiana 
profilaktyka ogranicza namnażanie się gatunków 
szkodliwych, zatem sama walka biologiczna 
może być tańsza, gdyż mniej zabiegów trzeba 
będzie wykonywać. 

Metoda biologiczna, ale też połączona  
z szeroko rozumianą profilaktyką będzie  
w najbliższych latach coraz ważniejsza, co wiąże 
się z koncepcją Europejskiego Zielonego Ładu, 
który zakłada redukcję stosowanej chemicznej 
ochrony roślin w UE o 50%. Będzie też coraz 
większy nacisk kładziony na ochronę bioróżno-
rodności, która zaczęła obniżać się na obszarze 
Wspólnoty. Choć w Polsce ochrona chemicz-
na jest niewspółmiernie mniej stosowana niż  
w niektórych krajach na zachodzie, to zmiany 
legislacyjne w zakresie wycofywania kolej-
nych substancji czynnych mają wpływ także na 
wygląd krajowych programów ochrony roślin, 
w tym kukurydzy. Ponieważ proces ten będzie 
zapewne przyśpieszał w najbliższych latach, stąd 
odpowiednio wcześniej należy zacząć o tym my-
śleć, co robić, gdy programy będą się kurczyły, 
a zagrożeń przybywało. Ochrona biologiczna 
może wspomóc producentów kukurydzy, ale 
trzeba od razu zaznaczyć, że nie zastąpi ona 
w pełni metod chemicznych, gdyż nie każdy 
gatunek szkodliwy ma dedykowany bioprepa-
rat do zwalczania. Trzeba zatem raczej mówić  
o zrównoważonym rolnictwie, w którym ochrona 
biologiczna przeplata się z ochroną chemiczną, 
aniżeli o całkowitej rezygnacji z ochrony che-
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micznej, co na ten moment wydaje się wysoce 
trudne do zrealizowania z powodu braku alter-
natywnych rozwiązań. Kukurydza owszem może 
być uprawiana w systemie ekologicznym i lepiej 
sobie poradzi niż choćby rzepak, to jednak trze-
ba się liczyć z tym, że nastąpi mimo wszystko 
spadek wysokości i jakości plonów, dlatego 
słusznym kierunkiem jest raczej zrównoważone 
rolnictwo, które umiejętnie łączy różne meto-
dy ochrony roślin - daje pierwszeństwo walce 
niechemicznej, ale w zanadrzu ma preparaty 
chemiczne, gdyby sytuacja fitosanitarna się po-
gorszyła. Walka biologiczna nie zastąpi w pełni 
tej chemicznej, lecz jest jej uzupełnieniem, a to 
i tak już dużo, patrząc na to co działo się w mi-
nionych latach. Rynek biopreparatów będzie się 
rozwijał i rynek czeka na skuteczne rozwiązania, 
ale musi się to odbywać stopniowo na zasadzie 
adaptacji, a nie rewolucji. 

Kukurydza w porównaniu do innych upraw 
polowych jest jednak rośliną, której ochrona 
biologiczna w Polsce jest prowadzona na sporą 
skalę w porównaniu do innych upraw rolniczych. 
Gatunkiem agrofaga, który miał istotny wkład  
w to jest omacnica prosowianka – najgroźniejszy 
szkodnik tej rośliny na świecie, który w kraju 
kukurydzę uszkadza od lat 50. XX wieku. Już  
w latach 30. ubiegłego wieku wdrożono choćby 
na zachodzie Europy w zasiewach tej rośliny 
biopreparaty mikrobiologiczne oparte o bakte-
rię Bacillus thuringiensis przeciwko omacnicy 
prosowiance. W 1938 roku powstał we Francji 
choćby słynny biopreparat o nazwie Sporéine. 
Potem kolejne biopreparaty oparte o różne 
czynniki biologiczne były wdrażane w poszcze-
gólnych krajach. Nie można też zapomnieć, że 
matką sukcesu biotechnologii rolniczej w USA  
w zakresie wytwarzania kukurydzy transge-
nicznej odpornej na omacnicę prosowiankę 
były właśnie biopreparaty bakteryjne stosowane 
kilkadziesiąt lat temu w postaci opryskiwania 
roślin do zwalczania tego szkodnika. 

W Polsce komercyjna walka biologiczna  
w kukurydzy rozpoczęła się od początku XXI 
wieku od stosowania biopreparatów zawierają-
cych nie bakterię Bacillus, ale pasożyta jaj omac-
nicy prosowianki jakim jest kruszynek (Tricho-
gramma spp.). Wcześniej prowadzono już testy 
na tej błonkówce, jednak nie było sprzedawców 
biopreparatów. Ci zaczęli się pojawiać z ofertą 

dla producentów kukurydzy dopiero po 
roku 2000 i tak jest do tej pory. W Polsce 
nie ma bowiem producenta bioprepara-
tów, stąd środki do ochrony biologicznej 
pochodzą z zagranicy. Z uwagi jednak 
na mały jak wówczas areał uprawy tej rośliny, 
duże koszty biopreparatów (sprowadzane były 
głównie z Czech), ale także i przestrzeganie ry-
gorystycznych warunków transportu, przez wiele 
lat metoda biologiczna była marginalna i w skali 
kraju nie przekraczała zazwyczaj areału 100-200 
hektarów chronionych „bez chemii”. Przełom 
dopiero nastąpił po roku 2015 i złożyło się na 
niego kilka czynników. Po pierwsze uprawa ku-
kurydzy przekroczyła barierę miliona hektarów, 
a zarazem omacnica prosowianka zaczęła coraz 
większe szkody powodować, co skłaniało do 
szukania innych rozwiązań niż walka chemiczna, 
która wymagała dostępu do opryskiwaczy szczu-
dłowych lub podwyższanych, których w kraju 
jest niewiele. Poza tym koszty biopreparatów  
z kruszynkiem zostały nieco zredukowane po-
przez pojawienie się na rynku konkurujących 
ze sobą firm i rozwoju technologii produkcji,  
a ponadto możliwa stała się już ochrona zarówno 
małych, jak i wielkoobszarowych pól. To zasługa 
tego, że obok biopreparatów aplikowanych ręcz-
nie (zawieszki na liście, kulki rzucane na glebę), 
które zazwyczaj dedykowane są do mniejszych 
areałów, dostępne stały się specjalne rozrzutniki 
pneumatyczne do traktorów mogących wjeż-
dżać na większe obszary. Ponadto, wdrożono 
także zabiegi agrolotnicze z wykorzystaniem 
wysokowydajnych wiatrakowców mogących 
w ciągu 40–60 minut ochronić obszar nawet 80 
ha. Pojawiły się na rynku także drony mogące 
aplikować biopreparaty z kruszynkiem, tak  
w postaci sypkiej jak i biodegradowalnych kulek. 
Warto wskazać, że w Polsce metoda biologicz-
nej walki z omacnicą prosowianką za pomocą 
kruszynka w 2016 roku objęła obszar 6 tys. ha. 
Obecnie trudno wskazać jaki jest to areał, gdyż 
dane o tym mogą jedynie przekazywać firmy 
sprzedające biopreparaty kruszynkowe, a że te 
nie podlegają rejestracji to także nie są groma-
dzone dane urzędowe o ich zużyciu. 

Biorąc pod uwagę koncepcję Zielonego Ładu, 
do wdrażania metody biologicznej w uprawach 
kukurydzy należy podejść kompleksowo. To 
nie tylko stosowanie zarejestrowanych bio-
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preparatów, ale także i dbanie o te organizmy, 
które są obecne w agrocenozach i pozwalają 
człowiekowi walczyć z niektórymi organizmami 
szkodliwymi, głównie szkodnikami. Kluczowym 
celem jest ochrona bioróżnorodności na polach 
uprawnych tak, aby utrzymać współzależno-
ści zachodzące pomiędzy organizmami na jak 
najlepszym poziomie. Tu także trzeba odejść 
od stereotypowego myślenia, że pole musi być 
całkowicie wolne od organizmów szkodliwych, 
gdyż niewielka ich liczebność nie zaszkodzi 
plonom (gatunki kwarantannowe i inwazyjne 
podlegające zwalczaniu to odrębna sprawa – je 
należy zwalczać z chwilą wykrycia), ale dzię-
ki niewielkiej ich liczebności, ich wrogowie 
naturalni będą mogli się rozwijać, bo będą 
mieć choćby swoich żywicieli. Nie da się tego 
osiągnąć bez zgłębiania wiedzy, która cały czas 
jest poszerzania przez liczne badania naukowe 
prowadzone tak w kraju, jak i poza nim. Warto 
z tego korzystać. Poza tym walka biologiczna to 
nie tylko stricte sama metoda biologiczna oparta 
na produktach mikro i makrobiologicznych, ale 
to również stosowanie różnych niechemicznych 
preparatów wspomagających rozwój roślin, czy 
też utrudniających rozwój patogenom i szkod-
nikom. W uprawach roślin rolniczych rozwija 
się dopiero ta działalność, a jest choćby znana 
z ogrodnictwa. 

Wrogowie naturalni w agrocenozach

W przyrodzie występuje szereg współza-
leżności, w tym łańcuchy troficzne, gdy 

jeden organizm staje się pokarmem dla drugiego. 
Jest to szczególnie widoczne w świecie zwierząt. 
Te zależności sprawiają choćby to, że część 
organizmów wpływa na obniżenie tych, które 
człowiek uznaje za szkodliwe. W dużej mierze 
dotyczy to szkodników, w mniejszej patogenów  
i chwastów. Nadal jest jednak zbyt mało informa-
cji na podstawie badań krajowych wskazujących 
choćby na naturalnie występujące organizmy 
mogące efektywniej ograniczać patogeny i ro-
ślinność niepożądaną w uprawach kukurydzy. 
Więcej danych dotyczy wrogów naturalnych 
szkodników, stąd to na nich skupia się głównie 
uwaga. 

Wspieranie wrogów naturalnych 
szkodników jest pewnym elementem 
walki biologicznej, w której nie trzeba 
kupować biopreparatów, lecz wykorzy-
stuje się naturalne zależności zachodzą-
ce pomiędzy organizmami czy to: pasożyt-ofiara 
czy też drapieżnik-ofiara, bo głównie takie mają 
znaczenie, chociaż w grę wchodzą również  
i takie, które osłabiają organizm szkodnika, lecz 
go nie zabijają. Naturalni wrogowie szkodników 
obejmują zarówno mikroorganizmy, jak i ma-
kroorganizmy z różnych grup systematycznych. 
Te najmniejsze to choćby wirusy i bakterie, ale 
także część dużych ptaków czy ssaków odgrywa 
rolę w ograniczaniu populacji organizmów szko-
dliwych. Trzeba w tym miejscu wskazać, że w 
Polsce badania nad organizmami pożytecznymi 
ograniczającymi szkodniki w uprawach kukury-
dzy są dopiero rozwijane, zatem brakuje wielu 
szczegółowych kwestii. Rozważając jednak 
kwestię organizmów ograniczających szkodniki 
warto skupić się na tym, co ogólnie już wiado-
mo o nich z badań prowadzonych nad różnymi 
roślinami rolniczymi. 

Wirusy owadobójcze – wśród nich najbardziej 
znani są przedstawiciele bakulowirusów,  
w tym wirus poliedrozy jądrowej (NPV) 
spotykany zwykle u gąsienic motyli, np.: 
piętnówek, rolnic, czy też słonecznic. 

Bakterie owadobójcze – zdecydowana więk-
szość rolników i ogrodników zna bakterię 
glebową Bacillus thuringiensis. Jej podgatunek 
„kurstaki” używany jest do biologicznego 
zwalczania niektórych gąsienic motyli, np.: 
piętnówki kapustnicy, omacnicy prosowianki. 
Bakteria ta występuje naturalnie w środowisku 
i może samoistnie porażać różne szkodniki. 
Do niedawna był stosowany biopreparat  
w kukurydzy cukrowej oparty na tej bakterii do 
ograniczania gąsienic omacnicy prosowianki.

Grzyby owadobójcze – grzyby owadobójcze 
obejmują głównie przedstawicieli owado-
morkowców, workowców i strzępczaków. 
Owadomorki porażają zazwyczaj: mszy-
ce, pluskwiaki, gąsienice różnych motyli, 
chrząszcze, muchówki, przędziorki i wiele 
innych. Wśród workowców i strzępczaków 
najbardziej znanymi ogrodnikom grzybami 
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są: Beauveria bassiana oraz Metarhizium 
anisopliae. Grzyb B. basssiana może porażać 
m.in.: omacnicę prosowiankę, stonkę kuku-
rydzianą i inne. Na bazie tego grzyba zwykle 
produkowane są biopreparaty do ekologicznej 
ochrony roślin. Obecnie żaden nie jest zare-
jestrowany jako biopreparat w Polsce, choć 
w innych krajach już tak. 

Pierwotniaki owadobójcze – występują na-
turalnie w środowisku i reprezentują gro-
mady: wiciowce, korzenionóżki, gregaryny, 
schizogregaryny, mikrosporydia, haplospo-
rydia, kokcydia i orzęski. Mogą ograniczać 
liczebność m.in. szkodników z rzędu motyli 
i chrząszczy. Nie zawsze powodują śmierć 
gatunku szkodliwego, ale poprzez jego osła-
bienie wpływają np. na spadek płodności, 
czy też zmniejszenie aktywności żerowania.

Nicienie owadobójcze – naturalnie występują-
cymi, ale obecnymi także w biopreparatach, 
organizmami (makroorganizmami) pozwala-
jącymi redukować niektóre szkodniki są także 
nicienie owadobójcze. Są one zaliczane do pa-
sożytów wewnętrznych. Do najpowszechniej 
spotykanych należą te z rodzaju Steinernema 
oraz Heterorhabditis, zasiedlające głównie 
środowisko glebowe. W niektórych krajach 
na bazie kilku gatunków nicieni zostały stwo-
rzone biopreparaty do zwalczania: pędraków, 
opuchlaków, larw stonki kukurydzianej, larw 
muchówek, wciornastków, gąsienic motyli 
np. rolnic itp. W Polsce nicienie H. bacterio-
phora stosuje się do zwalczania choćby larw 
stonki kukurydzianej w kukurydzy. 

Owady i pajęczaki drapieżne – na polach 
uprawnych najczęściej zauważalne są drapież-
niki. Zalicza się do nich m.in. reprezentantów: 
biegaczowatych, kusakowatych, trzyszczo-
watych, gnilikowatych, omomiłkowatych, 
biedronkowatych, a także: pająki sieciowe, 
pająki wolnobiegające, roztocza, kosarze, 
złotookowate, bzygowate, zajadkowate, za-
żartkowate, dziubałkowate, pryszczarkowate, 
czy też skorki. Jest to jedna z najliczniejszych 
grup wspomagających człowieka w walce ze 
szkodnikami. 

Owady-pasożyty – odżywiają się ciałem 
szkodników. Mogą to być pasożyty ze-
wnętrzne, jak i wewnętrzne. Do pasożytów 
szkodników owadzich zalicza się błon-

kówki z rodzin: mszycarzowatych, 
oścowatych, kruszynkowatych, mę-
czelkowatych, gąsieniczkowatych  
i bleskowatych, ale także i muchówki 
z rodziny rączycowatych. Na bazie 
niektórych gatunków powstały biopreparaty 
do upraw pod osłonami oraz na pola uprawne. 
Tu najlepszym przykładem są kruszynkowate 
wykorzystywane np. do biologicznego zwal-
czania omacnicy prosowianki.

Kręgowce – są naturalnymi sprzymierzeńcami 
rolnika w walce z organizmami szkodliwy-
mi. Płazy i gady np. ropuchy, jaszczurki (w 
tym padalce), węże odgrywają ogromną rolę  
w eliminacji wielu szkodliwych czy też uciąż-
liwych gatunków: ślimaków, owadów oraz 
gryzoni (głównie ich osesków). Bardzo ważna 
jest obecność ptaków (w tym drapieżnych) i 
niektórych ssaków, np. jeży, czy też lisów na 
polach uprawnych. 
Wymienione wyżej (ogólnikowo) organizmy 

występują naturalnie w agrocenozach, acz ich 
liczebność może być różna. Warto jednak wspie-
rać ich obecność w przyrodzie, gdyż pomagają 
ograniczać wiele gatunków szkodliwych. Zwy-
kle robią to poza wzrokiem człowieka, stąd nie-
kiedy nie wiemy o ich obecności i pozytywnym 
oddziaływaniu. To wspieranie naturalnego oporu 
środowiska można dokonywać choćby poprzez 
ograniczanie stosowania nieselektywnych pre-
paratów chemicznych, głównie owadobójczych, 
tworzenie nowych oraz dbanie o już istniejących 
zadrzewień śródpolnych, ustawianie tyczek 
dla ptaków, tworzenie pasów i łąk kwietnych, 
ograniczone koszenie miedz, pozostawianie 
zbiorników wodnych wśród terenów rolniczych 
itd. Takie miejsca będą dla nich miejscem życia, 
schronienia i rozwoju. 

Biopreparaty na szkodniki i choroby

Biopreparaty będą stanowiły coraz waż-
niejszy element ochrony roślin w związ-

ku z wprowadzanym Zielonym Ładem. Na rynku 
pojawia się coraz więcej rozwiązań, acz patrząc 
na inne kraje to jeszcze wiele w tej materii musi 
się zmienić, żeby można było stosować pewne 
rozwiązania w Polsce jakie stosują inni. Trzeba 
też mieć świadomość, że trudno oczekiwać 
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taki rozwój metody biologicznej w uprawach 
otwartych, jaka jest pod osłonami, gdzie wiele 
czynników klimatycznych można kontrolować, 
w tym sama powierzchnia zamknięta utrzymu-
je organizmy ruchome w danym miejscu i nie 
ulegają rozproszeniu. W przypadku bioprepa-
ratów grzybo- i owadobójczych wiele z nich 
do skutecznego działania wymaga określonych 
warunków np. podwyższonej wilgotności gleby 
lub powietrza, niektóre wilgotnych liści, inne 
braku promieniowania UV, w tym odpowiednich 
temperatur. Podstawa jednak zawsze jest termin 
ich użycia, który musi być dobrany pod pojaw 
danego organizmu szkodliwego. 

Pisząc o biopreparatach trzeba wskazać, że 
wszystkie środki oparte o mikroorganizmy np. 
wirusy, bakterie, grzyby muszą być w Polsce 
rejestrowane jako środki ochrony roślin. Zwol-
nione z tego obowiązku są biopreparaty oparte 
na makroorganizmach, czyli choćby nicieniach, 
pożytecznych roztoczach, muchówkach, czy też 
błonkówkach. W uprawach kukurydzy na ten 
moment walkę biologiczną z użyciem makro-
organizmów można stosować do ograniczania 
szkodliwości omacnicy prosowianki i larw ston-
ki kukurydzianej. Ponieważ nie ma obowiązku 
rejestracji makroorganizmów, to różne ekspery-
menty są możliwe, zwłaszcza, gdy producenci 
biopreparatów wskazują na możliwość użycia  
w kukurydzy ich preparatów obecnych w innych 
uprawach. Gdy tak doradzają można spróbować, 
acz lepiej zrobić test na małym obszarze, a jak 
się sprawdzi to można poszerzyć areał. 

Biopreparatem wymagającym reje-
stracji jest choćby ten, który zawiera 
grzyba Trichoderma asperellum, szczep 
T34, a który otrzymał dopuszczenie do 
stosowania w kukurydzy w celu ogra-
niczania rozwoju fuzaryjnej zgnilizny korzeni 
i zgorzeli podstawy łodygi oraz fuzariozie kolb 
(tabela 1). Środek na nim oparty stosowany jest 
zapobiegawczo i chroni rośliny kukurydzy przed 
patogenami glebowymi, w tym Fusarium spp., 
ze względu na zdolność jego substancji czynnej 
do kolonizacji podłoża i strefy korzeniowej 
roślin. Trichoderma asperellum bezpośrednio 
konkuruje z grzybami patogenicznymi o prze-
strzeń w strefie korzeniowej roślin i składniki 
pokarmowe, a także może pasożytować na grzy-
bach chorobotwórczych dla roślin. Trichoderma 
rozwija się w glebie w temperaturze od 10 do 
25°C oraz przy pH 5-9. 

Do ograniczania larw stonki kukurydzianej 
można użyć nicienia owadobójczego gatunku 
Heterorhabditis bacteriophora. Aplikuje się go w 
czasie siewu kukurydzy. Trzeba wiedzieć, że ni-
cienie są aktywne w warunkach wilgotnej gleby, 
dlatego susza wiosenna jest czynnikiem ograni-
czającym ich rozwój (wchodzą w stan przetrwal-
nikowy). Po ich zastosowaniu wieczorem (nie  
w trakcie dnia) najlepiej, aby wilgoć w glebie była 
przez kilka kolejnych dni. Gdy larwy nicienia 
przedostaną się do wnętrza szkodnika np. przez 
otwór gębowy, odbyt lub przetchlinki to uwalnia-
ją ze swojego przewodu pokarmowego bakterie 
symbiotyczne z rodzaju Photorhabdus. Bakterie 

Tabela 1. Biopreparaty zawierające grzyb Trichoderma asperellum do ograniczania chorób fuzaryjnych kukurydzy 
 

Preparat Czynnik  
zwalczający 

Postać 
biopreparatu 

Sposób  
aplikacji 

Liczba  
zabiegów 

Dawka  
na hektar 

Xilon Trichoderma 
asperellum 

Granule 
doglebowe 

Aplikator przy 
siewniku do granul 1 10 kg 

 

Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW 15.06.2021 
 
  
Tabela 2. Biopreparaty zawierające nicienie do ograniczania larw stonki kukurydzianej na kukurydzy  
 

Preparat Czynnik  
zwalczający 

Postać 
biopreparatu 

Sposób  
aplikacji 

Liczba  
zabiegów 

Dawka  
na hektar 

Ilość  
wody  
na ha 

Dianem Heterorhabditis 
bacteriophora 

Proszek do 
sporządzania 

zawiesiny 
wodnej 

Opryskiwanie  
gleby podczas 

siewu kukurydzy 
1 2 miliardy 

nicieni 200-400 l 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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te są bardzo ważne, gdyż szybko się namnażają  
i w ciągu kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu 
godzin zabijają szkodnika. W między czasie 
larwy nicienia odżywiają się ciałem szkodni-
ka, namnażają się w nim i ostatecznie po jego 
śmierci opuszczają jego resztki. Część nicieni 
ponownie szuka kolejnego żywiciela, a niektóre 
mogą wchodzić w stadium przetrwalnikowe i 
oczekują na pojaw ofiary (tabela 2). 

Pisząc o nicieniach owadobójczych warto 
wiedzieć, że część producentów wskazuje 
także na ich skuteczność w ograniczaniu choć-
by pędraków w glebie. Na rynku są dostępne 
biopreparaty zawierające H. bacteriophora do 
ograniczania larw chrabąszczowatych. Poza tym 
nicień Steinernema feltiae także może wykazy-
wać skuteczność pędrakobójczą. W przypadku 
tego nicienia, larwy infekcyjne uwalniają do 
ciała żywiciela bakterie z rodzaju Xenorhabdus.

Do ograniczania jaj omacnicy prosowianki, 
a pośrednio choćby rolnic, piętnówek i słonecz-
nicy orężówki wykorzystuje się biopreparaty 
zawierające żywe larwy i poczwarki kruszynka 
(Trichogramma sp.). Jest to niewielka błonków-
ka, której larwy pasożytują jaja różnych owadów,  
w tym motyli. W Polsce dostępne są do tego celu 
głównie dwa gatunki: Trichogramma brassicae 
lub mieszaninę tego gatunku z Trichogramma 
evenescens, które mają postać albo kartoników 
do zawieszania na liściach, albo kulek apliko-
wanych na glebę, albo sypką do zastosowania 
agrolotniczego. W tabeli 3 zaprezentowano wy-
kaz dostępnych na rynku biopreparatów zawie-
rających kruszynka. Liczba introdukcji zwykle 
dochodzi do dwóch, ale w kukurydzy cukrowej 
niekiedy są to 3-4 wyłożenia biopreparatu. 

Preparaty higienizujące  
i stymulujące

Wraz z kurczącą się możli-
wością ochrony chemicznej, 

ale i stosunkowo małym zakresem 
oddziaływania dostępnych na rynku biopre-
paratów, coraz mocniej się rozwija rynek 
środków do higienizacji stanowisk. Nie są to  
w myśl prawa środki ochrony roślin ani biopre-
paraty, ale opierają się na różnych związkach 
pochodzenia roślinnego oraz mikroorganizmach 
wyselekcjonowanych z gleby. Niektóre z nich 
mają także działanie stymulujące wzrost roślin. 
Ich użycie ma za zadanie wspomóc rośliny 
borykające się z problemem niektórych chorób  
i szkodników. Przykładowymi preparatami tego 
typu są: SoilControl, KoloradoControl, Ostri-
niaStop, QQbakter, Trichofit, Fitprotect i wiele 
innych. 

Jakie perspektywy?

Nie ma szans na to, aby w przeciągu 
najbliższych kilkunastu lat rynek bio-

preparatów czy to wymagających rejestracji, 
czy też nie, pozwolił zastąpić każdą wyco-
fywaną substancję czynną insektycydu lub 
fungicydu odpowiednikiem BIO. Nie da się 
tego zrobić, dlatego tak ważne jest racjonalne 
gospodarowanie tym co się już ma, acz z mak-
symalnym ograniczaniem walki chemicznej, 
ale o tym mówi integrowana ochrona roślin 
stosowana w UE od 2014 roku. Nie ma też co 
ukrywać, ale w Polsce kukurydza nigdy nie 
była nadmiernie chroniona chemicznie, choćby 
z powodu niedostatku sprzętu pozwalającego 
wjeżdżać w wysoki łan. Nie ma zatem mowy  

Tabela 3. Biopreparaty zawierające kruszynka do zwalczania jaj omacnicy prosowianki dostępne w Polsce 
 

Biopreparat Sposób  
wykładania 

Gatunek  
kruszynka 

Liczba 
introdukcji Dawka Ilość błonkówek 

na hektar 

Trichocap  zawieszki na liście T. brassicae 1–2 25 zawieszek/ha ok. 250 tys. 

TrichoLet  agrolotniczo: dron, 
wiatrakowiec 

T. evanescens i T. 
brassicae 1–2 postać sypka 150 – 250 tys. 

Trichosafe 
zawieszki  zawieszki na liście T. brassicae 1 (2) 30-50 zawieszek/ha 220 tys. 

Trichosafe 
kulki 

kulki na glebę: 
aplikacja ręczna, 

rozrzutnikiem bądź 
dronem 

T. brassicae 1 (2) 100 kulek/ha 220 tys. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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o tym, że kukurydza należy do upraw inten-
sywnie chronionych chemicznie, bo tak nie jest  
i zapewne pozostanie. 

W perspektywie na najbliższe lata wysoce 
zasadne stają się badania krajowe nad poznaniem 
naturalnie występujących wrogów naturalnych 
najważniejszych szkodników kukurydzy. Są 
to bardzo trudne badania, wymagające dużych 
nakładów pracy i finansów, ale konieczne, jeżeli 
mamy mówić o ochronie bioróżnorodności. In-
wentaryzacja tego co się dzieje w uprawach pod 
kątem wzajemnych oddziaływań organizmów 
na siebie to priorytet, zważywszy, że kukurydza 
zajmuje obszar ponad miliona trzystu hektarów. 
Obecny poziom wiedzy o tym jakie gatunki 
pożyteczne (mikro i makroorganizmy) wystę-
pują na polach kukurydzy, jaki mają wpływ na 
szkodliwą entomofaunę glebową i naziemną 
jest niewystarczający. Podobnie brakuje wielu 
danych pokazujących choćby oddziaływanie 
naturalnie występujących w przyrodzie grzybów 
pasożytujących na grzybach patogenicznych, czy 
też oddziałujących na nie na zasadzie konkuren-
cji. To także duża niewiadoma. 

Jeżeli jednak rynek biopreparatów ma się roz-
wijać, to konieczne jest łatwiejsze dopuszczanie 
do stosowania różnych produktów biologicz-
nych, jakie są dostępne w innych krajach UE, 
ale nie tylko, gdyż na pozostałych kontynentach 
mogą być dostępne inne rozwiązania. Poszerze-
nie badań o nowe mikro i makroorganizmy może 
dać odpowiedź czy warte są wprowadzenia do 
Polski. Musi to być jednak wykonane z głową, 
przez zespoły naukowe, tak aby przez przypadek 
nie wprowadzić do Polski gatunku pożytecznego, 
ale który mógłby się potem wymknąć spod kon-
troli i sam zacząć stanowić problem, jak to było 
choćby ze znaną biedronką azjatycką. Nie trzeba 
jednak dużo szukać, bo w Europie jest wiele 
jeszcze mikro i makroorganizmów, które można 
byłoby spróbować użyć do biologicznej ochrony 
roślin, w tym niektóre rozwiązania już stosowa-
ne w Polsce przez ogrodników zweryfikować  
w uprawach roślin rolniczych pod „chmurką”. 
Obok już wspomnianej bakterii owadobójczej 
Bacillus thuringiensis spp. kurstaki, są jeszcze 
inne podgatunki stosowane w praktyce np. „te-
nebrionis”, israelensis” i inne. Coraz częściej 
można spotkać do wspomagania roślin prepa-
raty oparte o bakterię Bacillus subtilis. Do tego 

dochodzą choćby różne szczepy grzyba 
owadobójczego Beauveria bassiana. 
Dużą rolę w ograniczaniu chorób odgry-
wają także gatunki grzybów z rodzaju 
Trichoderma (np. Trichoderma harzia-
num, T. viride, T. koningii, T. polysporum itd.), 
ale też z rodzaju Pythium (np. P. oligandrum). 
Na rynkach zagranicznych są także różne inne 
mikro i makroorganizmy, w tym różne nicienie 
ograniczające szkodniki glebowe i nalistne, 
różne pasożytnicze muchówki i błonkówki, czy 
też choćby roztocza pożyteczne. Nie wszystkie 
gatunki można zastosować w warunkach pola 
uprawnego kukurydzy, zwłaszcza w warunkach 
glebowo-klimatycznych Polski, ale warto choć-
by śledzić publikacje naukowe, co w innych 
krajach się sprawdza i być może niektóre roz-
wiązania mają szanse być wdrożone w Polsce, 
nawet jeśli nie w oparciu o konkretny gatunek 
czynnika biologicznego, to być może jest ro-
dzimy, podobny. Do stricte walki biologicznej 
dochodzą także i inne elementy mające wspierać 
mechanizmy odpornościowe roślin, jak choćby 
wspomniana już hodowla odmian, dbanie o po-
żyteczne życie glebowe i nadziemne, wdrażanie 
mykoryzy, biostymulacji, mikro i makroskładni-
ków nawożeniowych o udowodnionym działaniu 
zabezpieczającym tkanki roślin np. przed patoge-
nami, czy też wpływającymi na cechy tkanek np. 
ich grubość itd. Elementy te powinny wspierać 
ochronę roślin, ale racjonalnie prowadzona 
ochrona chemiczna przed szczególnie uciążliwy-
mi organizmami szkodliwymi, które nie da się 
skutecznie ograniczać metodami BIO powinna 
być nadal wykonywana, byle z głową, byle  
w oparciu o profesjonalny monitoring agrofa-
gów.

prof. IOR-PIB dr hab. Paweł K. Bereś
p.beres@onet.eu
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Zimny start kukurydzy i poważne braki obsady
Na wielu plantacjach roślin sianych punktowo wiosną 2021 (kukurydza, buraki, sorgo, sło-

necznik) brakuje obsady. Ilość brakujących roślin jest bardzo różna, ale zdarzało się, iż trzeba 
było przesiać uprawę. W tym miejscu skupię się na kukurydzy, ale bardzo podobne zależności 
występują też w innych roślinach i warto czytając ten artykuł przemyśleć czy nie będzie to 
odpowiedź również na nierozwiązane problemy z brakiem obsady np. w uprawie buraków czy 
słonecznika.

W jaki sposób zimna woda podczas 
pęcznienia ziarna uszkadza ziarno  
siewne kukurydzy?

Pogoda na przełomie kwietnia i maja bar-
dziej przypominała warunki panujące w 

lodówce, niż takie które sprzyjają wschodom 
kukurydzy. Oczywiście plantacje w maju i na 
początku czerwca po wschodach wyglądały bar-
dzo różnie (gleba lekka lub ciężka, termin siewu, 
lokalnie występujące ochłodzenia i silne przy-
mrozki, czasem śnieg po siewie, gleby suche lub 
wilgotne, różne wymagania termiczne odmian 
flint-dent i dent…). Na końcową obsadę złożyło 
się wiele czynników. Uważam, że warto wyja-
śnić te w większości niezależne od rolnika, które 
prawie zawsze wywołują uszkodzenia ziarna i w 
konsekwencji brak wschodów. Pominę tu błędy 
agrotechniczne, a jedynie wspomnę kolejny raz 
o tym jak ważna jest głębokość siewu.

Nieprecyzyjne z braku danych zalecenia co 
do rozpoczęcia siewu dają duże pole manewru  
i ostatecznie decyduje plantator biorąc pod uwa-
gę kilka czynników: temperaturę gleby (zmie-
rzona rano na 5-6 cm powinna osiągnąć mini-
mum +6°C dla odmian flint-dent i przynajmniej  
+10-12°C dla odmian dent), stan wilgotności 
gleby czy też prognozę pogody. I tak zapewne 
były podejmowane decyzje o rozpoczęciu siewu 
lub ich kontynuacji, gdyż nie wyobrażam so-
bie, że ktoś poważnie podchodzący do uprawy 
kukurydzy nie sprawdziłby temperatury gleby 
i prognozy pogody. Jednak pogoda w ostatnich 
latach jest coraz bardziej zmienna i jej lokalne 
zmiany są gwałtowne, a tym samym nieprze-
widywalne. Przykład z pola, które widzę bar-
dzo często: ziarno zostało wysiane pod koniec 
kwietnia w ogrzaną glebę, a po dwóch dniach na 
pole spadł śnieg, a w kolejnych dniach bardzo 

Fot. 1. Odcinkowe braki wschodów na skutek spłycenia siewu. Ziarna bez korzeni i kiełka. Uszkodzone zapewne 
lodowatą wodą z rozmarzniętego śniegu
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zimny deszcz. Na plantacji brakuje ok. 15% 
założonej obsady mimo pozornie poprawnego 
siewu, ale sprawdziłem to i miejsca, gdzie nie 
skiełkowało po kilka ziaren to spłycenia siewu 
o 1-2 cm. Gleba ta jest dość ciężka i bardzo 
wrażliwa na ubicie.

Ziarna, gdy trafią do gleby wchłaniają wodę z 
otoczenia. Aby zainicjować kiełkowanie muszą 
wchłonąć wodę w ilości ok.30% swojej wagi. 
Jednym z głównych zagrożeń w tym procesie 
jest to, że nieselektywnie pochłaniają zimną 
lub ogrzaną wodę i są narażone na uszkodzenia 
z powodu przechłodzenia. Szczególnie jest to 
groźne, gdy zimna woda otacza ziarno w ciągu 
pierwszych 24 do 36 godzin od siewu (gdy gleba 
jest bardzo sucha to dzieje się to, gdy gleba bę-
dzie dostatecznie wilgotna). Gdy komórki tkanek 
ziarna są zimne mogą pękać (konkretnie chodzi 
o błony komórkowe) w okresie pęcznienia.

Ziarno pęcznieje niezależnie od tego, czy gle-
ba jest zimna, czy ciepła i w tym tkwi sedno wy-
sokiego ryzyka uszkodzeń błon komórkowych 
przez zimną wodę. Kiedy ziarno pęcznieje dalej, 
ale gleba się ogrzeje to te uszkodzenia zwykle 
regenerują się i proces kiełkowania odbywa się 
„normalnie”. Natomiast kiedy gleba jest stale 
zbyt zimna (i ziarno też) to błony komórkowe nie 
ulegają naprawie, a wręcz są uszkadzane silniej, 
gdyż fizjologiczna naprawa uszkodzeń zostaje 
spowolniona lub zatrzymana. „Nienaprawione” 
uszkodzenie błon komórkowych, a następnie 
wyciek zawartości komórek może spowodować 
śmierć ziarna i takie właśnie przypadki bardzo 
często oglądaliśmy w tym roku w całej Polsce. 
Takie ziarno nie kiełkowało i mogło być uznane 
błędnie za martwe, niekiełkujące.

Uszkodzenia ziarna zimną wodą są trud-
ne do wyjaśnienia w praktyce na polu 

Mało kto kontroluje temperaturę gleby  
i jej uwilgotnienie każdego dnia przed  

i po siewie, gdyż wtedy zwykle wykorzystuje się 
każdą chwilę, aby uprawiać pola, wykonywać 
zabiegi ochrony roślin czy też siać. Jesteśmy 
wtedy bardzo zajęci. Wiadomo – wiosna to czas 
intensywnej pracy w polu. Pogoda wiosną się 
bardzo zmienia w ostatnich latach. Taka pogoda 
nie sprzyja wolnej jeździe podczas siewów i to 
tworzy kolejny problem: ziarno zostaje wysia-
ne na różną głębokość w tym samym rzędzie, 
uprawki przedsiewne ukryły różne zagęszczenie 
gleby powstałe w wyniku wielu wcześniejszych 
przejazdów, resztki pożniwne również zmieniają 
bardzo warunki wilgotnościowe gleby w kon-
kretnym miejscu, zbrylenie gleby… Można by 
tu wymienić jeszcze kilka innych czynników, 
które sprawiają, że ziarna mają różne warunki 
wilgotnościowo-temperaturowe w glebie. Zwy-
kle te różnice nie mają większego znaczenia, ale 
w skrajnych sytuacjach pogodowych (zimno) z 
jakimi mieliśmy do czynienia w tym sezonie są 
decydujące dla kiełkowania i wschodów.

Będąc na plantacjach, gdzie brakowało wscho-
dów znajdowaliśmy również nieskiełkowane 
ziarno kukurydzy (pomijam tu celowo ziarno 
„spalone nawozami” aby nie komplikować te-
matu). Nie miało ono żadnych objawów, iż 
kiełkowanie się rozpoczęło lub czasem korzeń 
miał kilka mm i dalej nie rósł. Zabrane do domu 
do dalszego kiełkowania w ciepłych warunkach 
– nie kiełkowało. Bardzo często spotykałem się 
z opinią, iż winne są nasiona, gdyż były martwe. 
Dlatego postanowiłem napisać ten artykuł, aby 
wyjaśnić ten problem i zachęcić do poszukiwań 
odpowiedzi w tym kierunku. Na wielu plantacjach 
w tym samym rzędzie były długie odcinki, gdzie 
skiełkowało każde ziarno. Pytanie, które się po-
jawia wtedy, gdy słyszymy o martwym ziarnie  
w workach: czy „martwe ziarna uległy segregacji 
w worku lub podczas siewu tak, że widzieliśmy 
w efekcie tego po kilka brakujących wschodów, 
a dalej w tym samym rzędzie były odcinki bez 
zastrzeżeń”? Odpowiedź jest chyba zbędna,  
a pytanie zgoła naiwne. Gdyby jednak tak nie 
było podczas spotkań na polach, to bym o tym nie 
wspominał w tym miejscu. Zatem należy szukać 
innej przyczyny. Na plantacjach, gdzie odcinkowo 

Fot. 2. Nieskiełkowane uszkodzone zimną wodą ziarna
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w rzędach brakowało wschodów (znajdowane 
ziarna bez kiełka) było to spowodowane w prak-
tyce często spłyceniem siewu. Ziarno, które było 
przykryte cieńszą warstwą gleby nie było przez 
nią tak chronione przed zmianami temperatury 
(krótkotrwałe ochłodzenia, topniejący śnieg etc.), 
jak to posiane na 5-6 cm. Tą sytuację można było 
dość łatwo wyjaśnić, ale nie zawsze tak było, choć 
przyczyna braków wschodów była ta sama – zbyt 
zimna woda, która mówiąc najprościej, zabiła 
ziarno już podczas pęcznienia.

Znacznie bardziej skomplikowane i trudne do 
sensownego wyjaśnienia w praktyce na polu były 
sytuacje, gdy wschodów brakowało w rzędach 
losowo. Tu zwykle winą były obarczane nasio-
na, konkretna odmiana lub wręcz cała hodowla. 
Gdyby ktoś miał jednak chęć i dobrą wolę, aby to 
wyjaśnić to należy wziąć pod uwagę, że najbar-
dziej jednorodne w tej historii losowego braku 
wschodów są ziarna kukurydzy, gdyż wiemy, 
jak wyglądają wschody i rośliny, gdy warunki 
są „normalne”. Pogoda nad danym polem jest 
też w miarę jednorodna. A teraz przyjrzyjmy się 
krytycznie glebie – trudno znaleźć taką, która 
jest jednolita, ma identyczną strukturę, nie ma  
w niej miejsc ubitych i luźniejszych, roz-

mieszczonych nierówno resztek pożniwnych, 
obornika, a poplony są idealnie rozdrobnione 
i równomiernie wymieszane w glebie, nie ma 
pozostałości herbicydów, które też potrafią za-
hamować lub utrudnić kiełkowanie kukurydzy… 

Wszyscy, którzy pracują w polu wiedzą, że 
gleby nie są jednorodne. Dlatego też nawet ziar-
na, które trafia do gleby na tę samą głębokość 
nie mają wokół siebie idealnie tych samych 
warunków. Uważam, że nie ma potrzeby dalej 
tego rozwijać. Z drugiej strony zapominamy  
o tym, gdy pojawia się problem i szukamy jego 
przyczyn, nie tam, gdzie należy. Mamy wtedy 
w pamięci jak to pole wyglądało w poprzednich 
latach lub jak wyglądają posiane plantacje w 
sąsiedztwie. Przypominam, że najważniejsze dla 
życia lub śmierci ziarna jest to jaką wodą ono 
napęcznieje – zimną czy wystarczająco ciepłą. 
Ponadto czasem niektóre ziarna nabierają wodę 
w jednym dniu a inne ziarna w kolejnych – tym-
czasem temperatura gleby nieznacznie zmieniła 
się i przekroczyła wartość krytyczną – zimna 
woda, która trafia do ziarna niszczy błony ko-
mórkowe. Jest tu tak wiele możliwości dla tej 
zmienności, że ten artykuł doradczy bardzo by 
się wydłużył. 

Fot. 3. Losowo rozmieszczone na całym polu braki wschodów
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Jesteśmy praktykami i proponuję zamiast 
wyciągać pochopne wnioski, zastanowić się nad 
przebiegiem pogody, warunkami glebowymi  
i z pewnością będziemy bliżsi prawdy, niż wy-
dawać szybkie i pochopne opinie. I co gorsze 
– dzielić się tym, bez sprawdzenia na różnych 
forach w internecie. Z przykrością stwierdzam, 
że trudno tam znaleźć solidną porcję wiedzy, gdy 
omawiane są skomplikowane tematy, zresztą to 
nie jest miejsce do tego. Z drugiej strony solidne 
informacje można znaleźć przeszukując materia-
ły w języku angielskim do czego zachęcam. Sam 
często z nich korzystam, aby utwierdzić się w 
trudnych, a nie opisanych w naszym ojczystym 
języku, rozwiązaniach różnych problemów 
związanych z kukurydzą. 

W tym miejscu należy wspomnieć o parame-
trach materiału siewnego kukurydzy, które okre-
ślają wschody w warunkach zimnej gleby, czyli 
o tzw. zimnym teście (cold test). Tu podam dwa 
ważne fakty: nie jest to wymagany test ani do-
kument przy obrocie materiałem siewnym, więc 
czasem test może być niezrobiony, a ponadto nie 
ma jednolitych przepisów, które określają, jak 
powinien on przebiegać. W praktyce może być 
robiony w różnych warunkach niskich tempera-
tur i wyższych. Jednak co do warunków zimnego 
testu – nie spotkałem się, aby były symulowane 
w nim warunki pęcznienia ziarna, gdy woda 
miała temperaturę zbliżoną do 0°C lub niewiele 
cieplejszą, a niestety takie temperatury mogła 

mieć woda w glebie, którą zasysało suche ziarno 
w tym roku, choćby na plantacjach, gdzie spadł 
śnieg i stopniał a zimna woda dotarła do ziarna. 

Gleba w momencie ochłodzenia lub opadów 
śniegu mogła być sucha lub wilgotna, zatem 
miała różną buforowość pod kątem zmian tem-
peratury, woda z topniejącego śniegu dotarła 
do ziarna lub nie, gdyż zatrzymała się np. 1-2 
cm nad ziarnem uwilgocając suchą wierzchnią 
warstwę gelby. To tylko przykład, jak to mogło 
wyglądać i dlaczego tak różnie to wyglądało, 
nawet na zbliżonych do siebie plantacjach.

Przykład z praktyki – jedno z naszych dużych 
pól doświadczalnych (kilkaset odmian na jed-
nym polu w okolicach Nakła n. Notecią), które 
zasiewaliśmy pod koniec kwietnia przez 3 dni, 
gleba była ogrzana do ok. +7-8°C i umiarkowa-
nie wilgotna, głębokość siewu to 6 cm. Gleba 
lekka mozaikowata (w tej chwili panuje tam 
susza i niestety bardzo dobrze jest widoczna 
mozaika glebowa, gdyż rośliny na słabszych 
fragmentach są niższe i mają skręcone liście).  
W drugi dzień siewów, gdy chciałem nagrać 
krótki film z siewu spadł śnieg, a pole zrobiło się 
białe. Siew trwał dalej, gdyż działaliśmy pod pre-
sją czasu i prognozy pogody, która zapowiadała 
wkrótce opady deszczu, a do zasiania zostało 
jeszcze kilka pól w Polsce, a następnie w Danii 
i Holandii… Po ok. 3 tygodniach widzieliśmy 
wschody praktycznie idealne i uzyskaliśmy 
zakładaną obsadę na każdej odmianie. Woda  

Fot. 4. Widoczne pasy o różnym uwilgotnieniu gleby (podsiąk wody kapilarnej w miejscach ubitych kołami)
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z topniejącego śniegu nie uszkodziła ziarna. 
Mieliśmy szczęście, ale mogło być inaczej.

Takie same lub podobne (bez opadów śnie-
gu) sytuacje w okresie siewów były również na 
polach produkcyjnych na większym obszarze 
Polski.

Widząc jak przebiega pogoda, wielu planta-
torów opóźniło siewy, ale i nawet na plantacjach 
wysianych w maju spotykaliśmy braki wscho-
dów. Domyślam się, gdyż nie mam pewności 
(brakuje mi danych z pomiarów temperatury 
gleby na głębokości siewu), że tam też głównym 
powodem było napęcznienie ziarna zimną wodą, 
gdyż w maju występowały silne chłody i opady 
lodowatego deszczu.

Chłody po rozpoczęciu kiełkowania 
(widoczne zawiązki korzeni, mezokotyl  
i koleptyl)

Przechłodzenie może również wystąpić 
po rozpoczęciu procesu kiełkowaniu, co 

często powoduje zahamowanie wzrostu i/lub 
uszkodzenie młodych korzeni i kiełka. Zdefor-
mowany wzrost wydłużeniowy kiełka w kukury-
dzy (objawy skręconych kiełków) jest wynikiem 

uszkodzeń przez chłody (czasem są to silne 
przymrozki) po rozpoczęciu kiełkowania ziarna, 
szczególnie groźne są one tuż przed wschodami, 
gdyż mogą niszczyć wierzchołek koleptylu, któ-
ry jest bliżej schłodzonej powierzchni gleby. Tu 
czasem bardziej uszkodzone były kiełki odmian, 
które „wystartowały” wcześniej i rosły szybciej 
w glebie. Taki wydawałoby się paradoks, ale  
z problemem skręconych kiełków w glebie 
mamy do czynienia już trzeci sezon w przecią-
gu ostatnich 5 lat, zatem powinien być to temat 
lepiej znany plantatorom kukurydzy, niż uszko-
dzenia ziarna zimną wodą. 

Kiełkowanie i wschody są wolniejsze, gdy 
temperatura gleby spada poniżej +10°C. Jeśli 
kukurydza już powschodziła to szkody spowo-
dowane zimną pogodą wywołane temperaturami 
spadającymi poniżej -2°C mogą być bardzo 
różne: od niewielkich uszkodzeń liści do całko-
witego zabicia tkanek nad powierzchnią gleby. 

Stożek wzrostu rośliny kukurydzy pozostaje 
pod powierzchnią gleby (na głębokości ok. 2 cm) 
aż do fazy 6 liści. Nowe liście, które pojawiają 
się po przymrozkach już w warunkach normalnej 
pogody, nie wykazują żadnych uszkodzeń lub 

Fot. 5. Pole doświadczalne na glebie lekkiej, na które w czasie siewu spadł śnieg
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są one bez znaczenia dla plonu. Oczywiście po 
przymrozkach występuje krótkotrwałe zahamo-
wanie i opóźnienie wzrostu i rozwoju, ale nie ma 
to również wpływu na plon.

W takim sezonie, gdy występują chłody i/lub 
przymrozki należy dość często sprawdzać co się 
dzieje na plantacji. Jeśli obawiamy się, że siewki 
są martwe należy wykonać próbę czy rośliny są 
żywe wykopując uszkodzone przez przymrozki 
rośliny z korzeniami. Należy je umyć zimną 
wodą i obciąć uschnięte liście, a następnie zawi-
nąć w mokry ręcznik papierowy i w przykrytym 
pojemniku postawić w temperaturze pokojowej. 
Jeśli po kilku dniach będziemy widzieli, że liście 
rosną to jest to dobry znak, że tak samo będzie na 
polu, tylko z pewnym opóźnieniem ze względu 
na niższe temperatury. W bieżącym roku nie 
było potrzeby wykonywania takich testów, gdyż  
w czasie przymrozków kwietniowych i majo-
wych zwykle nie było jeszcze wschodów kuku-
rydzy – było zbyt zimno wcześniej.

Fot. 6. Fragment plantacji posianej na kamienistej glebie. Odcinki w rzędach posiane na ok. 2 cm. Tam występowały w 
100% skręcone kiełki

Fot. 7. Skręcone kiełki. Ziarna wykopane z odcinków 
pustych w rzędach z normalną obsadą



493(60) 21 KUKURYDZA

Zgnilizny kiełków, siewek kukurydzy 
w warunkach chłodów i wysokiej 
wilgotności

Mokra, zimna pogoda wiosną stwarza 
sprzyjające warunki dla infekcji pato-

genami grzybowymi i organizmami grzybopo-
dobnymi, które żyją w glebie. Najczęściej gnicie 
siewek jest wywoływane przez 
patogeny z rodzajów Pythium i 
Fusarium, ale mogą być również 
powodowane przez inne grzyby.

Takie warunki osłabiają me-
chanizmy obronne rośliny, a jed-
nocześnie dają więcej czasu pa-
togenom. Rozpoczęcie siewów 
w ogrzaną glebę jest, oprócz 
zaprawiania materiału siewne-
go, najlepszym sposobem, aby 
uniknąć dużych strat obsady 

Fot. 8. Obcięte siewki kukurydzy po 2 dniach testu po silnych przymrozkach. Wszystkie rośliny żyją

Fot. 9. Gnicie siewek kukurydzy 
w mokrym i zimnym sezonie

z powodu gnicia siewek w czasie wschodów 
i krótko po nich. Objawy zgnilizn pojawiają 
się po wschodach lub we wczesnych stadiach 
wzrostu. Bardzo często na plantacjach występują 
placowo, ale w tym sezonie widziałem również 
całe plantacje równomiernie uszkodzone, gdzie 
gniły siewki. Bardzo trudno jest będąc na polu i 
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oglądając nadgniłe tkanki wydać werdykt co jest 
konkretnie tego przyczyną. Być może oddając 
takie siewki w ręce doświadczonego fitopatologa 
uzyskalibyśmy odpowiedź, ale w praktyce nie 
słyszałem, aby ktoś tak robił. W praktyce siew 
w ogrzaną glebę zwykle nie daje warunków dla 
tych infekcji i uszkodzeń. Jednak pogoda może 
się gwałtownie zmienić po siewie, ale na to nie 
mamy wpływu i trudno tu coś radzić.

Tropikalne upały po chłodach  
i regionalne podtopienia lub brak wody

Obecnie kukurydza w kilku regionach 
kraju odczuwa skutki długotrwałego 

braku opadów. Niestety jest to również na skutek 
upośledzonego wzrostu i rozwoju korzeni w bar-
dzo zimnej i wilgotnej glebie. Nawet nawożenie 
rzędowe NP nie zawsze pomogło i tym zimnym 
okresie były widoczne fioletowe liście, które są 
prawie zawsze sygnałem, że nie rosną korzenie, 
a niewykorzystany cukier gromadzi się w tkan-
kach liści wywołując produkcję antocyjanów. 

Pozostałości herbicydów a uszkodzenia 
korzeni kukurydzy

Tylko jeden przykład z tego sezonu. Byłem 
w tym roku na 10 ha plantacji kukurydzy, 

która wyraźnie nie chciała rosnąć. W tym roku 
było to jedno pole, ale rok wcześniej na 6 ha rosły 
buraki cukrowe a na 4 ha – kukurydza na ziarno. 

Część pola po burakach (6 ha) wyglądała bardzo 
źle: kukurydza była placowo karłowata i cała 
fioletowa. Zanim przyjechałem została kilka razy 
nawożona dolistnie NP i mikroelementami. Po 
szczegółowej rozmowie z plantatorem okazało 
się, że głównym podejrzanym o zahamowanie 
wzrostu korzeni kukurydzy jest etofumesan, 
który był użyty 3 razy po 500 g/ha w poprzednim 
roku. Wygląda na to, że nie uległ rozkładowi 
ani wymyciu na tym polu i jego pozostałości 
tak zakłóciły rozwój kukurydzy, że placowo nie 
będzie tam plonu wcale.

Reasumując jest to kolejny trudny sezon dla 
kukurydzy, ale życzę wszystkim plantatorom, 
aby zakończył się często rekordowymi plonami, 
jak w roku 2020, kiedy obawialiśmy się czy 
zdąży ona osiągnąć dojrzałość omłotową a pozy-
tywnie zaskoczyła wysokimi plonami. Wysokie 
temperatury przyśpieszają rozwój kukurydzy 
i osiąga on wcześniej poszczególne fazy, niż 
to się zapowiadało zimną wiosną. Gwałtowne 
deszcze, silne wiatry, opady gradu nie pomagają 
kukurydzy, ale potrafi ona zregenerować się po 
silnych uszkodzeniach i wydać dobry plon.

dr Adam Majewski
adam.majewski@autograf.pl
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Rozgniecione łodygi, liście i ziarno
Od pewnego czasu w polskiej terminologii rolniczej pojawił się kolejny termin anglojęzyczny 

– shredlage. Wyraz jest połączeniem dwóch słów: shred – strzęp i lage (silage) – kiszonka.

Niektórzy z czytelników zapewne pamię-
tają sieczkarnie Orkan, które używano 

do zbioru zielonek na kiszonkę, także kukury-
dzy. Zbierana biomasa była poszarpana, ziarno 
nie było zazwyczaj naruszone i tak przygoto-
wany surowiec dawał w efekcie kiszonki o nie 
najlepszej jakości pokarmowej i odżywczej.  
W przypadku kiszonki przygotowanej w tech-
nologii shredlage nie mamy z czymś takim do 
czynienia, ponieważ zbiór nie polega na pocię-
ciu zielonki przez jej postrzępienie.

Obecnie można wyróżnić dwa sposoby zbio-
ru kukurydzy kiszonkowej: 
1) krótkie pocięcie na sieczkę o długości od 

3,5 do 12 mm; 
2) długie pocięcie na sieczkę o długości od 12 

do 22 mm (najczęściej spotykane rozdrob-
nienie), w tym także z rozgnieceniem ziarna 
za pomocą zgniataczy. 
Aktualnie można dołączyć trzeci sposób – 

technologię shredlage.

Technologia shredlage

Krowy wysokomleczne wymagają pasz 
o wysokiej koncentracji składników 

pokarmowych, które są zwykle drobno pocięte 
(rozdrobnione). Są to cząstki pasz treściwych, 
które zwierzęta wybierają z biomasy, jaka znaj-
duje się na stole paszowym. Krowy doskonale 
umieją sortować dawki TMR (ang. total mixed 
ratio, pol. dawka całkowicie wymieszana), choć 
wchodzące w ich skład pasze objętościowe nie-
co to utrudniają, mimo że wielkość ich cząstek 
jest też niewielka (około 10 mm, czasem nawet 
5 mm). Takie pasze wymagają zwiększenia ich 
struktury, gdyż rozdrobnienie nie sprzyja mo-
toryce żwacza – przyspiesza ją. Pasza nie jest 
dostatecznie naśliniona, przez co treść żwacza, 
która powinna mieć optymalne pH w granicach 
5,8-6,2, nie jest odpowiednio buforowana, co 
prowadzi do kwasicy.

W Stanach Zjednoczonych została opraco-
wana i wdrożona technologia shredlage. Pocięte 

fragmenty roślin mają długość do 30 mm,  
a ziarno jest rozdrobnione za pomocą spe-
cjalnego rozdrabniacza (zgniatacza) ziarna. 
Urządzenia uszkadzają strukturę łodyg i liści 
poprzez ich rozcieranie, co nadaje biomasie 
„puszystość” i zwiększa jej miękkość. Pozwala 
na to specjalna konstrukcja walców zgniata-
cza. Taka biomasa ma większą powierzchnię 
aktywną, przez co bakterie żwaczowe mają  
z nią większy kontakt, co ułatwia im jej roz-
kład. W tej technologii ziarniaki są bardzo 
dobrze rozdrobnione, co ułatwia ich trawienie i 
zdecydowanie zmniejsza straty energii powsta-
jące na skutek wydalania ich w kale w postaci 
niestrawionej.

Przy zbiorze kukurydzy w technologii 
shredlage należy przewidzieć większą liczbę 
środków transportu biomasy z pola do zbior-
nika o 10-15% ze względu na jej zwiększoną 
objętość. Ponadto w przypadku skarmiania da-
wek pokarmowych opartych o kiszonki z traw, 
powinny one być bardziej rozdrobnione – na 
około 12 mm.

Istota technologii shredlage

Sedno tkwi w konstrukcji i ruchu dwóch 
walców rozdrabniających zielonkę, 

których odległość od siebie jest regulowana 
podobnie jak w technologii konwencjonalnej. 
Odstęp walców powinien być taki, aby uzyskać 
jak najlepszy stopień rozdrobnienia biomasy  
i roztarcia ziaren (kondycjonowania zielonki). 

Tabela. Zalecenia prawidłowego ustawienia odległości  
              walców (orientacyjne) 

 

Długość sieczki 
(mm) 

Zawartość (%) 

świeża masa sucha masa 

30 70 30 

26 65 35 

21 60 40 
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Wymaga to ciągłego kontrolowania i dostoso-
wywania ustawienia maszyny. W przypadku 
kukurydz odmian BMR (ang. brown midrib) 
o zahamowanej biosyntezie lignin, które mają 
gąbczastą strukturę łodyg, odległość między 
walcami powinna być mniejsza o około 0,5 mm 
niż zalecana.

Zęby walców nie są ostro zakończone lecz 
są ścięte. Mają wyfrezowany obwodowy spiral-
ny rowek do wzdłużnej i poprzecznej obróbki 
zebranej biomasy, zrywający zewnętrzne po-
włoki tkanek roślinnych, co ułatwia rozdrab-
nianie miękkiego wnętrza. Łodygi, liście, kolby  
i ziarno są rozdzierane, rozgniatane, rozcie-
rane i rozdrabniane. Jeden z walców ma 110, 
a drugi 145 rzędów zębów, a różnica liczby 
obrotów między nimi wynosi 50%, przy obro-
tach przeciwnych względem siebie, przez co 
uzyskuje się efekt rozcierania. Rozgniatanie 
biomasy jest większe lub mniejsze w zależno-
ści od ustawienia wielkości szczeliny między 
walcami. Taki sposób rozdrabniania sprawia, 
że zwiększa się strawność włókna surowego,  
a naruszenie ziarna powoduje zwiększenie ilo-
ści skrobi dostępnej w żwaczu, czyli zwiększa 
w nim fermentację.

W technologii shredlage uzyskuje się sieczkę 
o długości od 26 do 30 mm, kawałki łodyg są 
dzielone wzdłużnie, poszczególne elementy są 
elastyczne i gętkie, ziarna są podzielone na czte-
ry lub osiem części, komponenty są „luźne”,  
a 95% fragmentów łodyg jest cieńsze niż 4 mm. 
Powstają długie, ale płaskie (cienkie) cząstki 
o wymiarach 0,7 x 1,2 mm. Nie ma okrągłych 
kawałków łodyg o średnicy powyżej 0,7 mm.

Pożądany efekt zbioru kukurydzy na ki-
szonkę w tej technologii, to 95% części roślin 
o średnicy poniżej 7 mm. W 1 litrze świeżo 
zebranej zielonki wszystkie ziarna kukurydzy 
muszą być całkowicie „przetarte”, nie może być 
wcale całych ziaren albo tylko rozdrobnionych 
połowicznie.

Pracujący schematyczny model urządzenia 
shredlage można obejrzeć pod adresami: https://
www.youtube.com/watch?v=ORLv-cmvcYg 
(film bez komentarza) lub https://www.youtube.
com/watch?v=6VYs7DEwYqc (film z komen-
tarzem w języku polskim).

Ugniatanie biomasy shredlage

Ze względu na „puszystość”, biomasę 
trudniej się ugniatania. Wymaga to dużej 

staranności w wykonaniu tego zabiegu podczas 
zakiszania. Niektóre wyniki badań wskazują, 
że można nie uzyskać dobrego ugniecenia na 
poziomie 240-260 kg suchej masy/m3. Bioma-
sa może mieć tendencję do zagrzewania się  
w zbiorniku w porównaniu z kiszonką przygo-
towaną z tradycyjnie rozdrobnionego surowca.

 Z danych amerykańskich wynika, że najlep-
sze efekty uzyskuje się zakiszając całe rośliny 
kukurydzy zawierające od 30 do 36% suchej 
masy, tnąc je na długość od 26 do 30 mm. Jeżeli 
zielonka jest bardziej sucha – zawiera 36-40% 
suchej masy, zaleca się mniejsze rozdrobnienie 
wynoszące do 21 mm, co ma zapobiec sortowa-
niu mieszaniny TMR przez krowy. Zakiszanie 
nadmiernie suchego surowca kiszonkarskiego, 
o zawartości suchej masy powyżej 40%, jest 
równie trudne w technologii shredlage, jak 
i w tradycyjnych technologiach zbioru. Wypar-
cie powietrza ze stosu kiszonkowego poprzez 
ugniecenie i szczelne okrycie go folią silosową 
jest warunkiem wyprodukowania dobrej ki-
szonki z kukurydzy.

Pasze strukturalne a shredlage

Kiszonka z kukurydzy wyprodukowana 
w dotychczas stosowanej technologii 

przez pocięcie roślin, także ze zgnieceniem 
ziarna, nie jest paszą strukturalną i konieczny 
jest dodatek strukturalnych materiałów paszo-
wych np. słomy, kiszonki lub sianokiszonki  
z traw lub z roślin bobowatych drobnonasien-
nych (motylkowatych), czy z ich mieszanek. 
Zwłaszcza zawartość włókna NDF fizycznie 
efektywnego (peNDF lub feNDF), czyli część 
włókna stymulująca przeżuwanie i tworząca 
matrycę żwaczową, jest znacznie wyższa niż 
w przypadku kukurydzy kiszonkowej krótko 
rozdrobnionej. Kiszonka z kukurydzy wy-
produkowana w technologii shredlage jest 
paszą strukturalną, więc nie ma konieczności 
stosowania słomy, czy większych ilości kiszo-
nek z traw lub z roślin motylkowatych, także  
w dawkach TMR.
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Kiszonka sporządzona w technologii shre-
dlage upraszcza przygotowanie dawki TMR  
i eliminuje błędy związane m.in. z ważeniem 
pasz strukturalnych, np. słomy. Dodatkowym 
atutem jest zwiększenie koncentracji składni-
ków pokarmowych, które są „rozcieńczane” 
przez stosowanie choćby niewielkiego dodatku 
słomy paszowej, która zwykle nie jest chętnie 
pobierana przez krowy i sprzyja sortowaniu 
mieszaniny TMR.

Kwasica a shredlage

Skoro kiszonka z kukurydzy sporządzo-
na w technologii shredlage jest paszą 

strukturalną bogatą w łatwo dostępną energię 
oznacza to, że pozwala na zapewnienia opty-
malnej struktury fizycznej skarmianych dawek 
pokarmowych, a tym samym jest elementem 
profilaktyki występowania kwasicy. Kiszonka 
z kukurydzy przygotowana w tej technologii, 
dostarczając więcej energii umożliwia zmniej-
szenie ilości zadawanych pasz treściwych oraz 
nie sprzyja sortowaniu dawek TMR. Takie po-
stępowanie pozwala na zapobiegnięcie ryzyku 
pojawienia się kwasicy, ale też i ketozy. Krowy 
mogą sortować paszę wtedy, gdy długość czą-
stek przekracza 30 mm.

***

Pod względem wartości pokarmowej  
i odżywczej kiszonki z kukurydzy zebra-

ne w technologii tradycyjnej oraz shredlage nie 

różnią się zbytnio. Jednak korzystniejsze będzie 
zastosowanie w żywieniu krów mlecznych tej 
drugiej z powodu jej „strukturalności”, ponie-
waż dzięki niej dawka pokarmowa jest bogata 
w składniki pokarmowe i energię. Przewiduje 
się, że wprowadzenie tego typu kiszonki z ku-
kurydzy do dawek dla tych zwierząt, z wyelimi-
nowaniem słomy paszowej, spowoduje wzrost 
wydajności mlecznej. Jednak w przypadku, gdy 
dawki zawierają tradycyjną kiszonkę z kuku-
rydzy oraz kiszonkę z traw lub roślin bobowa-
tych drobnonasiennych np. z lucerny wysokiej 
jakości i o poprawnej strukturze, zastąpienie 
ich kiszonką shredlage nie spowoduje wzrostu 
wydajności. Niektórzy hodowcy i żywieniowcy 
uważają, że technologia shredlage może okazać 
się bardziej przydatna w gospodarstwach mają-
cych problemy z niedoborem objętościowych 
pasz strukturalnych, także tam, gdzie baza 
paszowa będzie zubożona na skutek suszy, 
np. w województwach kujawsko-pomorskim, 
wielkopolskim, lubuskim. Tam, gdzie jest dużo 
trwałych użytków zielonych (TUZ), z których 
uzyskuje się bardzo dobre kiszonki, o dobrej 
strukturze fizycznej, a zawarte w nich białko 
jest taniej produkowane, technologia shredlage 
nie musi być opłacalna.

dr hab. inż. Piotr Dorszewski
piotr.dorszewski@kpodr.pl
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Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Zagospodarowanie ścierniska i resztek pożniwnych  
po zbiorze kukurydzy

Po zbiorze kukurydzy na kiszonkę na polu pozostawiane jest tylko ściernisko, natomiast po 
zbiorze kukurydzy na ziarno lub CCM ściernisko jest zazwyczaj niższe, ale wraz z dużą ilością 
łodyg z liśćmi, rdzeni kolbowych oraz liści okrywowych kolb. Najwcześniej –. od końca sierp-
nia do końca września można przystąpić do uprawy pola po zbiorze kukurydzy kiszonkowej.  
W przypadku pól po zbiorze kukurydzy na ziarno lub CCM termin uprawy jest bardziej rozległy 
czasowo i może przypadać na okres całej jesieni. W zależności od przebiegu pogody, najczęściej 
przypada od końca września do końca listopada. Jednak czasami zdarzają się lata, że zbiory 
kukurydzy ziarnowej są wykonywane w okresie zimowym. W takim przypadku po zakończonym 
zbiorze. jak tylko wystąpią dogodne warunki, również należy przystąpić do jak najszybszego 
zagospodarowania pozostałych resztek.

Nie odkładać w czasie

Zagospodarowanie ścierniska i resztek 
pożniwnych powinno być wykonane jak 

najszybciej po zakończeniu zbioru, ponieważ im 
dłuższy będzie okres ich rozkładu po wymiesza-
niu z glebą, tym więcej składników pokarmowych 
będzie dostępnych dla roślin w kolejnym roku. 
Prawidłowy rozkład słomy kukurydzianej będzie 
miał miejsce wtedy, gdy zostanie ona pocięta na 
krótkie odcinki i równomiernie rozrzucona po 
powierzchni pola, a następnie agregatem ścier-
niskowym dokładnie wymieszana z wierzchnią 
warstwą roli. W dalszej kolejności, po częścio-
wym jej rozłożeniu w płużnym systemie uprawy 
roli należy wykonać orkę głęboką.

Przyspieszyć rozkład resztek kukurydzy

Po zbiorze kukurydzy na kiszonkę na 
powierzchni pola pozostaje ściernisko, 

zazwyczaj o wysokości około 20 cm, które przed 
przyoraniem wskazane będzie rozdrobnić narzę-
dziem biernym i wymieszać z wierzchnią warstwą 
roli agregatem do uprawy pożniwnej będącym na 
wyposażeniu gospodarstwa. Jeżeli rośliny kukury-
dzy były zbierane na kiszonkę wysokoenergetycz-
ną i pozostało ściernisko wysokie (30-50 cm), to 

w pierwszej kolejności trzeba je dokładnie pociąć 
na krótkie odcinki rozdrabniaczem łodyg i gałęzi 
(tzw. mulczerem). Po zbiorze CCM lub ziarna  
w zależności od uprawianej odmiany, plon słomy 
kukurydzianej może wynosić od około 15 do 30 t/
ha. Pozostawione resztki pożniwne charakteryzują 
się stosunkowo wysoką wartością nawozową, 
gdyż w zależności od dojrzałości i typu mieszańca, 
każda tona suchej masy słomy kukurydzianej od-
powiada masie od 4 do 5 ton średniej jakości obor-
nika. W przypadku gospodarstw specjalizujących 
się wyłącznie w produkcji roślinnej przyorywanie 
resztek pożniwnych daje możliwość wzbogacenia 
gleby w substancję organiczną. Polepszeniu ule-
gają wtedy właściwości fizyczne gleby poprzez 
zwiększenie jej pojemności wodnej. Dokładne 
rozdrobnienie resztek pożniwnych kukurydzy, 
wymieszanie ich z rolą i następnie przyoranie 
ogranicza również populację szkodników w tym 
omacnicy prosowianki. 

Przyoranie rozdrobnionej słomy kukurydzianej 
daje dobre efekty tylko wtedy, gdy jej rozkład 
przebiega szybko i we właściwym kierunku. 
Decydujący wpływ na przebieg rozkładu słomy 
kukurydzianej ma jej skład chemiczny, a przede 
wszystkim stosunek węgla do azotu. W słomie 
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kukurydzianej stosunek ten jest zróżnicowany  
i wynosi przeciętnie 50-60:1. W liściach kukury-
dzy stosunek C:N wynosi około 38:1, w łodygach 
odpowiednio 76:1, a w rdzeniach kolbowych 
100:1, co przy bardzo twardej tkance powoduje 
najdłuższy jej rozkład. Wysoka zawartość różnych 
związków węgla w słomie kukurydzianej zapewnia 
wystarczającą ilość materiału energetycznego dla 
rozwoju drobnoustrojów. W efekcie tego, następuje 
ich intensywne mnożenie się i to na taką skalę, że 
w końcu zaczyna brakować im w słomie azotu. 
W dalszej kolejności potrzebny azot do budowy 
ich organizmów zaczynają pobierać z zapasów 
glebowych, który staje się niedostępny dla roślin. 
W przypadku gdy gleba jest zasobna w azot, to 
w kolejnym roku w wyniku szybkiego rozkładu 
słomy można oczekiwać zwyżki plonów. Jeżeli na-
tomiast zapasy są małe, co ma miejsce na glebach 
lżejszych to wystąpi ujemny wpływ przyoranej 
słomy na plonowanie roślin następczych. Dlatego 
też, aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku, 
zalecane jest wysiewanie na powierzchnię pola  
z rozdrobnioną słomą nawozu azotowego najlepiej 
mocznika, lub opryskiwanie jej roztworem RSM. 
Należy pamiętać, aby nie stosować mocznika na 
suchą glebę, jak również na gleby kwaśne o pH 
powyżej 6,5, gdyż będzie to skutkowało stratami 
azotu. Zastosowane nawożenie powinno poprawić 
stosunek C:N do poziomu około 20:1, co zapewni 
prawidłowy rozkład resztek pożniwnych. W prze-
łożeniu na ilość nawozu azotowego w czystym 
składniku zaleca się zastosować w zależności od 
zasobności gleby przeciętnie od 5 do 10 kg N na 
1 tonę słomy. W ostatnich latach pojawiły się też 
opinie, że stosowanie dodatkowej dawki azotu przy 
pozostawianiu słomy na polu jest zbędne ponieważ, 
następuje zbyt szybki rozwój mikroorganizmów, 
co prowadzi do przyspieszonej mineralizacji  
i strat składników oraz materii organicznej. Jednak 
trzeba zwrócić uwagę, ze kukurydza ziarnowa jest 
zbierana stosunkowo późno i w warunkach Polski 
jest już najczęściej zimno, więc czasu na jej roz-
kład jest też znacznie mniej. Na polu pozostaje też 
znacznie więcej słomy niż po zbożach czy rzepaku 
zbieranych w okresie lata. W związku z powyż-
szym, wykonanie nawożenia azotem pozwoli na 
szybszą mineralizację i uwalnianie składników 
pokarmowych.

Dokładnie rozdrobnić

Najważniejszym warunkiem dobrego za-
gospodarowania resztek pożniwnych jest 

pocięcie ich na krótką sieczkę oraz równo-
mierne rozrzucenie po powierzchni pola. 
Łodygi wraz z liśćmi należy rozdrobnić 
na odcinki o długości nie większej niż 
10 cm oraz należy pamiętać, by wyso-
kość pozostawianego ścierniska była jak 
najniższa i nie przekraczała 20 cm. Następnie po 
wysianiu nawozu azotowego resztki pożniwne 
należy wymieszać z glebą do głębokości około 
15 cm w celu zapewnienia dobrego dopływu 
powietrza oraz dostępu do wilgoci z głębszych 
warstw gleby. Głębsze wymieszanie lub przyora-
nie słomy na glebach ciężkich będzie wpływało 
niekorzystnie na przebieg jej rozkładu, co można 
tłumaczyć mniejszym dostępem powietrza (tlenu) 
do jej głębszych warstw. Wyjątek w tym przy-
padku mogą stanowić gleby lekkie (piaszczyste) 
na których też jest uprawiana kukurydza, gdzie 
po przyoraniu resztek głębiej niż na 15 cm, ich 
rozkład może przebiegać szybciej, ze względu 
na dobry dostęp zarówno powietrza jak i wilgoci. 
Jednak w przypadku, gdy gleba będzie zakwaszo-
na, to rozkład słomy może przebiegać wolniej lub 
być nawet zahamowany.

Rozdrobnienie słomy, najlepiej jest zrealizo-
wać równocześnie ze zbiorem ziarna lub CCM. 
Dlatego też aktualnie produkowane specjalne 
przystawki do obrywania kolb kukurydzy, stan-
dardowo wyposażane są w rozdrabniacze łodyg  
i liści. Urządzenia te są umieszczane pod spodem 
adaptera – w pobliżu zespołów obrywających 
kolby. Najczęściej są to rozdrabniacze nożowe 
o pionowej osi obrotu. Oryginalną konstrukcję 
zespołu rozdrabniającego słomę kukurydzianą 
o nazwie „Rota Disc” można spotkać w adapte-
rach produkowanych przez firmę Geringhoff. 
W rozwiązaniu tym rozdrabnianie łodyg i liści 
jest realizowane przez zespół noży tarczowych 
współpracujący z walcem zbudowanym z pier-
ścieniowych segmentów, który jest umieszczony 
poniżej walców wciągających łodygi. To rozwią-
zanie zapewnia rozdrabnianie słomy w sposób 
ciągły przy jednoczesnym równomiernym roz-
rzucaniu w międzyrzędziach. Podstawową zaletą 
rozdrabniaczy montowanych na adapterach jest 
rozdrobnienie słomy, zanim przetoczą się po niej 
koła kombajnu.

W przypadku gdy po zbiorze ziarna, na polu po-
zostały nierozdrobnione łodygi kukurydzy, należy 
przed przyoraniem je rozdrobnić. Do rozdrobnie-
nia słomy kukurydzianej mogą być wykorzysty-
wane rozdrabniacze resztek pożniwnych i gałęzi, 
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które zapewniają dokładne rozdrobnienie łodyg 
zarówno wzdłuż jak i w poprzek włókien. Oferta 
rynkowa tego typu maszyn jest obecnie bardzo 
szeroka i to zarówno producentów krajowych jak 
i zagranicznych. Wśród producentów krajowych 
rozdrabniacze oferują UNIA Sp. z o.o., SaMASZ 
Sp. z o.o., TALEX Sp. z o.o. SK czy P.P.U.H. 
POMAROL S.A. 

Spośród producentów zagranicznych tego 
typu maszyny oferują między innymi następują-
ce firmy: Maschio-Gaspardo Poland Sp. z o.o., 
KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o. o., Kellfri; 
Kvernaland, Bednar czy Schulte.

Do rozdrobnienia mniejszych ilości suchej 
słomy kukurydzianej z równoczesnym jej wy-
mieszaniem można też będzie, ale z gorszym 
skutkiem wykorzystać też ciężkie brony talerzowe, 
którymi należy pracować w dwa ślady i ukośnie 
do kierunku rzędów. Przydatnymi narzędziami 
mogą być też wały nożowe lub specjalne agregaty 
oferowane przez firmy polskie jak i zagraniczne. 
Przykładem takich narzędzi może być wał no-
żowy Jacek Gladio, który jest przeznaczony do 
cięcia, gniecenia oraz częściowego mieszania 
resztek pożniwnych w wierzchnią warstwą roli. 
Wały nożowe w wersji pojedynczej i podwójnej, 
które mogą być montowane bezpośrednio przed 
broną talerzową lub na przednim TUZ-e ciągni-
ka. oferuje również firma Mandam Sp. z o.o.  
z Gliwic. Z kolei POM Brodnica oferuje talerzową 
bronę mulczująca ALFA MULCH, przeznaczoną 
jest wstępnego pocięcia i wymieszania z glebą 
resztek po zbiorze kukurydzy, poplonów oraz mię-
dzyplonów. Agregat złożony z przedniego wału 
tnącego i tylnej sekcji talerzy falistych może być 
też stosowany do przygotowania pola do siewu  
w technologiach uproszczonej uprawy roli. 

Narzędzia i agregaty uprawowe

Brony talerzowe są przydatne do pracy 
na polach z dużą ilością resztek pożniw-

nych, a więc szczególnie po zbiorze kukurydzy 
na ziarno. Podstawową zaletą tego narzędzia jest 
możliwość cięcia i mieszania resztek roślinnych 
na założoną głębokość z zachowaniem dobrej 
odporności na zapychanie się. Podczas pracy, 
sekcje brony talerzowej równomierne mieszają 
resztki pożniwne z wierzchnią warstwą roli, co 
przyspiesza ich rozkład oraz daje możliwość wy-
konania uprawy z jednoczesnym pozostawieniem 
części resztek na powierzchni pola w postaci tzw. 
mulczu. W klasycznych bronach talerzowych, 

talerze gładkie lub zębate są montowane  
w sekcjach na wałach i są ustawione uko-
śnie do kierunku pracy. Za korzystniejsze 
rozwiązanie uznawane jest rozmiesz-
czenie naprzemienne talerzy gładkich  
i zębatych na każdym z wałów. Talerzów-
ka pracuje wówczas dobrze zarówno w warun-
kach suchych jak i wilgotnych. Ustawienie sekcji  
z talerzami na ramie nośnej może występować  
w kształcie V, X lub 2V. Opcja zmiany kąta pracy 
talerzy pozwala na dobranie takich ustawień, które 
pozwalają uzyskać zarówno dobre rozdrobnienie 
łodyg jak i wymieszanie ich z wierzchnią warstwą 
roli. Brony talerzowe mogą być wykorzystywane 
do uprawy na wszystkich rodzajach gleb oraz w 
zróżnicowanych warunków polowych. Jakość 
pracy bron talerzowych jest przede wszystkim 
uzależniona od kąta ustawienia talerzy, co wpły-
wa na efektywne cięcie resztek pożniwnych i ich 
mieszanie z wierzchnią warstwą gleby. Brony 
talerzowe w wersji zawieszanej w których nacisk 
talerza na glebę nie przekracza 40 kg będą dobrze 
pracowały na glebach lekkich i średnich. Na gle-
bach ciężkich z dużą ilością słomy, dobre efekty 
pracy uzyskuje się cięższymi lub dociążonymi 
narzędziami, w których nacisk talerza na glebę 
dochodzi do około 100 kg, a jego średnica wynosi 
około 600 mm. Wadą bron talerzowych jest słabe 
zwalczanie chwastów głęboko korzeniowych,  
a chwasty rozłogowe (np. perz) przy tym sposo-
bie zagospodarowania ścierniska są rozmnażane. 
Cenną zaletą bron talerzowych jest ich duża 
przydatność do pracy na polach zakamienionych 
oraz możliwość pracy na głębokość do 20 cm. 
Najlepszą jakość uprawy pożniwnej bronami tale-
rzowymi uzyskuje się przy prędkościach około 10 
km/h, a zapotrzebowanie mocy wynosi wówczas 
od 25 do 30 kW na 1 metr szerokości roboczej 
narzędzia.

Kompaktowe brony talerzowe posiadają talerze 
standardowo ustawione w dwóch równoległych 
rzędach. Ułożyskowane talerze są niezależnie 
mocowane do ramy nośnej na sztywnych lub sprę-
żynowych ramionach. Na jednym ramieniu może 
być mocowany jeden lub dwa talerze. Sztywne 
ramiona na ramie nośnej posiadają zabezpieczenie 
przeciążeniowe w postaci amortyzatorów gumo-
wych. Gdy stosowane są ramiona sprężynowe, to 
służą one jednocześnie do mocowana talerzy oraz 
spełniają funkcję zabezpieczenia przeciążenio-
wego. Tak zabezpieczone talerze charakteryzują 
się większą trwałością i mniejszą podatnością 
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na uszkodzenia podczas pracy, szczególnie na 
glebach zakamienionych. Indywidualne moco-
wanie talerzy zapewnia tym samym dokładne 
kopiowanie nierówności na powierzchni pola oraz 
skutkuje powstawaniem drgań podczas pracy, co 
sprzyja lepszemu ich zagłębianiu się i krusze-
niu roli. Standardowe wyposażenie agregatów 
z sekcją spulchniającą w postaci kompaktowej 
brony talerzowej stanowią też wały ugniatające, 
które są umieszczone za drugim rzędem talerzy. 
Ich zadaniem jest ustalenie założonej głębokości 
pracy talerzy oraz zagęszczanie i wyrównywanie 
wymieszanej z resztkami pożniwnymi wierzch-
niej warstwy gleby. W zależności od warunków 
panujących na polach, mogą być to wały rurowe, 
sprężynowe, kołowe, pierścieniowe o przekroju 
stożkowym, lub szczelinowo-stożkowym czy 
rolkowe. W przypadku uprawy pola po zbiorze ku-
kurydzy, ustawienia talerzy z sekcjach roboczych 
powinny być różne. W pierwszej sekcji najlepiej 
sprawdzają się ustawienia talerzy pod kątem nie 
mniejszym niż 20°. Talerze drugiej sekcji najko-
rzystniej jest ustawić w zakresie kątów 20-25°, 
co poprawia efektywność wymieszania resztek 
pożniwnych z glebą. Stosowanie zbyt dużych 
kątów natarcia podczas uprawy gleb wilgotnych 
może sprzyjać zalepianiu się talerzy. Agregaty na 
bazie kompaktowej brony talerzowej zapewniają 
też dobre pokruszenie roli w całym zakresie głę-
bokości roboczej oraz pozostawiają małe zbrylenie 
na powierzchni pola. Uprawiona powierzchnia 
pola jest dobrze wyrównana a resztki pożniwne 
zostają w większości przykryte.

Agregaty na bazie kultywatora o zębach sztyw-
nych zapewniają najlepsze efekty wymieszania 
rozdrobnionych resztek z warstwą gleby. Dodatko-
wą zaletą tych narzędzi jest duża odległość ramy od 
powierzchni pola, co znacznie zmniejsza ryzyko 
zapychania się narzędzia podczas pracy na polach 
z dużą ilością resztek pożniwnych. Montowane  
w agregatach sztywne zęby robocze charakteryzu-
ją się dużym zróżnicowaniem konstrukcji i mogą 
być zakończone gęsiostopkami o różnym kształcie 
i wymiarach. Odległość między zębami zależy od 
szerokości zamontowanych gęsiostopek i może 
wynosić od 25-30 cm do 40-45 cm przy gęsiostop-
kach skrzydełkowych lub z lemieszami bocznymi. 
Pomimo tak dużego zróżnicowania, zęby sztywne 
mogą być wykorzystywane do uprawy na różnych 
rodzajach gleb i w szerokim zakresie warunków 
polowych. Uzyskiwanie dobrych efektów pracy 
na polach po zbiorze kukurydzy z dużą ilością 

resztek pożniwnych wymaga stosowania 
większych głębokości roboczych – od 
10 do 16 cm. Przy zbyt płytkiej uprawie 
może występować słabe mieszanie dużej 
ilości resztek ze spulchnianą warstwą  
i będzie dochodziło do zgarniania resztek 
pożniwnych przez elementy robocze. Taka sytu-
acja będzie występowała szczególnie wtedy gdy 
słoma nie zostanie dokładnie pocięta, co będzie 
skutkowało zapychaniem się kultywatora.

Spulchniacze obrotowe to narzędzia, które 
dobre efekty pracy pozwalają uzyskać na gle-
bach lekkich. Na glebach średnich i ciężkich 
zadowalające efekty pracy uzyskuje się w dwóch 
przejazdach oraz przy dociążeniu. Problemem dla 
spulchniacza może być niedokładnie rozdrobnio-
na i mokra słoma, która będzie miała tendencję 
do zawijania się na wałkach. W przypadku za-
gospodarowania resztek po zbiorze kukurydzy 
swoją funkcję spełnią przy mieszaniu z glebą 
mniejszych ilości suchej i dobrze rozdrobnionej 
słomy. Zalecana prędkość robocza dla uzyskania 
dobrych efektów pracy nie powinna być mniejsza 
niż 10 km/h.

Przed zimą orka głęboka

Pługi do przyorywania wymieszanych  
z wierzchnią warstwą gleby resztek po-

żniwnych powinny być wyposażone w listwy 
dokładające wyprofilowane po linii śrubowej mon-
towane na odkładnicy przed słupicą korpusu, gdyż 
ułatwiają odkładanie skiby i jednocześnie zapobie-
gają zawieszaniu się na nim nie rozdrobnionych 
łodyg. Ponadto montowanie listew dokładających 
– przedłużających odkładnicę, sprzyja lepszemu 
kruszeniu skiby i zapewnia dokładniejsze przy-
krywanie resztek. W sytuacji gdy nie wykonano 
orki przed przedzimowej, to należy zaorać pole na 
przedwiośniu lub w okresie zimowym gdy będą 
występowały sprzyjające warunki pogodowe. 
Orka wiosenna powinna być wykonana możliwie 
wcześnie, tak by między nią, a siewem upłynęło 
przynajmniej 3-4 tygodnie. Orka wiosenna zawsze 
powinna być stosunkowo płytka i uzupełniona 
wałem Campbella. 

prof. UPP dr hab. Ireneusz Kowalik, 
ireneusz.kowalik@up.poznan.pl
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Informacje PZPK
Niemal od dziesięciu lat obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania 
wśród rolników uprawą kukurydzy. Ten wzrost zainteresowania uprawą 
tej rośliny wiąże się z wieloma jej zaletami, a szczególnie jako paszy dla 

wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich a także surowca wykorzysty- 
wanego w wielu gałęziach przemysłu rolno-spożywczego.

Korzystne pod względem uzyskanych 
plonów a także dobre ceny skupu ziarna 

kukurydzy spowodowały wśród rolników wzrost 
zainteresowania jej uprawą. Jak podała Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wio-
sną br. roku powierzchnia zasianej kukurydzy 
ogółem osiągnęła rekordowy poziom 1.720 
tys. ha. Wydaje się, że ten 300 tysięczny wzrost  
w stosunku do roku ubiegłego dotyczy kukury-
dzy zasianej na zbiór ziarna. Nie obserwujemy 
bowiem wzrostu pogłowia bydła ani znaczącego 
przyrostu inwestycji w rozwój biogazowni. 

Tegoroczna wiosna dla uprawy kukurydzy 
nie była najłaskawsza, bo niskie temperatury nie 
pozwalały na przyspieszenie jej siewu. Większość 
zasiewów kukurydzy wykonano w pierwszych  
dniach maja. Spowodowało to opóźnienia w roz-
woju roślin sięgające nawet do 2 tygodni. Pierwsze 
wiechy na najwcześniejszych odmianach spotkać 
można było po 10 lipca. Dalszy przebieg pogody 
przyspieszył rozwój kukurydzy, która nadrobiła 
opóźnienia w rozwoju. Oceniając stan plantacji 
w połowie sierpnia, można było stwierdzić, że 
jest on dość zróżnicowany; na terenach Polski 
centralnej i zachodniej w wyniku braku opadów 
kukurydze zasiane na glebach lżejszych bardzo 
ucierpiały, co niewątpliwie negatywnie odbije 
się na plonie ziarna, a także na ilości i jakości 
kiszonki. Według opracowania IUNG Puławy 
straty w uprawie kukurydzy w wyniku suszy 
poniosą rolnicy z 8 województw. Tereny Polski 
wschodniej i południowej w skutek zwiększonych 
opadów mają plantacje kukurydzy opóźnione w 
procesie dojrzewania, co w konsekwencji może 
spowodować opóźnienia w zbiorze ziarna i wpły-
nąć na zawartość wody w trakcie zbioru.

Począwszy o roku 2021 przez kolejne trzy lata 
realizowany będzie program promocji uprawy 
kukurydzy i sorga z finansowym wsparciem UE. 
Do realizacji tego programu zakwalifikowały 
się dwie organizacje FNPSMS z Francji i PZPK  

z Polski. Realizacja programu została podzie-
lona na 7 krajów europejskich w zależności od 
warunków glebowo-klimatycznych. W Polsce 
i w Niemczech realizowana będzie promocja 
uprawy kukurydzy, we Francja i Hiszpanii oraz 
we Włoszech –  kukurydzy i sorga a w Bułgarii 
i Rumunii – sorga.

Kukurydza i sorgo są to uprawy uzupeł-
niające się, oferują rozwiązania w zakresie 
dywersyfikacji i zrównoważonego rozwoju dla 
rolników, hodowców i innych producentów 
(pasza, biogaz, przetwórstwo). Kukurydza jest 
najczęściej uprawianym zbożem na świecie, 
mające wiele zastosowań, zwłaszcza w ży-
wieniu zwierząt (trzoda chlewna, drób, krowy 
mleczne) w wielu krajach stanowi podstawę  
w żywieniu ludzi a także jest surowcem w 
przemyśle przetwórczym. 

FNPSMS i PZPK zamierzają wspólnie zreali-
zować ten program, bo mają wiedzę techniczną 
i ugruntowaną pozycję w promocji kukurydzy.

FNPSMS i PZPK to doświadczone organi-
zacje, optymalnie przygotowane do pomyślnej 
realizacji założeń przyjętych w programie. 

Do realizacji programu zostały wybrane kraje 
ze względu na klimat, zakładany potencjalny 
wzrost powierzchni uprawy oraz poziom pro-
dukcyjny.

Produkcja nasion kukurydzy i sorga w UE 
jest szczególnie dostosowana do klimatu tych 
krajów i specyficznych zastosowań kukurydzy  
i sorga jako zboża i paszy z całych roślin (kiszon-
ki, pasza dla bydła mlecznego, biogaz). Celem 
tej kampanii jest poszerzenie wiedzy rolników  
i innych specjalistów z branży rolniczej na temat 
nasion kukurydzy i sorgo w UE. Zwiększając 
areał uprawy tych roślin zmniejszamy deficyt  
w bilansie handlowym UE w zakresie tych roślin. 

Program promuje jakość europejskich  nasion 
kukurydzy i sorga, a także liczne zastosowania 
na ziarno lub na kiszonkę w Europie.
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Przypominamy, że na naszej stronie internetowej www.kukurydza.info.pl  
w zakładce „Kontakt” umieszczona jest DEKLARACJA przystąpienia do PZPK. 

Do wyboru są dwie wersje deklaracji: tradycyjna – do wydrukowania, wypeł-
nienia ręcznego i odesłania pocztą oraz elektroniczna, on-line, gdzie podająć 
swoje dane można bezpośrednio zgłosić akces do Związku.

   Serdecznie zapraszamy do członkowstwa w PZPK
      Rada Związku

Na terenie Polski w ramach realizowanego 
programu promującego wzrost powierzchni 
uprawy kukurydzy odbywać się będą corocznie:
–  polowe prezentacje odmian pod hasłem „Dni 

Kukurydzy”,
–  seminaria i szkolenia z zakresu gospodarcze-

go znaczenia kukurydzy,
–  ukazywać się będą liczne artykuły promujące 

kukurydzę w prasie i w Internecie.
Do udziału i śledzenia działań promujących 

kukurydzę w Polsce serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych rolników i kon-
sumentów.

Podsumowanie i ocena programu nastąpi po 
trzyletniej kampanii promocyjnej.

W ramach realizacji tego programu na 2021 r. 
odbędą się konferencje kukurydziane połączone 
z dniami kukurydzy w:
10 września ZD Osiny IUNG Puławy woj. lu-

belskie,
12 września PODR Szepietowo woj. podlaskie,
19 września KPODR Minikowo woj. kujawsko-

-pomorskie.
Ponadto odbyła się konferencja programo-

wa pt. „Diagnostyka problemów w uprawie 
kukurydzy”. Wydana została także książka pod 
powyższym tytułem. Zostaną również nakręcone 
filmy z wypowiedziami ekspertów oraz rolników 
uprawiających kukurydzę. Na łamach naszego 
czasopisma opublikowane zostaną artykuły 
dot. realizowanych przez Związek programów 
i spraw statutowych. Zapraszamy również do 
śledzenia naszych programów na stronie inter-
netowej PZPK:  

www.kukurydza.info.pl 

Uprzejmie informujemy Członków PZPK 
oraz naszych sympatyków, że w dniu 16 czerwca 
2021 roku obradowało w trybie online Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku 
na którym została wybrana Rada PZPK i Ko-
misja Rewizyjna. 
W skład 5 osobowej rady weszli:

Tadeusz Michalski
Anna Kołakowska
Karol Marciniak
Paweł Bereś
Roman Warzecha

Na zastępców członka Rady Związku zostali 
wybrani:

Tomasz Skorupski
Krzysztof Wójcik

W skład Komisji Rewizyjnej Związku zostali 
wybrani:

Janusz Karaś 
Sławomir Zagierski
Ireneusz Kowalik

Nowo wybrana Rada na swym pierwszym posie-
dzeniu dokonała wyboru prezesa Rady w osobie 

Prof. dr hab. Tadeusza Michalskiego.
Na z-cę Prezesa wybrano dr Romana Warzechę 
a  Sekretarzem Rady została Pani Anna Koła-
kowska.

Ponadto Walne Zebranie udzieliło za mi-
nioną kadencję absolutorium byłym Władzom 
Związku jak i  przyjęło program działania na 
najbliższy rok.

Dyr. Biura
Eugeniusz Piątek
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