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W związku z sytuacją na Ukrainie, na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska przy-
gotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom możliwość wykorzystania w 2022 roku ugorów tworzonych 
w ramach zazielenienia do produkcji żywności i pasz. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad 
wprowadzeniem przepisów do prawodawstwa krajowego. 

Pojawiają się wobec powyższego pytania do PZPK o zagospodarowanie takich ugorów, po ich doprowadze-
niu zabiegami mechanicznymi do „użyteczności produkcyjnej” pod siew kukurydzy. Jeżeli prawodawstwo na to 
pozwoli, to kukurydza jako roślina choćby o dużym znaczeniu paszowym będzie mogła być wysiewana na takich 
gruntach. 

Widać w 2022 roku duże zainteresowanie uprawą kukurydzy wśród dotychczasowych, ale i nowych produ-
centów, więc można się spodziewać, że mogą pojawić się również i plantacje założone po ugorach w ramach 
zezwolenia na takie działanie. Powstaje jednak pytanie czy kukurydza będzie miała dobre warunki do rozwoju na 
takim stanowisku?

W historii uprawy tej rośliny były już takie przypadki, gdy ugory przeznaczano pod jej uprawę. Najwięcej 
takich przypadków dotyczyło północnej Polski, głównie Podlasia, gdzie odbyła się prawdziwa „rewolucja kukury-
dziana” pod  kątem wzrostu areału jej uprawy, głównie pod cele paszowe. Potrzeba nowych pól powodowała tam 
często konieczność zaorywania takich stanowisk, a nierzadko kukurydza siana była niedługo po przywróceniu 
odłogu do użytkowania rolniczego. To jednak powodowało szereg problemów, głównie związanych z agrofagami. 
Nie jest zatem wykluczone, że gdy ugory w 2022 roku zostaną wykorzystane pod siew kukurydzy, to sytuacja 
może się powtórzyć.

Gdyby faktycznie jakiekolwiek gospodarstwo zdecydowało się na siew kukurydzy po ugorze, to musi staranie 
przygotować glebę pod siew, w tym zapewnić roślinom pożywienie w postaci wprowadzenia nawozów. To jest 
standardowym działaniem. Bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę na szkodniki glebowe, zwłaszcza te o kilkuletnim 
cyklu rozwojowym – drutowce i pędraki. Ugory, to zwykle miejsca ich licznego występowania. Dobrze zatem 
zrobić odkrywki glebowe zanim się posieje kukurydzę. Jak będą, to trzeba użyć albo zaprawę owadobójczą, albo 
insektycydy w postaci mikrogranulatu aplikowane doglebowo w trakcie siewu kukurydzy. Na takich stanowi-
skach mogą być też rolnice, śmietki i szereg innych organizmów. Wymienione szkodniki, gdyby występowały licz-
nie mogą spowodować wypady roślin i spadek obsady, niekiedy na dużą skalę. O ile ziarno siewne jest odgórnie 
chronione fungicydem, stąd raczej problemów z chorobami nie powinno być większych na takich stanowiskach 
w porównaniu do innych, to uwagę też należy zwrócić na chwasty. W glebie może być bogaty bank nasion chwa-
stów, które mogą wymagać bardziej intensywnej ochrony herbicydowej. Bezwzględnie jednak co może się wy-
darzyć, to takie uprawy trzeba bacznie obserwować. Z założenia są ryzykowne, więc przezorny plantator będzie 
sprawdzał od siewów po zbiór, co się w zasiewie dzieje. 
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