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Odmianami kukurydzy

R E K L A M A

O kukurydzy w Mediolanie  
– czy kukurydza może ocalić Świat?

Organizatorem tego 
spotkania była Europejska 
Konfederacja Produkcji Ku-
kurydzy (C.E.P.M), która 
skupia 10 głównych krajów 
o największej produkcji 

kukurydzy ziarnowej w Unii 
Europejskiej. Ranga spotka-
nia została pokreślona przez 
to, że odbyło się ono w Pa-
wilonie Unii Europejskiej.

Główną bohaterką 

spotkania była autorka wy-
kładu, Pani Sylvie Brunel, 
Profesor Sorbony, geograf, 
podróżniczka, pisarka, wiel-
ka miłośniczka kukurydzy, 
propagatorka wiedzy o tej 

roślinie. Profesor Brunel 
swoją wiedzę o kukurydzy 
i swój emocjonalny stosu-
nek do tej rośliny zawarła 
w książce „ Geographie 
amoureuse du mais”, co 

według mnie można prze-
tłumaczyć jako „Geograf 
kochająca kukurydzę”, lub 
raczej „Geograf zakochana 
w kukurydzy”. Przedstawiła 
ona kukurydzę jako „roślinę 

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
-Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików

Przy okazji Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie, w dniu 
7 września br. miało miejsce niecodzienne wydarzenie – wykład i 
debata „W jaki sposób kukurydza ocali Świat?”. 
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Boga” (Bogów?), przekształ-
cając „kukurydzę jako pro-
blem”, w „kukurydzę jako 
rozwiązanie” dla Europy 
i dla reszty Świata.

Autorka przypomniała, 
historię kukurydzy. Ro-
ślina ta pojawiła się po raz 
pierwszy 7 000 lat temu na 
terytoriom obecnego Mek-
syku. Jej nazwa „mais” po-
chodzi od Majów. Do Europy 
przywędrowała wraz z Ko-
lumbem. Z postępem czasu, 
kukurydza opanowała całą 
planetę, a w ostatnim cza-
sie kontynent afrykański. 
Obecnie kukurydza stała 
się w skali globalnej zbo-
żem o największej produkcji, 
prawie 50% całkowitej pro-
dukcji zbóż. Pomimo tego, że 
coroczna produkcja kukury-
dzy to niemal 1 miliard ton, 
FAO uważa ją za drugorzęd-
ne (po pszenicy) zboże. To 
także jest przyczyna, która 
prowadzi do niezrozumie-
nia roli kukurydzy. Obecnie 
produkcja zbóż w Świecie 
wynosi 2,4 mld ton, przy 
obecnej populacji ponad 
7 mld. Przy wzroście lud-
ności w 2050 roku do 10 mld, 
będzie potrzebne o miliard 
ton więcej czyli 3,4 mld ton. 
Produkcja pszenicy i ryżu 
wzrasta znacznie wolniej niż 
kukurydzy. Wobec tego tyl-
ko kukurydza może sprostać 
oczekiwanym wyzwaniom 
demograficznym.

Tytuł wykładu można 
uznać za prowokujący, gdyż 
kukurydza jest powszechnie 
postrzegana jako roślina zbyt 
intensywnie wykorzystująca 
wodę i środki chemiczne, 
symbolizująca dużych far-
merów i intensywne rol-
nictwo industrialne oraz 

handel międzynarodowy. 
Tym tezom autorka prze-
ciwstawia pogląd przeciw-
ny powszechnym opiniom: 
kukurydza jest rośliną zuży-
wającą mniej wody i produk-
tów chemicznych (środków 
ochrony roślin) w porów-
naniu z innymi zbożami 
i roślinami uprawnymi. 
Należy tutaj podkreślić, że 
teza ta jest zgodna z opi-
niami naukowców zajmu-
jących się kukurydzą oraz 
z opiniami producentów 
tej rośliny. Profesor Bru-
nel, występując z ofensywą 
przeciwko krytycyzmowi 
wobec kukurydzy, uważa 
że nawadnianie kukurydzy 
(szczególnie krytykowane 
w kontekście wzrastającego 
zapotrzebowania na wodę 
dla celów nierolniczych) 
i postęp w hodowli nowych 
odmian to dwa główne czyn-
niki, które mogą przyczynić 
się do polepszenia efektyw-
ności produkcji kukurydzy. 
W tym kontekście, gdy wy-
dajne i optymalne wykorzy-
stanie wody jest niezbędne, 
nie powinno się rezygnować 
z biotechnologii, w tym rów-
nież z GMO, które coraz 
częściej jest przedmiotem 
wykluczenia. GMO umoż-
liwia również rozwiązanie 
problemu szkodników.

Kukurydza jest uprawia-
na powszechnie i może być 
używana do wszystkiego – 
jako żywność i pasza (pro-
dukcja mięsa, mleka, jaj), 
jako źródło odnawialnej 
energii (bioetanol i bio-
gaz) oraz jako biosurowiec 
w przemyśle chemicznym 
(między innymi do produkcji 
wyrobów biodegradowal-
nych. Poza produkcja ziarna 

jest również produkowana 
kiszonka z kukurydzy. Tak 
więc, to jest bardzo „szczo-
dra” roślina, także z punktu 
widzenia środowiskowego, 
czyli postępującego ocieple-
nia klimatu, spowodowane-
go nadmierną emisja gazów 
cieplarnianych, w tym 
przede wszystkim CO2. Jest 
ona źródłem zarówno tle-
nu jak i bioróżnorodności. 
Hektar kukurydzy emituje 
do atmosfery dwukrotnie 
więcej tlenu niż hektar lasu. 
Akumuluje 10 t CO2, czyli 
więcej niż las tropikalny. 
W kukurydzy znajdują osto-
ję różne owady pożytecz-
ne i zwierzęta. Jak wobec 
tego rysuje się przyszłość 
kukurydzy?  Czy może ona 
ocalić Świat?. W odpowiedzi 
na to filozoficzne pytanie, 
Profesor Brunel reasumuje 
swoje wystąpienie w nastę-
pujący sposób: z olbrzymim 
potencjałem produkcji i plo-
nów, kukurydza jest naj-
lepszym zbożem do walki 
z głodem. Szybko rośnie, 
wysoko plonuje, zabezpie-
cza biednych ludzi w żyw-
ność, która jest dostępna 
i łatwa do przygotowania. 
Z głównymi atutami, tech-
nicznymi, ekonomicznymi, 

żywieniowymi, energetycz-
nymi i środowiskowymi, 
kukurydza ma oczywistą 
przyszłość w całym Świecie.

Z powyższymi tezami 
w pełni zgodzili się uczest-
nicy spotkania, głównie re-
prezentujący europejskie 
związki producentów kuku-
rydzy. Dyskusja była bardzo 
ożywiona, niekiedy nawet 
emocjonalna. W szczególno-
ści dotyczyła ona aspektów 
związanych z nawadnianiem 
i ochrony środowiska. Te 
dwa obszary są głównym 
przedmiotem krytyki przez 
środowiska proekologicz-
ne. W dyskusji odpierano 
tę nieuzasadniona krytykę, 
przedstawiając pozytywne 
argumenty na rzecz uprawy 
kukurydzy.

W końcowej części spo-
tkania odbyło się posiedzenie 
Rady Europejskiej Konfede-
racji Produkcji Kukurydzy. 
W tej części przedstawicie-
le poszczególnych krajów 
omówili główne problemy 
związane z produkcją ku-
kurydzy. Głównym zagad-
nieniem w wystąpieniach 
była susza i jej skutki, która 
dotknęła duże obszary pro-
dukcji kukurydzy w krajach 
Unii Europejskiej.

Ciągniki ZETOR bez odsetek

Nowa oferta to opro-
centowanie 0% połączone 
z okresem finansowania aż 
do 48 m-cy. 

- Należymy do liderów 
sprzedaży ciągników rolni-
czych w wybranych segmen-
tach mocy na polskim rynku. 
Nasi klienci często wybierają 
finansowanie fabryczne Ze-
tor Finance i są z niego za-
dowoleni. - mówi Arkadiusz 
Fułek, Prezes Zarządu ZE-
TOR POLSKA. – Nasz part-
ner BZ WBK Leasing od lat 

specjalizuje się w finanso-
waniu rolnictwa i proponuje 
klientom sprawdzone roz-
wiązania. Nasze nowe bez-
odsetkowe finansowanie oraz 
superpromocje na wszystkie 
ciągniki, również przebojowe-
go Majora powinny w pełni 
zadowolić naszych klientów.

Na końcówkę roku, przy-
gotowaliśmy specjalną ofertę 
pożyczki na zakup ciągników 
marki ZETOR w dwóch 
wariantach:
• na 36 miesięcy – dotyczy 

modeli ciągników Proxima, 
Proxima Plus , Proxima Po-
wer oraz  Major. Pierwsza 
wpłata wynosi 35%, a okres 
finansowania rozłożony na 
36 miesięcy daje rolnikom 
możliwość spłaty pożyczki 
w nieoprocentowanych ratach 
kwartalnych. 

• na 48 miesięcy – dotyczy 
modeli Forterra, Forter-
ra HD, Forterra HSX oraz 
Crystal. Pierwsza wpłata 
wynosi 35%, a okres fi-
nansowania rozłożony na 
48 miesięcy daje rolnikom 
możliwość spłaty pożyczki 

w nieoprocentowanych ratach 
kwartalnych. 

Z promocyjnych ofert po-
życzki w ramach programu 
finansowania fabrycznego 
można skorzystać u deale-
rów ciągników rolniczych 
firmy ZETOR Polska a tak-
że w blisko 900 oddziałach 
Banku Zachodniego WBK, 
zlokalizowanych na terenie 
całego kraju.

Więcej informacji udziela:
Maciej Sokołowski

Biuro Prasowe BZ WBK Leasing
Kom: +48 795 520 960

Finansowanie ciągników w ramach ZETOR Finance.

URSUS umacnia 
pozycję w kraju

URSUS stale zwięk-
sza sprzedaż w kraju. 
O 40% wzrosła liczba re-
jestracji ciągników Ursus 
w Polsce od stycznia do 
sierpnia br. w porównaniu 
do analogicznego okresu 
roku poprzedniego – wy-
nika z danych opublikowa-
nych przez Polski Związek 
Przemysłu Motoryzacyj-
nego. Zwiększenie sprze-
daży w rynku krajowym 
to jeden z kluczowych 
filarów strategii rozwoju 
URSUS-a. Szczególnym 
popytem cieszą się ciągni-
ki z serii C.

Obecnie URSUS oferuje 
19 modeli traktorów o mo-
cach średnich i wyższych. 
Olbrzymim popytem cie-
szą się ciągniki z serii C, 
których inauguracja na-
stąpiła podczas Targów 
Rolniczych AGROTECH 
w Kielcach w marcu br. 
Obecnie URSUS dyspo-
nuje 7 modelami tej kla-
sy: C-350, C-360, C-380,  
C -3 8 0 M ,  C -3 8 2 ,  
C - 3 9 2 ,  C - 31 0 2 .  
Wg danych agencji Mar-
tin&Jacob, ciągnik Ursus 
C-380 był w sierpniu br. 
trzecim najczęściej ku-
powanym ciągnikiem 
w Polsce.

- Wzrost liczby reje-
stracji ciągników Ur-
sus w przedstawianym 
okresie o 40 procent po-
kazuje, że nasza oferta 
cieszy się coraz więk-
szym uznaniem polskich 

rolników. Co więcej, nasz 
ciągnik C-380 znajdu-
je się w pierwszej trójce 
najchętniej kupowanych 
w kraju. To oznacza, że 
strategia spółki zoriento-
wana na odbudowę udzia-
łów w rynku krajowym 
i zwiększeniu sprzedaży 
przynosi pozytywne re-
zultaty - powiedział Karol 
Zarajczyk, Prezes Zarządu 
URSUS S.A.

Spółka konsekwentnie 
umacnia swoją pozycję 
w kraju i planuje nowe 
inwestycje. W najbliż-
szych latach URSUS za-
mierza rozbudowywać 
linie ciągnikowe o wyso-
kich mocach w przedziale 
120-180 KM zabudowa-
nych na własnej transmi-
sji, co powinno przełożyć 
się na wzrost udziałów 
w rynku krajowym do 
15% oraz wzrost ekspor-
tu o 30% w ciągu najbliż-
szych 2-3 lat. Spółka chce 
także sprzedawać sama 
transmisję opartą o własną 
dokumentację, co będzie 
skutkowało uzyskaniem 
nowego źródła przycho-
dów oraz zdobyciem ok. 
30% europejskiego ryn-
ku transmisji w mocach 
pow. 120 KM w tym sa-
mym okresie. Firma pla-
nuje emisje nowych akcji 
celem sfinansowania no-
wych inwestycji.

Źródło: URSUS S.A.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska Kłos

Profesor Sylvie Brunel i autor
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Raport o kukurydzy
Kukurydza w Polsce

Jak podaje firma analitycz-
na Strategie Grains w swoim 
raporcie z 15 października, 
powierzchnia kukurydzy ziar-
nowej w Polsce w bieżącym 
roku wyniosła 620 tysięcy ha, 
średnie plony prognozowane 
są na 4,74 t/ha, a produkcja na 
2,93 miliona ton; Znacznie 
mniej optymistyczne dane 
na temat powierzchni upra-
wy podaje Sekcja Kukurydzy, 
Francuskiej Unii Nasiennej 
(UFS). Ocenia ona, że łącz-
na powierzchnia kukurydzy 
w Polsce wyniosła 978 tysięcy 
ha, w tym 480 tysięcy ha ku-
kurydza ziarnowa, 479 tysię-
cy ha kukurydza kiszonkowa 
i 19 tysięcy ha kukurydza na 
cele energetyczne.

Zbiory kukurydzy we 
Francji

Do dnia 19 października 
br. francuscy rolnicy zebrali 
kukurydzę z 58% powierzchni 
upraw – podało

FranceAgriMer. Zbiory są 
więc bardziej zaawansowane 
niż w tym samym okresie rok 
wcześniej (32%).

Zapowiadają się jednak 
znacznie mniejsze zbiory ku-
kurydzy ziarnowej. Według 
Strategie Grains z powierzch-
ni 1,65 miliona ha (1,85 mln 
ha w roku 2014) zostanie ze-
branych 13,67 milionów ton, 
w porównaniu do 18,65 mi-
lionów ton w roku 2014. Do 
spadku produkcji przyczynią 
się, oprócz spadku powierzch-
ni, dużo mniejsze plony 8,3 t/
ha wobec 10,09 t/ha w roku 
ubiegłym.

Porozumienie handlowe 
UE – USA (TTIP) 
- zagrożenia dla 
europejskiego sektora 
kukurydzy

W związku z trwającymi 
negocjacjami porozumienia 
handlowego pomiędzy UE 
a USA, Europejska Konfe-
deracja Produkcji Kukury-
dzy - CEPM, Copa-Cogeca, 
e-PURE (reprezentująca pro-
ducentów skrobi i bioetanolu), 
ostrzegły przed negatywnym 
wpływem jaki może spowo-
dować zwiększony dostęp do 

unijnego rynku amerykańskiej 
kukurydzy i jej przetworów. 
Organizacje te argumentują 
swoje obawy mocną pozycją 
amerykańskiego przemysłu 
przetwórstwa kukurydzy, 
w tym skrobi i bioetanolu. 
Ugruntowana jest ona przede 
wszystkim dzięki trzem 
czynnikom. 

Po pierwsze, USA w znacz-
nie większym stopniu wspie-
ra producentów kukurydzy, 
z rezultacie przemysł korzysta 
z tańszego surowca w porów-
naniu z producentami w UE. 

Po drugie, w Stanach koszty 
energii (drugiego znaczącego 
składnika kosztów produkcji 
skrobi i etanolu) są dużo niż-
sze, niż w Unii. 

Po trzecie, amerykańska 
polityka wobec producen-
tów i przetwórców kukury-
dzy jest znacznie bardziej 
protekcjonistyczna. 

Ze względu na duże znaczenie 
produkcji kukurydzy i przerobu 
zbóż na skrobię i etanol w Unii 
organizacje domagają się wy-
pracowania uczciwych zasad, 
które będą obowiązywały w bi-
lateralnym handlu tymi ważny-
mi produktami. Łączne obroty 
przetwórców kukurydzy w UE 
szacowane są na 26 mld euro 
rocznie. Unijni rolnicy nie mogą 
więc obyć się bez przerobu zbóż 
na skrobię i etanol, zwłaszcza, 
że przemysł ten dostarcza warto-
ściowych produktów ubocznych, 
wykorzystywanych w paszach 
dla zwierząt, ważnych w pokry-
ciu deficytu protein.

Kukurydza na 
Ukrainie

Na Ukrainie pogoda sprzyja 
zbiorom kukurydzy. Dotych-
czas zebrano około 14 mi-
lionów ton z ponad połowy 
powierzchni, która w tym roku 
jest oceniana na 4,1 mln ha. 
Średnie plony z dotychczas 
zebranej powierzchni wyno-
szą 5,1 t/ha ; Rząd ukraiński 
prognozuje całkowitą pro-
dukcję w bieżącym sezonie 
na 22,9 miliona ton. Poten-
cjał eksportowy ukraińskiego 
ziarna kukurydzy w sezonie 
2015/16 oceniany jest na oko-
ło 14-17 milionów ton. Rynki 
zbytu ukraińskiej kukurydzy 
to: Unia Europejska, Bliski 
Wschód (Egipt, Iran, Izrael...) 

Azja (Japonia, Korea Płd., 
Chiny).

Kukurydza 
w Chinach

W sezonie 2015/16 Chi-
ny mogą dokonać o około 
50% mniejszych zakupów 
interwencyjnych za granicą, 
niż rok wcześniej ze wzglę-
du na to, iż lokalne władze 
oferują wsparcie dla prze-
twórców, mające zachęcić 
ich do większego wykorzy-
stywania ziarna z krajowych 
zasobów. Zwiększone zakupy 
przetwórców na rynku we-
wnętrznym mogą przełożyć 
się na spadek importu, a to 
z kolei może oddziaływać na 
kształtowanie się cen. Ana-
litycy oceniają, że w okresie 
sześciu miesięcy począwszy 
od listopada, Chiny dokonają 
zakupu od 40 do 50 mln ton 
w porównaniu do 83 mln ton 
w sezonie 2014/15. Według 
CNGOIC (chińskie centrum 
informacyjne o krajowym 
rynku zbóż i oleistych), te-
goroczne zbiory kukurydzy 
w Chinach są szacowane na 
228 mln ton, tj. o 6% więcej 
niż w poprzednim sezonie. 
Prognozowany skup interwen-
cyjny kukurydzy jest oceniany 
na co najmniej 40 mln ton. 
Według USDA, Chiny zbiorą 
225 mln ton kukurydzy.

Zalecenia ochrony 
kukurydzy przed 
agrofagami po zbiorze 
kukurydzy

Okres pozbiorczy to bardzo 
dobry moment na rozpoczęcie 
działań zmierzających do ogra-
niczenia liczebności, a tym 
samym szkodliwości niektó-
rych organizmów szkodliwych 
w kolejnym roku, zwłaszcza 
jeżeli kukurydza uprawiana 
będzie w monokulturze, bądź 
w bliskim sąsiedztwie pola 
pokukurydzianego. Jednym 
z najważniejszych zabiegów 
o jakim nie powinno się zapo-
minać jest dokładne rozdrab-
nianie resztek pożniwnych. 
Znajdują się w nich bowiem 
zimujące gąsienice omac-
nicy prosowianki, a także 
zarodniki przetrwalnikowe 

grzybów chorobotwórczych, 
zwłaszcza z rodzaju Fusa-
rium. Z przeprowadzonych 
przez IOR Rzeszów badań 
wynika, że dzięki dokład-
nemu rozdrabnianiu resztek 
pożniwnych można znisz-
czyć nawet do 70% gąsienic 
omacnicy. Najlepsze rezultaty 
daje zastosowanie mulczera 
(niszczy do 62–70% gąsienic), 
nieco słabsze użycie orkanu 
(do 40–55%), natomiast sto-
sowanie zwłaszcza w małych 
gospodarstwach glebogryzar-
ki pozwala zniszczyć do 20–
26% zimujących gąsienic. Na 
glebach kamienistych zaleca 
się stosować urządzenia, które 
posiadają wbudowane mecha-
nizmy ochrony noży tnących 
przed uszkodzeniem. Aby roz-
drabnianie resztek pożniwnych 
istotnie ograniczyło na danym 
obszarze liczebność omacnicy 
powinno być prowadzone na 
jak największym obszarze. 
W niektórych gospodarstwach 
na własną rękę praktykowa-
ne jest opryskiwanie ściernisk 
pokukurydzianych insektycy-
dami o gazowym działaniu 
mających na celu zniszcze-
nie gąsienic omacnicy. Jest 
to jednak działanie niezgod-
ne z przepisami prawa (brak 

zarejestrowanych preparatów) 
oraz niebezpieczne dla wielu 
organizmów pożytecznych, 
które zasiedlają glebę i resztki 
słomy pokukurydzianej. Po-
nadto badania IOR Rzeszów 
dowiodły, że takie zabiegi 
niszczą tylko do 38% gąsie-
nic, a więc są znacznie mniej 
efektywne niż rozdrabniacze 
resztek. Nie należy więc prak-
tykować tego typu zabiegów. 
Bardzo ważnym zabiegiem 
po rozdrobnieniu resztek 
pożniwnych jest orka zimowa. 
Z jednej strony przykrywa ona 
grubą warstwą gleby słomę 
z gąsienicami, które przeżyją 
cięcie, wskutek czego wiosną 
będą mieć utrudnione wydo-
stanie się na powierzchnię 
(stracą więcej sił na migrację, 
co może spowodować, że ich 
przepoczwarczenie będzie 
utrudnione). Ponadto orka 
przykrywa glebą zarodniki 
grzybów oraz nasiona chwa-
stów, które również w okresie 
wiosennym będą miały utrud-
niony rozwój. Z drugiej stro-
ny wykonanie orki w okresie 
jesiennym wydobywa z głę-
bi profilu glebowego stadia 
rozwojowe (w tym zimujące) 
wielu szkodników np. drutow-
ców, pędraków, rolnic, stonki 

kukurydzianej itp., a które pa-
dają łupem wrogów natural-
nych (np. ptaków), bądź giną 
wskutek oddziaływania czyn-
ników pogodowych (np. ulega-
ją przesuszeniu, przemrożeniu 
itd.). W rejonach zagrożonych 
silnym pojawem omacnicy 
prosowianki oraz szkodników 
glebowych (do których zali-
cza się również rolnice i larwy 
stonki kukurydzianej), tak-
że pojawem fuzarioz, głowni 
kukurydzy i głowni pylącej 
kukurydzy należy rozważyć 
zastosowanie zmianowania. 
Należy jednak pamiętać, aby 
zaraz po kukurydzy lub bez-
pośrednio przed jej uprawą 
nie wysiewać na tym samym 
stanowisku zbóż, co zwiększa 
ryzyko silniejszego pojawu 
chorób fuzaryjnych. Również 
w związku z rosnącą popular-
nością uprawy soi nie powinno 
się jej wysiewać naprzemien-
nie z kukurydzą w rejonach 
licznego występowania stonki 
kukurydzianej, której larwy 
mogą żerować również i na 
tej roślinie.

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. nadzw. Instytut Ochrony 
Roślin–PIB TSD w Rzeszowie

Materiał z KPK PZPK
ul. A. Mickiewicza 43/44
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Maszyny i urządzenia  
do wybierania kiszonek 

Do prawidłowego wybier-
ania kiszonek z silosów prze-
jazdowych stosuje się szereg 
maszyn i urządzeń. Wybór 
odpowiedniego sprzętu oraz 
właściwej maszyny powodu-
je zmniejszenie strat i zależy 
także od rozkładu pomieszc-
zeń dla zwierząt oraz systemu 
zadawania paszy.

Najbardziej popularnym 
sprzętem do wybierania 
kiszonek są urządzenia mon-
towane do ciągników lub 
miniładowarek, zawieszane 
na TUZ ciągnika lub czołowo 
w miejsce ładowacza czoło-
wego. Zaletą tego drugiego 
rozwiązania jest możliwość 
pracy wycinaka na większej 
wysokości. Wśród urządzeń 
wykorzystywanych do wybi-
erania kiszonek najbardziej 
spotykanymi są wybieraki, 
które w zależności od sposo-
bu wybierania kiszonki moż-
na podzielić na: szczękowe, 
wycinaki nożowe oraz szu-
flowo-palcowe, a także wy-
bieraki frezowe.

Na rynku istnieje wielu 
producentów oferujących 
urządzenia do wybierania 
kiszonek z silosów prze-
jazdowych. Należą do nich 
m.in.: Metaltech z Mirosła-
wa, Dozamech, Pronar, Met-
al-Fach i inni. 

Wybieraki szczękowe zaw-
ieszane są na TUZ ciągnika 
lub ładowaczu czołowym. Ich 
szerokość robocza może wyn-
osić do 1,30 m. Dolna część 
wybieraka wyposażona jest 
w zęby, a górna regulowana 
z ostrzem tnącym (fot. 1).

Nóż mocowany jest na ra-
mie górnej. Po wbiciu ust-
awionych poziomo zębów 
w ścianę kiszonki, górna 
część wyposażona w noże 
zamykana jest hydraulicznie 
za pomocą siłowników odci-
nając blok kiszonki. Wadą wy-
bieraków szczękowych jest ich 
masa. Dlatego też urządze-
nie to może współpracować 
z ciągnikiem o dużej nośnoś-
ci, mogącym unieść zarówno 

sam wybierak, jak i porcję wy-
ciętej z silosu kiszonki. Ich 
zaletą jest prosta konstrukcja 
oraz krótki czas wycinania 
bloków kiszonki z silosów. 
Równa powierzchnia cięcia 
zapobiega przedostawaniu się 
powietrza do wnętrza pryzmy, 
dzięki czemu nie zachodzą 
procesy gnilne wewnątrz si-
losu (fot. 2). 

Firma Metaltech dodatkowo 
wyposaża swoje urządzenia 
w mechanizm do zsuwania 
wyciętego bloku kiszonki.

Inną budowę posiadają 
natomiast wycinaki nożowe do 
kiszonek. Ich sposób mocow-
ania na ciągniku jest podobny 
jak wybieraków szczękow-
ych. Najczęściej oferowane 
są przez zagranicznych pro-
ducentów (Strautmann, Tri-
olet). Zespołem tnącym jest 
natomiast nóż zamocowany 
pionowo do sztywnej ramy 
lub poziomo (fot. 3). 

Noże wycinaka zamoco-
wane pionowo są obustron-
nie ząbkowane i poruszają 
się ruchem ciągłym i jed-
nocześnie posuwisto zwrot-
nym w płaszczyźnie pionowej, 
wycinając warstwę paszy 
tworząc blok. Natomiast 
w przypadku położenia 
noża poziomo, pasza jest 
wycinana ruchem noża po-
suwisto zwrotnym w kierunku 
poziomym, wycinając cały 

blok od razu z trzech stron. 
Jest to rozwiązanie najczęściej 
spotykane. Noże wycinaka 
napędzane są hydraulicznie, 
a po wycięciu, powierzchnia 
kiszonki w pryzmie pozos-
taje gładka. Podobnie jak 
w przypadku wybieraków 
szczękowych, wycinaki 
nożowe powinny współpra-
cować z ciągnikami o dużej 
nośności, gdyż ich masa wraz 
z wyciętym blokiem kiszon-
ki często może przekraczać 
1000 kg.

Do wybierania kiszonek z si-
losów, często w wielu gospo-
darstwach używa się wybieraków 
szuflowo-palcowych (fot. 4).

Są to urządzenia uniwer-
salne, bardzo często wyko-
rzystywane do pasz sypkich 
lub obornika. Urządzenie to 
ma regulowaną górną ramę 
z zębami. Do sterowania 
wybierakiem ciągnik musi 
być wyposażony w funk-
cję zamykania i otwiera-
nia górnej ramy z zębami. 
Urządzenia tego typu są 
powszechnie stosowane 
również do innych celów. 
Ich zastosowanie w wybi-
eraniu kiszonki z silosów 
może okazać się zgubne, 
gdyż po wybraniu kiszon-
ki, jej powierzchnia w pry-
zmie pozostaje nierówna, 
ponieważ jest wyszarpywa-
na, co powoduje wnikanie 

powietrza do jej wnętrza 
przyspieszając niekorzystne 
procesy powodując dość 
duże straty. 

Najrzadziej spotykanymi 
maszynami do wybierania 
kiszonki z silosów są wybi-
eraki frezowe (fot. 5).

Frez ma kształt cylindra 
z szeregiem ostrzy, dzięki 
czemu ma dużą wydajność. 
Zaletą stosowania tego typu 
wybieraków jest idealnie gład-
ka powierzchnia kiszonki po 
wycięciu w silosie jak również 
możliwość bezpośredniego 
jej załadunku i wymiesza-
nia w zbiorniku. Urządzenie 
frezujące może być zamo-
cowane na samojezdnym 
wozie paszowym (tego typu 
rozwiązanie wykorzystuje 
firma Kuhn), ładowarce lub 
TUZ ciągnika. 

Prawidłowe wybieranie 
kiszonki z silosów prze-
jazdowych można uzyskać 
dzięki odpowiednio dobra-
nym maszynom i urządzeni-
om, uwzględniając przy tym 
wysokość silosu, szerokość 
roboczą wybieraka, a także 
wyposażenie gospodarstwa 
w ciągnik przystosowany do 
obsługi wybieraka. Ciągnik 
musi mieć dostateczny udźwig 
układu zawieszenia narzędzi 
oraz sprawny układ hydrauliki 
zewnętrznej. 

Źródło: literatura u autora

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-

Przyrodniczy 
Oddział w Warszawie

Błędy związane z techniką wybierania, mogą znacznie obniżyć 
wartość pokarmową kiszonki.

Fot. 1. Wybierak szczękowy do kiszonki zamocowany czołowo do miniładowaki

Fot. 2. Prawidłowa powierzchnia kiszonki w silosie po wybra-
niu wybierakiem

Fot. 3. Wycinak nożowy do kiszonki z nożem zamocowanym 
pionowo do ramy

Fot. 4. Wybierak szuflowo-palcowy

Fot. 5. Samojezdny wóz paszowy z wybierakiem frezowym
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R E K L A M A

Recepta na dobrą kiszonkę
Firmy John Deere i Li-

magrain zorganizowały 
w Gospodarstwie Rolno-
-Hodowlanym w Żydowie 
k/Gniezna spotkanie polo-
we pod nazwą Akademia 
Kiszonkowa.

Zebranych przywitali 
Mirosław Leszczyński, 
prezes John Deere, pre-
zes gospodarstwa Paweł 
Strzyżewski oraz głów-
ny organizator spotkania 
– Piotr Dziamski. Głów-
ną rolę podczas spotkania 
polowego grała sieczkar-
nia John Deere 8000 oraz 
odmiany Limagrain, ale 
zaprezentowano także 
moc innych produktów, 
istotnych dla technologii 
zakiszania.

Ważnym elementem 
jest silos, w którym prze-
chowywać i zakiszać bę-
dziemy zebraną z pola 
kukurydzę. W Żydowie 
znajdują się silosy wy-
produkowane z prefabry-
katów dostarczonych przez 
poznańskiego producenta 
VB Beton. Firma ta pro-
dukuje elementy betonowe 
do tworzenia konstrukcji 
służących magazynowaniu 
trawy, kukurydzy, ziaren, 
ziemniaków itp. VB Beton 
oferuje oprócz asortymen-
tu z lanych tafli, również 
ściany typu L i ST spe-
cjalnie dla rolnictwa. Roz-
wiązania są realizowane 
na miarę zarówno dużych 
jak i małych gospodarstw. 
Podczas prezentacji silosu 
podkreślano, że należy pa-
miętać o właściwym uło-
żeniu folii, aż po szczyty 
ścian silosu.

Folie kiszonkarskie 
prezentowała firma Geo 
Polska. Technologia po-
dwójnej bariery tlenowej 
w połączeniu z wyjątko-
wą wytrzymałością foli 
gwarantuje prawidłowy 
proces zakiszania. Folie 
polietylenowe COEX, 
3-warstwowe, produko-
wane z najczystszych 
komponentów, natomiast 
folie typu PREMIUM za-
wierają specjalne dodatki 
uelastyczniające i wzmac-
niające odporność na 

uszkodzenia mechanicz-
ne (przebicia, rozdarcia). 
Folie te cechuje wysoki 
stopień odbicia promieni 
słonecznych i stabilizacja 
promieni UV.

O nawozach zawierają-
cych wapń mówiła Joan-
na Łaszcz z firmy Lhoist. 
Przedsiębiorstwo to pro-
dukuje nawozy dolistne 
z serii Foliostim, które 
stosuje się w przypad-
ku, gdy wzrost roślin jest 
ograniczony z powodu 
mniejszego stosowania 
użyźniaczy gleby. Do-
stępne są również nawo-
zy wapniowo-magnezowe 
Oxyfertil, do odkwasza-
nia gleb, w formie wapna 
tlenkowego, węglanowego 
i hydratyzowanego. Ostat-
nim ciekawym produktem 
są zaprawy wapienne.

Michał Kochański z fir-
my ADOB mówił o nawo-
żeniu dolistnym, w tym 
także startowym. Firma 
ta oferuje dwie grupy na-
wozów dolistnych: pierw-
sza to schelatyzowane 
mikroelementy, a druga 
to Basfoliary 2.0, w no-
wej formulacji, świetnie 
rozpuszczalne w wodzie.

O produktach marki 
BASF dla kukurydzy 
opowiadała Monika Ko-
mińczyk. Sporo uwagi 
poświęciła preparatowi 
Retengo Plus, zawierające-
mu dwie substancje aktyw-
ne: F 500 i epoksykonazol.

Specjaliści z Limagrain 
podkreślali, jak ważna jest 
wysokość cięcia. Im ni-
żej ją kosimy, tym więcej 
masy zbierzemy z hektara. 
Z drugiej strony, im wyżej 
kosimy, tym lepszą jako-
ściowo kiszonkę otrzyma-
my. Jak więc pogodzić te 
dwie sprzeczne tendencje 
– ilości i jakości? Stosu-
jąc takie odmiany, które 
są dobrze strawne również 
w dolnej części łodygi, 
wówczas kosimy o kilka-
naście centymetrów niżej. 
Każdy kilkunastocenty-
metrowy odcinek łodygi 
waży około 100 gramów. 
- Przemnożenie więc tej 
masy przez obsadę, daje 

oczywisty wynik będący 
dodatkową ilością kiszonki 
z hektara – mówią doradcy 
Limagrain.

Na polu pokazowym ku-
kurydzę zbierała, nowość 
tego sezonu, sieczkar-
nia John Deere 8000. To 
jedna z serii 5 modeli: 
8100, 8200, 8400, 8500 oraz 

8600. Modele 8100-8500 dys-
ponują silnikami o mocy 
od 380 do 585 KM. Naj-
większy model - 8600 – ma 
szerszy kanał przelotowy, 
a jego silnik wytwarza 
626 KM mocy maksy-
malnej. Napęd przekazy-
wany jest hydraulicznie, 
a dzięki komputerowemu 

sterowaniu automatycznie 
dopasowywana jest pręd-
kość obrotowa silnika do 
chwilowego zapotrzebowa-
nia na moc oraz moment 
obrotowy. Jak przekonu-
ją doradcy firmy, daje to 
oszczędności paliwa na po-
ziomie nawet 20%. Siecz-
karnia wzbudziła ogromne 

zainteresowanie i oglądana 
była szczegółowo zarów-
no podczas pracy jak i na 
postoju.

Co zrobić, aby taką ma-
szynę mieć u siebie w go-
spodarstwie? Z pomocą 
przychodzi John Deere 
Financial, czyli system fi-
nansowania fabrycznego.

Zawsze spotkania polowe doradców z producentami rolnymi inspirują postęp.
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Precyzyjne dozowanie nawozów

Według producenta jest to 
innowacyjny system, który 
umożliwi plantatorom ku-
kurydzy na całym świecie 
zmaksymalizowanie plonów 
przy jednoczesnej redukcji 
kosztów początkowych i za-
nieczyszczenia nawozami.

Nowy system zostanie 
po raz pierwszy oficjalnie 
zaprezentowany na Agri-
technica, które odbędą się 
w listopadzie tego roku 
w Hanowerze w Niemczech.

W przeciwieństwie do 
konwencjonalnych metod 
początkowego dozowania 
nawozów, które ciągłymi 
strumieniami spływają na 
całej długości podajnika, 
w systemie AccuShot wy-
korzystano opatentowaną 
technologię dozowania 
składników odżywczych 

dla pojedynczych roślin.
System można dostoso-

wać: użytkownicy mogą 
kontrolować wielkość da-
wek oraz ich odległość od 
nasion, tak aby spełniały 
ich wymagania. Można 
umieszczać nawóz na na-
sionach lub w określonej 
odległości od nich.

Komentując nową tech-
nologię, opracowaną we 
współpracy z amerykańską 
firmą Capstan Ag Systems, 
Daniel Rauchholz, Prezes 
Great Plains Internatio-
nal, powiedział: „Głęboko 
wierzymy, że technologia 
AccuShot może znacznie 
poprawić plony plantato-
rów kukurydzy na całym 
świecie.

AccuShot umożliwia 
dostarczanie składników 

odżywczych w pobliże zia-
ren, które ich potrzebują do 
zdrowego rozwoju. Techno-
logia, na której opiera się 
system, umożliwia wyko-
rzystanie każdej kropli na-
wozu dzięki umieszczeniu 
jej w takim miejscu, aby 
była dostępna dla systemu 
korzeniowego roślin. Na-
wóz jest dostarczany jedynie 
w takie miejsca, które są do-
stępne dla rozwijających się 
ziaren. Tradycyjne metody 
dozowania nawozów zapew-
niały dostarczanie roślinom 
jedynie około 25% fosfo-
ranów, pozostała część 
nawozu była marnowana. 
AccuShot to zmienia”.

Jak to działa?
Po ustawieniu w interfej-

sie użytkownika AccuShot 
żądanej wielkości dawki i jej 

odległości od nasion proces 
dozowania rozpoczyna się, 
gdy nasiona zostaną wykry-
te przez czujnik standardo-
wego podajnika; opóźnienie 
jest równe czasowi niezbęd-
nemu do transportu nasion 
do gruntu. Kolejne opóźnie-
nie jest związane z odległo-
ścią miejsca dozowania od 
nasion. Następnie otwierany 
jest zawór z nawozem pod 
ciśnieniem. Czas otwarcia 
zaworu jest obliczany na 
podstawie wielkości daw-
ki dla nasion i ciśnienia 
nawozu. Odmierzona ilość 
nawozu jest uwalniana do 
pojedynczego dozownika, 
wymuszając otwarcie za-
woru zwrotnego i umiesz-
czenie nawozu w pobliżu 
nasiona, a następnie za-
mknięcie zaworu. W taki 
sposób ustawiona wcześniej 
dawka nawozu trafia w po-
bliże nasiona.

AccuShot umieszcza płyn 
tak szybko i precyzyjnie, 
że tylko czuły aparat może 
wychwycić dozowanie.

„Możliwość umieszcza-
nia ustalonej dawki nawozu 
w pobliżu każdego nasiona 
ma istotne znaczenie, za-
równo ekonomiczne, jak 
i dla środowiska” — wy-
jaśnia Daniel Rauchholz: 
„AccuShot po raz pierwszy 
umożliwia plantatorom ku-
kurydzy rzeczywistą kon-
trolę wykorzystania drogich 
nawozów i minimalizowa-
nie strat. Ponieważ nawóz 
jest umieszczany tylko tam, 
gdzie może być wykorzysta-
ny, można zredukować kosz-
ty bez wpływu na plony lub 
wykorzystać tę samą ilość 
nawozu do ich zwiększe-
nia. Dodatkowo AccuShot 
zapewnia najlepsze wyko-
rzystanie środków odżyw-
czych i nieumieszczanie ich 
w miejscach, w których ni-
gdy nie będą wykorzysta-
ne. W rezultacie AccuShot 
poprawia sytuację ekono-
miczną rolników. Co więcej, 
zyskuje również środowi-
sko naturalne, ponieważ 

do gleby trafia znacznie 
mniej niewykorzystanych 
nawozów”.

Trwa właśnie proces 
patentowania systemu do-
zowania nasion i nawo-
zu AccuShot, jednak sam 
system został dokładnie 
i pomyślnie przetestowany 
podczas czterech ostatnich 
sezonów przez doświadczo-
nych agronomów, rolników 
i inżynierów Great Plains 
zajmujących się rozwojem 
produktów.

Niezależne testy prze-
prowadzone w 2014 roku 
przez Crop-Tech Consul-
ting również dały obiecu-
jące wyniki. Wykorzystanie 
AccuShot i 23 litrów nawozu 
na hektar to koszt nawozu 
rzędu 51 euro na hektar dla 
podwójnych rzędów roślin 
od 79 000 do 99 000 roślin 
na hektar.

W Great Plains uważamy, 
że poletka próbne zasiane 
w roku 2015 również wy-
glądają wyjątkowo zachę-
cająco, a wyniki powinny 
być dostępne podczas tar-
gów Agritechnica.

Przewidujemy, że pierw-
sze systemy AccuShot trafią 

do plantatorów w ograni-
czonej liczbie wiosną 2016.

W przyszłości zamierza-
my w Great Plains rozsze-
rzyć zakres zastosowania 
systemu AccuShot poza 
początkowe nawożenie. 
„Zasady, na których jest 
oparty system AccuShot, 
mają potencjalnie wiele in-
nych zastosowań, w tym 
dla regulatorów wzrostu 
roślin, zaprawiania nasion, 
podwójnego rozmieszcza-
nia czy środków owado-
bójczych” — powiedział 
Daniel Rauchholz. „Będzie-
my ciężko pracować przez 
rok lub dwa, aby w pełni 
wykorzystać cały potencjał 
systemu AccuShot w jak 
największej liczbie obsza-
rów zastosowań. I na zakoń-
czenie: wysyłam otwarte 
zaproszenie do wszystkich 
specjalistów chemików 
zajmujących się cieczami, 
którzy są zainteresowani 
współpracą z Great Plains 
w zakresie nowych zastoso-
wań tej technologii: skon-
taktujcie się z nami”.

Źródło: Great Plains
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

AccuShot, nowy unikatowy system dozowania nawozów płynnych, wkrótce 
będzie dostępny jako opcja w wybranych modelach siewników punktowych 
Yield-Pro Great Plains.

R E K L A M A
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Opryskać inaczej niż dotychczas!
O walorach tej maszyny, 

dla czytelników magazy-
nu „Uprawa Kukurydzy”, 
opowiada Mariusz Prac-
ki z Kujawskiej Fabry-
ki Maszyn Rolniczych 
„Krukowiak”.

Notos z wyglądu nie 
przypomina opryskiwa-
cza. Przede wszystkim 
nie ma belki!

Opryskiwacz, który 
można, ze względu na brak 
belki, nazwać też opyla-
czem, jest adaptacją opry-
skiwacza sadowniczego do 
potrzeb polowych. Wyso-
kie uprawy jak kukurydza, 
wymagają wysokiego, spe-
cjalistycznego sprzętu. Ten 
tani nie jest, a ponieważ 
kukurydza zrobiła się po-
wszechną uprawą w Pol-
sce, to ilość szkodników 
stała się równie duża. 
Nie każdemu opłaci się 
kupić lub wynająć opry-
skiwacz samobieżny, bo 
przy małym areale może 
to być rzeczywiście mało 
korzystne. Stąd zaczęli-
śmy myśleć, jak rozwią-
zać problem opryskiwania 
wysokich roślin bez wjeż-
dżania w łan. W ten spo-
sób doszliśmy do tego, 
aby skorzystać z rozwią-
zania znanego w sadow-
nictwie, czyli wyrzucania 
cieczy roboczej wraz ze 
strumieniem powietrza. 
Oczywiście typowy opry-
skiwacz sadowniczy jest 
za mały, aby zastosować 
go w kukurydzy więc za-
stosowaliśmy przystawkę 
ślimakową, która przez 
specjalne działo wyrzuca 
ciecz nawet na 50m w bok.

I to jest właśnie ta rura, 
która u góry jest zakrzy-
wiona w bok?

Tak, ale różni się ona od 
znanych tego typu przy-
stawek, że prócz jednego 
wylotu u góry na końcu, 
ma również wyloty bocz-
ne. Stąd rozkład cieczy na 
całej 50-metrowej szeroko-
ści oprysku jest dość rów-
nomierny. Oczywiście nie 
jest to duża równomier-
ność, ale przy zwalczaniu 
owadów nie jest to aż tak 
newralgiczne. Zwalczanie 
omacnicy nie wymaga 

precyzji takiej jak stoso-
wanie herbicydów. Wy-
starczy, że środek dotrze 
do łanu.

To na polu o szerokości 
100m, wystarczy przeje-
chać wokół niego z obu 
stron i gotowe?

Tak, albo możemy zro-
bić ścieżki technologiczne 
co 50 metrów, bo trzeba 
wziąć poprawkę na zno-
szenie cieczy przez wiatr. 
Jeśli byśmy pryskali pod 
wiatr, to nie osiągniemy 
50m. Z drugiej strony wia-
domo, że owady zaczynają 
osadzać się i żerować od 
brzegów plantacji, więc je-
śli zareagujemy na czas, 
to wystarczy nawet duże 
pole objechać z zewnątrz 
po granicy i problem owa-
dów będzie załatwiony.

Przy opryskiwaczu za-
wsze pojawia się problem 
płukania, jak wypłukać 
tę rurę?

Nie ma takiej potrze-
by. Ciecz robocza nie ma 
kontaktu z wnętrzem rury. 
Strumień cieczy miesza 
się ze strumieniem powie-
trza na zewnątrz rury. Je-
dynie przy brzegu działa 
jest gwiazda z rozpylaczy, 
i tam mogą teoretycznie 
osadzać się niewielkie 
ilości chemii. Strumień 
powietrza ma prędkość 
ponad 70km/h przy wylo-
cie, więc to uniemożliwia 
osadzanie się tam cieczy. 
Jedynie środek zwiewa-
ny przez wiatr może się 
osadzać na zewnętrznej 
stronie działa. Do umycia 
tego elementu wystarczy 
zwykła myjka ciśnieniowa.

Skoro mówimy już 
o utrzymaniu w czysto-
ści, to przypomnijmy co 
powinniśmy zrobić z na-
szymi opryskiwaczami, 
tymi klasycznymi.

Teraz opryskiwacze są 
na tyle skomplikowanymi 
maszynami, że regularna 
konserwacja, czyszczenie 
i przeglądy to najważniej-
sze sprawy. Jeśli chodzi 
o jesień, to najważniejsze 
jest dokładne płukanie 
i odwodnienie. Im wię-
cej płukania tym lepiej. 
Warto też jesienią zrobić 

przegląd: sprawdzić jakie 
części kwalifikują się do 
wymiany, jakie do na-
prawy lub regulacji, aby 
nie być na wiosnę za-
skoczonym i nie czekać 
z zabiegami. Przez jesień 
i zimę możemy na spo-
kojnie zrobić wszystkie 
naprawy i regulacje, a na 
wiosnę już tylko pozostaje 

nam kalibracja i jedziemy 
w pole. Kalibracja to bar-
dzo ważna sprawa i powin-
no się ją przeprowadzać 
raz na rok. Jeśli w taki spo-
sób zadbamy o maszynę 
od jesieni do wiosny, to 
możemy być spokojni, że 
będzie ona nam długo słu-
żyć i nie spotka nas żadna 
awaria.

Notos to nowy opryskiwacz, o zupełnie innej konstrukcji niż typowe opryskiwacze polowe.
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Bo co jeśli nie 
kukurydza?

W tym roku w całym kra-
ju pokazów było wyraźnie 
mniej, za co winę ponosi 
susza. Pokazy w Gałowie 
(gm. Szamotuły) ocenia 
prof. Tadeusz Michalski, 
prezes Polskiego Związku 
Producentów Kukurydzy 
w rozmowie z Romanem 
Barszczem.

Dzisiejsze święto kuku-
rydzy zgromadziło liczne 
grono rolników i 20 firm 
prezentujących 120 odmian 
kukurydzy paszowej, kilka 
odmian cukrowej i kilka od-
mian sorga. W całej Polsce 
kukurydza w tym roku słabo 
się udała, patrząc z punktu 
widzenia możliwości pro-
dukcyjnych. Tutaj  na terenie 

Wielkopolski sytuacja nie 
była jeszcze taka najgorsza. 
Opady czerwcowo-lipcowe 
były tu nieco wyższe niż 
we wschodnich regionach 
kraju, więc kukurydza so-
bie poradziła i ma normalne 
kolby, choć ogólnie jest jej 
20% mniej. Na poletkach 
doświadczalnych można 
ocenić jak poszczególne 
odmiany poradziły sobie 
z suszą, a jak wiemy dobór 
odmiany jest bardzo istotną 
kwestią. Drugą oczywiście 
jest klasa gleby, bo jeśli ktoś 
decyduje się na kukurydzę 
na VI, to musi liczyć się z ne-
gatywnymi konsekwencja-
mi. Oczywiście, można mieć 
w takich warunkach świet-
ne wyniki, ale wcale nieko-
niecznie. Na pewno ten rok 
zahamuje też wzrost areału 
kukurydzy, który widzieli-
śmy w ostatnich 4-5 latach. 
Osobiście apelowałbym, aby 
nie uciekać od kukurydzy, 
bo jaka jest alternatywa? 
Zboża? Mamy ich za dużo 
w strukturze zasiewów. 

Pamiętać należy też o bio-
różnorodności, którą daje 
kukurydza. A za rok może 
okazać się, że opady będą 
lepsze latem a nie wiosną, 
więc kukurydza uda się le-
piej, a zboża  nie. To będzie 
miało tez wpływ na ceny.

Czy ci, którzy w tym 
roku stracili na suszy, 
podejmą ryzyko upra-
wy kukurydzy w przy-
szłym roku?

Rolnicy, którzy mają by-
dło, na pewno zdecydują 
się na kukurydzę, bo nie 
ma dla niej alternatywy. 
Kukurydzy niczym się nie 
zastąpi. Ja bym tylko propo-
nował zrobić sobie większy 
bufor, tzn. przeznaczyć nie-
co więcej pod kiszonkę, niż 
te awaryjne 20%. Rośliny 
paszowe, z których się pro-
dukuje pasze objętościowe, 
w zależności od warunków 
pogodowych mają pełne 
prawo plonować czasem 
niżej a nawet dość słabo. 
Jeśli więc rolnik ma rezer-
wę z roku poprzedniego, to 

Krajowy Dzień Kukurydzy w wielkopolskim Gałowie 
to jedna z dużych imprez kukurydzianych, gdzie 
prezentowane są różne odmiany.
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SURTERRA (FAO 240-250) 
Solidny w ziarnie

SUDRIX (FAO 260) 
Wysoki, silny, 
niezawodny

ma pewne pole manewru. 
Można też zawsze prze-
kwalifikować kukurydzę 
ziarnową na kiszonkową, 
co wielu rolników uczyniło. 
Ziarno jako pasza treściwa 
jest oczywiście bardzo waż-
ne, ale mając przynajmniej 
średniej jakości paszę obję-
tościową w postaci kiszonki, 
można w sytuacji deficytu 
ziarna, uzupełniać paszę 
energetyczną np. pszenicą. 
Paszy objętościowej jednak 
zastąpić nie da się niczym.

Czy tegoroczna susza 
jest normalnym, okreso-
wym wahaniem warunków 
pogodowych i właściwie 
„mogło być gorzej” czy 
ma ona jednak większe 
znaczenie dla naszego 
rolnictwa?

Z tych informacji, któ-
re do nas docierają, to 
plony kukurydzy kiszon-
kowej będą na poziomie 
60% normalnych plonów, 
a więc ubytek jest znacz-
ny. W przypadku ziarnów-
ki spadek zapewne będzie 
podobny. Biorąc pod uwagę 
jednak to, że część ziarnów-
ki została przekwalifikowa-
na na kiszonkową, to można 
spodziewać się że będzie 
jej jeszcze mniej, nawet 
poniżej 50%, i ziarna na 
rynku będzie brakowało. 
Nasz pech polega na tym, 
że zarówno w krajach obu 
Ameryk, Azji i we wschod-
niej Europie, kukurydzy jest 
dużo. Pewien wzrost cen 
na pewno będzie, a ewen-
tualne niedobory zostaną 

uzupełnione przez import. 
W sumie więc cena radykal-
nie nie wzrośnie, prognozu-
ję maksymalnie 700 zł za 
tonę suchego ziarna. A więc 
to może źle prognozować 
dochodom rolników, którzy 
nastawili się na ziarno ku-
kurydzy. Z drugiej strony 
ryzyko i wahania są wpisa-
ne w biznes rolniczy, a pa-
miętać trzeba że zarówno 
ubiegły rok jak i kilka 
wcześniejszych lat były dla 
kukurydzy bardzo dobre. 
Wówczas dochód z kuku-
rydzy był nawet dwukrotnie 
większy niż ze zbóż. Patrząc 
więc szerzej niż w horyzon-
cie jednego roku, widać, że 
jest to całkiem opłacalna 
roślina, z której absolutnie 
nie wolno nam rezygnować.
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Straszna ta susza czy nie?
Na polach wielu rolników 

widać, że plantacje kukury-
dzy są wyschnięte do cna. 
Na poletkach demonstra-
cyjnych HR Smolice rośliny 
wyglądają zdrowo. Jakie 
parametry należy brać 
pod uwagę, aby w przy-
szłości uniknąć podobnych 
problemów? 

O tym rozmawiamy z dr 
Romanem Warzechą z In-
stytutu Hodowli i Aklimaty-
zacji Roślin w Radzikowie.

Ewidentnie na glebach naj-
słabszych i słabych, gdzie nie 
było opadów i nie ma retencji 
wody, kukurydza nie repre-
zentuje ani na ziarno ani na 
kiszonkę żadnej wartości. 
Często jest tam wyrośnięta 
do 1 metra i ma jedynie za-
wiązki kolb. Susza wystąpi-
ła w drugim etapie rozwoju 
kukurydzy, po kwitnieniu. 
W lipcu i sierpniu wymaga-
nia wodne kukurydzy są duże 
ze względu na rozwój kolb 
i nalewanie ziarna. Ziarno 
jest elementem produkcji 
i ziarnowej i kiszonkowej, 

bo jest ono najbardziej straw-
nym i bogatym w składni-
ki pokarmowe elementem 
kiszonki. Innym aspektem 
jest uprawa kukurydzy na 
glebach bardziej zasobnych, 
z pełną świadomością, że nie 
jest ona typową uprawą na 
takie gleby. Na tych glebach 
nie było już tak tragicznie. 
Na polach, pod Warszawą, 
nie było deszczu przez pół-
tora miesiąca, rośliny są 
podeschnięte od dołu, ale 
ogólnie kukurydza jest ład-
na. Kluczowe są elementy 
agrotechniki: jak najwcze-
śniejsze wejście na wiosnę 
z bronowaniem, wyrówna-
niem pola, zatrzymaniem 
parowania. Oczywiście, że 
na wiosnę nie było zbyt dużo 
wody, bo nie było śniegu 
w zimie, ale zawsze jest jej 
pewna ilość. Druga sprawa, 
to wczesny siew. Tutaj siali-
śmy 16. kwietnia.

Ale wiosna była bar-
dzo zimna, więc rolnicy 
siew raczej opóźniali niż 
przyśpieszali.

Zgadzam się, że mogły 
wystąpić przymrozki, ale 
kukurydzy one aż tak nie 
zaszkodzą. Mogą co praw-
da zniszczyć jej część nad-
ziemną, ale aż do 6. liścia 
stożek wzrostu jest ukryty 
pod ziemią, więc roślina się 
zregeneruje. Oczywiście, nie 
będzie ona wtedy nadzwy-
czajnie udana, ale w ogóle 
przetrwa. Nie jest więc to 
wielkie ryzyko. Osobiście 
sieję w różnych terminach 
i porównuję. Teraz będę za-
lecać wczesny siew.

Dobór odmiany nie miał 
znaczenia?

Do pewnego momentu 
odmiany zachowują się 
podobnie. Niektóre z nich, 
nawet mimo suszy zacho-
wują zieloność. Ale w sy-
tuacji ekstremalnej suszy, 
jaką mieliśmy w tym roku, 
po raz pierwszy od wielu 
dziesiątek lat, mamy sytu-
ację nadzwyczajną. Roz-
mawialiśmy wcześniej, 
że zmiana klimatu staje 
się przerażająca. Zmiany 

takie nie następują z roku na 
rok czy w ciągu dekady. To 
procesy wolniejsze. Tu mają 
miejsce zmiany układów 
barycznych w skali roku, 
więc nie sądzę, aby to miała 
być jakaś trwała tendencja 
do suchych lat. Mieliśmy 
dopiero co mokre lata, po-
wodzie, pogoda w skali 
kraju bywa mocno zróżni-
cowana. Koszty amortyzo-
wać się będą w wieloleciu. 
Większym kosztem jest to, 
że trzeba likwidować część 
stad bydła, bo nie ma od-
powiedniej bazy paszowej. 
Producenci, którzy uprawia-
ją i na ziarno i na kiszon-
kę, czasem ratują się tak, że 
plantacje ziarnowe zbierają 
na kiszonkę. Równocześnie, 
ponieważ kiszonkę można 
przechowywać dłużej niż 
rok, być może warto pomy-
śleć o tym, aby w lepszych 
latach wyprodukować jej 
więcej. Ci, którzy mają jej 
zapas, mają mniejsze zmar-
twienie. Z drugiej jednak 
strony łatwo jest nam tak 

doradzać innym, co mają 
robić, a sytuacja rzeczy-
wiście jest dramatyczna...

Ale skoro już doradzamy, 
to zastanówmy się w jakim 
kierunku powinna pójść ho-
dowla odmian kukurydzy? 
Czym powinna się różnić 
kukurydza za 5-10 lat od 
tej którą uprawiamy dziś?

To, co powiem, będzie 
bardzo niepoprawne poli-
tycznie. Pojawiają się nowe 
technologie w biotechnologii 
i hodowli. W USA wprowa-
dza się kukurydzę z genami 
odporności na suszę. Skoro 
my w Polsce nie akceptujemy 
kukurydzy z genem odporno-
ści na omacnicę prosowian-
kę, to czy my zaakceptujemy 
kukurydzę z genem odpor-
ności na suszę? Albo z ge-
nem dobrego wykorzystania 
azotu? Wówczas np. zamiast 
200 kg N będziemy mogli sto-
sować 50 kg N, a to już jest 
olbrzymia oszczędność dla 
środowiska, bo wytworzenie 
nawozów azotowych wiąże się 
z dużą ilością wyemitowanego 

CO2. Może to przekona na-
szych ekologów do zrewido-
wania swojego stanowiska? 
Może nie wszystko trzeba 
zwalczać i krytykować? 

Ale wciąż potrzebuje ta-
kich ilości wody, że dopóki 
nie rozwiążemy problemu 
tolerancji na takie warunki 
pogodowe jak w tym roku, 
to może być z nią krucho.

Wymaga dużo wody, bo 
ma dużą produktywność. 
20 ton suchej masy w zbiorze 
na kiszonkę czy 10 ton ziarna 
z hektara to nie są wartości 
rekordowe, a raczej przecięt-
ne. W porównaniu ze zboża-
mi jednak jest to inny rząd 
wielkości. Popatrzmy na to 
z drugiej strony: kukurydza 
bardzo oszczędnie gospoda-
ruje wodą. Dla porównania: 
na wytworzenie kilograma 
masy zbóż jarych potrzeba 
ok. 400 litrów wody, a na 
kilogram masy kukurydzy 
ok. 250 litrów. Dlatego w wa-
runkach nie ekstremalnej, 
ale zwykłej suszy kukurydza 
sobie poradzi i wyda plon.

Wiodącym tematem tegorocznych spotkań polowych jest problem suszy.

Wyzwania hodowlane dla kukurydzy

Odpowiednie podejście 
do agrotechniki i odmian 
pozwoli nam dalej cieszyć 
się kukurydzą? O tym roz-
mawiają prof. Józef Adam-
czyk oraz Alicja Szczypta.

Jeśli mamy szukać rośli-
ny, która najłatwiej poradzi 
sobie z niedoborami wody, 
to powinniśmy patrzeć na 
kukurydzę i rośliny podob-
ne, np. sorgo. To drugie jest 
jeszcze lepiej przystosowa-
ne do suchych warunków, 
ale wartość paszowa tej 
rośliny jest niższa. Porów-
nanie wydajności mlecznej 

kukurydzy i sorgo jako pasz, 
to ponad 20 procent różni-
cy na rzecz tej pierwszej. 
W związku z tym nie ma 
alternatywy dla kukurydzy 
jako paszy wysokoenerge-
tycznej, zwłaszcza, że mimo 
wszystko kukurydza jest ro-
śliną ciepłolubną.

Ale czy aż tak?
Co za dużo to niezdro-

wo. W tym roku kukury-
dza musiała wyjątkowo się 
wykazać ciepłolubnością, 
aby przeżyć. Rolnik jednak 
ma w ręku narzędzia, aby 
jej w tym pomóc. Przede 
wszystkim chodzi o prze-
strzeganie zasad dobrej 
agrotechniki. Szczególnie 
w tym sezonie jest to wy-
jątkowo widoczne. Sam 
widziałem jak przez mie-
dzę na jednym polu kuku-
rydza wyglądała w miarę 
dobrze, a na drugim była 

po kolana i przysłowiowego 
zająca było w niej widać. 
Jeśli nie zostały popełnio-
ne jakieś zasadnicze błędy 
agrotechniczne, to kukury-
dza jakoś sobie poradziła. 
Mało znanym elementem, 
do którego w tym roku rolni-
ków przekonuję, jest norma 
wysiewu. Należy ją wyraź-
nie ograniczyć. Wprawdzie 
jako przedstawiciela firmy 
nasiennej, powinno mnie 
interesować, aby rolnicy 
siali jak najwięcej...

… bo to zwiększa sprze-
daż nasion...

… ale chodzi o to, aby 
obie strony były zadowo-
lone. Odwiedzając stacje 
doświadczalne oceny od-
mian w tym roku, widzia-
łem doświadczenia z tymi 
samymi odmianami, które 
przeżywały lub nie – w za-
leżności od tego jak gęsto 

były posiane. Te, zasia-
ne w gęstości ziarnowej 
(80 tys. roślin na hektar) 
radziły sobie znacznie le-
piej niż zasiane w gęstości 
kiszonkowej (100 tys. roślin 
na hektar). Ta sama odmiana 
posiana w gęstości ziarno-
wej zawiązała średnio dobre 
kolby, a posiana w gęstości 
kiszonkowej była po prostu 
już suchą słomą.

Czyli te 20 tys. roślin 
na hektarze jest aż tak 
istotne?

Owszem. Mówi się, że 
kukurydza bardzo dobrze 
gospodaruje wodą i że po-
trafi znacznie lepiej niż 
inne rośliny ją spożytkować 
w przeliczeniu na jednost-
kę wyprodukowanej suchej 
masy. Ale tych jednostek jest 
znacznie więcej! W związ-
ku z tym tej wody również, 
globalnie na hektar, jest 

potrzebne więcej. Muszę 
przyznać jednak, że nawet 
i mnie, hodowcę z 41-letnim 
stażem, ten rok w pewnym 
sensie też czegoś nauczył.

A może w tej sytuacji 
powinniśmy polubić gen 
odporności na suszę i do-
puścić GMO?

Ale to nie jest gen od-
porności na suszę, tylko 
tolerancji na okresowe 
niedobory wody! Jeśli bę-
dzie susza totalna, to z pu-
stego i Salomon nie naleje! 
Z powodzeniem możemy 
selekcjonować odmiany 
konwencjonalne o pod-
wyższonej tolerancji i my 
w HR Smolice to robimy. 
Odwiedzałem doświadcze-
nia przynajmniej dwukrot-
nie w tygodniu w trakcie 
suszy, i widziałem, że róż-
nice były w skali 4 dni. 
W warunkach rolnictwa 

towarowego takie 4 dni 
mają oczywiście ogromne 
znaczenie, ale cudów spo-
dziewać się też nie możemy. 
Jeśli w newralgicznym mo-
mencie kukurydza nie wy-
kształciła kolby, to nic już 
jej nie pomoże. My oczy-
wiście tak prowadzimy ho-
dowlę, aby nasze odmiany 
wykazywały się przynaj-
mniej podwyższoną tole-
rancją na niedobory wody 
i widać po naszych polet-
kach, że żadna z 39 odmian 
nie wykazała drastycznych 
spadków przewidywanego 
plonu. Podkreślam również, 
że to co widzimy tu na pre-
zentacji, to nie są rośliny 
skrajne, ale środek łanu. 
Kilka skrajnych metrów 
roślin zostało przed poka-
zem skoszone, aby pokazać, 
jak ta kukurydza wygląda 
naprawdę.

Dobra odmiana  z odpowiednią agrotechniką  są gwarancją plonu.
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Nie tylko susza

Prawdopodobnie czas 
wiosenno-letni roku 
2015 przejdzie do histo-
rii polskiej meteorologii 
jako jeden z najsuchszych 
i najcieplejszych okresów. 
Również polscy rolnicy będą 

go z całą pewnością jeszcze 
długo wspominać.

Rzeczywiście w tzw. 
okresie wakacyjnym (cho-
ciaż trudno mówić w rolnic-
twie o okresie wakacyjnym 
w miesiącach lipiec-sierpień) 

brak opadów (czasami max. 
na poziomie 1-2 mm) oraz 
wysoka temperatura powie-
trza (nierzadko przekracza-
jąca 35°C) spowodowały 
wystąpienie suszy. Szcze-
gólnie brak wilgoci w glebie 

oraz wysoka temperatura 
powietrza dały się we znaki 
roślinom jarym, tj. kukury-
dza, ziemniaki czy buraki 
cukrowe.

Na domiar złego wręcz 
saharyjskie warunki jakie 
panowały w tym okresie 
spowodowały również, że 
i zwierzętom polnym czy 
leśnym brakowało wody. 

Taki stan rzeczy dopro-
wadził do tego, że niektóre 
z nich (szczególnie wróblo-
wate) zaczęły pozyskiwać 
pokarm (głównie ten o dużej 
ilości wody), który do tej 
pory był praktycznie „za-
rezerwowany” dla innych 
gatunków zwierząt (np. dzi-
ków czy saren).

Szczególnie narażona 
w tym okresie była kuku-
rydza, której ziarniaki znaj-
dowały się w fazie początku 
dojrzałości mlecznej lub 
pełnej dojrzałości mlecznej 
(w zależności od odmiany) 
i zawierały nie więcej jak 
30-40% s.m..

Problem ten uwidocznił 

się bardzo wyraźnie na 
polach, które znajdowały 
się w bliskim sąsiedztwie 
lub w obrębie ośrodków 
miejskich (miast czy mia-
steczek). Obszary miejskie 
czy podmiejskie zamieszku-
ją przede wszystkim dwa 
gatunki z rodziny wróblo-
watych: wróbel zwyczajny 
(Passer domesticus) zasie-
dlający głównie obszary 
miejskie i wróbel mazurek 
(Passer montanus) występu-
jący przeważnie na obsza-
rach podmiejskich i polnych. 
To właśnie te dwa gatunki 
ptaków były w tym roku 
głównymi sprawcami szkód 
spowodowanych ich żerowa-
niem na kolbach kukurydzy. 

 Straty ziarna kukury-
dzianego na jednej kolbie na 
której żerował wróbel zwy-
czajny czy mazurek wynosi-
ły średnio od 10% do 30%, 
a w skrajnych przypadkach 
nawet 50% (fot. 1-2).

Czy to będzie nowy pro-
blem na tych polach obsie-
wanych co roku kukurydzą? 

Nie sądzę, jednak jak to 
zwykle bywa w rolnictwie, 
wszystko będzie zależało 
od warunków wilgotno-
ściowo-termicznych jakie 
będą panowały w kolejnych 
sezonach wegetacyjnych. 

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUN i G - PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli, Wrocław



4 / 2015 r.12 U P R A W A

Szkodniki kukurydzy a susza
Przedłużające się wiosen-

ne chłody, które opóźniły 
siewy i ograniczyły począt-
kowy wzrost roślin, a od 
czerwca (lokalnie od końca 
maja) rozpoczęły się proble-
my z suszą, która dotknęła 
niemal cały obszar kraju. 
Obok pól w mniejszym bądź 
większym stopniu dotknię-
tych przez niedobór wody, 
były również i takie (zwłasz-
cza na południu kraju), które 
były niemal wzorowe, dzięki 
temu, że występowały lo-
kalne opady deszczu.

Przebieg warunków po-
godowych odbił się nie tyl-
ko na kondycji roślin, ale 
także i na szkodnikach je 
zasiedlających. Z uwagi 
jednak na bardzo zróżni-
cowany stan plantacji ku-
kurydzy (niekiedy nawet 
w obrębie jednej miejsco-
wości) związany z suszą nie 
można w 2015 roku jedno-
znacznie wskazać w ska-
li kraju czy dany gatunek 
istotnie zwiększył czy też 
zmniejszył swoją szkodli-
wość w porównaniu do 
roku 2014. Odnosi się to 
zwłaszcza do szkodników 
pojawiających się w okre-
sie wiechowania kukury-
dzy i występujących aż do 
zbioru plonu. Można jedynie 
prześledzić jak warunki po-
godowe kształtowały pojaw 
najważniejszych gatunków.

W okresie wiosennym, 
kiedy jeszcze nic nie zapo-
wiadało pojawu suszy, lokal-
nym plantacjom kukurydzy 
niechronionym chemicznie 
zagroziła ploniarka zbożów-
ka. Owad ten od kilku już 
lat zaczyna pojawiać się 
w coraz większym nasileniu, 
a sprzyjają mu chłodne wio-
sny oraz obecność ozimin 
oraz wieloletnich użytków 
trawiastych w pobliżu pól 
kukurydzy, gdzie szkodnik 
zimuje. Z takich zimowisk 
muchówki nalatują na kuku-
rydzę. Ploniarka doskonale 
wykorzystuje oddziaływa-
nie niskich temperatur na 
kukurydzę, które ograni-
czają wschody oraz spowal-
niają wzrost młodych roślin. 
Dzięki temu jej larwy mają 
wystarczająco dużo czasu, 

aby wgryźć się w pęd ku-
kurydzy i w jego wnętrzu 
przejść do zawiązków liści 
oraz stożka wzrostu, które 
uszkadzają. Gdyby kukury-
dza szybko rosła, wówczas 
larwy nie zdążyłyby osią-
gnąć tych newralgicznych 
organów, a niekiedy zosta-
łyby samoczynnie wyrzu-
cone przez rośliny z miejsc 
żerowania. W 2015 roku, 
najwięcej uszkodzeń powo-
dowanych przez ploniarkę 
obserwowano w północnych 
regionach kraju, gdzie lokal-
nie nawet do 50% roślin wy-
kazywało objawy żerowania 
szkodnika. Tutaj również 
najłatwiej było spotkać ro-
śliny poważnie uszkodzo-
ne przez larwy tj. z silnie 
poszarpanymi liśćmi oraz 
skarłowaciałe i wybijające 
pędy boczne wskutek uszko-
dzenia stożka wzrostu. Spo-
radycznie spotykano rośliny 
całkowicie zniszczone przez 
larwy. Na południu kraju 
szkodliwość gatunku była 
mniejsza, a poważniejsze 
uszkodzenia roślin dotykały 
tylko lokalnych plantacji. 
Z przeprowadzonych obser-
wacji w różnych regionach 
kraju wynika, że ploniarka 
zbożówka uszkadzała od 
ułamka do niemal 50% ro-
ślin w uprawach, przy czym 
zwykle owad uszkadzał do 
15% roślin. Najbardziej po-
datne na uszkodzenia były 
zwykle odmiany późne 
o powolnym wzroście po-
czątkowym, a najlepiej so-
bie radziły ze szkodnikiem 
odmiany o wcześniejszej 
wegetacji.

W 2015 roku, już drugi 
rok z rzędu zaobserwowano 
w okresie wiosennym wzrost 
znaczenia gospodarczego 
śmietki kiełkówki. Larwy 
tej muchówki szczególnie 
mocno dały się we znaki 
w regionach północnych, 
gdzie lokalnie uszkodziły 
rośliny niechronione zapra-
wą owadobójczą na obsza-
rze nawet ponad 20 ha. Ich 
najliczniejszy pojaw miał 
miejsce na polach prowa-
dzonych w monokulturze, 
które nie zostały zaorane 
jesienią i które bogate były 

w rozkładającą się słomę 
pokukurydzianą. Gnijące 
wiosną resztki pożniwne 
zwabiały samice, które skła-
dały do gleby jaja. Wylęgłe 
z nich larwy żerowały na 
pęczniejących ziarniakach 
kukurydzy, na korzeniach 
siewek oraz w szyjkach ko-
rzeniowych młodych roślin. 
Były odpowiedzialne za 
brak wschodów lub zamie-
ranie siewek. Z uwagi na to, 
że śmietka kiełkówka poja-
wiła się na początku maja 
wykonano z powodzeniem 
przesiewy.

Mając na uwadze możli-
wość pojawienia się zarów-
no ploniarki zbożówki, jak 
i śmietki kiełkówki również 
w 2016 roku zaleca się, aby 
jeszcze w tym roku do-
kładnie rozdrobnić reszt-
ki pożniwne i je głęboko 
przyorać przed nastaniem 
zimy, zwłaszcza jeżeli ku-
kurydza będzie uprawiana 
w monokulturze. Ponadto 
warto rozważyć oddalenie 
nowych zasiewów kuku-
rydzy od zbóż ozimych, 
łąk i pastwisk (miejsc zi-
mowania ploniarki) oraz 
ubiegłorocznych stanowisk 
pokukurydzianych z dużą 
ilością materii organicz-
nej (preferowanych przez 
śmietkę). Jeżeli kukurydza 
będzie wysiewana na gle-
bach zasobnych w materię 
organiczną bądź nawożo-
nych obornikiem należy 
pamiętać o dokładnym przy-
oraniu resztek roślinnych 
oraz zastosowaniu zaprawy 
nasiennej. Ponieważ nadal 
obowiązuje zakaz stosowa-
nia imidachloprydu, stąd też 
do zwalczania ploniarki sto-
suje się zaprawę zawierającą 
metiokarb (odstrasza ptaki). 
Na etapie zamawiania ziarna 
siewnego na nowy sezon we-
getacyjny zaleca się złożyć 
zamówienie u dystrybuto-
ra o sprzedaż ziarniaków 
zabezpieczonych zarówno 
fungicydem, jak również 
i metiokarbem, bądź też 
skorzystać z usługowego 
zaprawienia przez wyspe-
cjalizowane firmy. Wybiera-
jąc odmianę warto zwrócić 
uwagę na tempo jej wzrostu 

początkowego – im jest 
szybsze, tym rośliny lepiej 
będą sobie radziły z atakiem 
ploniarki i śmietki.

Po wycofaniu zapraw 
owadobójczych, brak jakiej-
kolwiek ochrony chemicz-
nej przeciwko szkodnikom 
glebowym tj. drutowcom, 
pędrakom i rolnicom spo-
wodował, że na lokalnych 
plantacjach owady te uszka-
dzały od ułamka do kilku 
procent roślin. W bieżącym 
jednak roku nasilenie ich 
występowania było niskie 
i nie stanowiły poważnego 
zagrożenia. W związku jed-
nak z tym, że najprawdopo-
dobniej w 2016 roku nadal 
nie będzie zarejestrowanych 
preparatów do ich zwalcza-
nia, stąd zaleca się, aby jesz-
cze w tym roku zastosować 
na polach pokukurydzia-
nych rozdrabniacze resztek 
oraz wykonać orkę zimową, 
która mechanicznie zniszczy 
część stadiów zimujących 
wymienionych szkodników. 
Wskazane jest również za-
stosowanie zmianowania, 
gdyż drutowce i pędraki to 
w dużej mierze szkodniki 
stacjonarne przypisane do 
konkretnego pola na okres 
kilku lat. Jeżeli w 2015 roku 
stwierdzono na polu większą 
liczebność szkodników gle-
bowych, a przewidziana jest 
uprawa kukurydzy w mo-
nokulturze, wówczas obok 
zabiegów mechanicznych 
gleby warto zwiększyć do 
10% normę wysiewu ziar-
na, co należy uwzględnić 
przy zamawianiu ziarna 
siewnego.

Ważnymi szkodnikami 
mijającego sezonu wege-
tacyjnego kukurydzy były 
również mszyce oraz wcior-
nastki, które wystąpiły w ca-
łym kraju. Zróżnicowana 
była jednak ich liczebność, 
na co wpłynęła w dużej mie-
rze pogoda i kondycja roślin 
kukurydzy. W przypadku 
mszyc wysokie temperatury 
wywarły wpływ na liczbę 
szczytów liczebności jaką 
rozwijały. Zwykle obserwu-
je się trzy szczyty: w lipcu, 
sierpniu i wrześniu bądź 
październiku. W bieżącym 

roku najprawdopodobniej 
wskutek wysokich tempe-
ratur obserwowano 1 oraz 
2 maksima ich liczebności, 
bez szczytu liczebności 
w sierpniu. Jeden szczyt 
liczebności obserwowany 
w lipcu miał miejsce na tych 
plantacjach, które w później-
szym czasie silnie dotknął 
niedobór wody i doprowa-
dził do zasychania blaszek 
liściowych. Na plantacjach 
na których rośliny pozostały 
zielone do września i paź-
dziernika obserwowano 
późnoletni bądź wczesno-
jesienny szczyt liczebności, 
który był zwykle niższy od 
pierwszego. Na przeważają-
cym obszarze kraju pierw-
sze maksimum liczebności 
mszyc było najliczniejsze 
i determinowane głównie 
przez mszycę czeremcho-
wo-zbożową. Na niektórych 
plantacjach m.in. na Podkar-
paciu obserwowano w tym 
czasie żerowanie kilkuty-
sięcznych kolonii pluskwia-
ków, które istotnie osłabiały 
rośliny i „okradały” z de-
ficytowej wody, co mogło 
prowadzić do bezpośrednich 
strat w plonach.

Obok mszyc również 
i wciornastki wysysały 
soki z tkanek roślin, co do-
datkowo osłabiało rośliny 
w okresie niedoboru wody. 
W ich rozwoju na kukury-
dzy zaobserwowano jeden 
szczyt liczebności, który 
miał miejsce w połowie 
lipca. Z powodu suszy na 
plantacjach wykazujących 
silne niedobory wody liczeb-
ność wciornastków już od 
końca lipca zaczęła gwał-
townie obniżać się, gdyż 
zaczynało im brakować 
pokarmu, a ich żerowanie 
kończyło się w sierpniu 
z powodu zaschnięcia ro-
ślin. Na plantacjach mniej 
dotkniętych przez suszę 
owady te żerowały aż do 
końca września. Na wielu 
plantacjach w okresie lip-
ca dało się zaobserwować 
charakterystyczne przebar-
wienia blaszek liściowych 
powstałe wskutek masowe-
go żerowania wciornastków, 
co dodatkowo obniżało 

powierzchnię asymilacyj-
ną roślin.

W okresie pozbiorczym 
nie ma wielu możliwości 
bezpośredniego wpłynię-
cia na liczebność mszyc 
i wciornastków w kolejnym 
roku. Warto jednak już na 
tym etapie przewidzieć ko-
nieczność zastosowania izo-
lacji przestrzennej plantacji 
od zbóż ozimych, z których 
wiosną mszyce przelatują 
na kukurydzę, a także od 
czeremchy i większych 
użytków trawiastych. Od 
wiosny warto także walczyć 
z chwastami (zwłaszcza jed-
noliściennymi) na oraz wo-
kół przyszłego stanowiska 
uprawy kukurydzy, na któ-
rych mogą wstępnie pojawić 
się niektóre gatunki mszyc.

Bardzo wysokie tempera-
tury oraz brak lub niewielka 
ilość opadów w ciągu lata 
były odpowiedzialne za po-
jaw na kukurydzy przędzior-
ka chmielowca. Pajęczak ten 
wystąpił w dużym nasile-
niu w okolicach Rzeszowa 
zasiedlając lokalnie nawet 
do 100% roślin, niemniej 
niewykluczone, że pojawił 
się w całym kraju, tylko nie 
został poprawnie rozpozna-
ny, bowiem uszkodzenia li-
ści jakie powodował mogły 
być mylone z żerowaniem 
wciornastków. Podobnie 
jak ma to miejsce na plan-
tacjach buraków, również 
i na kukurydzy przędzio-
rek najsilniej zasiedlał pasy 
brzeżne. Z przędziorkiem 
nie można na chwilę obecną 
walczyć chemicznie, stąd 
też celem ograniczenia jego 
pojawu w kolejnym roku za-
leca się stosować poprawną 
agrotechnikę.

Podobnie jak to miało 
miejsce w latach minio-
nych, również i w bieżą-
cym roku najważniejszym 
szkodnikiem kukurydzy 
była omacnica prosowianka. 
Owad ten wystąpił w całym 

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. nadzw. 

Instytut Ochrony Roślin – PIB 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna 
w Rzeszowie

Rok 2015 okazał się bardzo trudny dla producentów kukurydzy.



4 / 2015 r. 13U P R A W A

kraju, niemniej z powodu 
suszy bardzo zróżnicowa-
na była jego szkodliwość. 
Na plantacjach, które już 
w okresie lipca wykazywały 
więdnięcie liści z powodu 
braku wody, szkodnik ten 
składał zwykle mniej jaj, 
stąd też rośliny były słabiej 
uszkadzane w późniejszym 
czasie. Jeżeli jednak masowy 
wylęg gąsienic miał miej-
sce jeszcze przed nastaniem 
poważnej suszy, wówczas 
gąsienice zdążyły na tyle 
uszkodzić tkanki, że pomi-
mo szybkiego zasychania ro-
ślin obserwowano od końca 
sierpnia liczne złomy łodyg. 
Na plantacjach mniej do-
tkniętych niedoborem wody 
szkodliwość gatunku była 
bardzo zróżnicowana – na 
jednych była większa, a na 
innych mniejsza niż w roku 
ubiegłym, na co obok pogo-
dy wpłynęły również inne 
czynniki m.in. podatność 
odmiany, termin siewu, 
zastosowane uproszczenia 
agrotechniczne, a także 
metody pośredniego i bez-
pośredniego zwalczania. 
Z wykonanych obserwacji 
wynika, że na południu 
kraju, szkodnik uszkadzał 
zwykle do 40% roślin, a tyl-
ko lokalnie do 60–80%. 
W Polsce środkowej spoty-
kano lokalnie plantacje (nie 
dotknięte poważnie przez 
suszę), na których omacni-
ca prosowianka uszkodziła 
do 60% roślin. Rekordową 
niemal szkodliwość gatunku 
odnotowano na Podkarpaciu, 
gdzie na wielu plantacjach 
gąsienice uszkadzały ponad 
80% roślin, a lokalnie było 
to nawet 100%. W porówna-
niu do roku wcześniejszego 
znacząco w tej części kraju 
wzrosła liczba złomów łodyg 
poniżej kolby. Rok 2015 wy-
kazał również, że zwykle 
podatne odmiany wczesne 
były silniej uszkadzane przez 

gąsienice aniżeli odmiany 
o późniejszej wegetacji, 
w tym dysponujące cechą 
„stay green”. W związku ze 
zróżnicowaną kondycją ro-
ślin wynikającą z wpływu 
pogody oraz zróżnicowaną 
szkodliwością gatunku nie-
kiedy rezygnowano z zabie-
gów chemicznego zwalczania 
gąsienic z powodów ekono-
micznych. Tam gdzie zasto-
sowano ochronę chemiczną 
w oparciu o przestrzeganie 
zaleceń temperaturowych 
uzyskiwano bardzo dobre 
efekty zwalczania szko-
dnika. W bieżącym roku 
również walka biologiczna 
z zastosowaniem kruszynka 
cechowała się na większości 
plantacji wysoką skuteczno-
ścią o ile terminowo wyłożo-
no kruszynka. Z racji tego, 
że działanie jajobójcze kru-
szynka jest najaktywniejsze 
od końca czerwca do drugiej 
połowy lipca, stąd też zdą-
żył on przed nadejściem po-
ważniejszej suszy zniszczyć 
znaczną część jaj omacnicy.

Mając na uwadze duże 
znaczenie gospodarcze 
omacnicy prosowianki, już 
po zbiorach plonów można 
przystąpić do jej bezpo-
średniego zwalczania, co 
pozwoli obniżyć liczeb-
ność szkodnika w kolejnym 
roku. Można tego dokonać 
poprzez dokładne rozdrob-
nienie resztek pożniwnych 
i ich głębokie przyoranie 
jeszcze przed nastaniem 
zimy. W ten sposób można 
na danym polu zniszczyć 
nawet do 70% przygo-
towanych do zimowania 
gąsienic. Dużym błędem 
jest pozostawianie nieza-
oranych ściernisk do wio-
sny, co znacząco zwiększa 
przeżywalność szkodnika, 
w tym sprzyja przezimowa-
niu grzybów z rodzaju Fusa-
rium. W okresie zimowym 
należy również zastanowić 

się nad doborem odmiany do 
uprawy w nowym sezonie 
wegetacyjnym. Spośród wie-
lu dostępnych odmian nale-
ży wybierać te, które łączą 
w sobie wysoką plenność 
z mniejszą podatnością na 
omacnicę prosowiankę.

Gatunkiem, k tóry 
w 2015 roku zwiększył 
swoją liczebność jest ston-
ka kukurydziana. W bada-
niach IOR stwierdzono, że 
pomimo suszy i wysokich 
temperatur chrząszcze tego 
gatunku na południu kraju 
odławiały się w bardzo du-
żych liczebnościach, wyż-
szych niż w latach ubiegłych. 
Również sygnały płynące 
od rolników gospodaru-
jących w tej części kraju 
wskazują, że na monokul-
turach zaczyna stopniowo 
wzrastać liczebność stonki. 
Ponieważ nie jest już pro-
wadzony ogólnokrajowy 
monitoring występowania 
tego gatunku przez PIORiN, 
stąd nie wiadomo w jakich 

województwach aktualnie 
występuje. Zważywszy, że 
w 2013 roku owad zasiedlał 
11 województw, jest wyso-
kie prawdopodobieństwo, 
że poszerzył obszar swojego 
występowania.

Okres pozbiorczy ku-
kurydzy to podobnie jak 
w przypadku omacnicy pro-
sowianki dobry moment na 
wstępne działania służące 
ograniczeniu populacji ston-
ki kukurydzianej. Rozdrab-
nianie resztek pożniwnych, 
głęboka orka zimowa oraz 
zastosowanie zmianowania 
to skuteczne sposoby walki 
z tym szkodnikiem, który 
zagraża głównie planta-
cjom prowadzonym w mo-
nokulturze (tutaj występują 
larwy – najgroźniejsze sta-
dium rozwojowe). W okre-
sie promowania w Polsce 
uprawy soi należy pamiętać 
jednak o tym, żeby unikać 
uprawy tej rośliny bezpo-
średnio przed lub zaraz po 
kukurydzy. Ma to na celu 
zapobiec rozmnażaniu się 
stonki, której larwy przy-
stosowały się do żerowania 

również na soi.
Tegoroczne warunki pogo-

dowe były także czynnikiem 
współodpowiedzialnym za 
pojaw w Polsce słoneczni-
cy orężówki, która naleciała 
na obszar kraju z południa 
kontynentu lub z Afry-
ki Północnej. Szkodnika 
stwierdzono na kukury-
dzy w południowej części 
kraju, niemniej możliwe, 
że wystąpił i w innych re-
gionach tylko nie został po-
prawnie zidentyfikowany, 
gdyż często jego gąsienice są 
mylone z piętnówkami i rol-
nicami. Liczebność gąsienic 
słonecznicy nie była duża, 
gdyż uszkadzały one zwykle 
pojedyncze kolby wyjada-
jąc z nich miękkie ziarniaki 
w okresie od końca lipca/po-
czątku sierpnia aż do połowy 
września. Owad ten w wa-
runkach polowych nie jest 
w stanie przezimować, gdyż 
zimy z temperaturami poni-
żej –10°C to uniemożliwiają. 
Jednak ostatnimi czasy zimy 
stają się łagodniejsze, warto 

więc dołożyć starań i wyko-
nać jesienne rozdrabnianie 
resztek pożniwnych kuku-
rydzy oraz głęboką orkę, co 
pozwoli mechanicznie znisz-
czyć poczwarki znajdujące 
się w glebie lub wydobyć 
je na powierzchnię, gdzie 
będą narażone na wrogów 
naturalnych oraz czynniki 
pogodowe.

Obok wymienionych 
gatunków szkodników na 
plantacjach kukurydzy 
można było spotkać wiele 
innych, ale ich nasilenie 
było zwykle niewielkie. 
Lokalnie wyższą tylko 
szkodliwością odznaczały 
się zwierzęta łowne, które 
stały się w ostatnich latach 
poważnym zagrożeniem dla 
niektórych plantacji. Ogra-
niczanie ich szkodliwości 
stało się utrudnione, gdyż 
do dotychczas stosowanych 
repelentów zwierzęta się 
przyzwyczaiły, a pastuchy 
elektryczne nie zawsze są 
w stanie zapobiec ich wtar-
gnięciu w łan kukurydzy.

Liść uszkodzony przez wciornastki (fot. Bereś)

Liść z przebarwieniami - efekt żerowania przędziorka chmie-
lowca (fot. Bereś)

Mszyce (fot. Bereś)

Omacnica prosowianka 
(fot. Bereś)

Roślina uszkodzona 
przez ploniarkę zbożówkę 
(fot. Bereś)

Stonka kukurydziana (fot. Bereś)
Słonecznica orężówka 
(fot. Bereś)

Złomy łodyg - efekt żerowania omacnicy prosowianki 
(fot. Bereś)
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Czy zabraknie nasion kukurydzy 
do siewu w sezonie 2016?

W ostatnich 4. latach ku-
kurydza była uprawiana na 
powierzchni ponad 1 miliona 
hektarów. Około 60% tej po-
wierzchni było przeznaczone 
do uprawy kukurydzy na ziar-
no, a około 40% na kiszonkę 
z całych roślin. O ile uprawa 
kukurydzy na kiszonkę pozo-
staje na stabilnym poziomie 
około 450 tysięcy hektarów, 
to powierzchnia uprawy ku-
kurydzy na ziarno podlega 
pewnej fluktuacji związa-
nej z cenami ziarna. Jednak 
w ostatnich latach jest to pro-
dukcja na powierzchni około 
650 tysięcy hektarów. Prawie 
dwukrotny wzrost powierzch-
ni kukurydzy na ziarno datuje 
się od 2012 roku, w wyniku 
wymarznięcia 30% zbóż 
ozimych i rzepaku w sezo-
nie 2011/2012. Faktem jest, 
że ziarno kukurydzy, obok 
ziarna pszenicy i rzepaku, 
które są produktami han-
dlowymi, jest głównym źró-
dłem środków finansowych 
z produkcji roślinnej dla go-
spodarstw rolnych. Średnie 
plony ziarna i kiszonki były 
o 60% niższe w porównaniu 
z sezonem 2015. W wielu 
przypadkach zbiór kukury-
dzy okazał się nieopłacalny. 
Prawdopodobnie zebrano nie 
więcej niż 1-1.5 mln ton ziarna 
kukurydzy, wobec 3-3,5 mln 
ton w poprzednim sezonie. 
Także ceny na ziarno kuku-
rydzy były i w dalszym ciągu 
pozostają na niskim poziomie, 
niepokrywającym kosztów 

produkcji nawet w „nor-
malnym” roku dla uprawy 
kukurydzy. Agencja Rynku 
Rolnego prognozuje wzrost 
cen na zboża, ale nie wcześniej 
niż od marca 2016. Ziarno ku-
kurydzy przy zbiorach z bieżą-
cego sezonu osiągnęło bardzo 
niski poziom wilgotności, bar-
dzo często, poniżej 20%, co 
dotychczas nigdy nie miało 
miejsca. Wilgotność ziarna 
jednak nie była skorelowana 
z liczbą FAO, która wyznacza 
poziom wczesności odmian. 
Niska wilgotność ziarna obni-
żyła znacząco koszty suszenia, 
które na ogół stanowią 1/3 cał-
kowitych kosztów produkcji.

W uprawie na kiszonkę, 
która jest podstawową paszą 
energetyczną i objętościową 
w produkcji mleka i mięsa wo-
łowego, susza spowodowała 
bardzo duże straty. W wielu 
uprawach nie wykształciły się 
kolby, albo były one bardzo 
słabo wykształcone. Z takiej 
kukurydzy nie dało się zro-
bić kiszonki o korzystnych 
parametrach żywieniowych. 
Jej skarmianie nie pozwoli 
na uzyskanie dobrych efek-
tów produkcyjnych. Ponadto 
poważnie naruszona została 
baza paszowa w tych gospo-
darstwach, które nie produ-
kują kiszonki „na zapas”, 
tylko na bieżące potrzeby. 
Gospodarstwa te zmuszone 
były dokonać zakupów ku-
kurydzy na kiszonkę „na 
pniu”, płacąc za jeden hektar 
4-5 tysięcy złotych, a w wielu 

przypadkach jeszcze więcej. 
Była to kukurydza z docelo-
wym przeznaczeniem na ziar-
no. Bez trudu można też było 
sprzedać mokre ziarno, prosto 
od kombajnu, którego ceny 
wzrosły do 500 zł. Początkowo 
ceny tego ziarna kształtowały 
się na poziomie około 350 zł.

Jakie zatem decyzje podej-
mą producenci kukurydzy na 
sezon 2016?. Na pewno ko-
nieczne będzie odbudowa-
nie produkcji na kiszonkę, 
co zapewnie zwiększy areał 
przeznaczony na ten kierunek 
użytkowania. Trudno prze-
widzieć jakie będą tenden-
cje w uprawie kukurydzy na 
ziarno. Susza objęła szereg 
krajów europejskich. Spadła 
również produkcja w krajach 
basenu Morza Czarnego. Może 
to wpłynąć na wzrost cen ziar-
na kukurydzy w następnym 
sezonie. W poprzednich la-
tach rozwinął się też eksport 
nadwyżek ziarna kukurydzy. 
Zapotrzebowanie rynku we-
wnętrznego również jest duże, 
gdyż Polska jest dużym produ-
centem drobiu w Europie i na 
Świecie. Można więc oczeki-
wać, że powierzchnia uprawy 
kukurydzy na ziarno utrzyma 
się na dotychczasowym pozio-
mie, zwłaszcza że warunki do 
siewu zbóż ozimych i rzepaku 
były niekorzystne.

Wobec dużej produkcji 
nasion w 2014 roku, główni 
producenci obniżyli znacząco 
obszar upraw kukurydzy na-
siennej. Susza bardzo dotknęła 
również uprawy nasienne. Dla 
przykładu w Polsce, ale rów-
nież w innych krajach, wypro-
dukowano mniej niż połowę 
nasion niż w 2015 roku. Nasio-
na z polskich firm hodowlano 
nasiennych (głównie Hodowla 
Roślin Smolice, a także Mało-
polska Hodowla Roślin) mają 
35-40% udziału w rynku na-
sion kukurydzy. Poza bieżącą 
produkcją, są jeszcze zapasy, 
ale w krajach które są główny-
mi producentami i eksportera-
mi nasion w Europie, zostaną 

one raczej przeznaczone na 
potrzeby wewnętrzne. W tej 
sytuacji może nam grozić 
deficyt nasion kukurydzy 
do siewu w sezonie 2016. Na 
pewno deficyt nasion wystą-
pi w wielu odmianach, które 
mają duży udział w uprawie na 
ziarno i na kiszonkę. Pomimo 
bardzo dużej liczby odmian 
kukurydzy na polskim rynku, 
zarówno do uprawy na ziar-
no jak i na kiszonkę, podaż 
nasion wielu z nich będzie 
bardzo ograniczona. Jakkol-
wiek, w wielu przypadkach 
firmy hodowlano-nasienne są 
na etapie przygotowania ofert 
odmianowych i cenowych, 
nadal nieznane są ostatecz-
ne wyniki produkcji. Nasiona 
w dalszym ciągu są przed-
miotem suszenia, omłotów, 
czyszczenia, zaprawiania i pa-
kowania w jednostki siewne. 
Zapewne, pełne oferty pojawią 
się w połowie listopada, naj-
później na początku grudnia. 
Jednak już teraz warto podjąć 
decyzje produkcyjne i myśleć 
o zabezpieczeniu nasion do 
ich realizacji.

Do dyspozycji producentów 
kukurydzy pozostają nasiona 
odmian wpisanych do Krajo-
wego Rejestru w Polsce i na-
siona odmian wpisanych do 
tzw. katalogu wspólnotowego, 
czyli zarejestrowane w innych 
krajach Unii Europejskiej. 
W tym ostatnim przypadku, 
spośród ponad 4,5 tysiąca od-
mian, dotyczy to tylko tych, 
które ze względu na poziom 
wczesności są przydatne do 
uprawy w Polsce (o liczbie 
FAO do 290). Odmiany ku-
kurydzy są dostosowane do 
różnych kierunków użytkowa-
nia (kukurydza na ziarno i na 
kiszonkę z całych roślin) i do 
rejonów uprawy zróżnicowa-
nych pod względem warunków 
klimatycznych: odmiany wcze-
sne - FAO do 220, odmiany 
średniowczesne - FAO 230-
250 i odmiany średniopóź-
ne - FAO 260-290. Odmiany 
również są zróżnicowane pod 

względem wymagań glebo-
wych. Głównym źródłem są 
odmiany, sprawdzone pod 
względem cech gospodar-
czych w badaniach COBO-
RU i wpisane do Krajowego 
Rejestru. W Krajowym Re-
jestrze (stan na 30 czerwca 
2015) jest 159 odmian kuku-
rydzy, 98 zarejestrowanych 
do uprawy na ziarno, 48 do 
uprawy na kiszonkę z całych 
roślin, oraz 13 ogólnoużytko-
wych, do uprawy na ziarno i na 
kiszonkę. Wśród zarejestrowa-
nych 22 to odmiany wczesne, 
92 odmiany średniowczesne 
i 44 odmiany średniopóźne. 
Odmiana P0746 o liczbie 
FAO 320 (bardzo późna) jest 
przeznaczona na kiszonkę 
do produkcji biogazu. Wśród 
159 odmian, jest 41 polskich, 
w tym 37 z Hodowli Roślin 
Smolice i 4 z Małopolskiej 
Hodowli Roślin. Poza polską 
hodowlą znaczącą rolę na na-
szym rynku odgrywają czoło-
we firmy zagraniczne: Pioneer, 
KWS, Limagrain, Syngenta, 
Euralis, Monsanto, Maisadour, 
Saatbau, RAGT, Dow Agro-
Sciences oraz kilka innych 
firm. W Krajowym Rejestrze 
odmian kukurydzy następują 
korzystne zmiany. Wycofywa-
ne są przez hodowle, lub przez 
COBORU, odmiany starsze 
lub te, których wygasa okres 
rejestracji, o gorszych cechach 
użytkowych. Corocznie jest 
wpisywanych kilkanaście od-
mian nowych. W połowie lute-
go 2016 roku jest przewidziana 
rejestracja kolejnych odmian, 
których nasiona również będą 
dostępne w nowym sezonie. 
Przy wyborze odmian nale-
ży zwracać uwagę na rok ich 
rejestracji. Odmiany nowsze 
wnoszą wyższy poziom po-
tencjału plonowania i innych 
ważnych cech rolniczych, jed-
nakże ceny ich nasion są na 
ogół wyższe. Niemal wszyst-
kie firmy zagraniczne, które 
mają odmiany wpisane do 
Krajowego Rejestru, oferu-
ją na polskim rynku również 

nasiona licznych, własnych 
odmian ze wspólnotowego 
katalogu. Wśród firm, które 
oferują nasiona wyłącznie lub 
prawie wyłącznie ze wspólno-
towego katalogu są między 
innymi: Saaten-Union, Oseva 
Polska, Caussade i Farmsaat. 
Poza firmami hodowlano-na-
siennymi, bogatą ofertę nasion 
z katalogu europejskiego, tak-
że na zasadach wyłączności 
niektóre odmiany z Hodowli 
Roślin Smolice, oferują firmy 
handlowe. Wśród firm handlo-
wych oferujujących nasiona 
zagraniczne i (lub) polskie 
na naszym rynku są między 
innymi: Chemirol, Procam, 
Osadkowski SA, FN Agro, 
Dalgety Agra Polska, Ka-
zgod, Polskie Składy Nawozo-
we, Agrolok Golub Dobrzyń, 
AgroPol „Wojciech Białecki”, 
Adler Agro, Agro Efekt Syców, 
PHU Sumi Agro i szereg in-
nych podmiotów handlowych.

Czym zatem kierować się 
przy wyborze odmian na ziar-
no i na kiszonkę?. W przy-
padku odmian z Krajowego 
Rejestru można wziąć pod 
uwagę wyniki Porejestro-
wego Doświadczalnictwa 
Odmianowego, publiko-
wane w wydawnictwach 
COBORU. Część odmian 
z katalogu wspólnotowe-
go jest przedmiotem oceny 
wartości gospodarczej, pro-
wadzonej przez COBORU 
w doświadczeniach rozpo-
znawczych. Firmy prowadzą 
także własne doświadczenia, 
których wyniki publikują we 
własnych katalogach i na stro-
nach internetowych.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
- Państwowy Instytut 

Badawczy 
w Radzikowie

Z powodu dotkliwej suszy, nie notowanej od co najmniej kilkudziesięciu lat, 
producenci kukurydzy niemal w całej Polsce ponieśli dotkliwe straty.
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Uprawa gleby pod zasiew 
kukurydzy po kukurydzy

Uprawiana w monokul-
turze będzie dobrze plo-
nowała jeżeli bezpośrednio 
po jej zbiorze wykonywa-
na będzie uprawa pożniwna 
i orka przedzimowa.

Zagospodarowanie 
resztek pożniwnych

Uprawa pożniwna roz-
poczyna każdy nowy proces 
agrotechniczny i ma wpływ 
na skuteczność kolejnych 
zabiegów oraz poziom i ja-
kość przyszłych plonów. 
Sposób uprawy ściernis-
ka po zbiorze kukurydzy, 
będzie uzależniony od ilości 
pozostałych na polu resz-
tek. W przypadku zbioru na 
kiszonkę pozostaje typowe 
ściernisko, które może mieć 
różną wysokość. Standar-
dowo, kukurydza jest ści-
nana na wysokości drugiego 
kolanka, czyli około 20 cm 
nad ziemią. Obecnie, coraz 
częściej rolnicy świadomie 
zwiększą wysokość kosze-
nia kukurydzy na kiszonkę 
w celu uzyskania paszy 
o większej wartości ener-
getycznej. Pozostają wtedy 
na polu najmniej wartościo-
we i twarde części łodyg, 
które przed wykonaniem 
uprawy należy zagospo-
darować. O ile niskie ścier-
nisko nie stwarza większych 
problemów podczas uprawy 
pożniwnej lub bezpośred-
niego przyorywania, to 
wysokie należy dokładnie 
rozdrobnić, a następnie 
wymieszać z glebą. Do 
rozdrabniania wysokiego 
ścierniska można użyć 
rozdrabniaczy bijakowych 
lub sadowniczych rozdrab-
niaczy gałęzi z wirnikami 
o pionowych osiach obrotu. 
Rozdrabniacze zapewnia-
ją dokładne rozdrobnienie 
łodyg zarówno wzdłuż jak 
i w poprzek włókien i równ-
omiernie rozrzucą resztki 
na powierzchni pola.

Po zbiorze kukurydzy 

na ziarno lub CCM, na 
polu pozostaje duża ilość 
resztek pożniwnych - 
łodygi z liśćmi, rdzenie 
kolbowe oraz liście okry-
wowe kolb. Plon słomy 
kukurydzianej po omłocie 
kombajnem w zależności 
od uprawianej odmiany 
może wynosić od kilku do 
kilkudziesięciu t/ha. Dlate-
go też, słomę kukurydzianą 
najlepiej jest dokładnie 
rozdrobnić podczas zbioru 
urządzeniami będącymi 
na wyposażeniu adapt-
erów obrywających kolby. 
Najczęściej są to rozdrab-
niacze nożowe o pionowej 
osi obrotu. W przypadku 
gdy po zbiorze ziarna, na 
polu pozostały nierozdrob-
nione łodygi kukurydzy, to 
należy przed przyoraniem 
je rozdrobnić. Przyorywan-
ie resztek pożniwnych daje 
możliwość wzbogacenia gle-
by w substancję organiczną, 
co w przypadku gospo-
darstw specjalizujących się 
tylko w produkcji roślinnej 
jest bardzo korzystne. Po-
lepszeniu ulegają właściwoś-
ci fizyczne gleby poprzez 
zwiększenie jej pojemności 
wodnej. W wyniku dokład-
nego rozdrobnienia ścier-
niska i przyorania resztek 
pożniwnych kukurydzy, 
zniszczeniu ulegają zi-
mujące w nich szkodniki 
(do około 80% omacnicy 
prosowianki).

Rozdrobnić 
resztki pożniwne 
przed uprawą

Najważniejszym warunk-
iem dobrego przykrycia 
resztek pożniwnych jest 
pocięcie ich na krótką 
sieczkę oraz równomierne 
rozrzucenie po powierzchni 
pola. Łodygi wraz z liśćmi 
powinny być rozdrobnione 
na odcinki o długości nie 
większej niż 10 cm, jed-
nocześnie należy pamiętać, 

by wysokość pozostawia-
nego ścierniska nie prze-
kraczała 20 cm. Następnie 
po wysianiu nawozu azoto-
wego resztki pożniwne 
należy wymieszać z glebą 
do głębokości około 15 cm 
w celu zapewnienia do-
brego dopływu powietrza 
oraz dostępu do wilgoci 
z głębszych warstw gle-
by. Głębsze wymieszanie 
lub przyoranie słomy na 
glebach ciężkich będzie 
wpływało niekorzystnie 
na przebieg jej rozkładu, 
z powodu niewystarczające-
go dostępu powietrza (tlenu) 
do jej głębszych warstw. Na 
glebach zakwaszonych, roz-
kład słomy również może 
przebiegać wolniej. Nato-
miast na glebach lekkich 
(piaszczystych) na których 
też jest uprawiana kukury-
dza, po przyoraniu resztek 
głębiej niż na 15 cm, ich 
rozkład będzie przebiegał 
prawidłowo, ze względu na 
dobry dostęp powietrza. Do 
rozdrobnienia mniejszych 
ilości suchej słomy kukury-
dzianej z równoczesnym jej 
wymieszaniem można też 
(ale z gorszym skutkiem) 
wykorzystać ciężkie brony 
talerzowe, którymi należy 
pracować dwukrotnie na 
uprawianym polu.

Przyspieszyć rozkład 
resztek pożniwnych

Prawidłowy i najszybszy 
rozkład słomy kukuryd-
zianej będzie wtedy, gdy 
pocięte i równomiernie 
rozrzucone po powierzch-
ni resztki pożniwne zostaną 
dobrze wymieszane  z wi-
erzchnią warstwą gleby 
a następnie po częściowym 
jej rozłożeniu przyorane 
pługiem. Zagospodarow-
anie resztek powinno być 
wykonane jak najszybciej 
po zbiorze, ponieważ im 
dłuższy będzie okres ich 
rozkładu po wymieszaniu 

z glebą, tym więcej skład-
ników będzie dostępnych 
dla roślin w kolejnym 
roku. Decydujący wpływ 
na przebieg rozkładu sło-
my kukurydzianej ma jej 
skład chemiczny, a przede 
wszystkim stosunek węg-
la do azotu. W słomie 
kukurydzianej stosunek 
ten wynosi przeciętnie 
50-60:1 i jest zróżnicowa-
ny. W liściach kukurydzy 
stosunek C:N wynosi około 
38:1, w łodygach odpow-
iednio 76:1, a w osadkach 
kolbowych aż 100:1, co 
skutkuje najdłuższym ich 
rozkładem. W związku 
z tym, zalecane jest wysi-
ewanie nawozu azotowe-
go na powierzchnię pola 
z rozdrobnioną słomą, lub 
opryskiwanie jej roztworem 
RSM. Zastosowane nawoże-
nie powinno poprawić 
stosunek C:N do poziomu 
około 20:1, co zapewni 
prawidłowy rozkład resztek 
pożniwnych. W przełożeniu 
na ilość nawozu azotowego 
w czystym składniku należy 
wysiewać przeciętnie w za-
leżności od zasobności gle-
by od 0,5 do 1,4 kg N na 
100 kg słomy.

Zamontować dodatkowe 
wyposażenie na pługu

Ostatnim zabiegiem do 
wykonania w okresie jesi-
ennym będzie zaoranie pola 
przed zimą. Bezpośrednio 
przed wykonaniem orki, 
można wykonać pod-
stawowe nawożenie fos-
forowo-potasowe, lub tylko 
potasowe (jeżeli siew jest 
realizowany z nawożeniem 
startowym) co ograniczy 
wiosną liczbę przejazdów 
po polu, a tym samym 
nadmierne ugniatanie gle-
by. Pługi do przyorywania 
wymieszanych z wierzch-
nią warstwą gleby resz-
tek pożniwnych powinny 
być wyposażone w listwy 

dokładające, wyprofilo-
wane po linii śrubowej, 
montowane na odkładni-
cy przed słupicą korpusu, 
gdyż ułatwiają odkładanie 
skiby i jednocześnie zapo-
biegają zawieszaniu się na 
nim nierozdrobnionych 
łodyg. Montowanie listew 
dokładających - przedłuża-
jących odkładnicę, sprzyja 
lepszemu kruszeniu skiby 
i zapewnia dokładniejsze 
przykrywanie resztek. 

W celu dobrego przykry-
cia dużej ilości resztek 
pożniwnych, można też 
zwiększyć szerokości skib 
w pługu i założyć (jeżeli jest 
to możliwe) przedpłużki. 
Zmniejszone zostanie wt-
edy ryzyko zapychania się 
zespołów roboczych pługa. 
Orkę pola dobrze będzie też 
wykonać pługiem z odkład-
nicami śrubowymi, które 
dokładnie przykrywają resz-
tki pożniwne.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań

Kukurydza, która dobrze toleruje uprawę po sobie, nie reaguje nadmiernym 
spadkiem plonu przy uprawie na tym samym stanowisku przez okres kilku lat.
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