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Wykorzystaj szansę: Korzystne rabaty za zamówienie do 15.03.2016 
Specjalnie dla członków PIONEER BUSINESS CLUB

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

Zakup i skorzystaj

GRATIS
plecak

Każdy klient, który zamówi min. 7 jednostek nasion kukurydzy 
(80.000 nasion) i przystąpi do Pioneer Business Club otrzyma plecak 
turystyczny. Można otrzymać tylko 1 sztukę niezależnie od ilości 
zamówionych opakowań powyżej 7 jednostek.
PIONNER BUSINESS CLUB jest otwarty dla wszystkich, którzy dokonują 
zakupów firmy Pioneer ( nasiona kukurydzy, rzepaku i inokulanty) 
i przystąpia do klubu. Członkowie klubu, którzy zakupią w 2016 
produkty Pioneer’a za ogólna wartość ponad 10.000 PLN skorzystają z 
systemu rabatowego.

Pioneer Hi-bred Northern Europe 
Sales Division GmbH Oddział w  Polsce 
ul. Wybieg 6, 61-315 Poznań
tel. 61 816 20  68, fax. 61 657 19 51
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TECHNOLOGIA 
KUKURYDZY MIESZAŃCÓW

TOLERANCYJNYCH 
                      NA NIEDOBORY WODY

„Srebrny Inżynier”

Roman Warzecha, doktor 
inż. nauk rolniczych, pra-
cownik Instytutu Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin – Pań-
stwowego Instytutu Badaw-
czego w Radzikowie, znalazł 
się wśród laureatów plebiscytu 
czytelników Przeglądu Tech-
nicznego „Złoty Inżynier”. 
W tym plebiscycie wyróż-
niono, w różnych kategoriach, 
25 inżynierów, a wśród nich 
3 przedstawicieli instytutów 

badawczych. 
Wręczenie dyplomów i oko-

licznościowych statuetek, 
odbyło się w dniu 9 marca 
2016, podczas uroczystej gali 
w siedzibie Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej. Prezes 
FSNT-NOT, Ewa Mańkie-
wicz–Cudny, w trakcie otwar-
cia uroczystości, stwierdziła, 
że „ideą plebiscytu Przeglądu 
Technicznego jest promowanie 
dokonań polskich inżynierów 

oraz popularyzacja wybitnych 
twórców techniki, którzy przy-
czyniają się do konkurencyj-
ności polskiej gospodarki.”

Roman Warzecha – „srebrny 
inżynier”, z rolnictwem jest 
związany od urodzenia. Po-
nadto jest absolwentem Aka-
demii Rolniczej w Lublinie, 
Wydział Rolniczy, specja-
lizacja Genetyka i Hodow-
la Roślin.Całe swoje życie 
zawodowe związał z IHAR 

w Radzikowie, gdzie wyko-
nał pracę doktorską: „Badania 
genetyczno-cytologiczne mę-
skojałowego spontanicznego 
mutanta żyta Secale cereale 
L.” W Instytucie pracuje na 
stanowisku Kierownika Pra-
cowni Kukurydzy i Pszenżyta.

Przedmiotem jego zainte-
resowań naukowych są dwa 
strategiczne dla polskiego 
rolnictwa gatunki roślin: ku-
kurydza i pszenżyto. Główny 

autor lub współautor 4. odmian 
mieszańcowych (F1) kukury-
dzy: Ela, Ewa, Oleńka, Ka-
sia. Jako członek zespołu 
hodowców, wyróżniony na-
grodą ministra rolnictwa za 
wyhodowanie i wdrożenie do 
praktyki wczesnych odmian 
kukurydzy. Prowadzone ba-
dania dotyczą głównie hete-
rozji kukurydzy, pszenżyta, 
pszenicy i żyta. Interesują 
go również prace związane 

z ulepszeniem nasiennictwa 
kukurydzy.

Współpracuje z Ośrodkami 
Doradztwa Rolniczego i inny-
mi organizacjami z otoczenia 
rolnictwa.

Jest autorem kilkuset publi-
kacji o charakterze popular-
no-naukowym, dotyczących 
najnowszych technologii w za-
kresie kukurydzy i zbóż, pu-
blikowanych w czasopismach 
rolniczych. Autor licznych 
artykułów w miesięczniku 
Raport Rolny. Konsultant na-
ukowy oraz autor wielu tek-
stów w kwartalniku „Uprawa 
Kukurydzy”.

Dr Roman Warzecha uważa, 
że „praca rolnika, to najcen-
niejsza praca na ziemi”. 

Redakcja Raportu Rolnego

R E K L A M A

Dr Roman Warzecha wyróżniony honorowym tytu-
łem „Srebrnego Inżyniera 2015” w kategorii Nauka 



2 / 2016 r.2

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

„Oto pakiet środków, 
które mogą wywrzeć istot-
ny, pozytywny wpływ na 
europejskie rynki rolne. Ter-
az musimy dać szansę tym 
nowym przepisom, aby mogły 
zadziałać”.

Komisja Europejska ogłasza 
dodatkowy pakiet nadzwy-
czajnych środków, który ma 
wesprzeć rolników w UE przy 
pomocy wszelkich dostępnych 
narzędzi wspólnej polityki 
rolnej (WPR), zabezpiecza-
jąc przy tym funkcjonowanie 
unijnego rynku wewnętrznego.

Zdając sobie sprawę, jak 
długo już trwa obecny głęboki 
kryzys w rolnictwie, a także 
biorąc pod uwagę znaczne 
wysiłki państw członkows-
kich, które usiłują wesprzeć 
swoich rolników, Komisja 
proponuje kolejny pakiet is-
totnych środków.

Komisarz Hogan przedstaw-
ił ministrom rolnictwa państw 
Unii Europejskiej szereg środ-
ków uzupełniających pak-
iet pomocowy z września 
ubiegłego roku o wartości 
500 mln euro. W ten sposób 
Komisja pragnie pokazać 
swoje pełne zaangażowanie 
we wsparcie dla europejskich 
rolników.

„Jestem gotowy na to, by 
w interesie unijnych rolników 
wykorzystać wszystkie instru-
menty, które dał nam do dys-
pozycji ustawodawca, zarówno 
krótko-, jak i długoterminowo. 
Udzielając rolnikom bez-
pośredniej pomocy, musimy 
dobrać narzędzia i działania 
w taki sposób, by mogli oni 
oprzeć się skutkom niestabilnej 
sytuacji. Przedstawiłem dziś 
kompleksową propozycję, która 
obejmuje wszystko, co może-
my zrobić przy uwzględnieniu 
obowiązujących nas ograniczeń 
prawnych i budżetowych. Je-
stem zdania, że środki te, po 
pełnym wdrożeniu pakietu 
solidarnościowego z września 
ubiegłego roku, mogą wywrzeć 
istotny, pozytywny wpływ na 
europejskie rynki rolne. Powin-
niśmy teraz dać szansę tym 
nowym przepisom, aby mogły 
zadziałać”, powiedział komis-
arz Hogan na posiedzeniu Rady 
Ministrów ds. Rolnictwa.

W czasach, w których 

musimy borykać się z licznymi 
sytuacjami kryzysowymi 
i ograniczeniami budże-
towymi, Komisja przeznaczyła 
ponad 1 mld euro w okresie 
ponad dwóch lat, w tym pak-
iet pomocy z września 2015 r. 
o wartości 500 mln euro. Sto-
imy u boku naszych rolników, 
a poprzez wdrażanie na co dz-
ień wspólnej polityki rolnej 
i zastosowanie nadzwycza-
jnych środków w pełni wspi-
eramy utrzymanie naszego 
modelu rolnictwa.

Uruchomione dziś środki 
są bardzo elastyczne, tak by 
państwa członkowskie mogły 
je jak najlepiej wykorzystać 
w zależności od sytuacji 
w danym kraju. Nowy pak-
iet wsparcia dotyczy przede 
wszystkim produktów mlec-
znych, wieprzowiny, owoców 
i warzyw.

Poniżej pokrótce przedsta-
wiamy propozycje omawiane 
na posiedzeniu.

Stosowanie dobrowol-
nego zarządzania podażą 
(art. 222)

Komisja udostępni na pew-
ien czas możliwość zawierania 
przez organizacje producentów, 
organizacje międzybranżowe 
i spółdzielnie w sektorze mlec-
zarskim dobrowolnych poro-
zumień dotyczących produkcji 
i podaży. Taką możliwość prze-
widuje art. 222 rozporządze-
nia ustanawiającego wspólną 
organizację rynków rolnych. 
Jest to rozwiązanie specyficzne 
dla sektora rolnego, które 
można stosować w przypad-
ku występowania poważnych 
zakłóceń na rynku. Komisja 
uznała, że w obecnej sytuacji 
w sektorze mleczarskim spełni-
one są rygorystyczne warunki 
zastosowania tego artykułu. 
Jest to środek nadzwyczajny, 
który musi być stosowany 
tak, by zabezpieczyć funkc-
jonowanie rynku wewnętrz-
nego. Został on wprowadzony 
przez ustawodawcę w ramach 
reformy WPR w 2013 r., lecz 
do tej pory jeszcze z niego 
korzystano.

Tymczasowe zwiększenie 
pomocy państwa

Komisja weźmie pod uwagę 
wydanie czasowej zgody na 
pomoc państwa, w ramach 

której państwa członkowskie 
mogłyby przyznać do 15 tys. 
euro rocznie na jednego rol-
nika. Do tego wsparcia nie 
miałby zastosowania pułap 
krajowy. Takie rozwiązanie 
może być wdrożone natych-
miastowo, znacznie szybciej 
niż podniesienie pułapów de 
minimis.

Podwojenie pułapów in-
terwencyjnych dotyczących 
odtłuszczonego mleka w pro-
szku i masła

Komisja podniesie pułapy 
ilościowe dotyczące odtłuszc-
zonego mleka w proszku 
i masła objętych interwencją 
odpowiednio ze 108 tys. ton 
i 60 tys. ton do 218 tys. ton 
i 100 tys. ton. W ten sposób 
wyraźnie wspomagamy 
utrzymanie ustalonej ceny 
interwencyjnej.

Wzmocnienie roli produ-
centa w łańcuchu dostaw

Rola i pozycja producentów 
w łańcuchu dostaw żywnoś-
ci wciąż budzi wiele obaw. 
Grupa zadaniowa ds. rynków 
rolnych, która powstała w ra-
mach pakietu wsparcia o war-
tości 500 mln euro z września 
2015 r., jesienią przedstawi 
konkluzje i zalecenia legis-
lacyjne na temat poprawy 
równowagi w łańcuchu dost-
aw. Postanowiono, że przed-
stawiciele krajowi wysokiego 
szczebla spotkają się z grupą 
zadaniową ds. rynków rolnych, 
aby omówić sytuację w sek-
torze mleczarskim.

Wsparcie dla sektora 
wieprzowiny

Komisarz Hogan rozważy 
propozycję wprowadzenia 
nowego systemu dopłat do 
prywatnego przechowywa-
nia wieprzowiny. Szczegóły 
dotyczące konstrukcji tego 
systemu i harmonogram jego 
wprowadzenia zostaną podane 
w późniejszym terminie.

Utworzenie Centrum Ob-
serwacji Rynku Mięsa

Wszystkie państwa człon-
kowskie wyraziły uznanie 
dla działalności Komisji 
w zakresie monitorowania 
rynku i przekazywania cen-
nych informacji o tendencjach 
na rynku. Na wzór Europe-
jskiego Centrum Obserwacji 
Rynku Mleka ustanowionego 

w 2014 r. powstanie Centrum 
Obserwacji Rynku Mięsa. 
Będzie ono zbierać dane 
dotyczące rynku wołowiny 
i wieprzowiny.

Handel międzynarodowy
W toku negocjacji TTIP 

i umowy z Mercosurem 
Komisja doskonale zdaje so-
bie sprawę z tego, że niektóre 
kwestie dotyczące rolnictwa są 
szczególnie drażliwe. Negocju-
jąc zróżnicowane traktowanie 
produktów wrażliwych, ko-
misarz Hogan oraz całe ko-
legium komisarzy dążą do 
zabezpieczenia interesów UE 
i otwarcia nowych rynków dla 
produktów UE. Nowe rynki 
zbytu są równie istotne dla 
europejskiego rolnictwa co 
zróżnicowane traktowanie 
produktów wrażliwych.

Promocja
Kampanie promocyjne są 

głównym instrumentem pozys-
kiwania nowych rynków. Tylko 
w 2016 r. na wspieranie pro-
mocji unijnych produktów rol-
niczych w Unii i w państwach 
trzecich przeznaczono ponad 
110 mln euro. We wrześniu 
ubiegłego roku postanowiono, 
by ponad 30 mln euro z tej 
puli zarezerwować dla sek-
tora wieprzowiny i sektora 
mleczarskiego. Aby zaradzić 
zakłóceniom na rynkach tych 
produktów, przeznaczamy do-
datkową kwotę na ten cel.

Rosyjskie embargo oraz 
środki sanitarne i fitosanitarne

Komisja nie ustaje w wysiłk-
ach, by doprowadzić do 
zniesienia rosyjskiego zaka-
zu fitosanitarnego. Pomimo 
naszych starań o szybkie przy-
wrócenie wymiany handlowej 
między UE a Rosją bardzo 
niewiele zmieniło się w tym 
zakresie. Doszło jednak do is-
totnych postępów, jeżeli cho-
dzi o znoszenie przez państwa 
trzecie nieuzasadnionych lub 
nieproporcjonalnych środków 
fitosanitarnych. Dzięki temu 
znacznie zwiększą się przepły-
wy handlowe. Dotyczy to m.in. 
rynków USA, Japonii, Brazylii 
i Ukrainy.

Instrumenty finansowe/ 
Europejski Bank Inwesty-
cyjny/ Europejski Fun-
dusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych

Komisja będzie prioryte-
towo traktować współpracę 
z EBI w celu opracowania 
odpowiednich instrumentów 
finansowych, dzięki którym 
przedsiębiorstwa rolne 
i przetwórcze uzyskają wspar-
cie dla inwestycji podnoszą-
cych ich konkurencyjność lub 
wprowadzających niezbędne 
zmiany strukturalne.

Ponadto państwa członkow-
skie są zachęcane do pełnego 
wykorzystania możliwoś-
ci, jakie oferuje Europejski 
Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych, jeżeli chodzi 
o inwestycje w sektorze rol-
nym, a także do zastanowienia 
się nad utworzeniem tematyc-
znych platform inwestycyjnych 
w ramach EFSI.

Kredyt eksportowy
Komisja sprawdza wykonal-

ność programu kredytowania 

wywozu, który uzupełniałby 
krajowe systemy prowadzone 
przez państwa członkowskie. 
Dyrekcja Generalna ds. Rol-
nictwa nawiązała kontakty 
w tej sprawie z EBI i z odpow-
iednimi agencjami w państ-
wach członkowskich.

Sektor owoców i warzyw
Komisja zastanawia się nad 

przedłużeniem nadzwycza-
jnych środków dotyczących 
owoców i warzyw, wprowad-
zonych w związku z rosyjskim 
embargiem. Środki te wygasną 
30 czerwca.

Rozwój obszarów wiejskich
Wspólnie z państwami 

członkowskimi Komisja 
będzie pracować nad dosto-
sowaniem programów rozwo-
ju obszarów wiejskich w taki 
sposób, by można było z nich 
korzystać bardziej elastycznie 
w czasie obecnego kryzysu. 

AKTUALNOŚC I

Wydawca:
Wydawnictwo Agencja Rolna
Roman Barszcz
tel.: 58 324 10 82
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Mickiewicza 1
NIP: 584-141-87-23

Konsultant naukowy:
dr inż. Roman Warzecha

Redakcja:
REDAKTOR NACZELNY
Roman Barszcz
Mail: kukurydza@up-
rawypolowe.pl
GSM +48 502 239 165

Reklama:
Mail: marketing@uprawypolowe.pl
Tel. 58 308 93 10
Mobile: +48 507 192 797

Sekretariat:
Tel./fax. 58 300 06 89
Mobile: +48 508 286 480
Mail: biuro@uprawypolowe.pl 

Dystrybucja:
Oddziały wojewódzkie i powiatowe 
Izb Rolniczych na terenie całego kraju 
oraz 16 oddziałów terenowych ARR, 
Oddziały AMPOL-MEROL, Oddziały PROCAM 
oraz Punkty Kolczykowania Zwierząt

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, 
ogłoszeń i nadesłanych materiałów. Materiały prasowe 
i fotograficzne wykorzystano za zgodą ich właścicieli. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i skrótów nadesłanych 
tekstów. Prawa autorskie do tekstów i zdjęć oraz opra-
cowania graficzne reklam zastrzeżone. Redakcja składa 
serdeczne podziękowania za nadesłane materiały.
Druk: Drukarnia Polskapress, Gdańsk

Komisja Europejska ogłasza dodatkowy pakiet nadzwyczajnych środków.
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Wykorzystanie ziarna kukurydzy oraz 
jego przetworów w żywieniu człowieka

Kukurydza charaktery-
zuje się dużą plennością 
i wszechstronnością wy-
korzystania. Ziarno kuku-
rydzy służy do produkcji 
pasz, energii odnawialnej, 
znajduje również zastosowa-
nie w przemyśle chemicz-
nym i farmaceutycznym. 
Jednym z najważniejszych 
kierunków wykorzysta-
nia ziarna kukurydzy jest 
jego zastosowanie do celów 
spożywczych. W żywieniu 
człowieka wykorzystywane 
są: mąka, kasza, płatki oraz 
olej kukurydziany. Ogromną 
zaletą produktów kukury-
dzianych, z żywieniowego 
punktu widzenia, jest brak 
w ich składzie glutenu. Glu-
ten jest to białko powszech-
nie występujące w pszenicy, 
życie oraz jęczmieniu. Aler-
gia na gluten oraz celiakia, 
czyli trwała nietolerancja 
glutenu, powodują koniecz-
ność eliminacji z jadłospi-
su produktów zbożowych 
zawierających to białko. 
Wyroby bezglutenowe po-
siadają specjalne oznacze-
nie- symbol przekreślonego 
kłosa. W produktach bezglu-
tenowych mąkę zawierającą 
gluten, zastępuje mąka ku-
kurydziana, ryżowa, sojowa 
lub mączka ziemniaczana. 

Mąka kukurydziana stoso-
wana jest przede wszystkim 
do wypieku tortilli, chleba 
oraz do przyrządzania po-
lenty. Mąka kukurydziana 
jest żółta, miałka bądź ziar-
nista. Do wypieku tortilli 
stosuje się mąkę kukury-
dzianą dodatkowo wzbo-
gaconą w związki wapnia 
(tzw. masa Harina). Pewnym 
ograniczeniem w stosowa-
niu mąki kukurydzianej jest 
jej słaba wartość wypieko-
wa. Kolejnym popularnym 
produktem spożywczym 
z kukurydzy jest kaszka ku-
kurydziana, która powstaje 
w wyniku kruszenia ziarna 
kukurydzy pozbawionego 
zarodków i okrywy owo-
cowo- nasiennej. Z kaszki 
kukurydzianej, poddanej 
procesowi ekstruzji, pro-
dukowane są niezwykle 
popularne wśród dzieci 
chrupki kukurydziane. 
W 100g chrupek kuku-
rydzianych znajduje się 
około: 352 kcal, 8,9g biał-
ka, 78,9g węglowodanów, 
3g tłuszczu i 7,6g błonni-
ka. Najbardziej znanym 
produktem z kukurydzy 
są płatki kukurydziane tzw. 
„corn flakes”, bez których 
wiele osób nie wyobra-
ża sobie śniadania. Płatki 

kukurydziane zostały opa-
tentowane w 1896r w USA 
przez Johna Harvey’a Kello-
ga, który uzyskał je przez 
przypadek przygotowując 
nowy rodzaj posiłku dla 
pacjentów Battle Creek Sa-
nitarium w Michigan. Do 
produkcji płatków kukury-
dzianych używa się grubej 
kaszy kukurydzianej o gra-
nulacji 3,5-6,0 mm i zawar-
tości tłuszczu 0,8 %. Aby 
wyprodukować płatki, ziar-
no kukurydzy jest gotowane 
pod ciśnieniem a następnie 
spulchniane i walcowane na 
gorąco. W 100 g płatków 
(bez dodatków) znajduje się 
około: 365 kcal, 6,9g białka, 
2,5g tłuszczu,83,6 g węglo-
wodanów, 6,6g błonnika. 
Z kukurydzy produkowany 
jest również olej kukury-
dziany, zawierający dużą 
ilość nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Olej kukury-
dziany powstaje w procesie 
tłoczenia na zimno z za-
rodków kukurydzianych, 
separowanych podczas 
przemiału ziaren kukury-
dzy. Ma on intensywny po-
marańczowy kolor (gdy jest 
dodatkowo rafinowany, jego 
kolor jest złoto-żółty). Olej 
kukurydziany składa się 
w znacznej części z NNKT 
(Nienasyconych Kwasów 
Tłuszczowych). W składzie 
wyróżnić możemy kwas ole-
jowy (20-30%) oraz kwas 
linolowy (45-70%). W oleju 
kukurydzianym znajdujemy 
również spore ilości wita-
miny E oraz kwasu palmi-
tynowego. Spożywanie tego 
oleju wpływa na obniżenie 
poziomu cholesterolu oraz 
zapobiega powstawaniu 
miażdżycy.

W sklepach spożywczych 
najczęściej spotykamy 

kukurydzę w formie „za-
puszkowanej” lub konser-
wowej, w postaci świeżych 
kolb oraz mrożonego ziarna. 
Jest to kukurydza cukrowa. 
Największym światowym  
producentem kukurydzy cu-
krowej są Stany Zjednoczo-
ne. W Europie największymi 
producentami kukurydzy 
cukrowej są Francja oraz 
Węgry. W Polsce kuku-
rydza ta uprawiana jest 
na areale 8,5 tys. ha (dane 
szacunkowe). Spożycie ku-
kurydzy cukrowej liczone 
na osobę, w USA kształtuje 
się na poziomie około 10kg, 
a w Polsce 0,5kg. W 100g ku-
kurydzy cukrowej znaj-
duje się około: 110 kcal, 
3,7g białka, 1,5g tłuszczu, 
23,4g węglowodanów oraz 
3,3g błonnika.

Któż z nas wyobraża so-
bie seans kinowy bez chru-
piących, białych ziarenek 
popcornu? Do produkcji 
tej niezwykle popularnej 

przekąski, wykorzystuje 
się ziarno specjalnych od-
mian tzw. kukurydzy pę-
kającej. Agencja badawcza 
Euromonitor International 
podaje, że rynek popcornu 
w formie ziaren bądź w go-
towej formie jest wart nieco 
ponad 21 mln zł rocznie (za: 
biznes.pl).

Jakie są więc główne 
korzyści wynikające ze 
spożywania produktów ku-
kurydzianych, poza wspo-
mnianym wcześniej brakiem 
glutenu?

Po pierwsze: ziarno kuku-
rydzy jest źródłem witamin 
oraz minerałów takich jak: 
sód, potas, wapń, żelazo, 
magnez, fosfor, witaminy 
A, B1, B2, E, PP i C.

Po drugie: ziarno kukury-
dzy ze względu na zawar-
tość selenu oraz witaminy 
E i zeaksantyny (barwnik 
z grupy karotenoidów) ma 
właściwości antyutleniają-
ce. Związki te są pomocne 

w profilaktyce antynowo-
tworowej. Ponadto zeaksan-
tyna ma korzystny wpływ 
na wzrok i zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zwyrodnienia 
plamki żółtej.

Po trzecie: kukurydza 
zawiera sporo błonnika 
(3,3g w 100g), który ma 
działanie regulujące pasaż 
jelitowy, co jest niezwy-
kle istotne w profilaktyce 
antynowotworowej jelita 
grubego.

Z uwagi na szereg zalet 
oraz mnogość form pro-
duktów kukurydzianych, 
warto włączyć je do co-
dziennej diety.

Monika Żurek,
Tomasz Lubas

Program promocyjny 
Polskiego Związku Produ-
centów Kukurydzy – „Ku-
kurydza Słoneczne Ziarno 
Zdrowia”.

Sfinansowano z Fundu-
szu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych.

Uprawa kukurydzy zyskuje coraz większą popularność w Polsce. W ostatnich 
latach areał uprawy tej rośliny przekroczył 1 mln ha.

Kukurydza cukrowa jest uprawiana głównie dla 
przetwórstwa (konserwacja w  puszkach) oraz na 
świeży rynek (kolby mrożone i surowe). Najlepsze 

są kolby jasnokremowe lub jasnożółte, o zbitych, ciasno 
przylegających ziarnach. Przy ich naciskaniu powinno się 
wyczuwać, że są miękkie. Kolby ciemnozłote są przej-
rzałe, twarde i mączyste, ponieważ znajdujący się w nich 
cukier przekształcił się już w skrobię.

Właściwości odżywcze
Kukurydza cukrowa oprócz łatwo przyswajalnych, 

wysoce energetycznych cukrów prostych zawiera dużo 
błonnika regulującego działanie przewodu pokarmowe-
go, witaminy z grupy B (B1, B2, PP), witaminy A, D, E, K 
i  trochę witaminy C. Ponadto ziarniaki są źródłem warto-
ściowych nienasyconych kwasów tłuszczowych obniża-
jących poziom cholesterolu we krwi, oraz skrobi i białka. 
Ziarna kukurydzy wyróżniają się wysoką zawartością 
fosforu, magnezu oraz znaczną ilością potasu, a  także 
zawierają znaczne ilości chromu, cynku, miedzi, żela-
za oraz manganu, wapnia i  w  ilościach śladowych jod 
i  brom. Kukurydza cukrowa nie zawiera glutenu, przez 
co jest cennym produktem w  diecie bezglutenowej. Na 
podkreślenie zasługuje wielokrotnie wyższa niż w innych 
powszechnie spożywanych warzywach zawartość selenu, 
który ma bardzo duże znaczenie w  profilaktyce chorób 
nowotworowych, a  także dwóch silnych antyoksydantów 
z grupy karotenoidów – luteiny i zeaksantyny, chroniących 
plamkę żółtą oka przed zwyrodnieniem. 

Młodziutkie ziarna kukurydzy można spożywać na 
surowo, dodawać do zup, sałatek i zapiekanek. Doskonale 
smakują kolby ugotowane w wodzie lub na parze, podane 
na gorąco z masłem i  solą, posypane żółtym serem lub 
skropione płynną przyprawą do zup. Smaczna jest także 
kukurydza pieczona w ognisku i na grillu zawinięta w folii 
aluminiowej. Ponadto ziarna dojrzałej kukurydzy można 
konserwować, marynować, a kolby zamrażać. 

Odmiany i uprawa 
Odmiany mieszańcowe kukurydzy cukrowej dzielą się 

na trzy typy w zależności od zawartości cukrów w świeżej 

masie ziarna: słodkie typu SU – 4–6%, o  podwyższonej 
zawartości cukru typu SE – 6–8% i  super słodkie typu 
Sh2 – powyżej 8%. 

W Polsce w przetwórstwie głównie są używane odmia-
ny super słodkie, w mniejszym zakresie słodkie. W pro-
dukcji na świeży rynek dominują odmiany super słodkie. 
Zarówno na świeży rynek, jak i do przetwórstwa akcepto-
wane są wyłącznie odmiany o żółtym zabarwieniu ziarna. 
W przetwórstwie preferowane są odmiany o wydłużonym 
(głębokim) ziarnie, które zapewniają wysoki uzysk surow-
ca w procesie odziarniania kolb.

Kukurydza cukrowa jest rośliną ciepłolubną, do rozwo-
ju wymaga temperatury co najmniej +10°C. W warunkach 
Polski okres jej wegetacji trwa od III dekady kwietnia do 
wystąpienia jesiennych przymrozków w  końcu września 
lub w pierwszej połowie października. W zasadzie może 
być uprawiana w tych samych rejonach co kukurydza na 
ziarno, jednak większe ryzyko uprawy występuje w  rejo-
nach podgórskich i północnych. Kukurydza cukrowa jest 
bardzo wrażliwa na przymrozki jesienne, które definityw-
nie kończą wegetację. Wczesne jej siewy rozpoczynają 
się na przełomie II i  III dekady kwietnia, a najpóźniejsze 
kończą się w I dekadzie czerwca. Okres zbioru przypada 
od III dekady lipca do połowy października. Można ten 
okres przyspieszyć, stosując wysadzanie kukurydzy z roz-
sady, w  tunelach foliowych lub przykrywając wysadzoną 
rozsadę agrowłókniną. Przyspieszenie wegetacji następu-
je również po bezpośrednim wysiewie nasion do gruntu 
pod agrowłókninę lub specjalną perforowaną folię. 

Kukurydzę cukrową można uprawiać po każdej innej 
uprawie, pod warunkiem dobrego przygotowania gleby. 
Można ją uprawiać na tych samych polach przez kilka lat, 
jednak uprawa w monokulturze znacząco zwiększa zagro-
żenie występowania chorób, szkodników i zachwaszczenia.

Kukurydza cukrowa 
cenna w żywieniu człowieka
Barbara Szyndel

Kukurydza cukrowa, spokrewniona 
z pastewną, ze względu na dużą 
zawartość cukrów prostych 
w ziarniakach zaliczana jest 
do roślin warzywnych.

Program promocyjny Polskiego Związku Producentów Kukurydzy – „Kukurydza Słoneczne Ziarno Zdrowia”.
Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Kukurydza cukrowa jest uprawiana głównie dla 
przetwórstwa (konserwacja w  puszkach) oraz na 
świeży rynek (kolby mrożone i surowe). Najlepsze 

są kolby jasnokremowe lub jasnożółte, o zbitych, ciasno 
przylegających ziarnach. Przy ich naciskaniu powinno się 
wyczuwać, że są miękkie. Kolby ciemnozłote są przej-
rzałe, twarde i mączyste, ponieważ znajdujący się w nich 
cukier przekształcił się już w skrobię.

Właściwości odżywcze
Kukurydza cukrowa oprócz łatwo przyswajalnych, 

wysoce energetycznych cukrów prostych zawiera dużo 
błonnika regulującego działanie przewodu pokarmowe-
go, witaminy z grupy B (B1, B2, PP), witaminy A, D, E, K 
i  trochę witaminy C. Ponadto ziarniaki są źródłem warto-
ściowych nienasyconych kwasów tłuszczowych obniża-
jących poziom cholesterolu we krwi, oraz skrobi i białka. 
Ziarna kukurydzy wyróżniają się wysoką zawartością 
fosforu, magnezu oraz znaczną ilością potasu, a  także 
zawierają znaczne ilości chromu, cynku, miedzi, żela-
za oraz manganu, wapnia i  w  ilościach śladowych jod 
i  brom. Kukurydza cukrowa nie zawiera glutenu, przez 
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podkreślenie zasługuje wielokrotnie wyższa niż w innych 
powszechnie spożywanych warzywach zawartość selenu, 
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surowo, dodawać do zup, sałatek i zapiekanek. Doskonale 
smakują kolby ugotowane w wodzie lub na parze, podane 
na gorąco z masłem i  solą, posypane żółtym serem lub 
skropione płynną przyprawą do zup. Smaczna jest także 
kukurydza pieczona w ognisku i na grillu zawinięta w folii 
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masie ziarna: słodkie typu SU – 4–6%, o  podwyższonej 
zawartości cukru typu SE – 6–8% i  super słodkie typu 
Sh2 – powyżej 8%. 

W Polsce w przetwórstwie głównie są używane odmia-
ny super słodkie, w mniejszym zakresie słodkie. W pro-
dukcji na świeży rynek dominują odmiany super słodkie. 
Zarówno na świeży rynek, jak i do przetwórstwa akcepto-
wane są wyłącznie odmiany o żółtym zabarwieniu ziarna. 
W przetwórstwie preferowane są odmiany o wydłużonym 
(głębokim) ziarnie, które zapewniają wysoki uzysk surow-
ca w procesie odziarniania kolb.

Kukurydza cukrowa jest rośliną ciepłolubną, do rozwo-
ju wymaga temperatury co najmniej +10°C. W warunkach 
Polski okres jej wegetacji trwa od III dekady kwietnia do 
wystąpienia jesiennych przymrozków w  końcu września 
lub w pierwszej połowie października. W zasadzie może 
być uprawiana w tych samych rejonach co kukurydza na 
ziarno, jednak większe ryzyko uprawy występuje w  rejo-
nach podgórskich i północnych. Kukurydza cukrowa jest 
bardzo wrażliwa na przymrozki jesienne, które definityw-
nie kończą wegetację. Wczesne jej siewy rozpoczynają 
się na przełomie II i  III dekady kwietnia, a najpóźniejsze 
kończą się w I dekadzie czerwca. Okres zbioru przypada 
od III dekady lipca do połowy października. Można ten 
okres przyspieszyć, stosując wysadzanie kukurydzy z roz-
sady, w  tunelach foliowych lub przykrywając wysadzoną 
rozsadę agrowłókniną. Przyspieszenie wegetacji następu-
je również po bezpośrednim wysiewie nasion do gruntu 
pod agrowłókninę lub specjalną perforowaną folię. 

Kukurydzę cukrową można uprawiać po każdej innej 
uprawie, pod warunkiem dobrego przygotowania gleby. 
Można ją uprawiać na tych samych polach przez kilka lat, 
jednak uprawa w monokulturze znacząco zwiększa zagro-
żenie występowania chorób, szkodników i zachwaszczenia.

Kukurydza cukrowa 
cenna w żywieniu człowieka
Barbara Szyndel

Kukurydza cukrowa, spokrewniona 
z pastewną, ze względu na dużą 
zawartość cukrów prostych 
w ziarniakach zaliczana jest 
do roślin warzywnych.

Program promocyjny Polskiego Związku Producentów Kukurydzy – „Kukurydza Słoneczne Ziarno Zdrowia”.
Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
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Wyróżnienie JAKOŚĆ ROKU® 
ZŁOTO dla INTERMAGU

W skład nagrodzonej li-
nii produktowej wchodzą 
preparaty: Kokcidin, Ke-
toweg, Pidolac, Metiovec, 
Musculaton, Respival oraz 
seria preparatów Suplexan. 
Produkowane przez INTER-
MAG preparaty powstają 
we współpracy z ośrodka-
mi naukowymi (Instytut 
Zootechniki w Balicach, 
Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu). Nagrodzona 
linia produktów charakte-
ryzuje się rozwiązaniami, 
które opracowano w celu 
zapobiegania rozwojowi 
uciążliwych i najczęściej 
występujących chorób 
w myśl zasady „lepiej za-
pobiegać niż leczyć”. Dzię-
ki płynnej postaci oraz 
wysokiej biodostępności 
użytych składników, pre-
paraty szybko i skutecznie 
uzupełniają niedobory po-
karmowe, wpływając na 

poprawę efektów produk-
cyjnych i dobrostan zwie-
rząt. Dzięki zastosowanym 
składnikom, produkty mają 
dobrą rozpuszczalność na 
całej długości linii pojenia 
i można je stosować w ni-
skich dawkach. 

Certyfikat JAKOŚĆ 
ROKU® to funkcjonująca 
od 10 lat największa w Pol-
sce inicjatywa promująca 
przedsiębiorstwa, organi-
zacje i jednostki nauko-
wo-badawcze, dla których 
wysoka jakość innowacyj-
nych produktów, stanowi 
priorytet, a także wyznacza 
ścieżkę dalszego rozwoju. 

Nagrodę w imieniu za-
rządu firmy INTERMAG 
podczas Europejskiego 
Kongresu Jakości odbywa-
jącego się 17 marca 2016 r. 
w Warszawie odebrał dyrek-
tor marketingu – Wiesław 
Ciecierski. Wydarzenie to 

zgromadziło przedstawicieli 
świata biznesu, nauki oraz 
samorządów, którzy dysku-
towali na tematy poświęco-
ne w całości zagadnieniom 
związanym z jakością. Te-
goroczna edycja odbyła się 
pod hasłem: „JAKOŚĆ. Po 
prostu”. Ważną część spo-
tkania stanowiły tematyczne 
panele dyskusyjne, debaty 
oraz warsztaty dotyczące 
praktycznych i teoretycz-
nych aspektów jakości. 
Nie zabrakło także ujęcia 
branżowego – podczas wy-
darzenia odbyły się sesje de-
dykowane m.in. rolnictwu. 

Organizatorem inicjaty-
wy JAKOŚĆ ROKU® jest 
fundacja Qualitas – członek 
uznanych organizacji dzia-
łających w obszarze jako-
ści. Fundacja od początku 
swojego istnienia stawia 
sobie za cel wspieranie 
i promowanie idei jakości 

oraz dobrych praktyk w biz-
nesie. Realizuje go poprzez 
popularyzowanie projako-
ściowego sposobu myślenia 
i merytoryczną obecność na 
licznych spotkaniach, se-
minariach, konferencjach 
i kongresach związanych 
z jakością.

Informacje o firmie IN-
TERMAG sp. z o.o.

INTERMAG sp. z o.o. jest 
polską firmą specjalizującą się 
w produkcji i dystrybucji spe-
cjalistycznych nawozów mi-
neralnych, biostymulatorów 
dla rolnictwa i ogrodnictwa 
oraz produktów prozdrowot-
nych dla zwierząt. Założona 
w 1988 roku spółka jest obec-
nie liderem branży nawozów 
dolistnych i biostymulatorów 
− w segmencie upraw sadow-
niczych i warzywniczych zaj-
muje I miejsce, a w segmencie 
upraw rolniczych II miejsce 
w Polsce.

Firma INTERMAG została nagrodzona prestiżowym Certyfikatem JAKOŚĆ ROKU® ZŁOTO za  innowację w 
postaci produktów prozdrowotnych dla zwierząt.

StabilureN® zawierający
inhibitor ureazy oraz zestaw 
specjalnych rozpuszczalników 
obniża straty azotu i zwiększa 
efektywność aplikowanego RSM.

AGRA Polska Sp. z o.o.
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

JUŻ DZIŚ 
zapytaj swojego dystrybutora: 

biuro@agrapolska.pl
tel: 48 77 465 12 39
tel: 48 502 22 99 04

www.agrapolska.pl

Straty 
azotu do

30%

R E K L A M A
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Złoty Medal dla Herkulesa

Prezentowany na targach 
opryskiwacz zyskał uzna-
nie komisji za „korzystny 
stosunek ceny do jakości 
i funkcjonalności”. Cieszy 
fakt, że właśnie ten atut 
Herkulesa został zauważo-
ny przez członków komisji. 
Tworząc drugą generację 
Herkulesa producentowi 
zależało na stworzeniu 
maszyny o wysokiej jako-
ści oraz funkcjonalności na 
poziomie maszyn, które za-
chodnie koncerny oferują 

za znacznie wyższą cenę.
Zgłoszony do konkursu 

Herkules 4000/24/ALU jest 
opryskiwaczem o pojemno-
ści 4000 litrów, wyposażo-
nym w aluminiową belkę 
polową niezależnie sterowa-
ną o szerokości 24 metrów. 
Belka ma możliwość składa-
nia oddzielnie lewej i prawej 
strony, z możliwością zło-
żenia 1/4 belki, co pozwala 
w wygodny sposób omijać 
słupy i inne przeszkody na 
opryskiwanym polu.

Opryskiwacz standardo-
wo wyposażony jest w:
• napęd hydrauliczny 4x4 

z automatycznym sys-
temem zapobiegającym 
uślizgowi kół

• silnik IVECO o mocy 
225 KM turbodoładowany

• skrętne obie osie (z moż-
liwością poruszania się 
po śladach lub „psim 
chodem”)

• automatyczną regulację 
rozstawu kół z kabiny

• komfortową kabinę z kli-
matyzacją, filtrem węglo-
wym, radiem CD oraz 
regulowanym siedziskiem 
kierowcy

• hydraulicznie opuszczany 
do pozycji roboczej roz-
wadniacz boczny

• komputer sterujący 
BRAVO 400S z GPS

• wielopozycyjne głowice 
rozpylaczy

• joystick sterujący hydrau-
liką opryskiwacza

• rozgarniacz łanu ograni-
czający wygniatanie
Opryskiwacze Herkules 

gwarantują operatorowi 
wysoki komfort i bezpie-
czeństwo pracy. W trakcie 
wykonywania zabiegów 
operator jest odizolowany od 
niekorzystnych czynników 
dzięki szczelnej i klimaty-
zowanej kabinie wyposażo-
nej w filtr węglowy. Kabina 
jest przestronna i niemal 

całkowicie przeszklona, 
co daje operatorowi duże 
pole widzenia.

Dzięki hydraulicznie 
opuszczanej drabince ope-
rator wsiadając nie dotyka 
elementów, które mogły 
mieć kontakt z chemią 
przeniesioną z opryskanych 
maszyn. Tę samą zaletę ma 
hydraulicznie opuszczany 
rozwadniacz boczny, któ-
ry w pozycji transportowej 
podniesiony jest ponad za-
sięg roślin, dodatkowo osło-
nięty jest specjalną osłoną 
przed chemikaliami, które 
mogłyby spłynąć z belki po-
lowej po jej złożeniu. Podob-
na osłona ochrania pompę 
i zestaw zaworów i filtrów, 
tak więc narażenie operatora 
na kontakt z cieczą roboczą 
jest minimalne.

Na życzenie klienta mogą 
być montowane kamery uła-
twiające obserwację pola 

za maszyną oraz myjka 
zewnętrzna pozwalająca 
na wstępne umycie opry-
skiwacza na polu.

Zastosowane w opryski-
waczu najnowocześniejsze 
rozwiązania pozwalają istot-
nie zmniejszyć negatywny 
wpływ pracy maszyny na 
środowisko. Są to m. in.:
• komputerowe sterowanie 

dawką (w tym sterowanie 
w oparciu o sygnał GPS) 
pozwalające utrzymać 
stałą zadaną dawkę cie-
czy roboczej na hektar, 
a w przypadku wspoma-
gania zabiegów sygnałem 
GPS zredukowanie do 
minimum pojawiania się 
tzw. nałożeń i omijaków, 
przez co redukuje się ilość 
stosowanej cieczy

• rozwadniacz boczny 
umożliwiający bezpieczne 
zadanie środka chemicz-
nego przy mniejszym 

ryzyku rozlania środka; 
ponadto rozwadniacz wy-
posażony jest w płuczkę 
opakowań, dzięki czemu 
do utylizacji trafiają opa-
kowania wolne od środka 
chemicznego

• nowoczesne rozpylacze, 
w tym rozpylacze eżekto-
rowe redukujące znosze-
nie cieczy roboczej

• głowice wielopozy-
cyjne z zaworami 
przeciwkroplowymi.

Producentem HERKULESA 
jest KFMR KRUKOWIAK 

z Brześcia Kujawskiego.

Opryskiwacz Herkules 4000/24/ALU został wyróżniony przez komisję 
konkursową Złotym Medalem targów AGROTECH Kielce 2016.

Pan Zoubir Senhadri na AGROTECHU w Kielcach
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Nowości Michelin na targach 
TechAgro w czeskim Brnie

Firma Michelin zaprosiła 
do odwiedzenia swojego sto-
iska podczas nadchodzących 
targów TechAgro, które od-
były się w dniach 3-7 kwiet-
nia 2016 r. w czeskim Brnie. 
Jest to największa tego 
typu impreza rolnicza od-
bywająca się w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

Podczas targów Miche-
lin zaprezentował swoje 

najnowsze opony i rozwiąza-
nia technologiczne opraco-
wane z myślą o rynku agro:

- nowy rozmiar opo-
ny MICHELIN AxioBib 
IF750/75R46 z technologią 
Ultraflex – zapewnia lepszą 
przyczepność oraz ochronę 
podłoża w przypadku cią-
gników o dużej mocy;

- nowy rozmiar opo-
ny MICHELIN CerexBib 

IF1000/55R32 z technologią 
Ultraflex – przeznaczona do 
użytku przy niskim ciśnie-
niu w dużych kombajnach 
z ciężkim ładunkiem;

- najnowszy rozmiar opo-
ny MICHELIN Bibload 
440/80R24 o większej wy-
trzymałości na twardych na-
wierzchniach oraz wyższym 
komforcie jazdy;

- opona MICHELIN 

CargoXBib Heavy Duty 
560/60R22.5 zaprojektowa-
nia z myślą o przewożeniu 
ciężkich ładunków podczas 
prac rolnych.

Dodatkowo podczas tar-
gów TechAgro 2016 Mi-
chelin zaprezentował swoją 
najnowszą aplikację mobilną 
Kalkulator Ciśnienia Mi-
chelin (Michelin Pressure 
Calculator), która w łatwy 

i szybki sposób dostarcza 
informacji na temat prawi-
dłowego ciśnienia w używa-
nej oponie. Aplikacja jest 
dostępna w czterech języ-
kach (angielski, francuski, 
niemiecki i hiszpański) na 
urządzenia z systemami 
Android oraz IOS.

Michelin jest liderem 
technologicznym świato-
wej branży opon. Grupa Mi-
chelin produkuje, sprzedaje 
i promuje produkty i usługi 
w dziedzinie mobilności – 
są to opony do samochodów 
osobowych, ciężarowych, 
samolotów, rowerów, sprzę-
tu rolniczego i budowlanego, 
motocykli, a także przewod-
niki, mapy, atlasy i usługi 

internetowe (ViaMiche-
lin.com). Siedzibą Grupy 
jest Clermont-Ferrand we 
Francji. Firma zatrudnia na 
świecie ponad 100 tys. osób 
i jest obecna w 170 krajach. 
Michelin ma 67 zakładów 
produkcyjnych w 17 krajach. 
W Polsce Grupa Michelin 
ma fabrykę opon w Olszty-
nie oraz Dyrekcję Handlową 
w Warszawie.

Dodatkowych informacji 
udziela:

Ewa Konopka, rzecznik 
prasowy Michelin Polska

tel.: 691 117 472
e-mail: ewa.konopka@

pl.michelin.com 

Sieczkarnia jak samochód sportowy?

Można zauważyć design 
w stylu Porsche, głównie 
w tylnej części. Tył został 
zawężony i podniesiony, 
dzięki czemu sylwetka nie 
jest przysadzista, szero-
ka, ciężka i monstrualna, 
smukła.

Ale to nie z tego po-
wodu sieczkarnię nagro-
dzono szeregiem medali 
i wyróżnień.

Rozwiązań, które są na-
gradzane w tej maszynie, 
jest trzy. Pierwsze to sys-
tem PROCUT. Monitoruje 
on stan naostrzenia noży 
w sieczkarni. Wiemy że ma 
to duży wpływ na jakość 
kiszonki, więc monitoring 
stopnia stępienia noży i ich 

odległości od stalnicy jest 
kluczowe dla jej jednolito-
ści. Równocześnie jest to 
ważne, aby była ona pocię-
ta na takie kawałki, jakie 
operator ustawi. Drugim 
rozwiązaniem jest system 
pomagający operatorowi 
w napełnianiu. Maszyna 
pracuje na polu dość szyb-
ko, operator musi zwracać 
uwagę na kilka elementów 
pracy maszyny, parametry, 
tor jazdy a zarazem na rurę 
wydechową, aby wyrzucała 
ona plon na przyczepę a nie 
w pole. Maszyna więc sama 
skanuje kształt przyczepy 
i steruje rurą wyrzutową, 
aby kierować strumień plo-
nu tak, gdzie powinien on 

się znaleźć.
Czyli gdyby nawet siecz-

karnia lub traktor przy-
hamowały, to sieczka i tak 
trafi do przyczepy.

Jeśli sieczkarnia przyha-
muje, to przystopuje ona 
automatycznie również 
traktor. Operator ciągnika 
nie musi nim kierować, bo 
tor i prędkość ciągnika jest 
sterowany przez sieczkar-
nię. Jeśliby traktor przyha-
mował, to sieczkarnia tego 
nie zrobi. Trzecim istotnym 
systemem jest John Deere 
Farmsight, polegający na 
tym, że wszystkie parametry 
maszyny wraz z sygnałem 
satelitarnym są za pomocą 
sieci telefonii komórkowej 

przesyłane na serwer. Z da-
nego punktu lokalizowanego 
przez GPS pobierane i prze-
syłane są takie dane jak ilość 
plonu, wilgotność oraz pa-
rametry, z jakimi pracowała 
maszyna. Każdy właściciel 
maszyny marki John Deere 
może założyć sobie konto 
na www.myjohndeere.com 
i tam, po ustawieniu swoich 
maszyn, widzi te wszyst-
kie dane, łącznie z zapisa-
mi archiwalnymi. W taki 
sposób można analizować 
swoje pole: co wpłynęło na 
podniesienie plonu, gdzie 
jeszcze można dokonać 
korekt.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Sieczkarnia samojezdna John Deere 8400 designem przypomina samochody 
Porsche, bo przez projektanta tej marki zaprojektowany został jej wizual. O tej 
maszynie rozmawiamy z Piotrem Dziamskim.
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Opony dla traktora jak podkowy dla konia
Do tego, że opony dla 

traktora są tym, czym dla 
konia podkowy, chyba nie 
trzeba nikogo przekonywać. 
W odróżnieniu jednak od 
kopyt, wśród kół i opon do 
ciągników sporo jest nowo-
ści i nowatorskich rozwią-
zań. Po modzie na zalewanie 
opon cieczą, popularność za-
czynają zdobywać koła bliź-
niacze. O specyfice wyboru 
rodzaju kół i opon opowiada 
Karol Suchy z firmy Gras-
dorf w rozmowie z Alicją 
Szczyptą.

Co bardziej warto za-
łożyć: bliźniaki czy szer-
sze opony?

Szerokie czy bliźniaki – 
oto jest pytanie. Obydwa roz-
wiązania mają zalety i wady. 
To co zazwyczaj najbardziej 
pomaga nam podjąć decyzję, 
to cena, ale w tym przypad-
ku akurat to, co tańsze, jest 
naprawdę lepsze. Na pew-
no na kołach bliźniaczych 
uzyskamy efekt lepszy niż 
na kołach szerokich, bo 
łączna szerokość zestawu 
koło standardowe i bliźnia-
cze będzie zawsze większa 
niż szerokość najszerszego 
możliwego koła pojedyncze-
go. Poza tym w przypadku 
bliźniaków zawsze obniżamy 
ciśnienie i w kole standardo-
wym i bliźniaczym, dzięki 
czemu zwiększa nam się 
powierzchnia styku z glebą, 
a więc zmniejsza ugniatanie 
i zużycie paliwa, a zwiększa 
uciąg. Podobny efekt uzyska-
my w przypadku szerokich 
kół, ale wiąże to się z ko-
niecznością wymiany felgi 
w ciągniku, a mimo to zestaw 
ten będzie węższy. Dodatko-
wo z doświadczenia wiem, 
że uśredniając, koła i opo-
ny superszerokie kosztują 
prawie o połowę więcej niż 
komplet bliźniaków. Dodat-
kowo w przypadku bardzo 
szerokich kół, mamy pro-
blem z niektórymi zabiegami 
w polu, na przykład z orką. 
Opona powyżej 650 ma pro-
blem ze zmieszczeniem się 
w bruździe. 

Bliźniaki są też chyba 
bardziej uniwersalne?

Tak jest. Ten sam zestaw 
możemy wykorzystać 
w innych ciągnikach o tych 
samych lub podobnych roz-
miarach opon. W przypad-
ku kół szerokich raczej to 

niemożliwe, bo dopasowuje 
się je do konkretnego ciągni-
ka. W innym mogą nie pa-
sować otwory, rozstawy lub 
przełożenie napędu, który 
uzyskamy na tych oponach.

A jaki z tym wszystkim 
związek ma jeszcze ciśnie-
nie w oponie...

To temat osobny. Wiele już 
zostało na ten temat napisane 
i powiedziane, a mimo to 
wciąż pokutuje u nas prze-
świadczenie, że opona która 
się ugina, jest za mało na-
pompowana. Notorycznie 
też zdarza się, że nowe cią-
gniki wyjeżdżając z salonu, 
mają za bardzo napompowa-
ne opony. Wynika to przede 
wszystkim z tego, że dawniej 
w oponach diagonalnych nie 
można było pracować na niż-
szych ciśnieniach oraz z fak-
tu, że ciągniki są u dealera 
na ciśnieniu montażowym, 
fabrycznym, które ma się ni-
jak do ciśnienia właściwego 
i do warunków pracy w polu. 
Ciśnienie to jednak jest ten 
element, gdzie nie wydajemy 
ani złotówki, a uzyskujemy 
realne, mierzalne efekty.

A co z popularnymi ob-
ciążnikami montowanymi 
na felgach?

Często się to widuje. To 
rozwiązanie ma jednak 
dwie wady. Po pierwsze, 
wymaga wózka widłowego 
lub ładowarki do montażu, 
bo obciążnik taki ma dużą 
masę, a mocowany jest na 
szpilki. Po drugie, obciąż-
nik raz założony raczej nie 
jest już później zdejmowany 
do prac przy których nie jest 
już potrzebny. Obciążniki, 
zwłaszcza większe - ważące 
po 900 kg, powodują zwięk-
szone nawet o 2l/mtg zuży-
cie paliwa podczas lżejszych 
prac, np. transportowych. 
Drugim skutkiem ciągłego 
jeżdżenia z obciążnikami 
po asfalcie, jest zwiększone 
zużycie opon. Nasza firma 
wprowadziła nowość – ob-
ciążnik na tylny TUZ, do któ-
rego przyczepiamy maszynę. 
Obciążnik taki, montowany 
na tylnym podnośniku, daje 
większe dociążenie, bo prócz 
samej masy mamy również 
ramię działania. Przykładowo 
obciążnik 1700 kg daje po-
nad 2500 kg dociążenia tyl-
nej osi. Oczywiście są na nim 
przejścia na haki, zaczepy, 

przedłużenia wyjść hydrau-
licznych, pneumatycznych, 
elektrycznych, więc nie ma 
żadnego problemu z zacze-
pianiem czy zawieszaniem 
narzędzi.

Jak więc optymalnie 
dobrać obciążniki na 
przód i tył?

Przede wszystkim należy 
ciągnik zważyć. Ważymy 
ciągnik z maszyną upra-
wową, osobno oś przednią, 
osobno tylną. Najlepiej do 

tego nadaje się waga najaz-
dowa, na przykład taka jak 
używane są przez organa 
kontroli drogowej. Przed-
nią oś ważymy z opuszczoną 
maszyną, a tylną z podnie-
sioną. Wtedy mamy wiary-
godne pomiary obciążenia. 
Następnie obliczamy poślizg 
kół i dopiero wtedy możemy 
stwierdzić ile trzeba jesz-
cze dociążyć lub że dodat-
kowe dociążenie nie jest 
potrzebne.
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60 lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce

 W dniach 17-18.02.2016, w Po-
nadregionalnym Rolniczym 
Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu odbyła się 
jubileuszowa konferencja 
„60 lat kukurydzy mieszań-
cowej w Polsce. Organi-
zatorami konferencji był 
Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu wraz z Mało-
polską Hodowlą Roślin Sp. 
z o.o. Oddział Kobierzyce 
i Hodowla Roślin Smolice 
Sp. z o.o.. Patronem hono-
rowym Konferencji był J.M. 
Rektor Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu 
prof. dr hab. Roman Kołacz, 
a przewodniczącym Komite-
tu Naukowego prof. dr hab. 
Henryk Bujak – Kierownik 
Katedry Genetyki i Hodowli 
Roślin tegoż UP.

Konferencja zgromadzi-
ła wszystkie najważniejsze 
osoby zajmujące się bada-
niami naukowymi nad ku-
kurydzą, hodowlą odmian 
i nasiennictwem, oceną od-
mian, agrotechniką i wy-
korzystaniem kukurydzy 
w żywieniu zwierząt, oraz 
dla celów przemysłowych. 
Sporo uwagi poświęcono 
ościągnięciom hodowli 
kukurydzy w okresie mi-
nionych 60 lat.  Ogółem 
wygłoszono 15 referatów. 
Szereg zagadnień dotyczą-
cych kukurydzy przedsta-
wiono również w sesji 
posterowej.

Inaugurujący konferen-
cję referat, o znaczeniu 

kukurydzy w wyżywieniu 
Świata, wygłosił prof. dr 
hab. Andrzej Kotecki (UP 
Wrocław). Przedstawił on 
światową produkcję ziarna 
kukurydzy na tle produk-
cji ziarna pszenicy i ryżu. 
Tę konkurencję wygrywa 
zdecydowanie kukurydza, 
gdyż jej produkcja osiąga 
1 miliard ton, co stanowi 
około 40% światowej pro-
dukcji zbóż. Ziarno kuku-
rydzy i jego przetwory są 
bardzo ważnymi produkta-
mi spożywczymi w krajach 
Afryki, Ameryki Południo-
wej i Azji. Ich znaczenie 
w bezpośrednim żywieniu 
ludzi wzrasta też w kra-
jach Europy. Ziarno kuku-
rydzy znajduje zastosowanie 
w produkcji przemysłowej, 
w żywieniu zwierząt oraz 
w produkcji energii. Kuku-
rydza jest też uprawiana na 
kiszonkę z całych roślin. 
Służy do produkcji paszy 
i bioenergii. Prof. Kotecki 
wskazał też na wyjątkowość 
kukurydzy, jako rośliny 
o typie fotosyntezy C4, co 
gwarantuje większe przyro-
sty plonów w porównaniu 
z innymi roślinami.

Historię hodowli kuku-
rydzy przedstawił mgr inż. 
Zbigniew Kurczych, eme-
rytowany główny hodowca 
w Kobierzycach. Stwierdził 
on, że hodowlę linii wsob-
nych – składników odmian 
F1 kukurydzy na szeroką 
skalę, w wielu stacjach ho-
dowlanych, rozpoczęto już 

w 1953 roku. Bazę stanowiło 
około 20 odmian populacyj-
nych uprawianych w tym 
czasie w naszym kraju. 
Za oficjalną inaugurację 
hodowli uważa się jednak 
rok 1956. W dniu 28 stycz-
nia tego roku, uchwałą 
Rady Ministrów, ustano-
wione zostały utworzone 
2 ośrodki hodowli odmian 
mieszańcowych kukurydzy: 
w Kobierzycach k. Wrocła-
wia i w Smolicach (Wiel-
kopolska), oraz określono 
ich zadania. Do tych ośrod-
ków dołączył w 1972 roku 
IHAR w Radzikowie, kiedy 
to utworzono Zakład Kuku-
rydzy. Zręby i rozwój oraz 
powodzenie polskiej hodow-
li odmian mieszańcowych 
tworzyli; Jan Bojanowski 
i Zygmunt Królikowski 
(późniejsi profesorowie) 
oraz Adam Jakacki (później-
szy doktor). Ci trzej pionie-
rzy poświęcili kukurydzy 
całe swoje życie zawodowe 
i kariery. Ich dzieło konty-
nuowali ich uczniowie i na-
stępcy. Niektórzy z nich są 
nadal aktywni w tworzeniu 
nauki dla potrzeb hodowli 
i hodowli odmian. Nie spo-
sób ich tutaj wymienić, jak 
również innych osób, któ-
rzy przyczynili się do badań 
naukowych, oceny odmian 
i wprowadzania nowocze-
snych zasad agrotechniki 
i wykorzystania kukury-
dzy. Należy tutaj jednak 
wspomnieć wybitnych 
uczonych Prof. Tadeusza 

Ruebenbauera (Wrocław, 
a następnie Kraków) oraz 
Profesorów dr honoris cau-
sa Andrzeja Dubasa (Po-
znań) i Witolda Podkówki 
(Bydgoszcz).

Pierwszy efekt zainicjo-
wanego programu pojawił 
się w 1957 roku, w postaci 
wpisania do Krajowego Re-
jestru międzyodmianowego 
mieszańca F1 Wiel-Wi, skła-
dającego się z odmian po-
pulacyjnych Wielkopolanka 
i Wigor. W Kobierzycach 
podjęto produkcje nasion 
tego mieszańca.

Nowym impulsem do kra-
jowych programów hodowli 
kukurydzy była wiedza zdo-
byta przez Jana Bojanow-
skiego podczas jego pobytu 
na stażu naukowym na Uni-
wersytecie Stanu Iowa oraz 
w ośrodkach naukowych we 
Francji, Włoszech, Austrii 
i Anglii, w 1958 roku.

W 1967 roku wpisano do 
rejestru pierwszego polskie-
go mieszańca liniowego KB 
260 (hodowca A. Jakacki). 
W niedługim czasie wypro-
dukowano 1500 ton nasion 
tego mieszańca.

Nawiązano współpracę 
z wieloma zagranicznymi fir-
mami hodowlanymi. Współ-
praca objęła wymianę linii 
wsobnych, tworzenie wspól-
nych odmian mieszańcowych. 
Szczególna rolę odegrała 
współpraca z firmami fran-
cuskimi: Limagrain i Mais 
Angevin Hode. Olbrzymia 
rolę odegrała i nadal odgrywa 
współpraca między ośrodka-
mi polskimi (Smolice, Ko-
bierzyce, IHAR Radzików). 
Kolejne odmiany mieszań-
cowe typu czteroliniowego 
(DC), polskie i ze współpra-
cy z zagranicą, rejestrowano 
w latach 70-tych i 80-tych. 
Kamieniami milowymi w no-
woczesnej hodowli kukury-
dzy było zarejestrowanie, 
dokładnie 10 lat później po 
KB 260, w 1977 roku, pierw-
szego mieszańca trójliniowego 
(TC), SMTC 278, wyhodo-
wanego w Smolicach oraz 
pierwszych mieszańców 
dwuliniowych (SC) zare-
jestrowanych w 1990 roku, 
wyhodowanych również 
w Smolicach.

Kontynuacją histo-
rii hodowli kukurydzy 

mieszańcowej, w nawią-
zaniu do czasów współ-
czesnych, było wystąpienie 
Prof. Józefa Adamczyka. 
Przedstawił on dorobek 
hodowlany krajowych firm 
hodowlano-nasiennych, 
podkreślając znaczenie pol-
skiej hodowli kukurydzy dla 
bezpieczeństwa żywnościo-
wego kraju. Polska hodowla 
od 1999 roku niezmiennie 
dostarcza polskim rolnikom 
1/3 materiału siewnego ku-
kurydzy, co ma wymiar 
ekonomiczny, dający duże 
oszczedności dla rodzimych 
producentów. Tylko w ostat-
nich 7-miu latach, do Kra-
jowego Rejestru, wpisano 
aż 31 odmian mieszańco-
wych kukurydzy, w tym 
rekordowej liczby w jubi-
leuszowym roku 2016, bo 
aż ośmiu odmian. Ogólny 
dorobek polskiej hodowli to 
95 odmian mieszańcowych 
ze Smolic, 22 z Kobierzyc 
i 4 z Radzikowa. Są to od-
miany do różnych kierun-
ków użytkowania: na ziarno, 
kiszonkę, biogaz, bioetanol, 
oraz do innych celów prze-
mysłowych i spożywczych.

Kolejne referaty dotyczy-
ły aspektów współczesnej 
i przyszłościowej hodowli 
mieszańcowej kukurydzy 
w naszym kraju, z wyko-
rzystaniem nowych tech-
nik i metod. Przedstawili je 
w imieniu zespołu hodow-
ców dr Janusz Rogacki ze 
Smolic i dr Roman Warze-
cha z IHAR Radzików.

O postępie odmianowym 
w hodowli kukurydzy i oce-
nie odmian mówił Prof. 
Edward Gacek, Dyrektor 
COBORU. Przedstawił on 
również reorganizację do-
świadczalnictwa rejestrowe-
go i porejestrowego (PDO) 
kukurydzy, która ma na celu 
tworzenie w niedalekiej 
przyszłości List  Odmian 
Zalecanych (LOZ) dla ku-
kurydzy. Dr Kazimierz Py-
ziak z SDOO Głubczyce 
przedstawił analizę wyni-
ków PDO w kukurydzy za 
lata 2013-2015.

Problemem reakcji od-
mian kukurydzy na suszę 
w swoim wystąpieniu zajął 
się Prof. Tadeusz Michal-
ski (UP Poznań). Mówił 
on również o postępie 

w produkcji i wykorzystaniu 
kukurydzy, wskazując na 
ponad milion hektarów jej 
uprawy od 2012 roku, a tak-
że trzecie miejsce w pro-
dukcji ziarna po pszenicy 
i pszenżycie.

Dr Piotr Ochodzki (IHAR 
Radzików) przedstawił za-
grożenie upraw kukurydzy 
przez choroby fuzaryjne 
i wyniki badań na obecno-
ścią mikotoksyn w ziarnie. 
Jest to narastający problem, 
nie tylko w naszym kraju, 
ale także w innych krajach 
Europy i Ameryki.

Zagadnieniami wykorzy-
stania kukurydzy dla celów 
przemysłowych zajęła się dr 
Joanna Chmielewska (UP 
Wrocław), a wykorzysta-
niem kiszonki, jako subs-
tratu do produkcji biogazu 
i ekologicznego nawozu or-
ganicznego (pofermentu), dr 
hab. Zbigniew Podkówka 
(UTP Bydgoszcz).

Aspekty agrotechnicz-
ne w swoich referatach 
przedstawili dr hab. Han-
na Gołębiewska (IUNG O/
Wrocław), która mówiła 
o postępie w ochronie kuku-
rydzy przed zachwaszcze-
niem. Natomiast dr hab. 
Piotr Szulc (UP Poznań) 
przedstawił najnowsze wy-
niki badań nad nawożeniem 
startowym kukurydzy.

Eric Schmtt, przedstawi-
ciel firmy RAGT w Polsce, 
przedstawił referat na temat 
postępu genetycznego i pro-
dukcji nasiennej kukurydzy 
we Francji.

Konferencja, poza wa-
lorami naukowymi i po-
znawczymi, była okazją do 
integracji ludzi tworzących 
postęp hodowlany i nauko-
wy w zakresie kukurydzy 
mieszańcowej w Polsce.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
w Radzikowie

Prof. Józef Adamczyk
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Czy rolnikom wystarczy ziarna kukurydzy?

Nie wiemy jeszcze jak 
ubiegły rok wpłynął na pre-
ferencje rolników odnośnie 
uprawy kukurydzy w tym 
roku. Faktem jest, że była su-
sza, która dotknęła zarówno 
uprawy na ziarno jak i na 
kiszonkę. Paszy w postaci 
kiszonki po prostu zabrakło 
i jej zapasy trzeba będzie od-
budować. Kiszonki trzeba 
mieć zawsze z zapasem, 
więcej niż na jeden sezon, 
bo trzeba liczyć się zawsze 
z niekorzystnymi czynni-
kami. Susza poskutkowała 
tym, że część upraw na ziar-
no, nienajlepszych zresztą, 
została zakupiona na pniu 
przez producentów mleka 
i mięsa wołowego. Znam 
przypadki rolników posiada-
jących większe stada, którzy 
kupowali na pniu plantacje 
nawet po kilkadziesiąt hek-
tarów. Pierwotnie miały być 
one zebrane na ziarno, a zo-
stały ostatecznie zebrane na 
kiszonkę. Czy więc zabraknie 
ziarna siewnego? Odnośnie 
polskich odmian produkcja 
nasion jest ograniczona, więc 
bilans jest bardzo napięty 
i można spodziewać się, że 
całe wyprodukowane ziarno 
zostanie sprzedane. W nie-
których odmianach natomiast 
ziarna z pewnością zabrak-
nie. Przed nasiennictwem 
stawia to kolejne wyzwania 
na przyszłość, aby tworzyć 
większe zapasy. Susza do-
tknęła nie tylko nas, ale i inne 
kraje, które produkują ziarno 
kukurydzy. Firmy zagranicz-
ne mogą powiedzieć, że mają 
duże zapasy, ale w segmen-
cie wymaganym dla Polski, 
czyli wśród odmian o liczbie 
FAO 190-300 zapasy te będą 
niewielkie. 

A więc łączny areał 
może spaść?

Jestem przekonany, że 
będzie to kolejny rok z rzę-
du, w którym powierzchnia 
upraw kukurydzy będzie 
wynosiła powyżej miliona 
hektarów. Nasion potrzeba 
więc będzie dużo. Już wiemy, 
jak zima wpłynęła na zboża 

i rzepaki ozime. My jako ku-
kurydziarze producentom 
rzepaku i pszenicy życzy-
my oczywiście jak najlepiej, 
ale gdyby coś im wymarzło, 
to kukurydza jest najlepszą 
rośliną przesiewową.

Dlaczego najlepszą?
Popatrzmy na moment, 

w którym na wiosnę ocenia-
my kondycję rzepaku albo 
pszenicy. My się zastanawia-
my, a czas nam ucieka. Bar-
dzo szybko zbliża się chwila, 
w której za późno jest już na 
siew innych roślin, i kukury-
dza jest jedyną, którą jeszcze 
można siać. To, co się stało 
w 2012 roku - wymarznięcie 
30% rzepaku i pszenicy, było 
jedną z przyczyn dobicia do 
miliona hektarów kukurydzy. 
Gdy już jednak weszliśmy na 
ten wymarzony pułap milio-
na hektarów, a równocześnie 
wiemy, że klimat się ociepla, 
to wkrótce będziemy chcie-
li osiągnąć półtora miliona 
hektarów.

Zwłaszcza, że prognozy 
mówią o wczesnej i cie-
płej wiośnie, a całym roku 
cieplejszym niż 2015 lecz 
wilgotnym. Czyli znowu 
zamierzamy przesunąć się 
o dwie strefy klimatyczne 
na południe ?

Nie popadajmy w euforię, 
że będziemy tu mieli Afry-
kę, bo co kilka lat w Polsce 
zdarza się Syberia. Taka sy-
tuacja przecież się niedawno 
zdarzyła w 2004 roku, gdy 
firmy hodowlano-nasienne 
poszły z późniejszymi od-
mianami na północ kraju i te 
odmiany w ogóle nie dojrza-
ły. Co kilka lat mamy zała-
manie pogody, bo żyjemy 
w bardzo zmiennej strefie 
klimatycznej. Dlatego dora-
dzam planując siewy, brać 
pod uwagę rejonizację od-
mian, i ciesząc się gdy jest 
umiarkowana Afryka, brać 
pod uwagę również Syberię. 
Nie można zakładać, że cały 
czas będzie ciepło.

A co w takim razie 
z wodą? Odnieść można 
wrażenie że zima nadrabia 

ubiegłoroczne straty?
Weszliśmy w nowy rok 

z deficytem wody, śniegu 
było niewiele, ale nie wiemy 
co będzie dalej. Zakładając, 
że nie mamy dużo zapasów 

wody z zimy, trzeba ją będzie 
bardzo szanować. A więc: 
żadnego obornika na wio-
snę, bo działa on jak gąbka. 
Żadnych orek wiosennych, 
choć wyjątkowo pozwalam, 

jeśli ktoś nie zaorał przed 
zimą. Minimum uprawek 
na wiosnę, jak najszybsze 
wejście z broną, żeby prze-
rwać parowanie i wcze-
śniejszy siew. Dzisiejsze 

odmiany kiełkują już nie 
w temperaturze 8 stopni, 
ale 6 stopni. Poza tym trze-
ba już pomału myśleć o re-
tencji wody i o melioracjach 
nawadniających.

Czy zabraknie ziarna kukurydzy do siewu? Jaka jest sytuacja u plantatorów? 
A jaka w nasiennictwie? O tym rozmawiali dr inż. Roman Warzecha i Alicja 
Szczypta.
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Dwuliścienni konkurenci kukurydzy

Uprawa w szerokiej roz-
stawie rzędów oraz po-
czątkowo powolny wzrost 
powodują, że przez kilka 
pierwszych tygodni po 
siewie gatunek ten jest 
w niewielkim stopniu kon-
kurencyjny i zazwyczaj 
przegrywa rywalizację 
z wielogatunkowym zbio-
rowiskiem chwastów.

 W niniejszym artykule 
przedstawione zostały wy-
brane chwasty dwuliścienne 

stwarzające zagrożenie dla 
kukurydzy. Uwzględniono 
zarówno gatunki pojawia-
jące się zazwyczaj bardzo 
licznie, jak i te, które wystę-
pują na ogół w mniejszym 
nasileniu, lecz ze względu 
na dużą siłę konkurencyjną 
również często powodują 
dotkliwe straty. W tabeli 
podane zostały przykła-
dowe substancje czynne, 
które można zastosować 
w walce z omawianymi 

gatunkami. Powinniśmy 
jednak pamiętać, że za-
biegi herbicydowe należy 
ograniczać do niezbędnego 
minimum, a w pierwszej ko-
lejności należy wykorzysty-
wać metody niechemiczne.

Komosa biała to naj-
pospolitszy chwast dwu-
liścienny występujący na 
plantacjach kukurydzy. 
Jest to roślina preferują-
ca gleby żyzne, zasobne 
w azot. Ma niewygórowane 

wymagania cieplne, kieł-
kuje już w temperaturze 
2-5ºC. W warunkach 
chłodnej wiosny może 
szybko zdominować 
ciepłolubną kukurydzę. 
W badaniach IUNG-PIB 
komosa konkurując z ku-
kurydzą przez cały sezon 
wegetacyjny w nasileniu 
50 szt./1m2 spowodowała 
67% obniżkę plonu. Przy 
zagęszczeniu 100 szt./1m2 
straty sięgały 76%. 

Kukurydza negatywnie reaguje na zachwaszczenie.

Tab. 1. Przykładowe substancje czynne do zwalczania komosy białej, szarłatu szorstkiego, psianki czarnej i ostrożenia polnego 
w kukurydzy*

Gatunek chwastu Substancje czynne

komosa biała bromoksynil, dikamba, linuron, mezotrion, pendimetalina, sulkotrion, 
tembotrion

szarłat szorstki bromoksynil, foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy, mezotrion, 
nikosulfuron, pendimetalina, petoksamid, rimsulfuron, sulkotrion, tembotrion

psianka czarna bromoksynil, nikosulfuron, petoksamid, sulkotrion
ostrożeń polny rimsulfuron

* skuteczność działania zależy m.in. od dawki preparatu oraz fazy rozwojowej chwastów, szczegółowych infor-
macji należy szukać w etykietach preparatów. 

Odmiany kukurydzy Sumi Agro 

Jedną z nich jest odmiana 
Veritis (ES), która sprawdzi-
ła się już na 100.000 hekta-
rów uprawy w Polsce. Wśród 
nowości warto zwrócić uwa-
gę na odmianę Eurytmi − 
jedną z najwcześniejszych 
na polskim rynku nasien-
nym, i odmianę Sikaldi, 
należącą do elitarnego pro-
gramu żywienia zwierząt 
„Agro-Zoo”.

Eurytmi (CS) to jedna 
z najwcześniejszych od-
mian kukurydzy na polskim 
rynku nasiennym, o dobrym 
wigorze i wysokiej zdro-
wotności roślin. Odmiana 
posiada doskonałe parame-
try kiszonkarskie. Wysoki 
udział ziarna i ponad prze-
ciętna koncentracja skrobi 
w kiszonce, w połączeniu 
z bardzo dobrą strawnością 
zapewniają idealną jakość 

żywieniową. Eurytmi to 
odmiana o uniwersalnym 
przeznaczeniu (zarówno na 
kiszonkę, jak i na ziarno). 
Eurytmi cechuje mała po-
datność na wyleganie, dobry 
wczesny wigor oraz mała 
podatność na patogeny, ta-
kie jak Helminthosporium 
sp., Fusarium sp., Ustilago 
maydis.

Sikaldi (CS) to wyselek-
cjonowana, bardzo wydajna 
odmiana, z grupy średnio 
wczesnej, należąca do eli-
tarnego programu żywie-
nia zwierząt „Agro-Zoo”. 
Sikaldi posiada doskonałe 
parametry kiszonkowe pod 
względem strawności i kon-
centracji energii. Odmiana 
o uniwersalnym przeznacze-
niu na ziarno lub kiszonkę 
charakteryzuje się dobrą 
korelacją wielkości plonu 

ziarna do niskiej wilgotno-
ści podczas zbioru. Rośli-
ny cechują się silną budową 
i wysoką zdrowotnością do 
końca wegetacji. Sikaldi to 
odmiana bardzo mało po-
datna na wyleganie; mało 
podatna na patogeny, ta-
kie jak Helminthosporium 
sp., Fusarium sp., Ustilago 
maydis.

Veritis (ES) cechuje sta-
bilny plon ziarna w każdych 
warunkach, dobra wartość 
żywieniowa kiszonki, wy-
soka tolerancja na patoge-
ny. Ziarno szybko dosycha 
już w czasie dojrzewania na 
polu i łatwo oddaje wodę 
w czasie dosuszania. Od-
miana doskonale nadaje się 
na CCM.

Źródło: Sumi Agro Poland
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

W nadchodzącym sezonie firma Sumi Agro Poland poleca kilka bardzo wydaj-
nych odmian kukurydzy.

Komosa biała

Psianka czarna

Kolba kukurydzy odmiany - Veritis (ES)
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Szarłat szorstki jest gatun-
kiem, który został zidenty-
fikowany w Polsce po raz 
pierwszy w roku 1914. Ak-
tualnie zasięg jego występo-
wania obejmuje obszar całego 
kraju. Podobnie jak komosa 
najchętniej zasiedla stanowi-
ska obfitujące w azot. Jest 
gatunkiem ciepłolubnym, do 
kiełkowania wymaga min. 
7ºC. Jako roślina o foto-
syntezie typu C4 prowadzi 
oszczędną gospodarkę wodną 
i jest w dużym stopniu tole-
rancyjny na suszę. W jednym 
z badań szarłat występując 
w łanie kukurydzy w bar-
dzo dużym nasileniu (300-
750 szt./1m2) przez okres 
2 tygodni zdołał obniżyć plon 
kukurydzy o 9%. Pozosta-
wiony do zbioru spowodował 
straty wynoszące 69%.

Psianka czarna jest 
chwastem o bardzo wy-
sokich wymaganiach 
cieplnych, kiełkuje gdy 
wierzchnia warstwa gle-
by ogrzeje się do 15-18ºC. 
Wiosenne spadki tempe-
ratur poniżej 10ºC hamują 
jej wzrost, a ochłodzenie 
do około 1-3ºC powoduje 
zamieranie. W rozprzestrze-
nianiu psianki czarnej na 
duże odległości uczestni-
czą ptaki. Podejrzewa się, 
że zidentyfikowane w Polsce 
w latach 90. biotypy psian-
ki uodpornione na atrazynę 

dotarły do nas z Francji 
w przewodach pokarmo-
wych migrującego ptac-
twa. W literaturze można 
natrafić na informacje, że 
jeśli psianka zdoła przero-
snąć kukurydzę, to może ją 
zagłuszyć już w nasileniu 
0,5-1 sztuki na 1m2.

Chwastem bardzo uciąż-
liwym i silnie konkurencyj-
nym, na szczęście rzadko 
obserwowanym w dużym 
nasileniu, jest ostrożeń 
polny. Gatunek ten bardzo 
łatwo rozmnaża się wegeta-
tywnie. Nowy egzemplarz 
może powstać nawet z 1cm 
fragmentu korzenia. Na sil-
nie zachwaszczonych polach 
ostrożeń może pobrać z 1ha 
300kg azotu, 40kg fosforu 
i prawie 400kg potasu. We-
dług niektórych źródeł już 
2 egzemplarze ostrożenia 
na 1m2 mogą spowodować 
straty plonu kukurydzy, 
zbóż i okopowych sięgają-
ce 15-20%.

 Omawiając ważne dla 
kukurydzy chwasty dwu-
liścienne warto także 
wspomnieć o zaślazie po-
spolitym, nowym gatun-
ku w Polsce, który zaczyna 
sprawiać coraz większe 
problemy w płd.-zach. czę-
ści kraju.

mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach,

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

R E K L A M A

Ostrożeń polny

Szarłat szorstki
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Kukurydza bez chwastów
Kukurydzę można od-

chwaszczać bezpośrednio po 
siewie lub nalistnie począw-
szy od pierwszego do dziewią-
tego liścia. Pierwszy termin 
jest uzależniony od wilgot-
ności gleby, która pozwala 
zaktywizować zastosowane 
środki przedwschodowe. Wa-
runkiem wykonania zabiegu 
w drugim terminie są suche 
rośliny. Zabiegu nie moż-
na wykonać bezpośrednio, 
w trakcie lub krótko przed 
przewidywanym deszczem. 
Jednak długi okres możliwo-
ści stosowania środków na-
listnych umożliwia wybranie 
odpowiedniego momentu na 
wykonanie oprysków.

Najwcześniej
Dobrym rozwiązaniem jest 

stosowanie środków dogle-
bowych, które pozwalają na 
początkowy wzrost kukury-
dzy pozbawiony konkuren-
cji chwastów. Wymagana 

wilgotność gleby jest czynni-
kiem zmiennym. Na glebach 
lekko przesuszonych (nie pod-
czas suszy) tuż przed siewem 
można zastosować Dual Gold 
960 EC. Po oprysku prepa-
rat należy wymieszać z glebą 
(agregat, lub kultywator, bro-
na) na głębokość około 5 cm. 
W normalnych warunkach 
preparat może być zastosowa-
ny tradycyjnie. Zwalcza tylko 
chwasty prosowate i psiankę 
czarną. Specyficzna odporno-
ścią charakteryzuje się izok-
saflutol, komponent dwóch 
herbicydów. Mniej popularne-
go preparatu Boreal i znanego 
Adengo. Izoksaflutol może po-
czekać na opady. Substancja ta 
wolno się rozkłada i pozostaje 
dość długo w utajonym stanie 
aktywności. Nie oznacza to, 
że można ja stosować podczas 
suszy. Zdecydowanie skrajną 
pod tym względem substancją 
czynną jest pendimetalina. 
Bez względu czy jest poje-
dynczym składnikiem, czy 

komponentem fabrycznej 
mieszaniny, zawsze wyma-
ga silnie uwilgotnionej gleby. 
Każde jej przesuszenie może 
istotnie wpłynąć na skutecz-
ność chwastobójczą.

Spośród preparatów dogle-
bowych należy zwrócić uwagę 
na wykorzystanie linuronu. 
Unia Europejska zamierza bo-
wiem wycofać tą substancję 
czynną z użycia w krajach 
Wspólnoty.

Podobnie, ale później
Analizując zalecenia (tabe-

la) stosowania środków do-
glebowych łatwo spostrzec, 
że wiele z nich jest również 
zalecanych w fazie od 1 do 
4 liścia kukurydzy. To bardzo 
korzystna cecha tych środków. 
W przypadku nie sprzyjają-
cych warunków można je 
wykorzystać później. Jednak 
należy wziąć pod uwagę, że 
substancje te nadal pozo-
stają środkami o działaniu 

doglebowym. Zastosowane 
nalistnie również wymagają 
wilgotnej gleby i skutecznie 
zwalczają tylko bardzo mło-
de chwasty o jeszcze słabo 
wykształconym systemie 
korzeniowym.

Najwcześniejsze 
z późniejszych

Spośród preparatów typowo 
nalistnych najwcześniej moż-
na zastosować rimsulfuron. 
Formy użytkowe WG (np. 
Titus 25 WG i odpowied-
niki) zalecane są od pierw-
szego liścia kukurydzy. Ich 
kolejne odpowiedniki zare-
jestrowane w ubiegłym roku 
w formulacji SG (np. Egze-
kutor 25 SG) można stoso-
wać już podczas wschodów 
kukurydzy. Rimsulfuron to 
pierwsza substancja czynna, 
która oprócz chwastów pro-
sowatych i dwuliściennych 
zwalcza także perz. Podobne 
efekty można uzyskać stosu-
jąc fabryczna mieszaninę fo-
ramsulfuronu i jodosulfuronu 
(np. Maister 310 WG i Master 
31 OD). Jednak najbardziej 
rozpowszechnioną formą 
o zbliżonym działaniu jest 
nikosulfuron. W tabeli za-
mieszczono kilka, spośród 
43. herbicydów zawierających 
tylko ten aktywny związek. 
Rejestracja preparatów zawie-
rających nikosulfuron jest bar-
dzo zróżnicowana. Wynika 
to z produkcji tego związku 
w kilku formulacjach, co 
w niektórych przypadkach 
uzasadnia stosowanie ich 
w odmiennych dawkach. Pre-
paraty te zalecane są w innych 
fazach wzrostu kukurydzy 
(od 2 do 9 liści). Na ogół za-
leca się je w fazie 2 do 4 liści 
chwastów dwuliściennych. 
Nie we wszystkich etykietach 
wskazano optymalną wrażli-
wość chwastów prosowatych, 
stąd na podstawie niektórych 
etykiet przyjęto okres krze-
wienia się tych gatunków (mi-
nimum 3 liście). Perz właściwy 
na ogół zaleca się zwalczać 
w fazie 4 do 7 liści. Nieco 
niejasności jest w przypadku 
ustalenia wysokości dawki do 
jego zwalczania. Zalecenia 
są różne, najlepiej przyjąć 

60 g s.cz./ha. Wymienione 
substancje czynne w różnych 
proporcjach występują także 
jako komponenty mieszanin 
fabrycznych i zbiornikowych. 
Prawie wszystkie także są 
przeznaczone do zwalcza-
nia perzu

Prosowate 
i towarzystwo

Klasyczny obraz za-
chwaszczenia kukurydzy to 
chwasty prosowate (chwast-
nica, włośnice, paluszniki) 
w towarzystwie różnych ga-
tunków dwuliściennych. Tego 
typu zachwaszczenie najlepiej 
zwalczyć stosując wymienio-
ne substancje w niższych daw-
kach niż „perzowe”. Są one 
składnikami wielu preparatów 
i mieszanin (tabela). Ponadto 
zachwaszczenie o takim profi-
lu można ograniczyć stosując 
środki zawierające mezotrion, 
sulkotrion lub tembotrion. 
Wybór z tej znacznej grupy 
zaleceń polega na oznaczeniu 
przede wszystkim chwastów 
dwuliściennych i doborze 
odpowiedniej kombinacji 
herbicydowej pod kątem ich 
zwalczania.

Tylko dwuliścienne
Same dwuliścienne wy-

stępują na plantacjach ku-
kurydzy stosunkowo rzadko. 
Jednak zdarzają się takie pola, 
a także przypadki, w których 
wymagane są jedynie zabie-
gi korekcyjne mające na celu 
ograniczyć występowanie tyl-
ko gatunków dwuliściennych. 

W zwalczaniu samych 
gatunków dwuliściennych 
znaczny udział mają tzw. 
regulatory wzrostu (2,4-D, 
dikamba). Mogą one być 
pojedynczymi składnika-
mi, w których 2,4-D jest re-
prezentowane przez Oceal 
700 SG i Vermeil 700 SG, 
a dikamba przez Esteron 
600 EC i Dicopur 600 SC. 
W celu zwiększenia spektrum 
zwalczanych gatunków dwu-
liściennych są stosowane z in-
nymi substancjami czynnymi. 
Do podstawowych należą 
np. Mustang 306 SE i odpo-
wiedniki oraz Mocarz 75 WG 

i odpowiedniki.
Dużą rolę w zwalczaniu ga-

tunków dwuliściennych od-
grywa bromoksynil. Środek 
kontaktowy (parzący) bardzo 
przydatny na stanowiska bar-
dzo silnie zachwaszczone, na 
których, by ratować plantacje 
przed całkowitym zarośnię-
ciem, należy bardzo szyb-
ko, co najmniej zahamować 
wzrost chwastów (Bromotril, 
Emblem). Drugim środkiem 
jest terbutyloazyna. Jej udział 
jako komponenta jakiegokol-
wiek herbicydu wpływa na 
wydłużenie działania chwa-
stobójczego i zapobiega za-
chwaszczeniu wtórnemu. 
Mieszaniną tych dwóch sub-
stancji czynnych jest Zeagran 
340 SE i odpowiedniki. 

Przypadki 
szczególne

Do takich należy stosowa-
nie na plantacjach kukury-
dzy glifosatu. Spośród blisko 
90. preparatów w kukurydzy 
oficjalnie zarejestrowanych jest 
kilka. Przeznaczone są do 
zwalczania młodych (siewki) 
jednorocznych jedno- i dwu-
liściennych chwastów. Naj-
częściej zalecaną dawką jest 
około 720 g s.cz. na hektar. 
Prawidłowy zabieg musi być 
wykonany koniecznie przed 
wschodami kukurydzy na jak 
największą liczbę chwastów, 
które wzeszły. Tego typu za-
bieg wymaga wykonania ko-
lejnego w późniejszym okresie.

Drugi szczególny przy-
padek to zwalczanie tylko 
chwastów jednoliściennych 
(prosowatych, perzu) przy 
pomocy graminicydu Fo-
cus Ultra 100 EC. Preparat 
ten można stosować jedynie 
w odpowiednich odmianach 
kukurydzy odpornych na jego 
działanie. W zależności od 
zwalczanych gatunków należy 
różnicować dawkę, którą także 
można regulować (obniżać) 
stosując łącznie z adiuwantem.

Późny siew nie oznacza późnej ochrony przed zachwaszczeniem. 

Inż. Adam Paradowski 
IOR – PIB w Poznaniu
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Tabela. Program ochrony kukurydzy przed zachwaszczeniem

Kombinacje (substancje czynne) Dawka na ha

Optymalny termin zabiegu według faz rozwojowych w skali BBCH

kukurydza
Chwasty

dwuliścienne prosowate perz

Dual Gold 960 EC (S-metolachlor) 1,5 l 00 00 00 x

Afalon Dyspersyjny 450 SC, Dangola 450 SC, Linur 450 SC, Nighjar 450 SC (linuron) 1,5-2,0 l 00 00 x x

Linurex 500 SC (linuron) 1,8 l 00 00 x x

Boreal 58 WG  (izoksaflutol + flufenacet) 0,75 kg 00 00 x x

Adengo 315 SC (izoksaflutol + tienkarbazon metylu) 0,33-0,44 l 00/11-12 00/11-12 00/11-12 x

Click 500 SC (terbutyloazyna) 1,5 l 00/11-13 00/10-14 x x

Camix 560 SE (mezotrion + S-metolachlor) 2,0-2,5 l 00/11-13 00/10-15 00/10-11 x

Lumax 537,5 SE (mezotrion + S-metolachlor + terbutyloazyna) 3,5-4,0 l 00/11-13 00/10-15 00/10-11 x

Successor T 550 SE (petoksamid + terbutyloazyna) 4,0 l 00/11-13 00/10-15 00/10-11 x

Stomp 400 SC (pendimetalina) 3,0 l 00 00 00 x

Jet-Pendy 330 EC, Pendigan 330 EC, Yellow Hammer 330 EC (pendimetalina) 4,0-5,0 l 00/11-12 00/10-14 00/10-11 x

Spektrum Plus, Wing P 462,5 EC (dimetenamid-P + pendimetalina) 4,0 l 00 00 00 x

Successor 600 EC, Traxor 600 EC (petoksamid) 2,0 l 00-14 00-14 00-14 x

Egzecutor 25 SG, Rimel 25 WG, Rincon 25 SG (rimsulfuron) 60 g 10-17 12-13 12-14 15-17**

Harfur, Mambo 25 WG, Miecz 25 WG, Pro rimsulfuron 25 WG, Ramzes 25 WG, Rima, Titus 25 WG + Trend 90 EC (rimsulfuron) 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17**

Successor 600 EC lub Traxor 600 SC + Shado 300 SC (petoksamid + sulkotrion) 1,5 + 1,0 l 12-14 00-14 00-14 x

Traxor 600 EC + Shado 300 SC 1,5 + 1,0 l 12-14 00-14 00-14 x

Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG same lub + Olbras 88 EC (dikamba + tritosulfuron) 0,2 kg + (1,0 l) 12-15 12-14 x x

MaisTer 310 WG + Mero 842 EC* (foramsulfuron + jodosulfuron) 0,1-0,15 kg + 1,3-2,0 l 12-16 11-13 12-16 15-17**

MaisTer 31 OD; Raper 31 OD (j.w.) 1,5 l 12-16 11-13 12-16 15-17

Deresz 306 SE; Diablo 306 SE; Dresz 306 SE; Feniks 306 SE; Horse 306 SE; King 306 SE; Kojot 306 SE; Muskato 306 SE; Mustang 
306 SE; Tarpan 306 SE (2,4-D + florasulam) 0,6 l 12-16 12-16 x x

Mustang 306 SE + Maister 310 WG + Actirob 842 EC lub inna o tym samym składzie (2,4-D + florasulam + foramsulfuron  +  
jodosulfuron) 0,6 l + 0,1-0,15 kg + 1,5 l 12-16 12-16 12-16 15-17**

Mustang 306 SE + Titus 25 WG + Trend 90 EC lub inna o tym samym składzie (2,4-D + florasulam + rimsulfuron) 0,6 l + 30-60 g + 0,1% 12-16 12-16 12-14 15-17**

Stellar 210 SL + Olbras 88 EC (dikamba + topramezon) 1,0-1,5 + 1,0 l 12-16 12-14 12-14 x

Calaris 400 SC (mezotrion + terbutyloazyna) 1,0-1,5 l 12-18 00-14 >21 x

Climax Extra 6 OD* (nikosulfuron) 0,5-0,75 l                   12-18 12-14 13-29 14-17**

Accent 75 WG + Trend 90 EC* (j.w.) 60-80 g + 0,1% 12-18 12-14 13-29 14-17**

Daichi 040 SC(j.w.) 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x

Daichi 4 SC (j.w.) 1,0-1,5 l 12-17 12-14 13-29 15-17**

Innovate 240 SC (+ Atpolan 80 EC*) (j.w.) 0,2-0,25 (+ 1,5) l 12-18 12-14 13-29 14-17**

Kelvin 040 OD (j.w.) 1,0 l 12-18 12-14 13-29 15-17

Kivi Extra 6 OD* (j.w.) 0,5-0,75 l                   12-18 12-14 13-29 14-17**

Novel 240 SC (j.w.) 0,2-0,25 l 12-16 12-14 13-29 15-17**

Pampa 040 SC(j.w.) 1,0-1,5 l 12-17 12-14 13-29 15-17**

Pampa Extra 6 OD* (j.w.) 0,5-0,75 l                   12-18 12-14 13-29 14-17**

Samaz (j.w.) 1,0-1,5 l 12-14 12-14 13-29 15-17**

Samaz Gold 040 OD (j.w.) 1,0-1,5 l 14-19 12-14 13-29 15-17**

Elpaso 105 OD; Elumis 105 OD; Solux 105 OD (nikosulfuron + mezotrion) 1,0-1,5 l 12-18 12-16 14-17 14-17**

Daichi Extra 6 OD (i inne formulacji 6 OD) + Callisto 100 EC (nikosulfuron + mezotrion) 0,5 + 0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17

Fulcorn 50 SG + Rimel 25 SG lub Egzekutor 25 SG  lub Rincon 25 SG + Asystent+  (nikosulfuron + rimsulfuron) 60-80 + 30-40 g +0,05% 12-18 12-14 13-29 13-16**

Hector 53,6 WG lub + Principal 53,6 WG Trend 90 EC (j.w.) 70-90 g + 0,1% 12-18 12-14 13-29 14-17**

Collage 064 OD (nikosulfuron + tifensulfuron) 0,75-1,0 l 12-18 12-14 13 14-17**

Arigo 51 WG lub Colombus 51 WG + Trend 90 EC (nikosulfuron + mezotrion + rimsulfuron) 0,33 g + 0,1% 12-18 12-14 13-15 13-15

Casper 55 WG + Trend 90 EC (dikamba + prosulfuron) 0,3  + 0,05-0,1% 12-18 11-14 x x

Successor  T 550 SE + Titus 50 WG + Trend 90 EC (petoksamid + terbutyloazyna + rimsulfuron) 2,25 l + 30g + 0,1% 13-14 12-14 11-15 x

Titus 25 WG (lub odpowiednik formulacji 25 WG)+ Harmony 75 WG lub Refine 75 WG + Trend 90 EC (rimsulfuron + tifensulfuron) 50 + 10 g + 0,1% 13-14 11-15 11-15 14-17

Esteron 600 EC (2,4-D) 0,8-1,0 l 13-16 12-16 x x

Dicopur 600 SL (2,4-D) 0,8-1,0 l 15-16 11-16 x x

Oceal 700 SG; Vermeil 700 SG (dikamba) 0,4-0,5 kg 13-16 12-14 x x

Agria Mezotrion 100 SC, Callisto 100 SC, Mezotrion 100 SC (mezotrion) 1,0-1,5 l 14-15 12-16 12-14 x

Solis 100 SC (j.w.) 1,5 l 11-18 12-16 >13 x

Temsa SC (j.w.) 1,5 l 12-18 12-14 11-12 x

Laudis 20 WG + Mero 842 EC (tembotrion) 0,375-0,5 + 2 l 14-16 12-14 12-14 x

Flesh 300 SC; Shado 300 SC; Sulcogan 300 SC;  Sulkorn 300 SC (sulkotrion) 1,5 l 14-16 14 14-16 x

Flesh 300 SC + Innovate 240 SC (sulkotrion + nikosulfuron) 1,0 + 0,2 l 14-16 14-16 14-16 x

Shado 300 SC + Innovate 240 SC lub Squash 240 SC lub Vectis 240 SC (j.w.) 1,0 + 0,2 l 14-16 14-16 14-16 x

Sulcogan 300 SC + Nicogan 040SC (j.w.) 1,0 + 1,0 l 14-16 14-16 14-16 x

Maister Power 42,5 OD (foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu) 1,25-1,5 l 14-16 11-14 12-21 14-16

Bromotril 250 SC (bromoksynil) 1,0-1,3 l 14-16 12-14 x x

Emblem 20 WP (bromoksynil) 1,5-2,0 kg 14-16 12-14 x x

Emblem Pro 385 SC (bromoksynil) 0,7-1,0 l 14-18 12-16 x x

Hector Max 66,5 WG + Trend 90 EC* (dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron) 330-440 g + 0,1% 14-16 12-14 13-29 14-16

Cornmax 340 SE; Defender 340 SE; Korn 340 SE; Kukugran 340 SE; Maizgard 340 SE; Maxikorn 340 SE; Zeagran 340 SE; Zorba 340 SE (bromoksynil + terbutyloazyna) 1,6-2,0 l 14-16 12-16 x x

Emblem Pro 385 SC + Titus 25 WG (bromoksynil + rimsulfuron) 0,7-1,0 + 30-60 g 14-18 12-16 12-14 15-17**
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Chwasty trujące i szkodliwe 
– psianka czarna

Psianka czarna (Solanum 
nigrum L.) w nazewnictwie 
ludowym (regionalnym) 
zwana czarcimi kulkami, 
czarnym kartoflem, psian-
ką czarną jagodą, psimi 
jagódkami czy psinkami. 
Niestety wszystkie te nazwy 
odzwierciedlają „ciemną” 
stronę tej rośliny, gdyż jest 
ona gatunkiem trującym. 
Na zatrucie psianką czar-
ną wrażliwe są wszystkie 
zwierzęta gospodarskie 
(szczególnie bydło i trzoda), 
ptactwo (kury, gęsi i kacz-
ki), domowe (psy, koty), 
a nierzadko ludzie (w szcze-
gólności małe dzieci!!!).

Psianka czarna jest ro-
śliną występującą głównie 
na przydrożach, miedzach, 
wysypiskach, ogrodach oraz 
na polach uprawnych, gdzie 
zachwaszcza głównie ziem-
niaki, buraki, kukurydzę 
oraz warzywa  (fot. 1). Ga-
tunek ten częściej można 
spotkać na glebach luźnych, 
niezbyt wilgotnych, dobrze 
napowietrzonych o odczy-
nie lekko kwaśnym, zasob-
nych w związki próchniczne 
i intensywnie nawożonych 
makroelementami (głównie 
azotem). 

Jest to  roślina roczna, 
jara, ciepło i światłolub-
na, samo lub owadopylna, 
należąca do rodziny psian-
kowatych (Solanaceae), 
osiągająca wysokość od 
10-50 cm (czasami nawet 
80 cm). Łodyga zwykle jest 
ciemnozielona, rozgałęzio-
na, tępokanciasta i prawie 
naga. Liście są jajowate 
lub rombowate, natomiast 
kwiaty koloru białego lub 
kremowobiałego zebrane są 
w podbaldachy wyrastają-
ce poniżej lub powyżej wę-
złów liści na dość długich 
szypułkach. 

Pierwsze wschody siewek 
psianki czarnej mogą po-
jawiać się już pod koniec 
kwietnia, natomiast głów-
ny „wysyp”, przypada na 
miesiące maj-czerwiec. 
Kwitnienie rozpoczyna 
się z końcem czerwca i po-
czątkiem lipca i trwa aż do 
końca września,  a czasami 

nawet do początku paździer-
nika. Owocem jest kulista, 
wielonasienna jagoda o śred-
nicy około 6-10 mm, zwykle 
koloru czarnego z widocz-
nym „połyskiem” (fot. 2). 
Psianka czarna rozmnaża 
się za pomocą nasion, które 
jedna roślina potrafi w cią-
gu sezonu wegetacyjnego 
wytworzyć od 100(200) do 
500(1000) nasion, a ich 
żywotność może utrzy-
mywać się w glebie przez 
okres kolejnych 10-20 lat 
(średnio jednak 5-10 lat). 
Ekonomiczny próg szko-
dliwości dla tego gatunku 
wynosi 1 szt./m2. Szkodli-
wość psianki czarnej oprócz 
oczywiście konkurencyjne-
go oddziaływania na roślinę 
uprawną polega również na 
tym, że może być żywicie-
lem mątwika ziemniaczane-
go czy zarazy ziemniaka, 
które mogą z kolei porażać 
rośliny uprawne z rodziny 
psiankowatych tj. ziem-
niaki czy pomidory. Zale-
cenia dotyczące zwalczania 
psianki czarnej za pomo-
cą herbicydów w różnych 
uprawach rolniczych, do-
stępne są na stronie MRiRW 
(http://www.minrol.gov.pl/
pol/Informacje-branzowe/
Wyszukiwarka-srodkow-
-ochrony-roslin) lub w Za-
leceniach Ochrony Roślin 
na lata 2014/2015 (wyd. 
IOR-PIB Poznań).

Wszystkie części rośliny 
psianki czarnej, mogą po-
wodować zatrucia, jednak 
najbardziej toksyczne są 
niedojrzałe owoce, zawie-
rające do 6% (przeważnie 
od 0,5-4%) glikoalkaloidów. 
Efekt toksyczny niedojrza-
łych owoców polega głównie 
na działaniu glikoalkalo-
idów solaninowych (tj. so-
lanina, solaneina, solaceina, 
solasonina, solamargina). 
W rezultacie w obrazie za-
trucia niedojrzałymi owoca-
mi psianki czarnej zaznacza 
się bardziej udział solaniny 
z przewagą objawów polega-
jących na pobudzeniu ośrod-
kowego układu nerwowego. 
Solanina w początkowym 
okresie wywiera działanie 

pobudzające, a następnie po-
rażające ośrodkowy układ 
nerwowy. W zatruciach 
psianką czarną występuje 
najczęściej rozszerzenie 
źrenic, natomiast działa-
nie toksyczne na przewód 
pokarmowy polega głównie 
na skojarzonym działaniu 
miejscowym wynikającym 
z faktu posiadania przez 
glikoalkaloidy i saponiny 
właściwości drażniących. 
Zatrucie organizmu obja-
wia się pieczeniem i dra-
paniem w jamie ustnej 
i przełyku, nudnościami, 
silnymi wymiotami, silną 
i bolesną biegunką często 
prowadzącą do krwawych 
stolców, brązowo-czer-
wonym częstomoczem, 
przyspieszonym tętnem, 
dusznościami, częstoskur-
czem, rozszerzeniem źrenic, 
wzrostem temperatury cia-
ła oraz stanami lękowymi. 
Przy bardzo silnym zatruciu 
organizmu, obserwuje się 
drgawki oraz uszkodzenie 
nerek w skrajnych przypad-
kach może nastąpić nawet 
zgon (uduszenie) w wyni-
ku porażenia ośrodkowego 
układu oddechowego. 

Na działanie glikoal-
kaloidów szczególnie na-
rażone są dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat), 
gdyż spożycie już 6-8 ja-
gód psianki czarnej może 
spowodować bardzo silne 
zatrucie organizmu, nie-
kiedy prowadzące nawet 
do śmierci. 

Uwaga: w razie spożycia 
przez dzieci jagód psianki 
czarnej, należy niezwłocz-
nie zgłosić się do najbliż-
szego lekarza!!!

Dr Tomasz Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli, Wrocław

Psianka w ziemniakach (fot. T. Sekutowski)

Psianka czarna-jagoda (fot. T. Sekutowski)
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Basfoliar® 2.0
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nawożenia
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2.0Nawozy typu ADOB®     i Basfoliar®     stanowią kompleksowy i skuteczny 
program dolistnego nawożenia kukurydzy.

Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów, 
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy.

2.0
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www.adob.com.plADOB®
nawozy
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Dolistne nawożenie kukurydzy
Makro i mikroskładni-

ki są przede wszystkim 
pobierane przez system 
korzeniowy z roztworu gle-
bowego. Jednak pobieranie 
składników z gleby, nawet 
jeśli występują one w gle-
bie w wystarczającej ilości, 
jest w wielu przypadkach 
ograniczone.

Do najważniejszych 
czynników, które upośle-
dzają pobieranie składni-
ków pokarmowych z gleby 
są: susza glebowa, chłody 
wiosenne, uszkodzenia 
mrozowe, nadmiar opadów. 
W takich warunkach rośliny 
rozwijają zbyt słaby system 
korzeniowy, który nie speł-
nia swoich podstawowych 
funkcji. Czynnikami stre-
sowymi są również choroby 
grzybowe i występowanie 
pasożytniczych owadów na 
roślinach. Silny stres powo-
duje również stosowanie 
herbicydów, które również 

są pobierane przez korzenie 
lub przez liście młodych ro-
ślin kukurydzy. W roślinach 
kukurydzy musi nastąpić 
dezaktywacja substancji ak-
tywnych herbicydów, co jest 
związane z dużymi stratami 
energetycznymi.

Wymienione wyżej czyn-
niki powodują, że konieczne 
jest stosowanie dokarmia-
nia roślin specjalistyczny-
mi nawozami dolistnymi. 
Bardzo ważną zaletą na-
wozów dolistnych jest ich 
duża przyswajalność przez 
rośliny. Poza łatwo przyswa-
jalnymi makroskładnikami 
(azot, fosfor, potas, magnez, 
wapń, siarka) nawozy dolist-
ne zawierają szereg mikro-
elementów (cynk, miedź, 
molibden, bor, mangan, 
żelazo).  Podobnie jak ma-
kroskładniki, są one bardzo 
łatwo przyswajane przez 
rośliny. 

Poszczególne gatunki 

roślin mają zróżnicowa-
ne wymagania pokarmo-
we i w różnym stopniu 
reagują na niedobory po-
szczególnych składników 
pokarmowych. Kukurydza 
najsilniej reaguje na brak 
fosforu i cynku. Bardzo 
często w glebach wystę-
puje niedobór boru i jego 
brak musi być uzupełniony 
drogą dolistną. 

Powstaje zatem pytanie, 
czy dolistne nawożenie sto-
sować profilaktycznie czy 
też interwencyjnie, to jest 
po wystąpieniu widocznych 
objawów niedoboru skład-
ników na roślinach? Wydaje 
się, że bardziej korzystne 
jest rozwiązanie pierwsze, 
czyli stosowanie profilak-
tyczne, a w przypadku 
wystąpienia objawów niedo-
boru zabieg nawożenia do-
listnego należy powtórzyć. 
Regułą powinien być dwu, 
a nawet trzy krotny oprysk 

nawozami dolistnymi.
Kukurydza, wykazuje 

niedobory fosforu w począt-
kowych okresach wzrostu 
i rozwoju roślin. Słabo wy-
kształcony system korzenio-
wy w warunkach chłodu, 
lub wysokich różnic tem-
peratur dnia i nocy, unie-
możliwia pobieranie fosforu 
z gleby. Liście kukurydzy 
wykazującej brak fosforu 
przyjmują czerwonawe za-
barwienie, a łodygi są cien-
kie i purpurowe. Zjawisko 
to jest określane mianem 
„głodu fosforowego”. Dłu-
gotrwały niedobór fosforu 
skutkuje spadkiem plonu, 
kolby są zdeformowane 
i słabo wypełnione ziarnem. 
Stosowanie nawozów dolist-
nych z wysoką koncentra-
cja fosforu przyczynia się 
do lepszego wykształcania 
ziarna w kolbach. Umoż-
liwia uzyskanie wyższego 
plonu o lepszej jakości.

Spośród mikroskładni-
ków największe znaczenie 
dla kukurydzy mają cynk 
i bor, a na glebach zasado-
wych mangan. Brak cynku 
objawia się ograniczeniem 
wzrostu roślin i występowa-
niem białych lub biało-żół-
tych pasków po obu stronach 
żyłki liścia (chlorozy cynko-
wej). Nawozy zawierające 
cynk skutecznie likwidują 
niedobory tego składnika. 
Zwiększają odporność roślin 
na wiosenne chłody. Gleby 
w Polsce są również mało 
zasobne w bor. Brak boru 
negatywnie wpływa na pro-
ces wytwarzania organów 
generatywnych. Kwitnienie 
kukurydzy jest zaburzone, 
co odbija się na zawiązywa-
niu ziarniaków w kolbach.

Szereg nawozów do-
listnych ma charakter 
aktywatorów, gdyż poza 
dostarczeniem specyficz-
nych, łatwo przyswajalnych 

makro i mikroskładników, 
aktywują lub stymulują pro-
cesy fizjologiczne w roślinie.  

Inną grupą środków che-
micznych, stosowanych 
nalistnie, stanowią bio-
stymulatory (stymulatory 
wzrostu). Są to substan-
cje naturalne występujące 
w roślinach, oddziałujące 
na metabolizm, wspoma-
gające i stymulujące proce-
sy życiowe. Nie dostarczają 
one żadnych substancji od-
żywczych, ale pobudzają 
i intensyfikują natural-
ne mechanizmy obronne 
rośliny.  

dr inż. Roman Warzecha 
I H i A R-P I B 

Radzików

Właściwe odżywianie roślin to podstawa wysokich plonów.
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