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Uprawa gleby i siew kukurydzy

Systematycznie oceniając 
warunki panujące na danym 
polu, plantator powinien sta-
rać się wykonywać zabiegi 
w okresie, kiedy wilgotność 
gleby jest optymalna i po-
zwala na uzyskanie w jej 
górnej warstwie trwałej 
gruzełkowatej struktury.

Cele uprawy przedsiewnej
Przygotowanie stanowi-

ska pod siew kukurydzy naj-
częściej wykonywane jest 
po jesiennej głębokiej orce 
przedzimowej. Wykonywane 
zabiegi uprawowe powinny 
uwzględniać przede wszyst-
kim biologiczne wymaga-
nia rośliny, ze szczególnym 
uwzględnieniem głębokości 
wysiewu nasion. Rezulta-
tem wykonanej uprawy 
przedsiewnej powinna być 
warstwa luźnej gleby na po-
wierzchni pola, o gruzełko-
watej strukturze, przez którą 
może następować wymiana 
powietrza i ciepła niezbęd-
nego do kiełkowania nasion. 
Tak wykonana uprawa gle-
by zapewni szybkie jej na-
grzanie się do temperatury 
8-10oC, niezbędnej do do-
brego i szybkiego kiełko-
wania nasion kukurydzy. 
W związku z tym wiosen-
na uprawa roli pod siew ku-
kurydzy powinna spełnić 
następujące cele:
• zabezpieczyć zapasy wody 

z opadów zimowych przed 

nadmiernymi stratami,
• zniszczyć kiełkujące 

chwasty,
• spulchnić warstwę roli do 

głębokości siewu nasion 
z równoczesnym wymie-
szaniem wysianych nawo-
zów azotowych,

• wyrównać i zagęścić 
wierzchnią warstwę 
spulchnionej gleby.
Przygotowanie roli do 

siewu powinno być wyko-
nane przy jak najmniejszej 
liczbie przejazdów robo-
czych. Każdy dodatkowy 
zabieg uprawowy skutkuje 
dodatkowymi koleinami na 
powierzchni pola, zwiększa 
koszty i może nadmiernie 
rozdrobnić lub nawet znisz-
czyć gruzełkowatą struktu-
rę gleby.

Pod kukurydzę, rolę nale-
ży spulchnić na głębokość 

około 4-5 cm na glebach 
zwięzłych oraz na 6-8 cm 
na glebach lżejszych. Zbyt 
głęboka uprawa będzie skut-
kowała większymi kosztami 
i niepotrzebnym przesusze-
niem gleby. Wówczas na-
siona będą umieszczane 
we wtórnie zagęszczonej 
warstwie gleby, co w ta-
kim przypadku będzie po-
wodowało ograniczony 
dostęp wilgoci z głębszych 
warstw do strefy w której 
będą wysiane, więc ich pęcz-
nienie i kiełkowanie będzie 
wolniejsze. Może to spowo-
dować gorsze i nierówno-
mierne wschody, szczególnie 
w okresie suchej pogody.

Korzystne włókowanie
Wiosenne zabiegi upra-

wowe należy rozpocząć 
możliwie jak najszybciej. 
W pierwszej kolejności 

zalecane jest włókowanie 
lub bronowanie bronami 
odwróconymi zębami do 
góry. Zabieg ten należy 
przeprowadzić jak najwcze-
śniej, jak tylko jest możli-
wość wjechania w pole. 
Efektem, który uzyskujemy 
jest przerwanie parowania 
i wyrównanie powierzch-
ni pola, szczególnie wtedy, 
gdy orka była wykonana 
mało starannie. Włókowa-
nie przyczynia się również 
do przyspieszenia ogrzewa-
nia roli i jednocześnie po-
budza nasiona chwastów 
do kiełkowania. Głębsze 
spulchnianie poprzez kul-
tywatorowanie na głębokość 
10-14 cm jest wskazane tylko 
na glebach po zastoiskach 
wodnych lub na glebach 
ciężkich i zwięzłych po 
długotrwałych deszczach 

wczesnowiosennych. Zbyt 
wczesne rozpoczynanie 
prac uprawowych, przy nad-
miernej wilgotności gleby 
prowadzi do tworzenia na 
powierzchni pola głębokich 
kolein po kołach ciągników 
i niszczenia struktury gle-
by. Gdy na wyposażeniu 
gospodarstwa są koła bliź-
niacze, to warto również 
pamiętać o doposażeniu 
w nie ciągnika. W sytuacji 
gdy w gospodarstwie jest 
więcej ciągników, to do 
prac uprawowych należy 
wykorzystywać te, które 
mają zamontowane szero-
kie opony niskociśnieniowe.

Doprawianie przedsiewne
Wykonywanie kolejnych 

zabiegów uprawowych za-
leżeć będzie od bieżącego 
stanu spulchnienia oraz 
zwięzłości uprawianej gleby. 

Po przeschnięciu powierzch-
niowej warstwy gleby moż-
na zastosować nawożenie 
przedsiewne - zazwyczaj 
azotowe.

Na glebach lekkich, upra-
wę przedsiewną można 
ograniczyć do dwukrotne-
go bronowania broną zębatą 
ciężką, lub zestawu bron zę-
batych połączonych z wałem 
strunowym. Dla tych gleb 
szczególnie ważne jest za-
chowanie jak największych 
zapasów wody, będących 
podstawowym czynnikiem 
decydującym o plonach. 
Z tego też względu stoso-
wanie narzędzi bądź maszyn 
intensywnie spulchniających 
glebę nie jest wskazane.

Na pozostałych glebach, 
typowo kukurydzianych, 
dobre efekty pracy przy 
uprawie gleby pod kuku-
rydzę zapewniają agregaty 
uprawowe, w których narzę-
dziem spulchniającym jest 
brona z zębami sprężynowy-
mi. Brona powinna współ-
pracować z dwoma wałami 
strunowymi wykonanymi 
z uzębionych płaskowników.

Na glebach ciężkich, 
ze względu na trudności 
z utrzymaniem jednakowej 
głębokości pracy, zamiast 
brony powinno się stoso-
wać kultywator z wąskimi 
zębami sprężynowymi. Roz-
staw zębów zakończonych 
redliczkami na belkach ramy 
kultywatora podczas upra-
wy pod kukurydzę powinien 
wynosić od 8 do 10 cm, co 
zapewnia spulchnienie gleby 
oraz skuteczne rozbicie brył.

Dobre przygotowanie roli 
do siewu umożliwiają agre-
gaty, w których narzędziem 
uprawowym jest kultywator 

Zabiegi muszą być dostosowane do rodzaju i stanu gleby po okresie zimowym.

Prof. UP dr hab. Ireneusz 
Kowalik UP Poznań

c.d. art. na str. 2
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ze sztywnymi zębami za-
kończonymi gęsiostopkami 
podcinającymi całą po-
wierzchnię pola. Utrzyma-
nie jednakowej głębokości 
pracy zapewniają dwa wały 
- przedni i tylny. Do wyrów-
nywania powierzchni pola 
stosowane są włóki o regu-
lowanej głębokości pracy, 
które zazwyczaj są zamon-
towane za przednim wałem 
strunowym. Prędkości robo-
cze agregatów powinny być 
dostosowywane do warun-
ków panujących na danym 
polu. Najczęciej wynoszą one 
powyżej 8 km/h i mogą być 
zwiększane w zależności od 
potrzeby do około 12 km/h. 
Stosowanie większych pręd-
kości może prowadzić do 
nadmiernego zniszczenia 
struktury oraz rozpylenia 
gleby, która po ulewnych 
deszczach będzie szybciej 
ulegała zaskorupieniu.

Aktywne maszyny upra-
wowe można stosować 
przede wszystkim tam, gdzie 
istnieją cięższe warunki gle-
bowe. Wykorzystanie takich 
maszyn umożliwia przygo-
towanie roli do siewu w jed-
nym przejeździe roboczym. 

Zaletą maszyn aktywnych 
jest szeroka możliwość re-
gulacji efektu uprawy np. 
przez zmianę prędkości ro-
boczej agregatu, czy zmianę 
przełożenia w skrzyni prze-
kładniowej maszyny. W tym 
przypadku każdorazowo 
w zależności od warunków 
panujących na polu należy tak 
dobrać prędkość obrotową 
elementów roboczych ma-
szyny oraz prędkość roboczą 
agregatu, by nie doprowadzić 
do rozpylenia gleby.

Siew kukurydzy
Kukurydzę cechuje jed-

na z najmniejszych obsad 
na jednostce powierzchni, 
co wymaga równomiernego 
rozmieszczenia nasion w rzę-
dach w celu zapewnienia 
korzystnych warunków roz-
wojowych dla każdej z roślin. 
Dlatego też w przypadku tej 
rośliny, siew jest jednym 
z najważniejszych zabiegów 
warunkujących uzyskiwanie 
wysokich i przede wszystkim 
dobrych jakościowo plonów.

W praktyce rolniczej do 
siewu kukurydzy najczęściej 
są wykorzystywane siewni-
ki punktowe pneumatyczne, 
których zaletą jest niewraż-
liwość na kształt i wielkość 

nasion. Obecnie na rynku 
krajowym są dostępne siew-
niki punktowe wielu produ-
centów zarówno krajowych 
jak i zagranicznych. Charak-
teryzują się one możliwością 
szerokiego, opcjonalnego do-
posażenia, co pozwala na ich 
dostosowane do pracy w róż-
nych warunkach glebowych.

Konstrukcje ram obecnie 
produkowanych siewników 
są przystosowane do nabudo-
wania na nich urządzeń do 
wysiewu nawozów mineral-
nych, aplikatorów płynnych 
nawozów mineralnych czy 
aplikatorów granulatów.

Mechaniczne siewniki 
punktowe są rzadziej wy-
korzystywane do siewu 
kukurydzy, pomimo że są 
tańsze i charakteryzują się 
prostszą konstrukcją. Dzięki 
mniejszej ich cenie są bar-
dziej dostępne dla rolników 
uprawiających kukurydzę na 
mniejszych powierzchniach. 
Do siewnika mechanicznego 
należy starać się zakupić na-
siona kukurydzy o podobnej 
wielkości i kształcie, a na-
stępnie dobrać tarczę wysie-
wającą, aby uniknąć podczas 
siewu przepustów lub po-
dwójnego wysiewu nasion.

c.d. art. ze str. 1

Węgiersk
a genetyk

a

- pol
ska p

rodu
kcja

 

•	Wysoki	udział	procentowy	ziarna	w	kolbie
•	Super	zaziarnienie	kiszonki
•	Cienka	osadka

BARDZO WYSOKA TOLERANCJA NA:
•	 okresowe	susze

•	 chłody	i	przymrozki	wiosenne
•	 wysiew	przy	temperaturze	gleby	5-60C

WYMIERNE	EFEKTY	–	TAŃSZY	MATERIAŁ	SIEWNY	–	LEPSZE	PLONY

Wyniki	doswiadczeń	i	informacje	o	odmianach:
Agro	Seed	Sp.	z	o.o.,	32-080	Brzezie	ul.	Źródlana	19	

www.agroseed.pl
mail:	biuro@agroseed.pl,

tel.	+48	501	510	196,	+48	512	656	424
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Węgierska genetyka
- polska produkcja

 

WYMIERNE	EFEKTY	–	TAŃSZY	MATERIAŁ	SIEWNY	–	LEPSZE	PLONY

Wieloletnie doświadczenia, hodowla nowych odmian 
ukierunkowana na cechy przynoszące korzyść rolnikom 
w postaci ekonomicznej, oraz jakości wytworzonego 
produktu.

Nowoczesne odmiany kukurydzy firmy Hungaro 
-Seed posiadają genetyczne przystosowanie do zmien-
nych warunków uprawy, dobrze znosząc okresowe su-
sze, oraz chłody i przymrozki wiosenne. 

Zalecany wysiew 70 tys. nasion na 1 ha.

Rośliny wytwarzają większe kolby o większej ilości 
rzędów (18 do 20), oraz większą ilość nasion w rzędzie 
i większą masę tysiąca nasion.

Producent ma wymierną korzyść w postaci jakości 
zbieranego plonu, oraz korzyść ekonomiczną. 

Kupując mniejszą ilość materiału siewnego, zbieramy 
większy plon z 1 ha.

Proponowane	odmiany	na	rynku	polskim:
• Bardzo wczesne 
  TK 175  -  FAO 165, GS 180  -  FAO 180/190
  Dorka MGT- FAO 170/180
• Wczesne
  GS 210 -  FAO 210, TK 202  -  FAO 220
• Średniowczesne
  Ida MGT  -  FAO 230, TK 195  -  FAO 230
  NOWOŚĆ  - GS 240 - FAO 240
• Średniopóźne
  TK 260 -  FAO 250, Sarolta  -  FA 290

Doskonałe nasiona do siewu z AGRO SEED

Moja wieloletnia praca w pol-
skich firmach hodowlano-nasien-
nych, szerokie kontakty z fir-
mami branży nasiennej w wielu 
państwach Europy, zdecydowały 
o podjęciu współpracy na rynku 
polskim. Węgierska genetyka 
odmian gwarantuje stabilność 
plonowania także w trudnych 
warunkach, a awangardowe po-
dejście węgierskich hodowców 
do wysiewu i obsady roślin na 
hektarze, oraz przystępna cena 
na rynku odmian typowo ziar-
nowych skłaniają do wyboru 
odmian firmy HungaroSeed.

Proponujemy nowoczesne od-
miany, wyhodowane przez wę-
gierskich specjalistów prowadzą-

cych wieloletnie 
doświadczenia 
i prace hodow-
lane w wielu re-
jonach Europy. 
Nasze działania 
ukierunkowane 
są na uzyskanie 
najlepszych 
cech i na różne 
kierunki użyt-
kowania. 

W efekcie do-
prowadziliśmy 
do rejestracji 
wielu odmian 
o różnorodnym 
przeznaczeniu – 
od typowo ziar-
nowych, przez 
super oddające 
wodę, bardzo 
wczesne (TK 
175 ,  Dorka 

MGT, GS 180), takich które 
przy opóźnionym siewie, lub 
w warunkach Polski północnej 
z powodzeniem mogą być upra-
wiane na kiszonkę, czy z przezna-
czeniem na ziarno lub kiszonkę 
(TK 195, Ida MGT, GS 210, TK 
260, Sarolta), po odmiany prze-
znaczone na biogaz lub kiszonkę 
(TK 202).

Odmiany oferowane przez 
HungaroSeed posiadają wysoką 
tolerancję na stres chłodów wio-
sennych, co zostało potwierdzone 
w warunkach trudnej wiosny lat 
2017 i 2020. Rośliny wykazały się 
bardzo dobrymi wschodami i ży-
wotnością, a także widocznym 
brakiem blokowania funkcji ży-

ciowych rozwijających się roślin. 
Generalnie są to rośliny zielone 
o dobrej żywotności i wzroście. 
Odmiany te wykazują tolerancję 
na okresowe susze, a ich liczba 
FAO dostosowana jest do wa-
runków klimatyczno-glebowych 
Polski.

Prace doświadczalne nad od-
mianami, prowadzone w wielu 
krajach (Litwa, Rosja, Biało-
ruś, Węgry, Słowacja, Ukraina) 
zostały uwieńczone oficjalną 
rejestracją w katalogu odmian. 
Prowadzone w Polsce doświad-
czenia osiągały wyniki na pozio-
mie najlepszych odmian.

Istotną cechą odmian propo-
nowanych przez HungaroSeed 
jest duża oszczędność – zalecany, 
genetycznie uwarunkowany, wy-
siew do 70-75 tysięcy nasion na 
1 hektar przy uprawie na ziarno 
i do 75-78 tysięcy przy uprawie 
na kiszonkę, pozwala zaoszczę-
dzić 15-20% na kosztach zakupu 
nasion do siewu.

Przystępna cena w odniesieniu 
do jakości, wysoki plon i bardzo 
dobra jakość produktu zbiera-
nego z pola, w połączeniu z ni-
ską wilgotnością, to dodatkowe 
walory ekonomiczne naszych 
odmian. 

Prezes Zarządu
Jerzy Malec 

Agro SEED Sp. z o.o.
Ul. Źródlana 19
32-080 Brzezie

+48 501 510 196
biuro@agroseed.pl 

www.agroseed.pl 
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Najlepiej plonujące odmiany 
kukurydzy kiszonkowej w 2021r

Zgodnie z aktualnym za-
potrzebowaniem praktyki 
większość jest przydat-
na do uprawy na ziarno. 
Oczywiście znaczna część 
odmian ziarnowych ma za-
stosowanie bardziej uniwer-
salne, także do uprawy na 
kiszonkę. Dobre odmiany 
ziarnowe, z racji korzyst-
nej struktury plonu (duże-
go udziału kolb w plonie 
ogólnym), są z reguły 
bardziej dostosowane do 
wszechstronnego użytko-
wania. Natomiast odmiany 
zadeklarowane jako kiszon-
kowe (większa masa wege-
tatywna, dobra strawność 
łodyg z liśćmi), przeważnie 
są mniej odpowiednie do 
uprawy na ziarno.

Dobra odmiana przezna-
czona na kiszonkę powinna 
się charakteryzować odpo-
wiednim plonem świeżej 
masy, dużym plonem ogól-
nym suchej masy z dużym 
udziałem kolb i wysoką kon-
centracją energii. Odmiany 
takie powinny także posia-
dać wczesność odpowiednią 
do zamierzonego terminu 
zbioru: w środkowej czę-
ści kraju, przy przeciętnym 
przebiegu pogody dojrzałość 
kiszonkową odmiany wcze-
sne osiągają już na początku 
września a nawet w końcu 
sierpnia, a odmiany później-
sze, bardziej plenne, pod ko-
niec września. Istotną cecha, 
na którą plantatorzy zwraca-
ją uwagę jest także wysoka 
strawność wegetatywnych 
części roślin. Masa łodyg 
i liści o wyższej strawności 
jest efektywniej wykorzy-
stywana przez bydło.

Wybierając odmianę do 
uprawy warto uwzględnić 
następujące cechy fizjo-
logiczne i odpornościowe 
odmian takie jak reakcja 
na chłody i niekorzystne 
zjawiska początkowej fazy 
wzrostu. Newralgiczny dla 
kukurydzy jest okres kieł-
kowania, wschodów i po-
czątku wegetacji. Wigor 
początkowy poszczególnych 
odmian jest dość wyraźnie 
zróżnicowany.

Niezwykle ważna jest 

także podatność odmian 
na choroby. Przy uprawie 
na ziarno najważniejszą cho-
robą pochodzenia grzybo-
wego jest fuzaryjna zgorzel 
łodyg powodująca wylega-
nie dojrzewających roślin. 
Stopień podatności odmian 
na fuzariozy jest warunko-
wany genetycznie i warto to 
uwzględnić przy przewidy-
wanym opóźnieniu zbioru 
kukurydzy. Występowa-
nie innych chorób bardziej 
jest związane z warunkami 
wegetacji w danym roku. 
Najbardziej widoczną z tych 
chorób jest głownia guzo-
wata kukurydzy znacznie 
obniżająca plon i wartość 
pokarmową paszy.

Różnice wrażliwości ro-
ślin na szkodniki wynikają 
głównie z różnic morfolo-
gicznych odmian (omsze-
nie liści, twardość tkanek 
rośliny). W rejonach naj-
większego zagrożenia przez 
omacnicę prosowiankę 
ograniczenie szkodliwości 
zapewnią zabiegi agrotech-
niczne (dokładne rozdrob-
nienie słomy kukurydzy, 
głęboka orka) i unikanie mo-
nokultury. Potencjalnie du-
żego zagrożenia można się 
spodziewać ze strony stonki 
kukurydzianej. W przypad-
ku jej wystąpienia w znacz-
nej ilości następuje przede 
wszystkim wyleganie jesz-
cze zielonych roślin.

Znaczna ilość sprowa-
dzanych odmian kukury-
dzy przechodzi w naszych 
warunkach badania frag-
mentaryczne lub nie prze-
chodzi ich wcale, dlatego 
przy zakupie należy zacho-
wać ostrożność. To stwarza 
sytuację, w której coroczny 
zakup materiału siewnego 
nie może być przypadkiem. 
Każdego roku na rynek tra-
fia szereg nowych odmian 
kukurydzy. Są to odmiany 
wpisane do Krajowego reje-
stru odmian, czyli przetesto-
wane w warunkach Polski. 
Oprócz nich rolnicy do wy-
boru mają wiele odmian 
pochodzących ze Wspólno-
towego Katalogu Odmian 
Roślin Rolniczych (CCA).

Poznanie aktualnej war-
tości gospodarczej odmian 
zarejestrowanych możliwe 
jest dzięki doświadczeniom 
prowadzonym w ramach 
Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego 
(PDO). Przed wyborem 
odmiany do uprawy na ki-
szonkę, zwłaszcza jeśli ma 
to miejsce na plantacjach 
wielkoobszarowych w go-
spodarstwach produkują-
cych mleko, gdzie zły wybór 
może mieć poważne konse-
kwencje, warto prześledzić 
wyniki tych badań. Z ich 
pomocą można dokładnie 
przeanalizować zachowa-
nie się odmian w kolejnych 
sezonach wegetacyjnych, 
w różnych rejonach uprawy 
a także porównać między 
sobą odmiany wysiewane 
w danym roku.

Ocenę przydatności kuku-
rydzy na kiszonkę prowadzi 
się w trzech seriach. Poje-
dynczą serię stanowi grupa 
wczesności (wczesna, śre-
dniowczesna, średniopóźna). 
Zestaw odmian do badań 
ustalany jest wiosną każde-
go roku w wyniku uzgod-
nień pomiędzy związkiem 
producentów kukurydzy 
(PZPK), właścicielami od-
mian i COBORU. Badaniom 
podlegają odmiany wpisa-
ne do Krajowego rejestru 
oraz te z katalogu unijnego 
(CCA), które dały bardzo 
dobre wyniki w prowadzo-
nych wcześniej doświadcze-
niach rozpoznawczych.

W roku 2021 we współpra-
cy z PZPK założono 22 takie 
doświadczenia z 37 odmia-
nami kiszonkowymi.

Kwietniowy przebieg 
pogody opóźniał termi-
nowe siewy doświadczeń 
z kukurydzą (średnio ko-
niec kwietnia). W związ-
ku z późniejszymi siewami, 
wschody roślin były także 
nieco opóźnione i często nie-
równomierne. Reszta okresu 
wegetacji była zróżnicowana 
ze względu na dostępność 
opadów. centrum i Mazow-
sze to rejony, gdzie opadów 
generalnie było pod dostat-
kiem, co pozwoliło na dobre 
zaziarnienie kolb. Natomiast 
w województwach zachod-
niopomorskim, lubuskim 
czy w części kujawsko- po-
morskiego odczuwalny był 
brak wody. Przez cały kraj 
przetaczały się także lokal-
nie silne wichury, gradobi-
cia i nawalne deszcze, które 
doprowadzały do niszczenia 
i podtopień plantacji.

W doświadczeniach na 
kiszonkę plon ogólny świe-
żej masy w grupie wczesnej 
wyniósł 622 dt z ha i był 
tylko o 4 dt z ha mniejszy od 
plonów z roku 2020, a plon 
ogólny suchej masy w tej 
grupie  wyniósł 207 dt z ha 
(wyższy od roku 2020 o 4 dt 
z ha). Plon ogólny świeżej 
masy w grupie średniow-
czesnej wyniósł 663 dt 
z ha (o 19 dt z ha wyższy 
w porównaniu z 2020 ro-
kiem), a plon ogólny suchej 

masy był wyższy od roku 
2020 o 7 dt/ha i wyniósł 
214 dt z ha. Grupa póź-
na osiągnęła plon świeżej 
masy na poziomie 676 dt/
ha (mniejszy od ubiegłego 
roku o 49 dt/ha), a plon 
suchej masy 217 dt z ha 
(niższy o 16 dt/ha). Śred-
nia zwartość suchej masy 
wyniosła 33,4% dla grupy 
wczesnej, 32,5% średniow-

czesnej i 32,2% w grupie 
średniopóźnej.

Wyniki odmian wpisa-
nych do Krajowego rejestru 
i niektórych z katalogu unij-
nego (CCA-*), uczestniczą-
cych w doświadczeniach, 
zamieszczono w tabeli wg 
malejącego plonu ogólnego 
suchej masy.

Karolina Piecuch
COBORU

Słupia Wielka

Tabela 1. Doświadczenia PDO na kiszonkę 2021 r. 

Plon 
ogólny 
świeżej 
masy 

Plon 
ogólny 
suchej 
masy 

Zawartość 
suchej 
masy Lp. Odmiany 

% wzorca  % 

GRUPA WCZESNA 

Wzorzec, dt z ha, %   622   206,9    33,4 
1 Tipico 106        104        32,9 
2 Keltico 104       103        33,1 
3 LG31224 99       101        34,1 
4 RGT Decitexx 101       101        33,5 
5 SM Mieszko 102       100        32,8 
6 Damario 97        97        33,2 
7 KWS 

Salamandra 
93        97        34,8 

8 SM Grot 98        96        32,8 

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA 

Wzorzec, dt z ha, %    663 214,3     32,5 
9 SM Varsovia 108         106         31,7 

10 Tiguan 109         106         31,5 
11 SY Colloseum * 104         104         32,5 
12 ES Palladium 101         103         33,1 
13 Recorder 100         103         33,4 
14 LG31280 102         102         32,4 
15 ES Bond 98         101         33,5 
16 SM Kurant 103         101         31,8 
17 SM Perseus 103         101         31,8 
18 Brigado 105         100         31,2 
19 ES Discover 99         100         32,8 
20 ES Islander 99         100         32,7 
21 Inception 106         100         30,7 
22 Inspiro 102        100         32,0 
23 Farmpower 102         99         31,3 
24 KWS Iconico 93        98         34,4 
25 Greatful 94         97         33,5 
26 Monster * 96         96         32,3 
27 Farmfire * 91         94         33,9 
28 Farmezzo 86         89         33,9 

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA 

Wzorzec, dt z ha, %     676     216,6    32,2 
29 KWS Adaptico 109        107       31,4 
30 Karismo 103       104       32,5 
31 Kentos 103       101       31,8 
32 Classico 99       100       32,5 
33 Farmurphy 92       93       32,5 
34 Motivi CS 103       100       31,4 
35 Baobi CS * 102       100       31,7 
36 Hardware 96       98       33,0 
37 Physiker 94       97       33,2 


Odmiany występują w tych grupach wczesności, 
w których uczestniczyły w doświadczeniach. 
Wzorzec stanowi średnia z odmian: 
w grupie wczesnej Lp. 18, 
średniowczesnej Lp. 928, 
średniopóźnej Lp. 2937 
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Ochrona kukurydzy
Jak chronić kukurydzę 

przed agrofagami przy uszczu-
plonym dostępie do środków 
ochrony roślin? Ktokolwiek 
sieje kukurydzę doskonale 
wie, że jest to jedna z naj-
mniej schemizowanych roślin 
rolniczych w Polsce. Średnie 
zużycie substancji czynnych 
na 1 ha uprawy kukurydzy 
to według statystyk IOR-PIB 
zaledwie 0,75 kg, w tym do-
minują herbicydy (0,71 kg), 
a fungicydy i insektycydy to 
margines wynoszący odpo-
wiednio 0,02 i 0,01 kg/ha. 
Gdyby nie odgórne zapra-
wianie ziarna siewnego przed 
chorobami, to ochrona fungi-
cydowa zapewne zrównałaby 
się z tą ze szkodnikami. Te sta-
tystyki pokazują to co widać 
na polach, bo jakby nie było 
walka z chwastami to priorytet 
każdego gospodarstwa. Bez 
tego trudno oczekiwać jakich-
kolwiek plonów. Poza tym do-
skonale widać, że prawie cała 
ochrona chemiczna skupia się 
na początku wegetacji kukury-
dzy tj. kwiecień-maj, czasem 
czerwiec.

Małe zużycie chemicznych 
środków ochrony roślin to 
wypadkowa kilku czynni-
ków i to niekoniecznie zwią-
zanych z tym, że uprawa ta 
jest wolna od zagrożeń, bo 
tak nie jest. Kto interesuje się 
tematem ten wie, że w ku-
kurydzy jest choćby około 
100 gatunków chwastów, ok. 
100 gatunków roślinożerców 
(w tym ponad 20 gatunków 
szkodników) i kilkaset pa-
togenów wywołujących kil-
kanaście chorób, głównie 
grzybowych. Na większo-
ści plantacji nie ma sprzętu, 
który umożliwiałby ochronę 

roślin w pełni wegetacji, gdy 
te mają ponad 2 metry wyso-
kości. Wbrew pozorom nie 
jest to dobra informacja, bo 
niestety, niechronione planta-
cje to ryzyko większych strat 
w plonach wywołanych przez 
niektóre organizmy szkodliwe 
uaktywniające się w pełni we-
getacji. Trudno jednak oczeki-
wać, że każde gospodarstwo 
siejące kukurydzę zakupi 
specjalistyczne opryskiwacze, 
tym bardziej gdy dysponuje 
mniejszym areałem i w dodat-
ku kukurydza nie jest w nich 
uprawą dominującą. W odróż-
nieniu od większości innych 
gatunków roślin, gabaryty 
kukurydzy sprawiają to, że 
można ją zaliczyć do upraw 
specjalistycznych. Po drugie, 
kukurydza w dobrych warun-
kach błyskawicznie rośnie. 
Buduje bardzo dużą biomasę 
i to w szybkim tempie, co po-
woduje, że faktycznie może 
sobie lepiej radzić z różnymi 
zagrożeniami, ale absolutnie 
nie jest tak jak się nieraz pisze, 
że jest to uprawa odporna na 
agrofagi. Kto widział choćby 
plantacje poniszczone przez 
gąsienice omacnicy proso-
wianki czy fuzariozę łodyg 
ten sam się przekonał, że są 
gatunki, które potrafią powa-
lić, w dosłownym tego słowa 
znaczeniu, tak wysoką roślinę 
o półzdrewniałych tkankach 
jaką jest kukurydza. Niektó-
rzy producenci podchodzą też 
w specyficzny sposób do pro-
blemów z agrofagami kuku-
rydzy, uważając, że jest to tak 
wysoce plonujące zboże, że 
utrata 1-2 ton z ha nie jest im 
straszna. Oczywiście sytuacja 
się zmienia, gdy tych ton or-
ganizmy szkodliwe zabierają 

więcej, w tym psują jakość 
surowca, a cena za ziarno jest 
dobra. Ile plonu w danym roku 
zniszczą agrofagi trudno prze-
widzieć, ale w dobie rosną-
cych cen środków produkcji 
trzeba mocno optymalizować 
produkcję. Tam, gdzie się da 
należy faktycznie oszczę-
dzić, a gdy widać, że straty 
wywoływane przez agrofagi 
rosną z roku na rok, to należy 
wprowadzić nowe rozwiąza-
nia, skoro dotychczasowe się 
nie sprawdzały. Lokalnie jest 
to coraz łatwiejsze choćby 
z uwagi na rosnące znaczenie 
usług rolniczych, ale i pomocy 
międzysąsiedzkiej np. w kon-
tekście dostępu do niektórych 
maszyn typu opryskiwacze, 
mulczery itd.

Często się podaje na róż-
nych forach rolniczych, że ku-
kurydza jest banalnie prostą 
uprawą w prowadzeniu. Wy-
starczy nawieść, zasiać i od-
chwaścić, a następnie czekać 
na zbiór. Owszem, w tradycyj-
nym podejściu do uprawy na 
tym się kończy działanie, ale 
jest to ogromne uproszczenie, 
bo zwykle takie podejście do 
tematu związane jest po prostu 
z brakiem sprzętu do zabiegów 
ochrony roślin w późniejszym 
czasie. Kto kilka lat uprawia 
kukurydzę i doznał licznego 
pojawu niektórych chorób 
i szkodników, najczęściej od 
lipca, zapewne przyzna, że 
gdyby miał możliwości to by 
zapobiegał ich inwazji.

Oczywiście ochrona kuku-
rydzy nie powinna się opierać 
wyłącznie na preparatach che-
micznych, bo w integrowa-
nej ochronie roślin priorytet 
mają metody niechemicz-
ne obejmujące poprawną 

agrotechnikę, dobór odmian 
mniej podatnych, czy też tam, 
gdzie się da stosowanie de-
dykowanych biopreparatów. 
Ochrona chemiczna to zawsze 
ostateczność. Są jednak ta-
kie agrofagi z którymi trze-
ba sobie radzić dostępnymi 
preparatami chemicznymi, 
gdyż metody niechemiczne 
nie dadzą sobie rady z opano-
waniem ich pojawu. W związ-
ku jednak z wprowadzaniem 
zasad Zielonego Ładu coraz 
trudniej chronić kukurydzę 
chemicznie. Co chwilę kolejne 
substancje czynne są wycofy-
wane i nic lub prawie nic nie 
wchodzi innego w ich miej-
sce, w tym brakuje alternatyw 
niechemicznych na równym 
poziomie skuteczności.

W ostatnim czasie kukury-
dzę dotknęło bardzo mocne 
wycofywanie z użycia kolej-
nych substancji czynnych, 
w tym były przypadki, że 
dany gatunek agrofaga utra-
cił możliwość bycia zwalcza-
nym. Najwięcej problemów 
jest z fungicydami i zoocyda-
mi, natomiast ochrona przed 
chwastami, póki co jeszcze 
pozwala je ograniczać dość 
skutecznie. Jak długo to 

potrwa, nie wiadomo, gdyż 
zmiany legislacyjne UE stale 
postępują. Trzeba pamiętać 
też o ważnym fakcie – gdy na 
rynku jest preparat złożony 
z dwóch lub więcej substancji 
czynnych i choć jedna z nich 
utraci rekomendację, to cały 
preparat jest wycofywany.

Zmiany w środkach ochrony 
roślin następowały od zawsze. 
Jedne substancje wchodziły 
do rejestracji w danej upra-
wie, inne z niej wykreślano. 
W ostatnich jednak 2-3 latach 
proces wykreślania kolejnych 
substancji czynnych bardzo 
przyśpieszył, a Zielony Ład 
tylko to potęguje. Gdyby pod-
sumować co ostatnio z pro-
gramu ochrony kukurydzy 
zniknęło, to wśród grupy 
herbicydów zniknęły choć-
by te co zawierały bromok-
synil. Kolejne substancje są 
także zagrożone, ale póki co 
decyzje co do ich przyszłości 
zapadają.

Dało się odczuć w kukury-
dzy wykreślenie metiokarbu, 
który stosowano w postaci za-
prawy do ograniczania szko-
dliwości ptaków i ploniarki 
zbożówki. Z rynku zniknę-
ły już zaprawy zawierające 

choćby tiuram oraz meta-
laksyl-M, które stosowano 
choćby do ograniczania zgo-
rzeli siewek. Dużym ciosem 
w producentów kukurydzy 
było wykreślenie z użycia tia-
chloprydu, który w połączeniu 
z deltametryną był stosowany 
choćby do zwalczania ploniar-
ki zbożówki, omacnicy pro-
sowianki i chrząszczy stonki 
kukurydzianej. Była to jedyna 
substancja owadobójcza sto-
sowana nalistnie działająca 
systemicznie w roślinie. Po 
jej wykreśleniu nie ma na ten 
moment żadnego preparatu 
chemicznego ani bioprepa-
ratu do zwalczania ploniarki 
zbożówki, a jej szkodliwość 
rośnie. Tu jest zatem najlep-
szy przykład co się dzieje, 
gdy wykreśla się preparaty, 
a rolnik nie otrzymuje równie 
skutecznej alternatywy. Pisząc 
o insektycydach trzeba też 
wspomnieć o utracie metoksy-
fenozydu, który był zarejestro-
wany do zwalczania gąsienic 
omacnicy prosowianki, także 
trzeba już ostrzec, że indok-
sakarb także jest wycofywany 
z rynku i zniknie ostatecz-
nie w 2022 roku. Dodatkowy 
okres na zużycie zapasów tej 

Tabela 1. Zaprawy nasienne przeciwko wczesnowiosennym chorobom kukurydzy w 2022 roku

Choroba Preparat Substancja 
czynna Dawka 

Zgorzel siewek
Głownia guzowata 

kukurydzy
Głownia pyląca 

kukurydzy

Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna

Głownia pyląca 
kukurydzy Lumiflex ipkonazol 18 ml/100 kg ziarna

Zgorzel siewek
Głownia pyląca 

kukurydzy
Rancona 450 FS ipkonazol 5,5 ml/100 kg ziarna

18 ml/100 kg ziarna

Zgorzel siewek Redigo M 120 FS
metalaksyl 

+ 
protiokonazol

15 ml/100 kg ziarna

Zgorzel siewek
Głownia pyląca 

kukurydzy
Vibrance 500 FS sedaksan 2,5 ml/50 tys. ziarna

Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (27.12.2021)

Tabela 2. Fungicydy nalistne zarejestrowane do zwalczania chorób kukurydzy w 2022 roku

Choroba Preparat Substancja
czynna Dawka na ha

Drobna plamist. liści Retengo piraklostrobina 0,7–1,0 l

Drobna plamist. liści Propulse 250 SE fluopyram + 
protiokonazol 1,0 l

Drobna 
plamistość liści Patras azoksystrobina+ 

tebukonazol 1,0 l

Żółta plamistość liści
Drobna 

plamistość liści

Agristar 250 SC
Agristar Bis 250 SC

Alissa
Azbany 250 SC

AzoGuard
Azoksystrobi 250 SC

Azoscan 250 SC
Azoxymoc

Aztek 250 SC
Azyl 250 SC

Demeter 250 SC
Erazer

Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250

Strobin 2150-I
Strobin 250-II

Tascom 250 SC
Tazer 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC

azoksystrobina 1,0 l

Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (27.12.2021)
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substancji przyznany przez 
państwa członkowskie zgod-
nie z art. 46 rozporządzenia 
(WE) nr 1107/2009 upływa 
dnia 19 września 2022 roku. 
Jak zniknie indoksakarb 
i nie pojawi się alternatywna 

substancja czynna to nie da się 
już od 2023 roku chemicznie 
zwalczać choćby chrząszczy 
stonki kukurydzianej, a także 
mocno ograniczy się szansa 
na rotację substancji czynnych 
używanych do zwalczania 

gąsienic omacnicy proso-
wianki. Zaczyna to bardzo 
źle wyglądać na ten moment.

Gdy wspomnimy o choro-
bach pojawiających się w pełni 
okresu wegetacji, to już znik-
nęły z rynku fungicydy oparte 

na propikonazolu stosowane 
do ograniczania drobnej i żół-
tej plamistości liści. Zniknęły 
już z rynku środki zawierające 
epoksykonazol, które używa-
no do ograniczania fuzariozy 
kolb, rdzy kukurydzy i żółtej 
plamistości liści.

Zmiany w programie ochro-
ny kukurydzy są bardzo duże, 
choć to roślina słabo chroniona 
chemicznie, ale to tym bar-
dziej jest groźne, bo brakuje 
alternatyw. Gdy dotychczas 
dobór środków ochrony był 
ubogi, to po cięciach jest jesz-
cze uboższy, a za moment 
pewnych gatunków nie da 
się zwalczać bezpośrednio. 
Tylko pojedyncze przypad-
ki agrofagów da się ograni-
czać biologicznie za pomocą 
biopreparatów.

Jak zatem chronić rośliny 
kukurydzy, gdy jest to coraz 
trudniejsze? Nie zostaje nic 
innego jak jeszcze bardziej 
zapobiegać niż leczyć, czyli 
jeszcze większy nacisk sta-
wiać na metody agrotechnicz-
ne i hodowlane zapobiegające 
licznemu pojawowi gatunków 
szkodliwych. Ochrona biolo-
giczna za pomocą mikro i ma-
kroorganizmów, póki co nie 
zapewnia szerokiej ochrony 
kukurydzy z powodu małej 
liczby i wąskiego zakresu 
działania preparatów bio-
logicznych. Na ten moment 
największy udział w biologicz-
nej ochronie ma zwalczanie 
jaj omacnicy prosowianki za 
pomocą kruszynka. Pojawił 
się też biopreparat oparty o ni-
cienia Heterorhabditis bacte-
riophora, który aplikuje się 
w czasie siewu kukurydzy 
do ograniczania larw stonki 
kukurydzianej na monokul-
turach. Nowością jest także 
biopreparat zawierający grzyb 
Trichoderma asperellum, któ-
ry aplikuje się w czasie siewu 
kukurydzy i ma on za zadanie 
ograniczać ryzyko rozwoju 
fuzarioz: łodyg i kolb. Nadal 
jednak podstawą w ograni-
czaniu chorób i szkodników 
są preparaty chemiczne, 
które wymieniono w tabe-
lach 1-3. Preparaty te moż-
na będzie stosować w roku 
2022, jednakże na bieżąco na-
leży sprawdzać dobór prepa-
ratów, gdyż nowe środki mogą 
się pojawiać.
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 Tabela 3. Zoocydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami na rok 2022

Szkodnik Preparat Substancja czynna Dawka

Drutowce
Force 20 CS

teflutryna
50 ml/50 tys. ziarna

SoilGuard 0,5 GR 15 kg/ha
SoilGuard 1,5 GR 7-10 kg/ha

Mszyce

Arkan 050 CS
Judo 050 CS

Karate 
Zeon 050 CS
Kusti 050 CS

LambdaCE 050 CS
Ninja 050 CS
Topgun 05 CS

Wojownik 050 CS

lambda-
cyhalotryna 0,1 l/ha

Omacnica 
prosowianka 

Arkan 050 CS
Judo 050 CS

Karate 
Zeon 050 CS
Kusti 050 CS

LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS
Topgun 05 CS

Wojownik 050 CS

lambda-
cyhalotryna 0,2 l/ha

Lamdex 
Extra 2,5 WG

lambda-
cyhalotryna 0,20 – 0,40 kg/ha

Globe
Sparviero
Sparrow
Kidrate

lambda-
cyhalotryna 0,125 l/ha

Indoxanin 300
Indoxanin 300-I
Steward 30 WG
Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG

indoksakarb 0,125 – 0,15 kg/ha

Avaunt 150 EC
Explicit 150 EC indoksakarb 0,25 l/ha
Agriprol 200 SC
Coragen 200 SC
Cordero 200 SC
Corleone 200 SC

Klorantranil
Kobalt 200 SC
Mulier 200 SC

chlorantraniliprol

Ptaki Korit 420 FS ziram 0,6 l/100 kg ziarna

Stonka 
kukurydziana 
- chrząszcze

Indoxanin 300
Indoxanin 300-I
Rumo 30 WG

Steward 30 WG
Sakarb 30 WG

indoksakarb 0,125 – 0,15 kg/ha

Stonka 
kukurydziana 

- larwy

Force 20 CS teflutryna 50 ml/50 tys. ziarna
SoilGuard 0,5 GR teflutryna 15 kg/ha
SoilGuard 1,5 GR teflutryna 12 kg/ha

Ślimaki nagie

Lima Oro 3 GB
Medal 3 GB
Siga 3 GB

Slugicol 3 GB
Slugix 3 GB
Sneg 3GB

metaldehyd 7 kg/ha

Ironmax Pro
Sluxx HP fosforan żelaza 7 kg/ha

Lima Oro 5 GB
Limagol 5 GB
Metkol 5 GB

Molufries 5 GB
Push 5 GB

Sharmet 5 GB
Soltex 

Niezawodny 
Snailmax 05GB 
trutka na ślimaki 

w granulacie

metaldehyd 4 kg/ha

Slug-Off metaldehyd 5 kg/ha
Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (27.12.2021)
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