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Nowe metody produkcji bioetanolu
W 2015 roku projekt „Inteligentne systemy hodowli
i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy,
biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna” został
zgłoszony do konkursu
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG II, ogłoszonego
przez Radę NCBiR.
W grancie uczestniczy zespół pod kierunkiem prof.
dr hab. J. Zawadzkiego
z Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna WTD
SGGW w Warszawie. Grant

otrzymał ocenę pozytywną i jest rekomendowany do
finansowania.
W grancie podjęte zostaną
m.in. prace mające na celu
ulepszenie i udoskonalenie
przemysłowej produkcji bioetanolu z ziaren kukurydzy
w oparciu o badania laboratoryjne i przemysłowe które
doprowadzą do znacznego
obniżenia kosztów produkcji i energochłonności tego
procesu.
Zespół Chemiczny Zakładu Nauki o Drewnie
przeprowadzi również badania właściwości biomasy

głównie drewna topoli
oraz słomy kukurydzianej
w kontekście przydatności
do produkcji bioetanolu II
generacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Sprawdzone zostaną metody
obróbki wstępnej biomasy
(prehydroliza, termochemiczna, chemiczna), a także
możliwość jej wykorzystania w procesach hydrolizy
enzymatycznej.
W projekcie zostaną podjęte prace głównie przez
Zakład Nauki o Drewnie nad opracowaniem
technologii modyfikacji

fizyko-chemicznej drewna szybkorosnących topól
z plantacji, którymi zainteresowani są przedstawiciele przemysłu chemicznego,
drzewnego i meblarskiego.
Są to m. in. technologie dotyczące zagęszczania termomechanicznego drewna
w materiałach podłogowych
i konstrukcyjnych, modyfikacja termiczna w środowisku obojętnym, modyfikacja
chemiczna drewna polimerami. Zbadane zostanie
zmodyfikowane drewno
pod kątem odporności biologicznej, wytrzymałości

mechanicznej, stabilności
wymiarowej i palności.
Na podstawie uzyskanych
wyników badań zostaną określone możliwości
wdrożenia nowoczesnych
metod modyfikacji na skalę
przemysłową.
Pozytywne wyniki badań pozwolą na wprowadzenie zaawansowanych
technologii, które zwiększą konkurencyjność polskiego przemysłu na rynku
międzynarodowym.
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW
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Wykorzystaj szansę:

Zakup i skorzystaj

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

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

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.

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

www.pioneer.com
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Raport

Kukurydza według statystyk
Kukurydza w Polsce
21 grudnia, GUS opublikował szacunkowe dane
produkcji roślinnej w roku
2015. Według tych danych,
powierzchnia kukurydzy
uprawianej na ziarno wyniosła około 670 tysięcy
ha, plony oszacowano na
47,1 dt/ha czyli niższe od
ubiegłorocznych o ok. 28,5%.
Zbiory według szacunkwu
wynikowego określono na
blisko 3,2 mln ton, mniejsze
od zbiorów ubiegłorocznych
o ok. 29%. Jak zaznacza
GUS, z części plantacji nie
dokonano zbiorów z powodu
słabego wykształcenia kolb
i zaschnięcia roślin.

Francja: średnie plony
kukurydzy 9 t/ha
Produkcja w 2015 wyniosła
prawie 14 mln t, oznacza to
znaczny spadek plonowania
o 27% w stosunku do roku
ubiegłego i o 15% w stosunku do średniej pięcioletniej.
Spadek plonów na obszarach
nawadnianych był niższy:
o 8% w stosunku do roku
ubiegłego i o 3% w stosunku do średniej z 5 lat.
Najlepsze plony zanotowano w regionie południowo
zachodnim, gdzie uprawia
się bardzo dużo kukurydzy,
dzięki temu średnie plony we
Francji oceniane są na 9 t/ha.

Kukurydza w UE28

Kukurydza na
świecie

Według Strategie Grains plony kukurydzy w UE
28, w bieżącym sezonie
wyniosły średnio 6,1 t/ha
i były niższe o 23 % od
ubiegłorocznych (7,9 t/ha).
Powierzchnia uprawy była
podobna, jak w poprzednim
sezonie: 9,3 mln ha. Zbiory
oceniane są na 57,3 miliony
ton. Oznacza to drastyczny
spadek unijnych zbiorów
w stosunku do 2014 roku,
w którym odnotowano rekordowy poziom produkcji
kukurydzy: 75,9 miliony ton.
Oznacza to zmniejszenie zapasów i zwiększenie importu,
który może wynieść około
15 milionów ton.

Tegoroczna produkcja kukurydzy osiągnęła 975 milionów ton (1 miliard ton
w roku 2014). Szczególnie
wysokie zbiory zanotowano
w USA. Produkcja osiągnęła
347 miliony ton, co jest trzecim co do wielkości wynikiem w historii tego kraju.
Wysokie zbiory odnotowano
również w Ameryce Południowej, Szczególnie w Brazylii, gdzie zbiory wyniosły
85 milionów ton; Kukurydza
brazylijska silnie konkuruje
z kukurydzą amerykańską
na rynkach światowych,
co znacznie ogranicza eksport ziarna amerykańskiego; Wzrost powierzchni

zasiewów kukurydzy
oczekiwany jest w Argentynie, gdzie nowy prezydent
tego kraju zapowiedział zniesienie ceł eksportowych na
zboża, oczekuje się, że będzie
miało to wpływ na wielkość
powierzchni kukurydzy, której siewy właśnie są prowadzone. Światowe zapasy
ziarna są bardzo wysokie,
szczególnie w USA i w Chinach. Ocenia się, że pod
koniec sezonu 2015 /2016, zapasy wyniosą 212 miliony
ton i będą większe od zapasów końcowych w sezonie
2014 /2015 (208 mln t).

Kukurydza w Chinach
Chiny zamierzają ograniczyć uprawę kukurydzy
w okresie najbliższych pięciu lat, tak aby zmniejszyć
poziom rezerw krajowych.
Areał przeznaczony pod
uprawę tego gatunku może
docelowo zmniejszyć się
o jedną piątą do 175 mln
ton. Oznaczałoby to 24% spadek produkcji kukurydzy
w Chinach w porównaniu do
rekordu odnotowanego w sezonie 2015/16 wynoszącego
229 mln ton. Powierzchnia
upraw ma być redukowana stopniowo w okresie do
2020 roku. Rządowy program
przechowywania kukurydzy
miał za zadanie zwiększenie dochodów na obszarach
wiejskich. Doprowadził jednak do zakłóceń na rynku

wewnętrznym. Ceny wzrosły o około 50% w porównaniu z rynkiem światowym.
Doprowadzono do sytuacji,
w której rolnicy zwiększali
areał przeznaczony na plantacje kukurydzy i jednocześnie odchodzili od uprawy
innych gatunków. W ostatniej dekadzie chińska produkcja kukurydzy co roku
zwiększała się. W bieżącym
sezonie rządowe zapasy kukurydzy mogą się powiększyć o kolejne 40 mln ton
dochodząc do ponad 200 mln
ton. Oznacza to nagromadzenie rezerw przekraczających
roczną krajową konsumpcję
kukurydzy. Analitycy rynku
uważają, że tylko znaczne
zmniejszenie areału kukurydzy może doprowadzić do
redukcji ogromnych zapasów
nagromadzonych w ramach
rządowego programu.

Kukurydza
Prognozy 2016
Unia Europejska Jak wynika z pierwszych prognoz,
powierzchnia uprawy kukurydzy w zachodniej części UE, ulegnie kolejnemu
spadkowi o około -1,5 % ,
czyli o 200 - 250 tysięcy ha.
Będzie to związane z niskimi
cenami i brakiem perspektyw na ich wzrost. Jeśli chodzi
o kukurydzę kiszonkową, to
można spodziewać się wzrostu jej produkcji, ze względu
na konieczność odbudowania

Kukurydza nasienna
w Europie 2015
Zbiory kukurydzy nasiennej w Europie zakończyły się w listopadzie.
Warunki do uprawy latem
2015 roku charakteryzowały się wysokimi temperaturami w kluczowym dla
produkcji nasiennej momencie, czyli w fazie zapylania.
Jednak rolnikom i firmom

nasiennym, w całej UE
28, udało się zminimalizować straty i prawie osiągnąć
zamierzone cele produkcyjne. Francja, pierwszy europejski producent i światowy
lider w eksporcie nasion kukurydzy wysokiej jakości,
osiągnęła 98% celu produkcyjnego. Węgry i Rumunia,

drugi i trzeci producent
w UE, osiągnęły odpowiednio 85-90% i 110-115% celu
produkcyjnego. W Unii
Europejskiej spodziewane
jest plonowanie na poziomie 190 - 195 jednostek
siewnych (50 000 nasion)
z hektara, na powierzchni
uprawy, ocenianej w roku

zapasów, zmniejszonych
po dwóch kolejnych latach
złych zbiorów. W centralnej
i wschodniej części UE również należy spodziewać się
spadku powierzchni uprawy
kukurydzy ziarnowej o około 1%. Łączna powierzchnia
w UE prognozowana jest na
około 14,75 mln ha, w tym
8,65 mln ha kukurydza ziarnowa i ponad 6,1 mln ha kukurydza kiszonkowa. Jeśli
chodzi o poszczególne kraje,
to we Francji powierzchnia
spadnie o co najmniej 2,5% (75 tys. ha). W Niemczech
stabilizacja powierzchni na
poziomie ok 2,1 mln ha, przy
lekkim spadku powierzchni ziarnowej i wzroście powierzchni kiszonkowej.
Powierzchnia przeznaczona na produkcję biogazu
będzie na stałym poziomie
900 000 ha. We Włoszech
spadek o 5% szczególnie
w segmencie ziarnowym,
ze względu na większe zasiewy pszenicy, wzrost uprawy kukurydzy kiszonkowej
o 1 do 2%, stabilizacja produkcji biogazu na poziomie
130 000 ha. Hiszpania spadek o 3% (↓ ziarno) czyli
o 10 000 ha. Związane jest
to ze zmniejszeniem możliwości nawadniania. W Rumunii,
Bułgarii i Chorwacji zmniejszenie powierzchni uprawy ze
względu na korzystne warunki
do siewu roślin ozimych.
Odwrotnie w Polsce, gdzie
wystąpiły trudności w siewach
ozimin i ich stan nie jest najlepszy, można spodziewać się
stabilizacji lub nieznacznego
wzrostu powierzchni uprawy
kukurydzy. Stabilizacja powierzchni na ubiegłorocznym
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2015 na 133 000 ha. Wystarczająca ilość, aby zagwarantować bogatą ofertę nasion
wysokiej jakości na rynku
europejskim podczas siewów 2016.
Źródło: F.N.P.S.M.S. –
MAIZ’EUROP’ Group
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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poziomie przewidywana jest
na Węgrzech: 1,2 mln ha
i w Czechach: 300 tysięcy
ha i w Słowacji 280 tysięcy
ha. W krajach europejskich
poza UE spodziewany jest
wzrost powierzchni uprawy
średnio o około 2%, czyli
o 200 - 300 tysięcy ha, do
poziomu 13 mln ha, w tym
9,9 mln ha na ziarno i 3,1 mln
ha kiszonka. Ukraina : wzrost
o 2 - 4%, czyli o 100 -170 tys.
ha. Jak podaje Ministerstwo
Rolnictwa tego kraju, około
11% zbóż ozimych zostało nieposianych. Należy spodziewać
się więc zwiększenia areału
zasiewów zbóż jarych, nie
można też wykluczyć, że ze
względu na kłopoty finansowe rolników, powierzchnia ta
zostanie odłogowana. Gospodarstwa ukraińskie borykają
się bowiem z trudnościami
finansowymi (dewaluacja
hrywny, niedostępne kredyty). W Rosji panuje dobra
koniunktura na kukurydzę.
Dzięki nowym inwestycjom
portowym nad Morzem Czarnym i Azowskim (Noworosyjsk i Taman) powiększają się
możliwości eksportowe tego
kraju. Należy spodziewać się
wzrostu powierzchni uprawy
kukurydzy ziarnowej o 4 -7% ,
czyli o 100 - 200 tysięcy ha.
W Serbii: stabilizacja na
poziomie 1 mln ha, mimo że
zasiano mniej zbóż ozimych,
ich miejsce zajmą raczej soja
i słonecznik. Stabilizacja spodziewana jest również w Kazachstanie: 230 tysięcy ha, na
Białorusi: 1 mln ha i w Mołdawii: 450 tysięcy ha.
Źródło: KPK PZPK
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Grupowe zmiany
– co oznaczają dla producentów?

Dobry rok URSUS-a

Zmiany w ustawie dotyczącej grup producenckich i związków
producentów stawiają przed producentami wiele nowych wyzwań.
Znaczna część grup funkcjonujących na rynku będzie
musiała nauczyć się, jak radzić sobie w wymagającej
rzeczywistości i dostosować
się do zmian. Gra toczy się
o wysoką stawkę – nie tylko
o dofinansowanie inwestycyjne dla grup producenckich,
ale przede wszystkim o ich
rynkowy byt.
Choć coraz większa liczba
producentów decyduje się na
współpracę w ramach zrzeszeń i grup producenckich,
nie wszyscy radzą sobie ze
spełnianiem ustawowych
wymagań. Najbliższe zmiany są ważne nie tylko dla
nowych grup, ale również
tych, które już funkcjonują
na rynku. Oprócz przekazania
dotychczasowych kompetencji
Marszałka na rzecz Dyrektora
oddziału terenowego Agencji
Rynku Rolnego, pojawia się
też sporo zmian dotyczących
funkcjonowania grup producenckich „od środka”. Przede
wszystkim jest to pojawienie
się min. 5-letniego biznesplanu (a nie planu działania) na
formularzu wzorze – opracowanym przez ARR, a także
idąca za tym konieczność kontroli finansowej i terminowej
(np. skrócenia do 2 miesięcy
terminu składania sprawozdania dotyczącego obrotu produktem i grupą produktów).
Ponadto pojawia się zakaz
tzw. koncentracji udziałowej, który może zapobiegać
funkcjonowaniu „fikcyjnie”
małych grup.

Grupowy audyt
– Grupy powinny na bieżąco monitorować swoją aktywność. Każda tego typu
zmiana prawna jest jednak
dodatkową okazją do zweryfikowania dotychczasowego
mechanizmu funkcjonowania grupy – jak działa w niej
przepływ informacji czy system rozliczeń finansowych
– mówi Adam Patkowski
z Agro-grupa.pl.
Marcin Szymański, Doradca grup producentów

w zespole Agraves uważa,
że przeprowadzenie audytu grupy producenckiej jest
bardzo ważne w kontekście
nowelizacji ustawy o grupach
producenckich i związkach
producentów. – Grupy producenckie mają co prawda od
6 do 12 miesięcy na dostosowanie się do wymogów wynikających z nowelizacji, jednak
część z nich, korzystająca
z unijnych dotacji, powinna
zrobić to niezwłocznie. Jeśli
tego nie zrobi, może stracić
szansę na dofinansowanie –
przyznaje Marcin Szymański.
W związku z nowelizacją
ustawy sporo pracy mają zarówno producenci, jak i doradcy rolni. – W ostatnim
czasie przeprowadziliśmy
audyt w kilkunastu grupach
producenckich, sprawdzając
m.in. akty założycielskie,
strukturę właścicielską,
sprzedaż członków grupy
i spełnianie kryteriów wynikających z rozporządzeń
– mówi Marcin Szymański. –
Z naszych obserwacji wynika,
że poprawy wymaga przede
wszystkim realizacja celów
wsparcia finansowego, wynikających z ustawy i prawa
unijnego, a także kwestia
dyscyplinowania członków
grupy niewywiązujących się
ze zobowiązań ustawowych
i umownych. Grupy w dalszym ciągu borykają się też
z problemami w zakresie
systemu komunikacji wewnętrznej, wspólnych działań,
szkoleń i doradztwa – dodaje
ekspert Agraves.

parametrów dotyczących
funkcjonowania grupy stanie się koniecznością. Bez
niego skuteczne zarządzanie
i bezpieczne podejmowanie
działań będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.
Ryzyka i konsekwencje ich
REKLAMA

realizacji mogą być bardzo
poważne. Podstawą do działania będzie wzajemne zaufanie
i odpowiednia komunikacja
w grupie.
Źródło: IDFS Sp. z o.o
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Ursus wzrosła w 2015 roku
o 47%.
– Dane te pokazują sukces naszej strategii, która
w tym roku przyniosła
wprowadzenie do oferty
odnowionych legendarnych
ciągników serii C. To kolejny krok w stronę odbudowy i umocnienia najstarszej
polskiej marki – podkreśla
Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu URSUS S.A.

RABAT 10%

NA SILOSY PŁASKODENNE OD 10 DO 2200 TON

ROLNIKU ZAMÓW JUŻ DZIŚ I SKORZYSTAJ
AKCJA RABATOWA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW NAJPÓŹNIEJ DO 31.03.2016r.

W poszukiwaniu
rozwiązania
Grupy, które nie dostosują się do zmian, mają sporo
do stracenia, dlatego muszą
próbować radzić sobie nowej
sytuacji. Rozwiązaniem dla
grup, które chcą „odnaleźć”
się w nowej rzeczywistości mogą być nowoczesne
technologie.
Korzystanie z narzędzia
umożliwiającego monitorowanie obowiązkowych

URSUS odnotował najwyższą dynamikę rejestracji nowych ciągników na
polskim rynku w 2015 r.
Zgodnie z informacjami
uzyskanymi z Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w tym czasie zarejestrowano niemal o połowę
więcej ciągników Ursus
w porównaniu z poprzednim rokiem.
Z danych CEPiK za
2015 wynika, że liczba nowych rejestracji ciągników

ZAŁOŻENIA 1990
ROK
=
=
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Siewniki do kukurydzy
Na krajowym rynku maszyn są dostępne siewniki punktowe wszystkich
czołowych producentów w wersjach 4, 6, 8 i 12 rzędowej.
W ofercie rynkowej siewników punktowych do kukurydzy zdecydowanie dominują
siewniki pneumatyczne takich
producentów krajowych oraz
zagranicznych takich jak Unia
Group, Amazone, Gaspardo,
Horsch, Kuhn, Kverneland,
Monosem czy Väderstad oraz
siewniki punktowe mechaniczne produkowane przez
Fabrykę Maszyn Rolniczych
Sp. z o.o. MEPROZET (S100 i S-100/6) czy Unię Group
(Gamma) które charakteryzują się prostą konstrukcją
i obsługą.

Siewniki
mechaniczne
Siewniki MEPROZET są
wyposażone w dwa rodzaje
tarcz, które są dostosowane
do zróżnicowanej wielkości
nasion kukurydzy. Tarcza
wybierająca nasiona z komory ma na końcach ramion
umieszczone łyżeczki, które
napełniają się pojedynczymi
ziarnami. Następnie nasiona
poprzez otwór w górnej części
przegrody przekazywane są
do tarczy z łopatkami, która
przenosi i wyrzuca nasiona do
bruzdy. Producent zaleca siew
tym siewnikiem z prędkością
do 6 km/h.
Siewnik mechaniczny Gamma (Unia Group) produkowany jest w dwóch wariantach:
6 i 8 sekcji wysiewających.
Oprócz nasion kukurydzy
może wysiewać także soję,
sorgo, słonecznik i fasolę. Wyposażony jest w ciężkie sekcje wysiewające z talerzowym
systemem wysiewu, które według producenta sprawdzają
się na wszystkich glebach
i mogą być użytkowane zarówno w technologii uprawy
płużnej jak i uproszczonej.
Aparat wysiewający stanowi
wymienna tarcza wysiewająca znajdująca się w pozycji
horyzontalnej. Tarcza zabiera
nasiona wpadające w otwory, a ich nadmiar zgarniany
jest przez specjalny zabierak.
Tarcza może być wyposażona w różną liczbę i średnicę

otworów w zależności od
kalibrażu nasion. Siewnik
standardowo wyposażony jest
w podsiewacz nawozu, wykonany z blachy kwasoodpornej.

Siewniki
pneumatyczne
Delta – siewnik pneumatyczny z Unia Group z podciśnieniowym systemem
wysiewu, który jest dostępny w trzech szerokościach
roboczych: 4, 6 i 8 sekcji
wysiewających). W zależności od potrzeb, maszyny
mogą być wyposażone w redlice wysiewające płozowe
lub talerzowe oraz w tarcze
wysiewające o różnej liczbie
i średnicy otworów. Siewnik
jest wyposażony w przekładnię zębatkową o 6 przełożeniach, zintegrowany napęd
wszystkich sekcji oraz hydrauliczny przerzutnik znaczników na dwóch siłownikach.
Sekcja wysiewająca posiada
układ szybkiego opróżniania
zbiornika z nasion, bezstopniową regulację głębokości
pracy. Zbiornik podsiewacza nawozów o pojemności
750 lub 1000 dm3 może być
wykonany z blachy zwykłej
lub kwasoodpornej.
Niemiecki producent Amazone ma w swojej ofercie dwa
modele maszyn do siewu kukurydzy: ED i EDX (na duże
powierzchnie). Siewniki ED
dostępne są z 4, 6, 8 albo
12 sekcjami wysiewającymi
i mogą pracować z prędkością
roboczą do 15 km/h. Firma
oferuje liczne tarcze rozdzielające, które są wykonane ze
tworzywa sztucznego i mogą
być szybko wymienione.
Przekładnia z kołami łańcuchowymi ma 36 przełożeń
pozwalających, zależnie od
stosowanych tarcz, na uzyskiwanie odstępów między
nasionami od 2 do 53,8 cm.
Siewniki ED można agregować z czołowym lub tylnym
zbiornikiem nawozowym.
Firma Horsch oferuje siewnik Maestro w dwóch wersjach
CC i SW. Poza kukurydzą

maszyny te mogą wysiewać
także buraki cukrowe, słonecznik i sorgo. Nasiona są
wysiewane systemem opatentowanym przez producenta
z prędkością do 12 km/h. System dozujący zbudowany jest
ze specjalnej tarczy, która nie
posiada otworów lecz wycięcia
otwarte na zewnątrz. W połączeniu ze specjalnym zgarniakiem pozwala na osiągnięcie
bardzo dobrych efektów pojedynkowania nasion w szerokim zakresie częstotliwości od
0 do 30 Hz. Przy czym 30 Hz
odpowiada prędkości 12 km/h
przy standardowym wysiewie
90 000 ziaren kukurydzy na
hektar. Siewniki Maestro są
wyposażone w komputery pokładowe oparte na ISOBUS,
dzięki którym operator otrzymuje informacje o jakości
pracy maszyny (przepusty
w wysiewie, miejsca podwójnego wysiewu). Maestro CC
wyposażony jest zbiornik nawozu mieszczący 2800 litrów
oraz indywidualne zbiorniki na nasiona mieszczące po
70 litrów każdy.
Firma Kverneland oferuje
siewnik Optima w licznych
wariantach szerokości i wyposażenia oraz kilku rodzajach
ram, którym można wysiewać
kukurydzę, słonecznik, fasolę,
buraki, soję, groszek oraz nasiona innych roślin. Siewnik
może być wyposażony w sekcje do siewu konwencjonalnego oraz w sekcje talerzowe
typu HD, co umożliwia wykorzystywanie go zarówno
do siewu bezpośredniego
i w mulcz. Opcjonalnie można
zmówić siewnik z elektrycznym napędem sekcji wysiewających. Na ramie siewnika
można nabudować zbiorniki
na nawóz mineralny oraz aplikatory mikrogranulatu.
Francuska rodzinna firma
Monosem na polskim rynku
oferuje kilka rodzajów maszyn
do siewu kukurydzy. Najprostszy model, to NC Classic wyposażony w stopkowe sekcje
wysiewające z rozstawem wynoszącym 75 cm. Siewniki
punktowe NC Classic, podobnie jak siewniki punktowe

Monosem NG Plus 3 i NG Plus
4 oraz EXTEND są wyposażone w szczelny i niezawodny
aparat wysiewający wykonany
z odlewu aluminiowego. Tarcze wysiewające o grubości
1,5 mm są wykonane ze stali
nierdzewnej ca zapewnia im
sztywność. Mieszadło tak jak
zgarniacz nadmiaru nasion
są wykonane z brązu, przez
co ziarna nie elektryzują
się. Wymianę tarczy można
wykonać bez dodatkowych
narzędzi. Siewniki MONOSEM NC 4-rzędowe mogą być
wyposażone w podsiewacz
do nawozów granulowanych
ze zbiornikiem z tworzywa
sztucznego o pojemności
350 litrów (2 zbiorniki, każdy po 175 litrów). Natomiast
siewniki 6-rzędowe w podsiewacz z dwoma zbiorniki po
270 litrów każdy lub w podsiewacz metalowy o pojemności
980 litrów.
Firma Kuhn produkuje siewnik Maxima 2, którego podstawową wersję stanowi model
oznaczony symbolem „M”
z ramą sztywną i możliwością
zamontowania od 3 do 18 sekcji z rozstawem wynoszącym
od 37,5 do 90 cm w zależności
od konfiguracji i wyposażenia.
Maxima 2 umożliwia wykonanie precyzyjnego siewu z prędkością 8 km/h dzięki tarczom
wysiewającym o dużej średnicy. Dzięki temu rozwiązaniu,
nasiona są pobierane wolniej
i tarcza może je dokładniej
przechwytywać. Dla uzyskania
prawidłowego wysiewu przez
każdą sekcję, zastosowano kanał powietrzny o takiej samej
długości.
Firma Kongskilde produkuje siewniki do kukurydzy Demeter Variosem
VM w fabryce w Kutnie.
Maszyna z nabudowanym
siewnikiem nawozowym
jest dostępna w dwóch wersjach: VM4 z dwoma zbiornikami o ładowności 340 l
i VM6 z dwoma zbiorniki
o ładowności łącznej 550 l.
W siewniku zastosowano podciśnieniowy system wysiewu,
łańcuchową przekładnię napędową i redlice stopkowe.

Duński producent oferuje też
kilka modeli siewników punktowych Becker. Najprostsza
wersja Eco-Line dostępna jest
z 4, 6, 8 lub 12 sekcjami wysiewającymi oraz z ramami:
sztywną, składaną teleskopowo i składaną dwupoziomowo
o szerokościach roboczych od
3 do 9 metrów. Sekcje wysiewające na ramach mogą
być rozmieszczone w odległościach od 40 cm (standard
o szerokość międzyrzędzi
wynosi 75 cm). Zespół wysiewający pneumatyczny
nadciśnieniowy oznaczony
symbolem M20 jest wyposażony w tarczę ze stożkowymi
komórkami umieszczonymi
na jej obwodzie. Tarcza z komórkami w kształcie stożków
obraca się w obudowie zespołu
wysiewającego, umieszczonego pod wylotem zbiornika
na nasiona. Komórki po wypełnieniu kilkoma nasionami
dostają się w zasięg strumienia
powietrza wydmuchiwanego
z dyszy. Ukierunkowany strumień powietrza wydmuchuje
nadmiar nasion i na dnie komórki pozostaje tylko jedno
ziarno, które przez ciśnienie
powietrza jest utrzymywane do momentu, gdy będzie
umieszczane w glebie.
Włoski producent Gaspardo dysponuje bogatą ofertą
siewników punktowych do
kukurydzy, buraka, słonecznika i innych roślin. Siewniki
punktowe Gaspardo mogą być
wyposażone w sekcję stopkową (symbol SP) oraz talerzową
(symbol MT). Napęd sekcji
jest realizowany wałem kardana, co nie wymaga smarowania i konserwacji, ponieważ
spiekane tuleje samosmarujące pod wpływem obciążenia
wydzielają cząstki oleju, które
smarują przegub. Na ramach
mogą być nabudowane siewniki do nawożenia startowego
z możliwością aplikowania
od 50 do 700 kg/ha nawozu.
Szwedzka firma Väderstad
produkuje siewnik punktowy
Tempo, którym można wysiewać nasiona kukurydzy,
bawełny, słonecznika, soi
i sorgo. Sekcje wysiewające

Dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań

siewnika są napędzane silnikami elektrycznymi, więc
w każdym momencie można
włączyć lub wyłączyć dowolną sekcję. Maszyna wysiewa
nasiona w systemie o nazwie
„Power Shoot”, który polega
na pobieraniu nasion z układu dozującego i dalszym ich
przenoszeniu poprzez krótki
i wąski przewód prosto do
gleby. Po opuszczeniu układu
dozującego, nasiona są przenoszone z dużą prędkością
(50 km/h; „wystrzeliwane”),
na skutek różnicy między
ciśnieniem wytworzonym
w układzie dozującym a ciśnieniem atmosferycznym.
Ten system wysiewu cechuje
się dokładnością i możliwością pracy z dużą prędkością.
Odznacza się małą wrażliwością na drgania i jest niezawodny podczas pracy na
skłonach. Konstrukcja redlic
zapewnia bezproblemową
pracę podczas szybkiego
siewu zarówno po orce, jak
i w uprawie uproszczonej.
Docisk wywierany na sekcję
można zwiększać do 325 kg,
wykorzystując do tego dodatkowo sprężynę skrętną,
której udział może wynosić
do 150 kg. Głębokość siewu ustawia się za pomocą
dźwigni, która kontroluje
dystans między kołami kopiującymi a dwutalerzową
redlicą siewną. Koła kopiujące montowane są w systemie
tandemowym, co zapewnia
utrzymanie głębokości siewu
niezależnie od warunków polowych. Siewniki wersji Tempo V dostępne są w trzech
szerokościach ramy (4,5 m;
6,0 m; 6,5 m). Siewnik można
wyposażyć w dowolną liczbę
sekcji wysiewających z zakresu od 6 do 12.
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Silos NBIN20N bez
pozwolenia na budowę
BIN, to uznana w Polsce marka. Specjalizuje
się w produkcji urządzeń
do przechowywania ziarna
i przygotowania pasz. Ciągle
doskonali swoje produkty,
korzystając z doświadczeń klientów oraz własnych, poddając je ocenie
przemysłowych instytutów
naukowych.
Firma wprowadziła na rynek nowy produkt – silos
NBIN20N – o pojemności 20 t.
Jest to obniżona tradycyjna
już od lat 20-stka. W związku z obniżeniem wysokości
urządzenia, na postawienie
silosu nie jest wymagane
uzyskanie czasochłonnego
i kosztownego pozwolenia
na budowę, a jedynie zgłoszenie (na podstawie ustawy Prawo Budowlane – art.
29 ust. 1 pkt 1 lit. D).
Nowy model – silos
NBIN20N – ma wysokość 4,3m, a pozwolenie
wymagane jest na obiekty

REKLAMA

Rys. Skala 1:50 Przekrój silosu.

budowlane o wysokości powyżej 4,5m.
Taka oferta to rzeczywiste
dążenie do ułatwienia rolnikom możliwości wyposażenia
swoich gospodarstw w obiekty do przechowywania płodów rolnych, z ominięciem

skomplikowanych procedur
budowlanych i ponoszenia
dodatkowych kosztów.
O jakości i silnej pozycji BIN na rynku świadczy
58.000 silosów zbożowych
sprzedanych w ciągu 25 lat
funkcjonowania firmy.
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Rozrzutniki do obornika
Obornik przyczynia się do poprawy właściwości fizycznych gleby i
dostarcza cennych składników odżywczych roślinom.

Marcin Majchrzak
Instytut TechnologicznoPrzyrodniczy
Oddział w Warszawie

Rozrzutniki obornika
to przyczepy jedno lub
dwuosiowe, których dno
wyposażone jest w przenośnik łańcuchowo-listwowy,
a tylną część skrzyni stanowi zespół roboczy obracających się walców (adapterów)
rozrzucających obornik
Ładowność rozrzutników
może wynosić od 2 do nawet
20 ton, w zależności od wielkości skrzyni ładunkowej.
Zespoły robocze w rozrzutnikach napędzane są przez
wał przegubowy, łączący
WOM ciągnika lub jego
hydraulikę. Przesuwanie
obornika w kierunku zespołów roboczych odbywa
się za pomocą przenośnika łańcuchowo-listwowego
(fot. 1).
W zależności od zastosowania adapterów rozrzutniki dzielimy na dwa rodzaje:
pionowe i poziome.
Rozrzutniki z adapterem
pionowym mogą posiadać
od 2 do 4 pionowych bębnów
roboczych zamocowanych
na tylnej części skrzyni

ładunkowej. W rozrzutnikach dwubębnowych pionowych szerokość rozrzutu
obornika może wynosić od
2,5 do nawet 8 m. Z kolei
rozrzutniki trzybębnowe
lepiej sprawdzają się przy
nawożeniu łąk oraz użytków
zielonych, gdyż zastosowanie większej ilości bębnów
powoduje dokładniejsze rozdrobnienie obornika.
Rozrzutniki czterobębnowe charakteryzują się
bardzo wysoką wydajnością o szerokości rozrzutu
dochodzącą nawet do ponad
10m. Posiadają również kilka istotnych wad, są ciężkie
i nierównomiernie rozrzucają nawóz naturalny po polu
(fot. 2).
Ze względu na niską cenę,
masę, a także prostotę konstrukcji napędu, w gospodarstwach rolnych najczęściej
można jednak spotkać rozrzutniki poziome. Występują
one w wersji jedno lub dwubębnowej. Wersje z adapterem jednobębnowym są
lekkie, dzięki czemu najczęściej mocowane są na jednoosiowych konstrukcjach.
Ich wadą jest mała szerokość
rozrzutu oraz słabe rozdrobnienie obornika. Rozrzutniki poziome 2 bębnowe
zazwyczaj mocowane są
na większych skrzyniach.
Też charakteryzują się małą
wydajnością, ale nieco lepszym stopniem rozdrobnienia obornika (fot. 3).

Na rynku istnieje wielu
producentów oferujących
rozrzutniki do obornika,
między innymi: Sipma, Metal-Fach, Ursus. Firma Sipma
oferuje klientom rozrzutniki
obornika jedno i dwuosiowe z adapterem dwubębnowym o ładowności od
6 – 12t. Ich wyposażenie
obejmuje m.in. tylną klapę
sterowaną hydraulicznie,
ponadto burty rozrzutnika
zaopatrzone są w drewnianą listwę, chroniącą przed
uszkodzeniami mechanicznymi podczas załadunku
obornika. Zespół roboczy
rozrzutnika zabezpieczony
jest sprzęgłem przeciążeniowym, które uruchamia
się w przypadku zapchania
bębnów zbyt długą słomą
znajdująca się w oborniku.
Zapotrzebowanie na moc
ciągnika agregowanego
z rozrzutnikiem wynosi
od 75 – 110 KM.
Metal-Fach posiada swojej
ofercie rozrzutniki obornika o ładowności od 6 – 14t.
W skład wyposażenia wchodzi m.in. resorowane podwozie, przenośnik podłogowy
w skrzyni ładunkowej sterowany napędem hydraulicznym z możliwością zmiany
prędkości, a także sprzęgło cierne odpowiadające
za przeciążenie. Ponadto
rozrzutnik doczepiany jest
do ciągnika za pomocą resorowanego hydraulicznie
dyszla. Zespół roboczy

w rozrzutnikach oferowanych przez firmę składa się
z dwóch lub czterobębnowych adapterów pionowych.
Zapotrzebowanie na moc
ciągnika wynosi 90 KM.
Z kolei rozrzutniki Ursusa
występują z poziomym oraz
pionowym adapterem. Te fot. 1. Rozrzutnik obornika współpracujący z ciągnikiem
pierwsze mają ładowność
od 4,5 – 6t i wyposażone są w adapter z dwoma
poziomymi bębnami. Ich
zapotrzebowanie na moc
wynosi od 48 – 60 KM,
a wyposażenie obejmuje
zastawę adaptera sterowaną
hydraulicznie oraz hamulec
hydrauliczny. Rozrzutniki
z adapterem pionowym wyposażone są w skrzynie ładunkowe o ładowności od
6 – 14t i zapotrzebowaniu
na moc od 60 – 150 KM.
Ponadto posiadają resorowany układ jezdny oraz Fot. 2. Rozrzutnik obornika dwuosiowy z adapterem czterobębprzenośnik podłogowy nowym pionowym
czterołańcuchowy listwowy
z napędem hydraulicznym.
Decydując się na zakup
rozrzutnika należy zwrócić szczególna uwagę na
wielkość skrzyni ładunkowej odpowiednio dobraną
do wielkości nawożonego
areału, wydajność zespołów
roboczych, które powinny
gwarantować najlepszą równomierność rozrzucania nawozu naturalnego po polu,
a także na jak najmniejsze
zapotrzebowanie na moc.
Źródło: literatura u autora

Fot. 3. Rozrzutnik obornika jednoosiowy z adapterem dwubębnowym poziomym

Farmster – narzędzie nowoczesnego rolnika
Czas przełamać bariery dzisiejszego myślenia.

Analizując najnowsze
trendy oraz intensywność

zachodzących zjawisk
w ostatnim czasie w branży

rolnej, z myślą o rolnikach,
którzy chcą zarządzać pracami w nowoczesny i szybki
sposób, Grupa Azoty przygotowała aplikacje mobilną
Farmster.
Farmster zastępuje tradycyjny sposób kontrolowania
prac, jakie trzeba wykonać
w gospodarstwie. Dzięki
geolokalizacji można w czasie rzeczywistym (online)

szczegółowo rejestrować
wykonane prace polowe,
dokonywać bieżących analiz, a także archiwizować
dane o już wykonanych
pracach. Zawarty w aplikacji Agrolicznik pozwala
na precyzyjne wyliczenie
zapotrzebowania na poszczególne nawozy, a także sprawdzić, czy są one
zużywane w najbardziej

efektywny sposób.
Farmster to nie tylko
planowanie prac – to także aktualna specjalistyczna
prognoza pogody, bieżące
notowania cen produktów
rolnych, informacje ze świata rolniczego oraz platforma, dzięki której można
zasięgnąć fachowe porady
eksperta.
Rozszerzona funkcjonalność aplikacji mobilnej,
dostępna jest przez zintegrowaną z systemem stronę internetową: farmster.

nawozy.eu.
Farmster jest dla wszystkich, którzy dostrzegą
w tym rozwiązaniu pomocne i ciekawe, z ich punktu
widzenia, wsparcie oraz
wygodę. Pozostaje tylko
przełamać bariery dzisiejszego myślenia.
Więcej informacji o darmowej aplikacji na stronie
nawozy.eu/farmster
Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

1 / 2016 r.

7

TECHNIKA

Zastosowanie osiągnięć biotechnologii
morskiej w hodowli zwierząt
Jednym z podstawowych działów w produkcji zwierzęcej, w którym nowe
technologie wpłynęły na olbrzymi postęp, jest żywienie.
Konsumenci przywiązują
zdecydowanie większą wagę do
jakości produktów żywnościowych, w tym przede wszystkim
produktów pochodzenia zwierzęcego. Próba zaspokojenia rosnących wymagań i oczekiwań
społecznych w kwestii wysokiej
jakości oferowanych produktów,
powinna być ukierunkowana na
kształtowanie bezpieczeństwa
żywności w całym procesie – od
fazy produkcji, poprzez przetwórstwo, aż do udostępnienia
produktów bezpośredniemu nabywcy, z uwzględnieniem prawa
żywnościowego UE i wytycznych WPR. Te stale wzrastające oczekiwania konsumentów
w stosunku do oferowanej na
rynku żywności obejmują przede
wszystkim jej wartość odżywczą i prozdrowotną. Wymusza
to na hodowcach poszukiwanie możliwości poprawy jakości

produkowanej żywności, między innymi zmian w systemach
żywienia, stosowania różnego
rodzaju dodatków paszowych
korzystnie wpływających na
zdrowotność zwierząt, jakość
uzyskiwanych surowców i poprawę dobrostanu. Podwyższenie
standardów dobrostanu zwierząt
jest koniecznością podyktowaną
przez wymagania konsumentów
– poprawą jakości produktów
pochodzenia zwierzęcego, ale
także przepisami UE.
Aktualnie głównym celem
hodowców jest uzyskanie wysokich wyników produkcyjnych przy zachowaniu pełnego
bezpieczeństwa produkowanej
żywności. Muszą oni mieć gwarancję wysokiej skuteczności
stosowanych technologii, które
powinny także w maksymalny
sposób wykorzystywać genetyczny potencjał zwierząt. Coraz

częściej sięgają oni po rozwiązania biotechnologii morskiej, które zaczynają być powszechnie
wykorzystywane także w żywieniu zwierząt. Uwarunkowane jest to potrzebami rynku
i oparte jest na licznych badaniach naukowych. Korzystny
wpływ tych innowacji na dobrostan zwierząt i jakość surowców
potwierdza praktyka rolnicza
i badania.
Przemysł, który zajmuje się
wytwarzaniem dodatków do
pasz zawierających w swym
składzie homogenaty z alg, ma
do dyspozycji nowoczesne laboratoria zajmujące się biotechnologią morską. Posiada także
wysoko zaawansowane technologie produkcji – wytwarza
filtraty precyzyjnie ukierunkowane na uruchomienie potencjału genetycznego zwierząt
hodowlanych. Takie dodatki,

w porównaniu z tradycyjnie
stosowanymi, wykazują zdecydowanie wyższą skuteczność.
Wykorzystywanie preparatów
zawierających składniki pokarmowe połączone z filtratami z alg przynosi wymierne
efekty – zwierzęta stymulowane w taki sposób wykazują
znacznie lepszą zdrowotność,
co bezpośrednio przekłada się
na wyższą produkcyjność i rentowność hodowli.
Algi morskie to organizmy
o niezwykłych właściwościach,
dzięki którym znajdują one
coraz szersze zastosowanie
i znaczenie gospodarcze. Są
wykorzystywane w przemyśle
spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, a także
i w rolnictwie – w żywieniu
zwierząt i odżywianiu roślin.
Algi są wyjątkowo bogatym
źródłem wysoce przyswajalnych

(w porównaniu do tradycyjnych
źródeł) pierwiastków takich jak
cynk, fluor, potas, fosfor, żelazo, miedź, mangan, wapń,
jod. Zawierają wiele witamin
i aminokwasów. Są źródłem
wysokowartościowego białka.
Dzięki opracowanym technologiom ich przetwarzania udało
się wyekstrahować związki,
które stymulują wiele procesów fizjologicznych zwierząt.
Generalnie filtraty dodawane
do pasz korzystnie wpływają na
kondycję i stan zdrowia zwierząt. Na przykład w żywieniu
bydła mlecznego zwiększają
wydajność laktacji i poprawiają jakość mleka obniżając
poziom komórek somatycznych,
stymulują mikroflorę żwacza
czy też zapobiegają problemowi
zalegania poporodowego i przygotowują krowę do ponownego
zacielenia. W hodowli trzody

chlewnej zastosowanie bloków
mineralnych wzbogaconych
o homogenaty alg stabilizuje
florę żołądka i minimalizuje
agresywne zachowania zwierząt i kanibalizm.
Bardzo cennym źródłem
makro i mikroelementów są
zwapniałe formy alg morskich z rodziny Lithotamme,
pozyskiwane z dna morskiego,
które oprócz znacznie lepszej
przyswajalności w porównaniu
na przykład do zwykłej kredy
paszowej, są także źródłem bardzo wartościowych składników
odżywczych.
Produkty stosowane do utrzymywania higieny w budynkach
inwentarskich skutecznie i trwale wiążą wilgoć z podłoża, obniżają poziom amoniaku.
Możliwości wykorzystania alg wydają się być
nieograniczone.

REKLAMA

Mikroglanulowany nawóz startowy
NP 8-28, 23 SO3 , 2 Zn, 25 MEZOCALC, PHYSIO+
➢ Precyzyjna aplikacja - ultrabliskość nawozu i nasion
➢ Odżywienie dostosowane do wczesnego etapu rozwoju rośliny
➢ Kompleks PHYSIO+ ﬁzjologiczna stymulacja wczesnego rozwoju (patent 9707222)

Anna Rogowska
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Mikroelementy w uprawie kukurydzy
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Kukurydza jako roślina ciepłolubna, wykazuje dynamikę wzrostu zależną od
temperatury i wody oraz prowadzonej przez rolnika agrotechniki.

Objawy niedoboru cynku (Zn)

Średni plon kukurydzy
w warunkach naszego kraju kształtuje się, wg badań
COBORU, na poziomie 6 t
z ha przy potencjale 11 t z ha.
Główne przyczyny niskiego plonowania kukurydzy
w Polsce wynikają w dużej
mierze z niedostatecznego
zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe, zarówno
makro- jak i mikroelementy.
Mikroelementy mimo, że są
potrzebne roślinom w bardzo małych ilościach, nawet
kilkaset razy mniejszych
niż makroelementy, mogą
być czynnikiem ograniczającymi plonowanie roślin
wrażliwych na ich niedobory. Ilości mikroelementów wprowadzane do gleby
w nawozach mineralnych
i organicznych są znikome
i często nie zabezpieczają
dodatniego bilansu tych
składników w warunkach
wysokiego plonowania roślin. W intensywnej produkcji roślinnej wzmożone
pobieranie przez rośliny powoduje postępujące ubożenie gleb w mikroelementy.
Efekty stosowania mikroelementów przy deficycie
glebowym dają często opłacalną zwyżkę plonu o dobrej jakości. Warunkiem
koniecznym plonotwórczego
działania mikroelementów
jest jednak uregulowany
odczyn gleby i optymalne
zaopatrzenie roślin w makroelementy - azot, fosfor,
potas i magnez.

Skutki niedoboru boru (B)

Dla kukurydzy niezbędny jest cynk
Kukurydza wykazuje
szczególnie dużą wrażliwość na niedobór cynku.
Rośliny pobierają średnio
150-250 g Zn z ha. Cynk
jest aktywatorem enzymów
biorących udział w przemianach i syntezie białek oraz
wpływa na syntezę regulatorów wzrostu. Deficyt tego
składnika powoduje obniżenie poziomu auksyn i zahamowanie wzrostu roślin.
O występującym niedoborze
cynku świadczą u kukurydzy białe bądź bało-żółte
pasy występujące wzdłuż
głównych nerwów liści,
przy czym nerwy środkowe pozostają zielone (fot.
1). W wyniku ostrego niedoboru cynku opóźnia się
wyrzucanie wiech i kwitnienie kukurydzy, co powoduje redukcję plonu. Ziarno
w kolbach jest barwy szaro-kredowej. Objawy niedostatku mikroelementów są
zazwyczaj ukryte i ujawniają się na roślinach dopiero
przy ostrym niedoborze
w glebie. Plonotwórcza rola
Zn w uprawie kukurydzy
jest następstwem lepszego
wykorzystania azotu przez
rośliny.
Niedobór cynku występuje na glebach:
• wykazujących niską zasobność w przyswajalny
cynk (gleby piaszczyste
i ilaste),
• obojętnych i zasadowych

(pH > 7,0), o dużej zawartości substancji organicznej oraz wysokiej
zawartości fosfor (czynniki ograniczające przyswajalność cynku).
Z badań wynika, że
w latach 90. zasobność
gleb Polski w przyswajalny cynk zwykle znajdowała
się w granicach zasobności
średniej do wysokiej. Nie
oznacza to, że nawożenie
tym mikroskładnikiem
jest zbędne. Nawet w stanowiskach zasobnych w Zn
przyswajalny, w krytycznych fazach wzrostu rośliny wykazują niedobory
(zwykle wizualnie ukryte),
które często prowadzą do
spadku plonów ziarna. Dostępność cynku dla roślin
skutecznie ogranicza wymagane wysokie nawożenie
kukurydzy fosforem (antagonizm P i Zn). Podejmując
decyzję o nawożeniu należy uprzednio pobrać próby
glebowe i ocenić zasobność
stanowiska.
Ważny jest bor
Kukurydza wykazuje wysokie zapotrzebowanie na
bor i pobiera 150-200g B/
ha. Wpływa on na rozwój
generatywny roślin, zawiązywanie kolb i ziaren, jest
odpowiedzialny za prawidłowy transport cukrów
w roślinie oraz syntezę
skrobi. Generalnie u roślin
wrażliwych (rzepak, burak,
kukurydza) przy ostrym niedoborze boru młode liście

ulegają deformacji i są
pomarszczone, następuje
usychanie, łamliwość i kruchość liści oraz łodyg, zamierają stożki wzrostu, pędy
i korzenie. Dla optymalnego
wykształcenia i uziarnienia
kolb, konieczne jest dostarczenie uprawie odpowiedniej ilości boru w fazie od
4 do10 liści. Deficyt boru
zwłaszcza w okresie poprzedzającym kwitnienie może
powodować niedostateczny
rozwój kolb oraz ziarniaków
tzw. „szczerbatość kolb” słabo wykształcone kolby,
nieregularne uziarnienie
(fot. 2.) Takie objawy występują zazwyczaj w czasie
suszy, przy utrudnionym
pobieraniu boru, przy jednoczesnym niedoborze
fosforu i potasu. Szacunkowo blisko 90% użytków
rolnych w kraju wykazuje niską zawartość boru
przyswajalnego dla roślin.
Niedoborowym składnikiem w 40% UR jest również miedź i mimo niskiej
wrażliwości kukurydzy na
ten składnik, należy go uzupełnić w przypadku stwierdzenia niskiej zasobności
gleby stosując nawozy wieloskładnikowe zawierające
Cu oraz w postaci oprysków
w czasie wegetacji.
Mikroelementy „pod
korzeń” i „na liść”
Na określenie zawartości
przyswajalnych form mikroelementów dla roślin pozwala okresowa analiza gleby

(raz na 4 lata) przeprowadzana w stacjach chemiczno-rolniczych. Stwierdzona
zawartość składnika klasyfikuje ją w przedziale zasobności niskiej, średniej
bądź wysokiej. Przy niskiej
zawartości mikroelementu
w glebie uzasadnione, a nawet konieczne jest nawożenie w dawce pokrywającej
zapotrzebowanie roślin
i może być prowadzone jako:
• podstawowe nawożenie
doglebowe (przedsiewne)
wysoko skoncentrowanymi jednoskładnikowymi
nawozami mikroelementowymi typu soli
technicznych,
• zachowawcze nawożenie
doglebowe nawozami stałymi NPK z dodatkiem
mikroelementu, stosowane corocznie z uwagi
na niskie ich zawartości
w nawozie.
Przy średniej (optymalnej dla roślin) zawartości
mikroelementów w glebie
można stosować dokarmianie dolistne roślin, działające stymulująco na przyrost
biomasy.
W strategii nowoczesnego rolnictwa sposoby
nawożenia mikroelementami powinny się wzajemnie
uzupełniać. Funkcje zaopatrywania roślin od początkowych faz jej rozwoju spełnia
system korzeniowy, co jest
naturalnym sposobem żywienia roślin. Nawożenie doglebowe uzupełnia

niedobory składników, poprawia żyzność i produktywność gleby i zapewnia
„rezerwę” dla roślin do wykorzystania w dogodnych
warunkach. Dolistne nawożenie roślin słusznie nazywane jest dokarmianiem,
ponieważ ten sposób żywienia często tylko uzupełnia
potrzeby mikroelementowe roślin i spełnia funkcję
interwencyjnego łagodzenia niedoborów składnika
w okresie wegetacji. Wybór
sposobu nawożenia należy
do rolnika.
Do stosowania „na liść”
służą skoncentrowane nawozy mikroelementowe (sole
techniczne), lecz w znacznie mniejszych dawkach od
doglebowych, po rozpuszczeniu w wodzie i zachowaniu odpowiednich stężeń
(tab. 1).
Przy niskiej zasobności
cynku w glebie zalecana
przez IUNG-PIB doglebowa dawka pod kukurydzę
jest wysoka i wynosi 8 -12 kg
Zn/ha. Wykorzystanie cynku
z nawozów stałych jest niskie
– od kilku do kilkunastu %,
dlatego ustalona dawka jest
kilkakrotnie wyższa niż wynosi zapotrzebowanie roślin
na ten składnik. Doglebowo,
przedsiewnie możemy stosować uwodniony siarczan
cynku w postaci oprysku
gleby wodnym roztworem.
W celu uzupełnienia niedoborów w glebie dobrym
rozwiązaniem jest również
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Tabela 1. Dawki mikroelementów zalecane dla kukurydzy przy niskiej zasobności gleby (w przeliczeniu na formę pierwiastkową) wg IUNG-PIB

Mikroelement

Dawka doglebowa (kg · ha-1) Dawka dolistna (g · ha-1)

Zn

8 - 12

600

B

2

200

Cu

6

300

Zn i Cu –stosować doglebowo raz na 4-5 lat, B – można stosować doglebowo corocznie

Tabela 2. Terminy dolistnego dokarmiania kukurydzy

Terminy oprysków

Nawóz mikroelementowy

1. faza 6 -7 liści
2. 7-10 dni po 1 oprysku

np. siarczan cynku 0,5%boraks 0,3%

3. 7-10 dni po 2 oprysku
coroczne stosowanie cynku
w nawozach podstawowych
wzbogaconych w mikroelementy np. Superfosfat
wzbogacony,Amofoska
Corn (NPK+Zn 0,2%+B
0,1%), Lubofos Corn (NPK
+ Zn 0,09%+ B 0,02%. Cynk
jest potrzebny kukurydzy
od wczesnych faz rozwoju
kiedy tworzy się pierwotna
struktura plonu. Pierwsze
zawiązki kolb pojawiają się
w fazie od 3 do 6 liścia. Straty plonu ziarna kukurydzy
REKLAMA
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z powodu niedostatecznego
odżywienia cynkiem w fazie krytycznej (faza 5 liścia)
wynoszą średnio 1 t z ha.
Wyniki badań krajowych
wykazały, że nawożenie doglebowe cynkiem po siewie,
w wysokości 1,0 i 1,5 kg Zn/
ha wpływa istotnie na plon
poprzez zwiększenie liczby
ziarniaków i ich masy, co pozwala na obniżenie dawki
nawozowej azotu.
Do aplikacji dolistnej zaleca się sól techniczną, siarczan

cynku (ZnSO 4X7H 2 O),
skoncentrowane nawozy
np. ADOB Zn (15%) oraz
chelaty cynku np. HBED
(Zn 9%), Actipol EDTA (Zn
15%). Nawozy dolistne stosuje się w znacznie mniejszych
dawkach, po rozpuszczeniu
w wodzie i zachowaniu odpowiednich stężeń. Nawozy
chelatowe preferowane są
w późniejszych fazach rozwojowych gdyż działanie ich
zależne jest od temperatury.
Przy niskiej zasobności gleby

dawka „na liść” powinna
wynosić około 600g Zn/ha.
Wymagana dawka boru
w uprawie kukurydzy wynosi 1-2 kg/ha. Doglebowo
zaleca się stosowanie boru
w postaci roztworu kwasu borowego tzw. boraksu
(H3BO3) oraz przedsiewnie
lub pogłównie wiosną w nawozach wieloskładnikowych
np. Polifoska B (NPKS + B
0,3%), Superfosfat 20 z borem (P+B 0,2%). W czasie
wegetacji roślin można stosować dolistne dokarmianie
kukurydzy kwasem borowym bądź skoncentrowanymi nawozami płynnymi
np. Solubor DF (17,5% B).
W określonych terminach, w zalecanych trzech
opryskach, (po 250 l cieczy
roboczej/ha) można dostarczyć 850 g Zn i 254 g B/ha
(tab. 2). Zabiegi dokarmiania
kukurydzy przeprowadza się
w stosunkowo krótkim czasie, na ogół w okresie miesiąca poczynając od fazy
6 liścia, a kończąc kiedy rośliny osiągną około 30-40 cm
wysokości (najczęściej rolnicy z dobrym efektem stosują opryski bezpośrednio po

siewie i już w fazie 3-4 liści).
Przy wyższych roślinach, ze
względu na utrudniony wjazd
sprzętu w łan, nawożenia „na
liść” na ogół nie stosuje się.
Opryski dolistne solami technicznymi można stosować
w połączeniu z 6% roztworem mocznika, 5% siarczanem magnezu oraz środkami
ochrony roślin. Przy średniej (optymalnej) zawartości mikroelementu w glebie
dokarmianie dolistne działa
stymulująco na przyrost biomasy. W celu maksymalizacji
plonów kukurydzy można
3-krotnie w czasie wegetacji
stosować wieloskładnikowe
nawozy płynne np. typu Insol
K, czy Plonvit Kukurydza (do
dyspozycji cała gama nawozów dolistnych), które zawierają niewielkie ilości cynku,
boru, miedzi i manganu,
łącznie z makroelementami
(np. N, Mg). Synergistyczne
współdziałanie składników
działa zazwyczaj stymulująco na plony. Nawozy te dostarczają jednak zbyt małych
ilości mikroelementów dla
pokrycia potrzeb roślin w razie niedoboru.
Zabiegi dolist nego

dokarmiania dają najlepsze efekty w gospodarstwach reprezentujących
wysoki poziom agrotechniki,
przy oczekiwanych dużych
plonach.
W uprawie kukurydzy
można z powodzeniem
stosować obecne na rynku typowe specjalistyczne
nawozy startowe Microstar
PZ, Terrastart 40% czy
Umostart Super+Zn lub
Micro K – Kukurydza, zawierające w swym składzie
oprócz fosforu, azotu i siarki również cynk. Nawozy
mają postać mikrogranulatów i rośliny mogą pobierać z nich składniki już od
fazy kiełkowania. Zawarty
w nawozach cynk zwiększa odporność kukurydzy
na wiosenne chłody oraz
wpływa na lepsze wykorzystanie fosforu i azotu
z gleby. Specjalistyczne
nawozy startowe są stosowane powszechnie z dobrym
efektem przez producentów
kukurydzy w Niemczech,
Francji, Belgii i Holandii.
Dr Urszula Sienkiewicz-Cholewa
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
IUNG-PIB Wrocław
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Typy ziarna kukurydzy
Na co zwrócić uwagę przy wyborze nasion do siewu?
Podczas wyboru materiału siewnego kukurydzy
należy zwrócić uwagę na
rejonizację uprawy. Liczbę
FAO, potencjał plonowania,
tolerancję na zróżnicowane warunki środowiskowe,
a także typ ziarna. Zdaniem
ekspertów w dziedzinie ekonomiki uprawy rentowność
produkcji kukurydzy w ponad
30% zależna jest od odpowiedniego doboru odmiany.
W uprawie wyróżniamy
dwa podstawowe typy ziarna: flint i dent.
Zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma typami polega na budowie bielma
kukurydzy, w którym wyróżnia się dwie warstwy:
szklistą i mączystą. Bielmo mączyste zbudowane
jest z dużych ziaren skrobi,
w których przestrzenie pomiędzy cząsteczkami wypełnione są powietrzem. Taka
REKLAMA

budowa ziarna sprawia, że
bielmo ma mączysty wygląd. Z kolei bielmo szkliste zbudowane jest ze ścisło
upakowanych ziaren skrobi.
Ziarno typu dent, w porównaniu z typem flint, zawiera
mniej bielma szklistego. Jest
ono wklęsłe i pomarszczone, stąd nazwa „koński ząb”.
Ziarno typu flint jest wypukłe
i szkliste, ma większą gęstość
i twardość.
W porównaniu z typem
dent odmiany flint cechują
się wyższą masą tysiąca ziaren oraz silniejszym efektem
stay green. Ponadto odznaczają się szybszym rozwojem
początkowym i lepszą tolerancją na chłody wiosenne,
nadają się do wcześniejszych
siewów w mniej ogrzaną glebę. Świetnie radzą sobie podczas chłodnej i opóźnionej
wiosny. Odmiany te wcześnie
kwitną i dojrzewają, a zatem

są szczególnie polecane do
uprawy w północnych rejonach kraju o stosunkowo
niższych temperaturach
i krótkim okresie wegetacji.
Relatywnie wolno oddają
wodę podczas dojrzewania.
Są szczególnie przydatne do
sporządzania kiszonek dla
bydła, gdyż w ziarnie skrobia
jest otoczona bielmem szklistym, które utrudnia rozkład
bakteriom żwaczowym, dzięki czemu więcej skrobi trawione jest w jelicie, co z kolei
ogranicza ryzyko wystąpienia
kwasicy. Typ flint polecany
jest także jako surowiec na
przemiał do produkcji mąk,
kasz i grysów.
Z kolei odmiany o ziarnie
typu dent charakteryzują się
najczęściej wolniejszym rozwojem początkowym i niższą
tolerancją na chłody, dlatego
też nie należy wysiewać ich
w zimną glebę. Odmiany te

później kwitną, ale szybciej oddają wodę podczas
dojrzewania niż odmiany
o ziarnie typu flint i są od
nich lepiej ulistnione. Odznaczają się również wyższym
potencjałem plonowania na
ziarno. Produkuje się z nich
skrobię kukurydzianą, oleje
i inne produkty spożywcze.
Wykorzystuje się je również
w przemyśle gorzelniczym
oraz do produkcji bioetanolu.
Występujące w ostatnich
latach anomalia pogodowe
mają istotny wpływ na wyniki i opłacalność produkcji
kukurydzy. Późne i chłodne
wiosny, upalne i suche lata
oraz przedwczesne przymrozki sprawiają, iż trudno
jest wybrać odmiany dobrze
tolerujące tak niekorzystne
warunki. W takich sytuacjach dobrze sprawdzają się
odmiany o ziarnie pośrednim pomiędzy flint i dent,

które łączą w sobie cechy
tych dwóch typów kukurydzy. Linie o ziarnie typu
flint sprawiają, iż powstałe
mieszańce są bardziej tolerancyjne na niekorzystne
warunki pogodowe na początku wegetacji, natomiast linie
o ziarnie typu dent wnoszą
do mieszańców wysoki potencjał plonowania i szybsze
oddawanie wody w końcowej
fazie dojrzewania.
Nieustające prace hodowców i następujący w ich rezultacie postęp hodowlany
sprawiają, iż zaczęły pojawiać się na rynku nowe odmiany o pożądanych cechach
użytkowych, zapewniających
większy niż dotychczas poziom „bezpieczeństwa”
uprawy. Są to na przykład
mieszańce o ziarnie typu
dent o bardzo dobrym wigorze wiosennym i ulepszonej
tolerancji na chłody, które

znacznie lepiej radzą sobie
w warunkach nietypowego
przebiegu pogody wiosną.
Jedną z takich odmian jest
na przykład DKC 3642 (FAO
260). Jest to mieszaniec, który wysoko i wiernie plonuje
w różnych warunkach i klimatycznych i glebowych.
Charakteryzuje się bardzo
dobrym wiosennym wigorem.
W końcowej fazie dojrzewania szybko, wręcz ekspresowo
oddaje wodę. Odmiana jest
tolerancyjna na fuzarium kolb
i helminthosporium.
Przyszłość napawa więc
pewnym optymizmem –
kierunki hodowli nowych
odmian są odzwierciedleniem wyzwań i zmian zachodzących w środowisku
naturalnym, możemy się
więc spodziewać nowych
odmian lepiej dostosowanych do zmieniających się
warunków produkcyjnych.
Marcin Liszewski
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Medale Polagry.
Podczas tegorocznych targów Polagra Premiery odmiana
kukurydzy Rosomak została
nagrodzona Złotym Medalem
Międzynarodowych Targów
Poznańskich.
Chcąc ubiegać się o to zaszczytne wyróżnienie odmiana musi spełnić regulaminowe
kryteria i uzyskać pozytywne
rekomendacje jurorów, którymi są eksperci w dziedzinach
reprezentujących poszczególne produkty. Sąd Konkursowy ocenia zgłoszone produkty
pod kątem ich nowoczesności,
innowacyjności oraz ekonomiczności. Ponieważ autor
odmiany, prof., dr hab. Józef
Adamczyk, był nieobecny na
targach z powodu wyjazdu do
zimowej szkółki w Meksyku,
zapytaliśmy Adama Skowrońskiego z Marketingu HR Smolice, jak te wymogi mają się
w odniesieniu do Rosomaka.
Raport Rolny: Dlaczego
spośród tak wielu odmian kukurydzy postawiliście właśnie
na Rosomaka?
Adam Skowroński: Rosomak to nasza flagowa odmiana. Uznaliśmy, że jest w stanie
spełnić wszystkie warunki
udziału w konkursie i ma na
chwilę obecną największe szanse na zdobycie medalu. Rosomak jest pierwszą odmianą

wyhodowaną z udziałem linii
DH (podwojonych haploidów).
Homozygotyczność linii podwojonych haploidów wykorzystana w procesie hodowli
pozwala na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie odmiany w porównaniu
z tradycyjnym chowem wsobny. Myślę, że metoda hodowli spełniła jeden z warunków
konkursu, jakim jest nowoczesność zastosowanych rozwiązań. Ważnym wyznacznikiem
ocenianych produktów jest także ekonomiczność produktu.
W przypadku Rosomaka jest
ona spełniana dzięki krajowej
produkcji nasion. Brak kosztów importu nasion pozwala
na obniżenie ceny za nasiona
z korzyścią dla rolnika. Poprawiliśmy ocenianą również
funkcjonalność produktu. Celem dopasowania do preferencji
rolników, odmiana Rosomak
od bieżącego sezonu sprzedaży
jest oferowana w workach po
50 tys. i 80 tys. nasion.
R.R.: W regulaminie konkursu doczytać można, że
oceniana jest także estetyka
produktu. Czy da się to jakoś połączyć? Kukurydza to
kukurydza.
A.S.: Odmianie Rosomak dla
celów promocyjnych została
nadana wizualna koncepcja

marketingowa utrzymana
w konwencji militarnej, jako
nawiązanie do nazwy odmiany.
Połączenie to nie jest przypadkowe. Przywodzić ma na myśl
chlubne zasługi polskiej armii,
które w przeszłości kształtowały postawy obywatelskie,
utrwalały poczucie tożsamości narodowej i świadomości
patriotycznej. Celem obecnym
jest wywołanie u rolników
następującej postawy: jestem
Polakiem i kupuję polskie produkty. Rosomak jako odmiana
daje także przyjemne dla oka
odczucia estetyczne. Jest to
odmiana typu pojedynczego
(single cross), dzięki czemu
w polu uzyskuje się bardzo
wyrównany blok roślin z długimi cylindrycznymi kolbami
osadzonymi na jednakowej wysokości. Taki wyrównany łan
bardzo podoba się rolnikom.
Poza tym, odmianę Rosomak
można bez trudu rozpoznać po
niezwykle szerokich liściach, co
istotnie zwiększa powierzchnię
asymilacyjną roślin.
R.R.: Czy Rosomak ma jakieś inne atuty, które miały
wpływ na przyznanie Złotego
Medalu odmianie?
A.S.: Jego głównym atutem
jest oczywiście wysokie i stabilne plonowanie na terenie całego kraju. W obu latach badań

Józef Adamczyk i Janusz Rogacki ze Złotym Medalem

rejestrowych oraz w doświadczeniach porejestrowych uzyskał wyniki powyżej wzorca,
odpowiednio 102,1%, 101,6%.
W PDO natomiast 103,5%, nieznacznie ustępując odmianie
z pierwszego miejsca w zestawieniu. Myślę, że na plus zadziałały także podstawowe zalety
odmiany takie jak silny wzrost
początkowy, sztywność łodyg
oraz odporność na fuzariozy
kolb i głownię guzowatą. Odmiana też dobrze znosi okresowe
niedobory wody, co potwierdziła
podczas suszy w 2015 roku.
R.R.: Czy w tym roku można jeszcze nabyć nasiona Rosomaka? Podaż nasion nowych
odmian jest niższa od tych,
które są już w sprzedaży od
kilku lat.

A.S.: Rosomak jest w sprzedaży od 2013 roku i już ugruntował swoją pozycję na rynku.
W tym roku nie powinno być
większego problemu z dostępnością nasion tej odmiany, ale
zachęcam do wcześniejszych
zamówień, ponieważ mamy sygnały z dystrybucji, że może
pojawić się problem z zaopatrzeniem w nasiona Rosomaka
wszystkich zainteresowanych
rolników. Bardzo żałujemy,
że nadal ograniczają nas ilości nasion bazowych. Potencjał
Rosomaka na krajowym i zagranicznym rynku jest dużo
większy, ale taki jest już urok
nasiennictwa. Nie da się tego
bardziej przyspieszyć.
R.R.: Bardzo dziękuję za
rozmowę.

A.S.: Ja również dziękuję.
Na koniec chciałbym dodać,
że to jeszcze nie koniec zmagań konkursowych Rosomaka
związanych ze Złotym Medalem. Pośród wszystkich nagrodzonych odmian rolnicy mają
możliwość oddać swój głos
poprzez stronę internetową
www.zlotymedal.mtp.pl w zakładce Trwające głosowania
(sekcja Rośliny). Zachęcamy
wszystkich producentów kukurydzy oraz jej miłośników
do oddawania głosów właśnie
na Rosomaka. Odmiana jest
w czołówce zestawiania z dużymi szansami na wygraną i kolejny medal. Tym razem będzie
to nagroda użytkowników produktu, czyli rolników. Można
głosować raz dziennie do 24 lutego.

ROSOMAK
militarne zabezpieczenie
wysokiego plonu

123,6 dt/ha*
wzorzec 121,3 dt/ha

2. miejsce w dośw.
ziarnowych PDOiR w 2013!
*) doświadczenia rejestrowe

Hodowla Roślin SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin, tel. 65 548 24 20
e-mail: smolice@hrsmolice.pl • www.hrsmolice.pl

FAO 250-260
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Ziarnowe odmiany kukurydzy

W ostatnich kilku latach kukurydza na ziarno była uprawiana na powierzchni około 600-650 tysięcy hektarów, a zbiory ziarna wahały się w przedziale 4-4,5 mln ton.
Odmiany kukurydzy w Krajowym Rejestrze (stan na 31 grudnia 2015) - wczesność (liczba FAO) oraz kierunki użytkowania

dr inż. Roman Warzecha
IH i AR – PIB w Radzikowie

Ponad połowa produkcji
ziarna kukurydzy pochodziła z 3 województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego
i kujawsko-pomorskiego.
Wskutek nienotowanej od
wielu lat suszy, w sezonie
2015 produkcja ziarna kukurydzy była zredukowana
nawet o 60%. Cześć areału
kukurydzy, pierwotnie przeznaczona na ziarno, została
zebrana na kiszonkę, aby
zabezpieczyć bazę paszową
dla krów mlecznych i bydła
mięsnego. Znaczącej redukcji uległa także produkcja
nasion kukurydzy w naszym
kraju, jak również zagranicą. Niemniej jednak, wydaje
się, że zapotrzebowanie na
nasiona zostanie zabezpieczone. Jakkolwiek, nasiona wielu odmian nie będą
dostępne w wystarczającej
ilości. Większość nasion
znajduje się już u dystrybutorów, a część u rolników.
Ziarno kukurydzy jest
podstawową paszą dla drobiu, w którego produkcji
jesteśmy liderem europejskim, zarówno na potrzeby rynku wewnętrznego jak
i eksportu. Jest to również
podstawowa pasza dla innych gatunków zwierząt
monogastrycznych, ptactwa
domowego, trzody chlewnej
i w tuczu ryb. Wśród odmian
ziarnowych kukurydzy są
również dostosowane do
potrzeb przemysłu spożywczego i chemicznego:
do produkcji mąki, grysu,
skrobi i bioetanolu.
Wybór odpowiedniej odmiany, do uprawy w konkretnym gospodarstwie, jest
bardzo dużym wyzwaniem.
Wynika to ze zróżnicowanych warunków przyrodniczych, klimatycznych

Liczba FAO

do uprawy na ziarno

do uprawy na kiszonkę

ogólnoużytkowe

190

Wilga, KB 1903,

200

Aalvito, NK Ravello,
DKC2787, DKC2971, MAS 15P

210

Cedro, Rywal, Laurinio, Inoxx, Rogoso,

220

Lokata, Rataj, Smolik, Wiarus, Podium,
Silvinio, ES Zizou,
SY Cooky, Mosso

Pirro

230

Bejm, Dumka, Glejt, Jawor, Kosynier,
Prosna, Reduta, Smolan, Smolitop,
Santurio, ES Albatros, ES Cirrus, ES
Kongress,
ES Palazzo, Tonacja, SY Werena

PR39G12, Silvestre, Asaano

Celux
Arturo

240

Rivaldinio KWS, Konkurent,
PR39H32, Ambrosini, Ricardinio, LG
22.44, ES Cockpit, ES Makila, SY
Multitop, SY Multipass, DKC 2960, MT
Maksym, System,
ES Abakus, Kanonier, Norico, Opcja,
SY Rotango

Kresowiak, Opoka,
KOSMO230, PR39A98, PR39T45, Amamonte,
Touran, LG30240, Inagua, Dynamite, Geoxx,
Konsulixx, Odilo, Prestoso, Giancarlo, ES
Metronom, Juhas, SY Gibuti

San,
Amadeo, Eurostar,
Veritis,
Carolinio KWS
Perinio KWS

250

Blask, Narew,
P8400, PR38B12, Amoroso,
Alduna, Emmy,
ES Carmen, ES Paroli, Arobase, Delitop,
NK Nekta, Prolixx, DKC3711, ES Concord,
ES Tolerance, LG 30215, P 8134

Vitras, P8488, Beatus,
ES Convent,
MAS 27L, MAS 20S

KWS 5133 ECO

260

Bosman, PR39F58, Millesim, Severo,
Grosso, Lindsey, Yser,
ES Chrono, NK Eagle, Lavena,
MAS 24A, MAS 29H, SY Enigma,
LG 30273

Kosmal, Nimba, Cassilas,
LG 30275, ES Fireball, Danubio,
Bogoria, Koneser, Podlasiak

PR38Y34, PR39T84,
Ronaldinio,

270

Rosomak, P 9400, DKC 3420, Bora
Zemun, Urani CS

Ułan, Clarica, Legion

280
290
320

PR38N86, P9400, DKC3623, P9027

KB2704, Subito
Kadryl
P0746

Pogrubiona czcionka - odmiany zarejestrowane w 2015 roku
i ekonomicznych. Aż
w 30% decyduje o końcowym sukcesie produkcyjnym. W doborze odmian
kukurydzy do uprawy na
ziarno podstawowe kryteria

to: wysokość plonu ziarna
i odpowiednia wczesność.
W praktyce, wczesność
odmian kukurydzy jest
określana przez poziom
zawartości wody w ziarnie

przy zbiorze, tj. po osiągnięciu przez odmiany
dojrzałości fizjologicznej.
Odmiany akumulujące więcej suchej masy w ziarnie,
czyli o mniejszej zawartości

wody w ziarnie przy zbiorze są wcześniejsze. Na
ogół wczesność odmian
jest negatywnie skorelowana
z ich plennością. W hodowli poszukuje się „łamaczy

korelacji” tych dwóch cech.
Zwraca się ponadto uwagę
na wymłacalność kolb,
łatwość dosuszania ziarna i strukturę kolby, czyli
stosunek ziarna do rdzenia.
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Ważną cechą jest również
zdolność szybkiego oddawania wody z kolb i ziarna
w okresie dojrzewania („dry
down”). Bardzo ważnym
kryterium oceny odmian
do uprawy na ziarno jest
ich odporność na wyleganie zarówno korzeniowe
jak i fuzaryjne. Odmiany
wcześniejsze, po osiągnięciu pełnej dojrzałości wykazują większą skłonność do
łamliwości łodyg w wyniku
ich porażenia przez choroby
fuzaryjne.
Zarówno w uprawie kukurydzy na ziarno jak i na
kiszonkę, poza najważniejszymi cechami jak plonowanie, wczesność i odporność
na wyleganie, odmiany muszą wykazywać tolerancję
na najważniejsze choroby
- głownię guzowatą, fuzariozy kolb i szkodniki,
a w szczególności na omacnicę prosowiankę. Omacnica
w większym stopniu atakuje odmiany wcześniejsze.
Szczególne znaczenie ma
tolerancja w stosunku do
chorób fuzaryjnych kolb,
gdyż wytwarzają one bardzo
groźne dla zdrowia zwierząt i człowieka związki
chemiczne, mikotoksyny.
Odporność na choroby fuzaryjne kolb i łodyg to cecha
uwarunkowana genetycznie,
jednak bardzo duży wpływ
na rozwój tych chorób ma
przebieg warunków pogodowych w końcowym
okresie wegetacji. Bardzo
ważną cechą jest wczesny
wigor odmian. Wcześniejszy start to lepsze wykorzystanie wody z gleby, co
ma znaczenie w To również
wcześniejsze dojrzewanie,
mniejsze koszty suszenia
ziarna i szybsza akumulacja suchej masy w zarówno w ziarnie jak i w całych
roślinach.

W Polsce są oferowane
odmiany kukurydzy, dostosowane do różnych rejonów
uprawy, zróżnicowanych
pod względem warunków
klimatycznych: wczesne FAO do 220, średniowczesne
- FAO 230-250 i średniopóźne - FAO 260-290. Odmiany różnią się również
wymaganiami glebowymi;
szereg odmian toleruje gleby
słabsze lub średnie.
Wśród zarejestrowanych
odmian kukurydzy, główne
typy hodowlane stanowią
mieszańce pojedyncze, czyli
dwuliniowe (SC), składające
się z dwóch linii (A x B),
oraz mieszańce trójliniowe
(TC), składające się z trzech
linii, (AB) x C. Zaletą mieszańców pojedynczych jest
większe wyrównanie morfologiczne i niekiedy wyższe
plonowanie niż mieszańców
trójliniowych, głównie
w bardziej intensywnywnych warunkach produkcji. Mieszańce trójliniowe
są lepiej dostosowane do
gorszych warunków uprawy. Produkcja nasion mieszańców pojedynczych jest
mniej wydajna i trudniejsza,
dlatego ceny nasion są na
ogół wyższe niż mieszańców trójliniowych.
Aktualnie do Krajowego Rejestru (stan na
31.12.2015) jest wpisanych
152 odmian kukurydzy.
96 jest zarejestrowanych
do uprawy na ziarno, 44 do
uprawy na kiszonkę z całych
roślin, oraz 12 ogólnoużytkowych, do uprawy na ziarno
i na kiszonkę. Wśród zarejestrowanych 22 to odmiany wczesne (FAO do 220),
88 odmiany średniowczesne
i 40 odmiany średniopóźne. Odmiana P0746 o liczbie
FAO 320 (bardzo późna) jest
przeznaczona na kiszonkę do
produkcji biogazu. Wśród

152, jest 41 odmian polskich,
w tym 37 z Hodowli Roślin
Smolice i 4 z Małopolskiej
Hodowli Roślin. Odmiany
z HR Smolice mają udział
w uprawie do 40%. Poza
polską hodowlą znaczącą rolę na naszym rynku
odgrywają czołowe firmy
zagraniczne (111odmian
w Krajowym Rejestrze):
Pioneer, KWS, Limagrain,
Syngenta, Euralis, Monsanto/Dekalb, Maisadour, Saatbau Polska, RAGT, Dow
AgroSciences oraz kilku innych firm. W połowie lutego
2016 roku jest przewidziana
rejestracja kolejnych odmian.
Wyniki plonowania i ważniejszych cech agrotechnicznych nowszych odmian
kukurydzy, uczestniczących
w Porejestrowym Doświadczalnictwie Rolniczym (serie ziarnowe), są dostępne
na stronach internetowych
i w wydawnictwach Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych
(COBORU) i Polskiego
Związku Producentów Kukurydzy (PZPK).
Poza odmianami z Krajowego Rejestru, w obrocie są
nasiona odmian zarejestrowanych w innych krajach
Unii Europejskiej z tzw.
katalogu wspólnotowego
(CCA). Odmiany te znajdują się w ofertach zagranicznych firm hodowlano
nasiennych, obok odmian
wpisanych do Krajowego
Rejestru, oraz w ofertach
innych firm jak: Oseva Polska, Saaten-Union, Caussade. Dystrybucją nasion
odmian z katalogu wspólnotowego na rynku polskim
zajmuje się również szereg
firm handlowych. Liczba odmian kukurydzy z katalogu
wspólnotowego oraz firm
dystrybuujących te odmiany
wzrasta z roku na rok.

SUVISIO

NOWOŚĆ
0
FAO 210-22

SUDRIX

FAO 260

SUCAMPO

FAO 230

SUSANN

0
FAO 260-28

Polecamy na sezon 2016

Maksymalny plon
od początku do końca
www.saaten-union.pl
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Odmiany kukurydzy na kiszonkę

W Polsce kukurydza na kiszonkę z całych roślin zajmuje około 500 tysięcy hektarów.
Ponad połowa areału tej
rośliny jest skoncentrowana
w trzech województwach:
mazowieckim, wielkopolskim i podlaskim. W każdym z tych 3 województw
uprawia się kukurydzą na
kiszonkę na ponad 90 tysiącach hektarów. Areał uprawy kukurydzy na kiszonkę
w 2016 roku może znacząco
wzrosnąć, w związku z potrzebą odbudowania tej paszy, po katastrofalnej suszy
w 2015 roku.
Kiszonka z całych roślin
kukurydzy wraz z sianokiszonką jest najważniejszą
paszą w żywieniu zwierząt przeżuwających: krów
mlecznych, bydła opasowego, a także owiec i kóz.
W ostatnich latach znajduje
zastosowanie również w rozwijających się hodowlach
zwierząt jeleniowatych.
Jest też podstawowym substratem do produkcji biogazu (energii elektrycznej
i cieplnej) w biogazowniach
rolniczych.
Kiszonkę o odpowiedniej
wartości pokarmowej można
sporządzić jedynie z surowca o odpowiedniej jakości
zebranego w optymalnym

terminie. Odmiany kukurydzy przeznaczone do uprawy na kiszonkę powinny
spełniać szereg kryteriów,
z których najważniejsze to:
- wysoki plon ogólnej
suchej masy roślin o korzystnej strukturze, czyli
o wysokim udziale suchej
masy kolb. Udział suchej masy kolb powinien
wynosić powyżej 50%,
a w odmianach o wysokiej
produktywności energetycznej, co najmniej 55%.
- zawartość suchej masy
przy zbiorze w przedziale
30-32%. Taka kukurydza
dobrze się zakisza, nie wyciekają z niej soki roślinne.
- wysoka ogólna strawność, w tym także wysoką
strawność wegetatywnych
części roślin: liści i łodyg.
Wiele firm, w swoich programach hodowlanych,
zwraca uwagę na podniesienie strawności wegetatywnych części roślin, które
stanowią 23-30% udziału
całej masy rośliny. Przykładem jest program Animal
Nutrition firmy Limagrain.
Ziarno kukurydzy jest
strawne w ponad 90%, podczas gdy liście w 65-67%,

rdzeń kolb w 56-66%,
łodyga tylko w 52-63%.
Strawność całych roślin
wynosi 75-78%. Najbardziej strawną częścią kiszonki jest ziarno. Z tego
powodu większość odmian
do uprawy na ziarno jest rekomendowanych również do
uprawy na kiszonkę. Są to
odmiany o generatywnym
typie wzrostu (o mniejszej
masie zielonej). Zapewniają
one wysoki udział ziarna
i skrobi i są przeznaczone do produkcji kiszonek
wysokoenergetycznych.
Kiszonka jest również paszą objętościową, dlatego
wielu hodowców ceni sobie
odmiany, które wytwarzają
obfitą masę wegetatywną.
W Krajowym Rejestrze
(stan na 31.12.2015) jest
152 odmiany kukurydzy,
96 zarejestrowanych do
uprawy na ziarno, 44 do
uprawy na kiszonkę z całych roślin, oraz 12 ogólnoużytkowych, do uprawy
na ziarno i na kiszonkę. Odmiany wpisane do Krajowego Rejestru reprezentują
typy wczesności do uprawy w różnych rejonach
Polski: wczesne o liczbie

FAO do 220, średniowczesne o liczbie FAO 230250 i średniopóźne o liczbie
FAO 260-290. Wśród tych
odmian, jest 41 polskich,
w tym 37 z Hodowli Roślin Smolice i 4 z Małopolskiej Hodowli Roślin.
Odmiany z HR Smolice
mają ogólny udział w uprawie, do 40%, z czego około
75% w segmencie kiszonkowym. Wśród hodowli
zagranicznych na polskim
rynku, poza polską hodowlą, znacząca rolę, również
w segmencie kiszonkowym,
odgrywają czołowe firmy
zagraniczne: Pioneer, KWS,
Limagrain, Syngenta, Euralis, Monsanto, Maisadour,
Saatbau, RAGT, Dow AgroSciences oraz kilka innych
firm. Wszystkie te firmy oferują odmiany na kiszonkę
wpisane do Krajowego Rejestru oraz dodatkowo odmiany z katalogu europejskiego
CCA. Uzupełnienie oferty
stanowią odmiany z katalogu europejskiego oferowane
przez firmy Oseva Polska,
Saaten-Union, Caussade
i inne podmioty handlowe.
Nowsze odmiany kukurydzy na kiszonkę, polskie

i zagraniczne, reprezentują tzw. typ „stay green”.
W takich odmianach jest
wydłużony okres „zieloności roślin w okresie dojrzewania. Dzięki wydłużonej
asymilacji roślin, ziarno
kukurydzy osiąga zawartość suchej masy około
60%, podczas gdy wegetatywnych częściach roślin
zawartość suchej masy wynosi około 25%. W plonie
ogólnym zawartość suchej
masy wzrasta do 34-36%.
Przy uprawie odmian typu
„stay green” jest możliwość
wydłużonego zbioru, bez
obawy podeschnięcia roślin
i ryzyka niedostatecznego
ubicia pryzmy.
Podobnie jak odmiany typowo ziarnowe, odmiany na
kiszonkę, poza najważniejszymi cechami jak plonowanie, wczesność i odporność
na wyleganie, muszą wykazywać tolerancję na najważniejsze choroby - głownię
guzowatą, fuzariozy kolb
i szkodniki, a w szczególności na omacnicę prosowiankę. Szczególne znaczenie
ma tolerancja w stosunku
do chorób fuzaryjnych kolb,
gdyż wytwarzają one bardzo

dr inż. Roman Warzecha
IH i AR – PIB w Radzikowie

groźne dla zdrowia zwierząt i człowieka związki
chemiczne, mikotoksyny.
Bardzo ważną cechą jest
wczesny wigor odmian.
Wcześniejszy start to lepsze wykorzystanie wody
z gleby, wcześniejsze dojrzewanie, szybsza akumulacja suchej masy w zarówno
w ziarnie jak i w całych
roślinach.
Wyniki plonowania i ważniejszych cech agrotechnicznych nowszych odmian
kukurydzy, uczestniczących
w Porejestrowym Doświadczalnictwie Rolniczym (serie kiszonkowe), są dostępne
na stronach internetowych
i w wydawnictwach Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych
(COBORU) i Polskiego
Związku Producentów Kukurydzy (PZPK).

REKLAMA

Mocny pakiet składników

Idealne połączenie magnezu, potasu, sodu i siarki w Korn-Kali oraz wysoka rozpuszczalność
składników pokarmowych w nawozie (40 % K 2O, 6 % MgO, 4 % Na2O, 12,5 % SO3 ) zasila optymalnie
rośliny w potas i magnez – zwiększając ich odporność i efektywne gospodarowanie wodą.
Więcej informacji na stronie www.korn-kali.pl/mocnypakiet
K+S Polska sp. z o.o. · telefon +48 61 628 52 10 · info.kali@ks-polska.com · www.ks-polska.com
Spółka należąca do Grupy K+S
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Międzyplony a zachwaszczenie
Jednym z wielu elementów, które może być zaliczone do tzw. obszarów
proekologicznych są międzyplony (dawniej nazywane poplonami).
Rolnicy którzy posiadają w swoim gospodarstwie
powyżej 15 ha gruntów
ornych, zobowiązani są
odpowiednimi przepisami
(w ramach tzw. programu
zazieleniania) do wyodrębnienia z tych gruntów nie
mniej jak 5% powierzchni, która będzie wykorzystywana jako tzw. obszar
proekologiczny.
Międzyplonem nazywamy uprawę jednogatunkową
lub wielogatunkową (mieszankę) roślin rolniczych,
uprawianych między dwoma
plonami głównymi, które
mogą być zbierane na biomasę, na zielonkę, siano,
kiszonkę, siano-kiszonkę,
pozostawione na polu jako
mulcz lub(i) przyorane jako
nawóz zielony. Uprawa roślin międzyplonowych ma
duże znaczenie nie tylko dla
produkcji pasz, ale przede
wszystkim zapobiega erozji
wietrznej i wodnej, ponadto
powoduje zwiększanie biologicznej aktywności i żyzności gleby, poprawia jej
strukturę oraz może wzbogacać ją w azot biologiczny w wyniku uprawy np.
roślin bobowatych (drobno
czy grubonasiennych).
W ramach obszaru proekologicznego za typowe
międzyplony, uważa się
jedynie te wielogatunkowe mieszanki, które zostały utworzone z co najmniej
dwóch gatunków roślin
rolniczych z następujących grup: zboża (np. żyto
ozime), oleiste (np. rzepak
ozimy), pastewne (np. słonecznik pastewny), miododajne (np. gryka), bobowate
drobnonasienne (np. koniczyna inkarnatka) i grubonasienne (np. łubin żółty).
W zależności od terminu siewu roślin międzyplonowych, wyróżniamy
dwa podstawowe rodzaje
międzyplonów:
• ścierniskowy – wysiewany w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia (okres
po zbiorze wczesnego
plonu głównego), który

musi pozostać na polu do
1 października tego samego roku (i powinien być
użytkowany jeszcze tego
samego roku np. na paszę
lub może zostać przyorany na zielony nawóz);
• ozimy – wysiewany w terminie od 1 lipca do 1 października (po zbiorze
plonu głównego), a zbierany w roku następnym,
jednak nie wcześniej jak
15 lutego, jako plon wtóry
(np. jako źródło bardzo
wczesnej paszy zielonej)
czy wykorzystywany
w inny sposób (np. jako
nawóz zielony).
Poza omówionymi powyżej korzyściami jakie
wynikają z uprawy międzyplonów jest jeszcze jeden
bardzo ważny argument,
przemawiający za ich wprowadzeniem do płodozmianu,
a mianowicie odpowiednio
dobrane mieszanki międzygatunkowe mogą w sposób
istotny przyczynić się do
ograniczania kiełkowania
i wzrostu większości chwastów segetalnych.
Zastosowanie międzyplonów ścierniskowych,
np. z mieszanki gorczycy
białej (10 kg/ha) i rzodkwi
oleistej (25 kg/ha), może
spowodować ograniczenie
zachwaszczenia na poziomie
od 15% do nawet 40% w roślinie następczej, np. pszenicy ozimej.
Również zbliżone efekty dotyczące ograniczania
zachwaszczenia, można zaobserwować w odniesieniu
do międzyplonów ozimych,
które ze swej natury pozostają zdecydowanie dłużej
na polu, bo aż do wiosny
roku następnego, przez co
mogą w sposób dłuższy
i intensywniejszy oddziaływać (np. poprzez zjawisko
allelopatii) na nasiona czy
siewki różnych gatunków
chwastów.
Zdecydowanie najlepsze
efekty w ograniczaniu zachwaszczenia uzyskuje się
po wysianiu międzyplonu
ozimego w skład którego

wchodzą odmiany pastewne (tzw. zielonkowe) np.
żyta ozimego (70 kg/ha)
oraz wyki ozimej (50 kg/
ha). Dzięki produkcji dużej
ilości biomasy mieszanka
ta bardzo dobrze zacienia
glebę nie dopuszczając do
REKLAMA

kiełkowania nasion chwastów, a te które już zdążyły wykiełkować mają
duże trudności z dalszym
wzrostem i rozwojem (zjawisko konkurencyjności
międzygatunkowej).
Ponadto wspomniany

wcześniej aspekt allelopatyczny ma w tej mieszance
bardzo istotne znaczenie.
Główny składnik tej mieszanki, czyli żyto ozime
jest już klasycznym i chyba
jednym z najlepiej przebadanych przykładów rośliny

o silnych właściwościach
allelopatycznych. Oddziaływanie inhibicyjne (hamujące) roślin żyta ozimego
w odniesieniu do niektórych
gatunków chwastów, może
odbywać się na dwa sposoby: pierwszy sposób polega
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Międzyplon ozimy (żyto+wyka)
- początek wiosny (A. Biskupski)

na uwalnianiu różnych allelozwiązków poprzez system
korzeniowy do środowiska glebowego (zjawisko
eksudacji). Substancje te
w związku ze swoją budową chemiczną i właściwości
hydrofilnymi, bardzo łatwo przenikają do roztworu glebowego, wpływając

1 / 2016 r.

UPRAWA

Kukurydza po międzyplonie ozimym (A. Biskupski)

najczęściej inhibicyjnie na
kiełkujące nasiona chwastów. Drugi sposób polega
na uwalnianiu allelozwiazków w wyniku rozkładu tkanek roślinnych (przeoranie
biomasy) w efekcie czego
do gleby trafia bardzo duża
ilość różnych substancji chemicznych. Większość z nich

w momencie kontaktu z glebą jest nieaktywna. Dopiero
po dezintegracji tkanek roślinnych są one uwalniane
i transformowane do bioaktywnych substancji. Uwolnione w procesie rozkładu
materii organicznej żyta
ozimego substancje, takie
jak kwasy fenolowe (fenylooctowy, fenylomasłowy,

ferulowy, benzoesowy i salicylowy) czy hydroksamowe
(BOA i DIBOA) wywierają bardzo silny inhibicyjny
wpływ na siewki niektórych gatunków chwastów,
tj. chwastnica jednostronna, komosa biała, szarłat
szorstki, czy ambrozja bylicolistna, które stanowią
bardzo istotny składnik

zachwaszczający plantacje
kukurydzy, najczęściej następujące po międzyplonach
ozimych.
Zbyt wczesny jak i zbyt
późny siew roślin wchodzących w skład mieszanki
międzyplonu ozimego jest
niekorzystny ze względu
na jego biologiczne wykorzystanie jak i z punktu

widzenia samego. Rośliny
z siewów zbyt późnych mają
słabo rozwinięty system
korzeniowy, co w efekcie
końcowym (wiosna roku
następnego) przekłada się
na mniejszą produkcję biomasy części nadziemnej.
Natomiast zbyt wczesny
siew roślin międzyplonowych ozimych, powoduje
nadmierny rozrost biomasy,
co może skutkować słabym
przezimowaniem a czasami
nawet spowodować wypady jednego z komponentów
mieszanki.
Pamiętajmy, że decydując
się na wykorzystanie biomasy międzyplonu ozimego jako nawozu zielonego,
należy wziąć pod uwagę
przede wszystkim termin
siewu rośliny następczej
(uprawianej w plonie głównym), którą w przypadku
międzyplonów ozimych jest
przeważnie kukurydza siana
w okresie połowy kwietnia
do połowy maja.
dr inż. Tomasz R. Sekutowski,
dr inż. Andrzej Biskupski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli, Wrocław

Najgroźniejsze szkodniki zagrażające
plantacjom kukurydzy w Polsce
Badania, prowadzone przez autora tego artykułu wskazują, że na kukurydzy
żeruje już ponad 50 gatunków szkodliwych.
Kukurydza na skalę komercyjną jest uprawiana w Polsce od przeszło 60 lat. Przez
cały ten okres była i jest nadal narażona na uszkodzenie,
a nawet całkowite zniszczenie
przez organizmy szkodliwe,
w tym szkodniki.
Tak szybki wzrost liczby gatunków szkodliwych
w dość krótkim czasie związany był z dwoma czynnikami. Po pierwsze pojawiło się
w przeciągu ostatnich kilkunastu lat kilka zupełnie nowych szkodników kukurydzy
jak np. urazek kukurydziany,
słonecznica orężówka, piętnówki, stonka kukurydziana,
wieczernica szczawiówka,

Helotropha leucostigma,
pienik ślinianka i inne. Po
drugie, dzięki postępowi
prac badawczych udało się
rozpoznać niektóre gatunki,
które do tej pory określane
były ogólną nazwą rodziny
lub podrodziny (zaczerpniętej
z systematyki), czego przykładem były m.in. wciornastki i rolnice. Aktualnie
wiadomo już jakie konkretne
gatunki kryją się pod ogólnym nazewnictwem.
Pomimo, że skład gatunkowy szkodników jest duży
i systematycznie zwiększa
się, to aktualnie największą
szkodliwością w skali całego kraju odznaczają się dwa

gatunki – ploniarka zbożówka i omacnica prosowianka.
Obok nich, na lokalnych plantacjach mogą większe straty
w plonach powodować także
drutowce, mszyce, wciornastki, rolnice, urazek kukurydziany oraz zwierzęta łowne.
W ostatnich trzech latach daje
się ponadto zaobserwować
rosnącą liczebność stonki
kukurydzianej (zwłaszcza
na południu kraju), a także
szkodliwość śmietki kiełkówki (głównie w regionach
północnych).
Szacuje się, że w skali kraju
szkodniki są odpowiedzialne
za bezpośrednie straty w plonach kukurydzy kiszonkowej

na poziomie średnio 10%.
W odniesieniu do kukurydzy ziarnowej są one wyższe, nawet do 20%, głównie
z uwagi na to, że rośliny dłużej pozostają na polu, a tym
samym są bardziej narażone
na uszkodzenia. Do wielkości
tych należy również doliczyć
straty pośrednie wynikające
ze spadku zdrowotności zasiewu wskutek silniejszego
opanowywania uszkodzonych roślin przez sprawców
chorób, w tym przez grzyby
z rodzaju Fusarium mogące
wytwarzać groźne mikotoksyny. Choroby kukurydzy nie
tylko mogą obniżać wysokość
plonu zielonej masy i ziarna,

lecz również pogarszać jego
cechy jakościowe.
Szkodniki mogą pojawić
się bezpośrednio na początku wegetacji i towarzyszyć
kukurydzy do momentu zbioru plonu, a niektóre z nich
(tzw. szkodniki magazynowe)
również w trakcie przechowywania ziarna. Niektóre
gatunki oczekują w glebie
na pojaw rośliny żywicielskiej (np. drutowce, pędraki,
stonka kukurydziana – jaja,
rolnice), a inne nalatują na
uprawy z chwilą kiełkowania
ziarniaków oraz późniejszego
rozwoju liści. Mając na uwadze poziom zagrożenia jakie
niektóre gatunki stanowią dla

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś,
prof. nadzw.
IOR – PIB
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie

kukurydzy zwyczajnej (tzw.
pastewnej) oraz kukurydzy
cukrowej, poniżej zaprezentowano opis kilku najważniejszych gatunków z którymi
najłatwiej jest zetknąć się
w łanie.
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Drutowiec (P. Bereś)

Larwa ploniarki zbożówki (fot.
P. Bereś)

Mszyca czeremchowo-zbożowa (P. Bereś)

Mszyca czeremchowo-zbożowa (P. Bereś)

pędraki i rolnice.

Stonka kukurydziana
(P. Bereś)

1. Drutowce – są to larwy
chrząszczy z rodziny sprężykowatych. Na kukurydzy występuje kilka gatunków m.in.
osiewnik rolowiec, osiewnik
ciemny oraz osiewnik skitowiec. Larwy żerują w glebie
na głębokości do 50 cm przez
okres 3–5 lat, po czym przepoczwarczają się. Z uwagi
na ograniczone możliwości
przemieszczania się, drutowce uważa się za gatunki
przypisane do konkretnego
stanowiska, a ich większą liczebność notuje się na świeżo
zaoranych użytkach wieloletnich. W fazie pęcznienia
ziarniaków i kiełkowania
kukurydzy drutowce mogą
doszczętnie wyjadać ich zawartość w wyniku czego nie
następują wschody, a w łanie
powstają puste place tzw. łysiny. Po wschodach, larwy
ogryzają system korzeniowy
roślin. Takie rośliny więdną,
żółkną i zasychają. Często się
zdarza, że larwy wgryzają się
w podstawę łodygi młodych
roślin kukurydzy, w wyniku
czego zatrzymane zostaje odżywianie rośliny i ulega ona
zamarciu. Czasem łodyga łamie się w miejscu wgryzienia
szkodnika. Podobne objawy
uszkodzenia roślin powodują

19

UPRAWA

2. Ploniarka zbożówka
– jest to muchówka, której
stadium szkodliwym są beznogie, białawe larwy dorastające do 4 mm długości.
W ciągu roku owad rozwija
trzy pokolenia, jednak kukurydzy zagrażają tylko larwy
pierwszej generacji pochodzące z kwietniowych oraz
majowych wylęgów. Larwy żerują wewnątrz tkanek
młodych roślin przez okres
3–5 tygodni, po czym przepoczwarczają się i pojawiają
się muchówki nowego pokolenia. Ploniarka zbożówka
jest najgroźniejsza w lata
charakteryzujące się chłodnymi wiosnami, które spowalniają wzrost kukurydzy.
W takiej sytuacji larwy żerujące w tkankach mają dużo
czasu, aby je silnie uszkodzić. Z chwilą wgryzienia się
w łodygę rośliny szkodniki
przemieszczają się w niej ku
górze docierają do zawiązków
przyszłych liści oraz stożka
wzrostu. Słabe uszkodzenia roślin to przejaśnienia
biegnące wzdłuż nerwów
liści, niekiedy z drobnymi
otworkami. Objawy silnego
uszkodzenia to silnie poskręcane liście, trudno rozwierające się, często poszarpane.
Gdy dojdzie do uszkodzenia
stożka wzrostu roślina karłowacieje i wytwarza pędy
boczne nie zawiązujące kolb.
Gdy stożek wzrostu zostanie zniszczony to kukurydza
zamiera. Dodatkowo szkodliwość ploniarki zbożówki

wiąże się z opóźnionym oddawaniem wody przez ziarniaki,
co zwiększa koszty suszenia,
a także ze zwiększeniem podatności na choroby, zwłaszcza głownię kukurydzy.
Pełen obraz szkodliwości
ploniarki zbożówki widoczny
jest w okresie, gdy rośliny
rozwijają 7–9 liści. Uszkodzenia powodowane przez
ploniarkę zbożówkę w postaci przejaśnień na liściach
i poskręcanych liści mylone
są niekiedy z żerowaniem
skrzypionek oraz gąsienic
zwójkówek.
3. Mszyce – na kukurydzy najczęściej spotyka się
trzy gatunki mszyc: mszycę czeremchowo-zbożową,
mszycę różano-trawową oraz
mszycę zbożową, które zasiedlają nadziemne części roślin. Zwykle dominującym
gatunkiem jest mszyca czeremchowo-zbożowa, chociaż
w niektóre lata i w niektórych
regionach kraju znacznie liczebniejsza może być mszyca
różano-trawowa. Masowemu
rozwojowi mszyc sprzyjają
lata ciepłe i umiarkowanie
wilgotne, w tym plantacje zachwaszczone i przenawożone
azotem. Pluskwiaki pojawiają się na roślinach od końca
kwietnia lub maja i żerują
do końca okresu wegetacji
rozwijając w tym czasie do
kilkunastu pokoleń. W ich
rozwoju występują 2–3 szczyty liczebności: pierwszy
pod koniec czerwca lub
w pierwszej połowie lipca,
drugi w sierpniu, natomiast
trzeci pod koniec września
lub w październiku. Główna
szkodliwość mszyc związana jest z wysysaniem soków
z wszystkich nadziemnych
części roślin. Powoduje to
zaburzenia w gospodarce
wodnej roślin. Ponadto wytwarzana przez nie spadź

umożliwia rozwój grzybom
sadzakowym, które zmniejszają powierzchnię asymilacyjną roślin. Dodatkowo
mszyce zwiększają podatność
roślin na choroby. Przebarwienia lub zasychanie blaszek
liściowych powstające przy
masowym żerowaniu mszyc
można pomylić z uszkodzeniami powodowanymi przez
wciornastki oraz przędziorka
chmielowca.
4. Rolnice – na kukurydzy
występuje kilka gatunków
rolnic, ale najliczniejsza jest
rolnica zbożówka rozwijająca 1–2 pokolenia w ciągu
roku. Ich licznemu rozwojowi
sprzyjają lata ciepłe i suche.
Wiosną, po zimowaniu część
gąsienic prowadzi żer uzupełniający uszkadzając młode
rośliny kukurydzy, po czym
przepoczwarcza się, a w maju
i czerwcu wylatują motyle
pierwszego pokolenia. Drugie pokolenie pojawia się od
sierpnia. Wiosną gąsienice
żerują w zwiniętych blaszkach
liściowych oraz na korzeniach, w wyniku czego rośliny
więdną, żółkną i zasychają.
Niekiedy wgryzają się w podstawę łodygi, co prowadzi do
podcięcia rośliny. Gąsienice
drugiego pokolenia obok żerowania na korzeniach mogą
również żerować na kolbach,
na których wyjadają miękkie
ziarniaki, dodatkowo silnie
zanieczyszczając kolbę odchodami, które stają się pożywką dla grzybów pleśniowych.
Żerowanie rolnic na kolbach
sprzyja ich porażeniu przez
fuzariozę kolb. Objawy żerowania rolnic na korzeniach są
mylone z żerowaniem drutowców, pędraków i larw stonki
kukurydzianej (na monokulturach), natomiast żerowanie
na kolbach z pojawem omacnicy prosowianki, piętnówek
i słonecznicy orężówki.

Omacnica prosowianka
(P. Bereś)

Rolnica (P. Bereś)

5. Omacnica prosowianka
– jest to motyl nocny, którego stadium szkodliwym są
dorastające do 2,5 cm długości gąsienice żerujące niemal
we wszystkich nadziemnych
częściach roślin. Gatunek
nalatuje na pola kukurydzy
od czerwca, a jego gąsienice
żerują do października, przy
czym pozostają na polu pokukurydzianym do kolejnego roku zimując w resztkach
pożniwnych. W warunkach
Polski omacnica rozwija jedno pokolenie w roku, choć
w niektóre lata może pojawić
się od września druga, nieliczna generacja szkodnika.
Pomimo, że gąsienice uszkadzają blaszki liściowe, nerwy
główne liści, pochwy liściowe, liście okrywowe kolb,
wiechy, kolby oraz łodygi,
to z gospodarczego punktu
widzenia najgroźniejsze jest
bezpośrednie wyjadanie ziarniaków z kolb, podgryzanie
tych organów u nasady oraz
powstawanie złomów łodyg
poniżej kolby. Dodatkowe
straty wynikają ze szkodliwości pośredniej gąsienic
związanej ze wzrostem podatności uszkodzonych roślin
na porażenie przez fuzariozę
kolb oraz zgniliznę korzeni
i zgorzel podstawy łodygi.
Rośliny zasiedlone przez
omacnicę prosowiankę najlepiej widoczne są na przełomie sierpnia i września
(zdradzają je białe trociny),
a złomy łodyg najlepiej obserwować tuż przed zbiorem
plonu. Uszkodzenia łodyg powodowane przez omacnicę
prosowiankę mogą być mylone z żerowaniem zwierzyny
łownej, natomiast uszkodzenia kolb z żerowaniem rolnic,
piętnówek, słonecznicy orężowki, urazka kukurydzianego i chrząszczy stonki
kukurydzianej.

oraz chrząszcze. Z larwami
dorastającymi do 18 mm
długości można spotkać się
jedynie na polach prowadzonych w kilkuletniej monokulturze, która umożliwia
gatunkowi przejście przez
cykl rozwojowy. Chrząszcze
z uwagi na wysoką mobilność
aktywnie migrują na duże
odległości i występują na
różnych polach, bez względu
na system uprawy kukurydzy. Z pierwszymi larwami
można spotkać się od końca
kwietnia lub od maja a ich
żerowanie na korzeniach
kukurydzy może trwać nawet do sierpnia. Chrząszcze
pojawiają się od pierwszej
połowy lipca i żerują niemal
do końca okresu wegetacji
kukurydzy, w między czasie składając jaja do gleby,
które są stadium zimującym.
Najgroźniejsze dla kukurydzy jest żerowanie larw na
podziemnym systemie korzeniowym oraz korzeniach
podporowych. Następują
wówczas zakłócenia w pobieraniu wody i składników
odżywczych, co skutkuje
spadkiem wysokości plonu.
Silne ogryzienie korzeni prowadzi do wylegania łodyg,
które trudno jest zebrać kombajnem. Chrząszcze z kolei
stanowią zagrożenie tylko
wtedy, gdy masowo żerują na
kolbach. Gdy przegryzą świeże znamiona kolb, wówczas
prowadzą do słabszego zaziarnienia tych organów i ich
deformacji. Mogą również
wyjadać miękkie ziarniaki,
a także uszkadzać blaszki
liściowe. Dodatkowa szkodliwość stonki kukurydzianej
związana jest ze zwiększaniem podatności na porażenie
kukurydzy przez choroby,
zwłaszcza fuzaryjne. Uszkodzenia korzeni powodowane
przez larwy (w tym wyleganie roślin) mogą być mylone
z żerowaniem drutowców,
pędraków, rolnic, a także
zwierzyny łownej. Z kolei
uszkodzenia kolb mylone
są najczęściej z żerowaniem
urazka kukurydzianego.

6. Stonka kukurydziana – gatunek rozwija jedno pokolenie w ciągu roku.
Stadium szkodliwym dla
kukurydzy są larwy przebywające całe życie w glebie
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