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POLAGRA-PREMIERY 2018
Czym zaskoczy branżę rolniczą?

Prz ygotowania do
kolejnej, siódmej edycji Międzynarodowych
Targów Rol n icz ych
POLAGRA-PREMIERY
nabierają rozpędu. Wśród
firm, które potwierdziły
już swój udział znajdują się
niekwestionowani liderzy.
Nie zabraknie też nowych
marek, które planują swoje
wejście na rynek.
Międzynarodowe Targi
Rolnicze POLAGRA-PREMIERY obędą się w dniach
18-21 stycznia 2018 roku.
– Już niedługo będziemy
mogli zaprezentować wstępną listę wystawców, którzy

pokażą swoje PREMIERY
w Poznaniu – zapewnia
Jakub Patelka, dyrektor
projektu. – Cały czas prowadzimy rozmowy z firmami, zgłoszenia na bieżąco
do nas spływają. Mając na
uwadze owocne kontakty
z dotychczasowymi wystawcami Targów POLAGRA-PREMIERY liczymy, że na
Międzynarodowych Targach
Poznańskich będzie można zobaczyć około 400 producentów, dystrybutorów
i dealerów z branży rolniczej – dodaje. Wzorem lat
ubiegłych Targi podzielone
będą na technikę, hodowlę

i uprawę. – To trzy najważniejsze sektory w rolnictwie,
wokół których budujemy
ekspozycję wystawienniczą – tłumaczy Jakub Patelka. – To rozwiązanie
wprowadziliśmy już kilka
la temu i podział ten dobrze
się sprawdza – pointuje.
Czas na biznes
Międzynarodowe Targi
Rolnicze POLAGRA-PREMIERY to doskonały czas na
biznes. Światowe nowości,
które można było zobaczyć
na AGRITECHNICE w Hanowerze, swoją pierwszą odsłonę na polskim runku będą
mieć właśnie w Poznaniu.

Uczestnicy Targów zobaczą tysiące NOWYCH
pozycji asortymentowych
z kategorii maszyn, sprzętu i narzędzi rolniczych,
nawozów, nasion, środków
ochrony roślin, pasz czy dodatków paszowych. Wśród
wystawców nie zabraknie
też wyposażenia serwisów
maszyn rolniczych, sprzętu
zootechnicznego i weterynaryjnego. Ekspozycję dopełnią przedstawiciele prasy
branżowej oraz najważniejszych w branży rolniczej
związków i stowarzyszeń.
Nowość: program Hosted Buyers
Nawiązanie jak największej liczby kontaktów handlowych, które przełożą się
na późniejszą sprzedaż to
główny cel obecności na Targach Rolniczych POLAGRA
PREMIERY. Organizatorzy proponują wystawcom
działania, które mają na
celu zaproszenie zagranicznych kontrahentów do
udziału w Targach. – Po raz
pierwszy przy POLAGRA-PREMIERY został uruchomiony program HOSTED
BUYERS, którego celem
jest rozwój wymiaru handlowego pomiędzy polskimi
producentami i kontrahentami z zagranicy, poprzez
aranżowanie indywidualnych spotkań kluczowych
kupców zagranicznych
z wybranymi przez nich
wystawcami. Dzięki czemu
Targi odwiedzi ściśle wyselekcjonowana grupa kupców
i kadra zarządzająca z całej
Europy, w szczególności dealerzy maszyn rolniczych
i importerzy – podkreśla
Jakub Patelka. Korzyść
dla wystawców? Większa

efektywność wystąpienia na
Targach POLAGRA-PREMIERY i skrócenie czasu
dotarcia do zagranicznych
kontrahentów.
Złoty Medal
POLAGRA-PREMIERY
Targi POLAGRA-PREMIERY to miejsce spotkań dla branży rolniczej,
rozmów, pokazów innowacyjnych maszyn i urządzeń, produktów i usług
dla rolnictwa. To również
szereg wydarzeń specjalnych i możliwość promocji wśród profesjonalnej
publiczności. Ważnym
elementem wspierającym
obecność firm rolniczych
na Targach POLAGRA-PREMIERY jest wyróżnienie w konkursie o Złoty
Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Przyjmowanie zgłoszeń zakończono 30 listopada. Podczas
edycji 2016 aż 38 produktów
otrzymało to prestiżowe wyróżnienie. Czekamy na nowe
medale.
Wiedza i praktyka
Dopełnieniem Targów
POLAGRA-PREMIERY
będzie bogaty program merytoryczny, podczas którego przedstawiciele branży
rolniczej będą mogli poszerzyć wiedzę i kwalifikację.
Bogaty panel merytoryczny składający się z cyklu
konferencji, seminariów,
szkoleń i wykładów będzie
bardzo dobrym miejscem
do bezpośrednich rozmów
biznesowych i nawiązania
nowych kontaktów. Skrupulatnie dobrany do potrzeb
branży program merytoryczny umożliwi zapoznanie się z nowymi trendami
w poszczególnych sektorach

rolniczych, regulacjami czy
zmianami zachodzącymi
w przepisach. Osoby poszukujące porad na temat
nowych inwestycji również
będę usatysfakcjonowane.
Interesująco zapowiada się
tez forum hodowlane, rzepakowe i zbożowe.
Zaangażowanie ze strony
branży
Atmosfera, jaka panuje
podczas każdej edycji Targów POLAGRA-PREMIERY jest zawsze imponująca.
Siłę wydarzenia i jego pozycję dostrzegają związki
i stowarzyszenia z branży
rolniczej, które objęły Targi POLAGRA-PREMIERY
swoim patronatem oraz zaangażują się w tworzenie
programu merytorycznego.
Wsparcia udzieliły Krajowa
Rada Izb Rolniczych, Polska
Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
Federacja Związków Producentów-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych, Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Wielkopolska
Izba Rolnicza.
Bezpłatne bilety wstępu
na POLAGRA-PREMIERY
Właściciele gospodarstw
i gruntów rolnych oraz hodowcy planujący przyjazd
do Poznania mogą skorzystać z bezpłatnych biletów
wstępu dostępnych po rejestracji on-line na mtp24.pl.
Organizatorzy przewidują
również korzystne dofinansowanie przejazdu dla grup
zorganizowanych. Grupę
liczącą minimum 15 osób
należy zgłosić najdalej do
15 stycznia 2018 roku.
Więcej informacji na
www.polagra-premiery.pl
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Kolejny nabór na „Inwestycje odtwarzające CIECH Soda Polska
potencjał produkcji rolnej”
Renomowany dostawca soli paszowej zgodnie z
W terminie 7 - 29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli łańcuchem GMP+
straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą
Grupa CIECH konsesię audytom weryfikującym
składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na
kwentnie wzmacnia swoją
postęp prac. Dzięki temu
pozycję na rynku soli warnasza sól paszowa może
odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.
zonej. CIECH Soda Polska konsekwentne poszerzanie być wykorzystywana przez
AKTUALNOŚCI

Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych
i przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.
Wnioski o taką pomoc
można składać w oddziałach regionalnych ARiMR,
bądź za pośrednictwem biura
powiatowego Agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną
przesyłką pocztową nadaną
w placówce Poczty Polskiej.
Poprzednie ogłaszane w tym roku nabory

wniosków odbyły się w terminach: 6 - 20 listopada,
5 - 18 października oraz
4 - 18 września 2017 r. Cykliczne ogłaszanie naborów umożliwiło ubieganie
się o pomoc finansową jak
największej liczbie rolników
poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach.
Rolnicy, którzy nie zdążyli
złożyć wniosków o pomoc
we wrześniu, październiku
czy listopadzie, mogą zrobić
to jeszcze w grudniu.
O przyznanie takiego
wsparcia mogą starać się
rolnicy, którzy ponieśli
straty spowodowane przez
co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz
nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki

przezimowania, obsunięcie
się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.
Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania
w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej
przez jedną z wymienionych
klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest
składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku
poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać
rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji
rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym
że nie może przekroczyć
ona poziomu 80% kosztów
kwalifikowalnych.

jest pierwszym producentem soli paszowej w Polsce,
który może zagwarantować certyfikowany łańcuch
GMP+ jej największym
odbiorcom. W ten sposób
Grupa CIECH staje się
dostawcą soli paszowej
pierwszego wyboru dla
najbardziej wymagających
producentów pasz.
Certyfikat GMP+ to
potwierdzenie spełnienia
przez producentów pasz
dla zwierząt (oraz ich składników) międzynarodowych
wymogów mających na
celu zagwarantowanie najwyższej jakości
i bezpieczeństwa produktu,
a w konsekwencji właściwego smaku i jakości mięsa.
- Rozwijamy biznes solny Grupy nie tylko poprzez

portfolio produktowego, ale
także dzięki trosce o najwyższą jakość produktów,
potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami.
Uzyskanie GMP+ stawia
CIECH w roli lidera rynku produkcji soli paszowej
pod względem jakości
i umożliwi nam zacieśnienie
współpracy z największymi
producentami pasz w Polsce
i naszym regionie Europy
– mówi Damian Kowenicki, szef Businnes Unit Sól
w CIECH.
Certyfikat ważny jest
przez trzy lata pod warunkiem przeprowadzenia dwóch
corocznych audytów przez
niezależnych ekspertów.
- Dostosowaliśmy procedury, instrukcje, przeszkoliliśmy personel i poddaliśmy

firmy produkujące w ramach
łańcucha GMP+ Feed Safety
Assurance Scheme. Jakość
i bezpieczeństwo to najważniejsze wartości Grupy
CIECH – mówi Zbigniew
Paszkowicz, prezes CIECH
Soda Polska.
Sól paszowa jest ważnym
składnikiem pasz dla zwierząt, ponieważ zapewnia
suplementację minerałów
niezbędnych w hodowli
bydła i trzody chlewnej.
Pasza dla zwierząt decyduje o jakości mięsa i innych
surowców pochodzenia
zwierzęcego.
Zakład w Janikowie produkuje ponad 1500 ton soli
na dobę w systemie 24/7.
Materiały:
Mirosław Kuk, Rzecznik
Prasowy Grupy CIECH
Opracował Roman Barszcz
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REKLAMA

NASIONA SAATBAU
W gruncie najlepsze!

CASANDRO [FAO 240-250]
Kasa w kolbie!

***

Nowość!
***

• odmiana ziarnowa polecana na grys
• rejestracja: Polska 2017 r.
• doskonałe wyniki plonowania
• wysoka odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą
• wysoki udział ziarna w kolbie
• niższe wymagania glebowe
• dostępna w technologii OPTIPLUS
www.saatbau.com/pl
Wydawca:
Wydawnictwo Agencja Rolna
Roman Barszcz
tel.: 58 324 10 82
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Mickiewicza 1
NIP: 584-141-87-23
Konsultant naukowy:
dr inż. Roman Warzecha

Reklama:
Mail: marketing@uprawypolowe.pl
Tel. 58 308 93 10
Mobile: +48 507 192 797
Sekretariat:
Tel./fax. 58 300 06 89
Mobile: +48 508 286 480
Mail: biuro@uprawypolowe.pl
Dystrybucja:
Oddziały wojewódzkie i powiatowe
Izb Rolniczych na terenie całego kraju
oraz 16 oddziałów terenowych ARR,
Oddziały AMPOL-MEROL, Oddziały PROCAM
oraz Punkty Kolczykowania Zwierząt

Dobre nasiona,
Dobre plony.

Redakcja:
REDAKTOR NACZELNY
Roman Barszcz
GSM +48 502 239 165
kukurydza@uprawypolowe.pl

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

ODMIANY PSZENICY OZIMEJ

- SILICIA FAO 140 – Najwcześniejsza i najwydajniejsza

IS SPIRELLA – Odmiana superwczesna z bardzo
wysokimi parametrami (E)

- GL 1202 – Gl-ka śliczna na polu jak modelka
- DEKANIA – Mega potencjał plonu ziarna

IS SOLARIS – Mrozoodporna ostka na słabe stanowiska
BERTOLD – Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5), elitarna jakość .

Ponadto polecamy:

KALMAN – Odmiana odporna na choroby i na słabe stanowiska.

- CODIMON – nasz MISTRZ PLONÓW

IS QUESTOR – Wczesna ostka z rekordowym poziomem glutenu

- CODIGREEN – Zielony i z potencjałem, NIE BOI SIĘ SUSZY

IS KARMADUR (durum) – SUPER NOW OŚĆ makaron z polskich pól

VIOLA – Ostka odporna na wymarzanie, toleruje niedobór wilgoci

od polskiego rolnika

- OPCJA – jedyna SŁUSZNA OPCJA w uprawie kukurydzy
- ROBLETO – SUPER KISZONKA i biogaz również na słabych
stanowiskach
- PLEVEN – wysoki plon ziarna i kiszonki

OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel./fax 61 868 46 79
tel. +48 602 248 167
e-mial: oseva@oseva.pl
www.oseva.pl

Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży
Polska Wschodnia
Michał Waranica
tel. +48 660 699 571
michal.waranica@oseva.pl

Polska Południowo-Zachodnia
Piotr Kornak
tel. +48 660 409 969
piotr.kornak@oseva.pl

Polska Północno-Zachodnia
Wiesław Pawelec
tel. +48 502 447 541
wieslaw.pawelec@oseva.pl
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Jaki był ten rok w kukurydzy?
Krajowy Dzień Kukurydzy w Osięcinach jak zwykle
był sygnałem, że sezon miał się ku końcowi.

Jak można podsumować
tegoroczny sezon? Pytamy
prof. Tadeusza Michalskiego, prezesa Polskiego Związku Producentów
Kukurydzy.
Sezon był generalnie dobry. Wprawdzie mieliśmy
pewne trudności wiosną
i wystąpiły letnie nawałnice, które wyrządziły lokalne szkody, ale całościowo
w skali kraju był to rok udany, a nawet jeden z lepszych.
W okresie ostatnich 4 lat,
3 lata były dobre, a tylko
jeden rok – 2015 – zły, tak
więc ogólny obraz w skali
kraju jest również dobry.
Dotyczy to przede wszystkim wyników produkcji kiszonki, ale ziarna również.
Sądzę, że wyniki jakie odnotowujemy, czyli ok 10 t/ha
suchego ziarna w dobrych
gospodarstwach i lepszych
warunkach, a średnio w kraju na poziomie 7 t/ha, są dobrymi osiągnięciami. Ten
rok prawdopodobnie będzie
też kolejnym rekordowym
rokiem jeśli chodzi o powierzchnię upraw, a nieoficjalnie liczymy na 1,3 mln
ha. Sądzę też, że ceny
utrzymają się na poziomie
przynajmniej cen pszenicy,
co wprawdzie nie jest ceną
wysoką, ale przy określonym plonowaniu, jest ona do
przyjęcia. Rolnicy powinni
więc być zadowoleni.
Po latach przerwy Krajowy Dzień Kukurydzy

wrócił do OHZ Osięciny. Jak pan ocenia samą
imprezę?
Przez 9 lat nie organizowaliśmy Dnia Kukurydzy
w Osięcinach i dopiero
w tym roku postanowiliśmy
ponownie przywrócić tutaj
to wydarzenie. Impreza jest
udana – jak kiedyś. Ludzi
było więcej niż się spodziewaliśmy, wystawcy dopisali
a kukurydza na poletkach
pokazowych – bardzo ładna.
Być może w przyszłym roku
ponowimy ją w tym samym
miejscu. Zależy to od kilku
czynników: ilości chętnych
do zaprezentowania się firm
oraz liczby rolników. Jeśli
mało jest rolników, to nawet najlepiej zorganizowany dzień jest nieudany. Jeśli
jednak wielu jest odwiedzających, to nawet przy określonych niedociągnięciach
wszyscy są zadowoleni.
Który z trendów wśród odmian kukurydzy jest pana
zdaniem najważniejszy?
Na pewno jest to tendencja, że coraz więcej odmian
jest adresowanych dla bydła
– zarówno mlecznego jak
i mięsnego. Konkretnie mam
na myśli starania hodowlane
w kierunku lepszej strawności ścian komórkowych,
włókna, bo w przypadku
odmian kiszonkowych jest
to bardzo istotny czynnik.
Również odmiany ziarnowe, wczesne, prezentują się
naprawdę dobrze: nie widać

szkód spowodowanych ani
przez fuzariozę ani przez
omacnicę prosowiankę.
Tutejsze poletka były chronione przed omacnicą biologicznie, poprzez wykładanie
kruszynka na początku lipca, a więc wtedy gdy następuje wylęg larw omacnicy.
PZPK jest partnerem
kilku imprez kukurydzianych w całym kraju,
proszę o krótkie scharakteryzowanie tych wydarzeń?
Mamy 3 flagowe imprezy. Chronologicznie najwcześniejszy jest Dzień
Kukurydzy w gospodarstwie IUNG w Osinach.
Kolejna impreza w ODR
Szepietowo - Podlaski
Dzień Kukurydzy. Ostatnią z imprez jest Krajowy
Dzień Kukurydzy w Osięcinach, Można powiedzieć,
że to mało, ale w okresie
pokazów kukurydzianych
poszczególne firmy organizują po 2-3 spotkania
polowe. W PZPK jest zgromadzonych ponad 20 firm
nasiennych zajmujących się
kukurydzą, a możliwości
przerobowe ich przedstawicieli też są ograniczone, więc organizowanie
kolejnego pokazu nie byłoby celowe. Z punktu widzenia rolnika nie jest aż
tak istotne, aby bić rekordy
ilości pokazów, ale by to
były pokazy merytorycznie dobre.
Rozmawiał Roman Barszcz.
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Dział olejowy Shell światowym liderem.
Shell Lubricants już jedenasty rok z
rzędu został uznany za światowego
lidera w produkcji olejów
silnikowych i środków smarnych.
Jak wynika z raportu opracowanego
przez Kline&Company, w 2016 roku
Shell miał 11% udziału w globalnym
rynku. Koncern dostarcza
produkty smarne do samochodów
osobowych, ciężarowych, motocykli,
pojazdów rolniczych oraz maszyn
przemysłowych.
„W Shell mocno stawiamy
na dynamiczny rozwój na
wielu rynkach, na których
obecnie działamy. Zachowanie tytułu światowego
lidera na rynku olejów silnikowych i środków smarnych
wymaga od nas ciągłych
inwestycji w innowacyjne
produkty oraz usługi. Znaczenie ma tu także globalny
łańcuch dostaw ukierunkowany na popyt i zróżnicowane potrzeby odbiorców.
Nieustannie rozwijamy się,
aby wykorzystywać nasze
możliwości i sprostać wyzwaniom w szybko zmieniającym się środowisku
biznesowym. Jednocześnie
silnie koncentrujemy się na
zacieśnianiu prawdziwie
partnerskiej współpracy,
opracowywaniu rozwiązań
ukierunkowanych na klientów i wprowadzaniu innowacji poprzez badania oraz
nowe technologie. Uznanie
firmy Kline&Company jest
najlepszym dowodem na
to, że obraliśmy najlepszą
drogę”.-Huibert Vigeveno,
Shell Global Commercial,
Executive Vice President
Globalny i lokalny lider
Zgodnie z wynikami raportu Kline&Company, Shell
zajął pozycję niekwestionowanego lidera na trzech
z szesnastu rynków objętych badaniem - w Malezji,
Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych. Ponadto na
dziesięciu kolejnych rynkach
– w Argentynie, Kanadzie,
Chinach, Niemczech, Austrii i Szwajcarii (DACH),
Indonezji, Meksyku, Filipinach, Arabii Saudyjskiej,

Południowej Afryce oraz
Tajlandii – firma plasuje się
w pierwszej trójce wśród dostawców środków smarnych.
Inwestycje budujące
przewagę
Aby sprostać oczekiwaniom branży motoryzacyjnej
i przemysłowej oraz zaspokoić rosnący popyt na oleje
silnikowe i środki smarne,
Shell zainwestował setki milionów dolarów w usprawnienie i rozwój globalnego
łańcucha dostaw. Obecnie
firma posiada 40 blendowni,
5 zakładów produkcji olejów
bazowych oraz 10 zakładów
produkcji smarów. Co więcej, aby zwiększyć produkcję
oraz zaspokoić wciąż rosnący popyt na oleje i środki
smarne na rynku azjatyckim,
koncern otwiera nową blendownie olejów oraz zakład
produkcji smarów w Tuas
w Singapurze. Te strategiczne posunięcia umożliwią zwiększenie zdolności
produkcyjnych w celu wsparcia oczekiwanego wzrostu
popytu w tym regionie.
Shell stale inwestuje
w najnowsze technologie,
a jego bliska współpraca
z wieloma partnerami oraz
nieustannie prowadzone badania owocują innowacyjnymi rozwiązaniami. Dzięki
swoim osiągnięciom, wiedzy oraz doświadczeniu
w zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb klientów,
Shell niezmiennie od 11 lat
zajmuje pierwsze miejsce
wśród dostawców środków
smarnych na świecie.
Materiały: Natalia Korniluk
PR Account Executive
Opracował: Roman Barszcz
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• Wysoki udział procentowy ziarna w kolbie
• Super zaziarnienie kiszonki
• Cienka osadka
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BARDZO WYSOKA TOLERANCJA NA:

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

WYMIERNE EFEKTY – TAŃSZY MATERIAŁ SIEWNY – LEPSZE PLONY

5

6

TECHNIKA

Ciągniki kompaktowe ewoluują
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John Deere wprowadza innowacyjne rozwiązania do traktorów o mocy około 100 KM
Rozwój nowoczesnych
technologii, również w rolnictwie, spowodował, że
producenci muszą postawić na jak najbardziej
innowacyjne rozwiązania.
Dotyczą one już nie tylko
ciągników o najwyższej
mocy, ale również najbardziej popularnych

serii. Przykładem może być
ciągnik John Deere serii 5R,
który dostępny jest w 4 modelach: 5090R (90 KM),
5100R(100KM),5115R(115KM)
i 5125R (125 KM).
Ładowacz czołowy
Ładowacz czołowy został
skonstruowany w ten sposób,

aby jak najłatwiej znosić
najcięższe obciążenia, bez
utrudniania dostępu do punktów serwisowych skrętu kół
przednich. – Do sterowania
ładowaczem czołowym John
Deere oferowany jest opcjonalny joystick mechaniczny
oraz elektroniczny, połączony z fotelem operatora.

Ładowacz wyposażony jest
w sterowany automatycznie
maszt oraz zatrzaskowy
mechanizm do mocowania
narzędzi – mówi Karol Zgierski z John Deere Polska.
Perfekcyjna widoczność
Uwagę zwraca amo r t y z owa n a k a bi n a

REKLAMA

Węgierska genetyka
- polska produkcja
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 zmiennych warunków uprawy, dobrze znosząc okresowe susze, 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

WYMIERNE EFEKTY – TAŃSZY MATERIAŁ SIEWNY – LEPSZE PLONY

z panoramiczną przednią
szybą oraz przeszkloną
częścią dachu, dzięki której
operator może obserwować
pracę ładowacza czołowego w szerokim kącie ponad
105 stopni.
Kompaktowość
i wytrzymałość
Innowacyjne ciągniki to
również odpowiednia dbanie
o takie aspekty jak kompaktowość oraz wytrzymałość.
– Jako ciekawostkę, można
podać fakt, że nowy ciągnik
5R mógłby przenieść na sobie… inny ciągnik 5R. Przy
dopuszczalnej masie całkowitej 8,6 tony, ładowność
nowych ciągników 5R wynosząca 4,3 tony, to olbrzymi
wzrost w porównaniu z poprzednikiem – mówi Karol
Zgierski.
Dodatkowa moc
Podczas transportu (przy
prędkości powyżej 15 km/h)
ciągnik może uzyskać dodatkową moc do 10KM.
Co jest bardzo pomocne
podczas podjazdów pod
wzniesienia z ciężkim ładunkiem. Funkcja ta jest
załączana automatycznie.
System automatycznego
prowadzenia
Dzięki systemowi AutoTrac, maszyna może poruszać się automatycznie po
torze, który jest równoległy
do pierwszego przejazdu na
polu. Zastosowanie takiego
systemu pozwala ciągnikowi pracować z pełną szerokością roboczą co przekłada
się na zmniejszenie liczby

przejazdów, większą wydajność oraz mniejsze zużycie
paliwa. Co istotne, zwiększa
się również dokładność i jakość wykonywanych prac
polowych. Wszystko dzięki
ograniczonej ilości zakładek
i omijaków. Satelitarny
system kierowania pracuje identycznie, niezależnie
od pory dnia czy warunków
widoczności (mgła, kurz,
zmrok itp.), zapewniając
bezpieczeństwo i wysoką
wydajność maszyny.
Amortyzowana kabina
i oświetlenie LED
Ciągniki John Deere
5R mają zamontowane na
dachu oświetlenie robocze
LED, które spotkać można również w ciągnikach 7R lub 8R. Poza tym
oświetlenie drogowe jest
zamontowane w tej samej
technologii.
Nowa automatyczna
przekładnia z 32 biegami
P r zek ła d n ia Command8, posiada 4 zakresy
i na każdym po 8 biegów,
które mogą zmieniać się
automatycznie pod obciążeniem. Dodatkowo możliwe jest zaprogramowanie
prędkości roboczej, a komputer ciągnika, dobierze
obroty silnika oraz bieg
w zależności od obciążenia.
Warto wspomnieć również
o funkcji EcoShift, która
umożliwia poruszanie się
z maksymalną prędkością
przy obniżonych obrotach
silnika do 1750 obr./min.
Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Kukurydza – bardzo trudny
sezon wegetacyjny

7

W przypadku kukurydzy, każdy sezon wegetacyjny ma swoją
specyfikę, która wynika z przebiegu warunków pogodowych.

Ziarno kukurydzy ma
wszechstronne zastosowanie, przede wszystkim,
jako pasza w żywieniu
wszystkich grup zwierząt
gospodarskich – monogastrycznych (trzoda, drób)
i przeżuwających (bydło
mleczne i opasowe, kozy,
owce, hodowlane stada
zwierząt jeleniowatych),
również w produkcji ryb.
W wielu krajach ziarno kukurydzy jest bardzo
ważnym, niekiedy podstawowym składnikiem
produktów spożywczych
dla ludzi. Z ziarna kukurydzy wytwarza się produkty
bezglutenowe, miedzy innymi płatki, chrupki, grys do
produkcji piwa oraz mąkę
do wyrobów piekarniczych.
Ziarno kukurydzy ma coraz
większe znaczenie w produkcji energii odnawialnej
(bioetanol) i w wielu dziedzinach produkcji przemysłowej wykorzystujących
skrobię i inne składniki,
między innymi do produkcji biodegradowalnej
folii. Przemysłowe wykorzystanie ziarna kukurydzy
zaczyna stanowić coraz
większą konkurencję dla
zastosowania paszowego
i spożywczego.
Kiszonka z kukurydzy
jest podstawową paszą energetyczną i objętościową

w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. W ostatnim okresie staje się ona
również najważniejszym
surowcem do produkcji
biogazu wykorzystywanego
do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Kiszonka
z kukurydzy była dawniej
głównie paszą sezonową
dla zwierząt przeżuwających, stosowaną w okresie
zimowym. Obecnie jest
paszą całoroczną. Bardzo
korzystnie wpływa na przewód pokarmowy zwierząt
i na stabilizację produkcji
mięsa i mleka. Skrobia zawarta w kiszonce z kukurydzy, w przeciwieństwie do
skrobi innych zbóż, ulega
tylko częściowemu trawieniu w żwaczu. Pozostała jej
część jest trawiona i wchłaniana w jelicie cienkim, co
wywiera korzystny wpływ
na produkcyjność zwierząt.
W przypadku kukurydzy, każdy sezon wegetacyjny ma swoją specyfikę,
która wynika z przebiegu
warunków pogodowych.
Zima 2011/2012 spowodowała wymarznięcie około
30% zasiewów zbóż ozimych i rzepaku. Skutkowało
to wzrostem powierzchni zasiewów kukurydzy
do ponad miliona hektarów. Opóźnione siewy
z powodu długo zalegającej

pokrywy śnieżnej na początku 2013 roku przyczyniły
się do utrzymania podobnej jak w roku 2012 powierzchni zasiewów kukurydzy.
Kukurydza pozostała jedyną rośliną jarą, którą można było zasiać, co prawda
z lekkim opóźnieniem, ale
jeszcze w terminie agrotechnicznym. Sprzyjające
warunki wegetacji i wysokie
plony oraz wysokie ceny na
ziarno kukurydzy zachęciły
producentów do jej uprawy.
Z zebranych około 4,5 miliona ton ziarna kukurydzy
po raz pierwszy w historii uprawy tej rośliny
w Polsce wyeksportowano
około 2 mln ton. W roku
2015 wystąpiła katastrofalna susza, która przyczyniła
się do znaczącej redukcji
plonów zarówno ziarna jak
i kiszonki. W celu zabezpieczenia bazy paszowej dla
zwierząt, wiele zasiewów
pierwotnie przeznaczonych na ziarno trzeba było
zebrać na kiszonkę z całych
roślin. Koszt zakupu jednego ha kukurydzy „na
pniu” wyniósł 4-5 tysięcy
złotych. Straty w produkcji kukurydzy zostały zrekompensowane w sezonie
2016. Biorąc pod uwagę
wielolecie, uzyskano rekordowe plony ziarna i kiszonki kukurydzy, nienotowane
dotychczas w naszym kraju.
Odbudowano zapasy kiszonki, a nawet część zasiewów
na kiszonkę (około 80 tysięcy ha) przeznaczono na ziarno. Bardzo wysokie były
też plony ziarna, pomimo
że w wielu rejonach kraju
w końcowej fazie wegetacji
(wrzesień) zabrakło wody.
Ziarno było bardzo dobrej
jakości, gdyż warunku
dosychania w polu były
korzystne; zbierano je
przy relatywnie mniejszej
wilgotności. Zanotowano też niską zawartość
mikotoksyn. Odnotowano

również znaczący eksport
ziarna kukurydzy.
Zupełnie inną specyfikę
ma przebieg sezonu wegetacyjnego w bieżącym
roku. Warunki pogodowe
w okresie siewów były
bardzo niesprzyjające.
W kwietniu były zbyt niskie
temperatury, zarówno powietrza i gleby, aby zapewnić
prawidłowe kiełkowanie nasion. W okresie agrotechnicznym siewów kukurydzy,
gleby na głębokości siewu
nie osiągały wymaganej
temperatury 8C. Wskutek
tego cześć nasion nie wykiełkowała. Wystąpiło też
zjawisko „zabetonowania”
gleby. Na powierzchni gleby utworzyła się warstwa,
której wschodzące siewki
kukurydzy nie były w stanie
przebić. W efekcie plantacje
były przerzedzone. Obsada
roślin w stosunku do wymaganej była niższa o 2030%. Około ¼ zasiewów
kukurydzy, ponownie przesiano. Okres siewów był
rozciągnięty w czasie od
pierwszej dekady kwietnia nawet do ostatniej
dekady maja. W takiej sytuacji, producenci za brak
wschodów, obarczają winą
jakość nasion i usiłują je
reklamować. Reklamacje
były jednak nieuzasadnione, gdyż te same nasiona
wysiane w korzystnych
warunkach, w połowie
maja lub w drugiej połowie tego miesiąca, kiełkowały normalnie, zapewniając
wymaganą obsadę roślin.
Dalszy przebieg wegetacji był w miarę korzystny,
zarówno temperatury powietrza jak i opady atmosferyczne i ich rozkład sprzyjały
wegetacji kukurydzy. Problemy pojawiły się już pod
koniec wegetacji, w związku z nadmiernymi opadami. Wprawdzie wegetacja
roślin już się zakończyła,
ale co najmniej 1/4, a być

może nawet 1/3 plantacji
kukurydzy nie jest jeszcze
zebrana (początek grudnia). Opady atmosferyczne występujące niemal
nieustannie w okresie
wrzesień – październik, na przeważającym
obszarze kraju, utrudniają, a nawet uniemożliwiają
zbiory. Wiele plantacji jest
zbierane tylko częściowo,
z tych miejsc gdzie udaje się
wjechać kombajnem. Pola są
dosłownie rozjeżdżone przez
kombajny i przez traktory
z przyczepami do odbioru
ziarna. Jest wiele zastoisk
wodnych, gdyż uwilgotnienie gleby uniemożliwia
wsiąkanie wody. W tej sytuacji jedynie zamarznięcie
gleby umożliwi dokończenie
zbiorów, które będą kontynuowane prawdopodobnie
przez cały grudzień. Pojawia się pytanie o jakość
zebranego ziarna. Ziarno
kukurydzy jest zbierane
przy wysokiej wilgotności,
często przekraczającej 30%.
Przy bezsłonecznej i o dużej
wilgotności powietrza pogodzie, nie było warunków
do dosychania ziarna w kolbach. Wysoka wilgotność
ziarna i powietrza, to także
wysokie koszty suszenia,
a także dłuższy cykl suszenia poszczególnych partii.
Szybkość zbiorów zależy
od możliwości dosuszania
ziarna. Ziarno bezpośrednio po zbiorze musi być dosuszone do 13-14%, czyli
do warunków przechowywania, gdyż mokre ziarno
bezpośrednio od kombajnu
ulega procesom gnilnym.
Alternatywą do suszenia
ziarna jest jego konserwacja na mokro, ale dotyczy
to gospodarstw, w których
ziarno jest zużywane jako
pasza. Taki sposób konserwacji ziarna znajduje coraz
więcej zwolenników, gdyż
jest on znacznie tańszy od
jego dosuszania.

Głównym problemem
w uprawie kukurydzy od
kilku lat pozostaje zbyt niska cena ziarna. Dotyczy
to nie tylko kukurydzy,
ale także innych płodów
rolnych, w tym rzepaku
i pszenicy.
Jak zatem bieżąca sytuacja w produkcji kukurydzy
może mieć wpływ na następny sezon? Nie ma żadnego zagrożenia dla uprawy
kukurydzy na kiszonkę.
Powierzchnia zasiewów
powinna utrzymać się na
podobnym poziomie lub
nawet wzrosnąć o kilka
procent. Są doniesienia,
że wskutek warunków atmosferycznych, nie zebrano
części plantacji przeznaczonych na kiszonkę. Zostaną
one zebrane na ziarno.
W przypadku uprawy
kukurydzy na ziarno może
powtórzyć się sytuacja
z 2005 roku, gdy powierzchnia znacząco spadła.
W 2004 roku, w okresie
wegetacji wystąpiły niekorzystne warunki pogodowe. Część odmian,
niedostosowanych pod
względem wczesności, zwłaszcza w rejonach
północnych, nie osiągnęła
dojrzałości zbiorczej. Także
wczesne, intensywne opady
śniegu uniemożliwiły
w wielu przypadkach zbiór
kukurydzy na ziarno.
Możliwy jest także zupełnie inny scenariusz.
Wskutek niesprzyjających
warunków, zmniejszona
jest powierzchnia zasiewów
zbóż ozimych, a także rzepaku. Wiele zasiewów jest
w niekorzystnym stanie. Do
obsiania wiosną pozostaje
duży areał. Stanowi to także
korzystną perspektywę dla
kukurydzy na ziarno, która
pomimo różnych trudności
ma ugruntowaną pozycję
w polskim rolnictwie.
dr inż. Roman Warzecha
IHAR – PIB
Radzików
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Nawożenie, czas i woda

O tym jak dobrze nawozić kukurydzę, rozmawiamy z dr Witoldem
Szczepaniakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyjechać w pole i rozsiać dużo nawozu umie
każdy. Nie chodzi jednak
o to, aby nawozu było dużo,
ale o to, by był efektywnie
wykorzystany. O ile z właściwym rozłożeniem go
w przestrzeni nie mamy
większych problemów, to
rozkład w czasie przysparza
niemałych zmartwień.
Właściwe rozłożenie w czasie jest podstawową przesłanką zwiększenia efektywności
nawożenia, ale sprawa jest
REKLAMA

o tyle skomplikowana, że
każdy składnik należałoby
podać indywidualnie. Dotyczy to nie tylko kukurydzy,
ale i innych upraw: buraka
cukrowego, rzepaku, zbóż,
ziemniaków… Szczególnie,
gdy wejdziemy na poziom
dokarmiania dolistnego, to
te okresy krytyczne wcale
już nie wyglądają tak prosto. Efektywność pobierania
składników pokarmowych
przez roślinę jest uzależniona od czynników podstawowych. W przypadku
nawożenia doglebowego są
to dostępność wody, materia
organiczna, zasobność gleby w składniki pokarmowe
i odczyn gleby. Każdy nawóz,
azotowy, fosforowy i potasowy, musi w glebie się rozpuścić i przejść do roztworu
glebowego, aby roślina mogła

z niego skorzystać. Roślina
pije, a nie gryzie składniki
pokarmowe. Uwaga stąd jest
taka, że nawet jeśli zastosujemy najlepsze, drogie nawozy, efektywność i tak będzie
limitowana aktualnymi warunkami pogodowymi. Drugą
sprawą jest niska zawartość
próchnicy, materii organicznej w glebie, ponieważ takie
gleby słabiej gromadzą wodę
z bieżących opadów, a to z kolei, w dłuższych okresach bez
opadów, powoduje problem
z pobieraniem składników
pokarmowych.
A jeśli wody będzie nadmiar, to wystąpi problem
z wymyciem.
W tym roku wydaje nam
się, że wody mamy w nadmiarze i niejednokrotnie obawialiśmy się strat

w wyniku wymywania.
Ja bym jednak był bardzo
ostrożny, bo podstawowym
czynnikiem wymycia jest
temperatura gleby. Największe straty w wyniku
wymywania są w okresie
półrocza zimowego: późnej jesieni, zimy i wczesnej
wiosny, gdy gleba nie będzie
zamarznięta. Mamy wówczas niską temperaturę gleby i ograniczone parowanie
wody z gleby, więc łatwiej
przesiąka ona w głąb zabierając ze sobą składniki
ruchliwe. W miesiącach letnich dziać się tak będzie na
glebach lekkich, które maja
słabe wiązanie wody w glebie albo tam, gdzie woda
stagnuje czyli przekroczyliśmy maksymalną pojemność wodną. Więc w tym
akurat roku, gdy lato było

zarówno mokre jak i zimne,
woda przesiąkała, więc mogła zabrać ze sobą składniki pokarmowe. Na średnich
i cięższych glebach, gdzie
głębiej mamy glinę, która
jest naturalnym buforem dla
wody, składniki zostaną nieco przemieszczone w głąb,
ale nie będą utracone. System korzeniowy kukurydzy
sięga metra, pszenicy – dochodzi do 80-90 cm, burak
cukrowy i rzepak – poniżej
metra, więc rośliny raczej
będą w stanie je pobrać.
System korzeniowy oczywiście łatwiej rozwija się
na głębokość na lżejszych
glebach niż w zwięzłych,
zbitych i zalanych wodą,
a wpływ ma na to również
ilość tlenu w glebie. Dało
się to zaobserwować w tym
roku: o ile pod względem

ilości wody niczego kukurydzy nie brakowało, to
tlenu w glebie mogło być
za mało. Dlatego nie wszędzie kukurydza okazała się
taka rekordowa… Najlepsze plony były na glebach
przepuszczalnych, żyznych
i zasobnych w składniki pokarmowe. Częstym problemem było natomiast to, że
rośliny nawet jeśli miały
dużą biomasę, wysokość
2-3 metry, to brakowało
ciepła, aby słoma mogła
oddać kolbie zgromadzone składniki. Wiele plantacji
było już od dołu podeschniętych, a ziarno w kolbie nie
było szczególnie dorodne.
Zabrakło cieplejszych dni
na jesieni, aby kolby mogły
ładnie dojrzeć, a czas zaczął
się gwałtownie kurczyć.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Dobór odmian kukurydzy
Trafny wybór zwiększa potencjał plonowania
kukurydzy, a więc i szanse na powodzenie uprawy.
Dobór właściwej odmiany
do rejonu uprawy, warunków środowiska i kierunku użytkowania kukurydzy
jest jednym z ważniejszych
czynników plonowania.
Kukurydza jest uprawiana
przede wszystkim w celu
uzyskania dwóch produktów użytkowych: ziarna
albo plonu ogólnego suchej
masy roślin z możliwie dużym udziałem kolb. Znaczenie obfitego plonu kolb
zmniejsza się w przypadku
odmian hodowanych w kierunku uzyskania dużej masy
strawnej, zawartej w wegetatywnej frakcji roślin.
Modyfikacją paszowego
wykorzystania ziarna jest
kiszonka z ześrutowanych
kolb kukurydzy (CCM).
Każde z wymienionych
zastosowań kukurydzy wymaga nieco innych cech,
którymi powinny charakteryzować się odmiany.
Opt y malną odmianę ziarnową powinny
charakteryzować:
• zdolność tworzenia dużych plonów ziarna
w rejonach, gdzie taka
produkcja jest możliwa,
• odpowiednią wczesność,
tj. możliwość rozwoju
w niższych temperaturach oraz dojrzewanie
i dosychanie ziarna w polu
przy utrzymujących się
zielonych liściach („stay
green”) przed planowanym terminem zbioru,
• generatywny typ roślin
(niezbyt wysokie łodygi
bez skłonności do krzewienia), o małej podatności na szkodniki i choroby
(zwłaszcza na omacnicę
prosowiankę i choroby
fuzaryjne), dużą odporność na wyleganie,
• w przypadku uprawy
kukurydzy dla przemysłu młynarskiego, ziarno powinno być typu
szklistego (flint), podczas przerobu kruszyć
się na małe fragmenty,
a dla produkcji skrobi
i do fermentacji – typu
mączystego, w większości
zębokształtne (dent)
• możliwie mała podatność

na warunki stresowe,
a zwłaszcza okresowe
niedobory wody.
U odmian kiszonkowych
preferuje się:
• duży plon ogólny suchej
masy o korzystnej strukturze tj. dużym udziale
kolb i wysokiej koncentracji energii,
• wczesność odpowiednią
do zamierzonego terminu zbioru: w środkowej
części kraju, przy przeciętnym przebiegu pogody dojrzałość kiszonkową
odmian wczesnych już na
początku września a nawet w końcu sierpnia,
a odmian późniejszych,
bardziej plennych, pod
koniec września,
• wysoką strawność wegetatywnych części roślin.
Ta cecha jest przedmiotem
dużego zainteresowania
hodowców kukur ydzy. Masa łodyg i liści
o wyższej strawności
jest efektywniej wykorzystywana przez bydło. Pod tym względem
stwierdza się dość duże
różnice odmianowe; niektóre hodowle już tworzą
odmiany o podwyższonej
strawności celulozowej
frakcji roślin. U takich
odmian duży udział kolb
w strukturze plonu jest
nieco mniej ważny.
Ponadto, jako uniwersalne
kryteria doboru do uprawy
należy uwzględnić następujące cechy fizjologiczne
i odpornościowe odmian:
reakcja na chłody i niekorzystne zjawiska początkowej fazy wzrostu.
Newralgiczny dla kukurydzy jest okres kiełkowania, wschodów i początku
wegetacji. Wigor początkowy poszczególnych odmian jest dość wyraźnie
zróżnicowany.
podatność na choroby.
Przy uprawie na ziarno
najważniejszą chorobą
pochodzenia grzybowego
jest fuzaryjna zgorzel łodyg powodująca wyleganie dojrzewających roślin.
Stopień podatności odmian
na fuzariozy jest warunkowany genetycznie i warto to

uwzględnić przy przewidywanym opóźnieniu zbioru
kukurydzy, tym bardziej,
że opanowanie kolb przez
grzyby Fusarium przeważnie jest równoznaczne ze
zwiększoną ilością mikotoksyn w paszy. Występowanie innych chorób bardziej
jest związane z warunkami
wegetacji w danym roku.
Najbardziej widoczną z tych
chorób jest głownia guzowata kukurydzy znacznie
obniżająca plon i wartość
pokarmową paszy.
reakcja odmian na szkodniki. Różnice wrażliwości roślin wynikają głównie
z różnic morfologicznych
odmian (omszenie liści,
twardość tkanek rośliny).
Silniej atakowane są też
odmiany wczesne. W rejonach największego zagrożenia przez omacnicę
prosowiankę ograniczenie
szkodliwości zapewnią zabiegi agrotechniczne (dokładne rozdrobnienie słomy
kukurydzy, głęboka orka)
i unikanie monokultury.
Rejonizacja przyrodnicza
wynika przede wszystkim
z ilości ciepła i długości
okresu sprzyjającego wegetacji kukurydzy. Najlepsze warunki termiczne
występują w rejonie poł ud n iowo -z a chod n i m
i południowo-wschodnim.
Kukurydzę można tam uprawiać na wszystkie kierunki
użytkowania, a ponadto poprzez dobór odmian o różnej wczesności, możliwe
jest wydłużenie optymalnego terminu zbioru. Nieco
mniej pewne dojrzewanie
ziarna ma miejsce w rejonie środkowym, natomiast
dojrzałość kiszonkową
powinny tam uzyskać odmiany prawie z całego zakresu wczesności. W rejonie
północnym wysoką jakość
plonu w użytkowaniu na kiszonkę dają odmiany wczesne i średniowczesne oraz
część średniopóźnych. Nie
zaleca się tam uprawy na
suche ziarno, choć użycie
do tego celu wczesnych odmian w latach o przeciętnym
przebiegu pogody lub latach
ciepłych, może również dać
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dobre efekty. Rozmieszczenie upraw kukurydzy na
terenie kraju jest znacznie
zróżnicowane, co wynika
przede wszystkim z przyczyn przyrodniczych, ale
także ekonomicznych (lokalne zapotrzebowanie na
ziarno lub paszę z całych
roślin, dostępność technicznych środków produkcji).
W Polsce wczesność odmian kukurydzy określana
jest skalą FAO, polegającą
na porównaniu wilgotności ziarna lub zawartości
suchej masy w całych roślinach u odmiany ocenianej
i u odmian – wzorców wczesności, którym wcześniej
przypisano pewne liczby,
np. FAO 180, 220, 270 (większa liczba – późniejsza

odmiana). Odmian późniejszych niż FAO 300 nie
zaleca się uprawiać w Polsce na paszę z całych roślin
a tym bardziej na ziarno,
z uwagi na zbyt duże ryzyko
nie osiągnięcia właściwej
dojrzałości; mogą natomiast
być uprawiane na cele energetyczne. Ponieważ wzorce
wczesności w poszczególnych krajach są różne, nie
można bezkrytycznie przyjmować oznaczeń wczesności odmian pochodzących
z innych warunków klimatycznych. Z wczesnością
odmian w największym
stopniu wiąże się zakres
ich użytkowania. Odmiany
wczesne, do FAO 220 oraz
średniowczesne (do FAO
250), są przydatne na ogół

do wszystkich celów użytkowych, jednak niektóre cechy odmian, jak np. większa
masa wegetatywna i lepsza
jej strawność – wskazują
na większą przydatność
do uprawy na kiszonkę,
a mniejszy udział rdzeni
kolbowych – do produkcji
CCM. Odmiany średniopóźne (FAO 260-290 a nawet
300) mają zastosowanie
głównie w produkcji kiszonek. Przy uprawie na suche
ziarno w mniej korzystnych warunkach termicznych, mogą nie osiągnąć
odpowiedniej dojrzałości.
Odmiany te dobrze się
sprawdzają w warunkach
dostatku ciepła i długiego
okresu wegetacji oraz przy
przewidywanym opóźnieniu

zbioru – pod warunkiem, że
są mało podatne na fuzariozy i wyleganie łodygowe.
Przy zakupie odmiany
dla swoich potrzeb warto
wziąć pod uwagę wyniki
doświadczeń prowadzonych
w ramach Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Wyniki PDO dają odpowiedzi na
pytania dotyczące przede
wszystkim plonowania.
Odmiany sprawdzone i zarejestrowane w naszych warunkach klimatycznych dają
większą gwarancję powodzenia uprawy, niż pochodzące ze wspólnotowego
katalogu odmian (CCA).

Numer
1
w ilości zarejestrowanych

odmian kukurydzy*

Karolina Piecuch
COBORU Słupia Wielka

PROMOCJA

Doskonałe nasiona do
siewu z AGRO SEED
Węgierska genetyka – polska hodowla.

Proponujemy Państwu
nowoczesne odmiany, wyhodowane przez węgierskich
Hodowców, prowadzących
wieloletnie doświadczenia
i prace hodowlane w wielu rejonach Europy. Prace
hodowlane ukierunkowane
na uzyskanie najlepszych
cech, na różne kierunki
użytkowania, zakończone
rejestracją wielu odmian
o przeznaczeniu od typowo ziarnowych, super

oddających wodę, bardzo
wczesnych (TK 175, Dorka
MGT, GS 180), które przy
opóźnionym siewie, lub
w warunkach Polski północnej z powodzeniem mogą
być uprawiane na kiszonkę, czy z przeznaczeniem
na ziarno lub kiszonkę /TK
195, Ida MGT, GS 210, GS
240, TK 260, Sarolta/, do
odmiany przeznaczonej typowo na biogaz lub kiszonkę
/TK 202/.

Odmiany posiadają wysoką tolerancję na stres
chłodów wiosennych, co
zostało potwierdzone w warunkach trudnej wiosny
2017 roku poprzez bardzo
dobre wschody i wigor, oraz
widoczny brak blokowania
funkcji życiowych rozwijających się roślin - rośliny
zielone, o dobrym wigorze
i wzroście. Odmiany te wykazują tolerancję na okresowe susze, a ich liczba

FAO dostosowana jest do
warunków klimatyczno glebowych Polski.
Doświadczalnictwo odmian, prowadzone w wielu krajach - Litwa, Rosja,
Białoruś, Węgry, Słowacja,
Ukraina, zakończone zostały efektem rejestracji oficjalnej w katalogu odmian.
W Polsce w doświadczeniach odmianowych osiągały wyniki na poziomie
najlepszych odmian.
Najważniejszą cechą jest
strona ekonomiczna - genetycznie uwarunkowany
zalecany wysiew do 70 75 tysięcy nasion na 1 hektar
przy uprawie na ziarno i do
75 - 78 tysięcy przy uprawie na kiszonkę, pozwala
zaoszczędzić 15 - 20% przy
zakupie nasion do siewu.
Przystępna cena w odniesieniu do jakości, wysoki
plon i bardzo dobra jakość
produktu zbieranego z pola,
o niskiej wilgotności, to dodatkowe walory ekonomiczne naszych odmian.
Materiały:
Jerzy Malec
AGRO SEED

* ) łącznie w trzech ostatnich latach pośród wszystkich firm
zgłaszających odmiany do badań rejestrowych

QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

Kosynier FAO 220-230
Tonacja FAO 220-230
SM Jubilat FAO 220-230
Juhas FAO 230-240
Konkurent FAO 230-240
SM Finezja FAO 240
SM Hetman FAO 240
SM Hubal FAO 240
Kanonier FAO 240
SM Prezent FAO 240-250

QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

SM Zawisza FAO 240-250
Bogoria FAO 250
Rosomak FAO 250-260
SM Ameca FAO 260
Koneser FAO 260
Podlasiak FAO 260
Kosmal FAO 260
Legion FAO 260-270
SM Popis FAO 270

Nowości 2017
Fortop FAO 230 QQ SM Kurant FAO 250
QQ SM Furman FAO 260
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl
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Zdrowotność kukurydzy - podsumowanie sezonu

Bez wątpienia rok 2017 był bardzo trudnym dla producentów kukurydzy, co wynikało głównie z przebiegu
warunków pogodowych.
Grudzień jest miesiącem,
w którym można podsumować cały sezon wegetacyjny
kukurydzy pod kątem zagrożeń ze strony chorób. Niestety są jeszcze takie plantacje
w kraju, na których można
spotkać częściowo niezebraną
kukurydzę, co jest skutkiem
jesiennych opadów deszczu
uniemożliwiających wjazd
kombajnów.
Mijający sezon charakteryzował się późnym nadejściem
wiosny, kwietniowymi opadami śniegu i przymrozkami,
a także stosunkowo niskimi
temperaturami utrzymującymi się do drugiej połowy
maja. W późniejszym czasie pojawiły się niedobory
wody, a lokalnie w okresie
lipca i sierpnia dodatkowo
nawałnice i wichury z gradobiciem, które uszkodziły,
a w niektórych miejscach
zniszczyły plantacje. Pogoda nie dała za wygraną także i w okresie zbioru plonów
ziarna – pojawiły się wpierw
dwa orkany, które wyłamywały rośliny, a następnie przedłużające się opady deszczu
utrudniające zbiory plonu,
w tym uniemożliwiające
często wjazd w niektóre części pól, co spowodowało, że
w miejscach tych nadal stoją
rośliny kukurydzy.
Pomimo trudnych warunków pogodowych, dla kukurydzy, pewnym pozytywnym
tego efektem było to, że na
przeważającym obszarze kraju przez znaczną część okresu
wegetacji roślin również i patogeny nie miały zbyt sprzyjających warunków do rozwoju.
Gdyby nie załamanie pogody od końca września to ten
stan utrzymałby się do końca
pobytu kukurydzy na polach
i można byłoby rzec, że pod
kątem zdrowotności nie było
większych problemów. Tak
niestety się jednak nie stało.
Zaczynając jednak od
wiosny, z uwagi na chłodny kwiecień i maj spotkano
się z sytuacją, że ziarniaki
wysiane w połowie kwietnia długo zalegały w zimnej glebie (niekiedy nawet
przez okres 2-3 tygodni), co
spowodowało, że lokalnie
pojawił się problem zgorzeli

siewek. Objawiał się on brakiem wschodów lub zamieraniem młodych siewek. Był on
często połączony z brakiem
wschodów wskutek innych
czynników m.in. wyczerpania
substancji pokarmowych długo kiełkujących ziarniaków.
Gdy problem braku wschodów dotykał większego obszaru, niestety dochodziło do
przesiewów.
Chłodny maj wpłynął na
spowolnienie rozwoju młodych roślin, co sprzyjało żerowaniu obecnej w całym kraju
ploniarki zbożówki. Owad ten
przyczynił się do uszkodzenia
tkanek, co z kolei wpłynęło
lokalnie na wzrost zagrożenia
ze strony pierwszej generacji
głowni guzowatej. Pierwsze
pokolenie tej choroby liczniej
wystąpiło na tych stanowiskach na których znajdował
się materiał infekcyjny grzyba
(w glebie, na resztkach pożniwnych kukurydzy), co dotknęło zwłaszcza plantacje
prowadzone w monokulturze lub położone tuż obok
ubiegłorocznych pól pokukurydzianych. Późniejszemu rozprzestrzenianiu
się patogena w łanie (czyli
drugiej i trzeciej generacji
choroby) zwykle sprzyjają
uszkodzenia powodowane
przez mszyce i wciornastki,
jednak te w 2017 roku wystąpiły w niewielkim nasileniu
w okresie wiosenno-letnim.
Owady te jednak na lokalnych
polach zastąpiło gradobicie,
które uszkadzając tkanki liści i kolb zwiększyło możliwość wniknięcia zarodników
grzybów do wnętrza roślin.
Procent roślin opanowanych
przez głownię guzowatą na
plantacjach monitorowanych
przez IOR w różnych regionach kraju był zmienny, od
ułamka do 17%.
Obok głowni guzowatej,
na niektórych plantacjach
(głównie prowadzonych
w monokulturze) pojedyncze rośliny opanował grzyb
odpowiedzialny za rozwój
głowni pylącej. Choroba ta
nie powodowała zagrożenia
dla wysokości plonów, ale
trzeba się liczyć, że zarodniki opadłe z porażonych
kolb i wiech mogą zachować

w glebie żywotność do 10 lat.
War unki pogodowe,
a zwłaszcza stosunkowo niewielka ilość opadów w okresie od czerwca do sierpnia,
duże wahania temperatur
oraz niewielka liczebność
mszyc i wciornastków nie
sprzyjały rozwojowi chorób
liści kukurydzy. Tylko na lokalnych plantacjach zdarzało
się obserwować do 50% roślin
z objawami porażenia drobną plamistością liści oraz do
20% porażonych przez żółtą
plamistość liści i rdzę kukurydzy, jednak stopień opanowania liści tymi chorobami
(a więc stopień ich uszkodzenia) był niewielki i nie miał
większego wpływu na dalszy
rozwój roślin i ich plonowanie.
Najważniejszymi chorobami kukurydzy mijającego
roku były fuzariozy: fuzarioza kolb oraz fuzarioza łodyg.
Jeszcze obserwacje z lipca
i sierpnia nie zapowiadały silnego wystąpienia tych chorób,
jednak późniejsze problemy
pogodowe, dodatkowo połączone z żerowaniem omacnicy
prosowianki i opóźnionymi
do końca listopada zbiorami
zmieniły tą sytuację. Na lokalnych plantacjach zdarzało
się, że nawet do 60% kolb i do
40% łodyg wykazywało objawy pojawu fuzarioz (głównie
na odmianach podatnych na
omacnicę i fuzariozy). Na pojedynczych kolbach nawet do
70% ziarniaków było pokryte grzybnią, w tym niektóre
wskutek wpierw oddania
wody, a następnie ponownego wzrostu wilgotności zaczęły porastać na roślinach.
Dodatkowo październikowy
pojaw orkanów przyczynił się
do zwiększonego wyłamywania się łodyg nadgniłych
wskutek rozwoju fuzariozy,
a także uszkodzonych przez
omacnicę prosowiankę. Ze
wstępnych informacji wynika, że lokalnie pojawiły się
problemy z mikotoksynami
podczas oddawania ziarna
do skupu. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że nie zawsze pojaw fuzariozy od razu
oznaczał obecność w plonie
mikotoksyn.
Z uwagi na dobiegający
końca rok 2017 warto także

wspomnieć, że po doświadczeniach z tegorocznego sezonu warto w okresie zimowym
dokonać rozeznania w doborze odmian do siewu na nowy
sezon. Będzie to ważne nie
tylko uwzględniając ryzyko
pojawu kolejnej chłodnej wiosny, ale także i zagrożeń ze
strony agrofagów oraz systemu uprawy jaki będzie realizowany. Na stanowiskach,
które będą prowadzone w monokulturze, a które były silnie
uszkodzone przez fuzariozy
oraz omacnicę prosowiankę,
konieczne będzie dobranie
do uprawy odmian mniej
podatnych na te agrofagi.
Dobierając odmianę do siewu i obserwując w bieżącym
roku pojaw na polu głowni
pylącej kukurydzy, to warto
na etapie zamawiania ziarna
siewnego, zlecić jego zaprawienie preparatem zarejestrowanym przeciwko zgorzeli
siewek oraz głowni guzowatej i pylącej (zawierającym
tritikonazol), zwłaszcza jeżeli
będzie prowadzona uprawa
w monokulturze lub w bezpośrednim sąsiedztwie pola
opanowanego przez głownię.
Ponieważ z powodu nadmiernego uwilgotnienia gleby nie wszędzie dało się po
zbiorze kukurydzy wjechać
z mulczerem oraz pługiem
na ścierniska kukurydziane,
stąd też będą to stanowiska na
których patogeny oraz szkodniki znajdą większą szansę na liczniejsze przeżycie.
Trzeba zatem będzie mieć na
uwadze, że wiosną zasadne
będzie pocięcie pozostałej na
polu słomy, czy to z użyciem
rozdrabniacza, czy też brony
talerzowej. Zabieg ten mechanicznie uszkodzi część zarodników przetrwalnikowych
patogenów, a także gąsienice
omacnicy prosowianki. Choć
orka wiosenna w okresie niedoborów wilgoci w glebie jest
coraz rzadziej stosowana, niemniej na takich polach będzie
musiała być wykonana z powodu braku takiej możliwości
w okresie jesienią.
Dr hab. inż. Paweł K.
Bereś, prof. nadzw.,
mgr inż. Łukasz Siekaniec,
mgr Michał Dziubek
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie

Drobna plamistość liści
(P. Bereś)

Głownia guzowata (P. Bereś)

Głownia pyląca kukurydzy
(P. Bereś)

Rdza kukurydzy (P. Bereś)

Zgorzel siewek (P. Bereś)

Żółta plamistość liści
(P. Bereś)
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Mechanizmy działania herbicydów
w kukurydzy cz. 3.
Aby skutecznie eliminować chwasty trzeba wiedzieć jak działają
substancje chwastobójcze.
W trzeciej a zarazem
ostatniej części cyklu artykułów omawiających
działanie substancji chwastobójczych wykorzystywanych w kukurydzy,
zaprezentowane zostały
herbicydy hamujące proces
tworzenia i funkcjonowania
mikrotubuli, zaburzające
powstawanie kwasów tłuszczowych o bardzo długich
łańcuchach oraz imitujące
działanie naturalnych hormonów roślinnych.
Inhibitory tworzenia
mikrotubuli – grupa K1
wg HRAC
Mikrotubule są strukturami pełniącymi wiele
istotnych funkcji w roślinach, m.in. nadają kształt
komórkom oraz uczestniczą
w podziałach komórkowych.
Herbicydem wykorzystywanym w kukurydzy, którego
działanie polega na hamowaniu powstawania oraz
funkcjonowania mikrotubuli
jest pendimetalina. Substancja ta znajduje zastosowanie
zarówno w przedwschodowej jak i wczesnej powschodowej ochronie plantacji.
Pobierana jest przez korzenie oraz części nadziemne
chwastów, następnie w bardzo ograniczonym stopniu
przemieszcza się w tkankach. Eliminuje wybrane
gatunki jedno- i dwuliścienne. Efektem działania
pendimetaliny zastosowanej
doglebowo jest zaburzenie
wzrostu kiełka oraz korzeni
zarodkowych, co sprawia,
że gatunki wrażliwe zazwyczaj obumierają już na etapie
kiełkowania i wschodów.
Inhibitory powstawania kwasów tłuszczowych o bardzo długich
łańcuchach – grupa K3
wg HRAC
Herbicydy zaklasyfikowane do grupy HRAC K3
blokują działanie niektórych
enzymów uczestniczących
w procesie syntezy kwasów

tłuszczowych, niezbędnych
przy produkcji wosków roślinnych. Woski m.in. chronią roślinę przed nadmierną
utratą wody, uszkodzeniami
fizycznymi i czynnikami chorobotwórczymi. Kiełkujące
rośliny pozbawione ochronnego działania wosków są
bardzo podatne na działanie czynników zewnętrznych i szybko zamierają. Do
ochrony kukurydzy obecnie
dostępnych jest kilka substancji zaliczanych do grupy
K3, są to: diemetenamid-P,
flufenacet, S-metolachlor
i petoksamid. Substancje te
działają systemicznie (jednak
dimetenamid-P w ograniczonym stopniu przemieszcza
się w roślinie), pobierane
są przede wszystkim przez
kiełkujące chwasty. Dimetenamid-P i petoksamid
zwalczają szereg gatunków
jedno- i dwuliściennych,
a flufenacet i S-metolachlor
głównie jednoliścienne.
Syntetyczne auksyny
(regulatory wzrostu) –
grupa HRAC O
Syntetyczne auksyny,
nazywane też regulatorami wzrostu, to grupa
herbicydów o działaniu
zbliżonym do działania
endogennych auksyn, naturalnych hormonów roślinnych. Auksyny wywierają
wpływ na przebieg wielu
istotnych procesów zachodzących w roślinach m.in.
stymulują lub hamują wzrost
wydłużeniowy komórek, regulują ukorzenianie i dojrzewanie owoców oraz
starzenie się roślin. Działanie herbicydów z grupy
syntetycznych auksyn polega na zaburzaniu równowagi hormonalnej roślin, co
uniemożliwia prawidłowy
wzrost i rozwój gatunków
wrażliwych. Pierwszymi objawami działania są
deformacje liści, później
zniekształceniu ulegają całe
pędy, następnie dochodzi

do zahamowania wzrostu.
W końcu uszkodzone zostają tkanki przewodzące
oraz błony komórkowe.
REKLAMA

Syntetyczne auksyny są
herbicydami działającymi
systemicznie, stosowanymi nalistnie na plantacjach

zachwaszczonych gatunkami dwuliściennymi. Do
ochrony kukurydzy aktualnie dostępne są 3 substancje
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z tej grupy: 2,4-D, dikamba
oraz fluroksypyr.
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Zagrożenia uprawy w monokulturze
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Wieloletnia monokultura ujemnie wpływa na zachwaszczenie, choroby,
szkodniki oraz plonowanie kukurydzy.

Typowa uprawa uproszczona - zachwaszczenie

Siew bezpośredni-plantacja kukurydzy

Uprawa mocno uproszczona - zachwaszczenie

Uprawa roli niezaprzeczalnie stanowi integralną
część agrotechniki, a jej bezpośredni wpływ na agrofitocenozę oraz plonowanie
rośliny uprawnej jest czynnikiem silnie kształtującym
występowanie agrofagów.
Niewątpliwie istotnym
czynnikiem, który bezpośrednio kształtuje agrofitocenozę a pośrednio wpływa
na plonowanie kukurydzy
są uproszczenia uprawowe
(w szczególności całkowite zaniechanie uprawy),
gdyż powodują najczęściej
zmianę warunków fizycznych, chemicznych czy
biologicznych, co w konsekwencji przekłada się
później na wzrost i plonowanie kukurydzy ale również

posiada bardzo duży wpływ
na rozwój samych agrofagów (chwastów, chorób
i szkodników).
Zachwaszczenie łanu
kukurydzy
Stosowanie różnego rodzaju uproszczeń uprawowych, np. uprawy
bezorkowej, a w szczególności siewu bezpośredniego w połączeniu z uprawą
roślin w monokulturze
(głównie wieloletniej), może
doprowadzić nie tylko do
zmiany ilościowej ale również jakościowej zbiorowisk
chwastów w agrofitocenozie
kukurydzy. Na miejsce zbiorowisk w których występuje
duża różnorodność (kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt gatunków), pojawiają się

bardzo uproszczone zbiorowiska chwastów, składające
się zaledwie z 2-3(5) gatunków dominujących. W warunkach uprawy bezpłużnej
czy siewu bezpośredniego,
następuje szybsze rozprzestrzenianie się gatunków
wieloletnich zarówno jedno
jak i dwuliściennych, przy
jednoczesnym ograniczaniu
gatunków rocznych krótkotrwałych. Szkodliwość
takich zbiorowisk, bardzo
często jest dużo większa
niż zbiorowiska złożonego z kilkunastu lub nawet
z kilkudziesięciu gatunków
chwastów. W tym przypadku o szkodliwości decyduje
nie liczba gatunków, lecz
łączna liczebność i całkowita biomasa chwastów
występujących w kukurydzy. Wieloletnia monokultura w połączeniu z siewem
bezpośrednim powoduje powstawanie bardzo dobrych
warunków do występowania gatunków chwastów
najlepiej przystosowanych, co w konsekwencji
bardzo często prowadzi
do wystąpienia zjawiska
określanego mianem „kompensacji uprawowej”
(nie mylić ze zjawiskiem
„kompensacji herbicydowej”, gdyż jest to całkowite
przeciwieństwo!!!).
Zjawisko „kompensacji uprawowej” chwastów,
polega na masowym pojawieniu się 1 lub 2-3 gatunków chwastów w łanie
kukurydzy oraz nielicznej grupy 3-5 gatunków

zwanych towarzyszącymi.
Bezpośrednia szkodliwość
gatunków dominujących
może polegać na intensywnym pobieraniu jednego z makroelementów np.
azotu (np. ślaz zaniedbany,
barszcz Sosnowskiego) lub
na wydzielaniu do środowiska toksycznych związków fitochemicznych, tj.
terpenoidów, laktonów (np.
bylica pospolita) czy triterpenów, saponin (np. nawłoć
późna, kanadyjska), które
mogą działać hamująco na
wzrost i rozwój kukurydzy. Ponadto szkodliwość
takich dominantów może
objawiać się jeszcze tym, że
oprócz istotnego obniżenia
plonowania (o 20-50%), powodują jeszcze utrudnienia
w mechanicznym zbiorze
kukurydzy (o 10-30%).
Najlepszym przykładem
obrazującym, jakie mogą
zajść zmiany w składzie
gatunkowym i ilościowym
chwastów jest plantacja
kukurydzy, prowadzona
w monokulturze z siewu
bezpośredniego. Kukurydza jest rośliną, która
w początkowym okresie
wzrostu, bardzo źle znosi
konkurencję ze strony chwastów. Najczęściej plantacja
kukurydzy jest zachwaszczana przez różne gatunki
chwastów zarówno jednoliścienne jak i dwuliścienne. Jednak coraz częstszym
problemem wynikającym
ze sposobu uprawy roli
braku zmianowania (wieloletnia monokultura) oraz

jednostronnego stosowania
s.cz. herbicydów (kompensacja herbicydowa, powstawanie odporności), stają się
gatunki chwastów wieloletnich, tj. mietlica olbrzymia,
trzcinnik piaskowy, ostrożeń polny, ślaz zaniedbany, nawłoć późna, nawłoć
kanadyjska, bylica pospolita, kielisznik zaroślowy,
trędownik bulwiasty, mniszek pospolity czy nawet pokrzywa zwyczajna i barszcz
Sosnowskiego. Strategia polegająca na przystosowaniu
się do rytmu rozwojowego
kukurydzy, uprawianej
w długoletniej monokulturze w systemie bezpłużnym
czy siewie bezpośrednim,
sprzyja przetrwaniu tych
gatunków chwastów, a często pozwala im na masowe
występowanie w kolejnych
latach uprawy kukurydzy.
W szczególności dotyczy to
gatunków wymienionych
powyżej, które posiadają
głęboki system korzeniowy oraz silnie rozbudowane
organy wegetatywne, tj. rozłogi podziemne i nadziemne,
kłącza, korzenie spichrzowe, bulwy i cebulki, które
pozwalają im przetrwać
niekorzystne warunki środowiskowe. Dlatego dobra
znajomość rytmu życiowego
tych uciążliwych chwastów
może uchronić plantatora
przed dużymi stratami
w plonowaniu i pozwoli
zastosować odpowiednie
metody czy środki zaradcze
w postaci np. herbicydów
selektywnych czy nieselektywnych, które szybko
i bezpiecznie dla rośliny
uprawnej ograniczą ich
występowanie na plantacji
kukurydzy.
Plonowanie kukurydzy
Wśród plantatorów panuje powszechna opinia,
że w przeciwieństwie do
zbóż, kukurydzę można
uprawiać w kilku czy nawet w kilkunastoletniej monokulturze bez większych
strat w plonie ziarna. Jednak
podobnie jak w przypadku
zbóż kłosowych (wyjątek

stanowi żyto ozime), uprawa
kukurydzy po sobie przez
dłuższy okres czasu, dodatkowo w połączeniu z daleko idącymi uproszczeniami
uprawowymi, niestety prowadzi do wzrostu presji ze
strony różnych agrofagów,
co oczywiście może przełożyć się negatywnie na plonowanie kukurydzy.
W pierwszych 1-3 latach
nie uwidacznia się spadek
plonowania, natomiast
w kolejnych 4-7 latach
(tzw. okres przejściowy)
stosowania systemów bezpłużnych, w szczególności
siewów bezpośrednich, następuje spadek plonowania
kukurydzy (o 10-30%) w porównaniu do systemów konwencjonalnych. Związane
jest to z reorganizacją cech
fizyko-chemicznych i biologicznych gleby. Jednak już
w kolejnych latach, następuje tzw. faza konsolidacji
w wyniku której obserwuje
się zwiększoną zawartość
resztek roślinnych i próchnicy oraz wzrost stopnia nasycenia kompleksu
sorpcyjnego jonami metali
o charakterze zasadowym
w wierzchniej warstwie
gleby. W wyniku kolejnych
kilkunastu lat uprawy (tzw.
faza zachowawcza, okres
powyżej 20 lat) następuje
zoptymalizowanie struktury i tekstury gleby, oraz
wytworzenie się w miarę
stabilnych warunków agrofitosocjologicznych, co może
przełożyć się na uzyskanie
zbliżonych plonów ziarna
w porównaniu z plonami
uzyskanymi w uprawie konwencjonalnej prowadzonej
w zamianowaniu.
Choroby grzybowe
Niestety wieloletnia monokultura w szczególności
w połączeniu z siewem
bezpośrednim to także jeden z czynników istotnie
wpływających na występowanie chorób grzybowych.
Przetrwalniki większości
grzybów zimują bowiem
w glebie lub w resztkach
pożniwnych kukurydzy.
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Głownia guzowata kukurydzy

Infekcja fuzarium

Dlatego przy długotrwałej monokulturze wzrasta
ryzyko skokowego pojawu
niektórych z nich. Dotyczy
to zwłaszcza grzybów patogenicznych, które są odpowiedzialne za rozwój
szczególnie groźnych chorób, tj. fuzariozy podstawy
łodyg i kolb. W szczególności te ostnie są bardzo
niebezpieczne, gdyż grzyby z rodzaju Fusarium,
wytwarzają mikotoksyny
(np. zearalenon), które są
bardzo niebezpieczne dla
zwierząt oraz ludzi. Plantatorzy, którzy decydują się
na monokulturę i uproszczenia uprawowe muszą
mieć świadomość, że niektóre stadia przetrwalnikowe grzybów znajdujące
się w glebie, zachowują
zdolności infekcje przez
okres kolejnych 1-3(5) lat.
Niechlubnym przykładem

może być grzyb Sphacelotheca reiliana, sprawca
głowni guzowatej kukurydzy, którego zarodniki
mogą przetrwać w glebie
nawet 10(15) lat, co niestety
bardzo utrudnia skuteczną
walkę z tą chorobą na polach
gdzie uprawia się kukurydzę w siewie bezpośrednim
i wieloletniej monokulturze.
Szkodniki
Kukurydza uprawiana
przez dłuższy okres w monokulturze również w większym stopniu narażona jest
na silniejsze uszkodzenia
spowodowane przez niektóre szkodniki. Monokultura, zwłaszcza połączona ze
skrajnymi uproszczeniami
w uprawie roli (siew bezpośredni), zwiększa ryzyko silniejszego uszkodzenia roślin
przez szkodniki glebowe,
np. drutowce czy pędraki,
których rozwój w glebie

przebiega od 3(5) do 4(5) lat.
Również w przypadku kolejnych dwóch szkodników,
tj. omacnicy prosowianki
i zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, występuje dodatnia korelacja,
związana z częstotliwością
ich pojawu a sposobem uprawy kukurydzy. Szkodliwość
gąsienic omacnicy prosowianki polega na wygryzaniu otworów w łodygach, co
skutkuje wyleganiem roślin
a w przypadku „dziurawienia” kolb ułatwia grzybom
z rodzaju Fusarium, zainfekowanie uziarnionej kolby
kukurydzy, przez co plon
ziarna może ulec redukcji
o 10-30%.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku larw
zachodniej kukurydzianej
stonki korzeniowej, które
pojawiają się od połowy
maja do początku sierpnia
i intensywnie żerują na najcieńszych korzeniach oraz
wewnątrz korzeni. Uszkodzenie korzeni prowadzi
do wylegania i deformacji
roślin kukurydzy, co mocno
utrudnia zbiór i przyczynia
się do strat w plonie ziarna,
sięgających nawet 30%.
Dlatego plantatorzy, którzy decydują się na monokulturę, zwłaszcza wieloletnią,
w powiązaniu z uproszczeniami uprawowymi muszą
mieć świadomość, że ten
system uprawy kukurydzy
niestety wymaga w dłuższej
perspektywie czasowej stosowania szeregu środków
wspomagająco-regenerujących. Należy sobie zadać pytanie, czy w takiej
sytuacji opłaca się zastąpić system płużny siewem
bezpośrednim i uprawiać
kukurydzę w wieloletniej
monokulturze? Zdając sobie również sprawę z faktu, że w przyszłości mogą
wystąpić poważne problemy w ograniczaniu szybko
rozprzestrzeniających się
agrofagów, co niestety związane będzie również z malejącym doborem niektórych
substancji czynnych zalecanych właśnie do ich ograniczania w łanie kukurydzy.
Odpowiedzi na to pytanie
musi udzielić sobie, każdy
plantator, który uprawia kukurydzę w naszym kraju.
dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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