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Święto Kukurydzy w Skrzelewie

Jak co roku od dwóch 
dekad Skrzelew stał się 
miejscem pielgrzymek 
plantatorów kukurydzy oraz 
firm, które oferują produk-
ty do jej uprawy. Wszyst-
ko to za sprawą Tadeusza 
Szymańczaka, który jest 
organizatorem i liderem 
tego wydarzenia.

Najważniejszymi punkta-
mi programu, jak co roku, 
były prezentacja poletek her-
bicydowych i nawozowych, 
wystawa sprzętu rolniczego 
i zbiór odmian kukurydzy na 
ziarno i kiszonkę z poletek 
demonstracyjnych. W takich 
okolicznościach przebiegała 
prezentacja firm z branży 
produkcji rolniczej, a obecne 
były wszystkie liczące się 
marki. Dużą dawkę facho-
wej wiedzy zaprezentowa-
li również ci, którzy wzięli 
udział w konkursie wiedzy 
rolniczej dla uczniów szkół 
rolniczych.

Nie mniej ważnym 
punktem programu było 
wręczenie nagród i pucha-
rów. Oprócz zwycięzców 
konkursu dla szkół, wrę-
czono odznaczenia resor-
towe, samorządowe oraz 
Puchary Raportu Rolnego. 
Te ostatnie trafiły do osób, 
firm i instytucji, których za-
sługi na rzecz rozwoju tech-
niki i technologii uprawy 
oraz hodowli kukurydzy 
w Polsce, są ponadprze-
ciętne. Spośród firm wy-
różniono takie marki jak: 
KWS, Oseva, Limagrain, 
BIN, Bayer i Procam. Wy-
różnione zostały też osoby 
zaangażowane w tworzenie 
odmian i wdrażanie ich do 

produkcji, jak: prof. Tade-
usz Michalski, prof. Józef 
Adamczyk, prof. Paweł Be-
reś, a także dr Piotr Ochocki 
i Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego - Tadeusz 
Szymańczak.

Tegoroczna susza skła-
niała rolników do dyskusji 
o plonach oraz o sposobach 
ich podniesienia. Równie 
często zdarzało słyszeć 
rozmowy o jakości ziarna 
i kiszonki. I o ile w tym, 
suchym roku, kukurydza 
ziarnowa raczej kłopotów 
nie przysparzała, to zrobie-
nie kiszonki z właściwą za-
wartością suchej masy było 
wyzwaniem.

Spośród wielu stoisk, jak 
zazwyczaj bywa, najwięk-
sze zainteresowanie budziły 
firmy maszynowe, ale i na 
stanowiskach instytucji pu-
blicznych prezentowano cie-
kawą i mało znaną rolnikom 
wiedzę.

Ciekawie i starannie 
przystrojone było stoisko 
COBORU, które akcentowa-
ło warzywa, będące specjal-
nością sąsiednich powiatów. 
Rarytasy jednak znajdowały 
się na stoisku IHAR, gdzie 
pokazując nasiona, zachę-
cano do uprawy starych, 
zapomnianych gatunków 
i odmian roślin: kukury-
dzy, fasoli, gryki, a także 
pszenic: samopszy, pła-
skurki i orkiszu. Te ostatnie 
charakteryzują się bardzo 
dużą odpornością na pato-
geny i kilkakrotnie wyższą 
– w porównaniu z pszenicą 
zwyczajną – ceną.

Alicja Szczypta

To były już XX Dni Kukurydzy 
województw mazowieckiego i 
łódzkiego.
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Wyższa renta socjalna
Kasa Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego in-
formuje, że w dniu 9 maja 
2018 r. Sejm RP uchwalił 
ustawę o zmianie ustawy 
o rencie socjalnej, która 
wprowadza zmianę kwoty 
renty socjalnej poprzez jej 
podwyższenie z 84% kwo-
ty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do 
pracy do 100% tej kwoty.

Zgodnie z tą ustawą renta 
socjalna wzrośnie z 865,03 zł 
do 1029,80 zł. Nowa regula-
cja wchodzi w życie z dniem 
1 września 2018 r., z mocą 
od dnia 1 czerwca 2018 r.

Renta socjalna przysługu-
je osobie pełnoletniej całko-
wicie niezdolnej do pracy 
z powodu naruszenia spraw-
ności organizmu, które po-
wstało przed ukończeniem 
18 roku życia lub w trakcie 
nauki w szkole lub w szkole 

wyższej – przed ukończe-
niem 25 roku życia albo 
w trakcie studiów dokto-
ranckich lub aspirantury 
naukowej.

W przypadku zbiegu 
uprawnień do renty so-
cjalnej z uprawnieniem 
do renty rodzinnej kwota 
renty socjalnej ulega takie-
mu obniżeniu, aby łączna 
kwota obu świadczeń nie 
przekraczała 200% kwoty 
najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności 
do pracy (2059,60 zł).

Kwota obniżonej renty so-
cjalnej nie może być niższa 
niż 10% kwoty najniższej 
renty z tytułu całkowi-
tej niezdolności do pracy 
(102,98 zł).

Prawo do renty socjalnej 
rozpatruje Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych na wnio-
sek osoby zainteresowanej. 

Niemniej w przypadku oso-
by, która jednocześnie upraw-
niona jest do renty socjalnej 
i do renty rodzinnej rolniczej 
ustalenia wysokości obu tych 
świadczeń i wypłaty renty 
socjalnej w zbiegu z rentą 
rodzinną rolniczą dokonuje 
Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego.

W związku z tym we wrze-
śniowych terminach płatno-
ści Kasa, z urzędu ponownie 
ustali wysokość renty so-
cjalnej wypłacanej w zbie-
gu z rentą rodzinną rolniczą 
i wypłaci stosowne wyrówna-
nie tej renty za okres od dnia 
1 czerwca 2018 r. do dnia 
31 sierpnia 2018 r.

O nowej kwocie renty so-
cjalnej zainteresowani zosta-
ną powiadomieni stosowną 
decyzją.

Źródło: KRIR

Koszty gospodarowania 
odpadami w rolnictwie

Na wstępie resort środo-
wiska wyjaśnił, że zgod-
nie z art. 22 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
992, z późn. zm.) koszty go-
spodarowania odpadami są 
ponoszone przez pierwot-
nego wytwórcę odpadów 
lub przez obecnego lub 
poprzedniego posiadacza 
odpadów. W przypadkach 
określonych w przepisach 
odrębnych koszty gospoda-
rowania odpadami ponosi 
producent produktu lub pod-
miot wprowadzający pro-
dukt na terytorium kraju, 
określony w tych przepi-
sach. Natomiast takie prze-
pisy nie zostały określone 

w odniesieniu do produktów 
typu folia wykorzystywana 
w rolnictwie.

W związku z powyższym 
resort poinformował, że rol-
nik będący wytwórcą od-
padów ma obowiązek na 
własny koszt zagospoda-
rować te odpady, np. przez 
zlecenie tych czynności 
podmiotowi posiadającemu 
odpowiednie zezwolenie.

Powyższy przepis funk-
cjonował w ustawie z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach od momentu jej wejścia 
w życie, natomiast popyt 
na odpady z folii w latach 
poprzednich spowodował, 
że bardzo często były one 
odbierane od wytwórców 

bezpłatnie. Nie dziwi więc 
zaniepokojenie wytwórców 
w związku z zaistniałą sy-
tuacją, natomiast przepisy 
w tym zakresie nie uległy 
zmianie.

Niemniej jednak, w Mi-
nisterstwie Środowiska jest 
świadomość zaistniałej sy-
tuacji oraz problemów, które 
z niej wynikają, w tym moż-
liwych ograniczeń w odbio-
rze odpadów danego rodzaju, 
również odpłatnie. Dlatego 
też sytuacja jest analizowa-
na pod kątem możliwości 
ewentualnego wprowadzenia 
rozwiązań prawnych ułatwia-
jących rolnikom zagospoda-
rowanie tych odpadów.

Źródło: KRIR

Ministerstwo Środowiska udzieliło odpowiedzi na 
wniosek KRIR z lipca 2018 r. w sprawie odpadów w 
postaci folii i sznurka rolniczego wytwarzanych w 
rolnictwie.

Rynek nasion kukurydzy

Zbiory kukurydzy na-
siennej dobiegają końca 
i F.N.P.S.M.S (Francuska 
Federacja Produkcji Na-
sion Kukurydzy i Sorgo) 
zapowiada, drugi z rzędu, 
spadek zapasów materia-
łu siewnego kukurydzy 
w Europie. Podczas gdy se-
zon 2017/18 odznaczał się 
zmnejszeniem powierzchni 
reprodukcji nasiennej w UE 
przy jednoczesnej stablizacji 

zapotrzebowania na rynku 
kukurydzy ziarnowej i ki-
szonkowej w roku 2018, za-
siewy kukurydzy nasiennej 
na zaopatrzenie rynku w roku 
2019 wzrosły o 7%.

Przy plonach materia-
łu siewnego na poziomie 
100% zakładanych celów, 
i pozytywnych tendencjach 
wzrostu powierzchni kuku-
rydzy kiszonkowej i ziar-
nowej w roku 2019, spadek 
zapasów będzie postępował.

Francja umocniła swoją po-
zycję lidera produkcji nasion 
kukurydzy, osiągając na po-
wierzchni 58 500 ha plony na 
poziomie 97% zakładanych 
celów, co dowodzi skutecz-
ności producentów w szcze-
gólnie trudnych warunkach 
klimatycznych bieżącego 
roku. Pozostali znaczący 
producenci nasion w Europie, 
z wyjątkiem Polski i Rosji, 
również uzyskali dobre plony, 

co powinno zagwarantować 
wystarczające zaopatrzenie 
rosnącego zapotrzebowania 
na dobrą genetykę.

W Europie Zachodniej 
z powodu trudności w zasie-
wie rzepaku i zbóż ozimych, 
rosną perspektywy dla ku-
kurydzy ziarnowej. Dodat-
kowo susza w 2018 roku 
spowodowała zmniejszenie 
zapasów paszowych w Eu-
ropie Północnej, potwier-
dzając prognozy wzrostu 
zasiewów kukurydzy ki-
szonkowej. Dzięki lepszej 
rentowności spodziewany 
jest wzrost powierzchni ku-
kurydzy w Rosji i Rumunii, 
wzrost na Ukrainie będzie 
kontynułowany dzięki ro-
snącemu eksportowi.

Źródło: Rzecznik 
prasowy F.N.P.S.M.S
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Dalsza stabilizacja.

Nie każdy dostanie 
100% pomocy

W odpowiedzi na wnio-
sek samorządu rolniczego 
w sprawie warunków wypła-
ty pomocy dla poszkodowa-
nych w wyniku tegorocznej 
suszy producentów rolnych, 
resort rolnictwa poinformo-
wał, że przepisy §13r rozpo-
rządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 stycznia 2015 r. 
w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. 

poz. 187 z późn. zm.) jedno-
znacznie stanowią, że pomoc 
dla producentów rolnych, 
w których gospodarstwie 
rolnym szkody w uprawach 
rolnych spowodowane wy-
stąpieniem w 2018 r. suszy 
lub powodzi, w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt, po-
mniejsza się o 50%, jeżeli 
w dniu wystąpienia szkód 
w uprawach rolnych co 
najmniej 50% powierzch-
ni upraw w gospodarstwie 

rolnym, z wyłączeniem łąk 
i pastwisk, nie było ubez-
pieczonych co najmniej od 
jednego z następujących 
ryzyk suszy, gradu, desz-
czu nawalnego, ujemnych 
skutków przezimowania, 
przymrozków wiosennych, 
powodzi, huraganu, pioru-
na, obsunięcia się ziemi lub 
lawiny w rozumieniu prze-
pisów o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich.

Źródło: KRIR

www.raportrolny.pl
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Dobre mleko z dobrej paszy
Podstawową paszą obję-

tościową stosowaną z ży-
wieniu bydła mlecznego 
i opasowego są kiszonki 
z kukurydzy. Od ich war-
tości pokarmowej i jakości 
zależą wyniki produkcyjne 
uzyskiwane przez hodow-
ców. Zgromadzony zapas 
zakiszonej kukurydzy po-
winien wystarczyć na rok 
żywienia zwierząt, a czasem 
nawet na dłużej.

Proces produkcji kiszon-
ki składa się z kilku nastę-
pujących po sobie etapów, 
z których każdy musi być 
wykonany z należytą sta-
rannością. Gwarantuje to 
uzyskanie kiszonki bardzo 
dobrej jakości i chętnie 
pobieranej przez zwierzę-
ta. Niestaranne wykona-
nie jakieś czynności lub 
popełnienie błędu przy 
produkcji kiszonki spra-
wia, że po otwarciu silosu 
czy pryzmy otrzymujemy 

niepełnowartościową paszę. 
Powoduje to konieczność 
zwiększania w dawkach 
pokarmowych drogich pasz 
treściwych.

Kiszonka może być prze-
chowywana dłuższy czas 
bez strat przy zapewnieniu 
warunków beztlenowych. 
Uzyskanie takich warunków 
zagwarantuje prawidłowe 
okrycie zakiszanej masy. Po 
uformowaniu pryzmy lub 
napełnieniu silosu zakiszaną 
kukurydzę najlepiej okryć 
dwoma warstwami folii. 
Pierwszą z tych warstw po-
winna stanowić cienka prze-
źroczysta folia o grubości 
40 µm, która dzięki swym 
właściwościom mocno przy-
lega do kiszonki i szczelnie 
ją okrywa i izoluje. Drugą 
warstwę powinna stanowić 
folia silosowa (o grubości 
co najmniej 150 µm), która 
spełnia zadanie ochronne.

Na koniec pozostaje już 

tylko położenie na folię 
opon, kostek słomy, war-
stwy piachu czy też worków 
napełnionych piaskiem lub 
żwirem. Celem tego zabie-
gu jest dociążenie ostatniej 
warstwy zakiszanego ma-
teriału oraz zabezpieczenie 
silosu czy pryzmy przed pta-
kami i innymi zwierzęta-
mi, które mogą uszkodzić 
okrywę kiszonki. Coraz 
częściej spotyka się także 
specjalne siatki ochronne, 
które podobnie jak opony 
zapobiegają uszkodzeniom 
folii przez zwierzęta. Dodat-
kowo stanowią też ochro-
nę przed gradem i silnym 
wiatrem oraz zapobiegają 
łopotaniu folii po otwarciu 
silosu. Siatki są obciążane 
podłużnymi workami ze 
żwirem lub piaskiem.

Bardzo ważna jest co-
dzienna kontrola stanu folii 
okrywającej silos czy pry-
zmę. Każde zauważone jej 

uszkodzenie powinno być 
natychmiast zaklejane moc-
ną taśmą. Na rynku dostępne 
są specjalne taśmy napraw-
cze do uszkodzeń folii ki-
szonkarskiej, odporne na 
warunki atmosferyczne. 
Warto więc łatać nawet 
najmniejsze uszkodzenia, 
również te spowodowane 
gradem. Jeżeli rozerwanie 
folii jest większe, warto 
kiszonkę w miejscu uszko-
dzenia spryskać przed za-
klejeniem taśmą kwasem 
propionowym, który zaha-
muje rozwój niepożądanej 
mikroflory.

Kiszonkę z pryzmy lub 
silosu należy wybierać z jed-
nego końca, odcinając piono-
wo od góry do dołu warstwę 
odpowiedniej grubości. Zimą 
należy dziennie jednorazowo 
wybierać warstwę kiszonki 
o grubości 10 – 15 cm, zaś 
latem 20 – 30 cm. Spełnienie 
tych warunków nie zawsze 

jest możliwe, bowiem wy-
miary silosu często nie są 
dostosowane do liczby zwie-
rząt znajdujących się w go-
spodarstwie. Wybierając 
kiszonkę odkrywamy folię 
tylko z takiej ilości, jaką jed-
norazowo wykorzystujemy 
do skarmiania. Pozostawio-
na ściana kiszonki powin-
na być gładka, utrudniając 
dostęp powietrza do stosu 
kiszonkowego. W okresie 
letnim można zabezpieczyć 
kiszonkę przed zagrzewa-
niem, spryskując jej czołową 
ścianę 3% roztworem kwasu 
propionowego czy benzoesa-
nu sodu, względnie innym 
inhibitorem pleśni i drożdży. 
Roztwór wnika w kiszonkę 
na głębokość 3 – 5 cm i ha-
muje rozwój grzybów i ple-
śni. Po spryskaniu dobrze 
jest okryć ścianę kiszonki 
folią w celu ograniczenia 
ulatniania się zastosowa-
nych preparatów.

Technika wybierania ki-
szonki ma zasadniczy wpływ 
na wnikanie powietrza 
w głąb stosu kiszonkowego. 
Zewnętrzna warstwa stosu 
powinna być równa, zbita, 
z nienaruszoną strukturą. 
Jej rozluźnienie powoduje 
wnikanie powietrza w głąb 
stosu kiszonkowego, czego 
konsekwencją będzie wtórna 
fermentacja. Dlatego do wy-
bierania kiszonki zaleca się 
stosować urządzenia wyci-
nające bloki – kostki lub wy-
bieraki frezowe. Wybieranie 
przy pomocy chwytaka wi-
dłowego powoduje, że trudno 
jest uzyskać gładką ścianę 
i zachować odpowiednią sze-
rokość wybieranej warstwy. 
Widły chwytaka powodują 
również rozluźnienie war-
stwy kiszonki, co ułatwia 
przenikanie powietrza w ze-
wnętrzne warstwy.

Dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy

Jak zapewnić dobrą jakość kiszonki z kukurydzy w czasie przechowywania i wybierania?

Nowa seria sieczkarni John Deere

Nowa seria 9000 zastę-
puje serię 8000 z szerokiem 
kanałem. Te sieczkarnie 
posiadały osiemsetmili-
metrowy kanał przepływu 
masy. Seria 9000 to 4 mo-
dele: 9600, 9700, 9800  
i 9900, a my stoimy obok 
tego ostatniego. Ma on 
990 KM, a napędzany jest 

silnikiem Liebherr. To jedna 
z najważniejszych cech, któ-
ra odróżnia ją od serii 8000.

Czemu Liebherr, a nie 
Cummins?

Silniki Liebherr cechują 
się bardzo wysokim momen-
tem obrotowym przy bardzo 
niskim zakresie obrotów, 
dzięki czemu możemy 

pracować z bardzo dużą 
wydajnością, z dużym ob-
ciążeniem, przy niskim spa-
laniu. Obroty znamionowe, 
czyli te, przy których mamy 
najwyższy moment obroto-
wy, to zaledwie 1400 obr/
min, a pojemność skokowa 
tego silnika to 24 litry.

Czyli przymierzając do 
średniej osobówki – około 
dwudziestokrotnie więcej. 
Czy jednak te 900 KM 
znajduje zastosowanie? 
Większość sieczkarni sa-
mojezdnych jest napędza-
nych silnikami o połowę 
mniejszymi...

Firma John Deere ob-
serwuje na rynku wzrost 
zainteresowania maszy-
nami z największego prze-
działu mocy. Największe 

gospodarstwa i usługodaw-
cy żądają tego typu modeli, 
bo dzięki nim są w stanie 
pracować bardzo wydajnie 
i ekonomicznie. Jedynym 
ograniczeniem dla ich wy-
dajności jest logistyka, która 
współpracuje z maszyną, 
tzn. odwóz i zagospoda-
rowanie sieczki na silosie. 
Klientami, którzy są targe-
tem tych modeli, są duże 
gospodarstwa, duże firmy 
usługowe i biogazownie, 
które mają bardzo duże 
silosy. Tylko przy takich 
założeniach użytkowanie 
dużych maszyn ma ekono-
miczne podstawy.

Gospodarstwa mniej-
sze, rodzinne, a nawet 
kilkusethektarowe nie 
będą więc się interesowały 

maszynami tej serii. Co 
by pan im zaproponował?

Polska jest bardzo zróż-
nicowanym krajem, więc 
pojęcie gospodarstwa duże-
go, rodzinnego, jest względ-
ne. Na wschodniej ścianie 
200-hektarowe gospodar-
stwo jest duże, ale na ścianie 
zachodniej byłoby to zale-
dwie średnie. Jeśli chodzi 
o tego typu gospodarstwa, 
to optymalnymi modelami 
są 8200 i 8300, w zależności 
od tego, z jakim przyrzą-
dem żniwnym rolnik chce 
pracować. Jeśli wystarcza 
heder 6-rzędowy, to mo-
del 8200 jest optymalny, 
a wówczas jesteśmy w stanie 
zbierać nawet 130 t mokrej 
masy, co w polskich warun-
kach jest bardzo dobrym 

wynikiem. Jednak wów-
czas już nawet logistyka 
może stanowić ograniczenie 
wydajności maszyny. Jeśli 
rolnik czy firma usługowa 
chce zbierać nieco więcej, 
to model 8300 z 13.5 litro-
wym silnikiem i 8-rzędo-
wym przyrządem żniwnym, 
będzie naprawdę urządze-
niem z potencjałem, który 
spełni pokładane nadzieje. 
Jest to zarazem najczęściej 
kupowany model w na-
szym kraju.

Alicja Szczypta

Nowy typoszereg sieczkarni samojezdnych marki John Deere, czyli 9000, to 
maszyny większe od znanej dotąd serii 8000. Czym się charakteryzują? Pytamy 
Dariusza Wilanowskiego, regionalnego kierownika sprzedaży.
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ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, www.anwil.pl

CANWIL 
z magnezem
 magnez spełnia liczne funkcje w budowie tkanek 

i przemianie materii w roślinie

 wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby 

 gwarantuje wysoki, doskonałej jakości plon

 może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb

 dobrze rozpuszczalny w wodzie, nie zakwasza gleby

CANWIL S 
z siarką
 siarka zwiększa efektywność nawożenia azotem

 wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby

 może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb

 wzrost zawartości białka, skrobi, cukru

 wzrost wytwarzania tłuszczu w roślinach oleistych
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[Dobra] kondycja polskiej 
hodowli kukurydzy

Redakcja Raportu Rol-
nego: - W ostatnich latach 
regularnie przybywa w kra-
jowym rejestrze odmian 
kukurydzy spod znaku 
HR Smolice, a lata 2015-
2017 były wręcz rekordowe 
pod tym względem?

Józef Adamczyk: - Tak, 
to prawda. W tych latach 
Hodowla Roślin Smolice 
zarejestrowała najwięcej 
nowych odmian spośród 
wszystkich firm ubiegają-
cych się o rejestrację odmian 
kukurydzy w Polsce. Są to 
efekty istotnych zmian, któ-
re zaszły u nas w hodowli. 
Można rzec, że teraz nasza 
krajowa hodowla dotrzy-
muje kroku zagranicznym 
hodowlom, a wyniki reje-
strowe poszczególnych od-
mian są na równi z plonem 
odmian innych firm, a w nie-
których przypadkach nawet 
je przewyższają.

R.R.: - Ciekawi jeste-
śmy tych zmian, które 
miały wpływ na efekty 
hodowlane…

J.A.: - Nie było innego 
wyjścia. Chcąc rejestro-
wać wciąż nowe odmiany 
i nie zostać w tyle za in-
nymi hodowlami musieli-
śmy je wdrożyć. Odmiany 
wzorcowe z każdym rokiem 
były bardziej wymagające, 
a żeby kandydat do reje-
stracji kwalifikował się do 
wpisu na krajową listę musi 
przebić w plonowaniu od-
miany wzorcowe. Wracając 
do wspomnianych zmian. 
Po pierwsze, została wdro-
żona jedna z najnowocze-
śniejszych obecnie metod 
hodowli - wytwarzania linii 
techniką podwojonych ha-
ploidów (linie DH), która 
wypiera w wielu progra-
mach hodowlanych metody 
klasyczne. Metody otrzy-
mywania linii DH pozwa-
lają na skrócenie procesu 
hodowlanego. Obecnie, 
przy zastosowaniu techni-
ki podwojonych haploidów, 

wyprowadzenie czystej linii 
trwa rok, a w tradycyjnej ho-
dowli zajmuje to około 6 lat. 
Cały czas optymalizujemy 
tę metodykę by zwiększyć 
efektywność otrzymywania 
nowych linii nie tylko w ku-
kurydzy, ale także w życie 
i pszenicy. Co więcej, jest to 
metoda znacznie tańsza od 
klasycznej metody hodowli.

Po drugie, współpraca 
z ośrodkami naukowo-ho-
dowlanymi praktycznie z ca-
łego świata. Kukurydza stała 
się pierwszą, można powie-
dzieć modelową rośliną, na 
której w sposób praktyczny 
wykorzystano genetyczne 
zjawisko heterozji, czyli 
bujności pierwszego poko-
lenia mieszańca (czyli tego 
wysianego u rolnika) uzy-
skanego po skrzyżowaniu 
maksymalnie oddalonych 
od siebie genetycznie form 
rodzicielskich. Dlatego, by 
odnaleźć odległe źródło ge-
netyczne dla nowych linii, 
wymieniamy materiały z in-
nymi hodowlami (odległość 
genetyczna ≠ odległość na 
globie). Kolejna rzecz to 
skracanie o połowę cyklu 
hodowlanego odmian. Już 
od około 15 lat każdego 
roku prowadzimy szkółki 
zimowe w Meksyku i Chile 
czyli tam, gdzie największe 
firmy hodowlane również 
prowadzą swoje szkółki. 
My dodatkowo od 2017 roku 
mamy także szkółkę w RPA. 
Dzięki szkółkom zimowym 
uzyskujemy 2 pokolenia 
materiałów hodowlanych 
w roku, a wyhodowanie 
nowej odmiany zajmuje 
nam 5-6 lat, a nie jak to 
było jeszcze do niedawna 
– 12 i więcej. Dzięki temu 
„wytrzymujemy” konku-
rencję zagranicznych firm 
i niezmiennie od wielu lat 
utrzymujemy pozycję krajo-
wego lidera w ilości sprze-
danych nasion kukurydzy.

R.R.: - Wspomniał Pan, 
że metoda podwojonych 

haploidów wypiera klasycz-
ne metody hodowli. Czy to 
oznacza, że nie będzie już 
trzeba chodzić w pole na 
obserwacje?

J.A.: - Obserwacje po-
lowe to podstawa. W tym 
kontekście zawsze cytuję 
moim młodszym kolegom 
fragment listu jednego 
z amerykańskich prekurso-
rów w hodowli kukurydzy: 
„Jak wiesz, ja zawsze inte-
resowałem się materiałem 
genetycznym najwyższej 
jakości bardziej niż meto-
dami jako takimi. Nic nie 
zastąpi człowieka, który 
może obserwować i żyć tak 
blisko swojego materiału, 
że jest w stanie rozpoznać 
na pierwszy rzut oka co jest 
w nim dobre”. I my jako ze-
spół hodowców cały czas to 
kultywujemy. Spędzamy na 
obserwacjach maksymal-
nie dużo czasu. Organizu-
jemy poletka doświadczalne 
w różnych rejonach Polski, 
na różnych stanowiskach. 
Można rzec, że rozkłada-
my odmiany na czynniki 
pierwsze po to, by zebrać 
o nich maksimum danych, 
jak zachowują się w różnych 
warunkach klimatu Polski, 
w różnych temperaturach , 
na różnych stanowiskach, 
w optymalnych oraz skraj-
nych warunkach (najwyższy 
plon wyselekcjonowanych 
odmian jest tutaj oczy-
wisty). Tylko obserwacje 
polowe pozwalają wybrać 
odmiany najdłużej zacho-
wujące zieloność liści oraz 
te, którym dobrze rozbudo-
wany system korzeniowy 
pozwala na wydajniejszą ab-
sorbcję wody, lepiej znosić 
okresowe jej niedobory czy 
przetrwać największe wi-
chury. Jesteśmy dalecy od 
tego, by przypisywać  zalety 
poszczególnych odmian do 
specjalnie nazwanych grup, 
jak to się coraz częściej 
zdarza w innych firmach 
hodowlanych. Cel takiego 

działania jest stricte mar-
ketingowy, by móc nasio-
na tych odmian sprzedawać 
drożej, a przecież biologia 
kukurydzy jest jednakowa 
w każdej hodowli.

R.R.: - W takim razie od 
kiedy te zmiany zaczęły 
przynosić efekty?

J.A.: - Przyjmujemy, że 
ta zupełnie nowa genetyka 
zawitała do nas w 2013 roku. 
Wtedy do rejestru wszedł 
Rosomak - pierwsza od-
miana uzyskana metodą po-
dwojonych haploidów, która 

w chwili obecnej wiedzie 
prym w produkcji nasiennej 
krajowych odmian kuku-
rydzy. W 2018 i 2017 roku 
tej odmiany było najwięcej 
w produkcji nasiennej w Pol-
sce (w 2016 plasowała się 
jeszcze na 2. miejscu).

R.R.: - Wspomniał Pan 
też, że HR Smolice od wielu 
lat utrzymuje pozycję krajo-
wego lidera pod względem 
ilości sprzedanych nasion 
kukurydzy. Przy tak sil-
nej konkurencji nie jest to 
z pewnością łatwe, ale Wam 

się to jakoś udaje?
J.A.: - Myślę, że duży 

wpływ ma to, że od daw-
na jesteśmy wierni zasadzie 
„wysoka jakość w umiar-
kowanej cenie”. Jeśli cho-
dzi o poprawę jakości, to 
jest to proces permanentny. 
Niedawno została urucho-
miona kolejna suszarnia 
do nasion, która daje nam 
większą przepustowość 
w suszeniu, dzięki czemu 
nasiona możemy zebrać 
dużo wcześniej, uciekając 
tym samym przed różnego 

Rozmowa z prof. dr. hab. Józefem Adamczykiem, kierownikiem działu hodowli 
kukurydzy HR Smolice.

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y
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rodzaju patogenami. W pla-
nach jest już poszerzenie 
parku maszynowego do 
ogławiania wiech. Tu nie ma 
kompromisów. Z chętnymi 
do ręcznej pracy z roku na 
rok robi się coraz gorzej, 
a żeby zachować czystość 
genetyczną trzeba to zrobić 
na czas. Zmusza nas do tego 
też stale powiększający się 
areał zasiewów kukurydzy, 
ale w tym przypadku to na-
leżałoby wręcz życzyć sobie 
takich problemów. Bardzo 
nas to cieszy, tym bardziej 
że konkurencja zagra-
niczna jest bardzo mocna. 
Najbardziej jednak raduje 
fakt powracających rolni-
ków, którzy po serii prób 
i testów porównawczych 
u siebie na polach powrotnie 
decydują się na odmiany ro-
dzimej hodowli, przy czym 
dzieje się to bez sprzedaży 

premiowanej czy gratisów, 
których koszt jest skalkulo-
wany w cenie nasion. Niech 
rolnik sam zdecyduje, jak 
spożytkuje swoje zyski.

Dodam, że w coraz więk-
szym stopniu zauważają to 
zagraniczne firmy dystry-
bucyjne, ponieważ sprze-
daż polskich odmian poza 
granicami kraju ciągle się 
rozwija, szczególnie w kon-
tekście nowej genetyki 
odmian, ponieważ coraz 
częściej zagraniczne fir-
my hodowlane organizują 
u siebie własną produkcję 
naszych odmian. Obecnie 
od 10% do 15% wszyst-
kich plantacji nasiennych 
odmian z HR Smolice jest 
zlokalizowanych za granicą 
z przeznaczeniem na tam-
tejsze rynki. Ciekawostką 
jest, że w tym roku nasza 
najwcześniejsza odmiana 

Wilga po raz pierwszy 
została wysiana w Fin-
landii. Ponadto, od przy-
szłego sezonu już druga 
z naszych odmian będzie 
sprzedawana w wyłącznej 
ofercie zagranicznej firmy 
hodowlanej pod ich własną 
marką. Które to odmiany 
to już pozostanie tajemnicą 
handlową. Uważam, że to 
bardzo mocny argument, 
który uwiarygadnia wartość 
nowej genetyki w polskich 
odmianach kukurydzy.

R.R.: - Reasumując, pol-
ska hodowla kukurydzy cały 
czas się rozwija…

J.A.: - Tak uważam. Jest 
wręcz odwrotna sytuacja 
do czarnego scenariusza 
sceptyków, którzy przepo-
wiadali rychły koniec kra-
jowej hodowli kukurydzy 
po akcesji Polski do UE. 
Mimo znaczącego wzrostu 

areału uprawy kukurydzy 
(od 2012r. powyżej 1 mln 
ha), udział polskiej hodowli 
w krajowym rynku nasien-
nym nie obniżył się, a na 
konkurencję zewnętrzną 
odpowiedziano rejestracją 
polskich odmian za gra-
nicą – łącznie 25 odmian 
w 8 krajach. Wysoki i stabil-
ny udział polskich odmian 
w rynku nasiennym kuku-
rydzy należy postrzegać nie 
tylko w kontekście bezpie-
czeństwa żywnościowego 
kraju, ale również w wy-
miarze ekonomicznym, jako 
dający znaczące oszczędno-
ści polskim rolnikom dzięki 
możliwości zakupu dobrej 
jakości, ale wyraźnie tań-
szych nasion. Ważne jest 
również to, że corocznie 
są wprowadzane na ry-
nek nowe odmiany o po-
prawionych parametrach 

ilościowych i jakościowych.
R.R.: - Na koniec popro-

szę jeszcze o rekomendację 
odmian. Przebieg pogody 
w ostatnich latach był na-
prawdę różny.

J.A.: - Na początku oczy-
wiście należy odpowiedzieć 
sobie na pytanie o kierunek 
użytkowania: ziarno czy 
kiszonka i dopiero pośród 
odmian przeznaczonych do 
tego kierunku, kontynuować 
poszukiwania. Kolejnym 
krokiem jest ustalenie wcze-
sności. Jak dotąd, uwzględ-
niając pogodę w ostatnich 
latach, w naszym klimacie 
zdecydowanie lepiej wypa-
dają odmiany wcześniejsze 
o ziarnie flint lub flint x dent 
niż późne denty. Linie dent 
wnoszą do mieszańców po-
tencjał plonowania, lecz są 
z reguły późniejsze. Linie 
flint uwcześniają odmiany 
mieszańcowe i wnoszą do 
nich cechę tzw. wczesnego 
wigoru, czyli zdolność roz-
woju w mniej korzystnych 
warunkach termicznych 
w okresie wiosennym. Upra-
wa czystych dentów w Pol-
sce jest obarczona dużym 
ryzykiem. Są to odmiany 
przeznaczone do uprawy 
w warunkach bardziej ko-
rzystnych pod względem 
termicznym, w krajach Eu-
ropy Południowej. Dobiera-
jąc odmianę warto zwrócić 
uwagę, czy odmiana jest 
typu pojedynczego (ang. sin-
gle cross – SC) czy trójlinio-
wego (ang. three way cross 
– TC). Zaletą mieszańców 
pojedynczych jest większe 
wyrównanie morfologiczne 
roslin. Mieszańce trójlinio-
we są lepiej dostosowane do 

gorszych warunków upra-
wy. Produkcja nasion mie-
szańców pojedynczych jest 
mniej wydajna i trudniejsza, 
dlatego ceny nasion są na 
ogół wyższe niż mieszań-
ców trójliniowych. Dlaczego 
tak? W amerykańskim pa-
sie uprawy kukurydzy (ang. 
US Corn Belt) są uprawia-
ne odmiany o liczbie FAO 
400 – 700 i z tak późnych 
materiałów można wyho-
dować wysokoplenne linie 
wsobne (rodzicielskie). Jest 
to zdecydowanie trudniej-
sze, o ile w ogóle możliwe 
w przypadku materiałów 
wczesnych, odpowiednich 
do uprawy w naszej strefie 
klimatycznej. W tym wy-
padku optymalnym rozwią-
zaniem, tak dla rolników jak 
i dla producentów nasion, 
okazało się wprowadzenie 
do praktyki rolniczej od-
mian mieszańcowych trójli-
niowych. Widać to także po 
ilości odmian trójliniowych 
w ofertach europejskich 
firm hodowlanych. Rolni-
cy dostali wysokoplenne 
odmiany, bardzo dobrze 
dostosowane do konkret-
nych warunków glebowo 
klimatycznych, a producenci 
nasion mogli je wyproduko-
wać po relatywnie niskich 
kosztach. Wyniki wielolet-
nich, ścisłych doświadczeń 
rejestrowych i porejestro-
wych wskazują, że wśród 
najwyżej plonujących od-
mian są zarówno mieszańce 
pojedyncze jak i trójliniowe. 
Odmiany mieszańcowe po-
jedyncze wykazują pewną 
przewagę marketingową, 
wynikającą z idealnego wy-
równania łanu roślin. Ale 
i ta cecha została wyraźnie 
poprawiona w odmianach 
trójliniowych nowej gene-
racji, gdzie formą mateczną 
jest mieszaniec pojedynczy 
utworzony z 2 blisko ze 
sobą spokrewnionych linii 
. W produkcji nasiennej tego 
typu odmian uzyskuje się 
wyraźnie wyższy plon na-
sion, a w pokoleniu użyt-
kowym F1 bardzo dobre 
wyrównanie roślin.

R.R.: - Bardzo dziękuję 
za rozmowę.

J.A.: - Ja również dzię-
kuję. Korzystając z okazji 
chciałbym zachęcić do wy-
próbowania zupełnie nowej 
genetyki polskich odmian 
kukurydzy, bo „cudze chwa-
limy, swego nie znamy”.
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Ocena zdrowotności kukurydzy 

Szczególnie dała o sobie 
znać susza, która pojawiła 
się od maja i towarzyszyła 
roślinom w wielu regionach 
aż do momentu zbioru plonu. 
Ponadto rok ten cechował się 
bardzo wysokimi tempera-
turami w okresie lata, które 
określane były przez meteoro-
logów jako rekordowe w histo-
rii prowadzonych obserwacji 
w Polsce. Nie można również 
pominąć lokalnego pojawu 
innych ekstremalnych zja-
wisk pogodowych, jak trąb 
powietrznych, nawałnic, 
miejscowych podtopień po 
ulewach, czy też gradobić. 
Wszystkie te czynniki miały 
istotny wpływ na prowadzo-
ną produkcję roślinną, w tym 
uprawę kukurydzy. W niektó-
rych przypadkach, zwłaszcza 
w środkowej części kraju, po-
goda wymusiła zmianę kie-
runku produkcji kukurydzy 
z ziarnowej na kiszonkową. 
Czynniki meteorologiczne 
miały także wpływ na orga-
nizmy szkodliwe występujące 
na polach kukurydzy. W ni-
niejszym artykule zostaną 
przedstawione najważniejsze 
obserwacje na temat występo-
wania i szkodliwości chorób 
i szkodników kukurydzy od 
wiosny do jesieni.

S i e w y  k u k u r yd z y 
w 2018 roku, poza wyjątka-
mi, zaczynały się zwykle od 
drugiej połowy kwietnia w re-
jonach południowych i trwały 
do połowy maja w części pół-
nocnej kraju. Koniec kwiet-
nia i połowa maja nie należały 
jednak do ciepłych, stąd też 
początkowy wzrost roślin był 
ograniczony. Powolne kieł-
kowanie wskutek chłodów 
(a także pogłębiającego się 
deficytu wody w glebie od 
maja) było jednym z czyn-
ników zwiększających szko-
dliwość gatunków żerujących 

w glebie. Na lokalnych plan-
tacjach pojawiła się śmietka 
kiełkówka, a także drutowce 
i pędraki wyjadające miękkie 
ziarniaki oraz uszkadzające 
siewki. Ich większa szkodli-
wość ograniczała się jednak 
tylko do lokalnych upraw 
i miała charakter placowy. Na 
niektórych plantacjach pojawi-
ły się ptaki i dziki wyjadające 
wysiane ziarniaki oraz wyry-
wające siewki. W bieżącym 
roku podobnie jak w minio-
nym sezonie w kilku przy-
padkach zgłaszano problem 
braku wschodów kukurydzy 
na skutek zniszczenia ziarnia-
ków przez wije. Jest to jeszcze 
ciągle zbyt mało poznane za-
gadnienie, stąd trudno wska-
zać czy same z siebie zaczęły 
uszkadzać kiełkujące ziarno, 
czy też pojawiły się w nich 
jako następczy efekt uszko-
dzenia przez inne czynniki 
np. zgorzel siewek, czy też 
szkodniki glebowe.

Spowolniony wzrost roślin 
wiosną wykorzystała ploniar-
ka zbożówka, która uszkadza-
ła zwykle do 15-20% roślin, 
niemniej lokalnie opanowy-
wała ponad 40% roślin, co jest 
wysoką szkodliwością. Naj-
częściej spotykanymi uszko-
dzeniami powodowanymi 
przez ten gatunek były lekkie 
nadżerki na młodych liściach, 
które choć nie miały dużego 
wpływu na plon, to były 
bramą przez którą do roślin 
wnikały patogeny, zwłaszcza 
sprawca głowni guzowatej. 
Żerowaniu ploniarki zbożówki 
w czasie, gdy rośliny miały 
5-8 liści na południu kraju to-
warzyszył bardzo liczny nalot 
chrząszczy pchełkowatych, 
zwłaszcza pchełki falistosmu-
giej i pchełki smużkowanej. 
Owady te wykorzystały wy-
sokie temperatury i suszę, 
stąd gromadnie żerowały na 

liściach wyjadając w nich 
skórkę górną i miękisz, przez 
co zasychała i wykruszała się 
skórka dolna. Na niektórych 
polach nalot pchełek był bar-
dzo liczny a ich żerowanie po-
wodowało silne uszkodzenia 
liści, czego do tej pory nie 
obserwowano. W między 
czasie na roślinach rozwija-
jących pierwszych kilka liści 
można było spotkać gąsienice 
zwójkówek, błyszczki jarzy-
nówki, a także skrzypionki, 
pienika śliniankę. W póź-
niejszym okresie pojawiały 
się także inne gatunki mniej 
znane, jak choćby wieczer-
nica szczawiówka, pasikonik 
zielony (jego liczebność wzra-
sta), zmieniki, skoczki, lednica 
zbożowa, żółwinek zbożowy, 
wtyk straszyk i inne.

Rok 2018 upływa także jako 
sezon rekordów pod kątem 
pojawu niektórych gatun-
ków szkodników. Najbardziej 
zaskakującym wydarzeniem 
był pojaw chrząszczy ston-
ki kukurydzianej na polach 
kukurydzy m.in. na Podkar-
paciu od 23 czerwca. Nigdy 
się to jeszcze nie zdarzyło 
w niemal 13-letniej historii 
występowania tego szkodnika 

w Polsce. Tak wczesny pojaw 
chrząszczy na roślinach jest 
charakterystyczny dla cieplej-
szych regionów Europy m.in. 
dla Węgier. Okazuje się jed-
nak, że tegoroczne warunki 
termiczne miały bardzo duży 
wpływ na przyspieszenie roz-
woju larw stonki. Poruszając 
problem stonki należy również 
wskazać, że jest to coraz po-
wszechniej występujący szko-
dnik kukurydzy. Nie jest już 
żadną tajemnicą, że na polach 
prowadzonych w wieloletniej 
monokulturze występują już 
typowe uszkodzenia powodo-
wane przez larwy tj. placowe 
wyleganie roślin. Sygnały pły-
nące z południa kraju mówią 
już, że na niektórych planta-
cjach wylega od kilku do na-
wet kilkudziesięciu hektarów 
z powodu dużej liczebności 
larw w glebie. Z dużą szko-
dliwością larw na monokultu-
rach kukurydzy spotkano się 
choćby na Podkarpaciu, Ślą-
sku i Dolnym Śląsku. Problem 
rosnącej stonki kukurydzianej 
będzie narastał, zwłaszcza, że 
nie ma obecnie zarejestrowa-
nego żadnego insektycydu do 
zwalczania larw na monokul-
turach. O tym, że stonki jest 

coraz więcej na polach świad-
czy także fakt, że bez proble-
mu obserwuje się już latające 
w łanie owady, ich żerowanie 
po kilka lub nawet kilkana-
ście sztuk na kolbach, w tym 
objawy żerowania w postaci 
przegryzionych znamion, wy-
jedzonych ziarniaków z czub-
ka kolb i uszkodzonych liści. 
Na niektórych polach w cią-
gu jednej nocy odławiano do 
pułapek feromonowych po 
kilka tysięcy chrząszczy, co 
pokazuje, że problem zaczyna 
przybierać na sile. Dodatko-
wo chrząszcze stonki migrują 
z niechronionych chemicznie 
pól kukurydzy na inne uprawy 
m.in. pola warzywne, gdzie 
uszkadzają choćby kwiaty dy-
niowatych np. ogórków, dyni, 
cukinii itd. Owad stopniowo 
staje się przez to także szko-
dnikiem roślin ogrodniczych.

Kolejnym zaskoczeniem 
roku 2018 jest omacnica pro-
sowianka. Po raz pierwszy 
w historii monitorowania tego 
szkodnika w Polsce tj. niemal 
70 lat, owad pojawił się bezpo-
średnio w pierwszych dniach 
czerwca (3 czerwca). Jest to 
kolejny dowód, że warunki 
termiczne jak są sprzyjające 
dla gatunków ciepłolubnych 
to mogą modyfikować termi-
ny ich pojawu. Niestety ma to 
swoje konsekwencje w termi-
nach optymalnego zwalcza-
nia szkodnika jakie zostały 
wypracowane na podstawie 
wieloletnich badań – zajdzie 
konieczność ich modyfikacji 
jeżeli zjawisko będzie się po-
wtarzać i przybierać na sile. 
Pomimo wczesnego pojawu 
omacnicy prosowianki, któ-
re wróżyło wręcz wysoką 
jej szkodliwość nie stało się 
tak. Susza jaka dotknęła wiele 
regionów spowodowała, że 
samice niechętnie składały 
swoje jaja na roślinach o ob-
niżonym turgorze tkanek. To 
z kolei spowodowało, że na-
silenie pojawu i sama szko-
dliwość gąsienic na wielu 
plantacjach były niższe niż 
w 2017 roku. To zasadniczo 
dobra wiadomość na plan-
tatorów gdyby nie fakt, że 
susza sama w sobie spowo-
dowała poważne uszkodze-
nia roślin i spadek plonów. 

Część plantacji prowadzona 
początkowo w kierunku ziar-
nowym wskutek suszy musiała 
zostać zebrana na kiszonkę. 
Na podstawie obserwacji 
wykonywanych w różnych 
regionach kraju dotkniętych 
przez suszę dało się zaobser-
wować, że na takich polach 
omacnica uszkadzała zwykle 
od kilku do 30-40% roślin, 
nawet w regionach, w których 
dotychczas jej szkodliwość 
była bardzo wysoka. Niestety, 
ale nie wszędzie jednak omac-
nica prosowianka odpuściła 
plantatorom. Na plantacjach 
mniej dotkniętych przez su-
szę (zwłaszcza położonych 
na południu kraju) gąsienice 
lokalnie uszkodziły nawet do 
80% roślin. O takiej sytuacji 
zadecydowały jednak lokalne 
warunki glebowo-klimatycz-
ne, w tym inne czynniki np. 
odmianowe. Kolejnym za-
obserwowanym zjawiskiem 
było najprawdopodobniej 
pojawienie się drugiego po-
kolenia szkodnika. Bez badań 
genetycznych nie da się tego 
udowodnić, niemniej już sam 
fakt stwierdzania we wrześniu 
i październiku gąsienic w dru-
gim stadium rozwojowym jest 
wskazówką, że coś musiało 
się wydarzyć. Albo jest to 
efekt bardzo późnego wylotu 
szkodnika z poczwarek, albo 
pojaw rasy dwupokoleniowej 
omacnicy, która u zachodnich 
sąsiadów coraz bardziej do-
minuje i wypiera rasę jedno-
pokoleniową z którą obecnie 
w Polsce mamy do czynienia.  
Ryzyko migracji i zadomowie-
nia się dwupokoleniowej rasy 
omacnicy z Niemiec do Polski 
jest bardzo duże i należy już 
brać to pod uwagę.

Spośród innych szkodni-
ków kukurydzy, w 2018 roku 

Sezon wegetacyjny kukurydzy 2018 to jeden z najtrudniejszych w ostatnich latach.

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. IOR-PIB 

IOR – PIB, Terenowa Stacja 
Doświadczalna w Rzeszowie 
Polski Związek Producentów 

Kukurydzy w Poznaniu

Chrząszcz stonki kukurydzianej (P. Bereś) Drobna plamistość liści (P. Bereś)

Drutowiec (P. Bereś)

Głownia guzowata (P. Bereś)
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zaobserwowano bardzo liczny 
pojaw w południowej i środko-
wej Polsce przędziorka chmie-
lowca. Pajęczak ten lokalnie 
zasiedlał do 100% roślin, 
a jego żerowanie pod spodem 
blaszek liściowych potęgowa-
ło stres suszy. Przędziorek 
chmielowiec jest kolejnym 
przykładem, jak bardzo pogo-
da wpływa na to, jakie gatunki 
szkodliwe zaczynają zyski-
wać na znaczeniu. Należy 
mieć nadzieję, że liczebność 
i szkodliwość tego gatunku 
nie będzie wzrastała.

Upalny i suchy rok 
2018 przyniósł także pojaw 
w Polsce słonecznicy orę-
żówki. Jej gąsienice spoty-
kano na kolbach zwłaszcza 
na południu kraju, niemniej 
pomimo wysokich temperatur 
nalot szkodnika był niższy niż 
można było się spodziewać, co 
jest w tym przypadku dobrą 
informacją. Lokalnie obser-
wowano większą liczebność 
urazka kukurydzianego wy-
jadającego ziarniaki z kolb, 
niemniej na plantacjach do-
tkniętych niedoborem wody, 
ziarno szybko dosychało, stąd 
owad nie występował tam licz-
nie. Obserwowano natomiast 
jego migracje np. na warzyw-
niaki i do sadów, gdzie szukał 
pożywienia. Takie szkodni-
ki jak mszyce i wciornastki 
na plantacjach dotkniętych 
przez suszę nie miały dobrych 
warunków do rozwoju, stąd 
nie stanowiły problemu. Na 
plantacjach mniej dotkniętych 
niedoborem wody mszyce nie 
stanowiły większego zagro-
żenia w okresie w którym za-
zwyczaj licznie się pojawiają 
tj. w lipcu, ale odnotowano za 
to, że liczniej się uaktywniły 
dopiero we wrześniu i paź-
dzierniku, a to ma o tyle duże 

znaczenie, że z kukurydzy mi-
grują wówczas na inne rośliny, 
w tym na zboża ozime. Tam 
gdzie rośliny kukurydzy do-
brze się rozwijały w okresie 
lipca wiele z nich było silnie 
opanowanych przez wciornast-
ki, które razem z przędzior-
kiem wysysały soki z tkanek. 
Wciornastki to szkodniki, któ-
re w ostatnich latach zaczynają 
coraz liczniej się pojawiać, co 
zapewne wynika z warunków 
pogodowych.

W odniesieniu do chorób 
kukurydzy w bieżącym roku 
na niektórych plantacjach po-
jawił się problem ze zgorzelą 
siewek, która przerzedzała ob-
sadę roślin. Problem ten był 
jednak lokalny. Wiosną na po-
lach na których liczniej poja-
wiła się ploniarka zbożówka 
obserwowano niekiedy pojaw 
pierwszej generacji głowni gu-
zowatej, jednak zwykle nie 
dochodziło do silnej infekcji 
roślin. Głownia guzowata uak-
tywniła się na większą skalę 
dopiero od lipca, co w dużej 
mierze było spowodowane 
uszkodzeniami tkanek na 
skutek spadku turgoru oraz 
silnego promieniowania sło-
necznego. W tym to czasie 
lokalnie do 40-60, a spora-
dycznie nawet do 100% ro-
ślin na plantacjach w różnych 
regionach kraju wykazywało 
większe bądź mniejsze objawy 
porażenia w postaci narośli na 
wiechach, kolbach i łodygach. 
Na niektórych plantacjach za-
uważono również niewielkie 
nasilenie głowni pylącej kuku-
rydzy – były to głównie pola 
prowadzone w monokulturze. 
Choroby liści kukurydzy takie 
jak żółta i drobna plamistość 
oraz rdza kukurydzy nie miały 
w tym roku dobrych warun-
ków do infekcji roślin, stąd 
nie stanowiły dużego zagro-
żenia. Liczniej pojawiła się 
tylko drobna plamistość liści 
opanowując lokalnie nawet do 
40-60% roślin, ale mimo ta-
kiej powszechności występo-
wania sam stopień porażenia 
blaszek liściowych (czyli pro-
cent zniszczenia tkanki liścia) 

był niewielki, stąd choroba nie 
zagrażała poważnie procesom 
asymilacyjnym.

Tegoroczne warunki po-
godowe początkowo nie 
sprzyjały pojawowi dwóch 
najgroźniejszych chorób ku-
kurydzy tj. fuzariozie kolb oraz 
fuzariozie łodyg, niemniej od 
września wraz ze wzrostem 
wilgotności (nawet rosa wy-
starczyła) zaczęły się uaktyw-
niać. W skali kraju porażenie 
fuzariozami nie było wysokie, 
co było skutkiem suszy, nie-
mniej lokalnie grzyby zaczęły 
szybciej się rozwijać z chwilą 
wzrostu wilgotności, stanowiąc 

bezpośrednie zagrożenie dla 
plonów i ich jakości. Silniej 
opanowywały zwłaszcza rośli-
ny uprzednio uszkodzone przez 
szkodniki, głównie omacnicę 
prosowiankę. Fuzariozy na po-
łudniu kraju na wizytowanych 
plantacjach opanowały zwykle 
do 20-50% kolb i do 30% ło-
dyg, przy czym stopień pora-
żenia roślin nie był wysoki. Ma 
to już swoje odzwierciedlenie 
w jakości plonu ziarna, które 
w większości przypadków nie 
zawierało mikotoksyn powy-
żej dopuszczalnych poziomów, 
poza oczywiście lokalnymi 
wyjątkami.

Głownia pyląca kukurydzy 
(P. Bereś)

Kolba uszkodzona przez 
omacnicę i porażona przez 
fuzariozę (P. Bereś)

Larwa stonki kukurydzianej (P. Bereś)

Mszyca (P. Bereś)

Omacnica prosowianka (P. Bereś)

Przędziorek chmielowiec i jego jaja (P. Bereś)

Rdza kukurydzy (P. Bereś)

Urazek kukurydziany (P. Bereś)

Zgorzel siewk (P. Bereś)

R E K L A M A
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Odmiany kukurydzy, 
które warto wykorzystać

Firma Agro Seed Sp. z o.o. 
proponuje państwu do sie-
wu sprawdzone odmiany 
kukurydzy, przetestowane 
w Stacjach Doświadczal-
nych i gospodarstwach 
produkcyjnych.

Odmiany zarejestrowane 
przez Węgierskich Hodow-
ców, prowadzących wielo-
letnie doświadczenia i prace 
hodowlane w wielu rejonach 
Świata. Prace hodowlane 
ukierunkowane na uzyska-
nie najlepszych cech, na róż-
ne 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 pół-
nocnej z powodzeniem mogą 
być uprawiane na kiszon-
kę, 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 ki-
szonkę /TK 202/.

Odmiany posiadają wyso-
ką tolerancję na stres chło-
dów wiosennych, co zostało 
potwierdzone w warunkach 
trudnej wiosny 2017 roku po-
przez bardzo dobre wscho-
dy i wigor, oraz widoczny 
brak blokowania funkcji ży-
ciowych rozwijających się 
roślin - rośliny zielone, o do-
brym wigorze i wzroście.

Wykazują również wysoką 
tolerancję na okresowe susze, 
co pokazały w 2018 roku , 
plonując na poziomie  od 8 do 
16 ton. Liczba FAO i wcze-
sność dostosowana jest do 
warunków klimatycznych 
i pogodowych Polski. Prze-
znaczone są do uprawy na 
glebach średnich i słabszych , 
dobrze znosząc słabsze stano-
wiska , reagując jednocześnie 
zwyżką plonów, przy dobrych 
glebach i intensywnej tech-
nologii. Warunek  - siew do 
75 tysięcy na 1 hektar.

Doświadczenia rejestrowe 
odmian, prowadzone w wielu 

krajach - Litwa, Rosja, Bia-
łoruś, Węgry, Słowacja, 
Ukraina, zakończone zostały 
efektem rejestracji oficjalnej 
w katalogu odmian.

W Polsce w doświadcze-
niach odmianowych osią-
gały wyniki na poziomie 
najlepszych odmian.

Najważniejszą cechą jest 
strona ekonomiczna - ge-
netycznie uwarunkowany 
zalecany wysiew do 70 - 
75 tysięcy nasion na 1 hektar 
przy uprawie na ziarno i do 
75 - 78 tysięcy przy upra-
wie na kiszonkę, pozwala 
zaoszczędzić 15 - 20% przy 
zakupie nasion do siewu.

Przystępna cena w odnie-
sieniu do jakości, wysoki plon 
i bardzo dobra jakość produktu 
zbieranego z pola, o niskiej wil-
gotności, to dodatkowe walory 
ekonomiczne naszych odmian.

Materiały:
Jerzy Malec

Agro Seed Sp. z o.o.
ul. Źródlana 19
32-080 Brzezie

biuro@agroseed.pl ,
www.agroseed.pl

tel. +48 501 510 196

Na ziarno polecamy odmiany kukurydzy z kolbą 
typu „flex”, do rozrzedzonego siewu, z obsadą na 
poziomie 70 tysięcy roślin na 1 hektar. 

Dobra kukurydza na kiszonkę

Poznanie aktualnej war-
tości gospodarczej odmian 
zarejestrowanych możliwe 
jest dzięki doświadczeniom 
prowadzonym w ramach 
Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego 
(PDO).  Przed wyborem 
odmiany do uprawy na ki-
szonkę, zwłaszcza jeśli ma 
to miejsce na plantacjach 
wielkoobszarowych w go-
spodarstwach produkują-
cych mleko, gdzie zły wybór 
może mieć poważne konse-
kwencje, warto prześledzić 
wyniki tych badań. Z ich 
pomocą można dokładnie 
przeanalizować zachowa-
nie się odmian w kolejnych 
sezonach wegetacyjnych, 
w różnych rejonach uprawy 
a także porównać między 
sobą odmiany wysiewa-
ne w danym roku. Ocenę 
przydatności kukurydzy 
na kiszonkę prowadzi się 
w trzech seriach. Pojedyn-
czą serię stanowi grupa 
wczesności (wczesna, śre-
dniowczesna, średniopóźna). 
Zestaw odmian do badań 
ustalany jest wiosną każde-
go roku w wyniku uzgod-
nień pomiędzy związkiem 
producentów kukurydzy 
(PZPK), właścicielami od-
mian i COBORU. Badaniom 
podlegają odmiany wpisa-
ne do Krajowego rejestru 

oraz te z katalogu unijnego 
(CCA), które dały bardzo 
dobre wyniki w prowadzo-
nych wcześniej doświad-
czeniach rozpoznawczych. 
W roku 2018 we współpracy 
z PZPK założono 22 takie 
doświadczenia z 26 odmia-
nami kiszonkowymi.  Liczba 
odmian w poszczególnych 
grupach wczesności to: 6 od-
mian badanych w grupie 
wczesnej, 15 odmian w gru-
pie średniowczesnej oraz 
5 odmian w średniopóźnej.

Dobra odmiana kiszonko-
wa powinna się odznaczać:

- dużym plonem ogólnym 
suchej masy o korzystnej 
strukturze tj. dużym udziale 
kolb i wysokiej koncentracji 
energii,

-  wczesnością odpo-
wiednią do zamierzonego 
terminu zbioru: w środkowej 
części kraju, przy przecięt-
nym przebiegu pogody doj-
rzałość kiszonkową odmian 
wczesnych już na początku 
września a nawet w końcu 
sierpnia, a odmian później-
szych, bardziej plennych, 
pod koniec września,

- wysoką strawnością we-
getatywnych części roślin. 
Ta cecha jest przedmiotem 
dużego zainteresowania ho-
dowców kukurydzy. Masa 
łodyg i liści o wyższej 
strawności jest efektywniej 

wykorzystywana przez 
bydło. Pod tym względem 
stwierdza się dość duże róż-
nice odmianowe; niektóre 
hodowle już tworzą odmiany 
o podwyższonej strawno-
ści celulozowej frakcji ro-
ślin. U takich odmian duży 
udział kolb w strukturze plo-
nu jest nieco mniej ważny.

Sezon wegetacyjny roku 
2018 był średnio sprzyjający 
dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju kukurydzy niż 
2017. Przebieg pogody 
w kwietniu umożliwił ter-
minowe siewy doświad-
czeń z kukurydzą (średnio 
w trzeciej dekadzie kwiet-
nia). Tylko w trzech loka-
lizacjach siew odbył się na 
początku maja.  Wschody 
roślin można było zauwa-
żyć w większości punktów 
w pierwszej dekadzie maja. 
Duża część kraju  (zwłasz-
cza Wielkopolska, część 
Kujaw, Dolny Śląsk, woj. 
Lubuskie i opolskie) bory-
kała się z wysokimi tem-
peraturami oraz brakiem 
opadów w ciągu całego 
okresu wegetacji, a zwłasz-
cza w newralgicznym dla 
rozwoju kukurydzy okresie 
jakim jest wiechowanie oraz 
zawiązywanie kolb. Prze-
bieg pogody sprawił iż ku-
kurydza szybko osiągnęła 

Najlepiej plonujące odmiany kukurydzy kiszonkowej 
w badaniach PDO w 2018 roku.

c.d. art. na str. 11
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Od lewej: Agata Przeżdziecka, Jerzy Malec i  Irena Maksymiuk 
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EVGENI CS
FAO 230-240 (ziarno)

ES ASTEROID    
FAO 240 (ziarno)

DKC 3730
FAO 250-260 (ziarno)

NIKITA
FAO 250-260 (kiszonka)
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RGT TELEXX
FAO 220-230 (ziarno)

NORICO
FAO 240 (ziarno, kiszonka)

SY UNITOP
FAO 240 (kiszonka, ziarno)

NK FALKONE
FAO 230-240 (ziarno, kiszonka)

SM HETMAN
FAO 240 (ziarno, kiszonka)

CODIR
FAO 230-240 (ziarno, kiszonka)
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Tabela 1. Doświadczenia PDO na kiszonkę. 2018

Lp. Odmiany Firma nasienna Liczba FAO

Plon ogólny 
świeżej masy

Plon 
suchej masy

ogólny

Zawartość 
suchej masy

% wzorca 

1 2 3 4 5 6

GRUPA WCZESNA

Wzorzec, dt z ha, % 574 201,5 35,5

1 Ligato Saatbau Linz 230 101 102 101

2 KWS Salamandra KWS 230 98 101 103

3 SY WelasCCA Syngenta - 102 100 98

4 LG31255 Limagrain 230 101 100 99

5 SM Pokusa HR Smolice 230 102 99 97

6 Babexx CCA RAGT - 96 98 101

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

Wzorzec, dt z ha, % 573 202,8 35,9

7 Brigado Saatbau Linz 250 113 108 95

8 SM Kurant HR Smolice 250 108 104 96

9 Figaro KWS 250 103 104 101

10 SY Kardona Syngenta 240 101 103 102

11 FarmagicCCA Farm Saat - 101 101 100

12 Volumixx CCA RAGT - 101 101 100

13 Agro Janus KWS 240 98 100 103

14 Bilizi Syngenta 240 99 99 100

15 Chicago Saatbau Linz 250 98 99 101

16 FarmfireCCA Farm Saat - 100 99 98

17 Cyrano Saatbau Linz 240 98 98 100

18 Farmplus CCA Farm Saat - 98 98 100

19 Farmezzo Freiherr von Moreau 250 95 97 103

20 MAS 20S Maisadour 250 98 96 98

21 Agro Polis KWS 240 92 94 103

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

Wzorzec, dt z ha, % 574 206,9 36,5

22 Dublino Saatbau Linz 260 102 103 102

23 DS1460C Dow Agro 260-270 103 101 98

24 MAS 28ACCA Maisadour - 101 100 99

25 Walterinio KWS KWS 260 98 99 101

26 Farmgigant CCA Farm Saat - 98 98 100
Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach
Kol. 4, 5: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-6, średniowczesnej Lp.7-21, średniopóźnej Lp. 22-26

Karolina Piecuch
COBORU,

Słupia Wielka

dojrzałość. Zbiór wszyst-
kich grup wczesności nastą-
pił średnio o trzy tygodnie 
wcześniej niż w roku 2017.

W roku 2018 zmieniona 
została metodyka zbioru 
doświadczeń – zamiast 
osobnego zbioru kolb i ło-
dyg kukurydzę zbierano 
jednoetapowo.

W doświadczeniach na ki-
szonkę plon ogólny świeżej 

masy, średnio z wszystkich 
badanych odmian, wyniósł 
około 573 dt z ha i był 
o 23 dt z ha mniejszy od 
plonów z roku 2017, a plon 
ogólny suchej masy, śred-
nio z wszystkich odmian 
i miejscowości wyniósł 
204 dt z ha. W związku 
z przebiegiem pogody, śred-
nia zwartość suchej masy 
była wyższa niż w roku 

2018 i wyniosła 35,5% dla 
grupy wczesnej, 36,9% śre-
dniowczesnej i 36,9% w gru-
pie średniopóźnej.

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

c.d. art. ze str. 10
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