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Niewykorzystany potencjał biometanu
Polski rynek biogazowy, 

z ponad 300 instalacjami, 
jest jednym z mniejszych 
w Europie. Co więcej, w na-
szym kraju nie ma obecnie 
instalacji produkujących 
biometan, który mógłby być 
tłoczony do sieci gazowej. 
Tymczasem nasz kraj stać 
na to, by zostać potentatem 
w produkcji tego paliwa od-
nawialnego. Jak prognozuje 
Uniwersytet Przyrodniczy 
z Poznania, w optymistycz-
nym wariancie, w Polsce 
można wyprodukować 
około 8 mld m3 biometa-
nu rocznie, co oznacza, że 
ponad 60% importowanego 
z zagranicy gazu ziemne-
go, może zostać zamienio-
nych paliwem odnawialnym 
z polskich odpadów. Impul-
sem do zmian jest przed-
sięwzięcie „Innowacyjna 
biogazownia” Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju.

Niewykorzystany 
potencjał 

Na kontynencie europej-
skim działa około 18 tys. 
biogazowni. Najwięcej 
jest ich w Niemczech – ok. 
10 tys., ponad 1500 we Wło-
szech, niemal 900 we Francji 
i przeszło 600 w Wielkiej 
Brytanii. W Polsce, pomimo 
tak dużego potencjału su-
rowcowego, wybudowanych 
jest niewiele ponad 300 bio-
gazowni (w tym 99 rolni-
czych), a żadna z nich nie 
wytwarza biometanu, który 
mógłby zostać wtłoczony 
jako paliwo do sieci gazowej. 
Jakie są zatem największe 
przeszkody, by Polska mogła 

rozwinąć się jako potentat 
w produkcji biometanu na 
szeroką skalę? Do głównych 
ograniczeń eksperci zalicza-
ją m.in. wymagający proces 
obsługi instalacji, a także 
brak odpowiednich regulacji 
prawnych. Obecnie inwesty-
cja w biogazownie wymaga 
uzyskania bardzo dużej licz-
by pozwoleń oraz zgroma-
dzenia szerokiego zakresu 
dokumentacji, w związku 
z czym zablokowana zostać 
może na wielu etapach jej 
realizacji. Rząd pracuje jed-
nak nad tym, by precyzyjnie 
uregulować kwestie prawne 
związane z rynkiem biogazu 
i biometanu w naszym kraju. 
Zmiana regulacji prawnych 
pozwoliłaby na przykład 
na możliwość uzyskiwa-
nia przez przedsiębiorców 
dodatkowych systemów 
wsparcia, co bez wątpienia 
zwiększyłoby atrakcyjność 
inwestycji w tego typu tech-
nologie. Problemem, któ-
ry również napotyka wielu 
krajowych inwestorów oraz 
właścicieli instalacji bioga-
zowych są protesty społecz-
ne, wywołane najczęściej 
wydzielaniem się nieprzy-
jemnych zapachów z terenu 
biogazowni lub obawą przed 
takimi emisjami wśród lo-
kalnych społeczności. 

Bogactwo surowców 
Biometan, który powsta-

je w procesie uzdatniania 
biogazu, by móc być tło-
czonym do sieci dystrybu-
cyjnych, powinien spełnić 
wszystkie parametry gazu 
wysokometanowego. Dzięki 

temu odbiorcy końcowi nie 
odczuwają żadnej różnicy 
w działaniu urządzeń zasila-
nych gazem, niezależnie od 
tego, jak dużą cześć dostar-
czanego im paliwa stanowi 
to paliwo odnawialne. Do 
jego produkcji potrzebny 
jest surowiec organicz-
ny (tzw. substrat), a koszt 
jego pozyskania zależy od 
rodzaju danego surowca. 
Podstawowe, najbardziej 
wydajne źródła biogazu 
stanowią surowce takie jak: 
obornik i gnojowica, pomiot 
ptasi, kiszonki z traw, od-
pady owocowo-warzywne, 
odpady z ubojni i rzeźni, 
a także odpady z cukrowni, 
gorzelni, i mleczarni, odpa-
dy z przetwórstwa żywno-
ści oraz przeterminowana 
i zepsuta żywność (refood). 
Naukowcy z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Pozna-
niu oszacowali możliwość 
wykorzystania odpadów 
z przemysłu rolno-spożyw-
czego w naszym kraju na 
równowartość blisko 8 mld 
m3 metanu rocznie. Krajowe 
zużycie gazu ziemnego wy-
nosi obecnie około 17 mld 
m3 rocznie, z czego 13,5 mld 
stanowi import spoza Unii 
Europejskiej (najczęściej 
z Rosji). Oznacza to, że 
ponad 60% importowanego 
przez Polskę gazu ziemnego, 
zastąpione może zostać pro-
dukowanym na krajowym 
podwórku paliwem gazo-
wym - biometanem. 

Impuls od NCBR 
Z inicjatywą zrewolucjo-

nizowania polskiego sektora 

biogazowego, w celu wyko-
rzystania jego bardzo wy-
sokiego potencjału, wyszło 
Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR), które 
w grudniu ogłosiło przed-
sięwzięcie o nazwie „In-
nowacyjna Biogazownia”. 
Zadaniem wybranych przez 
NCBR podmiotów będzie 
opracowanie uniwersalnej, 
zautomatyzowanej i prostej 
w obsłudze, samowystar-
czalnej energetycznie tech-
nologii, która nie będzie 
emitowała do środowiska 
uciążliwych dla człowie-
ka odorów. Celem nad-
rzędnym przedsięwzięcia, 
które zakończone zostanie 
w 2023 roku, jest oczywi-
ście uzyskanie technologii 
pozwalającej na produkcję 
oraz wtłaczanie biometanu 
do sieci gazowej. Na jego 
osiągnięcie NCBR przezna-
czyło budżet w wysokości 

29,5 mln zł. 
- Zakładamy, że poja-

wienie się na rynku in-
nowacyjnej technologii, 
opracowanej w toku prac 
badawczo-rozwojowych 
może stanowić impuls dla 
rozwoju polskiego sektora 
biogazu i biometanu, a także 
wpisać się we wzrostowy 
trend wykorzystania tego 
źródła energii odnawialnej 
w Europie i w Polsce. Dzię-
ki naturalnym warunkom 
i wydajności źródeł mamy 
wielki potencjał, by stać się 
potentatem. Polska techno-
logia to również szansa dla 
polskich firm na eksport na 
szeroką skalę – informuje 
Wojciech Kamieniecki, dy-
rektor Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju.

Opracwana technologia 
usprawni dekarbonizację 
polskiego systemu ener-
getycznego, a tym samym 

skrócenie łańcucha dostaw 
paliw kopalnych. Obydwa 
te działania są wymaga-
ne przez Unię Europejską 
w strategii „Europejskiego 
Zielonego Ładu”. Jest to plan 
mający na celu przekształ-
cenie Unii w nowoczesną 
i konkurencyjną gospodar-
kę, która w 2050 r. ma osią-
gnąć zerowy poziom emisji 
gazów cieplarnianych. Pla-
nowane efektywne i zrów-
noważone wykorzystywanie 
biomasy doskonale wpisuje 
się w te założenia.

Trwa nabór, powstanie 
także centrum badawcze

Firmy i podmioty chcące 
wziąć udział w przedsięwzię-
ciu „Innowacyjna Biogazow-
nia” zgłaszać się mogą do 
22 lutego 2021 roku w otwar-
tym naborze. Do 1 kwietnia 
2021 roku NCBR dokona 
wyboru 4 wykonawców 

Polska może stać się liderem

c.d. art. na str. 2
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technologii, którzy wejdą 
do I etapu. W I kwartale 
2021 roku nastąpi także wy-
bór partnera strategicznego, 
który udostępni teren pod 
realizację przedsięwzięcia 
i będzie nim zawiadywał. 
W rekomendowanym przez 
niego miejscu powstanie cen-
trum technologiczno-badaw-
cze, w którego skład wejdą 
prototypy stworzone przez 
uczestników przedsięwzię-
cia, a także zwycięski de-
monstrator biogazowni. Do 
NCBR będą mogły zgłaszać 
się instytucje, które dysponu-
ją odpowiednim potencjałem 
w tym zakresie. 

NCBR zauważa przynaj-
mniej trzy możliwe kierunki 
rozwoju technologii po za-
kończeniu przedsięwzięcia, 
są to: stworzenie technologii 
dla gmin, która uniezależni 
je energetycznie, stworzenie 
krajowej sieci biogazowni, 
a także opracowanie techno-
logii mającej indywidualne 
zastosowanie dla rolników 
i inwestorów posiadających 
bazę surowcową. Projekt 
NCBR wpisuje się m.in. 
w ambitne plany PGNiG, 
największego krajowego 
przedsiębiorstwa zajmują-
cego się poszukiwaniami 
i wydobyciem gazu ziem-
nego oraz jego importem, 
którego prezes zapowie-
dział w sierpniu ubiegłe-
go roku, iż w ciągu 10 lat 
w Polsce powstanie od 
1500 do 2000 biogazowni. 
PGNiG spodziewa się, że do 

2025 roku około 1,5 mld m3 
biometanu będzie wtłaczane 
do sieci gazowej grupy.

„Innowacyjna Bioga-
zownia” jest tylko jednym 
z kilku przedsięwzięć pro-
wadzonych przez NCBR, 
które mają na celu zmianę 
reguł gry polskiej gospodar-
ki. W ramach tej transfor-
macji, opracowane mają być 
również m.in. nowoczesne 
oczyszczalnie ścieków czy 
budynki efektywnie ener-
getyczne. Wszystkie przed-
sięwzięcia zostały wybrane 
pod kątem ich potencjału 
masowego wdrożenia i moż-
liwości stania się polską 
specjalnością.

Aktualne informacje 
oraz dokumentację przed-
sięwzięcia „Innowacyjna 
biogazownia” można zna-
leźć na stronie internetowej 
NCBiR. Projekt realizowa-
ny jest w ramach projektu 
pozakonkursowego pn. 
Podniesienie poziomu in-
nowacyjności gospodarki 
poprzez realizację przedsię-
wzięć badawczych w trybie 
innowacyjnych zamówień 
publicznych w celu wspar-
cia realizacji strategii Euro-
pejskiego Zielonego Ładu 
(w ramach poddziałania 
4.1.3 Innowacyjne metody 
zarządzania badaniami Pro-
gramu Operacyjnego Inte-
ligentny Rozwój). Projekt 
realizowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Kontakt do biura 
prasowego:

Rafał Roguski, r.rogu-
ski@partnersi.com.pl tel.: 
22 858 74 58 wew. 73

Jarosław Zakrzewski, j.za-
krzewski@partnersi.com.pl 
tel.: 22 858 74 58 wew. 68

Izabela Lewandowska, 
izabela.lewandowska@
ncbr.gov.pl tel.: 22 45 67 527

***
Narodowe Centrum Ba-

dań i Rozwoju (NCBR) jest 
agencją rządową od po-
nad dekady łączącą świat 
nauki i biznesu. Tworzy 
odpowiednie warunki do 
prowadzenia prac badaw-
czo-rozwojowych. Poprzez 
współfinansowanie proce-
sów B+R wspiera rodzimych 
przedsiębiorców, istotnie 
zmniejszając ich ryzyko 
biznesowe towarzyszące 
wdrażaniu przełomowych 
projektów badawczych. Mi-
sją NCBR jest realizacja za-
dań służących społecznemu 
i gospodarczemu rozwojowi 
Polski oraz rozwiązywa-
nie konkretnych cywili-
zacyjnych problemów jej 
mieszkańców. NCBR pełni 
funkcję Instytucji Pośred-
niczącej w programach 
operacyjnych: Inteligentny 
Rozwój oraz Wiedza Edu-
kacja Rozwój. Realizuje 
także szereg programów 
krajowych i międzynaro-
dowych, a także projekty 
związane z bezpieczeń-
stwem i obronnością pań-
stwa. Z rocznym budżetem 
na prace B+R rzędu miliarda 
euro NCBR jest obecnie naj-
większym w kraju i regio-
nie ośrodkiem wspierania 
rozwoju nauki i gospodarki.

Materiały Prasowe: Rafał Roguski
Opracowanie Redakcyjne: 

Roman Barszcz
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Mocna oferta do 
ochrony kukurydzy

Innvigo polski producent 
środków ochrony roślin, 
wkracza w 2021 rok z no-
wymi produktami oraz za-
powiada kolejne rejestracje 
w nadchodzącym sezonie.  
Najważniejszą nowością 
w segmencie środków do 
ochrony kukurydzy jest 
Mezonir 340 WG – trój-
składnikowy herbicyd pow-
schodowy, przeznaczony do 
zwalczania chwastów jedno- 
i dwuliściennych. Substan-
cjami aktywnymi preparatu 
są mezotrion, nikosulfu-
ron i rimsulfuron. Prepa-
rat wykazuje skuteczność 
na najważniejsze chwasty 

w kukurydzy, między inny-
mi: chwastnicę jednostron-
ną, komosę białą, psiankę 
czarną, szarłat szorstki, 
samosiewy rzepaku, ru-
mianek pospolity, tasznik 
pospolity, tobołki polne, 
żółtlicę drobnokwiatową, 
rzodkiew świrzepę i wiele 
innych. Należy stosować go 
po wschodach chwastów, 
w fazie 2-8 liści właści-
wych kukurydzy (BBCH 
12-18). – Dzięki kombinacji 
trzech substancji Mezonir 
340 WG to kompletny pro-
dukt, działający praktycznie 
na wszystkie chwasty jedno- 
i dwuliścienne w kukurydzy 

– mówi Marcin Bystroński, 
Menedżer ds. upraw rolni-
czych w INNVIGO.

Wcześniej w 2020 roku 
do puli preparatów stoso-
wanych na plantacjach ku-
kurydzy dołączył herbicyd 
Rumezo 200 SE, który za-
wiera mezotrion w ilości 
200 g/l (dotychczasowy 
standard to 100 g/l). Środek 
skutecznie zwalcza głów-
nie chwasty dwuliścienne, 
m.in. komosę białą, szarłat 
szorstki, rdestówkę powo-
jowatą, przytulię czepną, 
fiołka polnego, jasnotę pur-
purową, przetacznik perski, 
rdest plamisty, tasznik po-
spolity. Preparat jest prze-
znaczony do zastosowań 
powschodowych – w fazie 
2-8 liści właściwych kuku-
rydzy (BBCH 12-18) – i do-
skonale sprawdza się jako 
komponent w mieszaninach 
herbicydowych.

Materiały: Małgorzata Pałasz RedM
Opracowanie Redakcyjne: 

Roman Barszcz

ANWIL S.A. ponownie w prestiżowym 
gronie najlepszych pracodawców w kraju 

Chemiczna spółka z Gru-
py ORLEN już drugi rok 
z rzędu uzyskała tytuł Top 
Employer Polska. Przy-
znanie wyróżnienia zosta-
ło poprzedzone badaniem 
weryfikacyjnym, w któ-
rym ANWIL S.A. został 
poddany przez ekspertów 
z Top Employers Institute 
wnikliwej analizie. Firma, 
podobnie jak inne przed-
siębiorstwa, oceniana była 
na podstawie kwestionariu-
sza zawierającego najlepsze 

praktyki z zakresu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi. 

- ANWIL S.A. jest pra-
codawcą odpowiedzialnym, 
a troska o zapewnienie naj-
lepszego środowiska pracy, 
komfort i atrakcyjną ofertę 
socjalną jest jednym z na-
szych priorytetów. Przy-
kładamy też dużą wagę do 
wspierania pracowników 
w ich rozwoju zawodowym, 
budowaniu kompetencji 
i dodatkowych umiejęt-
ności. Są to podstawowe 

wyznaczniki w prowadzonej 
przez nas polityce kadrowej, 
bo mamy świadomość, iż 
to ludzie – nasi pracownicy 
– są największą wartością 
firmy. Przyznany tytuł Top 
Employer Polska jest tego 
wyraźnym potwierdzeniem 
i jesteśmy z tego niezwy-
kle dumni – powiedziała 
Agnieszka Żyro, Prezes 
Zarządu ANWIL S.A. 

Badanie przeprowadzone 
zostało przez Top Employers 
Institute, niezależną jednost-
kę certyfikującą, która od 
30 lat weryfikuje i ocenia 
warunki pracy stworzone 
przez pracodawców na ca-
łym świecie. Łącznie Top 
Employers Institute certy-
fikował już ponad 1600 or-
ganizacji w 120 krajach, 
przyznając prestiżowy ty-
tuł tym, które pozytywnie 
wpływają na życie ponad 
7 milionów pracowników. 

Materiały: ANWIL MEDIA
Opracowanie Redakcyjne: 

Roman Barszcz
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Podsumowanie sezonu uprawy 
kukurydzy na kiszonkę

Sezon 2020 uprawy kuku-
rydzy na kiszonkę należy zali-
czyć do udanych. W momencie 
rozpoczęcia siewu kukurydzy 
na kiszonkę występował zna-
czący deficyt wody w glebie. 
Wkrótce jednak pogoda uległa 
zmianie i nastał trwający aż 
do początku lipca okres in-
tensywnych opadów deszczu. 
Lokalnie występujące gwał-
towne burze podtopiły wiele 
pól i wpłynęły na słabsze uko-
rzenienie się młodych roślin. 
Niska temperatura powietrza 
w maju spowolniła początko-
wy wzrost roślin i uszkodziła 
ich stożki wzrostu, stymulując 
tym samym tworzenie odro-
stów bocznych. Na wielu 
polach zaobserwowano ob-
niżenie obsady i pogorszenie 
wyrównania roślin. Mimo to, 
wzrost temperatury pod ko-
niec wiosny oraz utrzymujące 
się obfite opady wpłynęły na 
wytworzenie przez kukurydzę 

znacznie większej niż zazwy-
czaj biomasy.

  Kukurydzę na kiszonkę 
wysiewa się później niż ku-
kurydzę na ziarno, ponieważ 
opóźnienie terminu siewu po-
woduje pożądane wytworzenie 
większej masy wegetatywnej. 
Towarzyszy temu również 
opóźnienie rozwoju genera-
tywnego i obniżenie plonu 
ziarna. W okresie kwitnie-
nia kukurydzy w większo-
ści rejonów nie odnotowano 
istotnie niekorzystnych wa-
runków pogodowych, proces 
zapylenia kolb przebiegł bez 
większych zakłóceń. W dużej 
mierze zniosło to niekorzystne 
skutki spóźnionej wegetacji 
i kukurydza wykształciła duże 
i dobrze zaziarnione kolby.

   Wysoki udział kolb i ziar-
na w masie kiszonkowej jest 
bardzo ważny ze względu 
na wysoką zawartość suchej 
masy oraz wysoką koncentrację 

energii w tych częściach ro-
ślin. Dobra odmiana kukury-
dzy przeznaczona do zbioru na 
kiszonkę, oprócz wysokiego 
plonu biomasy (plon ogólny 
suchej masy), powinna cha-
rakteryzować się również 
wysoką koncentracją energii. 
Około 45% całkowitej energii 
pochodzącej z trawienia masy 
kiszonkowej jest zgromadzo-
na w ziarnie (skrobia), bardzo 
ważny jest wysoki udział ziarna 
w masie kiszonkowej. Tak więc 
wysoką koncentrację energii 
zapewnia wysoki plon ziarna.

    Wykształceniu dużej lub 
bardzo dużej biomasy przez 
rośliny kukurydzy w tym roku 
niekoniecznie towarzyszyło 
proporcjonalne zwiększenie 
pożądanego plonu ziarna. 
Spowodowało to wprawdzie 
uzyskanie wysokiego plonu 
ogólnego świeżej masy, ale 
nie zawsze o równie wysokiej 
koncentracji energii.

Ostatnim parametrem 
decydującym o efektywno-
ści wykorzystania kiszonki 
z kukurydzy przez zwierzęta 
gospodarskie jest strawność 
materii włókna. Strawność 
skrobi obecnej w ziarnie 
jest bardzo wysoka i może 
wynosić nawet ponad 90%, 
podczas, gdy strawność włók-
na jest o około połowę niższa. 
W związku z tym to właśnie 
strawność włókna obecnego 
w łodygach i liściach pełni 
kluczową rolę w utrzyma-
niu wysokiej jakości paszy 
kiszonkowej. Włókno jest 
dominującym składnikiem 
ściany komórkowej i składa 
się głównie z węglowoda-
nów: celulozy, hemicelulo-
zy i ligniny. Celuloza oraz 
hemiceluloza są trawione 
przez enzymy drobnoustro-
jów obecnych w przewodzie 
pokarmowym przeżuwaczy. 
Lignina natomiast wiąże ze 

sobą celulozę i hemicelulozę 
i nie jest trawiona, czyli obniża 
strawność włókna.

W miarę dojrzewania roślin 
kukurydzy następuje wzrost 
zawartości suchej masy. Wraz 
z tym wzrostem zwiększa się 
również zawartość skrobi, 
a maleje strawność włókna. 
Pomimo, iż kukurydza na 
kiszonkę jest zbierana przy 
zawartości suchej masy od 
28 do 38%,  optymalnym 
przedziałem, ze względu na 
parametry jakościowe masy 
kiszonkowej, jest zakres od 
32 do 35%. Dlatego też, tak 
ważne jest przeprowadzenie 
zbioru w odpowiednim mo-
mencie – ani za wcześnie, ani 
za późno.

Najlepsze odmiany prze-
znaczone do uprawy na ki-
szonkę charakteryzują się 
wysokim i stabilnym plo-
nem ogólnym suchej masy, 
wysokim udziałem plonu 

ziarna w plonie całkowitym 
oraz bardzo dobrą strawnością 
włókna. Pożądanymi cechami 
są również wysoka tolerancja 
na wyleganie, niskie poraże-
nie przez fuzarium oraz dobry 
efekt Stay-Green. Przykładem 
takiej właśnie odmiany jest 
średniowczesny mieszaniec 
DKC3697 (FAO 240-250). 
To odmiana o bardzo wyso-
kim potencjale plonowania 
oraz znakomitych parame-
trach jakościowych masy 
kiszonkowej, potwierdzo-
nych w polskich warunkach 
produkcyjnych.

Pomimo nietypowych i bar-
dzo zmiennych warunków po-
godowych w 2020 roku rolnicy 
uprawiający kukurydzę na 
kiszonkę nie mieli powodów 
do narzekań. Był to dla nich 
najlepszy rok od co najmniej 
trzech lat. 

Materiały: BAYER
Opracowanie Redakcyjne: 

Roman Barszcz
R E K L A M A
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LEXION 8600TT 

Przy użyciu kombajnu 
LEXION 8600TT farmera 
Blake’a Johnsona na począt-
ku listopada 2020 ustano-
wiono nowy, nieoficjalny 
rekord w zbiorze kukury-
dzy na ziarno. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje fakt, że 
najmniejszy model z serii 
LEXION 8000 nie tylko 
znacząco poprawił rekord 
ustanowiony w 2018 r. przez 
kombajn LEXION 760TT, 
lecz także uzyskał lepszy 
rezultat niż maszyna roto-
rowa klasy 10.

Rekordy w młóceniu 
w dużym stopniu zależą od 
warunków pracy. Struktura 
terenu, odmiana, wysokość 
ścierniska, ilość słomy, in-
tensywność rozdrabniania 
czy wilgotność ziarna i sło-
my to tylko niektóre czynni-
ki wpływające na końcowy 
wynik. Dlatego też rekordy 
nie zawsze łatwo jest prze-
łożyć na praktykę. Jednak 
gdy kombajn hybrydowy 
klasy 8 przewyższa wydaj-
ność kombajnu rotorowego 
klasy 10, mamy do czynie-
nia z czymś wyjątkowym. 
Rolnik Blake Johnson 
wpadł na pomysł pobi-
cia rekordu. Zadzwonił 
więc do swojego deale-
ra CLAAS i zapropo-
nował, aby odtworzyć 
warunki, w jakich od-
była się demonstracja 

konkurencyjnego kom-
bajnu, i spróbować popra-
wić wynik. Sam Johnson 
użytkuje dwa kombaj-
ny CLAAS LEXION 
8600 TERRA TRAC 
i jest całkowicie prze-
konany o wysokiej wy-
dajności i efektywności 
tych maszyn. Zasugero-
wał więc, aby wspólnie 
z CLAAS of America 
dokonać próby ustano-
wienia nowego rekordu 
w 8-godzinnym omłocie 
kukurydzy na ziarno.

Po zebraniu plonu na 
uwrociach i zorganizowa-
niu odpowiednich środ-
ków transportu 5 listopada 
o godzinie 9.07 rozpoczęto 
bicie rekordu. Sześć cię-
żarówek i trzy przyczepy 
przeładowcze zapewniły 
płynny odbiór i transport 
zebranego ziarna bez nie-
potrzebnych przestojów. 
Niezależne ustalenie ilo-
ści plonu przeprowadziła 
firma CHS Elevator w po-
bliżu Loomis w Nebrasce. 
Od początku wszyst-
ko przebiegało dobrze: 
„Przez pierwsze 5 godzin 
kombajn był na najlep-
szej drodze, aby znacz-
nie poprawić 8-godzinny 
rekord. Rura wyładowcza 
opróżniała zbiornik ziar-
na z wydajnością śred-
nio ponad 7400 buszli 

na godzinę (188 t/godz, 
wilgotność ziarna 15,5%) 
przy plonie wynoszącym 
od 265 do 280 buszli na 
hektar (6,7–7,1 t/ha)” – re-
lacjonował Matt Smith, 
odpowiedzialny za obszar 
Nebraska w CLAAS of 
America. Potem jednak 
zdarzył się incydent: „Przy 
prędkości 10,5 km/h wbi-
liśmy zrywacz w głęboki 
tor instalacji nawadnia-
jącej, przez co urwał się 
jeden z kołpaków zrywa-
cza. Naprawa kosztowała 
15 minut cennego czasu”. 
Jakby tego było mało, go-
dzinę później doszło do 
kolejnego małego wypad-
ku z torem zraszającym. 
„Po bezproblemowym 
pokonaniu ponad połowy 
dystansu poczuliśmy się 
chyba nieco zbyt pewnie. 
Na nierównych obszarach 
pola prawdopodobnie 
powinniśmy byli trochę 
zwolnić”.

Rekord CLAAS z 2018 r. 
również pobity

Po dwóch wymuszonych 
przerwach do końca 8-go-
dzinnej próby obyło się 
już bez kłopotów. Kiedy 
ostatnia ciężarówka odje-
chała z pola w kierunku 
elewatora, zaczęło się ner-
wowe oczekiwanie. Blake 
Johnson wrócił w końcu 
z potwierdzeniem w ręku: 

zapis z elewatora wykazał 
dokładnie 57926,76 buszli, 
co w przeliczeniu (1 buszel 
kukurydzy to 25,4012 kg) 
daje 1471 t, czyli średnio 
184 t/godz. To więcej niż 
rekord świata ustano-
wiony niemal dokładnie 
2 lata temu przez kom-
bajn CLAAS LEXION 
760TT w ciągu 10 godzin 
młócenia, czyli w czasie 
o 2 godziny dłuższym. 
Wówczas kombajn ze-
brał w ciągu 10 godzin 
54302,97 buszli kuku-
rydzy (1379 t), a w ciągu 
8 godzin – 43739,68 buszli 
(1111 t), czyli ponad 134 t/
godz. Tym samym CLAAS 
LEXION 8600TT popra-
wił ustanowiony w 2018 r. 
rekord aż o 37% i przebił 
kombajn rotorowy kla-
sy 10 o 500 buszli, czy-
li 12,7 t. Blake Johnson 
osiągnął zatem swój cel.

Najmniejszy model 
serii 8000 nie wszędzie 
jest dostępny

Nie wszystkie mode-
le kombajnów CLASS 

LEXION serii 8000 są 
oferowane na wszystkich 
rynkach. Na przykład 
w Ameryce Północ-
nej nie jest dostępny 
flagowy model CLA-
AS LEXION 8900TT. 
Ma to związek ze sta-
wianymi kombajnom 
wymaganiami dotyczą-
cymi wydajności, które 
w regionach o niższych 
plonach ziarna i słomy 
oraz o większym udzia-
le kukurydzy na ziarno, 
czyli np. w Ameryce Pół-
nocnej, są mniejsze niż 
w regionach o wysokich 
plonach, takich jak Euro-
pa Środkowa i Zachod-
nia. Oprócz identycznej 
powierzchni oddzielania 
i czyszczenia jak w moc-
niejszych modelach serii 
8000 LEXION 8600TT 
ma także podobne roz-
miary zbiornika ziarna 
i wysoką wydajność 
wyładunku.

O firmie CLAAS
Założone w 1913 r. 

przedsiębiorstwo rodzinne 

CLAAS (www.claas.com) 
to jeden z czołowych na 
świecie producentów ma-
szyn rolniczych. Firma 
z siedzibą w Harsewinkel 
w Niemczech, w Nadre-
nii Północnej-Westfalii, 
jest europejskim liderem 
na rynku kombajnów zbo-
żowych. CLAAS zajmuje 
ważną pozycję na świecie 
także w dużym segmencie 
samobieżnych sieczkarni 
polowych. Na czołowej 
pozycji w dziedzinie agro-
techniki CLAAS plasuje 
się również dzięki swoim 
ciągnikom, prasom rolni-
czym oraz maszynom do 
zbioru zielonek. Paleta pro-
duktów obejmuje ponadto 
najnowocześniejsze techno-
logie informatyczne wyko-
rzystywane w rolnictwie. 
Firma CLAAS zatrudnia 
ponad 11 tysięcy pracow-
ników na całym świecie, 
a w2018r. osiągnęła obro-
ty rzędu 3,8 miliarda euro. 

Materiały: CLAAS
Opracowanie Redakcyjne: 

Roman Barszcz

Kombajn klasy 8 – bije należący do maszyny klasy 10 rekord omłotu 
kukurydzy na ziarno
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OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel. /faks: 61/868 46 79
tel. +48 502 447 541 
e-mail: oseva@oseva.pl

Polska Wschodnia: 
Michał Waranica
tel. +48 660 699 57
michal.waranica@oseva.pl

Polska Zachodnia: 
Wacław Erdmann
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl

SILICIANA  FAO 140 Najwcześniejsza 
i najwydajniejsza - ponad 60% s.m. kolb 
w plonie suchej masy

CELUKA FAO 220/230  Super zawartość 
ziarna w suchej masie, bez mała 
36%skrobi

CEFOX   FAO 230  Nowość z najwyższą 
koncentracją energii

BRINGA FAO 240  Źródło wczesności 
i jakości plonu

GL PRIMAVERA FAO 240  Rekordowe 
możliwości (w badaniach CCA 115,6 dt 
ziarna i 204 dt suchej masy kiszonki)

OPCJA  FAO 240  Optymalna OPCJA 
do wyboru

OP MAURRA FAO 240 Pełna wigoru

CELONG FAO 250 We wszystkim dobry ale 
w ziarnie NAJLEPSZY

IS AVENTIS - owies jary odporny na suszę, 
wysoki i stabilny plon z niskim udziałem 
łuski

LAJMA  - bardzo wczesna soja, nawet 
4 tony/ha przy 40% białka i 22% tłuszczu 

NS ORO  - bardzo wczesny słonecznik 
z wyjątkową tolerancją na stres suszy 

PL-1
EKSPRESOWY wiosenny plon

PL-2
pasza z TURBO-doładowaniem

TRAWY-MIESZANKI

W W W.O S EVA . PL

W sezonie 2021 
OSEVA POLECA  

PL-3
WYSOKOBIAŁKOWA karma przez wiele lat 

PL-11
WYDAJNA ŁĄKA na DŁUŻSZY CZAS

PL-12
JEDYNA TAKA na stanowiska WILGOTNE 
i ZALEWOWE".

R E K L A M A
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Siewniki do kukurydzy
Na polskim rynku no-

wych maszyn rolniczych 
jest bardzo duża oferta 
siewników punktowych, 
producentów krajowych 
oraz zagranicznych w wer-
sjach 4, 6, 8 i 12 rzędowych. 
Większość siewników 
opcjonalnie jest przystoso-
wana do nabudowania na 
nich urządzeń do nawoże-
nia startowego nawozami 
granulowanymi i płynny-
mi. Oferowane maszyny, 
mogą być też dodatkowo 
doposażone w aplikatory 
mikrogranulatów.

Pneumatyczny 
lub mechaniczny

Siewniki punktowe do 
kukurydzy są wyposażane 
przez producentów w sek-
cje z mechanicznym lub 
pneumatycznym roz-
działem nasion. Siewniki 
z mechanicznym pojedyn-
kowaniem nasion mogą po-
siadać zespoły wysiewające 
typu tarczowego, taśmowe-
go, lub łyżeczkowego. Takie 
rozwiązania są tańsze w po-
równaniu do konstrukcji 
pneumatycznych, prostsze 
w obsłudze oraz również za-
pewniają dokładny wysiew 
nasion, a zwłaszcza nasion 
otoczkowanych. Ponadto 
są to maszyny lżejsze, co 
daje możliwość agregowania 
ich z ciągnikami o mniej-
szych mocach. Niższe ceny 
siewników mechanicznych 
dają możliwość wyposaże-
nia w tego typu sprzęt go-
spodarstw uprawiających 
kukurydzę na mniejszych 
powierzchniach. Pewnym 

wymogiem dla tego typu 
siewników, ale nie spra-
wiającym większych pro-
blemów jest konieczność 
zakupu nasion o podobnej 
wielkości i kształcie. Takie 
postępowanie pozwala do-
pasować tarczę wysiewającą 
do wielkości zakupionych 
nasion, aby uniknąć pod-
czas siewu przepustów lub 
podwójnego ich wysiewu.

Siewniki punktowe 
z pneumatycznym roz-
działem nasion są częściej 
użytkowane przez producen-
tów rolnych uprawiających 
kukurydzę. Część tego typu 
maszyn charakteryzuje się 
możliwością bardziej uni-
wersalnego wykorzystania 
w porównaniu z siewnika-
mi mechanicznymi, co jest 
ich niewątpliwą zaletą. Po 
zmianie tarcz i pozostałych 
parametrów eksploatacyj-
nych można nimi wysiewać 
nasiona różnych gatunków 
roślin. Ponadto pneumatycz-
ne zespoły wysiewające do-
kładnie rozdzielają nasiona 
i są mniej wrażliwe na zróż-
nicowany kształt i wielkość 
nasion kukurydzy. Siewniki 
pneumatyczne są najczęściej 
wyposażane w podciśnie-
niowe  zespoły wysiewające. 
W systemie podciśnienio-
wym nasiona są przysysane 
do otworku w tarczy i na-
stępnie po obrocie tarczy 
poza strefą jego oddziały-
wania spadają w bruzdkę 
grawitacyjnie. W przypadku 
systemu nadciśnieniowego, 
układ roboczy jest wyposa-
żony w tarcze wysiewające 

z dużymi otworkami w któ-
re wpada po kilka nasion. 
Obracająca się tarcza tra-
fia na dyszę z wdmuchi-
wanym przez wentylator 
powietrzem, które powoduje 
usunięcie (wydmuchanie) 
nadmiaru nasion z otworu 
i pozostawienie na dnie tyl-
ko jednego. Następnie po-
jedyncze nasiona wypadają 
do bruzdki.

Siewniki polskich 
producentów

Spośród bardzo wielu 
krajowych producentów 
maszyn rolniczych, siew-
niki punktowe produku-
ją: Agro-Masz z siedzibą 
w Strzelcach Małych koło 
Radomska, Bomet Sp. z o.o. 
Sp. K. z Węgrowa, Fabry-
ka Maszyn Rolniczych Sp. 
z o.o. MEPROZET w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, oraz 
Unia Sp. z o.o. z siedzibą 
w Grudziądzu. 

Agro-Masz w swojej 
ofercie posiada dwie wer-
sje siewnika FALCON: 
czterorzędowy z ramą 
sztywną i sześciorzędo-
wy z ramą teleskopową. 
Wersja 6-rzedowa po-
siada zbiornik na nawóz 
mineralny o pojemności 
1200 litrów, a zbiorniki na 
nasiona maja pojemność 
50 litrów. Do współpracy 
rekomendowany jest ciągnik 
o mocy nie mniejszej niż 
130 KM. Napęd aparatów 
wysiewających w siew-
niku nawozowym oraz 
tarcz w podciśnieniowych 
sekcjach wysiewających 
nasiona jest realizowany 

mechaniczne od koła jezdne-
go. Regulacja dawki nawozu 
jest bezstopniowa, a dozo-
wanie odbywa się poprzez 
rowkowe aparaty wysiewa-
jące wykonane z tworzywa 
sztucznego. Nawozy mogą 
być umieszczane w glebie 
na głębokość do 10 cm 
przy pomocy dwutalerzo-
wych redlic wysiewających 
o średnicy talerzy 340 mm. 
Sekcja wysiewająca jest 
zbudowana z dwóch 
obracających się tale-
rzy o średnicy 390 mm 
ustawionych w kształcie 
litery V. Przed talerzami 
sekcji wysiewającej zamon-
towany został odgarniacz 
kamieni i większych brył 
ziemi. Utrzymywanie na-
stawionej głębokości siewu 
zapewniają gumowe koła 
kopiujące, które zostały 
umieszczone po obu stro-
nach redlicy. W wersji pod-
stawowej siewnik może być 
wykorzystywany do wysie-
wu nasion kukurydzy, rze-
paku, buraków cukrowych, 
słonecznika, soi i sorgo. 
Zakres regulacji szeroko-
ści międzyrzędzi wynosi od 
45 do 80 cm. Gęstość siewu 
regulowana jest skokowo po-
przez zmianę przełożenia 
w skrzynce przekładniowej 
(20 możliwości). Wentylator 
siewnika jest napędzany od 
WOM ciągnika o obrotach 
540 lub 1000 obr./min.. 
Siewnikiem można praco-
wać z prędkością do 7 km/h. 

Czym się kierować przy zakupie?
dr hab. Ireneusz Kowalik 

UP Poznań

Korzystanie z nawigacji GPS, pozwala zrezygnować z wykorzy-
stywania znaczników podczas siewu.

Najwyższa precyzja siewu z prędkością do 10 km/h

Zastosowanie silników elektrycznych do napędu zespołów 
roboczych sekcji wysiewających umożliwia ich pojedyncze  
wyłączanie. Jest też możliwość wysiewania nasion na różne 
odległości przez każdą sekcję siewnika.

6-cio rzędowy siewnik zawieszany. Polski siewnik mechaniczny Serpens.
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Do kontroli jakości dozowa-
nia nasion w sekcjach wy-
siewających zastosowane 
zostały czujniki optyczne. 
Siewnik został wyposażony 
w komputer, który monito-
ruje jego pracę i informuje 
operatora w kabinie ciągni-
ka o niskim poziomie nasion 
lub nawozu w zbiornikach.

Firma Bomet oferuje 
4-rzędowy siewnik punk-
towy z mechanicznym sys-
temem wysiewu o nazwie 
handlowej Serpens. Jest on 
polecany do gospodarstw 
o małych i średnich are-
ałach i można nim wysie-
wać nasiona kukurydzy, 
soi i innych gatunków 
uprawianych roślin. Każ-
da sekcja wysiewająca jest 
napędzana przekładnią łań-
cuchową od zamontowanej 
za nią szerokiej ogumionej 
rolki zagęszczającej strefę 
bruzdy nasiennej. Dodat-
kową funkcją ogumionej 
rolki jest także utrzyma-
nie ustalonej głębokości 
siewu nasion (cztery moż-
liwości: 3, 6, 8 i 10 cm). 
Sekcje siewnika są wypo-
sażone w zbiorniki nasien-
ne o pojemności 25 litrów. 
Na wyposażeniu siewnika 

znajdują się wymienne tar-
cze wybierające, które są 
dostosowane do wysiewu 
różnej wielkości nasion. Od-
ległość między nasionami 
w rzędzie jest regulowana 
wymiennymi parami kół zę-
batych, które umożliwiają 
uzyskanie następujących na-
staw: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  
i 19 cm. Siewnik posiada 
modułową budowę, co po-
zwala na rozmieszczenie 
sekcji wysiewających na bel-
ce ramy w zakresie od 50 do 
80 cm. W standardowym 
wyposażeniu producent ofe-
ruje również koła podporo-
we i hydrauliczne znaczniki. 
Maszyna dodatkowo może 
zostać doposażona w pod-
siewacz nawozów mineral-
nych z dwoma zbiornikami 
o pojemności 70 litrów każ-
dy. Masa siewnika bez na-
sion i nawozu w zbiornikach 
wynosi 630 kg, a z podsie-
waczem nawozu mineral-
nego 800 kg. Ze względu 
na niezbyt dużą pojemność 
zbiorników może on być 
agregowany z ciągnikami 
o mocy około 55 KM.

Siewniki mechaniczne 
firmy MEPROZET są wy-
posażone w dwa rodzaje 

tarcz (do nasion mniejszych 
i dużych), które są dosto-
sowane do zróżnicowanej 
wielkości nasion kukurydzy. 
Tarcza wybierająca nasiona 
z komory ma na końcach 
ramion umieszczone ły-
żeczki, które napełniają się 
pojedynczymi ziarniakami. 
Producent zaleca siew tym 
siewnikiem z prędkością do 
6 km/h. Siewnik dodatko-
wo może być wyposażony 
w aplikator do rzędowego 
wysiewu nawozu mineralne-
go (nawożenia startowego).

UNIA Sp. z o.o. produ-
kuje siewnik pneumatyczny 
Delta z podciśnieniowym 
systemem wysiewu, któ-
ry jest dostępny w dwóch 
szerokościach roboczych: 
4 i 6 sekcji wysiewających. 
W zależności od potrzeb, 
maszyny mogą być wypo-
sażone w redlice wysiewa-
jące płozowe lub talerzowe 
(wersja D) oraz w tarcze 
wysiewające o różnej licz-
bie i średnicy otworów. 
Siewnik jest wyposażony 
w przekładnię zębatkową 
o 6 przełożeniach, zinte-
growany napęd wszystkich 
sekcji oraz hydrauliczny 
przerzutnik znaczników 

na dwóch siłownikach. 
Sekcja wysiewająca jest 
wyposażona w układ szyb-
kiego opróżniania zbiorni-
ka z nasion, bezstopniową 
regulację głębokości pra-
cy oraz jest zawieszona na 
równoległoboku. W ramach 
dodatkowego wyposażenia 
oferowany jest między inny-
mi wał przegubowo-telesko-
powy, podsiewacz nawozów 
z blachy nierdzewnej czy 
komputer do kontroli pracy 
siewnika. System elektro-
niczny kontroluje wysiew 
nasion, zlicza powierzch-
nię dzienną i sumaryczną 
zasiewu oraz informuje 
o prędkości siewu.  Podsie-
wacz nawozów może mieć 
na wyposażeniu zbiorniki 
o różnych pojemnościach, 
które mogą być wykonane 
z blachy lakierowanej lub 
kwasoodpornej. Pojemność 
zbiornika na nasiona wynosi 
54 dm3.

Siewniki producentów 
zagranicznych

Na krajowym rynku ma-
szyn rolniczych, producen-
ci zagraniczni prezentują 
wyjątkowo bogatą i zróż-
nicowaną pod względem 
wyposażenia ofertę siew-
ników punktowych do 
kukurydzy. Zastosowanie 
innowacyjnych rozwią-
zań w części oferowanych 
maszyn w postaci elek-
trycznego napędu sekcji 
wysiewających, pozwala 
na uzyskanie dużej precy-
zji wysiewu przy wysokich 
prędkościach roboczych. 
Użytkowanie takich siew-
ników umożliwia wyko-
nywanie siewu z dużą 
wydajnością przy jedno-
czesnym sterowaniu para-
metrami w trakcie jazdy.

Do producentów zagra-
nicznych, obecnych na 

polskim rynku należą: Ar-
bos, Amazone, Gaspardo, 
Horsch, Kubota, Kuhn, 
Kverneland, Kongskilde, 
Lemken, Ozdöken z Tur-
cji oraz Väderstad. Z pełną 
charakterystyką siewników 
punktowych, producentów 
zagranicznych, można za-
poznać się na ich stronach 
internetowych oraz na stro-
nach internetowych przed-
stawicieli handlowych.

Napęd elektryczny sekcji 
wysiewających

Zagraniczni producenci 
siewników punktowych 
coraz częściej do napędu 
zespołów wysiewających 
wykorzystują silniki elek-
tryczne. Zastosowanie ta-
kiego rozwiązania pozwala 
uzyskać bardzo dokładne 
rozmieszczenie nasion 
w rzędach, ponieważ nie ma 
już bezpośredniego wpływu 
poślizgu kół lub rolek napę-
dzających sekcje wysiewa-
jące na prędkość obrotową 
tarcz wysiewających. Przy 
napędzie elektrycznym, 
prędkość obrotowa tarcz 
wysiewających jest ściśle 
zintegrowana z prędkością 
siewnika. Każda sekcja 
wysiewająca jest napędza-
na oddzielnym silnikiem, 
co daje możliwość nieza-
leżnego i indywidualnego 
sterowania parametrami 
siewu w poszczególnych 
rzędach. Sterowanie pra-
cą siewnika odbywa się za 
pomocą terminala z kabi-
ny ciągnika. Dzięki takiej 
możliwości, podczas pracy 
można zmieniać odległo-
ści między wysiewanymi 
nasionami w rzędzie. Tym 
samym można dostoso-
wywać obsadę na polu do 
zmieniających się na nim 
warunków glebowych. Przy 
dodatkowym wykorzystaniu 

urządzeń GPS i wcześniej-
szym wykonaniu mapy pola, 
sterowanie pracą siewnika 
może odbywać się w trybie 
automatycznym. Możliwym 
jest też wykonywanie sie-
wu naprzemiennego w są-
siednich rzędach - w trójkąt 
równoboczny. Taki sposób 
siewu nasion, pozwala na 
równomierne rozmieszcze-
nie roślin na powierzchni 
pola przy jednoczesnym za-
chowaniu tej samej obsady, 
co w przypadku szerokiego 
rozstawu rzędów (75 cm). 
Napęd elektryczny i nawi-
gacja GPS umożliwia też 
automatyczne wyłączanie 
pracy sekcji wysiewających 
w przypadku wjazdu w ob-
siany wcześniej obszar. Taka 
funkcja jest przydatna pod-
czas pracy na uwrociach lub 
na polach o nieregularnych 
kształtach.

Wprowadzanie przez 
niektórych producentów 
maszyn rolniczych elek-
trycznego napędu sekcji 
wysiewających pozwala 
w większym stopniu niż 
dotychczas sterować pa-
rametrami pracy siewnika 
punktowego. Nowe rozwią-
zania techniczne cechuje też 
duża elastyczność w wy-
borze wyposażenia opcjo-
nalnego, co jest przydatne 
w sposób szczególny dla rol-
ników gospodarujących na 
dużych powierzchniach lub 
właścicieli firm usługowych. 
Dzięki dużemu zróżnicowa-
niu oferty oraz bogatemu 
opcjonalnemu wyposażeniu, 
zainteresowany producent 
rolny może obecnie kupić 
maszynę dostosowaną do 
jego własnych potrzeb, 
warunków konkretnego 
gospodarstwa czy swoich 
indywidualnych oczekiwań.

Siewnik ze zbiornikiem na nasiona zawieszanym z przodu ciągnika
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Najlepsze odmiany kukurydzy 
kiszonkowej w tym sezonie

Aktualnie w KR jest 
85 odmian do użytkowania 
na kiszonkę, w tym 9 od-
mian ogólnoużytkowych, 
przeznaczonych zarówno do 
uprawy na ziarno jak i na 
kiszonkę. Odmiany te repre-
zentują rożne grupy wcze-
sności: wczesne (FAO do 
220), średniowczesne (FA) 
230-240 i średniopóźne 
(FAO 250-290). W tej gru-
pie są odmiany pochodzące 
z wielu hodowli zagranicz-
nych, oraz duża grupa od-
mian polskich, z Hodowli 
Roślin Smolice.

W północnej Polsce, gdzie 
panują mniej korzystne 

warunki termiczne, w upra-
wie na kiszonkę, zaleca się 
do uprawy odmiany wcze-
sne i średniowczesne o licz-
bie FAO do 230. Odmiany 
średniopóźne są przeznaczo-
ne są do uprawy na kiszonkę 
w najcieplejszych rejonach 
tj. w południowo-zachodniej 
i południowo-wschodniej 
Polsce. W rejonie środko-
wym  zalecane są uprawy 
średniowczesne dla uprawy 
ziarnowej i na kiszonkę.

Wśród odmian kukury-
dzy, dwa główne typy ho-
dowlane stanowią mieszańce 
pojedyncze, czyli dwulinio-
we (SC), oraz mieszańce 

trójliniowe (TC), składają-
ce się z trzech linii. Zaletą 
mieszańców pojedynczych 
jest większe wyrównanie 
morfologiczne i na ogół 
wyższe plonowanie, niż 
trójliniowych, w bardziej 
intensywnych warunkach 
produkcji. Mieszańce trój-
liniowe są natomiast lepiej 
dostosowane do gorszych 
warunków uprawy.

Do produkcji wysokoener-
getycznej kiszonki są też 
rekomendowane najlepsze 
odmiany ziarnowe, o wyso-
kich plonach. Umożliwiają 
one wytworzenie kiszonki 
o wyższym udziale suchej 
masy kolb i ziarna w całko-
witym plonie suchej masy, 
a tym samym gwarantują 
wyższą strawność kiszonki 
i lepsze wyniki produkcyj-
ne. Ziarno jest najbardziej 
strawnym składnikiem ki-
szonki z kukurydzy (w po-
nad 90%). Rekomendacja 
tych odmian do uprawy na 
kiszonkę pozostaje w gestii 
firm hodowlanych.

Poza odmianami wpisa-
nymi do KR, na polskim 
rynku jest też duża grupa 
odmian zarejestrowanych 
w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej z tzw. katalogu 

europejskiego (CCA). Od-
miany te, poza innymi kry-
teriami, muszą wykazywać 
wczesność odpowiednią 
do warunków klimatycz-
nych Polski. Informacja 
o wartości użytkowej tych 
odmian pochodzi z do-
świadczeń własnych firm, 
a w przypadku niektórych 
odmian z doświadczeń roz-
poznawczych i porejestro-
wych (PDO), prowadzonych 
przez COBORU wspólnie 
z PZPK.

Wyniki tych doświad-
czeń, z wielu miejscowości 
w Polsce, są bardzo przydat-
ne w podejmowaniu decyzji 
dotyczących wyboru odmian 
do produkcji kukurydzy na 
ziarno i na kiszonkę. Nieste-
ty, w doświadczeniach PDO 
uczestniczy tylko część 
odmian, na ogół najnow-
szych, wpisanych do KR 
i nieliczne o najlepszych pa-
rametrach po dwóch latach 
badań w doświadczeniach 
rozpoznawczych.

W uprawie kukurydzy na 
kiszonkę optymalny plon 
można uzyskać przez wy-
bór odmian o następujących 
parametrach: wysokim cał-
kowitym plonie suchej masy 
łodyg liści i kolb, wysokim 

udziale kolb w plonie całko-
witym suchej masy, zawar-
tości suchej masy w czasie 
zbioru w całych roślinach 
i w kolbach, (30-35%).

Całkowity plon suchej 
masy jest pochodną plo-
nu zielonej (świeżej) masy 
roślin i zawartości suchej 
masy w roślinach i kolbach 
przy zbiorze.

Udział suchej masy kolb 
w całkowitym plonie suchej 
masy powinien wynosić po-
wyżej 50%. Optymalny plon 
suchej masy kolb powinien 
kształtować się na poziomie 
około 55%.

Bardzo ważnymi ce-
chami dobrej odmiany 
kiszonkowej są wczesny 
wigor i utrzymująca się 
zieloność roślin w okresie 
dojrzewania, uwarunkowa-
na genetycznie tzw. cecha 
„stay-green”. Cecha „stay 
green” umożliwia wydłużo-
ną akumulację składników 
pokarmowych w rośli-
nach i liściach w okresie 
dojrzewania. Skutkuje 
to zwiększeniem plonu 
w porównaniu do odmian 
starszego typu, które przy 
dojrzewaniu szybko zasy-
chały. Odmiany z cechą 
„stay-green” ulegają łatwe-
mu zakiszaniu i możliwy 
jest też bardziej elastyczny 
(wydłużony) okres zbioru 
odmian z  tą cechą.

Przy wyborze odmian do 
uprawy na kiszonkę zwraca 
się również uwagę na strawność 
wegetatywnych części roślin.

Ważnymi cechami od-
mian do uprawy na ziarno 
i na kiszonkę jest ich odpor-
ność na główne agrofagi: 
choroby i szkodniki. Naj-
groźniejszymi chorobami 
kukurydzy są fuzariozy kolb 
powodowane głównie przez 
grzyby z rodzaju Fusarium. 
Te pasożytnicze grzyby wy-
twarzają groźne dla zdrowia 
zwierząt i człowieka miko-
toksyny, których kumulacja 
w organizmie powoduje róż-
norodne skutki (min. dzia-
łanie trujące, rakotwórcze, 

immunodepresyjne, zmiany 
w aparacie dziedzicznym, 
potworkowatość płodów). 
Głownia kukurydzy jest 
chorobą występującą nie-
zbyt często, nie wytwarza 
mikotoksyn, ale w więk-
szym nasileniu ogranicza 
plon ziarna i kiszonki.

Wśród szkodników naj-
większe znaczenie ma omac-
nica prosowianka. Redukuje 
plony kiszonki średnio od 10-
20%, jednak przy większym 
nasileniu nawet o 50%. Jest 
bardzo rozpowszechniona 
w rejonach południowych, 
a także w rejonach central-
nych i w większym stopniu 
poraża odmiany wcześniej-
sze. Jej zwalczanie jest bar-
dzo utrudnione, gdyż motyle 
składają jaja w okresie po-
przedzającym wysuwanie 
wiech na roślinach (przełom 
czerwca i lipca), gdy rośliny 
osiągają wysokość 2-2,5m. 
Gąsienice powodują zanie-
czyszczenie kolb, drążenie 
kanałów w łodygach, w na-
stępstwie czego powstają zło-
my roślin. Wtórnym efektem 
jest zwiększone porażenie 
kolb przez grzyby fuzaryj-
ne. Zróżnicowanie odmian 
pod względem odporności na 
omacnicę prosowiankę jest 
nieduże. Skuteczna ochrona 
przed omacnicą pozwala na 
zwiększenie plonów kiszonki 
i ziarna z hektara.

Do produkcji kiszonki, 
jako substratu na biogaz są 
przeznaczone późne odmia-
ny kiszonkowe o najwyż-
szych plonach całkowitych 
suchej masy.

Podstawą doboru odmian do uprawy jest Krajowy Rejestr odmian kukurydzy.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików

Krajowy Rejestr Odmian Kukurydzy (stan na 20.01.2021) 
– odmiany do użytkowania na kiszonkę 
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Nowy herbicyd RECOSAR® 960 EC

Kukurydza jest jednym 
z głównych gatunków ro-
ślin uprawnych w Polsce 
– od kilku lat powierzch-
nia jej uprawy przekracza 
ponad 1 mln hektarów. Jej 
uprawa wydaje się prosta, 
jednak w rzeczywistości 
wymaga szczególnej dba-
łości i ochrony herbicydo-
wej, gdyż spośród polskich 
upraw wielkoobszarowych, 
najsilniej reaguje na za-
chwaszczenie spadkiem 
plonowania. Nowy produkt 
w ofercie CIECH Sarzyna, 
największego polskiego pro-
ducenta środków ochrony 
roślin – RECOSAR® 960 EC 
– to herbicyd stosowany do-
glebowo o działaniu układo-
wym, który bardzo dobrze 
zwalcza uciążliwe chwasty 
jednoliścienne. Działa już od 
momentu ich kiełkowania, 
minimalizując ich konku-
rencyjność w stosunku do 
kukurydzy.

Szerokie rzędy i dość po-
wolny wzrost w początko-
wych fazach rozwojowych 

powodują, że na plantacjach 
kukurydzy panują dobre wa-
runki dla rozwoju chwastów. 
Jeżeli nie dokona się właści-
wej ochrony herbicydowej 
tej światłolubnej rośliny, 
chwasty mogą ją całkowi-
cie zdominować – co będzie 
skutkować wysokimi stra-
tami w plonie. RECOSAR® 
960 EC skutecznie zapobie-
ga rozwojowi chwastów 
i odpowiada na potrzeby 
rolników, którzy cenią so-
bie elastyczność w wyborze 
programu ochrony plantacji 
oraz terminu wykonywania 
zabiegu.

S-metolachlor – sub-
stancja aktywna zawarta 
w produkcie – pobiera-
na jest głównie przez ko-
rzenie chwastów, dlatego 
może być stosowana bez-
pośrednio po siewie ku-
kurydzy lub bezpośrednio 
po jej wschodach do fazy 
4. liści. Szerokie okno jej 
aplikacji daje możliwość 
wykonania zabiegu w do-
godnym czasie. Umożliwia 

szybkie ograniczenie presji 
chwastów na wschodzącą 
kukurydzę. Produkt dobrze 
nadaje się też do mieszanin 
opryskowych stosowanych 
od początku uprawy aż do 
fazy BBCH 13-14 kukury-
dzy. RECOSAR® 960 EC to 
koncentrat do sporządzania 
emulsji wodnej. Zawartość 
substancji aktywnej – S-me-
tolachloru (związku z grupy 
chloroacetoanilidów) – to 
960 g/l.

Dzięki dobremu działaniu 
odglebowemu, najnowszy 
herbicyd z portfolio CIECH 
Sarzyna utrzymuje długą 
ochronę kukurydzy przed 
wschodami chwastów. 
Charakteryzuje się wysoką 
skutecznością w zwalczaniu 
chwastnicy jednostronnej, 
psianki czarnej, włośnicy 
zielonej oraz palusznika 
krwawego.

Środek stanowi waż-
ne uzupełnienie portfolio 
produktowego herbicydów 
kukurydzianych, gdyż 
wprowadza inny mecha-
nizm działania w kierunku 
zwalczania chwastów jedno-
liściennych niż powszechnie 
stosowane sulfonylomocz-
niki. Warto pamiętać, że 
wieloletnie stosowanie 
substancji aktywnej o tym 
samym mechanizmie dzia-
łania może powodować zja-
wisko odporności chwastów 
– dlatego w ich zwalczaniu 
tak ważna jest odpowied-
nia rotacja substancjami 
aktywnymi.

– Każdy dzień opóźnie-
nia odchwaszczania obniża 
plony. Widać to w doświad-
czeniach, w których porów-
nuje się plonowanie upraw 
kukurydzy przy różnych 
terminach odchwaszczania. 
Poletka, które odchwaszcza-
ne są późno, charakteryzu-
ją się niższymi roślinami, 
wykształcającymi mniejsze 
kolby, w wyniku czego osią-
ga się niższe plony zarówno 
zielonej masy, jak i nasion. 
Badania IUNG PIB we Wro-
cławiu wskazują, że okres 
liczony od wschodów, w któ-
rym komosa czy chwastnica 

jednostronna nie wpływa-
ją negatywnie na plon, to 
tylko 14 dni. Powyższe 
dane wskazują, że herbi-
cyd w uprawie kukurydzy 
powinien być stosowany 
możliwie jak najwcześniej, 
najlepiej do fazy 2. liścia, 
a na pewno nie później niż 
do fazy 4. liścia – mówi 
Jacek Skwira, Dyrektor 
Marketingu Strategicznego 
i Rozwoju Produktu CIECH 
Sarzyna.

Efektywna uprawa kuku-
rydzy wymaga szczególnej 
dbałości o całość zabie-
gów agrotechnicznych, 
począwszy od nawożenia 
mineralnego, przez ochronę 
przed szerokim spektrum 
chwastów, aż po nawoże-
nie dolistne i ochronę przed 
szkodnikami. Dlatego już 
od dłuższego czasu CIECH 
Sarzyna konsekwentnie 
rozszerza swoją ofertę de-
dykowaną uprawie kuku-
rydzy. W zeszłym roku, 
do dobrze znanego i znaj-
dującego uznanie wielu 
rolników duetu herbicy-
dów NIKOSAR® 060 OD 
i JUZAN 100 SC dołączył 
trzeci środek – TEZOSAR® 
500 SC. Produkty te są 
doskonale dopasowane 
do polskich warunków 
i precyzyjnie udoskonalo-
ne przez naukowców pra-
cujących w dynamicznie 
rozwijającym się centrum 
badawczo-rozwojowym 
CIECH Sarzyna, które 

otrzymało niedawno pre-
stiżową certyfikację „GLP”, 
potwierdzającą najwyż-
szą jakość prowadzonych 
w nim badań.

Więcej wartościowych 
porad na temat ochrony 
roślin uprawnych można 
znaleźć na stronie www.
ciechagro.pl lub na kanale 
„CIECH Sarzyna” na por-
talu YouTube.

CIECH Sarzyna jest 
jedną z kluczowych spół-
ek Grupy CIECH i filarem 
jej segmentu organicznego. 
Specjalizuje się w produk-
cji środków ochrony roślin 
(AGRO) i jest ich najwięk-
szym polskim producentem 
oraz liderem sprzedaży na 
rynku herbicydów (środków 
chwastobójczych). Przewagą 
konkurencyjną Spółki jest 
m.in. jedna z najnowocze-
śniejszych na świecie insta-
lacji do produkcji MCPA 
– skutecznego i bezpieczne-
go środka chwastobójczego, 
a także 60 lat doświadczenia 
w produkcji środków ochro-
ny roślin. Do najbardziej 
znanych znaków handlo-
wych Spółki należą marki: 
CHWASTOX®, AGRO-
SAR® 360 SL, AZOK-
SAR® 250 SC, ASKALON® 
125 SC, AKAPIT® 125 EC, 
TARCZA® ŁAN EXTRA 

250 EW oraz WIND-
SAR 250 EC. Firma, poza 
kluczowymi krajami euro-
pejskimi, obsługuje także 
rynki w Ameryce Północnej 

i Południowej, Azji, Afry-
ce i Australii. Jej produkty 
trafiają do ponad 40 krajów 
całego świata.

Więcej informacji znaj-
duje się na stronie https://
ciechagro.pl/pl.

CIECH to międzynaro-
dowa, rozwijająca się grupa 
chemiczna z silną pozycją na 
rynkach europejskich i glo-
balnych oraz ze stabilnym 
inwestorem strategicznym 
(Kulczyk Investments). Fir-
ma eksportuje swoje pro-
dukty do ponad 100 krajów 
całego świata, m.in. sodę 
kalcynowaną, sodę oczysz-
czoną, sól, środki ochrony 
roślin, żywice epoksydowe 
i poliestrowe, pianki poliu-
retanowe oraz krzemiany 
i opakowania szklane. 
CIECH wytwarza produk-
ty o najwyższej, światowej 
jakości, z których powstają 
artykuły niezbędne w co-
dziennym życiu ludzi na 
całym świecie. Łączy przy 
tym nowoczesne podejście 
do biznesu z tradycją pro-
dukcji sięgającą 1882 roku. 
Od 2005 roku spółka no-
towana jest na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie oraz, od 
2016 roku, na jednej z naj-
większych giełd w Europie 
– Börse Frankfurt.

Więcej informacji znaj-
duje się na stronie www.
ciechgroup.com.

Materiały: CIECH Sarzyna
Opracowanie Redakcyjne: 

Roman Barszcz 

Nowy herbicyd RECOSAR® 960 EC skutecznie zwalcza uciążliwe chwasty w 
uprawie kukurydzy już od momentu kiełkowania.
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Integrowana ochrona kukurydzy
W uprawie kukury-

dzy praktycznie jedynym 
w pełni przewidywalnym 
zabiegiem ochrony roślin 
jest zwalczanie chwastów, 
które jest corocznie wyko-
nywane i to bez względu 
na to, czy jest to ochrona 
chemiczna, czy też me-
chaniczna lub kombinacja 
obu. To najważniejszy za-
bieg ochroniarski, który 
jednak musi się opierać 
na znajomości gatunków 
chwastów dominujących 
na stanowisku. W przy-
padku pozostałych dwóch 
grup agrofagów tj. chorób 
i szkodników sytuacja nie 
jest już tak klarowna, gdyż 
ich liczne wystąpienie w po-
szczególnych sezonach we-
getacyjnych nie jest takie 
oczywiste, zważywszy na 

szereg czynników na to 
wpływających, głównie 
pogodowych, ale też i zwią-
zanych z samym prowadze-
niem uprawy. Każdy rok 
jest bowiem inny, a pewne 
zagrożenia pomimo rozwi-
jającej się wiedzy są trudne 
do przewidzenia, zwłasz-
cza w dobie obserwowanych 
zmian klimatycznych.

Kukurydza w porówna-
niu do rzepaku czy pszenicy 
jest uważana za roślinę mało 
nakładową, jeżeli chodzi 
o ochronę roślin. To praw-
da, zabiegów wykonuje się 
mniej, ale niekoniecznie to 
wynika z tego, że jest mniej 
uszkadzana przez organi-
zmy szkodliwe. Zwykle 
jest tak, że nie ma, jak ją 
chronić, gdy osiąga ponad 
2 metry wysokości, gdyż 

niewiele jeszcze gospo-
darstw posiada odpowiedni 
sprzęt. To się zmienia, gdyż 
zaczyna rozwijać się rynek 
usług, ale nie można zapo-
minać, że i rynek środków 
ochrony roślin się zmienia 
– ubożeje liczba substancji 
czynnych, a to dopiero po-
czątek zmian jakie nastąpią 
w najbliższych latach.

Bioąc pod uwagę choro-
by i szkodniki kukurydzy, 
bezpośrednio w okresie 
wiosennym mogą pojawiać 
się sprawcy takich chorób 
jak: zgorzeli siewek, głowni 
guzowatej (pierwsza gene-
racja) i głowni pylącej ku-
kurydzy. W późniejszym 
czasie (zwykle od czerwca 
bądź lipca) uaktywniają 
się choroby liści tj. drob-
na plamistość liści, żółta 

plamistość liści (zwana hel-
mintosporiozą) oraz rdza 
kukurydzy, a także druga, 
a później ewentualnie trze-
cia generacja głowni guzo-
watej. Od połowy lipca lub 
początku sierpnia stopnio-
wo zaczynają pojawiać się 
objawy dwóch najgroźniej-
szych w Polsce chorób ku-
kurydzy – fuzariozy kolb 
i fuzariozy łodyg, z których 
obecnością może wiązać 
się problem mykotoksyn 
w plonie. Spośród szkod-
ników wiosennych, wpierw 
mogą pojawiać się dziki, 
ptaki, drutowce, pędraki, 
rolnice, śmietka kiełkówka, 
ślimaki, larwy stonki kuku-
rydzianej, a w szczególności 
ploniarka zbożówka. Z upły-
wem czasu wzrasta popula-
cja mszyc i wciornastków, 

a także w niektóre lata rów-
nież i rolnic. Od czerwca 
w uprawach występuje naj-
groźniejszy szkodnik kuku-
rydzy w Polsce – omacnica 
prosowianka. W okresie 
czerwca lub lipca na pola 
nalatują chrząszcze stonki 
kukurydzianej, a w niektóre 
lata także motyle słonecz-
nicy orężówki i piętnówek, 
a lokalnie także drugie po-
kolenie rolnic. W pełni okre-
su wegetacji roślin liczba 
roślinożerców jest bardzo 
duża, ale tylko mała część 
z nich to typowe szkodniki. 
Pod koniec okresu wegeta-
cji zazwyczaj największe 
znaczenie gospodarcze mają 
dwa szkodniki – omacnica 
prosowianka i dziki.

Prowadząc uprawę kuku-
rydzy, warto znać wygląd 
poszczególnych gatunków 
i terminy ich występowania, 
w tym należy na bieżąco ob-
serwować uprawę pod kątem 
ich pojawu. Ułatwieniem 
oraz ważnym narzędziem 
wspomagającym decyzje co 
do zwalczania niektórych 
z nich są komunikaty sy-
gnalizacyjne podawane np. 
na Platformie Sygnalizacji 
Agrofagów IOR-PIB.

Dla potrzeb ograniczenia 
strat w plonach powstają-
cych w następstwie poja-
wu chorób i szkodników 
konieczne jest łączne za-
stosowanie wielu metod 
zapobiegających licznemu 
pojawowi organizmów 
szkodliwych, a gdy okaże 
się to niewystarczające na-
leży podjąć bezpośrednie 
ich zwalczanie.

W rejonach poważnie za-
grożonych pojawem chorób 
i szkodników o znaczeniu 
gospodarczym, bardzo waż-
ne jest stosowanie płodo-
zmianu obejmującego 
przerwę w uprawie roślin 
na tym samym stanowisku 
przez co najmniej 2–3 lata, 
co pozwoli ograniczyć ilość 
materiału infekcyjnego pa-
togenów kukurydzy, któ-
re zimują w glebie lub na 
resztkach pożniwnych. 
Jest to istotne zwłaszcza 
przy głowni guzowatej, 
głowni pylącej, fuzariozie 

kolb oraz fuzariozie ło-
dyg. Ponadto płodozmian 
przerywa cykl rozwojowy 
stonki kukurydzianej oraz 
ogranicza masowy rozwój 
m.in. omacnicy prosowian-
ki, urazka kukurydzianego 
oraz drutowców i pędraków. 
Rotacja kukurydzy pozwala 
także ograniczać szkody po-
wodowane przez dziki, które 
chętnie wkraczają na pola 
bogate w resztki pożniw-
ne kukurydzy poszukując 
w nich pożywienia oraz larw 
śmietki kiełkówki, która do 
składania jaj wybiera pola 
ze słabo przykrytą glebą 
materią organiczną, w tym 
nawożone obornikiem.

Obok wdrożenia płodoz-
mianu niezmiernie ważne 
jest, aby plantacje zakładać 
na takich stanowiskach, 
które będą sprzyjały in-
tensywnemu rozwojowi ro-
ślin. Wskazany jest wczesny 
siew, ale w glebę dostatecz-
nie ogrzaną, zbilansowane 
nawożenie (aby nie prze-
nawozić roślin zwłaszcza 
azotem sprzyjającym nie-
którym chorobom i szko-
dnikom) oraz ograniczanie 
zachwaszczenia. Wstępem 
zawsze powinien być dobór 
odmian mniej podatnych na 
choroby i szkodniki. Na ten 
moment wśród odmian do-
stępnych na krajowym ryn-
ku są mniej podatne m.in. na 
głownię kukurydzy, fuza-
riozę kolb, fuzariozę łodyg, 
choroby liści, czy też omac-
nicę prosowiankę. Informa-
cje z tego zakresu można 
znaleźć w materiałach in-
formacyjnych wydawanych 
przez COBORU, w kata-
logach firm nasiennych, 
a także u dystrybutorów 
materiału siewnego. Rów-
nie ważne jest, aby każda 
z wysianych odmian była 
dostosowana do lokalnych 
warunków glebowo-kli-
matycznych pod kątem 
wczesności.

Nie jest prawdą, że kukurydza to roślina prosta w uprawie.
Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 

prof. nadzw. 
IOR – PIB, 

Terenowa Stacja 
Doświadczalna w Rzeszowie 
Polski Związek Producentów 

Kukurydzy w Poznaniu

Drobna plamistość liści kukurydzy (P. Bereś) Głownia guzowata kukurydzy (P. Bereś)

Młoda gąsienica omacnicy prosowianki (P. Bereś) Rośliny uszkodzone przez larwy stonki kukurydzianej (P. Bereś)
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W miarę możliwości nie 
należy zapominać o termi-
nowym zbiorze plonu, co 
pozwala ograniczać szkody 
powodowane przez dziki, 
omacnicę prosowiankę, 
a zwłaszcza choroby fuza-
ryjne, natomiast po zbiorze 
plonu należy dokładnie roz-
drobnić resztki pożniwne, 
co pozwala ograniczyć te 
patogeny, które zimują na 
słomie kukurydzianej, a tak-
że można w istotny sposób 
obniżyć zagrożenie ze stro-
ny omacnicy prosowianki.

Na resztki pożniwne coraz 
częściej aplikuje się biopre-
paraty zawierające mikro-
organizmy przyśpieszające 

rozkład materii organicznej, 
co łączy się często z na-
wozem azotowym. Jest to 
także moment na wapno-
wanie celem uregulowania 
pH gleby. Po zbiorze plonu 
nadal ważnym zabiegiem 
wpływającym na kondycję 
fitosanitarną stanowiska po-
zostaje orka przedzimowa. 
Na polach prowadzonych 
w systemach bezorkowych 
obok dokładnego rozdrob-
nienia resztek miesza się je 
z wierzchnią warstwą gleby 
za pomocą dostosowanych 
do tego celu maszyn.

W 2021 roku do biolo-
gicznego zwalczania larw 
stonki kukurydzianej 

oraz jaj i młodych gąsie-
nic omacnicy prosowianki 
można zastosować również 
biopreparaty.

Do ekologicznego ograni-
czania jaj omacnicy proso-
wianki (a pośrednio innych 
szkodników z rzędu motyli) 
używa się biopreparatów za-
wierających kruszynka (Tri-
chogramma spp.), który jest 
pasożytem jaj. Biologiczną 
walkę rozpoczyna się z chwi-
lą wykrycia nalotu pierw-
szych motyli szkodnika. 
W zależności od zaleceń pro-
ducenta wykonuje się 1 lub 
2 introdukcje kruszynka. 
Pierwszą należy wykonać na-
tychmiast po pojawieniu się 

pierwszych jaj szkodnika na 
roślinach, co przypada w dru-
giej oraz w trzeciej dekadzie 
czerwca na południu kraju 
i częściowo w pasie środko-
wym lub pod koniec czerwca 
i w pierwszych dniach lipca 
w rejonach środkowych i pół-
nocnych. Drugą introdukcję 
przeprowadza się 7–10 dni 
później. Gdy do monitoro-
wania omacnicy prosowianki 
stosuje się pułapki świetlne 
i feromonowe to pierwsze 
wyłożenie biopreparatu 
wykonuje się zwykle po 
5–10 dniach od stwierdze-
nia pierwszego motyla w pu-
łapce (zwykle to samiec), co 
przypada w drugiej połowie 

czerwca lub w pierwszych 
dniach lipca. Druga intro-
dukcja wykonywana jest po 
7–10 dniach od pierwszej. 
Istnieje także możliwość 
zakupu biopreparatu wraz 
z kompleksową usługą jego 
zastosowania i oceny sku-
teczności. Terminy stoso-
wania kruszynka mogą się 
zmieniać, dlatego tak ważny 
jest monitoring szkodnika. 
W lata upalne i suche omac-
nica może wcześniej nala-
tywać na rośliny (przykład 
2018-2019), a w chłodne póź-
niej (przykład 2020). W tabeli 
1 wymieniono biopreparaty 
zawierające kruszynka.

Do ograniczania młodych 
gąsienic omacnicy proso-
wianki na kukurydzy sto-
suje się w praktyce także 
preparaty oparte na bakte-
riach z rodzaju Bacillus. Na 
rynku są dostępne środki 
zawierające bakterie Bacil-
lus i wyciągi traw, które nie 
podlegają rejestracji, czyli 
nie są środkami ochrony ro-
ślin (tabela 2). Preparaty te 
mają za zadanie ograniczać 
liczebność młodych gąsienic 
omacnicy prosowianki zaraz 
po wylęgu, gdy zaczną zja-
dać tkanki pokryte białkiem 
bakteryjnym. Środki te nie 
mają działania systemicz-
nego, lecz powierzchniowe 
i na szkodnika działają żo-
łądkowo, dlatego też chro-
nią tylko opryskane części 
roślin. Preparaty te stosuje 
się wieczorem, na wilgotne 
rośliny, po wykryciu nalotu 
szkodnika na uprawę.

Do zwalczania biologicz-
nego larw stonki kukury-
dzianej żerujących w glebie 
na monokulturach jest już 
dostępny w Polsce biopre-
parat zawierający nicienia 
owadobójczego Heterorhab-
ditis bacteriophora (tabela 
3). Żeby biopreparat sku-
tecznie zadziałał gleba 
powinna być wilgotna po 
siewie kukurydzy. Środek 
aplikuje się jednocześnie 
z siewem kukurydzy.

W zasiewach kukurydzy 
i innych upraw, ochrona 
chemiczna zawsze pozo-
staje jako ostatnie rozwią-
zanie, które należy wziąć 
pod uwagę. Ochrona che-
miczna kukurydzy przed 
wcz e snow iose n ny m i 
chorobami oparta jest na 
zastosowaniu zapraw na-
siennych, które wymie-
niono w tabeli 4. Są one 

zarejestrowane przeciwko 
zgorzeli siewek, głowni 
guzowatej kukurydzy oraz 
głowni pylącej. W więk-
szości przypadków kwali-
fikowany materiał siewny 
dostępny w sprzedaży jest 
już odgórnie zaprawiony 
jednym z wymienionych 
preparatów. Jeżeli jednak 
zachodzi potrzeba użycia 
w gospodarstwie konkret-
nego preparatu, wówczas 
należy zgłosić taką potrzebę 
do hodowcy lub dystrybuto-
ra ziarna siewnego lub za-
mówić w specjalistycznej 
firmie usługowe zaprawienie 
ziarna danej odmiany wy-
branym preparatem.

Do ograniczania szkodli-
wości chorób pojawiających 
się w późniejszym okresie 
wykorzystuje się fungicydy 
nalistne. Zarejestrowane pre-
paraty są przeznaczone do 
ograniczania pojawu drobnej 
i żółtej plamistości liści, a nie-
które dodatkowo przeciwko 
rdzy kukurydzy i fuzariozie 
kolb. W przypadku fungicy-
dów nalistnych często stosuje 
się je łącznie z insektycydem 
podczas zabiegu zwalczania 
omacnicy prosowianki i/lub 
chrząszczy stonki kukury-
dzianej, co ogranicza liczbę 
wjazdów opryskiwacza w łan.

Preparaty chemiczne 
przeciwko szkodnikom są 
skierowane do ogranicza-
nia szkód powodowanych 
przez ptaki, ślimaki, mszy-
ce, omacnicę prosowian-
kę i stonkę kukurydzianą 
(larwy i chrząszcze). Do 
wykorzystania jest jeszcze 
tymczasowo zarejestrowa-
ny środek do zaprawiania 
ziarna przeciwko rolnicom 
- Lumiposa 625 FS na okres 
15.01-14.05.2021. Nie będzie 
już możliwe zastosowanie 
tiachloprydu (w połącze-
niu z delametryną), ponie-
waż zapasy jego do lutego 
2021 musiały być  zużyte, co 
spowodowało utratę możli-
wości nalistnego zwalczania 
ploniarki zbożówki. Ponadto 
nie uwzględniono środka 
zawierającego metoksy-
fenozyd, który był zare-
jestrowany do zwalczania 
omacnicy prosowianki, ale 
od wiosny 2021 już jest wy-
cofany z użycia.

Dr hab. inż. Paweł K. 
Bereś, prof. IOR-PIB.,
mgr Łukasz Siekaniec,
mgr Łukasz Kontowski

Instytut Ochrony Roślin – PIB,
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie

Tabela 1. Biopreparaty do zwalczania jaj omacnicy prosowianki dostępne w Polsce w 2021 roku

Biopreparat Sposób introdukcji Gatunek 
kruszynka

Liczba 
wyłożeń w roku Dawka

Ilość 
błonkówek  

na ha

Trichocap zawieszki
na liście - ręcznie T. brassicae 1–2 25 zawieszek/ha ok. 250 tys.

Tricholet agrolotniczo – 
wiatrakowiec, dron T. brassicae 1–2 postać sypka ok. 250 tys.

Trichosafe 
zawieszki 

zawieszki
na liście - ręcznie T. brassicae 1–2 30-50 zawieszek/ha 220 tys.

Trichosafe kulki kulki na glebę – ręcznie lub 
rozrzutnik kulek lub dron T. brassicae 1–2 100 kulek/ha 220 tys.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Preparaty zawierające bakterie Bacillus do ograniczania omacnicy prosowianki na kukurydzy dostępne w Polsce 

Preparat Czynnik 
zwalczający

Postać 
biopreparatu Sposób aplikacji Liczba 

zabiegów
Dawka 

na hektar
Ilość 

wody na ha

Ostrinia STOP wyselekcjonowane 
bakterie z grupy 

Bacillus i wyciągi 
z traw polnych

proszek do 
sporządzania 

zawiesiny wodnej

opryskiwanie roślin
(drobno lub 

grubokropliste)

1 (lub więcej 
w zależności 
od zaleceń 

producenta)

100 g
(lub wyższa 

jeżeli 
producent 

zaleca)

200-400 lQQ Backter
(środki nie 

wymagające 
rejestracji)

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3. Preparaty zawierające nicienie do ograniczania larw stonki kukurydzianej na kukurydzy dostępne w 2021 roku w Polsce

Preparat Czynnik 
zwalczający

Postać 
biopreparatu Sposób aplikacji Liczba 

zabiegów
Dawka 

na hektar
Ilość 

wody na ha

Dianem Heterorhabditis 
bacteriophora

proszek do 
sporządzania 

zawiesiny wodnej

aplikacja do gleby 
podczas siewu 

kukurydzy
1 2 miliardy 

nicieni 200-400 l

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Zaprawy fungicydowe zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami w 2021 roku

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka 

Zgorzel siewek 
Głownia guzowata kukurydzy

Głownia pyląca kukurydzy
Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna

Głownia pyląca kukurydzy Lumiflex ipkonazol 18 ml/100 kg ziarna
Zgorzel siewek

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

Zgorzel siewek
Głownia guzowata kukurydzy Maxim XL 034,7 FS fludioksonil + 

metalaksyl-M 100 ml/100 kg ziarna

Zgorzel siewek Redigo M 120 FS metalaksyl + 
protiokonazol 15 ml/100 kg ziarna

Zgorzel siewek
Głownia pyląca kukurydzy Vibrance 500 FS sedaksan  2,5 ml/50 tys. ziarna

Zgorzel siewek
Zgnilizna korzeni i zgorzel 

podstawy łodygi
Vibrance XL fludioksonil + 

metalaksyl-M + sedaksan 3,5 ml/50 tys. ziarna

Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (19.01.2021)
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