
SM Finezja  •  FAO 240

Struktura plonu w finezyjnych 
proporcjach

• 1. miejsce w plonie suchej masy 
w doświadczeniach rejestrowych (107% wzorca)

• mocne natężenie cechy stay green pozwala 
na opóźnienie zbioru przy zachowaniu dobrych 
parametrów jakościowych kiszonki

SM Zawisza  •  FAO 240-250

Możesz na nim polegać!

•  2. miejsce w plonie suchej i świeżej masy w dośw. 
rejestrowych z wysokim udziałem kolb

• znacząco lepszy na tle badanych odmian wynik 
plonu jednostek pokarmowych – 105% wzorca

SM Boryna  •  FAO 250

Potęgą jest i basta!

• wysokie plony świeżej masy o dobrych  
parametrach kiszonkarskich

• NEL o wartości 6,47 MJ/kg (średnia za 2-lecie) 
poświadcza o wysokiej przydatności odmiany do 
sporządzania kiszonek bardzo dobrej jakości

Wysokie plony kiszonki 
ze sprawdzonych 
odmian!

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR,  
www.hrsmolice.pl

Znajdź nas na:21

3 4

Kontakt 
region 1.  784 915 508   region 2.  538 819 893  
region 3.  538 819 890   region 4.  538 819 901
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Optymalny termin siewu

Zmianowanie

Jakie agrofagi zagrażają uprawom?

Daty okresowego badania technicznego opryskiwaczy i zaprawiarek

Fazy rozwojowe

Program azotanowy – co należy wiedzieć?

Odczyn a dostępność składników pokarmowych

Opis gospodarstwa

ul. Batorowska 15, 
62-081 Wysogotowo
pl.timacagro.com  |  timac.tv

lat
Timac Agro

3 korzyści stosowania 
nawozów  N-PROCESS:

Inteligencja do potęgi N 
na Twoim polu!

1

2

3

ograniczają straty azotu i zwiększają  
jego dostępność z gleby,

poprawiają efektywność  
pobierania azotu i wpływają  
na jego szybszą transformację,

zapewniają wyższe plonowanie  
i poprawę parametrów
jakościowych plonu.

Nawozy z gamy N-PROCESS:

SULFAMMO 23
skład: MEZOCALC (CaCO3) 12,5%,
N 23% (11% amonowy, 12% amidowy),
MgO 3%, SO3 31%

SULFAMMO 30
skład: MEZOCALC (CaCO3) 12,5%,
N 30% (5% amonowy, 25% amidowy),
MgO 3%, SO3 15%

EUROFERTIL 33
skład: MEZOCALC (CaCO3) 14%,
N 8% (5% amonowy, 3% amidowy), P2O5 8%,
K2O 17%, MgO 3%, SO3 29%, B 0,15%, Zn 0,1%

Produkty z gamy N-PROCESS®: Sulfammo 23, Sulfammo 30, Eurofertil 33
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• aktualności • dofinansowania • nawożenie • ochrona • odmiany
• nowe technologie • testy maszyn • opinie praktyków

Oferta specjalna dla prenumeratorów! 
Do prenumeraty rocznej i półrocznej do wyboru jedna z publikacji specjalnych! 

a do prenumeraty dwuletniej do wyboru dwie z publikacji specjalnych:

Autorzy: prof. dr hab. M. Korbas, prof. dr hab. W. Grzebisz, dr hab. W. Szczepaniak, dr hab. J. Potarzycki, dr E. Jajor, dr J. Horoszkiewicz-Janka, 
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Publikacje formatu A4, na temat: zbóż, rzepaku, kukurydzy, strączkowych i użytków zielonych, w których uznani specjaliści opisują wszystkie elementy uprawy, 

w tym nawożenie, ochronę, odmiany oraz techniki uprawy.

Bogato ilustrowane publikacje pomogą w identyfi kacji agrofagów i niedoborów w uprawie buraków, kukurydzy, zbóż, rzepaku i ziemniaków.

prof. dr hab. M. Mrówczyński, 
prof. dr hab. W. Grzebisz, 
dr hab. W. Szczepaniak, 

dr hab. Z. Sawinska, dr Ł. Sobiech i inni
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CHWASTY NIEDOBORYCHOROBY SZKODNIKI

KUKURYDZA
Paweł K. Bereś  |  Hanna Gołębiowska  |  Witold Szczepaniak  |  Robert Idziak 

Adam Majewski  |  Aleksandra Wieremczuk

IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW ORAZ NIEDOBORÓW POKARMOWYCH
Wydanie trzecie
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wydanie trzecie

dr hab. inż. P.K. Bereś, 
prof. nadzw. i inni
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Kiedy rozpoczynałem pracę w 1980 roku nie myślałem, że moje zawodowe życie 
poświęcę w całości burakowi cukrowemu. Badania nad chorobami i szkodnikami 
tej rośliny, tysiące bezpośrednich kontaktów z plantatorami i służbami surowcowy-
mi polskich cukrowni zaowocowały wiedzą i szeroką fotograficzną dokumentacją.
Poza wewnętrzną potrzebą dzielenia się tym wszystkim z rolnikami, namówieni
przez Wydawcę magazynu Agro Profil, wraz z moimi współpracownikami podjęli-
śmy próbę przelania naszej wiedzy na karty tego Atlasu. Mamy nadzieję, że zawar-
te w nim informacje pomogą w podejmowaniu prawidłowych decyzji dotyczących 
ochrony i nawożenia buraka i przyczynią się do jeszcze efektywniejszej produkcji
cukru. W tym miejscu chciałbym w naszym imieniu podziękować setkom bezimien-
nych plantatorów, inspektorom działów surowcowych cukrowni oraz przedstawicie-
lom firm nasiennych i chemicznych, dzięki którym niejednokrotnie mieliśmy okazję
zobaczyć i poznać pojawiające się na plantacjach buraka nowe szkodniki i choroby. 
Specjalne podziękowania kieruję do Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cu-
krowego. Nieżyjący już Prezes Stanisław Barnaś i obecnie sprawujący tę funkcję 
Krzysztof Nykiel oraz Dyrektorzy Biura – Kazimierz Kobza i Rafał Strachota byli za-
wsze gotowi do pomocy. W ten sposób, pośrednio, wnieśli swój znaczący wkład
w powstanie tego Atlasu. 

dr hab. Jacek Piszczek prof. IOR-PIB

Uprawa buraków cukrowych to jedna z najtrudniejszych gałęzi produkcji rolniczej, 
ale jednocześnie jedna z najbardziej postępowych i wydajnych, otwarta na nowo-
ści, wymagająca postępu i wspierająca ten postęp. Publikacja „Burak. Identyfi-
kacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych” jest odpowiedzią na potrzeby 
plantatorów, którzy ciągle doskonalą swoje umiejętności. W bogato ilustrowanej 
książce znajdziemy szereg cennych informacji – jak odpowiednio zdiagnozować 
niedobory pokarmowe i agrofagi, jak im zapobiegać oraz jak je zwalczać. Zosta-
ła przygotowana przez zespół świetnych naukowców, jednocześnie doradców 
i praktyków, którzy na bieżąco dzielą się swą wiedzą z rolnikami. Ta wiedza zosta-
ła zebrana w doskonałym opracowaniu, z którym powinien zapoznać się każdy 
plantator buraków cukrowych.

Krzysztof Nykiel
Prezes Zarządu Głównego 

 Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

Burak cukrowy jest jedną z „młodszych” roślin uprawnych, bo stał się taką rośliną 
ok. dwustu lat temu. Jednak przez ten krótki czas wyprowadzono wiele jego od-
mian, udoskonalono techniki uprawy, poprawiono parametry produkcyjne. Przez 
ten czas poznano także dobrze jego wymagania i biologię. Jest to także jedna 
z bardziej wymagających upraw, nie tylko dobrego stanowiska, nawożenia, ale 
i szerokiej wiedzy. Wiedza ta ma na celu w pierwszej kolejności rozwiązywać ro-
dzące się problemy, a tych nie brakuje w kontekście agrofagów, zachwaszczenia 
oraz odżywiania tej rośliny. Niniejsza pozycja jest doskonałym kompendium zbie-
rającym informacje o najważniejszych problemach dotyczących chwastów, cho-
rób, szkodników i niedoborów pokarmowych, tych dobrze znanych i tych, które 
dopiero się pojawiają, o ich identyfikacji oraz zwalczaniu i zapobieganiu.

dr hab. Ewa Moliszewska 
prof. Uniwersytetu Opolskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom plantatorów, doświadczony zespół prak-
tyków w bardzo przystępny sposób opisuje wszystkie ważniejsze agrofagi, ich 
biologię oraz możliwości integrowanego zwalczania. Książka jest cenną pozycją 
wydawniczą, gdyż oferuje czytelnikowi zwartą uaktualnioną wiedzę o chorobach, 
szkodnikach oraz chwastach najczęściej występujących w uprawie buraka cukro-
wego. Wraz z bogatą dokumentacją fotograficzną stanowi  doskonałą okazję  do 
ugruntowania własnych spostrzeżeń i poszerzenia wiedzy o kondycji zdrowotnej 
plantacji. W dobie nowych zagrożeń (zmiany klimatyczne) aktualizacja tej wiedzy 
jest koniecznością częstokroć decydującą o wielkości plonu. Zespołowi autorów 
gratuluję i życzę dalszych sukcesów w popularyzacji wiedzy rolniczej.

dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. UP we Wrocławiu

B U R A K
CHWASTY NIEDOBORY

Jacek Piszczek, Dariusz Górski, Wojciech Miziniak, Agnieszka Ulatowska

CHOROBY

IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW ORAZ NIEDOBORÓW POKARMOWYCH

SZKODNIKI
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dr hab. J. Piszczek 
i inni
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Wydanie drugie

Rzepak ozimy należy do najważniejszych roślin oleistych w Polsce, ale porażany i zasie-
dlany jest przez  ponad 100 agrofagów, których znaczenie wzrasta wraz z postępujący-
mi uproszczeniami technologicznym oraz zmianami klimatycznymi. Z tymi zagrożeniami 
musi sobie poradzić nowoczesna, integrowana ochrona roślin. Strategia Unii Europejskiej 
„Od pola do stołu” narzuca do 2030 r. zmniejszenie o 50% stosowania środków ochrony 
roślin, co wymusi wysiew odmian odpornych i tolerancyjnych na choroby i szkodniki, jak 
również inne czynniki biotyczne i abiotyczne, w tym szczególnie na suszę, z genetyczną 
możliwością szybkiej regeneracji uszkodzeń. Te i inne cenne informacje znaleźć można 
w niniejszej publikacji. 

prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor IOR-PIB w Poznaniu

Zmiany klimatu, stosowanie nowych technologii uprawy, zmiany w asortymencie odmian 
oraz stopniowe wycofywanie kolejnych substancji czynnych to główne powody zwięk-
szonej presji agrofagów rzepaku, z którą musi sobie poradzić nowoczesna, integrowana 
ochrona roślin. W pierwszej kolejności należy stosować metody niechemiczne, takie jak 
agrotechnika, dobór odpowiedniej odmiany czy zbilansowane nawożenie, które zagwa-
rantuje roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju – także w warunkach stresowych. 
Natomiast przed podjęciem decyzji o zabiegu zwalczania niezbędna jest właściwa ocena 
zagrożenia plantacji. Wygląd agrofaga, termin pojawienia się i stopień jego nasilenia na 
plantacji, rodzaj powodowanych uszkodzeń, czy też obecność na plantacji organizmów 
pożytecznych i zapylaczy to elementy kluczowe w tej diagnozie. Wszystkie te informacje 
można znaleźć w niniejszej publikacji w przystępnej formie, a liczne fotografie ułatwiają 
identyfikację agrofagów, organizmów pożytecznych, jak również objawów niedoborów 
pokarmowych czy też będących wynikiem innych czynników stresogennych. Publikacja 
może być cennym źródłem wiedzy zarówno dla producentów rzepaku, jak i wszystkich 
osób zajmujących się tematyką uprawy rzepaku, doradców oraz studentów i uczniów 
szkół rolniczych.

dr inż. Przemysław Strażyński, IOR-PIB w Poznaniu

Rzepak jest rośliną ważną w płodozmianie. Forma ozima rzepaku pozostaje na polu prawie 
przez jedenaście miesięcy, stąd też jest narażona na działanie wielu czynników, do których 
zalicza się stresy biotyczne oraz abiotyczne. Długi okres wegetacji sprawia, że niewłaściwe 
nawożenie może powodować pojawienie się niedoborów. To wszystko przekłada się na 
poziom uzyskiwanych plonów. Ninijesza książka to kompendium wiedzy na temat doboru 
odmian, integrowanej ochorny, agrofagów, niedoborów oraz innych czynników mających 
wpływ na prowadzenie produkcji. Mam nadzieję, że jej lektura pomoże w uzyskaniu jak 
najwyższych plonów. 

dr inż. Aleksandra Wieremczuk, Agro Profil

Z satysfakcją przyjmuje wydanie Atlasu „Rzepak”. Jest to pierwsze tak obszerne i wyczer-
pujące wydawnictwo, które w kompleksowy sposób przedstawia wszystkie zagadnienia 
dotyczące uprawy i ochrony rzepaku. Dotyczy to przede wszystkim wpływu czynników bio-
tycznych i abiotycznych dla tej najważniejszej rośliny oleistej w Polsce. Trzeba pamiętać, 
że znaczenie i powodzenie uprawy rzepaku jest nie do przecenienia dla rolników. Roślina 
ta stanowi bardzo ważny element płodozmianu, zwłaszcza dla gospodarstw towarowych.
Jestem pewien, że wydawnictwo to będzie bardzo pomocne dla rolników praktyków, służb 
doradczych,  ale również dla uczniów i studentów szkół rolniczych .

          Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB

Atlas Rzepak. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych oraz innych czynników 
jest cennym i praktycznym kompendium wiedzy dla plantatorów tej rośliny, a także jedno-
stek zajmujących się szeroko rozumianym doradztwem i obsługą sektora rolniczego, uła-
twiającym diagnostykę i monitoring występowania najczęściej spotykanych agrofagów - 
sprawców uszkodzeń rzepaku oraz opracowanie skutecznych i najbardziej przyjaznych 
środowisku, integrowanych metod ich zwalczania. Obecne wydanie, oprócz szczegółowe-
go opisu morfologii, rozwoju, szkodliwości oraz metody zwalczania najważniejszych ga-
tunków agrofagów występujących w uprawie rzepaku, wzbogacono o zagadnienia zwią-
zane z doborem odmian, niechemicznymi metodami zwalczania, organizmami 
pożytecznymi, anomaliami w rozwoju tej rośliny, uszkodzeniami herbicydowymi oraz cha-
rakterystyką najważniejszych szkodników magazynowych rzepaku. Przystępna forma 
opisu wzbogacona licznymi fotografiami sprawia, że niniejsze opracowanie spełnia ocze-
kiwania producentów rzepaku w Polsce i stanowi użyteczne narzędzie w codziennej pracy.

prof. dr hab. Cezary Tkaczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

prof. dr hab. 
M. Mrówczyński i inni

dr hab. K. Rębarz
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Z roku na rok rośnie zainteresowanie uprawą kukurydzy w Polsce. Dzięki postę-

powi w hodowli nowych odmian istnieje możliwość uprawy tego gatunku na terenie 

całego kraju, zarówno w kierunku ziarnowym, jak i kiszonkowym. Chociaż wiele osób 

uważa, że uprawa tego gatunku jest łatwa, nie jest to do końca prawdą. Kukurydza 

jest gatunkiem ciepłolubnym, pochodzącym ze strefy podzwrotnikowej. W tempe-

raturze powyżej 25°C uruchamia proces przeprowadzania fotosyntezy, określany 

jako C4. Ocieplanie się klimatu zwiększa szanse na powodzenie uprawy. Niemniej 

jednak pojawiające się w wyniku zmian klimatycznych okresy z niedoborem opa-

dów mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości uzyskiwanych plonów. Szczegól-

nie newralgiczną fazą rozwoju kukurydzy jest kwitnienie. Susza występująca dwa 

tygodnie przed i podczas kwitnienia może zakłócić synchronizację w rozwoju kolb 

i wiech, co skutkować może niepełnym zaziarnieniem kolb, a to z kolei wpływa na 

poziom uzyskiwanych plonów. Ocieplanie się klimatu sprzyja również pojawianiu się 

nowych chorób i szkodników. W warunkach takich na znaczeniu nabierają agrofagi, 

które jak dotąd miały mniejsze znacznie. Przed rolnikiem, ale również przed całą 

branżą rolniczą, stoją wyzwania, które mają na celu optymalizację produkcji w wa-

runkach niekorzystnych. Niniejszy poradnik „Uprawa kukurydzy w niekorzystnych 

warunkach” zawiera szereg porad, które pozwolą uzyskiwać stabilne plony w wa-

runkach, z którymi przyjdzie nam się mierzyć. Zagadnienia poruszane w publikacji 

dotyczą zarówno doboru odmian, jak również ochrony, nawożenia czy agrotechniki. 

Warto pamiętać, że uprawa kukurydzy, jak i innych roślin uprawnych wymaga ho-

listycznego podejścia. Poczynając od gleby, w której gromadzona jest woda oraz 

znajdują się pierwiastki niezbędne do rozwoju roślin, poprzez dobór odmian, które 

sprawdzą się w warunkach niekorzystnych, aż po właściwe nawożenie, dokarmia-

nie oraz ochronę i pielęgnację, a w końcu zbiór. Uzyskiwanie wysokich i stabilnych 

plonów pozwala na kolejne inwestycje. Wysoki plon, nawet w warunkach nieko-

rzystnych, daje również satysfakcję i motywację do działania. Życzymy Państwu, by 

niniejszy poradnik pomógł w uzyskiwaniu wysokich plonów.

 Przyjemniej lektury.    

 Redakcja magazynu rolniczego Agro Profil
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Fazy rozwojowe kukurydzy

Podczas wykonywania wielu zabie-
gów, głównie stosowania herbicydów 
niezbędna jest umiejętność prawidło-
wego oznaczenia faz rozwojowych ku-
kurydzy. Największe trudności sprawia 
oznaczenie stadium rozwojowego od 
BBCH 10.

BBCH 10 – w tej fazie z pochewki 
liściowej, która przebiła się przez po-
wierzchnię gleby, wydostaje się pierwszy 
liść. Jednak nie nazywa się tej fazy, jako 
„pierwszy liść”.

BBCH 11 – rozpoczyna się w momen-
cie ukazania się języczka obejmującego 
pochwę liściową kolejnego liścia, zwi-
niętego w „rurkę”. Faza ta trwa, aż do 
ukazania się kolejnego liścia z wykształ-
conym języczkiem.

BBCH 12 – w momencie wystąpienia 
tej fazy, drugi liść, który w BBCH 11 był 
zwinięty w rurkę, musi być rozwinięty 
oraz musi być widoczny języczek znaj-

Skala BBCH dla kukurydzy

00 05 11 1610

39 51

dujący się pomiędzy drugim liściem 
a trzecim – jeszcze nierozwiniętym li-
ściem.

BBCH 13 – analogicznie do wcze-
śniejszych faz, występuje dopiero po 
rozwinięciu się w pełni trzeciego liścia 
i ukazania się języczka. Od tej fazy za-
czynają się rozróżniać kolanka. Kolejne 
fazy objawiają się w ten sam sposób. 

Do prawidłowego określenia stopnia 
rozwoju może okazać się konieczne roz-
chylenie liści. Ważne jest stwierdzenie 
występowania uformowanego języczka. 
Rozpoczyna się też okres budowania 
kolby. Największy wpływ na proces ma 
odżywienie roślin N, P i  Zn, dostępność 
wody i temperatura powietrza powyżej 
20°C. Proces może zostać zakłócony 
przez niewłaściwe stosowanie herbi-
cydów o właściwościach regulatorów 
wzrostu (głównie rolnicy stosują dikam-
bę). Od około BBCH 17–18 rozpoczyna 

się okres intensywnego wzrostu wydłu-
żeniowego.

Nie wyróżnia się faz BBCH 20–29. 
Pod koniec okresu wydłużania (trwa do 
BBCH 39, pojawia się wiecha).

Od BBCH 60 zaczyna uwidaczniać 
się kolba, natomiast w BBCH 63 prę-
ciki słupków są gotowe do zapylenia. 
Również od tej fazy, z wiechy zaczyna 
wydobywać się pyłek. Towarzyszące 
procesowi zapylenia susze i upały unie-
możliwiają kiełkowanie pyłku.

W dalszych fazach roślina wypełnia 
zawiązki ziarna, głównie zgromadzonymi 
wcześniej składnikami mineralnymi oraz 
asymilatami z liści.

BBCH 79 – ziarniaki osiągają docelo-
wą wielkość.

Od BBCH 80 następuje spadek za-
wartości wody w roślinie. Nadal asymi-
laty są transportowane do nasion, aż do 
całkowitego zasuszenia rośliny. 

63 69 79 89

19 32
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W czasie rozwoju kukurydzy można 
wyróżnić 6 głównych faz rozwojowych. 
Są to:
 – kiełkowanie i wschody,
 – rozwój liści,
 – wydłużanie się łodygi,
 – rozwój wiechy,
 – kwitnienie,
 – rozwój ziarniaków i ich dojrzewanie.

Główna faza rozwojowa 0:  
Kiełkowanie

00 Suchy ziarniak

01 Początek pęcznienia ziarniaków

03 Koniec pęcznienia ziarniaków

05 Korzeń zarodkowy wyrasta z ziarniaka

06 Korzeń zarodkowy wydłuża się, widoczne włośniki i korzenie 
przybyszowe

07 Pochewka liściowa (koleoptyl) wydostaje się z ziarniaka 

09 Pochewka liściowa (koleoptyl) przebija się na powierzchnię gleby 
(pękanie gleby)

Główna faza rozwojowa 1:  
Rozwój liści1, 2

10 Z koleoptyla powstaje pierwszy liść

11 Faza 1 liścia

12 Faza 2 liścia

13 Faza 3 liścia

1 . Fazy trwają aż do ...

19 Faza 9 lub więcej liści

Główna faza rozwojowa 3:  
Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu)

30 Początek wzrostu źdźbła

31 Faza 1 kolanka

32 Faza 2 kolanka

33 Faza 3 kolanka

3 . Fazy trwają aż do ...

39 Faza 9 lub więcej kolanek3

Główna faza rozwojowa 5:  
Rozwój wiechy, kłoszenie

51 Początek ukazania się wiechy

53 Widoczny wierzchołek wiechy

55 Wiecha wysunięta do połowy, środek wiechy zaczyna się 
rozdzielać

59 Wiecha całkowicie widoczna i w pełni ukształtowana

Główna faza rozwojowa 6:  
Kwitnienie, zapłodnienie

61 (M)   Widoczne pręciki w kłoskach środkowej części

(F)   Kolba wyłania się z pochwy liściowej

63 (M)  Początek pylenia

(F)   Widoczne znamiona słupków

65 (M)   Kwitnienie górnej i dolnej części wiechy

(F)   Znamiona słupków całkowicie wykształcone

67 (M)  Pełnia kwitnienia

(F)   Obumieranie znamion i szyjek słupków (brązowienie)

69 Koniec fazy kwitnienia: znamiona i szyjki słupków suche 
(obumarłe)

Główna faza rozwojowa 7:  
Rozwój ziarniaków

71 Rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej, zawie-
rają około 16% suchej masy

73 Początek dojrzałości mlecznej ziarniaków

75 Pełna dojrzałość mleczna ziarniaków, zawierają około 40% 
suchej masy

79 Ziarniaki osiągają typową wielkość

Główna faza rozwojowa 8:  
Dojrzewanie

83 Początek dojrzałości woskowej ziarniaków, ziarniaki miękkie 
zawierają około 45% suchej masy

85 Pełna dojrzałość woskowa ziarniaków, ziarniaki o typowym 
zabarwieniu zawierają około 55% suchej masy

87 Dojrzałość fizjologiczna, widoczne czarne punkty u podstawy 
ziarniaka zawierają około 60% suchej masy

89 Dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące zawierają około 
65% suchej masy

Główna faza rozwojowa 9:  
Zamieranie

97 Roślina więdnie i zamiera

99 Zebrane kolby kukurydzy, ziarno, okres spoczynku

Fazy rozwojowe kukurydzy
W czasie formowania poszczególnych 

faz rozwojowych wyróżnia się mniej-
sze jednostki fenologiczne, nazywane 
umownie stadiami rozwojowymi. W Pol-
sce po wejściu w struktury Unii Euro-
pejskiej zaczęto przyjmować za BBCH 
(Biologische Bundesanstalt,

Bundessortenamt und Chemical In-
dustry) 100-stopniową skalę rozwojową 
roślin uprawnych i chwastów. Znajomość 
klucza ułatwia stosowanie zabiegów 
ochrony kukurydzy przeciwko chwa-
stom, chorobom i szkodnikom, a także 
racjonalizację zabiegów agrotechnicz-
nych na plantacjach. 
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Odmiany

Rolnik coraz częściej musi mierzyć się 
ze skutkami zmian klimatycznych. Ostat-
nimi czasy czynnikiem ograniczającym 
plonowanie kukurydzy oraz innych roślin 
uprawnych jest susza. Dobór odmian 
odpornych lub tolerancyjnych na agrofa-
gi oraz na abiotyczne czynniki stresowe 
jest kluczowym etapem w otrzymywa-
niu wysokich plonów. To również ważny 
składnik rolnictwa zrównoważonego. 

Uzyskiwanie wysokich plonów kukury-
dzy zależy od kilku czynników. Jednym 
z nich jest aktywność fotosyntezy. Kla-
sycznym objawem niedoboru wody jest 
zwijanie się liści. Nie jest to korzystne dla 
aktywności fotosyntetycznej roślin. Waż-
na jest pozycja liści względem łodygi. 
Najkorzystniejsze dla przebiegu fotosyn-
tezy jest ułożenie wzniesione, w którym 
kąt pomiędzy liśćmi a łodygą wynosi 
30-60°C, a światło pada na liście pod 
kątem prostym. Dzięki takiemu układowi 
do powierzchni liści dociera maksymalna 
ilość światła, co zwiększa efektywność 
fotosyntezy. Kolejnym ważnym aspektem 
jest właściwa synchronizacja kwitnienia, 

Dobór odmian kukurydzy a susza

czyli odpowiedniego rozwoju kwiatostanu 
męskiego (wiecha) i żeńskiego (kolba). 
Warunki stresowe takie jak susza i wyso-
ka temperatura mogą zakłócać normal-
ny wzrost kolb i wiech, co negatywnie 
wpływa na proces zapylenia. To z kolei 
prowadzi do wytworzenia mniejszej licz-
by ziaren w kolbach. Objawem braku 
synchronizacji zapylenia jest nie w pełni 
zaziarniona kolba. Chcąc uzyskiwać wy-
sokie plony, należy zwrócić uwagę rów-
nież na rozwój systemu korzeniowego. 
Głęboki i dobrze rozbudowany system 
korzeniowy zapewnia roślinie stabilność, 
a także wpływa na pobieranie wody oraz 
składników pokarmowych. System ko-
rzeniowy zawierający większą ilość wło-
śników może lepiej i skuteczniej pobierać 
wodę i składniki pokarmowe, szczególnie 
w latach z pojawiającymi się niedoborami 
wody. Głębszy system korzeniowy prze-
nika w głąb profilu glebowego i umożliwia 
pobieranie z głębszych jej warstw. 

Susza jest wyzwaniem nie tylko dla 
rolników, ale również dla firm hodowla-
nych. Przyjrzyjmy się osiągnięciom ho-

dowli roślin, które dostępne są na rynku 
odmian kukurydzy. 

Bayer (Dekalb)

W ofercie odmian kukurydzy marki Dekalb 
można znaleźć oznaczenie HD (ang. Heat 
and Drought). Symbolem tym zostały opi-
sane odmiany, które posiadają podwyż-
szoną tolerancję na wysokie temperatu-
ry i okresowe niedobory wody w glebie. 
Mieszańce te odznaczają się wysokim 
potencjałem plonowania w warunkach 
optymalnych oraz stresowych. Charak-
teryzują się dobrze rozwiniętym, silnym 
i głębokim systemem korzeniowym. Od-
miany ziarnowe posiadają skróconą łody-
gę, by koncentrować składniki pokarmo-
we i wodę w kolbach i liściach. Odmiany 
marki Dekalb z oznaczeniem HD:
 – DKC3595 z grupy odmian średniow-
czesnych (FAO 240). Jest to odmiana 
ziarnowa i z przeznaczeniem na bio-
etanol. Posiada ziarno typu dent i kol-
bę typu flex. Charakteryzuje się bar-
dzo dobrym oddawaniem wody przed 
zbiorem (efekt dry-down), a także sil-
nym, dobrze zbudowanym systemem 
korzeniowym. Przeznaczona na gleby 
słabe, średnie i dobre. Można wysie-
wać ją niemal w całym kraju, oprócz 
pasa północnego. Cechuje ją bardzo 
dobry wigor wiosenny, wysoka tole-
rancja na chłody oraz bardzo wysoka 
odporność na fuzariozę kolb i łodyg, 
oraz wyleganie. 

 – DKC3888 z grupy odmian średniow-
czesnych (FAO 270). Jest to odmia-
na ziarnowa i z przeznaczeniem na 
bioetanol. Posiada ziarno typu dent 
i kolbę typu flex. Charakteryzuje się 
także silnym, dobrze zbudowanym 
systemem korzeniowym oraz mocny-
mi łodygami. Przeznaczona na gleby 
słabe, średnie i dobre. Można wysie-
wać ją w pasie od południowej części 
kraju. Cechuje ją bardzo dobry wigor 
wiosenny, dobra tolerancja na chłody 
oraz bardzo wysoka odporność na 
fuzariozę kolb i łodyg, oraz wyleganie.

 – DKC3939 z grupy odmian średniow-
czesnych (FAO 270 - 280). Jest to 

Jedną z ważnych cech odmian kukurydzy jest odporność na fuzariozę kolb. 
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