
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 

Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe w Pożogu II 

 

Kolekcja kukurydzy pastewnej 

I. Porównanie plonowania odmian kukurydzy w 2016 r. 

Kolekcja odmian kukurydzy pastewnej w 2016 roku składała się z 17 mieszańców o klasach wczesności od 

wczesnych (FAO do 220), przez odmiany średniowczesne (230-240 FAO) do średniopóźnych (FAO 250-

290). Większość stanowiły odmiany uniwersalne, przeznaczone do uprawy zarówno na ziarno jak i na 

kiszonkę (14 odmian), następnie dwie odmiany z przeznaczeniem na ziarno oraz jedna odmiana  

z przeznaczeniem kiszonkowym. Powierzchnia każdego poletka wynosiła 187 m2. Plonowanie odmian  

w 2016 roku było zróżnicowane. Wszystkie odmiany uzyskały plony ziarna powyżej 100 dt/ha. Najwyższy 

plon ziarna uzyskała odmiana Davos – 161,9 dt/ha. Najniższy plon uzyskała odmiana Eurytmi – 104,0 dt/ha. 

Średni plon ziarna badanych odmian wyniósł 132,3 dt/ha. W tym roku uzyskano plony ziarna wyższe  

o blisko 37% w porównaniu do 2015 roku (83,9 dt/ha). Należy przypomnieć, że rok 2015 był bardzo 

niekorzystny dla plonowania kukurydzy ze względu na niedobory wody i wysokie temperatury, które 

niestety przypadły przede wszystkim na okres kwitnienia i rozwoju ziarniaków, co mocno zredukowało 

plony. 

Tabela 1. Plony ziarna kukurydzy na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym w Pożogu II za 2016 r. 

Hodowca/odmiana 
Obsada 

roślin 

(szt./m2) 

Plon ziarna przy 

14% wody 
Wilgotno

ść ziarna 

w czasie 

zbioru 

(%) 

Udział 

ziarna 

w 

kolbie 

(%) 

UWAGI 

dt/ha 
średnia 

grupy (%) 

Grupa I - wczesne ( FAO 210-220 ) 

średnia grupy wczesności 

7,6 132,9 100 17,0 86,3   
Lp h o d o w c a 

o d m i a n 

a 

1 Caussade Semences Eurytmi 7,7 104,0 78 17,0 88,0 Z/K 

2 Saaten Union Davos 7,3 161,9 122 17,0 85,0 Z/K 

3 Oseva Zuma 7,3 128,3 97 16,0 86,0 Z/K 

4 Saatbau Linz Eduardo 8,0 137,5 103 18,0 86,0 Z/K 

Grupa II - średniowczesne ( FAO 230-250 ) 

średnia grupy wczesności 

7,8 134,1 100 18,9 85,1   
Lp h o d o w c a 

o d m i a n 

a 

1 Caussade Semences Sikaldi 7,7 121,9 91 20,0 85,0 Z/K 

2 Euralis Saaten ES Makila 7,9 121,6 91 17,0 84,0 

Z, KR-

2007 r., 

PDW 

2015 - 

89,4 

dt/ha   

3 Saaten Union Korynt 7,9 163,5 122 19,0 85,0 Z/K 

4 Saaten Union Sumsuma 8,0 126,4 94 20,0 85,0 Z/K 

5 Saatbau Linz 

Danubio 

7,3 137,4 102 19,0 83,0 

Z/K, 

KR-

2013 r. 

6 Saaten Union Susetta 8,0 128,2 96 19,0 85,0 Z/K 



7 Saaten Union Supiter 8,4 126,8 95 19,0 90,0 Z/K 

8 Oseva 201610 7,2 128,6 96 19,0 86,0 Z/K 

9 Euralis Saaten 
ES 

Tolerance 
8,0 152,8 120 18,0 83,0 

Z, KR-

2014 r., 

PDW 

2015 - 

90,6 

dt/ha   

Grupa III - średniopóźne ( FAO 260-290 ) 

średnia grupy wczesności 

7,9 127,6 100 19,5 83,8   
Lp h o d o w c a 

o d m i a n 

a 

1 Oseva Robertana 7,9 119,0 93 19,0 73,0 K 

2 Oseva Picusus 7,6 116,0 91 18,0 89,0 Z/K 

3 Saatbau Linz Angelo 8,1 156,3 123 21,0 84,0 Z/K 

4 Oseva Marezigo 8,0 118,9 93 20,0 89,0 Z/K 

 

  I. Technologia uprawy 

Wyniki badania gleby pod uprawę kolekcji kukurydzy z 2015 roku wykonanych przez Stację Chemiczno-

Rolniczą w Lublinie: kategoria agronomiczna gleby – mineralna średnia, pHKCL – 6,91 (obojętny), 

zawartość makroelementów przyswajalnych w mg na 100 g gleby: P2O5 – 55,5 (bardzo wysoka), K2O – 26,0 

(bardzo wysoka), Mg – 11,3 (bardzo wysoka). Zawartość mikroelementów przyswajalnych w mg na 1000 g 

gleby: B – 1,48 (niska), Mn – 149 (średnia), Cu – 4,4 (średnia), Zn – 14,4 (średnia), Fe – 989 (średnia), 

zawartość próchnicy – 1,49 %. 

Tab. 2 Technologia uprawy kukurydzy pastewnej na polu DW LODR w Końskowoli  

Rodzaj zabiegu Data zabiegu 

Termin zabiegu lub 

Faza rozwojowa 

rośliny uprawnej w 

skali BBCH 

Uprawa: 

Talerzówka 

Orka 

Bronowanie 

Agregat uprawowy 

 

30.10.2015 r. 

17.11.2015 r. 

23.03.2016 r. 

25.04.2016 r. 

 

 

Siew: 02.05.2016 r.  

Nawożenie: 

Jesienne: 

1.N - 24 kg/ha; P2O5 - 45 kg/ha; K2O - 90 kg/ha w      formie 

Yara Mila 8-15-20 

Wiosenne: 

1.N – 138 kg/ha w formie Mocznika 

2.N – 18 kg/ha; P2O – 46 kg/ha; K2O – 5 kg/ha 

Dolistne: 

1. Basfoliar 36 Extra – 5 l/ha + Adob Bor – 1 l/ha + Adob Zn – 

1,5 kg/ha 

2. Basfoliar 6-12-6 – 5 l/ha + Adob Bor – 1l/ha + Adob Zn – 

 

17.11.2015 r. 

 

 

24.05.2016 r. 

02.05.2016 r. 

 

 

23.05.2016 r. 

 

przedsiewnie 

 

 

przedsiewnie 

startowo 

 

 

BBCH - 14 



1,5 kg/h 

3. Siarczan Mg siedmiowodny 5% 

 

4. Siarczan Mg siedmiowodny 5% + Basfoliar 36 Extra - 5l/ha 

+ Asahi SL 0,6 l/ha 

 

07.06.2016 r. 

 

8.06.2016 r. 

 

15.06.2016 

BBCH – 16 

 

BBCH - 16 

 

BBCH - 18 

Ochrona roślin : 

HERBICYDY 

1. Lumax 537,5 SE -4,0 l/ha 

 

 

05.05.2016 r. 

 

 

 

BBCH - 00 

 

 

I.  Przebieg sezonu wegetacyjnego 

Siew kukurydzy przeprowadzono 2 maja 2016 r. siewnikiem punktowym Khun z serii Maxima 2 TS. 

Podczas siewu zastosowano nawożenie startowe w formie polidapu. Zabieg chwastobójczy przeprowadzono 

herbicydem o działaniu doglebowym. Odpowiednia wilgotność gleby umożliwiła wykonanie zabiegu 

chwastobójczego w optymalnym terminie. Działanie zastosowanego herbicydu było skuteczne. Optymalne 

temperatury na początku maja sprzyjały wschodom i rozwojowi kukurydzy. Po 10 dniach od siewu 

odnotowano początek wschodów roślin. Po 5 dniach od tego terminu rośliny znajdowały się już w fazie 

dwóch liści. W tym czasie przyszło ochłodzenie wraz z opadami deszczu, które na kilka dni przyhamowało 

dalszy rozwój kukurydzy, można było zaobserwować żółknięcie roślin. W III dekadzie maja temperatura 

znacznie wzrosła, co wpłynęło na intensywny rozwój roślin. Wraz z początkiem czerwca rośliny weszły w 

fazę 5 liści. W tym czasie na blaszkach liściowych mogą być widoczne objawy żerowania ploniarki 

zbożówki, jednak na polu doświadczalno-wdrożeniowym nie odnotowano dużego nasilenia tego szkodnika. 

Na tym etapie rozwoju roślin można rozpocząć podawanie nawozów dolistnych. W fazie 5-6 liści ustala się 

wielkość kolby i warunki jakie wtedy panują na plantacji, decydują o jej maksymalnym rozmiarze i liczbie 

zawiązanych ziaren. Dlatego ważne jest, aby na tym etapie rozwoju kukurydza nie miała żadnej konkurencji 

ze strony chwastów. W fazie 6-8 liści można zaobserwować już pierwsze objawy głowni guzowatej 

kukurydzy – na polu doświadczalno-wdrożeniowym w tym czasie nie odnotowano występowania tej 

choroby. Tegoroczny czerwiec był miesiącem bardzo ciepłym. Opady atmosferyczne czerwca 

charakteryzowały się bardzo dużym zróżnicowaniem na terenie województwa. Duża zmienność wielkości 

opadów na naszym terenie wynikała z ich burzowego charakteru, obok terenów z bardzo wysokimi opadami 

występowały też obszary położone w bliskiej ich odległości, na których opady były bardzo małe. W tym 

czasie na polu doświadczalno-wdrożeniowym na roślinach kukurydzy nie zaobserwowano negatywnych 

reakcji związanych z niedoborem wody. W III dekadzie czerwca, po wykształceniu wszystkich liści 

właściwych rośliny weszły w fazę wydłużania pędu. W pierwszych dniach lipca u większości odmian 

kukurydzy zaobserwowano ukazywanie się wiechy. Od tego momentu, mimo trwającego nadal wydłużania 

łodygi, mówi się już o kolejnej głównej fazie rozwojowej – rozwoju wiechy. W tym czasie na kłoskach 

wiechy zaobserwowano występujące nielicznie kolonie mszycy czeremchowo-zbożowej. Kwitnienie 

kukurydzy przypadło na II dekadę lipca. Dostateczna ilość wilgoci w glebie i optymalne temperatury 

sprzyjały procesowi zapylania roślin. Na tym etapie rozwoju można było zaobserwować występowanie 

omacnicy prosowianki, której larwy pojawiają się zwykle pod koniec lipca lub na początku sierpnia. 

Optymalne warunki pogodowe sprzyjały rozwojowi i dojrzewaniu ziarniaków. Pod koniec wegetacji z 

chorób grzybowych w umiarkowanym nasileniu wystąpiła fuzarioza kolb oraz sporadycznie głownia 

guzowata kukurydzy. Na niektórych odmianach widoczne były złomy łodyg kukurydzy, co było efektem 

żerowania omacnicy prosowianki. 

          Oprac. Edyta Baca     



 

 

 

 


