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Zbiory kukurydzy 2020 będą zróżnicowane
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Zbiory kukurydzy 2020 będą bardzo zróżnicowane, a wpływ na to ma
występująca susza. Prognozowane są niższe plony w województwach, które
dotknęła. To zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie.
Kukurydza uprawiana jest na kiszonkę i na ziarno. Hodowcy bydła nie mogą się bez niej obejść. To
bowiem podstawa żywienia zwierząt w ich gospodarstwach. W tym roku zapowiadają się wyjątkowo
zróżnicowane zbiory kukurydzy. Wszystko przez suszę, która dotknęła kilka województw.
– Na dzień dzisiejszy można spodziewać się obniżki plonu kukurydzy zbieranej na kiszonkę,
z poziomu przeciętnego 400 dt zielonej masy o około 20% – informuje Teresa Nowacka
z Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. – Jednak tylko w rejonach, gdzie wystąpiła susza
według aktualnych danych IUNG Puławy na podstawie wskaźnika KBW- klimatycznego bilansu
wodnego. Są to niektóre gminy województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego
i część dolnośląskiego. W przypadku utrzymującej się suszy w tych gminach możemy spodziewać
się podobnej obniżki w plonie ziarna kukurydzy. Mówimy o średnim plonie ziarna 7 t/ha.

Zbiory kukurydzy 2020 na zachodzie kraju
W zachodnich województwach zbiory kuku>Zbiory kukurydzy 2020 na zachodzie kraju
mają rolnicy z województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Tam nie mogą
liczyć na zbiory kukurydzy na przeciętnym poziomie.
– Rolnicy z naszego województwa przewidują, że zbiory kukurydzy 2020 będą o wiele niższe
względem lat o optymalnym przebiegu pogody – informuje Paweł Sas z biura Lubuskiej Izby
Rolniczej. – Niektórzy podejrzewają, że w przypadku zbioru na ziarno mogą to być zaledwie 4 t/ha.
To wynik suszy, która dała się we znaki zwłaszcza na słabszych glebach. Na lepsze plony mogą
liczyć rolnicy, którzy wykonali wczesny siew. Straty w zielonce z powodu deficytu wody mogą
sięgnąć nawet 70%.
W województwie lubuskim to kolejny rok suszy. Dotknęła ona szczególnie uprawy roślin jarych, czyli
zbóż, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, słonecznika, warzyw, ziół i roślin sadowniczych.
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Kukurydza i słonecznik pastewny
fot. Małgorzata Chojnicka

W czerwcu i lipcu opady były bardzo niewielkie, co przy wysokim parowaniu glebowym negatywnie
wpłynęło na prawidłowy rozwój roślin. Dlatego dziś większość plantacji cechuje niski wzrost roślin
kukurydzy i słabe wykształcenie kolb. Będzie to miało ogromny wpływ na plon masy na kiszonkę, jak
również zapowiadają się niskie plony nasion. Ponadto wartość energetyczna kiszonki będzie bardzo
niska. W tej chwili jest ona prawie dojrzała, co świadczy o bardzo dużym niedoborze wody. Zanosi się
więc na wysokie straty.
– Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni 200 ha położone w powiecie żagańskim
i nowosolskim – mówi Ireneusz Ganczar, przewodniczący Żagańskiej Rady Powiatowej
Lubuskiej Izby Rolniczej. – Bieżący rok jest dla naszych terenów trzecim z rzędu o bardzo małych
opadach w okresie wegetacyjnym. Stan plantacji kukurydzy na naszym terenie ze względu na dość
późny termin zasiewu, bo na początku maja, jest zły. Straty w zbiorach kukurydzy na kiszonkę i na
ziarno, w zależności od klasy gleb, będą wynosić od 30-80 %. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że
województwo lubuskie to gleby o niskiej jakości i mocno mozaikowe. To przeważnie IV-VI klasa
bonitacyjna. Już teraz można stwierdzić, że przeciętne plony kukurydzy na ziarno będą na poziomie
2-6 t/ha.

Zbiory kukurydzy 2020 na Dolnym Śląsku
W województwie dolnośląskim zbiory kukurydzy 2020 będą mocno zróżnicowane. Kilka powiatów
w województwie dolnośląskim bardzo ucierpiało z powodu suszy. To górowski, lubiński i polkowicki.
Tam plony b>Zbiory kukurydzy 2020 na Dolnym Śląsku
4-6 t/ha w przypadku zbioru na ziarno. Brak opadów spowodował również słabe wykształcenie
ziarniaka. Trochę lepiej wygląda sytuacja w powiatach milickim i świdnickim, ale tam także kukurydza
miała zbyt mało wody.
Na bardzo dobre plony można liczyć w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim i lubańskim. Rolnicy
przewidują, że mogą wynieść do 10 t/ha ziarna i 60t/ha zielonki.
– Zbiory kukurydzy są mocno uzależnione od pogody oraz klasy gleby i jej wilgotności – wyjaśnia
Bożena Kończak z Biura Terenowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kamiennej Górze. – W
tym roku stan upraw kukurydzy oceniam jako bardzo dobry. Są to opinie zgromadzone od rolników.
Obecnie kukurydza jest na etapie zawiązywania ziarna w kolbie. Średni plon na kiszonkę
całościowy szacuję na około 30-35t/ha.
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Kukurydza w centrum kraju
W centrum kraju kukurydza jest dorodna.Poza zachodnimi województwami warunki dla kukurydzy
były sprzyjające. Pomimo dość zimnej i suchej wiosny nadrobiła ona opóźnioną wegetację. Pola
kukurydzy w województwie łódzkim czy kujawsko – pomorskim wyglądają imponująco.
Kukurydza w centrum kraju
; Kukurydze w naszym województwie są bardzo ładne – stwierdza Bronisław Węglewski,
przewodniczący Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz wójt gminy Buczek. – Dawno
nie zapowiadały się tak dobre zbiory kukurydzy, jak w tym roku. Nawet na słabszych glebach
wyglądają dobrze, bo tam są z kolei w naszych stronach tereny podmokłe. Wiadomo, że gleba
musiała zostać odpowiednio przygotowana, ale to zawsze jest podstawa. Sam uprawiam kukurydzę
na 28 ha z przeznaczeniem na ziarno. Zastosowałem kurzy obornik i dałem oprysk przed siewem.
Ona w tej chwili ma 3,5 m wysokości i jest aż granatowa. Ma przeważnie po jednej kolbie, ale za to
dużej i pięknie wykształconej. Na pewno będzie pięknie sypać.

Gdzie zbiory kukurydzy 2020 będą wysokie?
Patrząc na pola kukurydzy w Kujawsko – Pomorskiem można poczuć ukłucie zazdrości. Tam
zapowiada się wysokie plony zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno.
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Łukasz Czarnecki na tle dorodnie prezentującej się kukurydzy, którą uprawia wyłącznie na kiszonkę
fot. Małgorzata Chojnicka

– Kukurydzę uprawiam wyłącznie na kiszonkę na potrzeby własnego gospodarstwa,
specjalizującego się w hodowli bydła mlecznego – mówi Łukasz Czarnecki z Makówca
w województwie kujawsko – pomorskim. – Zbiory kukurydzy 2020 powinny być dość wysokie,
bo wygląda bardzo dobrze. Jest wysoka i ma ładne kolby. W ogóle nie przysychają jej liście.
Jednak nie zanosiło się na ładne plony, bo wiosna była zimna i sucha. Dlatego mogłem ją zasiać
dopiero w maju. Zbiory tak naprawdę uratowały czerwcowe deszcze. W kukurydzy na niewielkim
areale zasiałem słonecznik pastewny i on również ładnie się prezentuje. Mam jedno poletko
doświadczalne, na którym rośnie 11 odmian kukurydzy. W ten sposób ocenia się, która z nich
najlepiej sobie radzi na naszych glebach.
W tych regionach kraju rolnicy mają powody do zadowolenia i nie muszą obawiać się o zbiory
kukurydzy 2020. Niebawem rozpocznie się zbiór na kiszonkę.
O cenach kukurydzy przeczytasz w artykule – ceny kukurydzy 2020.
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