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Wprowadzenie
Kukurydza jest gatunkiem wszechstronnie użytkowanym, o bardzo dużym znaczeniu
gospodarczym. Może być wykorzystywana na wiele sposobów, zarówno jako pasza

wysokoenergetyczna dla zwierząt jak i do produkcji energii odnawialnej [Księżak i in. 2012].
Siew kukurydzy przypada na II-III dekadę kwietnia, natomiast zbiór na zielonkę przypada na III
dekadę sierpnia – I dekadę września i jest uzależniony od osiągnięcia przez roślinę dojrzałości

mleczno-woskowej [Kulik 2012]. Kukurydza posiada duże wymagania pokarmowe, szczególnie
duże zapotrzebowanie na azot, będący jednym z głównych czynników plonotwórczych
kukurydzy. Każdy kilogram zastosowanego azotu powoduje wzrost plonu o około 30 kg

[Gołębiewska, Wróbel 2009]. Na poziom plonu kukurydzy ma wpływ szereg czynników
atmosferycznych w czasie wegetacji [Księżak i in. 2012]. Bardzo ważną rolę odgrywa
temperatura. Jeżeli oscyluje na poziomie 15-16ºC to można uzyskać stosunkowo wysokie plonu

[Gołębiewska, Wróbel 2009].
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reakcję kukurydzy na osad pofermentacyjny z
biogazowni w Gorajcu. Schemat wykonanego

doświadczenia przedstawia rysunek nr 1. Poletka
doświadczalne posiadały wymiary 15×15 metrów,
co stanowi 0,0225 ha (11=9).
Rys. 1. Schemat poletek doświadczalnych kukurydzy
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W każdym z widocznych na rysunku pasów
znajdowało się po 5 rzędów, po 10 roślin. Do
analizy wzięto pod uwagę po 650 roślin; w kontroli,
nawożonych pofermentem 6% i nawożonych
pofermentem 8%. Razem przeanalizowano 1350
roślin kukurydzy.
W zależności od sposobu zasilenia roślin, określono
dla nich: średnią masę rośliny kukurydzy [kg],

średnią długość łodygi [cm], średnią liczbę dużych
kolb na roślinie [szt.], średnią masę dużych kolb
[kg]. Policzono także i zważono kolby małe.

Wyniki tych obserwacji zaprezentowano jako
średnie ± SD. Istotność różnic określono testem t
Studenta, w programie Statistica PL ver. 10.1
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Wpływ badanego osadu pofermentacyjnego z biogazowni
na kukurydzę (test polowy)

Obserwacja wzrostu kukurydzy Figaro FAO (250) przez okres 6 tygodni od podlania jej osadem pofermentacyjnym z biogazowni
w Gorajcu (fot. 1), pozwoliła stwierdzić pozytywny wpływ na kilka analizowanych cech.

Fot. 1. Rośliny kukurydzy po zastosowaniu pofermentu, fot. N. Kornak

Reakcja kukurydzy na zastosowany osad pofermentacyjny
Tabela nr 1. Reakcja kukurydzy na zastosowany osad pofermentacyjny z biogazowni

Masa
rośliny
kukurydzy
[g]

Długość
łodygi
[cm]

Liczba
dużych kolb
na roślinie
[szt.]

Masa
dużych
kolb [g]

Liczba
małych kolb
na roślinie
[szt.]

Masa
małych
kolb na
roślinie [g]

660,5
±106,6 a

201,2
±10,7

1,0
±0,0

282,0
±39,9 a

0,8
±0,4

27,8
±20,9 a

Zasilone
pofermentem 6%

732,0
±90,5b

196,2
±22,1

1,05
±0,2

249,5
±52,4 a

1,3
±0,5

55,0
±33,8b

Zasilone
pofermentem 8%

738,5
±91,2 b

217,8
±8,7

1,0
±0,0

304,5
±53,9 b

1,1
±0,2

25,5
±12,3 a

Poletko

Kontrola

a, b – różnice istotne statystycznie przy p˂0,05

Wpływ badanego osadu pofermentacyjnego z biogazowni
na kukurydzę (test polowy)
Po zastosowaniu pofermentu poprawiła się średnia masa roślin oraz średnia masa małych i dużych kolb (tab. 1, fot. 2).
Wskazane różnice były istotne statystycznie.

Fot. 2. Rośliny na poletku z zastosowanym i pofermentem 8% (po lewej) i pofermentem 6%
(po prawej) fot. N. Kornak

Wpływ badanego osadu pofermentacyjnego z biogazowni
na kukurydzę (test polowy)
Liście roślin na których zastosowano poferment były z czasem bardziej wybarwione i zdrowsze, fot. N. Kornak

kontrola bez podlania pofermentem

Fot. 3. Zmiany w wybarwieniu liści po podlaniu pofermentem w porównaniu z kontrolą, fot. N. Kornak

Wpływ badanego osadu pofermentacyjnego z biogazowni
na kukurydzę (test polowy)

Gleba pod zastosowanym pofermentem
była zaskorupiona (fot. 4). W obecności
dżdżownic na polu uprawnym mogło to
ograniczać parowanie i wpływać na
lepszą kondycję roślin. Wysokość
roślin, która była większa po
zastosowaniu
wyższej
dawki
pofermentu (różnice statystycznie nie
istotne),
zapewniała
roślinom
kukurydzy lepsze nasłonecznienie.

Fot. 4. Zaskorupienia gleby po zastosowaniu pofermentu 6% (po lewej) i pofermentu
8% (po prawej), fot. N. Kornak

Wpływ badanego osadu pofermentacyjnego z biogazowni
na kukurydzę (test polowy)
Wspomniane uwarunkowania wpłynęły na plon kukurydzy (wynikający ze średniej masy pojedynczej rośliny na
którą wpływała liczby i masa zawiązanych kolb dużych i małych). Plon wzrastał wraz z wysokością zastosowanej
dawki pofermentu (tab. 2).

Tabela nr 2. Plon kukurydzy po zastosowaniu osadu pofermentacyjnego z biogazowi w Gorajcu w stosunku do kontroli
Poletko

Średni plon zielonki z
hektara [kg]

Średni plon mokrego ziarna
z hektara [kg]

Średni plon suchego ziarna
z hektara [kg]

Kontrola

39 550,90

18 547,90

7 419,16

Zasilone pofermentem 6%

43 832,34

18 233,53

7 293,42

Zasilone pofermentem 8%

44 221,56

19 760,48

7 904,19

Wpływ badanego osadu pofermentacyjnego z biogazowni
na kukurydzę (test polowy)
Plon roślin zebranych z poletek, na których zastosowano poferment 6% był o 11% wyższy od plonu roślin kontrolnych,
natomiast plon z poletek z pofermentem 8% przewyższał plon roślin z poletek kontrolnych o 12%.
Według Gołębiewskiej i Wróbla [2009] na plonowanie kukurydzy ma wpływ nawożenie, w szczególności azotem, gdyż
posiada ona duże wymagania pokarmowe. Należy jednak optymalizować nawożenie kukurydzy ze względu na jej skłonność
do obniżania plonu po przekroczeniu pewnego poziomu nawożenia. Z wyników przeprowadzonego doświadczenia widać, iż
intensyfikacja nawożenia przyczyniła się do wzrostu plonu kukurydzy. Ze wzrostem stężenia pofermentu, wzrastała
produktywność roślin kukurydzy przejawiająca się wyższym plonem łodygi i ziarna, w porównaniu do kontroli.

Fot. 5. Kukurydza uprawiana na
pofermencie, fot. N. Kornak

Wpływ badanego osadu pofermentacyjnego z biogazowni
na kukurydzę (test polowy)

Jak twierdzi Kulik [2018] plon kukurydzy na zielonkę wynosi średnio około 460 dt/ha,
natomiast plon kukurydzy przeznaczonej na ziarno szacuje się na poziomie około 72,5 dt/ha.
W doświadczeniu własnym otrzymano nieco niższy plon kukurydzy na zielonkę; zarówno
przy nawożeniu pofermentem 6% (438,32 dt/ha) jak i przy nawożeniu pofermentem 8%
(442,22 dt/ha) (tab. 14). Plon ziarna kształtował się natomiast na poziomie 72,9 dt/ha przy
nawożeniu pofermentem 6% oraz 79,0 dt/ha przy nawożeniu pofermentem 8%. Plon ziarna
zebranego z poletek doświadczalnych przy nawożeniu pofermentem 8%, był wyższy od
przedstawionego w danych Kulika [Kulik 2018]. Według Gołębiewskiej i Wróbla [2009],
niższe dawki nawożenia przyczyniają się do akumulacji azotu w częściach wegetatywnych,
co skutkuje wzrostem plonu ziarna. W roku badań przy niskiej ilości opadów na jednej
roślinie kukurydzy obok kolb dużych uzyskano średnio 1,3 ± 0,5 kolby małej o masie 55,0 ±
33,8 g. Stanowi to dwukrotnie wyższą liczbę, w porównaniu do roślin kontrolnych co może
potwierdzać dane przedstawiane przez Gołębiewską [Gołębiewska, Wróbel 2009]. Potwierdza
to znaczenie pofermentu 6% jako źródła nawożenia (tab. 13).

Wnioski
Osad pofermentacyjny z biogazowni zastosowany w

warunkach polowych w uprawie kukurydzy, wpływał
korzystnie na część analizowanych cech tej rośliny
(średnią masę roślin oraz masę kolb dużych i małych).
Średnia długość łodygi oraz średnia liczba dużych i
małych kolb na roślinie wzrosły pod wpływem
pofermentu,

ale

różnice

te

nie

były

istotne

statystycznie.

Fot. 6. Kukurydza uprawiana na
pofermencie, fot. N. Kornak
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