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CHEMICZNA OCHRONA KUKURYDZY  
I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

W WARUNKACH RÓ ŻNYCH SYSTEMÓW UPRAWY ROLI 

CHEMICAL PROTECTION OF GRAIN MAIZE AND ITS ENVIRONM ENTAL 
IMPACT UNDER CONDITIONS OF DIFFERENT SOIL TILLAGE S YSTEMS 

Abstrakt:  Celem badań była analiza potencjalnych skutków dla środowiska w wyniku stosowania środków 
ochrony roślin w produkcji kukurydzy na ziarno w uprawie tradycyjnej, uproszczonej i siewie bezpośrednim. 
Przeprowadzono je w 16 gospodarstwach rolnych w województwie wielkopolskim (Polska) w latach 2015-2017. 
Obliczono indeks potencjalnej toksyczności środków ochrony roślin, w którym bierze się pod uwagę właściwości 
fizykochemiczne substancji aktywnych i ile ich zużyto. Najwięcej zabiegów chemicznej ochrony kukurydzy 
wykonano w siewie bezpośrednim (1,8). Mniejszą liczbę zabiegów odnotowano w systemach uprawy 
uproszczonej i tradycyjnej (wynosiła odpowiednio 1,5 i 1,2). Intensywność chemicznej ochrony kukurydzy pod 
względem ilości zużycia substancji aktywnych (s.a.) była największa w siewie bezpośrednim (1,07 kg s.a./ha), 
następnie w uprawie uproszczonej (1,05 kg s.a./ha), a najmniejsza w uprawie tradycyjnej (0,36 kg s.a./ha). 
Najbardziej negatywny wpływ na środowisko miało stosowanie środków ochrony roślin w siewie bezpośrednim  
(–46,8 pkt). Mniej szkodliwa była chemiczna ochrona w uprawie uproszczonej (–39,8 pkt). Z kolei największą 
wartością indeksu, świadczącą o najmniejszym zużyciu środków o dużej toksyczności, charakteryzowała się 
ochrona kukurydzy w uprawie tradycyjnej (–14,2 pkt). W każdym z analizowanych systemów w uprawie 
kukurydzy największym zagrożeniem dla środowiska, wynikającym z zastosowanych środków, było ulatnianie 
substancji do atmosfery, a następnie wymywanie do wód gruntowych. Mniejsze było ryzyko bioakumulacji 
substancji w organizmach żywych i zanieczyszczania wód powierzchniowych. 

Słowa kluczowe: środki ochrony roślin, indeks potencjalnej toksyczności, kukurydza na ziarno, systemy uprawy 
roli 

Wprowadzenie  

Kukurydza (Zea mays L.) jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych. Zajmuje 
pierwsze miejsce w światowej produkcji zbóż i drugie miejsce po pszenicy pod względem 
powierzchni uprawy roślin zbożowych [1]. W Polsce areał jej uprawy wynosi około  
1,2 mln ha, w tym w produkcji na ziarno - 594 tys. ha [2]. Spośród zbóż odznacza się 
najwyższym plonem z hektara i najwyższą wartością energetyczną ziarna. Jest 
wykorzystywana w żywieniu zwierząt oraz w przemyśle spożywczym, głównie do 
produkcji mąki, kaszek i skrobi kukurydzianej [3]. Gatunek ten, mimo że ma niewielkie 
wymagania w stosunku do gleby i przedplonu, ze względu na wysoki poziom plonowania 
charakteryzuje się dość dużym zapotrzebowaniem na wodę i składniki pokarmowe. 
Konieczna jest jego odpowiednia ochrona, gdyż uprawa w szerokich międzyrzędziach 
stwarza dobre warunki do rozwoju chwastów [4]. Do zachwaszczenia przyczynia się także 
niewłaściwy płodozmian i uprawa w monokulturze [5]. Ponadto, zmieniające się warunki 
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klimatyczne mogą sprzyjać kompensacji chwastów, rozwojowi ciepłolubnych gatunków 
chwastów, powstawaniu chorób i pojawianiu się szkodników na plantacjach kukurydzy [6]. 

Obecnie na świecie w produkcji kukurydzy coraz większe znaczenie mają systemy 
uprawy bezorkowej [7, 8]. Zalicza się do nich uprawę uproszczoną, nazywaną też 
powierzchniową (do głębokości 10-15 cm), polegającą na zastępowaniu pługa innymi 
narzędziami uprawowymi, oraz siew bezpośredni, w którym za pomocą specjalnych 
siewników wykonuje się siew bezpośrednio w ściernisko lub mulcz [9]. Jak wskazują 
wyniki badań literaturowych, większe zagrożenie dla roślin uprawnych ze strony 
agrofagów obserwuje się w systemach uprawy bezorkowej [10, 11]. Wyrażany jest dość 
powszechnie pogląd, że stosowanie uproszczeń w uprawie, obok mniejszych nakładów 
energii i pracy, wiąże się ze zwiększeniem intensywności chemicznej ochrony roślin  
w porównaniu do uprawy tradycyjnej. Wynika to głównie z wyeliminowania uprawek 
mechanicznych zwalczających chwasty i zastąpienia ich opryskami herbicydowymi. 
Większe zużycie środków ochrony roślin o różnym składzie i toksyczności powoduje 
negatywnie skutki dla środowiska. 

Celem badań była ocena środowiskowych skutków chemicznej ochrony kukurydzy  
w produkcji na ziarno w różnych systemach uprawy. 

Materiał i metody badań 

Badania przeprowadzono w latach 2015-2017 w 16 gospodarstwach rolnych, 
położonych w województwie wielkopolskim (Polska). Analizowano chemiczną ochronę 
kukurydzy w produkcji na ziarno w trzech systemach uprawy roli: tradycyjnym, 
uproszczonym i siewie bezpośrednim. 

Wykorzystano metodę punktowej oceny na podstawie właściwości fizykochemicznych 
substancji aktywnych zawartych w stosowanych środkach ochrony roślin. Dla każdej 
substancji określono cztery parametry: współczynnik KOW (ang. octanol water partition 
coefficient), rozpuszczalność w wodzie, stałą Henry’ego oraz indeks GUS  
(ang. Groundwater Ubiquity Score).  

Współczynnik KOW wynika z podziału danej substancji pomiędzy oktanolem i wodą. 
Jest on miarą lipofilowości substancji, wskazującą na potencjał jej bioakumulacji. Jego 
wartość w zakresie od 1,0 do 2,7 oznacza małą tendencję substancji do gromadzenia się  
w tkankach organizmów żywych, większą jej mobilność i podatność na biodegradację. KOW 
od 2,7 do 3,0 charakteryzuje substancje odznaczające się średnią lipofilowością  
i możliwością częściowej bioakumulacji. Z kolei jego wartość powyżej 3,0 świadczy  
o dużej lipofilowości i wysokim potencjale akumulacji substancji w organizmach  
żywych [12]. 

Ryzyko zanieczyszczania wód powierzchniowych ustalono na podstawie znajomości 
rozpuszczalności substancji aktywnych w wodzie w temperaturze 20 °C. 

Parametry rozpuszczalności w wodzie i prężności pary służą do wyznaczenia wartości 
stałej Henry’ego, określającej zdolność substancji do rozprzestrzeniania się poprzez 
ulatnianie. 

Indeks GUS świadczy o podatności związków na wymywanie, a przez to o zagrożeniu 
zanieczyszczania wód gruntowych [13]. Oblicza się go według wzoru: 

��� = log �	
� ∙ 4 − log ��� � (1) 
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gdzie: DT50 - półokres rozpadu substancji aktywnej w glebie [dni], KOC - współczynnik 
adsorpcji związku przez węgiel organiczny (Corg). 

Źródłem danych o właściwościach fizykochemicznych substancji aktywnych były 
internetowe bazy [14, 15].  

Na podstawie danych o zużyciu środków ochrony roślin oraz punktowej oceny 
substancji aktywnych według przyjętych kryteriów, które zostały opisane we wcześniejszej 
publikacji [16], obliczono indeks potencjalnej toksyczności chemicznej ochrony roślin dla 
środowiska (EMA): 

��� = ��� ∙ ��

�

���
� [pkt] (2) 

gdzie: Ei - suma punktów uzyskana przez daną substancję aktywną na podstawie jej 
właściwości fizykochemicznych [pkt], Qi - ilość zużytej substancji aktywnej „i” [kg/ha],  
n - liczba substancji aktywnych. 

Wyniki i ich dyskusja 

Rysunek 1 przedstawia różnice w liczbie zabiegów chemicznej ochrony kukurydzy  
w różnych systemach uprawy roli. Najwięcej zabiegów wykonano w siewie bezpośrednim 
(1,8), następnie w uprawie uproszczonej (1,5), a najmniej w uprawie tradycyjnej (1,2).  

 

 
Rys. 1. Liczba zabiegów chemicznej ochrony kukurydzy na ziarno według ich rodzaju w trzech systemach uprawy 

roli w badanej grupie gospodarstw (średnie z lat 2015-2017 ± odchylenie standardowe) 

Fig. 1. Number of chemical protection treatments of grain maize by their type in three soil tillage systems in the 
studied farm group (averages for the years 2015-2017 ± standard deviation) 
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W każdym z analizowanych systemów największy udział miały zabiegi chwastobójcze  
(od 72,2 % w siewie bezpośrednim do 83,3 % zarówno w uprawie tradycyjnej, jak  
i w uprawie uproszczonej), a następnie owadobójcze (stanowiły od 13,3 % w uprawie 
uproszczonej do 16,7 % w uprawie tradycyjnej, jak również w siewie bezpośrednim). 
Zabiegi przeciwko chorobom grzybowym przeprowadzono jedynie w siewie bezpośrednim 
(ich udział wynosił 11,1 %). Ze stosowaniem pozostałych środków związana była tylko 
nieznaczna część zabiegów w uprawie uproszczonej (3,3 %). 

Zużycie środków ochrony roślin wyrażone w kilogramach substancji aktywnych  
w przeliczeniu na 1 hektar uprawy rośliny było największe w siewie bezpośrednim  
(1,07 kg/ha) (rys. 2). Kolejno plasowała się chemiczna ochrona kukurydzy w uprawie 
uproszczonej (1,05 kg/ha). Najmniejszą ilość substancji aktywnych zastosowano w uprawie 
tradycyjnej (0,36 kg/ha). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnie 
zużycie substancji w uprawie kukurydzy w Polsce wynosi 0,75 kg/ha [2]. W badanych 
systemach uprawy w strukturze zużycia środków dominowały herbicydy (ich udział 
wynosił od 91,1 % w uprawie uproszczonej do 99,6 % w uprawie tradycyjnej). Jest to 
zgodne z ogólnymi praktykami stosowanymi w kraju i na świecie [2, 17]. Mniejsze było 
natomiast wykorzystanie insektycydów (stanowiło od 0,4 % zarówno w uprawie 
tradycyjnej, jak i w uprawie uproszczonej do 1,0 % w siewie bezpośrednim). Substancje 
aktywne z grupy fungicydów zastosowano jedynie w siewie bezpośrednim (4,6 %),  
a substancje z grupy pozostałych środków tylko w uprawie uproszczonej (13,7 %). 

 
Rys. 2. Zużycie substancji aktywnych według rodzajów stosowanych środków ochrony roślin w kukurydzy na 

ziarno w trzech systemach uprawy roli w badanej grupie gospodarstw (średnie z lat 2015-2017  
± odchylenie standardowe) 

Fig. 2. Consumption of active substances by the type of plant protection products used in grain maize in three soil 
tillage systems in the studied farm group (averages for the years 2015-2017 ± standard deviation) 
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Rys. 3. Wartości indeksu potencjalnej toksyczności środków ochrony roślin stosowanych w kukurydzy na ziarno 

w trzech systemach uprawy roli w badanej grupie gospodarstw (średnie z lat 2015-2017 ± odchylenie 
standardowe) 

Fig. 3. Values of potential toxicity index of the impact of plant protection products on the environment in grain 
maize in three soil tillage systems in the studied farm group (averages for the years 2015-2017 ± standard 
deviation) 

 

 
Rys. 4. Wartości składowych indeksu potencjalnej toksyczności środków ochrony roślin stosowanych  

w kukurydzy na ziarno w trzech systemach uprawy roli w badanej grupie gospodarstw (średnie z lat  
2015-2017 ± odchylenie standardowe) 

Fig. 4. Values of components of potential toxicity index of the impact of plant protection products on the 
environment in grain maize in three soil tillage systems in the studied farm group (averages for the years 
2015-2017 ± standard deviation) 
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Skutki chemicznej ochrony roślin w systemach uprawy bezorkowej mierzą się nie 
tylko zwiększoną liczbą zabiegów i ilością zużycia substancji aktywnych, ale także 
wzrostem oddziaływania na środowisko. Oceniono to za pomocą indeksu potencjalnej 
toksyczności, ujmującego szerokie spektrum wpływu środków ochrony roślin na 
środowisko. Jak wynika z rysunku 3, najmniejszą wartością tego indeksu, wskazującą na 
najbardziej szkodliwy wpływ na środowisko, cechowała się chemiczna ochrona kukurydzy 
w siewie bezpośrednim (–46,8 pkt), a następnie ochrona w uprawie uproszczonej  
(–39,8 pkt). Natomiast największa wartość tego wskaźnika (mniejsza liczba punktów 
ujemnych), świadcząca o mniejszym zużyciu środków o dużej toksyczności dla 
organizmów żywych i siedliska przyrodniczego, była związana z ochroną w uprawie 
tradycyjnej (–14,2 pkt). Obliczone wartości indeksu w ochronie kukurydzy na ziarno  
w poszczególnych systemach uprawy są większe w porównaniu do uzyskanego we 
wcześniejszych badaniach indeksu dla grupy roślin zbożowych w intensywnym, 
konwencjonalnym systemie produkcji (–62,4 pkt) [16]. 

Na rysunku 4 przedstawiono wyniki oceny poszczególnych składowych indeksu 
potencjalnej toksyczności chemicznej ochrony kukurydzy. W każdym z badanych 
systemów uprawy roli największym zagrożeniem dla środowiska, wynikającym  
z zastosowanych środków ochrony roślin, było ulatnianie się substancji aktywnych do 
atmosfery (od –6,5 pkt w uprawie tradycyjnej do –18,5 pkt w siewie bezpośrednim),  
a następnie wymywanie do wód gruntowych (–3,9 pkt w uprawie tradycyjnej do –14,3 pkt 
w siewie bezpośrednim). Mniejsze było natomiast ryzyko bioakumulacji substancji  
w organizmach żywych (–2,2 pkt w uprawie tradycyjnej do –8,9 pkt w siewie 
bezpośrednim), a także ryzyko zanieczyszczania wód powierzchniowych (–1,6 pkt  
w uprawie tradycyjnej do –5,9 pkt w uprawie uproszczonej). Podobne wyniki w ocenie 
poszczególnych zagrożeń dla środowiska wskutek chemicznej ochrony roślin wykazali 
Bieńkowski [18] i Holka [16]. 

Wnioski 

1. Poziom intensywności chemicznej ochrony różnił się w kukurydzy w systemach 
uprawy tradycyjnej i bezorkowej. Największą liczbę zabiegów i największe zużycie 
substancji aktywnych odnotowano w siewie bezpośrednim, a następnie w uprawie 
uproszczonej. Natomiast najmniej zabiegów i najmniejsze zużycie środków ochrony 
roślin stwierdzono w chemicznej ochronie kukurydzy w uprawie tradycyjnej.  

2. Wartość indeksu potencjalnej toksyczności środków ochrony roślin w poszczególnych 
systemach uprawy była determinowana doborem preparatów. Najniższą wartością 
indeksu, wynikającą z największego zużycia substancji aktywnych o dużej 
toksyczności dla środowiska i organizmów żywych, charakteryzowała się ochrona 
kukurydzy w siewie bezpośrednim, a następnie w uprawie uproszczonej. Mniej 
szkodliwy wpływ miały środki ochrony roślin stosowane w systemie uprawie 
tradycyjnej.  

3. Największe ryzyko wynikające z chemicznej ochrony kukurydzy było związane  
z ulatnianiem się substancji aktywnych, a następnie ich wymywaniem do wód 
gruntowych, bioakumulacją w organizmach żywych i zanieczyszczaniem wód 
powierzchniowych. 
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4. Indeks potencjalnej toksyczności ze względu na wielokryterialny charakter może być 
miarodajnym narzędziem w ocenie różnorodnych skutków stosowania środków 
ochrony roślin. 

Podziękowania 

Artykuł w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki. Nr rejestracyjny: 2015/19/N/HS4/03031. Tytuł projektu: Środowiskowa ocena  
i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy 
roli. 
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CHEMICAL PROTECTION OF GRAIN MAIZE AND ITS ENVIRONM ENTAL 
IMPACT UNDER CONDITIONS OF DIFFERENT SOIL TILLAGE S YSTEMS 

Department of Agricultural Production Systems, Institute for Agricultural and Forest Environment  
Polish Academy of Sciences, Poznań 

Abstract:  The aim of the study was to analyze the potential environmental effects of plant protection products 
used in the production of grain maize in traditional tillage, reduced tillage and direct sowing. This was conducted 
in 16 farms in the Wielkopolska voivodship (Poland), in the years 2015-2017. The potential toxicity index of the 
impact of plant protection products on the environment was calculated by taking into account the  
physico-chemical properties of active substances (a.s.) and their quantity used. Chemical crop protection treatment 
number was highest in direct sowing (1.8 treatments). Smaller number of treatments was noted in reduced and 
traditional tillage systems (1.5 and 1.2, respectively). The highest intensity of chemical protection of grain maize, 
in terms of the use of active substances, was in direct sowing (1.07 kg a.s./ha), followed by reduced tillage  
(1.05 kg a.s./ha), and the lowest in traditional tillage (0.36 kg a.s./ha). The most negative impact on the 
environment was caused by the use of plant protection products in direct sowing (–46.8 points). The protection of 
grain maize in reduced tillage was less harmful (–39.8 points). In turn, the highest value of the index, indicating 
the smallest use of substances with high toxicity, was found in traditional tillage (–14.2 points). In each of the 
analyzed tillage systems, a major environmental threat resulting from the use of plant protection products in grain 
maize was the volatilization of substances into the atmosphere, followed by leaching into groundwater. The risks 
of bioaccumulation and surface water contamination were lower. 

Keywords: plant protection products, potential toxicity index, grain maize, soil tillage systems 


