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Mechaniczny zbiór kukurydzy na kiszonkę

Dzięki dostępowi do no-
woczesnych sieczkarni przy-
gotowanie wysokiej jakości 
kiszonki z kukurydzy nie 
powinno nastręczać więk-
szych trudności.

Wysoki poziom zme-
chanizowania zbioru 
kukurydzy na kiszonkę 
zapewnia dostęp do szero-
kiej gamy modeli sieczkar-
ni dostępnych obecnie na 

rynku maszyn rolniczych. 
W praktyce wyróżnia się 
trzy podstawowe wersje 
konstrukcyjne sieczkar-
ni przystosowanych do 
zbioru kukurydzy. Są 
to maszyny zawieszane 
i przyczepiane – współ-
pracujące z ciągnikiem, 
jak również maszyny sa-
mojezdne, wyposażone we 
własny silnik. 

Wśród czynników różni-
cujących sieczkarnie wymie-
nia się modyfikacje zespołów 
roboczych do ścinania, roz-
drabniania masy roślinnej 
i wydajność pracy wynika-
jącą z liczby zbieranych jed-
nocześnie rzędów. Sieczkarnie 
mogą się także różnić sposo-
bem połączenia z ciągnikiem, 
uwzględniając opcje: czołowo, 
z tyłu lub z boku. 

Ważnym kryterium oceny 
maszyn jest ich potencjal-
na wydajność. Wydajno-
ści pracy sieczkarni przy 
zbiorze kukurydzy wynoszą 
w sprzyjających warunkach 
polowych od ok. 30-35 t/h 
(sieczkarnie jednorzędo-
we) do ok. 60 t/h (maszy-
ny dwurzędowe) i więcej 
w przypadku użytkowa-
nia sieczkarni o większej 

liczbie zbieranych rzędów. 
Reprezentujące największą 
wydajność sieczkarnie sa-
mojezdne są przystosowane 
do jednoczesnego ścinania 
od 3 do nawet 12 rzędów 
kukurydzy. Dzięki wy-
posażeniu w zespoły roz-
drabniająco-transportujące 
i inne urządzenia, współ-
czesne sieczkarnie spełnia-
ją wymagania w zakresie 

jakości zbioru i przygoto-
wania masy kukurydzy do 
zakiszania. 

Kiszonka z kukurydzy zalicza się do kluczowych składników w systemach 
żywienia bydła paszami pełnoporcjowymi.

Prof. Marek Gaworski  
SGGW w Warszawie

c.d. na str. 2
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Sieczkarnie i ich 
adaptery ścinające 

Sieczkarnie do zbioru kuku-
rydzy są wyposażane w jeden 
z dwu adapterów ścinających: 
rzędowy lub bezrzędowy. 

Adaptery rzędowe posiadają na 
ogół od jednej do ośmiu sekcji ro-
boczych. W skład adapterów wcho-
dzą przyrządy tnące i podające. 
Dokładność działania przyrządów 
tnących z nożami tarczowymi osiąga 
się dzięki współpracy z łańcuchami 
wciągającymi, wykonanymi ze stali 
lub z gumy. Sekcje robocze mogą być 
wspomagane przez czujniki prętowe 
naprowadzające na rząd roślin oraz 
czujniki nacisku do utrzymywania 
stałej wysokości ścinania roślin. 

Z kolei adaptery do bezrzędo-
wego zbioru kukurydzy pozwa-
lają na ścinanie roślin niezależnie 
od kierunku siewu i rozstawu 
rzędów. Tego typu adaptery 
wyróżniają się na ogół niższą 
awaryjnością pracy w efekcie 
prostszej budowy i braku łań-
cuchów wciągających, które mogą 
szybciej zużywać się na skutek 
zanieczyszczenia glebą. Adap-
tery do bezrzędowego zbioru są 
wyposażone w rotacyjne przy-
rządy tnące z tarczami o różnej 
średnicy. Zęby znajdujące się na 
obwodzie tarcz ułatwiają ścinanie 
zdrewniałych łodyg kukurydzy. 
Dzięki specjalnym szarpaczom 
znajdującym się pod tarczami 
rozwłóknia się wystające nad po-
wierzchnię ziemi twarde łodygi. 
Zmniejsza to ryzyko uszkodze-
nia opon ciągnika lub maszyny, 
a ponadto przyspiesza biologiczny 
rozkład łodyg. 

Sieczkarnie i ich zespoły 
rozdrabniające

Rozdrabnianie zbieranej masy 
kukurydzy w sieczkarniach 

przeprowadza się zespołami 
typu toporowego lub bębnowego. 

Sieczkarnie z zespołem bęb-
nowym właściwy zasięg wyrzu-
tu osiągają dzięki dmuchawie 
do dodatkowego przyspieszania 
cząstek materiału. 

Niektórzy producenci ma-
szyn wyposażają sieczkarnie 
w detektory metalu, montowa-
ne w kanale wciągania materia-
łu do rozdrabniania. Ponadto, 
stosowane są konstrukcje noży 
z opcją przesunięcia przy na-
trafieniu na kamień lub inną 
przeszkodę. Dzięki takim roz-
wiązaniom ogranicza się ryzy-
ko poważniejszych uszkodzeń 
zespołu roboczego, zachowując 
wysoką trwałość użytkowania 
sieczkarni. 

Praca zespołów rozdrabniają-
cych sieczkarni do kukurydzy 
może być połączona z działaniem 
aplikatora płynnych dodatków do 
zakiszania. Równomiernie roz-
prowadzony w zbieranej masie 
środek chemiczny lub naturalny 
sprzyja właściwemu ukierun-
kowaniu procesów fermentacji, 
stanowiąc o późniejszej jakości 
kiszonki z kukurydzy. 

Wspomniana jakość jest 
również kształtowana przez 
regulacje zespołów roboczych 
sieczkarni, szczególnie odpo-
wiedzialnych za długość sieczki. 
Krótszą sieczkę cechuje wysta-
wienie większej powierzchni 
roślin na działanie bakterii. 
Uwalnia się jednak większa ilość 
soków kiszonkowych, z którymi 
tracona jest część składników 
pokarmowych. Gdy długość cię-
cia kukurydzy zostanie ustalona 
na poziomie ok. 5 mm, to ob-
serwuje się korzystną tendencję 
do rozdrabniania ziarna kuku-
rydzy, łatwiejszego ugniatania 
i zagęszczania masy roślinnej 
w silosie.

= 

= 

KUP TERAZ I ZADBAJ
O TEGOROCZNE PLONY
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Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku.

Od świtu
do zmierzchu
Kulminacja sezonu wymaga 
maksymalnego wysiłku. 
Niezwykłej solidności i żadnych 
przestojów. Zarabiania pieniędzy, 
a nie tracenia ich. Wykorzystaj siłę 
sześciu cylindrów, które kryją się 
pod maską ZETOR CRYSTAL.

www.zetorcrystal.pl

R E K L A M A

Legenda powraca!
Tradycyjny czeski produ-

cent sprzętu rolniczego, fir-
ma ZETOR TRACTORS a.s., 
rozszerza swoją gamę nowo-
czesnych traktorów o nowy 
model o nazwie CRYSTAL. 
Po długim czasie to pierwszy 
traktor z portfolio marki, który 
posiada sześciocylindrowy sil-
nik o mocy 144 i 163 KM. Nowy 
model wyróżnia się dodatkowo 
prostą obsługą i niskimi kosz-
tami utrzymania oraz eksplo-
atacji. Dzięki wprowadzeniu 
nowego traktora dochodzi do 
poszerzenia gamy modeli marki 
ZETOR z trzech do czterech. 
Znakiem rozpoznawczym w za-
kresie designu nowego modelu 
ZETOR CRYSTAL będą czer-
wone koła, które firma planuje 
stopniowo wdrażać do wszyst-
kich swych produktów.

„Naszym celem jest nie-
ustanna poprawa użyteczności 
ciągników, czego najlepszym 
przykładem jest nowy ZETOR 
CRYSTAL. Ciągniki serii 
Crystal są w chwili obecnej 
najbardziej wydajnymi ma-
szynami z oferty naszej marki, 
które zgodnie z wolą naszych 
klientów są wyposażone w sze-
ściocylindrowy silnik. Ich głów-
nymi cechami są siła, odporność 
i wydajność, co z pewnością 
docenią głównie właściciele 
wielkich gospodarstw rolnych“ 
– stwierdził o nowym modelu 
David Kollhammer, dyrektor 
działu technicznego w firmie 
ZETOR TRACTORS a. s.

Główną cechą nowego ZE-
TORA CRYSTAL jest wyso-
kiej mocy sześciocylindrowy 
silnik wyprodukowany przez 
DEUTZ AG i wyposażony 
w 24 zaworową głowicę oraz 
wtrysk Common Rail. Solid-
ny blok silnika tworzy zwartą 
część konstrukcji nośnej cią-
gnika, która jest w stanie wy-
trzymać wysokie obciążenia 
generowane przez zagregowane 
z ciągnikiem maszyny. Stała 
moc silnika w dużym zakresie 
obrotów zwiększa wydajność 
pracy i przyczynia się do ob-
niżenia zużycia paliwa.

Do kolejnych nowości tech-
nicznych modelu CRYSTAL 
należy zaliczyć zwiększony 
rozstaw osi, który wynosi te-
raz 2 840 mm i przyczynia się 
do lepszej stabilności ciągnika.

CRYSTAL to prawdziwy 
HARD WORKER

ZETOR Crystal będzie naj-
ciężej pracującym traktorem 
na rynku ze stajni ZETORA 
i z pewnością nie zawiedzie 
swych użytkowników w żad-
nych okolicznościach. Jego cha-
rakter można streścić w jednym 
zdaniu – HARD WORKER – 
powiedział Adam Žert, dyrek-
tor ds. sprzedaży i marketingu 
w ZETOR TRACTORS a. s.

CRYSTAL jest nie tylko 
wytrzymałym pomocnikiem 
w codziennej pracy, ale jedno-
cześnie gwarantuje wysoki po-
ziom komfortu pracy. Łatwość 
obsługi zapewnia skrzynia 
biegów z zakresem 30 biegów 
do przodu i 30 biegów wstecz-
nych, która jest obsługiwana 
przy pomocy trójstopniowego 
wzmacniacza momentu obroto-
wego (PowerShift), rewersora 
hydraulicznego (PowerShut-
tle) oraz przycisku sprzęgła 
umieszczonego na dźwigni 
zmiany biegów (PowerC-
lutch). System zawieszenia osi 
przedniej składa się z dwóch 
niezależnie zawieszonych pół-
osi zapewniających bardziej 
komfortową jazdę z niższym 
poziomem drgań.

ZETOR Crystal wyróżnia 
się swoją wszechstronnością. 
Dzięki standardowemu 4 za-
kresowemu tylnemu WOM 
można go wykorzystać do ca-
łego zakresu prac polowych od 
pracy z małym obciążeniem 
np. kosiarką po maksymalne 
obciążenia w pracy z agrega-
tami uprawowymi, pługami 
czy wozami paszowym. Wał 
odbioru mocy odznacza się 
dodatkowo wysoką wydajno-
ścią pracy przy jednoczesnym 
niskim zużyciu paliwa.

Nowoczesna elektrohydrau-
lika Crystala przyczynia się do 
podniesienia wydajności pra-
cy i obniżenia zużycia paliwa 
o 5-7 procent. Jest ona wypo-
sażona w system HITCHTRO-
NIC, który jako pierwszy został 
wprowadzony na rynek właśnie 
przez firmę ZETOR Chodzi 
o system automatycznej regu-
lacji tylnego trzypunktowego 
zawieszenia. Przy użyciu tego 
systemu nie trzeba ustawiać 
i regulować TUZ, wystarczy 
zadać żądaną głębokość orki 

i system sam dobierze odpo-
wiednie parametry.

Komfort, ponadczasowy 
design i czerwone koła

Kabina Crystala jest prze-
stronna i w znaczący sposób 
eliminuje hałas. Bardziej kom-
fortową pracę kierowcy i mniej-
sze zmęczenie gwarantuje 
klimatyzacja oraz amortyzacja 

kabiny i przedniej osi napę-
dowej. Dla lepszego przewie-
trzania oraz ułatwienia pracy 
z ładowaczem czołowym kabi-
na jest dodatkowo wyposażona 
w otwierane i regulowane okno 
dachowe. Doskonała ergonomia 
elementów sterowania umoż-
liwia intuicyjne kierowanie 
ciągnikiem bez konieczności 

długiego uczenia się.
Ponadczasowy design ciągni-

ków ZETOR Crystal nawiązuje 
do pierwotnego oryginalnego 
ciągnika Crystal, który był 
produkowany przez markę 
ZETOR od 1969 roku. Nowy 
Crystal czerpał inspirację od 
swojego poprzednika w po-
staci ostrych krawędzi oraz 

regularnych geometrycznych 
kształtów nawiązujących do 
geometrii kryształów

Pierwsi klienci będą mogli 
zakupić ciągnik ZETOR CRY-
STAL w miesiącach letnich.

Więcej informacji o ZETO-
RZE CRYSTAL można znaleźć 
na stronie internetowej: www.
zetorcrystal.com.

Pierwszy nowy traktor ZETOR z sześciocylindrowym silnikiem.
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Maszyny do zbioru kukurydzy na ziarno

W odróżnieniu od zbio-
ru na kiszonkę, pozyskanie 
ziarna kukurydzy generu-
je wykorzystanie odrębnej 
grupy maszyn, tj. odpo-
wiednio dostosowanych 
kombajnów. 

W polskich gospodarstwach 
rolnych rośnie popularność 
uprawy kukurydzy. Jednocze-
śnie coraz częściej rolnicy de-
cydują się na zbiór kukurydzy 
na ziarno, chociażby z racji wy-
sokiej wartości energetycznej 
nasion tej rośliny. 

Przygotowanie do zbio-
ru kukurydzy na ziarno 

uwzględnia dwa aspek-
ty. Jednym z nich jest 
przygotowanie sprzę-
tu technicznego, drugim 
zaś spełnienie wymagań 
związanych z wilgotnością 
ziarna. Do kombajnowego 
zbioru kukurydzy najlepiej 
przystąpić w momencie, gdy 
zawartość wody w ziarnie 
spadnie do poziomu poni-
żej 38%. 

W praktyce, zbiór kuku-
rydzy na ziarno wiąże się 
z przystosowaniem wybra-
nych zespołów roboczych 
kombajnu zbożowego. 

Zamiast zespołu 
żniwnego adapter 

Planując zbiór kukurydzy 
na ziarno kombajnem zbożo-
wym trzeba zastąpić typowy 
zespół żniwny adapterem 
do obrywania kolb. Cechą 
wyróżniającą adapter jest 
sekcyjna budowa rzędowa. 
Każda z sekcji jest odpowie-
dzialna za obrywanie kolb 
z jednego rzędu roślin. Obok 
rozdzielaczy, w skład sekcji 
wchodzą zespoły obrywa-
jące obejmujące łańcuchy 
z zabierakami, listwy obry-
wające i wałki obrotowe. 

Prawidłowe działanie sek-
cji w adapterze zbierającym 
jest uwarunkowane dosto-
sowaniem rozstawu sekcji 
i odległości między rzędami 
roślin na polu. Dlatego warto 
zsynchronizować dwa ele-
menty technologii produkcji 
kukurydzy, tj. siew i zbiór 
w taki sposób, aby już na 
etapie siewu przewidzieć 

ustawienie szerokości robo-
czej sekcji adaptera zbierają-
cego. Standardowy rozstaw 
rzędów w uprawie kukury-
dzy wynosi 0,75 m. 

Równie ważne pozosta-
je prawidłowe ustawienie 
szczeliny między płyta-
mi zrywającymi kolby. 
Szczelina ta powinna wy-
nosić w przedniej części ok. 
32-34 mm, zaś w części tyl-
nej zespołu ok. 26-28 mm. 
Zarówno te jak i inne wstęp-
ne nastawienia wymagają 
precyzyjnego dostosowania 
do rzeczywistych warunków 
zbioru kukurydzy panują-
cych na polu.

Liczba sekcji roboczych 
w adapterze stanowi charak-
terystyczną cechę wyróż-
niającą modele kombajnów 
oferowanych przez danych 
producentów. Stanowi rów-
nocześnie kluczową cechę 
decydującą o możliwej do 
osiągnięcia wydajności zbio-
ru, branej pod uwagę przy 
doborze kombajnu do da-
nego gospodarstwa. 

Przykładowo, w kom-
bajnach Claas Medion 
przewidziano możliwość 
zainstalowania adaptera 
pięcio- lub sześciorzędo-
wego z docinaczem, zaś 
w maszynach Claas Mega 
adaptera sześciorzędowego. 
Do kombajnu serii Lexion 
w wersji 600 (o najwyższej 
wydajności spośród kombaj-
nów Class) dostosowany jest 

dwunastorzędowy adapter 
do zbioru kukurydzy. 

W kombajnach John De-
ere serii CWS proponuje 
się składane, pięcio- lub 
sześciorzędowe przystaw-
ki CornStar z docinaczem 
łodyg. Specyficzną cechą 
adaptera jest zastąpienie 
klasycznych łańcuchowo-
-zabierakowych wciągaczy 
nagarniaczem palcowym. 

Niektórzy producenci 
kombajnów zbożowych 
nie wyposażają swych 
maszyn w przystawki do 
zbioru kukurydzy. W takim 
przypadku można skorzy-
stać z wyspecjalizowanych 
przystawek do obrywania 
kolb kukurydzy, przykła-
dowo Geringhoff i Klado. 

Dostosowanie zespołu 
młócąco-separującego 

Zespół młócący kombaj-
nu zbierającego kukurydzę 
wymaga osłonięcia bęb-
na młócącego blaszanymi 
przysłonami, przykręcany-
mi z reguły do tarcz bębna. 
Dzięki temu ogranicza się 
zjawisko przedostawania 
do wnętrza bębna kolb 
kukurydzy lub ich rdze-
ni, gdyż dostanie się do 
wnętrza bębna kolb może 
doprowadzić do jego nie-
wyważenia i silnych drgań 
powodujących przyspie-
szone zużycie, a nawet 
uszkodzenie zespołu.

Ważnym etapem przygo-
towań zespołu młócącego 
kombajnu do zbioru ku-
kurydzy jest wzmocnienie 
klepiska, z racji wysokich 
obciążeń towarzyszących 
obróbce sztywnych łodyg 
i kolb kukurydzy. W kon-
strukcji kombajnu montu-
je się wymiennie klepisko 
o większej grubości elemen-
tów roboczych i większym 
rozstawie prętów. W wy-
niku poszerzenia szczelin 
w konstrukcji klepiska ro-
śnie skuteczność separacji 
ziarna kukurydzy.

W części konstrukcyjnej 
maszyny, w której standar-
dowo znajduje się chwytacz 
kamieni, na okres sezonu 
zbioru kukurydzy zakłada 
się specjalny próg. Dzięki 
temu ułatwia się podawanie 
materiału do zespołu młócą-
cego i zmniejsza ryzyko za-
pychania chwytacza kolbami.

Zespół czyszczący kom-
bajnu przystosowanego do 
zbioru kukurydzy wyma-
ga wymiany sit. Dzięki 
temu uzyskuje się wyższą 
dokładność czyszczenia 
ziarna kukurydzy i lepszą 
przesiewalność.

Prof. Marek Gaworski  
SGGW w Warszawie

Technologie produkcji kukurydzy na ziarno i na kiszonkę są bardzo podobne. Nie oznacza to jednak, że takie same.

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR • Smolice 146, 63-740 Kobylin, tel. 65 548 24 20

www.hrsmolice.pl

Najchętniej
kupowana 

kukurydza
w Polsce!

wg firmy badawczej 
Kleffmann Group

R E K L A M A
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Przechowywanie ziarna kukurydzy
Proces suszenia ziarna 

kukurydzy ma na celu ob-
niżenie jego wilgotność do 
10%, co zapobiega rozwojowi 
patogenów i stratom podczas 
magazynowanym. Ze wzglę-
du na specyficzną budowę 
ziarna kukurydzy, suszenie 
można przeprowadzić tylko 
metodą wysokotemperatu-
rową. Jest to proces bardzo 
kosztowny, ponieważ woda 
zgromadzona w ziarnie bar-
dzo powoli odparowuje, co 
wymaga dużego nakładu 
energii. Aby obniżyć koszty 
suszenia ziarna kukurydzy 
często stosuje się suszenie 
dwuetapowe. W pierwszym 
etapie ziarno suszone jest 
metodą wysokotemperatu-
rową do wilgotności 20%, 
polegającą na podgrzaniu 
wcześniej w urządzeniu 
grzejnym powietrza. Nato-
miast w drugim etapie stosuje 
się metodę niskotemperatu-
rową, w której wykorzysty-
wany jest potencjał suszący 
powietrza atmosferycznego. 
Zaleca się składowanie go-
rącego ziarna przez 10 go-
dzin w silosie, a następnie 
przewietrzanie i schładzanie 
zimnym powietrzem w celu 
obniżenia wilgotności.

Metoda dwuetapowego 
suszenia ziarna kukurydzy 
zmniejsza koszty suszenia, 
a także zwiększa wydajność 
suszarki wysokotemperatu-
rowej i zachowuje w ziar-
nach naturalny kolor. Do 
suszenia ziarna kukurydzy 
wykorzystuje się różnego ro-
dzaju suszarnie. Na rynku 
istnieje wiele firm oferują-
cych tego typu urządzenia, 
a wśród nich m.in. Agremo, 
Dozamech, Feerum, Drze-
wicz, Pedrotti.

Firma Drzewicz oferuje su-
szarnię porcjową, w której 
czynnikiem suszącym jest 
ogrzewane powietrze za po-
mocą podgrzewacza na olej 
opałowy. Moc cieplna suszar-
ni wynosi 250 kW z wymien-
nikiem cieplnym. Wydajność 
suszarni w zależności od wil-
gotności suszonego ziarna 
kukurydzy wynosi od 17 - 
23 ton/h. Dzięki zastosowa-
niu dwudyszowego palnika 
oraz programowalnego ste-
rownika istnieje  możliwość 

regulacji temperatury su-
szenia w szerokim zakre-
sie. Z kolei firma Feerum 
oferuje suszarnie do ziarna 
kukurydzy o cyklu ciągłym 
lub porcjowym. Wydajność 
suszarni o cyklu pracy cią-
głym przy suszeniu mokrego 
ziarna kukurydzy wynosi od 
3,3 - 25 ton/h. Zainstalowana 
moc elektryczna wentylato-
rów wynosi od 14 - 145 kW. 
Urządzenie opalane jest ole-
jem opałowym z wymienni-
kiem ciepła lub gazem.

Dla gospodarstw, które po-
trzebują mobilnego sprzętu 
do suszenia ziarna kukury-
dzy firma Dozamech oferuje 
wersje mobilne (przewoźne). 
Suszarnie wyposażone są 
w palniki na olej opałowy 
lub gaz. Charakteryzują 
się niskim zapotrzebowa-
niem na energię elektrycz-
ną na poziomie 20 - 32 kW 
i mocą palników na poziomie 
850 - 1100 kW. Urządzenia 
posiadają opcję wstępnego 
czyszczenia ziarna oraz regu-
lację ramy nośnej. Pojemność 
zbiornika dla mokrego ziarna 
kukurydzy wynosi od 9 do 
25 m3. Wydajność suszarni 
wynosi od 24 - 100 ton/dobę, 
przy maksymalnej tempera-
turze powietrza 120 ºC.

Ziarno kukurydzy można 
przechowywać przy wilgot-
ności od 12 - 15%. Do tego 
celu służą silosy z dnem pła-
skim wyposażone w wentyla-
tor do przewietrzania ziarna. 
Na rynku istnieje wielu pro-
ducentów oferujących silosy 
do magazynowania ziarna 
kukurydzy. Do najbardziej 
popularnych należą: Agre-
mo, Bin, Araj oraz Michał. 
Niemal każdy z producentów 
oferuje systemy dodatkowe 
do kontroli jakości oraz prze-
wietrzania magazynowanego 
ziarna kukurydzy.

Firma Bin oferuje silosy 
do magazynowania ziarna 
kukurydzy z dnem płaskim 
wykonane z ocynkowanej 
blachy. Każdy niemalże silos 
wyposażony jest w drabinę 
zewnętrzną, właz serwisowy 
dolny, górny właz inspekcyj-
ny umożliwiający kontrolę 
wnętrza silosu, wlot załadun-
kowy, króciec do rozładunku 
awaryjnego, który umożliwia 

rozładunek silosu w przypad-
ku awarii przenośnika odbie-
rającego ziarno oraz zasuwy. 
Dodatkowo silos można wy-
posażyć w rurę załadowczą 
oraz wielopunktową sondę 
do pomiaru temperatury, 
dzięki czemu możliwe jest 
właściwe przechowywa-
nie ziarna. Baterie silosów 
mogą wykorzystywać jeden 

komplet urządzeń służących 
do załadunku i rozładunku. 
Silosy mogą mieć pojemność 
nawet do 16 tys. ton.

Czas przechowywania 
ziarna kukurydzy jest ściśle 
uzależniony od jego wilgot-
ności i temperatury. Ziarno 
o wilgotności 14% i tem-
peraturze 5°C można bez-
piecznie przechowywać 

nawet 3 lata, a o wilgot-
ności 24% i temperaturze 
25°C tylko kilkadziesiąt 
godzin. Dlatego też, de-
cydując się na przechowy-
wanie ziarna kukurydzy 
należy poddać je dokład-
nemu procesowi suszenia 
w suszarniach, które znaj-
dują swoje zastosowanie 
zarówno w małych jak 

i dużych gospodarstwach, 
a  następnie wybrać odpo-
wiedni magazyn silosowy 
wyposażony w systemy do 
kontroli jakości składowa-
nego ziarna kukurydzy.

Źródło: literatura u autora

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-

Przyrodniczy 
Oddział w Warszawie

 Jak to zrobić?
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Pożniwna uprawa pola po zbiorze kukurydzy

Maszyny te jednocze-
śnie realizują dwie lub trzy 
funkcje (np. spulchnianie- 
zęby sztywne lub talerze, 
wyrównywanie – talerze, 
zagęszczanie – wały różnej 
konstrukcji). Poszczególne 
elementy robocze są mon-
towane na wielobelkowych 
ramach, w wyniku czego 
poprawia się jakość pracy 
i z lepszym skutkiem są reali-
zowane cele agrotechniczne.

Przydatne ciężkie 
agregaty

Do wykonania uprawek 
pożniwnych powszechnie 
stosowane się agregaty 
podorywkowe w których 
spulchnianie roli odbywa 
się najczęściej ciężkimi 
zębami sztywnymi lub 
talerzami. Takimi elemen-
tami roboczymi uzyskuje 
się na ogół zadawalające 
wymieszanie resztek poż-
niwnych z glebą i przykry-
cie ścierniska. Na końcu 
agregatów montowane są 
różnego typu wały, których 
zadaniem jest zagęszczenie 
i wyrównanie obrobionej 
powierzchni pola. W przy-
padku dużej ilości resztek 
pożniwnych, szczególnie 
słomy kukurydzianej, 
warunki na polu są zde-
cydowanie trudniejsze. 
W związku z tym, lepiej 
będą się sprawdzały agre-
gaty cięższe o większej 
liczbie belek w ramie i luź-
nym rozmieszczeniu ele-
mentów spulchniających 
oraz dużym prześwicie. 

Ramy w agregatach 
ścierniskowych

Rama jest ważnym ele-
mentem każdego agregatu 
i zasadnicza różnica w jej 
budowie dotyczy liczby 
belek z których się składa. 
Konstrukcje dwubelkowe 
charakteryzują się niewielką 
długością i mniejszą masą, 
co może mieć znaczenie 
przy współpracy z ciągni-
kiem o mniejszej mocy i sła-
biej dociążonym. Na ramie 
trzybelkowej możliwe jest 
zamontowanie większej 
liczby elementów roboczych 
przy zachowaniu większych 
odległości między nimi, co 
jest korzystne w przypad-
ku uprawy pól z dużą ilością 
resztek pożniwnych. Agregat 
z trzema belkami będzie le-
piej mieszał rolę z resztkami 
w porównaniu do dwubelko-
wego oraz będzie też miał 
bardziej płynny przepływ 
wymieszanej masy. Takie 
rozwiązania umożliwiają 
pracę przy mniejszym ryzy-
ku zapychania się narzędzia.

Konstrukcje ram składają-
ce sie z większej liczby belek 
od 4 do 8 występują najczę-
ściej w agregatach półzawie-
szanych i przyczepianych 
wykorzystywanych w sys-
temach uprawy bezpłużnej, 
ale też z powodzeniem można 
nimi wykonywać tradycyj-
ną uprawę pożniwną w trud-
niejszych warunkach (duża 
ilość resztek pożniwnych). 
Na wielobelkowych ramach 
są najczęściej montowane 
sztywne zęby zakończone 
wąskimi redlicami. Im więk-
sza liczba belek w ramie, 
tym rzadziej mogą być roz-
mieszczone zęby na belkach 
(podziałka do około 1 m). 
Wówczas, agregat podczas 
pracy na ściernisku z dużą 
ilością słomy nie zapycha się. 
Duże ilości masy organicznej 
są dokładnie i równomiernie 

rozłożenie, ponieważ  ich 
przerabiane odbywa się na 
dłuższym odcinku i przez 
dłuższy czas. Ponadto tego 
typu agregaty zapewniają 
bardzo dobre utrzymywa-
nie nastawionej głęboko-
ści pracy dzięki podparciu 
z przodu na kołach a z tyłu 
na wale. Cechuje je również 
bardzo wysoka jakość pracy 
gdyż pozostawiają po prze-
jeździe lepszą i drobniejszą 
strukturę gruzełkową gleby. 
Takiego efektu nie osiąga-
ją ciężkie 2 lub 3 belkowe 
grubery, o mniejszej liczbie 
sztywnych zębów z szeroki-
mi lemieszami. 

Ważnym parametrem, 
na który warto też zwrócić 
uwagę jest prześwit mię-
dzy ramą a powierzchnią 
pola – im większy, tym ry-
zyko zapychania sie agregatu 
mniejsze. W większości ofe-
rowanych agregatów wynosi 
on około 70 – 80 cm. Wystę-
pują też konstrukcje w któ-
rych prześwit wynosi około 
90 cm. Rola tego parametru 
jest zauważalna podczas pra-
cy z dużymi prędkościami, 
kiedy podczas spulchniana 
gleba mieszana z resztkami 
pożniwnymi wyrzucana jest 
nawet ponad ramę. 

Elementy robocze
Producenci agregatów po-

dorywkowych dają możli-
wość wyboru kilku rodzajów 
redlic do zamontowania na 
belkach ramy. Jedne mogą 
być wykorzystywane do płyt-
kiego spulchniania i inten-
sywnego mieszania resztek 
pożniwnych, inne do spulch-
niania głębokiego - nawet do 
30-40 cm. Agregaty ścierni-
skowe są powszechnie wy-
posażane w zęby sztywne 
z redlicami i szerokimi pod-
cinaczami bocznymi oraz ta-
lerze niwelujące i różnego 

typu wały. Obecnie coraz 
częściej producenci oferują 
możliwość montowania na 
ramie zębów z gęsiostopka-
mi, które łagodnie podcinają 
warstwę gleby i nie pozosta-
wiają głębokich bruzd. Wów-
czas powierzchnia pola jest 
łatwiejsza do wyrównania 
i zbędne staje się montowanie 
talerzy wyrównujących. Do 
wyboru są również zęby sprę-
żynowe, które nie wymagają 
dodatkowego zabezpieczenia. 
Coraz częstej w agregatach 
ścierniskowych stosowane są 
specjalne zęby z redlicami 
skrajnymi oraz talerze odkła-
dające rolę do środka, w celu 
ograniczenia przesypywania 
gleby poza obrabiany pas ro-
boczy. Możliwość szerokie-
go wyboru dotyczy również 
wałów doprawiających, co 
pozwala na zakup narzędzia 
dopasowanego do warun-
ków glebowych w każdym 
gospodarstwie. 

Brony talerzowe
Agregaty na bazie bron 

talerzowych są przydatne 
do pracy na polach z dużą 
ilością resztek pożniwnych, 
a więc szczególnie po zbio-
rze kukurydzy na ziarno. 
Mogą być wykorzystywa-
ne do uprawy na wszystkich 
rodzajach gleb. Jednak narzę-
dzia o małym nacisku na 1 ta-
lerz nie zapewniają dobrego 
wymieszania dużych ilości 
resztek roślinnych z glebą. 
Dobre efekty uzyskane zosta-
ną w przypadku stosowania 
narzędzi cięższych lub do-
ciążonych o nacisku talerza 
około 100 kg oraz o średnicy 
od 600 mm. W nowoczesnych 
bronach talerzowych zespo-
łami roboczymi są sekcje ta-
lerzy gładkich lub zębatych 
osadzone na wale o regulo-
wanym kącie ustawiania do 
kierunku jazdy (w kształcie 

litery X lub V). Najlepszym 
rozwiązaniem jest rozmiesz-
czenie naprzemienne talerzy 
gładkich i zębatych na każ-
dym z wałków. Talerzówka 
pracuje wówczas dobrze za-
równo w warunkach suchych 
jak i wilgotnych.  Poprzez 
zmianę kąta ustawienia tale-
rzy do kierunku jazdy można 
wpływać na intensywność 
mieszania resztek z glebą. 
Przy małym kącie ustawienia 
rzędów talerzy do kierunku 
jazdy następuje bardziej in-
tensywnie kruszenie grud 
roli, natomiast zwiększenie 
kąta natarcia zapewnia lepsze 
wymieszanie większych ilo-
ści masy organicznej. Cenną 
zaletą bron talerzowych jest 
też ich duża przydatność do 
pracy na zakamienionych po-
lach oraz możliwość pracy na 
głębokość do 15 cm. 

Kompaktowe brony 
talerzowe

Agregaty na bazie kompak-
towej brony talerzowej z tale-
rzami montowanymi w dwóch 
równoległych rzędach są na-
rzędziami, które w ostatnim 
okresie zyskują na popular-
ności. Z powodzeniem mogą 
być też wykorzystywane do 
uprawy ścierniska po zbio-
rze kukurydzy na ziarno pod 
warunkiem dokładnego po-
cięcia łodyg wraz z liśćmi na 
odcinki o długości nie prze-
kraczającej 10 cm.  Należy też 
pamiętać aby krótka sieczka 
była równomierne rozrzu-
cona po powierzchni pola, 
a pozostawione ściernisko 
nie przekraczało wysokości 
20 cm. Tego typu agregaty 

charakteryzuje zwarta kon-
strukcja gdyż są zbudowane 
z dwóch rzędów stożkowych 
płaskich talerzy o mniejszej 
średnicy niż w klasycznych 
bronach talerzowych, któ-
re to rzędy są umieszczone 
blisko siebie i prostopadle 
do kierunku pracy (jazdy). 
Natomiast talerze są usytu-
owane pod kątem do kierunku 
jazdy oraz są indywidualnie 
ułożyskowane i mocowane. 
Kąt ich ustawienia może być 
stały lub regulowany, dzięki 
czemu można dostosowywać 
intensywność pracy narzędzia 
do warunków panujących na 
polu. Płaskie talerze zapew-
niają duży odrzut gleby do 
tyłu i bardzo dobre mieszanie 
resztek pożniwnych z glebą, 
dzięki czemu powierzchnia 
ścierniska jest dokładnie 
i równomiernie obrobiona. 
Zakres głębokości pracy wy-
nosi do około 10 cm i bardzo 
dobrze spełnia wymagania 
płytkiej uprawy pożniwnej. 

Bezpośrednie przyory-
wanie rozdrobnionej słomy 
kukurydzianej pługiem ze 
standardowym wyposa-
żeniem nie daje dobrych 
efektów. Nawet przy śred-
nich ilościach słomy może 
dochodzić do częstego za-
pychania się go, w efekcie 
czego słoma jest źle przykry-
ta i powstają duże trudności 
przy wykonywaniu kolejnych 
zabiegów uprawowych. Głę-
bokie jej przyoranie będzie 
można wykonać tylko na 
glebach lekkich, natomiast 
na glebach ciężkich będzie 
powodowało tzw. „zatorfie-
nie” łodyg, które będą wydo-
bywane w kolejnych latach 
na powierzchnię.

Dr hab. Ireneusz Kowalik UP 
Poznań 

Agregatów do uprawy ściernisk, na krajowym rynku rolniczym jest bardzo duży wybór.
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                   SZYBKIE I BEZPIECZNE 
                                    REGULOWANIE ODCZYNU GLEBY

Po zbiorze 
przedplonu Agrodol 03 RO             CaCO3 - 55%,  MgCO3 - 44 %  

Dolomit o wyjątkowym rozdrobnieniu 
i wysokiej zawartości wapnia i magnezu.

Na jesieni Agrocarb M-MP                                CaCO3 - 84%  
Kreda pochodzenia naturalnego-kopalina, 

odmiany 07a. Efekt działania już w pierwszym 
roku po aplikacji.

Wiosną, 
w uprawkach 
przedsiewnych

Magprill IV Extra          CaCO3 - 61%,  MgCO3 - 32 % 
Baltic Grade I Extra     CaCO3 - 88%,  MgCO3 - 5 % 

Granulowana kreda pochodzenia naturalnego 
z wysoką zawartością magnezu.
Stymuluje rozwój młodych roślin.

Pogłównie, 
po siewie 
kukurydzy, 

Granukal 1-6 NW                            CaCO3 - 96%   
Baltic Granukal             CaCO3 - 86%,  MgCO3 - 2 %  

Granulowana kreda pochodzenia naturalnego- 
kopalina, odmiany 06a.

Idealna w stosowaniu interwencyjnym.
Bardzo wysoka reaktywność = 90-100%.

Informacje techniczne i handlowe: tel.: 600 837 695,   600 039 618,   668 835 209
Omya Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. 22 525 89 00, www.omya.pl

Wpływ wapnowania na plonowanie kukurydzy

Kukurydza należy do roślin 
bardzo wrażliwych na niski od-
czyn gleby (pH). Optymalny 
zakres dla niej wynosi od pH 
5,5-7,0 niższy dla gleb lekkich 
wyższy dla gleb ciężkich. Od-
czyn gleby wpływa na szerokie 
spektrum właściwości fizyko-
-chemicznych gleby, co pośred-
nio przekłada się na plonowanie 
roślin. 

Dlaczego musimy wapnować?
Specyfiką warunków rolnic-

twa w Polsce jest duży udział 
gleb lekkich ulegających silne-
mu zakwaszeniu. W wyniku za-
kwaszenia wzrasta koncentracja 
jonów wodoru, co prowadzi do 
pogorszenia i zmniejszenia plo-
nów roślin. Skutki zakwaszenia 
szybciej występują na glebach 
lekkich i bardzo lekkich o ma-
łych zdolnościach buforowych 

niż na średnich i ciężkich. Przy 
pH poniżej 5,5 zaczyna objawiać 
się toksyczne działanie glinu, 
który hamuje rozwój systemu 
korzeniowego. Ma to swoje od-
bicie w transporcie wody i soli 
mineralnych z roztworu glebo-
wego do części nadziemnych 
roślin. 

Celem pośrednim regulowa-
nia odczynu gleby jest sterowa-
nie procesami geochemicznymi 
i mikrobiologicznymi w taki 
sposób, aby zwiększyć roz-
puszczalność, a tym samym 
przyswajalność i dostępność 
składników mineralnych. Od-
czyn gleby zmniejszając się po-
niżej wartości optymalnej dla 
danego pierwiastka prowadzi do 
szybkiego spadku jego efektyw-
ności plonotwórczej. Z trzech 
podstawowych składników 
mineralnych, jakimi są: azot, 
fosfor i potas (N, P, K), najsilniej 
na zakwaszenie gleby reaguje 
fosfor. Ma to szczególnie duże 
znaczenie w początkowej fazie 
wzrostu kukurydzy. 

Dawka nawozu
W tabeli 1, przedstawiono 

przedziały potrzeb wapnowania 

w zależności od aktualnej war-
tości pHKCl i kategorii agro-
nomicznej gleby, a w tabeli 
2, zalecane wielkości dawek 
CaO, w zależności od przedziału 
potrzeb wapnowania i kategorii 
agronomicznej gleby. 

Warunkiem największej 
efektywności wapnowania 
jest zastosowanie optymalnej 
dawki CaO i odpowiedniej for-
my nawozu (wapna tlenkowe 
gleby średnie i ciężkie, wapna 
węglanowe gleby bardzo lekkie 
i lekkie). Z rolniczego punktu 
widzenia bardzo istotny jest 
podział tej grupy nawozów na 
szybko i wolno działające. Do 
nawozów szybko odkwaszają-
cych glebę zaliczane są formy 
wodorotlenkowe i tlenkowe, 
a wolno odkwaszające glebę 
to węglany i krzemiany. Do-
datkowo w grupie nawozów 
wolnodziałających duże zna-
czenie ma rozdrobnienie nawo-
zu i pochodzenie geologiczne. 
Środki wapnujące pochodzące 
z młodszych okresów geologicz-
nych charakteryzują się wyż-
szą aktywnością chemiczną, co 
przekłada się na szybszy efekt 

odkwaszający. 
Efektywność wapnowania 

mierzona zwyżką plonu kuku-
rydzy zależy od odczynu gle-
by. Badania IUNG w Puławach 
wskazują, że wapnowanie gleb 
bardzo kwaśnych zaowocowa-
ło zwyżką o ponad 50% a na 
glebach kwaśnych i lekko kwa-
śnych około 20-30%. Zwyżki 
plonów kukurydzy w wyniku 

wapnowania są zdecydowanie 
większe na glebach lżejszych niż 
na glebach średnich i ciężkich.

Wapnowanie pod kukurydzę 
najlepiej przeprowadzić bezpo-
średnio po zbiorze przedplonu 
w zespole uprawek pożniwnych 
po sprzęcie zbóż lub jesienią 
pod orkę przedzimową. Wy-
jątkowo w uprawie kukurydzy 
dopuszczalne jest wapnowanie 

wiosną, ale wtedy zabieg ten 
należy przeprowadzić możli-
wie jak najwcześniej, aby czas 
pomiędzy wapnowaniem a wy-
siewem nawozów mineralnych 
wyniósł co najmniej 4 tygodnie. 
Dawka wapna nie powinna być 
większa niż 0,5 -1,5 tony CaO/
ha (nawozy wapniowe tlenko-
we niższa dawka węglanowe 
odpowiednio wyższa). 

dr inż. Piotr Ochal 
IUNG-PIB Puławy  

Tabela 1. Przedziały potrzeb wapnowania 

Kategoria 
agronomiczna gleby

pHKCl dla przedziału potrzeb wapnowania
Konieczne Potrzebne Wskazane Ograniczone Zbędne

Bardzo lekkie do 4,0 4,1-5,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6
Lekkie do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1
Średnie do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6
Ciężkie do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1

(źródło: IUNG)

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha 

Kategoria 
agronomiczna gleby

Przedział potrzeb wapnowania
Konieczne Potrzebne Wskazane Ograniczone

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 -
Lekkie 3,5 2,5 1,5 -
Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0
Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0

(źródło: IUNG)
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Jak i czym wapnować?
Jak wybrać najlepsze 

wapno dla naszego pola? 
Czym się kierować przy 
zakupie? O tym rozma-
wiamy z Leszkiem Nowa-
kiem z wielkopolskiej firmy 
Agro Nowak.

Wapnowanie to temat-
-rzeka. To podstawa upra-
wy. Wielkopolska, z której 
ja pochodzę, a także Kujawy 
i inne regiony na północ od 
nich, to regiony, gdzie pada 
dużo kwaśnych deszczy. Do 
tego stosujemy dużo siarki 
i innych środków chemicz-
nych, a to przyczynia się 
do degradacji gleby i ob-
niżenia pH w glebie. Aby 
tę zachwianą gospodarkę 
uzdrowić i poprawić struk-
turę gleby, musimy użyć 
wapna. Mamy w ofercie 
12 rodzajów wapna. Moż-
na je najogólniej podzielić 
na wapno węglanowe i tlen-
kowe. Tlenkowego sprzeda-
jemy stosunkowo mało, bo 

w tych rejonach stosuje się 
głównie wapno węglanowe. 
Pamiętać należy, że wapno 
tlenkowe zalecane jest na 
gleby zwięzłe, a takie są na 
Lubelszczyźnie, Żuławach, 
a czasem i na Kujawach.

Pierwszy element stra-
tegii już mamy: tlenek 
wapnia na gleby ciężkie, 
węglan wapnia na lekkie.

Tlenkowe używamy na 
naprawdę ciężkich, zwię-
złych glebach: madach, 
iłach... Pamiętać też należy 
o kredzie. Jeśli chodzi nam 
o szybkie działanie i wy-
soką reaktywność, to wła-
śnie ją należałoby wybrać. 
A więc gdy potrzebujemy 
zadziałać interwencyjnie 
to granulowana kreda jest 
najwłaściwsza. Zawiera ona 
w granicach 50-52% wapnia, 
a można ją łatwo zaapliko-
wać na plantację rozsiewa-
czem do nawozów.

Jest też różnica w cza-
sie działania poszczegól-
nych związków wapna: 
tlenkowe szybciej działa 
i krócej utrzymuje efekt, 
węglanowe wprawdzie 
wolniej zaczyna działać, 
ale utrzymuje się znacz-
nie dłużej? Kreda działa 
jeszcze szybciej?

Kreda działa tak szybko 
jak tlenkowe, natomiast 
kreda jest lepiej od tlen-
kowego przyswajalna dla 
roślin. Dlatego można ją sto-
sować również pogłównie. 
Aplikuje się ją w ten spo-
sób na buraki, kukurydzę, 
czy pszenicę nawet w fa-
zie strzelania w źdźbło. Nie 
należy również się obawiać 
przesady, bo rozsianie zbyt 
dużej ilości, nie ma wpły-
wu na stan roślin. Tu więc 
widać dużą różnicę między 
kredą a wapnem tlenkowym, 
którego nadmierna, późna 
aplikacja może spowodować 

popalenie roślin i podsusze-
nie gleby.

Ze względu na ubiegłą 
suchą zimę i suchą wiosnę 
występuje zjawisko ogra-
niczenia przyswajalności. 
Proszę wyobrazić sobie 
pole, które zostało zwap-
nowane ubiegłej jesieni, 
a na wiosnę jeszcze było 
widać nierozpuszczone 
bryłki wapna. Jak by pan 
to skomentował?

Żeby wapno było wchła-
niane przez glebę, musi być 
wilgoć, woda. Jeśli jej nie 
ma, to wapno się nie roz-
puści i nie wchłonie. Wia-
domo, że wapno stosujemy 
po żniwach, kiedy zostanie 
ono uprawką – czy to bro-
ną czy agregatem – wy-
mieszane z glebą. Jednak 
to nie wszystko. Dopóki 
nie dostanie ono wilgoci, 
i tak się nie rozpuści i nie 
zacznie działać. Z drugiej 
strony: wiele zależy od 

tego, z jakiej kopalni jest 
dane wapno i jak drobno jest 
zmielone. Na przykład: naj-
starsze skały dolomitowe 
zmielone na frakcję ponad 
2mm, mogą rozkładać się 
przez kilka lat, bez względu 
na warunki atmosferyczne. 
Drobno zmielone rozłożą 
się szybciej.

Zakładając, że naj-
bliższa zima będzie taka 
sama jak ubiegła, to jakie 
konkretnie wapno najbez-
pieczniej byłoby zastoso-
wać na wielkopolskie pola, 
żeby mieć możliwie naj-
pewniejszy efekt?

Na glebach lekkich i lek-
ko-zwięzłych wapnem wę-
glanowym, ewentualnie 
z magnezem, im drobniej 
mielonym, tym lepiej.

A im drobniej zmielone, 
tym droższe?

Po części tak, ale nie 
do końca. Cena wapna to 
ciekawy temat, bo cena 

w kopalni wcale nie jest 
duża, ale sporo kosztuje 
jego transport. Transpor-
towanie z Siewierza, Kielc, 
Ołdrzychowic Kłodzkich 
lub innej kopalni na Wiel-
kopolskę kosztuje, a w ta-
kie regiony jak Pomorze, 
kosztować będzie jeszcze 
nieco więcej. Sposobem, aby 
nieco zmniejszyć sobie ten 
koszt, jest zamawianie wap-
na wcześniej, zanim jeszcze 
żniwa ruszyły pełną parą. 
Wówczas jest jeszcze łatwo 
dostępny transport, więc ła-
two na nim zaoszczędzić. 
Według moich szacunków 
różnica między czerwcem 
a sierpniem na jednej tonie 
sięga ponad 20 zł, a więc 
w przypadku 20-tonowej 
ciężarówki jest to 400zł.

Wapna węglanowe, tlenkowe, z mikroelementami i dodatkami.

R E K L A M A
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Kielisznik zaroślowy - intruz w kukurydzy
Późne stadia rozwojo-

we kukurydzy to na walkę 
z chwastami jest już za póź-
no, ale warto przeprowadzić 
lustrację plantacji w celu 
identyfikacji gatunków, któ-
re przetrwały zabiegi od-
chwaszczające. Z uwagi na 
zaawansowany wzrost chwa-
stów, łatwo jest je zidentyfi-
kować i może się wówczas 
okazać, że niektóre zostały 
wcześniej błędnie rozpoznane. 
Najczęściej tak bywa w przy-
padku pojawienia się na plan-
tacji kielisznika zaroślowego, 
który nie jest, przynajmniej 
w naszym kraju, chwastem 
typowym dla pól uprawnych. 
Kielisznik zaroślowy to czę-
sty bywalec miedz, zakrza-
czeń śródpolnych, szuwar, 
skrajów lasów oraz brzegów 
zbiorników i cieków wodnych. 
Preferuje stanowiska wilgot-
ne i zasobne w składniki po-
karmowe, przede wszystkim 
w azot. Występuje pospolicie 
w wielu regionach kraju, na 
niżu oraz w piętrze pogórza. 
Czasami migruje na pola 
uprawne, zajmując głównie ich 
obrzeża. Zdarza się, że stop-
niowo zwiększając opanowany 
obszar zdoła rozprzestrzenić 
się nawet na całą plantacje. 
W niektórych regionach Eu-
ropy kielisznik zaroślowy 
zaliczany jest do pospoli-
tych chwastów kukurydzy, 
tak jest np. we Francji, Belgii 

i Włoszech. W Niemczech 
w trakcie 4-letnich lustracji 
(w latach 2000-2004) gatunek 
ten zidentyfikowano zaledwie 
na 2% obserwowanych pól ku-
kurydzy. W Polsce badania 
przeprowadzone na obszarze 
Płaskowyżu Proszowickiego 
(pogranicze województwa 
małopolskiego i świętokrzy-
skiego) potwierdziły obecność 
tego gatunku na 2 z 27 bada-
nych plantacji (7%).

Kielisznik zaroślowy jest 
rośliną wieloletnią należącą do 
rodziny powojowatych. Wy-
twarza długą wijącą się łody-
gę, przeciętnie dorastającą do 
3m, jednak pędy najbardziej 
rozrośniętych egzemplarzy 
mogą mierzyć nawet ponad 
7m długości! Liście są trójkąt-
ne lub strzałkowate. Kwiaty 
bezwonne, bardzo duże, lej-
kowate, barwy śnieżnobiałej, 
wyrastają na szypułkach w ką-
tach liści. Kwitnienie odbywa 
się od czerwca do września. 
Owocem jest torebka. Nasiona 
są duże, kulisto-elipsoidalne, 
odporne na warunki środowi-
skowe, mogą przetrwać w gle-
bie nieraz ponad 30 lat. Nie 
zamierają nawet po bardzo 
długim pobycie w środowi-
sku wodnym, co powoduje, że 
cieki wodne są idealną drogą 
rozprzestrzeniania gatunku na 
większe odległości. Na polach 
uprawnych kielisznik rozmna-
ża się głównie wegetatywnie, 

przy udziale rozbudowanego 
i głęboko sięgającego systemu 
podziemnych kłączy.

Chwastami najczęściej 
mylonymi z kielisznikiem są 
powój polny oraz rdestówka 
powojowata (dawniej rdest 
powojowy). Gatunki najła-
twiej można odróżnić podczas 
kwitnienia. Z całej trójki kie-
lisznik zaroślowy wytwarza 
największy kielich kwiatowy 
(do 6 cm średnicy), natomiast 
kwiaty powoju są dostrzegal-
nie mniejsze (fot. 1), a rde-
stówki najmniejsze i bardzo 
niepozorne. Inną cechą cha-
rakterystyczną kielisznika 
są duże podkwiatki, czyli li-
ście wyrastające na szypułce, 
umiejscowione bezpośrednio 
pod kielichem, okrywające 
go od spodu. Od nich zresztą 
wzięła się nazwa łacińska kie-
lisznika – Calystegia. „calyx” 
w języku greckim, łacińskim 
i angielskim oznacza kielich 
a „stege” to z greckiego – 
dach, pokrycie.

Plantacja kukurydzy zdo-
minowana przez kielisznika 
zaroślowego to bardzo ma-
lowniczy widok. Chwast ten 
w sprzyjających warunkach 
może pokryć zwartym kobier-
cem międzyrzędzia oraz rzędy 
kukurydzy, przemieniając je 
w zielone ściany udekorowa-
ne dużymi białymi kwiatami. 
Niestety dla właściciela plan-
tacji nawet tak piękne widoki 

to żadne pocieszenie, gdy są 
wynikiem obecności uciąż-
liwego dla roślin uprawnych 
konkurenta. Szkodliwość 
kielisznika wynika nie tyl-
ko z rywalizowania z gatun-
kiem uprawnym o niezbędne 
do wzrostu czynniki. Chwast 
ten oplatając inne rośliny po-
woduje ich wyleganie oraz 
utrudnia zbiór. Szacunkowe 
straty ziarna na fragmentach 
jednej z podwrocławskich 
plantacji kukurydzy silnie 
zachwaszczonych tym ga-
tunkiem, sięgały nawet 30%. 
Kielisznik stwarza także za-
grożenie dla zwierząt - jego 
pędy zawierają szkodliwe 
glikozydy, dlatego nie nale-
ży dopuścić aby przedostały 
się do paszy.

Kielisznik zaroślowy jest 
chwastem bardzo uporczy-
wym i trudnym do wyelimi-
nowania. Jeśli dostanie szansę 
aby „zadomowić się” na plan-
tacji, to późniejsza walka 
z nim może być bardzo kłopo-
tliwa i długotrwała. Silnie roz-
rośnięty system korzeni oraz 
podziemnych kłączy sprawia, 
że jest on w dużym stopniu 
odporny na wiele preparatów 
chwastobójczych. Co gorsze, 
informacji dotyczących stop-
nia jego wrażliwości na sub-
stancje czynne nie znajdziemy 
w etykiecie żadnego z aktual-
nie zarejestrowanych w Pol-
sce środków chwastobójczych. 

Z obserwacji przeprowadzo-
nych w krajach gdzie kielisz-
nik jest częstym intruzem na 
polach uprawnych wynika, że 
pomocne w ograniczaniu jego 
liczebności są m.in. preparaty 
zawierające dikambę i flurok-
sypyr. Także niektóre herbi-
cydy działające kontaktowo 
np. bromoksynil mogą bar-
dzo szybko „oczyścić” plan-
tację z pędów nadziemnych 
chwastu, jednak nie niszczą 
organów podziemnych, co 
skutkuje późniejszym odra-
staniem. Warto pamiętać, że 
nawet wyeliminowanie wy-
łącznie części nadziemnych 
osłabia chwast i przynajmniej 
na pewien czas ogranicza 
konkurencje.

Ze względu na mocno roz-
rośnięte organy podziemne 
oraz dużą ich żywotność, 
z kielisznikiem jest trudno 
również walczyć metodami 
mechanicznymi. Zabiegi upra-
wowe, poprzez rozdrobnienie 
kłączy, mogą wręcz zwiększać 
jego liczebność. W jednym 
z doświadczeń zaobserwo-
wano, że fragmentacja kłą-
czy na 5-cio cm odcinki 

i umieszczenie ich pod 25-cio 
cm warstwą gleby nie zapo-
biega odrastaniu, jednakże eg-
zemplarze wschodzące z takiej 
głębokości produkują znacz-
nie mniejszą ilość biomasy 
i są mniej konkurencyjne, co 
tłumaczy się znacznym wy-
datkiem energii potrzebnym 
na osiągnięcie powierzchni 
gleby. Dlatego jedną z me-
tod zmniejszenia presji tego 
chwastu może być głębokie 
jego przyoranie.

Optymalnym terminem 
na zwalczanie kielisznika 
zaroślowego wydaje się być 
stadium 5-6 liści (długość 
pędu nadziemnego sięga 
wówczas 38-50 cm). W ba-
daniach szklarniowych do-
wiedziono bowiem, że ma on 
wówczas najniższe zdolności 
regeneracyjne.

mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach,

Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli

we Wrocławiu
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Jakie odmiany kukurydzy do 
uprawy w polskim klimacie

W Polsce corocznie jest 
bogata oferta, dostosowa-
na do różnych kierunków 
użytkowania (kukurydza 
na ziarno i na kiszonkę 
z całych roślin) i do re-
jonów uprawy zróżnico-
wanych pod względem 
warunków klimatycznych: 
odmiany wczesne - FAO do 
220, odmiany średniowcze-
sne - FAO 230-250 i od-
miany średniopóźne - FAO 
260-290. Odmiany rów-
nież są zróżnicowane 
pod względem wymagań 
glebowych. Głównym 
źródłem są odmiany, 
sprawdzone pod wzglę-
dem cech gospodarczych 
w badaniach COBORU 
i wpisane do Krajowego 
Rejestru. W Krajowym Re-
jestrze (stan na 30 czerwca 
2015) jest 159 odmian ku-
kurydzy, 98 zarejestrowa-
nych do uprawy na ziarno, 
48 do uprawy na kiszon-
kę z całych roślin, oraz 
13 ogólnoużytkowych, 
do uprawy na ziarno i na 
kiszonkę. Wśród zareje-
strowanych 22 to odmia-
ny wczesne, 92 odmiany 
średniowczesne i 44 od-
miany średniopóźne. Od-
miana P0746 o liczbie 

FAO 320 (bardzo póź-
na) jest przeznaczona na 
kiszonkę do produkcji 
biogazu. Wśród 159 od-
mian, jest 41 polskich, 
w tym  37 z Hodowli Ro-
ślin Smolice i 4 z Mało-
polskiej Hodowli Roślin. 
Odmiany z HR Smolice 
mają udział w uprawie do 
40%. Poza polską hodowlą 
znaczącą rolę na naszym 
rynku odgrywają czołowe 
firmy zagraniczne: Pioneer, 
KWS, Limagrain, Syngen-
ta, Euralis, Monsanto, Ma-
isadour, Saatbau, RAGT, 
Dow AgroSciences. 

W Krajowym Rejestrze 
odmian kukurydzy na-
stępują korzystne zmia-
ny. Wycofywane są przez 

hodowle, lub przez COBO-
RU, odmiany starsze lub 
te, których wygasa okres 
rejestracji, o gorszych 
cechach użytkowych. 
Corocznie jest wpisywa-
nych kilkanaście odmian 
nowych. W połowie lute-
go 2016 roku jest przewi-
dziana rejestracja kolejnych 
odmian. 

W załączonej tabeli wy-
szczególniono odmiany 
kukurydzy w Krajowym 
Rejestrze, według ich 
wczesności (liczba FAO) 
i kierunku użytkowania: 
na ziarno, na kiszonkę 
z całych roślin i ogólno-
użytkowe (na ziarno i na 
kiszonkę). Poza odmianami 
z Krajowego Rejestru, do 

uprawy w Polsce są do-
puszczone ponadto odmia-
ny kukurydzy pochodzące 
z tzw. wspólnotowego 
katalogu (zarejestrowane 
w krajach Unii Europej-
skiej). Na polskim rynku 
nasiennym jest bardzo bo-
gata oferta takich odmian.

Podstawą sukcesu w pro-
dukcji kukurydzy jest 
dobór odmian mieszań-
cowych o odpowiedniej 
wczesności dla danego 
rejonu uprawy oraz do-
stosowanych do kierunku 
użytkowania. Przy dobo-
rze odmian do uprawy 
w poszczególnych rejo-
nach należy uwzględniać 
dużą zmienność warunków 

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR – PIB 

w Radzikowie

Wprawdzie do nowego sezonu uprawy kukurydzy jest jeszcze dużo czasu, ale już teraz warto zastanowić się 
jakie odmiany wybierzemy do siewu na ziarno, a jakie na kiszonkę z całych roślin.

Odmiany kukurydzy w Krajowym Rejestrze  (stan na 30 czerwca 2015) - wczesność (liczba FAO) oraz kierunki użytkowania

Liczba FAO do uprawy na ziarno do uprawy na kiszonkę ogólnoużytkowe

190 Wilga, KB 1903,    
200 Aalvito, NK Ravello, DKC2787, DKC2971, MAS 15P    

210 Cedro, Rywal, Laurinio, Inoxx, Rogoso,  

220
Lokata, Rataj, Smolik, Wiarus, Podium, Silvinio, ES 

Zizou, 
SY Cooky, Mosso

Pirro  

230
Bejm, Dumka, Glejt, Jawor, Kosynier, Prosna, 
Reduta, Smolan, Smolitop, Santurio, Laureen, 

ES Albatros, ES Cirrus,
 ES Kongress, ES Palazzo, Tonacja, SY Werena

PR39G12, Silvestre, Asaano Celux
Arturo

240

Rivaldinio KWS, Konkurent, PR39H32, Ambrosini, 
Ricardinio, LG 22.44, ES Cockpit, ES Makila, SY 
Multitop, SY Multipass, DKC 2960, MT Maksym, 

System, 
ES Abakus, Kanonier, Norico, Opcja, SY Rotango

Kresowiak, Opoka, 
KOSMO230, PR39A98, PR39T45, Amamonte, 

Touran, LG30240,  Inagua, Dynamite, 
Geoxx, Konsulixx, Odilo, Prestoso, 
Giancarlo, ES Metronom, Juhas, 

SY Gibuti 

San,
 Amadeo, Eurostar, Veritis, 

Carolinio KWS
Perinio KWS

250
Blask, Narew, P8400, PR38B12, Amoroso, Alduna, 
Emmy, ES Carmen, ES Paroli, Arobase, Delitop, NK 

Nekta, Prolixx, DKC3711, ES Concord, ES Tolerance, 
LG 30215, P 8134

Vitras, P8488, Beatus, Aabsolut,  
LG3252, ES Convent, MAS 27L, 

MAS 20S 
PR39R86,

KWS 5133 ECO

260
Bosman,  PR39F58, Millesim, Severo, Grosso, 
Lindsey, Yser, ES Chrono, NK Eagle, Lavena, 

MAS 24A, MAS 29H, SY Enigma, 
LG 30273

Kosmal, Nimba, Cassilas, LG30275, ES 
Fireball, Danubio, Bogoria, Koneser, 

Podlasiak
PR38Y34, PR39T84,

Ronaldinio, 

270 Rosomak, PR38R92, P 9400, 
DKC 3420, Bora Zemun, Urani CS Ułan, Clarica, LG 3291, Legion  

280 PR38N86, P9400, DKC3623, P9027 KB2704, Subito  
290   Kadryl, Markiza  
320   P0746  

wPogrubiona czcionka- odmiany zarejestrowane w 2015roku

cd. na str. 11
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pogodowych w poszcze-
gólnych latach. W rejonie 
Polski Północnej (rejon III), 
o najgorszych warunkach 
termicznych, na ziarno 
powinny być uprawiane 
odmiany bardzo wcze-
sne i wczesne, ( FAO do 
200-210), a na kiszonkę 
również odmiany wcze-
sne i średnio-wczesne, 
najlepiej o liczbie FAO 
220-230. W rejonie środ-
kowym (rejon II) na ziarno, 
obok odmian wczesnych, 
można uprawiać odmiany 
średnio-wczesne o liczbie 
FAO 230-240, a w cieplej-
szych strefach tego rejonu 
również odmiany o licz-
bie FAO 250. Na kiszon-
kę w rejonie II zaleca się 
uprawę odmian o liczbie 
FAO 230-260. Odmia-
ny średnio-późne, (FAO 
260-290), powinny być 
uprawiane wyłącznie 
w najbardziej korzystnych 
warunkach klimatycznych 
tj. w Polsce Południowo-
-Zachodniej i Południo-
wo-Wschodniej (rejon I). 
W tym rejonie, w uprawie 
na ziarno, należy wybierać 
również odmiany średnio-
-wczesne, o liczbie FAO 
240-250. Uprawa odmian 
o liczbie FAO wyższej niż 
270 może być w niektórych 
latach ryzykowna. W rejo-
nie I można także uprawiać 
odmiany wczesne, jeśli jest 
to podyktowane względami 
organizacyjnymi lub gdy 
po zbiorze kukurydzy wy-
siewa się pszenicę ozimą. 

W doborze odmian ku-
kurydzy do uprawy na 
ziarno podstawowe kry-
teria to: wysokość plonu 
ziarna i odpowiednia wcze-
sność. W praktyce, wcze-
sność odmian kukurydzy 
jest określana przez poziom 
zawartości wody w ziarnie 
przy zbiorze, tj. po osią-
gnięciu przez odmiany 
dojrzałości fizjologicznej. 
Odmiany akumulujące wię-
cej suchej masy w ziarnie, 
czyli o mniejszej zawar-
tości wody w ziarnie przy 
zbiorze są wcześniejsze. 
Zwraca się ponadto uwa-
gę na wymłacalność kolb, 
łatwość dosuszania ziarna 
i strukturę kolby, czyli sto-
sunek ziarna do rdzenia. 
Ta cecha jest szczególnie 
przydatna w użytkowaniu 
kukurydzy na CCM. CCM 

jest to kiszonka z odkoszul-
kowanych kolb, stosowana 
w żywieniu trzody chlew-
nej. Bardzo ważnym kry-
terium oceny odmian do 
uprawy na ziarno jest ich 
odporność na wyleganie 
zarówno korzeniowe jak 
i fuzaryjne, powodowane 
przez grzyby wywołujące 
zgniliznę łodyg. Odmia-
ny wcześniejsze wykazu-
ją większą skłonność do 
wylegania fuzaryjnego 
niż późniejsze.

Do najważniejszych kry-
teriów w doborze odmian 
na kiszonkę należą: całko-
wity plon suchej masy ło-
dyg, liści i kolb, udział kolb 
w całkowitym plonie suchej 
masy (korzystny powyżej 
50%), zawartość suchej 
masy przy zbiorze w całych 
roślinach w przy zbiorze 
(około 32%). Ta ostatnia ce-
cha, podobnie jak zawar-
tość suchej masy w ziarnie 
przypadku odmian ziarno-
wych, jest podstawą oceny 
wczesności mieszańców na 
kiszonkę i wyznaczania ich 
liczby FAO. Duże znacze-
nie mają również wczesny 
wigor i cecha „stay green”, 
polegająca na wydłużonym 
utrzymywaniu się zielono-
ści liści i łodyg w okresie 
dojrzewania. Wpływa ona 
korzystnie na akumulację 
suchej masy w końcowym 
okresie wegetacji jak i na 
wydłużenie terminu zbioru. 
Ważnym kryterium oceny 
mieszańców kiszonkowych 
jest ich strawność. O straw-
ności kiszonki decyduje 
udział kolb, a zwłaszcza 
ziarna, w masie kiszonko-
wej. Ziarno jest trawione 
w ponad 90%. Nowocze-
sne programy hodowlane 
zwracają uwagę na podnie-
sienie poziomu strawności 
wegetatywnych części ro-
ślin, gdyż są jeszcze duże 
możliwości poprawienia 
tej cechy. 

Zarówno w uprawie 
kukurydzy na ziarno jak 
i na kiszonkę, poza naj-
ważniejszymi cechami 
jak plonowanie, wcze-
sność i odporność na wy-
leganie, odmiany muszą 
wykazywać tolerancję 
na najważniejsze choro-
by - głownię guzowatą, 
fuzariozy kolb i szkodni-
ki, a w szczególności na 
omacnicę prosowiankę. 

Omacnica w większym 
stopniu atakuje odmiany 
wcześniejsze. Szczególne 
znaczenie ma tolerancja 
w stosunku do chorób 
fuzaryjnych kolb, gdyż 
wytwarzają one bardzo 
groźne dla zdrowia zwie-
rząt i człowieka związki 
chemiczne, mikotoksyny. 
Bardzo ważną cechą jest 
wczesny wigor odmian. 
Wcześniejszy start to lep-
sze wykorzystanie wody 
z gleby, co ma znaczenie 
w rejonach występowania 
suszy glebowej. To rów-
nież wcześniejsze dojrze-
wanie, mniejsze koszty 
suszenia ziarna i szybsza 
akumulacja suchej masy 
w kiszonce.

Innym kryterium cha-
rakterystyki odmian kuku-
rydzy jest typ hodowlany. 
Wśród zarejestrowanych 
odmian kukurydzy, głów-
ne typy hodowlane stano-
wią mieszańce pojedyncze, 
czyli dwuliniowe (SC), 
składające się z dwóch li-
nii (A x B), oraz mieszańce 
trójliniowe (TC), składają-
ce się z trzech linii, (AB) 
x C. Mieszańce podwój-
ne, czyli czteroliniowe, 
(DC) są produktem krzy-
żowania dwóch mieszań-
ców pojedynczych (AB) 
x (CD) . W rejestrze od-
mian kukurydzy jest obec-
nie 82 (51,6,%) mieszańce 
pojedyncze, 68 (47,1%) 
mieszańców trójliniowych 
i tylko 2 (1,3%) mieszań-
ce podwójne. Zaletą mie-
szańców pojedynczych 
jest większe wyrównanie 
morfologiczne i niekiedy 
wyższe plonowanie niż 
mieszańców trójliniowych, 
głównie w bardziej inten-
sywnywnych warunkach 
produkcji. Nie jest to jed-
nak regułą. Mieszańce 
trójliniowe są lepiej do-
stosowane do gorszych 
warunków uprawy. Pro-
dukcja nasion mieszańców 
pojedynczych jest mniej 
wydajna i trudniejsza, dla-
tego ceny nasion są na ogół 
wyższe niż mieszańców 
trójliniowych.

Szczegółowe charakte-
rystyki odmian kukurydzy 
są dostępne w wydaw-
nictwach COBORU 
oraz w katalogach firm 
hodowlano-nasiennych 
i handlowych.

cd. ze str. 10
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Produkcja kiszonki z całych roślin kukurydzy

Wysoka zawartość łatwo 
strawnych węglowodanów 
oraz niska włókna surowego 
powoduje, że kiszonka z ca-
łych roślin kukurydzy jest 
podstawową paszą objęto-
ściową w żywieniu wysoko 
wydajnych krów mlecznych 
i szybko rosnącego bydła 
opasowego. Często stanowi 
ona 2/3 dawki pasz objęto-
ściowych. Oznacza to, że 
musi charakteryzować się 
wysoką wartością pokar-
mową, gdyż od tego zależą 
wyniki produkcyjne. Dla-
tego podstawowym celem 
hodowcy powinno być wy-
produkowanie dużej ilości 
kiszonki, chętnie pobieranej 
przez zwierzęta, o maksy-
malnej koncentracji energii.

Termin zbioru
Podstawową częścią rośli-

ny kukurydzy decydującą 
o ilości i jakości plonu jest 
kolba. Dlatego nie należy 
spieszyć się z jej zbiorem 
do zakiszania. Za optymal-
ny termin zbioru zielonki 
z kukurydzy na kiszonkę 
uważa się fazę woskową lub 
woskowo-szklistą ziarna, 
gdy jest ono wypełnione 
skrobią, którą charaktery-
zuje powolny rozkład przez 
mikroorganizmy występu-
jące w żwaczu. Zawartość 
suchej masy w zakiszanych 
roślinach wynosi wówczas 
pomiędzy 30 a 35%.

Prostym sposobem wy-
znaczenia prawidłowego 
terminu zbioru kukurydzy 
na kiszonkę jest obserwa-
cja linii mlecznej na ziar-
nie. Gdy znajduje się ona 
w połowie ziarniaka można 
przyjąć, że zawartość suchej 
masy w całej roślinie wy-
nosi około 28%. Gdy linia 
znajduje się w 1/3 od podsta-
wy ziarniaka to zawartość 
suchej masy kształtuje się 
na poziomie 35%. Przy nor-
malnym przebiegu pogody 
w końcowym okresie wege-
tacji kukurydzy zawartość 
suchej masy zwiększa się 
o 0,5% dziennie, a przy bar-
dzo ciepłej pogodzie wzrost 
ilości suchej masy może wy-
nosić 0,75%. Poziom suchej 
masy w roślinach kukury-
dzy można określić rów-
nież za pomocą kuchenki 
mikrofalowej.

Wysokość koszenia
Kukurydzę na kiszonkę 

powinno się kosić na wy-
sokości około 20 cm nad 
ziemią. Pozwala to w pełni 
wykorzystać potencjał plo-
notwórczy tej rośliny i do-
starczyć doskonały surowiec 
do produkcji kiszonki dla 
wysokowydajnych zwierząt. 
Cięcie na takiej wysokości 
pozwala uniknąć zabrudze-
nia zielonki ziemią i poraże-
nia grzybami, co zapewnia 
odpowiedni status higienicz-
ny kiszonki.

Podnosząc heder maszyny 
koszącej do góry zmniejsza 
się w zbieranej zielonce do 
zakiszania udział bogatej we 
włókno łodygi, a zwiększa 

udział kolby zawierającej 
łatwostrawną skrobię. Przyj-
muje się, że podwyższenie 
cięcia o 10 cm powoduje 
wzrost wartości energetycz-
nej kiszonki o 5%. Nieste-
ty powoduje to również, że 
na polu pozostają niesko-
szone resztki. Przy cięciu 
wyższym o 10 cm będzie 
to około 2,5 tony zielonki 
z 1 ha pola. Dlatego pod-
wyższanie wysokości cięcia 
nie ma żadnego uzasadnie-
nia ekonomicznego.

Rozdrobnienie 
roślin

Rozdrobnienie zakiszane-
go surowca ma wpływ na 
jakość wyprodukowanej ki-
szonki i strawność skład-
ników pokarmowych. Im 
drobniej pocięta jest zaki-
szana zielonka, tym łatwiej 
ją dokładnie ubić. Usuwa 
się w ten sposób resztki 
powietrza znajdującego 
się pomiędzy cząstkami, 
tworząc warunki beztleno-
we niezbędne do rozwoju 
bakterii fermentacji kwasu 
mlekowego.

Podstawowym warun-
kiem umożliwiającym 
rozkład zawartej w ziarnie 
skrobi jest rozdrobnienie 
ziarniaka. Nieuszkodzony 
ziarniak przechodzi przez 
przewód pokarmowy i wy-
dalany jest w kale, a zwierzę 
nie ma możliwości wyko-
rzystania zawartych w nim 
składników pokarmowych. 
Dla wysokowydajnych zwie-
rząt nie wystarcza już je-
dynie naruszenie ziarna, co 
zadowalało nas jeszcze kilka 

lat temu. Obecnie ziarniak 
powinien być zgnieciony, 
aby mógł być wykorzystany. 
Rozdrobnienia ziarniaka do-
konują nie noże sieczkarni, 
lecz dokładnie wyregulo-
wane, sprawne i niestarte 
walce maszyny do zbioru. 
Dlatego kukurydzę należy 
ciąć na sieczkę o długości 
8 – 10 mm, a rozstęp po-
między walcami powinien 
wynosić 2 – 3 mm.

Szczelne okrycie
Zwożona zielonka powin-

na być rozrzucana równo-
miernymi warstwami i zaraz 
ubijana, najlepiej ciągnikami 
kołowymi. Ugniatanie po-
winno trwać jeszcze przez 
1 godzinę po zwiezieniu 
ostatniej przyczepy. Pryzmę 
lub silos należy szczelnie 
okryć folią, co zapobiega 
wnikaniu powietrza z ze-
wnątrz. Dodatkowo folia 
zapobiega wnikaniu do 
kiszonki wody opadowej. 
Folia powinna być obciążo-
na, co powoduje prawidłowe 
osiadanie zakiszanej masy.

Prawidłowe 
wybieranie

Po 6 tygodniach kiszonkę 
można przeznaczyć do skar-
miania. Folię odkrywamy 
tylko z takiej ilości kiszon-
ki,którą będziemy przezna-
czać na bieżące skarmianie.
Powierzchnia ściany wy-
bieranej kiszonki w silosie 
lub pryzmie powinna być 
pionowa, by jej kontakt 
z powietrzem był jak naj-
mniejszy. Po zakończonym 
wybieraniu kiszonki nale-
ży wszystkie pozostałości 
posprzątać i zabezpieczyć 
ponownie folią.

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
UT-P w Bydgoszczy

Kukurydza należy do najważniejszychroślin pastewnych naszej strefy klimatycznej.

Kiszonka z kukurydzy stanowi podstawową paszę objętościo-
wą w żywieniu wysokowydajnego bydła mlecznego

Najważniejszą częścią rośliny kukurydzy jest kolba. Zbioru należy dokonać gdy ziarno jest w doj-
rzałości woskowej lub woskowo-szklistej

Zakiszany materiał należy dokładnie ubić. Najlepiej do tego 
nadają się ciągniki kołowe

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne ubicie przy 
ścianach silosu

Wybierając kiszonkę należy dbać by ściana była równa, co 
ogranicza wtórną fermentację



3 / 2015 r. 13U P R A W A

Konserwacja ziarna kukurydzy na 
mokro w rękawach foliowych

Areał uprawy kukury-
dzy systematycznie rośnie, 
zwiększa się także procen-
towy udział kukurydzy na 
ziarno, wynoszący obecnie 
60% ogólnych jej zasiewów.

Z jednego hektara można 
uzyskać średnio 8-10 ton 
wilgotnego ziarna, a nowe 
odmiany mieszańcowe 
pozwalają na zwiększe-
nie tych wyników nawet 
do 14-16 ton/ha. Zamiast 
suszenia ziarna, stosuje się 
kiszenie jako tańszego spo-
sobu konserwacji.

Ziarno kukurydzy pod-
czas zbioru zawiera około 
65% suchej masy. Głów-
nym składnikiem są przede 
wszystkim węglowodany ła-
twoprzyswajalne (70% skro-
bi w suchej masie), przy 
jednocześnie niskim po-
ziomie włókna surowego 
(2,6% w s.m.) i braku sub-
stancji antyżywieniowych. 
Niska zawartość włókna 
umożliwia wykorzystanie 
nie tylko w żywieniu bydła, 
ale także świń. Jedynym 
minusem jest niska zawar-
tość białka ogólnego, nie 
przekraczająca 10% w s.m. 
- stąd konieczność uzupeł-
niania dawek pokarmowych 
w komponenty wysokobiał-
kowe. Skład ziarna wpływa 
na wysoką wartość energe-
tyczną; koncentracja energii 
w żywieniu przeżuwaczy 
w 1 kg suchej masy kiszone-
go ziarna wynosi 8,4-8,8 MJ 
NEL [1,18-1,20 JPM].

Kiszenie w rękawie
Zakiszanie wilgotnego 

ziarna w rękawie folio-
wym jest tańszą technologią 
w porównaniu do suszenia, 
zwłaszcza jeśli wykorzystu-
jemy je na potrzeby własne-
go gospodarstwa.

Suszenie 1 tony wilgot-
nego ziarna to koszt około 
120 złotych, kiszenie na-
tomiast 40-70 złotych. Na 
rynku krajowym funk-
cjonują firmy produkują-
ce rękawy, a ich rozmiary 
i długości można dopaso-
wać do potrzeb odbiorców 

(szerokość 1,6 - 4m, długość 
60 - 150 metrów). Rękawy 
wykonane są z 2-3 warstw 
z polietylenu, z pewnymi 
domieszkami zwiększa-
jącymi ich odporność na 
uszkodzenia mechanicz-
ne, działanie promienio-
wania słonecznego, tlenu 
i ciepła oraz wpływające 
na zwiększenie ich ela-
styczności. Technolo-
gia zakiszania polega na 
wstępnym zgnieceniu 
wilgotnego ziarna, a na-
stępnie wtłoczeniu go do 
rękawa z wykorzystaniem 
prasy. Zgniecenie i ubicie 
powoduje odpowiednie za-
gęszczenie surowca - 1 m3 
waży 650-1000kg. Usługa 
samego sprasowania ziarna 
w rękawie to koszt około 
20 złotych, z jednoczesnym 
zgnieceniem ziarna – 35 zł 
za tonę. Wykorzystanie tej 
technologii eliminuje kosz-
ty wybudowania silosów 
przejazdowych, ponadto 
umiejscowienie rękawa 
w obrębie zabudowań po-
zwala na pełną jego do-
wolność (warunkiem jest 
płaska powierzchnia pod 
rękawem). Szczelne za-
mknięcie kiszonki zapo-
biega przed jej psuciem, 
a wybieranie jest prostym 
zabiegiem.

Do zakiszania w ręka-
wach nadaje się ziarno 
o wilgotności wyższej niż 
25% (najlepiej gdy wynosi 
35-40%), jeśli jest zbyt su-
che należy przed sprasowa-
niem je zwilżyć (nadaje się 
do tego serwatka, roztwór 
melasy lub woda), ponie-
waż w zbyt suchym surowcu 
spada intensywność proce-
sów fermentacyjnych. Pasza 
gotowa jest do skarmiania 
już po 3-4 tygodniach.

W mniejszych gospodar-
stwach nie ma możliwości 
zastosowania technologii 
rękawów z uwagi na zbie-
raną mniejszą ilość ziarna. 
Rozwiązaniem jest kon-
serwacja w opakowaniach 
typu big-bag (np. MARMA 
o długości 2,8 m i obwodzie 
4,25m). Ceny takich worków 
to koszt nie przekraczający 

30 złotych, a ich pojemność 
to 800-900 kg. Proces kon-
serwacji przebiega podob-
nie jak w rękawie (ubijamy 
i zapewniamy warunki bez-
tlenowe), a surowiec należy 
przed kiszeniem rozdrobnić 
(gniecenie jest lepsze niż 
śrutowanie). Skarmianie 
można rozpocząć już p 3 ty-
godniach od sporządzenia.

Dodatki do kiszenia
Proces kiszenia wilgotne-

go ziarna w rękawie w zasa-
dzie nie wymaga stosowania 
dodatków kiszonkarskich, 
ziarno bowiem zakisza się 
bardzo dobrze z uwagi na 
wysoką zawartość cukrów 
prostych pochodzących 
z rozpadu skrobi oraz ni-
ską pojemność buforową (na 
podwyższenie pojemności 
buforowej wpływają związ-
ki, które przeciwstawiają 
się fermentacji, na przykład 
białko czy związki popiołu, 
a takich w ziarnie jest mało). 
Fermentacja w rękawie jest 
głównie typu mlekowego. 
Można podczas sporzą-
dzania kiszonki dodawać 
preparaty, które korzystnie 
wpłyną na jej stabilność tle-
nową po otwarciu rękawa 
przy skarmianiu, ponieważ 
wysoka zawartość cukrów 
może ją obniżać podczas 
wybierania tej paszy. Nada-
ją się do tego celu preparaty 
zawierające szczepy Lac-
tobacillus buchnerii, które 

dodatkowo zabezpieczą ki-
szonkę przed rozwojem ple-
śni i drożdży, gdyż oprócz 
kwasu mlekowego produku-
ją też octowy i propionowy, 
działające przeciwgrzybi-
czo. Dodatek kwasów (np. 
propionowego) nie jest ko-
nieczny, ponieważ dobrze 
rozdrobniony i szczelnie 
zamknięty surowiec nie 
niesie z sobą niebezpie-
czeństwa pleśnienia, a jeśli 
już stosujemy to nie więcej 
niż 3 litry roztworu kwa-
su na tonę ziarna i najlepiej 
w formie mniej drażniącej 
(zbuforowanej).

Wykorzystanie 
kiszonego ziarna 
z rękawów 
w żywieniu 
zwierząt

Kiszone ziarno sto-
sujemy z powodzeniem 
w żywieniu trzody 
chlewnej. Jego dzienna 
ilość uzależniona jest od 
masy zwierzęcia. War-
chlakom podajemy 0,5-
1,0 kg/dzień, tucznikom 
1,0-3,0 kg/dzień. Średnio 
w 150 dniowym okresie 
tuczu zużywa się około 
250 kg kiszonego ziarna 
(wraz z koncentratem biał-
kowym w ilości 45 kg). 
Należy pamiętać, że na 
2-3 tygodnie przed ubojem 
powinno się ograniczyć 
ilość ziarna kukurydzy 
do około 30% dziennej 

dawki, zastępując je in-
nym zbożem (np. jęczmie-
niem). Ziarno kukurydzy 
bowiem zawiera nienasy-
cone tłuszcze i barwniki 
(karotenoidy), pogarszają-
ce jakość technologiczną 
i barwę słoniny, a miękka 
i żółtawa słonina nie nada-
je się do produkcji wędlin. 
Lochom prośnym można 
podawać 1,5-3,0 kg, a kar-
miącym 4,5 kg dziennie 
tej paszy. Przyjmuje się, 
że 1 kg śruty zbożowej 
można zastąpić 1,5 kg 
kiszonego ziarna.

Kiszone ziarno po-
dawać można również 
przeżuwaczom, jest 
ono doskonałą paszą 
dla wysokoproduk-
cyjnego bydła. Krowy 
mleczne i opasy mogą 
pobierać dziennie około 
8 kg kiszonego ziarna. 
Stosowanie tej paszy 
stabilizuje mikroflo-
rę żwacza i zapobiega 
przed kwasicą.

Pasza ta nie nadaje 
się do skarmiania 
drobiu!

Technologia kiszenia ziarna 
kukurydzy w rękawach folio-
wych jest tanią alternatywą 
dla standardowych metod 
kiszenia w silosach prze-
jazdowych bądź pryzmach. 
Ogranicza straty w prze-
chowywaniu w porównaniu 
do tradycyjnych sposobów 
zakiszania poprzez lepszą 
stabilizację warunków beztle-
nowych. Umożliwia zakonser-
wowanie surowca o wyższej 
wilgotności, eliminując dro-
gi proces suszenia. Pozwala 
na wcześniejszy zbiór ziar-
na, ograniczając straty plonu. 
Zmniejsza koszty przecho-
wywania paszy (straty nie są 
wyższe niż 4%) i zwiększa jej 
dostępność w infrastrukturze 
gospodarstwa.

Dr inż. Lucyna Podkówka,
UT-P w Bydgoszczy
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Dodatki w produkcji 
kiszonek z kukurydzy

Problemem przy kiszeniu 
kukurydzy jest zachowanie 
stabilności tlenowej kiszonek 
z niej sporządzonych. Innym 
ważnym zagadnieniem jest 
występująca w silosie czy 
pryzmie niewłaściwa fermen-
tacja prowadząca do rozkładu 
kwasu mlekowego w kwas 
masłowy, nazywana aktu-
alnie wtórną fermentacją, 
Przebiega ona przy udziale 
bakterii z rodzaju Clostri-
dium i jest charakterystyczna 
dla roślin o dużej zawartości 
cukrów (a do takich należy 
kukurydza). Dlatego zaleca 
się stosowanie dodatków ki-
szonkarskich, które w dużej 
mierze poprawią parametry 
odporności kiszonek z kuku-
rydzy na wpływ warunków 
zewnętrznych po otwarciu 
silosu, jak i zabezpieczą 
kiszonkę przed wtórną 
fermentacją.

Kukurydza w momencie 
zbioru, przy dojrzałości ki-
szonkowej, w porównaniu do 
innych zielonek, wykazuje 
wysoką zawartość suchej 
masy (SM). Optymalny jej 
poziom w zielonce z ku-
kurydzy przeznaczonej do 
kiszenia nie powinien jed-
nak przekraczać 35%. Zda-
rza się jednak, ze zakiszany 
materiał zawiera jej więcej 
(ponad 38%), a w takich 
przypadkach również zaleca 
się stosowanie odpowiednich 
dodatków. Dla surowca nad-
miernie suchego stosuje się 
preparaty złożone z bakte-
rii heterofermentatywnych, 
dodatki mikrobiologiczno 
– chemiczne i konserwanty 
chemiczne. Poziom cukrów 
(C) w roślinach kukurydzy 
jest wysoki, stymuluje ki-
szenie i wynika z udziału 
kolby, zawierającej skrobię. 
Jest ona źródłem cukrów 
prostych, będących substra-
tem fermentacji mlekowej. 
Składniki, które hamują pro-
cesy fermentacyjne - przede 
wszystkim białko ogólne 
i aminokwasy, wpływają na 
wielkość pojemności bufo-
rowej (PB). Kukurydza jest 
paszą węglowodanową, jej 
pojemność buforowa należy 

do bardzo niskich. Wskaźnik 
C/PB w kukurydzy mówi 
nam o dobrej użyteczności 
tej zielonki w sporządza-
niu kiszonek. Przydatność 
kukurydzy do zakiszania 
określa współczynnik fer-
mentacyjny [WF = SM (%) 
+ 8•C/PB] – optymalnie wy-
noszący 35-40. Niestety dla 
kukurydzy przekracza on 
45, co powoduje występo-
wanie wtórnej fermentacji 
i niestabilność po otwarciu 
pryzmy. Aby tego uniknąć, 
dodajemy bakterie mlekowe 
i dbamy o odpowiedni po-
ziom azotanów. Przy niedo-
borach poziomu azotu (co 
w przypadku kiszonki z ku-
kurydzy często ma miejsce), 
można zastosować dodatek 
mocznika, który nie należy 
do konserwantów, jednak 
zwiększy ilość N.

Surowiec przeznaczony do 
zakiszania zawiera naturalnie 
w nim występujące bakterie, 
które (w warunkach beztle-
nowych) pozwolą na wypro-
dukowanie kiszonki. Są to 
epifityczne bakterie kwasu 
mlekowego (tzw. natywne), 
które w 80% należą do hete-
rofermentatywnych (oprócz 
mlekowego produkujących 
jeszcze inne kwasy). Pozo-
stała ilość (około 20%) to 
homofermentatywne bakte-
rie kwasu mlekowego (pro-
dukujące wyłącznie kwas 
mlekowy). Najlepiej jeśli 
w fazie początkowej w za-
kiszanym surowcu znajduje 
się 108 jtk·g–1 epifitycznych 
bakterii kwasu mlekowego. 
Najczęściej jednak jest ich 
zbyt mało.

Preparaty 
mikrobiologiczne

Preparaty mikrobiolo-
giczne, stosowane przy 
konserwacji kukurydzy 
to szczepy bakterii kwasu 
mlekowego. Są to zarówno 
monokultury bakterii kwasu 
mlekowego, jak i zakwasy 
kombinowane, składające 
się ze szczepów tych bakte-
rii i innych drobnoustrojów. 

Dodatek inokulantów wpły-
wa na obniżenie pH dzię-
ki zwiększonej produkcji 
kwasu mlekowego, przy 
jednoczesnym ogranicze-
niu wytwarzania kwasu 
masłowego.

Przy zawartości w ca-
łej roślinie suchej masy na 
poziomie 28–35% należy 
zastosować bakterie mle-
kowe homofermentatywne 
(B. bifidum, E. faecium, L. 
plantarum, L. acidophilus, 
L. casei, P. acidilactici). 
Można dzięki temu w du-
żym stopniu zapobiec za-
grzewaniu się kiszonki. 
Dodatek bakterii heterofer-
mentatywnych (L. brevis, L. 
buchnerii) zabezpieczy ki-
szonkę przed wystąpieniem 
drożdży i pleśni, wpłynie 
bowiem na wzrost produk-
cji kwasu octowego, który 
działa hamująco na rozwój 
grzybów. Ograniczy także 
liczebność bakterii patogen-
nych – Salmonella i E. coli. 
Dodatki mikrobiologiczne 
poprawiają parametry sta-
bilności tlenowej kiszo-
nek z kukurydzy, jednak 
ważnym jest aby zielonka 
nie była zbyt sucha. Efekt 
działania może nie być wi-
doczny, jeśli poziom suchej 
masy jest zbyt wysoki, bo-
wiem mikroorganizmy wy-
magają do swego rozwoju 
odpowiedniej wilgotności 
środowiska.

Konserwanty 
chemiczne 

Wśród chemicznych pre-
paratów wyróżniamy za-
kwaszające: mocne kwasy 
nieorganiczne i ich sole oraz 
preparaty o selektywnym 
działaniu na drobnoustroje.

Zakwaszacze powodują 
szybkie obniżenie pH śro-
dowiska, działając hamująco 
na rozwój bakterii gnilnych 
i masłowych.

Preparaty selektywne, 
to kwasy organiczne i sole 
(np. kwas mrówkowy, ben-
zoesowy, mlekowy; azotyn 
sodowy, benzoesan sodowy, 

Kukurydza jest bardzo dobrym surowcem 
kiszonkarskim i nie jest trudno ją zakisić.
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pirosiarczyn sodowy) i inne 
(np. urotropina) działające 
na konkretne szczepy bakte-
ryjne; nie powodując zakwa-
szenia kiszonki, ograniczają 
rozwój mikroorganizmów 
pogarszających jej jakość 
(np. Clostridium, Listeria), 
a przy okazji poprawiają jej 
tlenową trwałość.

Dodatki chemiczne to za-
zwyczaj mieszaniny kwa-
sów organicznych i soli 
(mrówczany, propioniany, 
benzoesany), pozwalają 
ograniczyć straty podczas 
kiszenia nawet o połowę. Za-
stosowanie konserwantu za-
leży od składu chemicznego 
zielonki i od wyposażenia 
technicznego gospodarstwa. 
Pewną poprawę w zakre-
sie ochrony sprzętu wnio-
sło wprowadzenie mniej 
agresywnych form kwasów 
(buforowanie ich działania 
dzięki stosowaniu dodatków, 
które czasowo je wiążą).

Zabrudzenie zakiszanego 
materiału ziemią spowodu-
je namnażanie bakterii ma-
słowych (np. Clostridium) 
i grzybów (pleśni i drożdży). 
Należy wówczas zastosować 
konserwanty zawierające 
kwasy, które (działając na 
przetrwalniki Clostridium) 
zahamują fermentację ma-
słową i rozkład białka. 
Jednak kiszonka z zanie-
czyszczonej zielonki nigdy 
nie będzie dobra; wyższe 
cięcie pozwoli uniknąć za-
brudzenia ziemią i przełoży 
się na lepszą jakość.

Trwałość tlenową kiszo-
nek z kukurydzy poprawi 
zastosowanie odpowiednich 
chemicznych dodatków ki-
szonkarskich, przezna-
czonych dla surowców 
o wyższym współczynniku 
fermentacyjnym.

Stosowane obecnie dodat-
ki do zakiszania określone są 
we Wspólnotowym rejestrze 
dodatków paszowych [Rozp. 
WE nr 1831/2003] i nale-
żą do grupy dodatków 
technologicznych.

Zarówno preparaty bio-
logiczne, jak i konserwanty 
mają sprawdzone działa-
nie, jednak nie zniwelują 
ewentualnych błędów po-
pełnionych przy produk-
cji kiszonki z kukurydzy. 
Mogą natomiast podnieść 
jej jakość przy zastosowa-
niu właściwej technologii 
produkcji.

Dr inż. Lucyna Podkówka,
UT-P w Bydgoszczy

Prognoza uprawy kukurydzy na nowy sezon

Ziarno dosuszone do wilgot-
ności 12%, może być przed-
miotem obrotu bezpośrednio 
po zbiorze, ale również może 
być magazynowane i wprowa-
dzana do obrotu w najbardziej 
korzystnym okresie biorąc pod 
uwagę cenę. W ostatnich latach 
wzrasta również skup kukury-
dzy wilgotnej, bezpośrednio 
z pola, od kombajnu. Daje to 
szansę uprawy tej rośliny także 
producentom, którzy nie mają 
możliwości dosuszania ziarna 
we własnym zakresie. Dosu-
szanie ziarna prowadzą firmy 
paszowe. Konserwowane na 
mokro ziarno kukurydzy może 
być użyte do produkcji bioeta-
nolu, lub też wykorzystywane 
jako pasza w produkcji zwie-
rzęcej. Konserwacja ziarna na 
mokro, w rękawach foliowych, 
jest metodą, która umożliwia 
znaczne obniżenie kosztów 
produkcji. Dosuszanie ziarna 
do wilgotności przechowalni-
czej (12%), pochłania bowiem 
około 1/3 całkowitych kosztów 
bezpośrednich produkcji kuku-
rydzy ziarnowej. W przypadku 
zbioru ziarna o wilgotności 
około 35% koszty dosuszania 
są jeszcze wyższe.

Od 3 lat powierzchnia 
uprawy kukurydzy w Polsce 
przekracza milion hektarów. 
Około 60% zajmuje uprawa na 
ziarno, a około 40% uprawa na 
kiszonkę. Kiszonka z kuku-
rydzy jest podstawową paszą 
energetyczną i objętościową 
w żywieniu bydła mleczne-
go i opasowego oraz innych 
zwierząt przeżuwających. Ta 
produkcja nie podlega dużym 
wahaniom z roku na rok, jest 
stabilna jeśli chodzi o zajmo-
waną powierzchnię. Mocnym 
wahaniom podlegają jednak 
zbiory masy kiszonkowej, co 
jest związane przede wszyst-
kim z występującymi suszami 
w niektórych rejonach kraju. 
Takie susze wystąpiły w roku 
ubiegłym i w roku bieżącym. 
W wielu gospodarstwach wy-
stępuje deficyt pasz dla zwie-
rząt, w tym przede wszystkim 
kiszonki z kukurydzy. Pro-
dukcja kukurydzy na kiszonkę 
w sezonie 2016 ma więc bardzo 
dobrą perspektywę. Najlepiej 
produkować kiszonkę z ku-
kurydzy na zapas. W przy-
padku spadku produkcji 

powodowanej czynnikami 
klimatycznymi, nie wystą-
pią braki tej paszy. Dobrze 
przygotowana i zabezpieczona 
kiszonka może być przecho-
wywana przez dłuższy okres 
niż do kolejnych zbiorów.

W ostatnich dwóch latach 
produkcja kukurydzy na suche 
ziarno, zabezpiecza krajowe 
potrzeby paszowe. Nadwyż-
ki są przedmiotem eksportu. 
W sezonie 2012/2013, przy re-
kordowych zbiorach 4,5 mln 
ton, wyeksportowano około 
2 mln ton ziarna. Eksport, 
pomimo niższych zbiorów 
o około 1 mln ton spowodo-
wanych suszą w 2014 roku, 
jest kontynuowany w bie-
żącym sezonie (2014/2015). 
Podstawowym problemem 
pozostaje niska cena uzyski-
wana za ziarno kukurydzy. 
Cena ta podlega redukcji 
w przypadku przekroczenia 
norm zawartości podstawo-
wych mikotoksyn. Dotyczy 
to głównie mikotoksyn: de-
oksywaleonu, zearaleonu 
i fumonizyn, wytwarzanych 
przez różne gatunki grzybów 
fuzaryjnych.

W załączonej tabeli poda-
no ceny kukurydzy paszowej 
(bez VAT) w okresie luty-li-
piec 2015.

Dla porównania podano 
ceny pszenicy paszowej w ana-
logicznym okresie. Kukury-
dza i pszenica konkurują na 
rynkach paszowych. W sy-
tuacji, gdy cena kukurydzy 
jest niższa niż cena pszenicy, 
kukurydza jest chętniej kupo-
wana. Cena ziarna kukurydzy 
kształtowała się bardzo nie-
korzystnie, już od zbiorów, 
na poziomie poniżej 60 zł za 
kwintal. W wielu przypad-
kach były to ceny niższe niż 
koszty produkcji, zwłaszcza 
w tych gospodarstwach, które 
w sezonie 2014 były dotknięte 
suszą. Jest to cena znacznie 
niższa niż w wielu krajach Unii 
Europejskiej, między innymi 
we Francji, Hiszpanii, Portu-
galii, Belgii, Holandii. Niższą 
cenę na ziarno kukurydzy niż 
w Polsce zanotowano w kilku 
krajach, w tym w Rumunii, 
Bułgarii i na Węgrzech W tych 
krajach jednak koszty dosusza-
nia ziarna są relatywnie niż-
sze, lub kukurydza w ogóle 

nie musi być dosuszana. Cena 
na ziarno kukurydzy wilgot-
nej, bezpośrednio po zbiorze, 
kształtowała w naszym kraju 
się na poziomie około 35 zł 
za kwintal.

W ostatnim miesiącu (li-
piec 2015) zanotowano oko-
ło 5% wzrost cen kukurydzy 
paszowej w stosunku do po-
przedniego miesiąca. Może 
to być tendencja trwała, aż 
do zbiorów. 

Spodziewany jest spadek 
zbiorów ziarna kukurydzy 
w bieżącym sezonie, ze wzglę-
du na suszę w wielu regionach. 
Zbiory zapewnie będą kształ-
tować się na poziomie około 
3,0 – 3,2 mln ton ziarna. Spa-
dek zbiorów dotyczyć będzie 
również innych zbóż, zwłasz-
cza jarych. Może to być przy-
czyną wzrostu cen zarówno 
kukurydzy jak i innych zbóż.

Polska jest w 70% mono-
kulturą zbożową. Nie należy 
spodziewać się dalszego zna-
czącego wzrostu powierzchni 
uprawy rzepaku. Barierą wzro-
stu w tym przypadku są lek-
kie gleby. Rośliny wysiane na 
zazielenie raczej nie przyniosą 
efektów ekonomicznych. Ta 
grupa roślin, głównie strącz-
kowych, podniesie żyzność 
gleby i będzie miała korzystny 
wpływ na rośliny następcze. 
Kukurydza pozostaje więc 
ważną rośliną, która pozwa-
la przełamać niekorzystny 
wpływ monokultury zbożo-
wej. Jest ważnym elementem 
prawidłowego płodozmianu. 
Dobrze wykorzystuje nawo-
żenie organiczne. Jej uprawa 
umożliwia rozłożenie w go-
spodarstwie prac polowych. 
Przy korzystnych plonach 
daje wysoki dochód rolni-
czy. Pomimo niekorzystnej 

obecnie koniunktury, nie na-
leży spodziewać się znaczącej 
redukcji powierzchni uprawy 
kukurydzy na ziarno w sezonie 
2016. Producenci muszą jed-
nak zwiększyć działania w kie-
runku poprawy ekonomicznej 
opłacalności uprawy kuku-
rydzy na ziarno. Możliwości 
redukcji kosztów produkcji są 
jednak ograniczone. Można 
próbować zmniejszyć kosz-
ty suszenia, zastępując olej 
opałowy innymi nośnikami 
energii jak gaz czy biomasa. 
Można poszukiwać odmian 
plennych, ale tańszych. Cena 
nasion niekoniecznie jest 
wyznacznikiem plenności 
odmiany. Z doświadczenia 
wielu producentów wynika, 
że lepsze efekty ekonomiczne 
przynosi uprawa odmian śre-
dniowczesnych o liczbie FAO 
do 260, niż odmian srednio-
późnych o liczbie FAO wyż-
szej niż 260. Osiągają one 
wilgotność ziarna przy zbio-
rze w granicach 25-30%, więc 
koszty dosuszania są niższe. 
Wiele odmian posiada cechę 
„dry down” – szybkiego odda-
wania wody z ziarna w polu. 
Odmiany średniowczesne 
w mniejszym stopniu aku-
mulują mikotoksyny, których 
obecność w ziarnie wpływa na 
cenę, lub też całkiem eliminuje 
ziarno z obrotu handlowego. 
Zwiększenie plonów można 
uzyskać również poprzez 
efektywne zwalczanie szko-
dników i chorób kukurydzy, 
a zwłaszcza omacnicy proso-
wianki. Ten szkodnik redukuje 
plony kukurydzy w skali kra-
ju średnio o 20%, a w rejo-
nach południowych w jeszcze 
wyższym stopniu. W ostat-
nim okresie pojawiły się fun-
gicydy do zwalczania chorób 

w kukurydzy, które wykazują 
również działanie stymulujące 
rozwój roślin. W badaniach 
własnych, od kilku lat stosuję 
fungicyd Retengo Plus 183 SE, 
każdorazowo uzyskując wyż-
sze plony, o znacznie zredu-
kowanym poziomie porażenia 
ziarna przez choroby fuzaryj-
ne, a więc o niskim poziomie 
zawartości mikotoksyn. Wy-
niki te znajdują potwierdzenie 
w szerokiej produkcji kuku-
rydzy na ziarno. 

W obrocie handlowym 
znajduje się szereg nawozów 
dolistnych, biostymulatorów 
i aktywatorów przeznaczonych 
do stosowania w kukurydzy. 
Wpływają one korzystnie na 
plon i inne cechy użytkowe 
kukurydzy w uprawie na ziar-
no i na kiszonkę, co również 
znajduje potwierdzenie w ba-
daniach własnych. Szerzej na 
temat poprawy opłacalności 
uprawy kukurydzy na ziar-
no pisałem w artykule, któ-
ry można znaleźć na portalu 
Raportu Rolnego. Uzyska-
nie wysokich plonów stano-
wi gwarancję opłacalności 
uprawy kukurydzy. Pomimo 
aktualnych trudności, stosun-
kowo niskich cen na ziarno 
kukurydzy, uprawa kukurydzy 
na ziarno jak i na kiszonkę 
ma dobre perspektywy w na-
stępnym sezonie jak i w kolej-
nych latach. Kukurydza będzie 
w dalszym ciągu jedną z naj-
ważniejszych roślin w polskim 
rolnictwie.

Kukurydza w uprawie na ziarno jest jednym z głównych źródeł przychodu w gospodarstwach.  

Tabela 1. Porównanie średnich cen skupu pszenicy i kukurydzy paszowej oferowanych przez 
podmioty skupowe w okresie luty-lipiec 2015 (opracowanie własne R. Warzecha)

miesiąc Średnia ceny 
pszenicy (zł/q)

Zmiana ceny 
w stosunku do 
poprzedniego 
miesiąca (%)

Średnia ceny 
kukurydzy (zł/q)

Zmiana ceny 
w stosunku do 
poprzedniego 
miesiąca (%)

Luty 2015 752 0,0 594 0,0

Marzec 2015 730 -2,9 587 -1,2

Kwiecień 2015 706 -3,3 579 -1,4

Maj 2015 656 -7,9 572 -1,2

Czerwiec 2015 649 -1,1 574 +0,3

Lipiec 2015 698 +7,6 602 +4,9

Średnia 699 -7,0 585 -1,5
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Kukurydza cukrowa – coraz większe znaczenie w Polsce

Kukurydza cukrowa 
należy do 8 najważniej-
szych roślin warzywnych 
w Świecie, które stanowią aż 
75% globalnej wartości pro-
dukcji warzyw. Jej wartość 
odżywcza i smakowa jest 
związana z wysoką zawar-
tością łatwo przyswajalnych, 
wysoko energetycznych cu-
krów prostych oraz z wysoką 
zawartością błonnika regu-
lującego działanie przewodu 
pokarmowego. Zawiera licz-
ne mikro i makroelementy, 
a w szczególności charakte-
ryzuje się dużą zawartością 
wapnia, magnezu, żelaza 
oraz cynku. Na pokreśle-
nie zasługuje wielokrotnie 
wyższa niż w innych wa-
rzywach zawartość selenu, 
który odgrywa olbrzymią 
rolę w profilaktyce anty-
-nowotworowej. Zawiera 
również wiele witamin: A, 
C, B1, B2, PP, w szczegól-
ności duże ilości witaminy 
E, określanej jako „witamina 
młodości.

Światowym liderem 
w produkcji kukurydzy 
cukrowej są Stany Zjedno-
czone Ameryki Północnej.  
W krajach Europy Zachod-
niej produkcja i konsumpcja 
kukurydzy cukrowej jest na 
dość stabilnym poziomie, na-
tomiast w krajach Europy 
Wschodniej obserwuje się 
wzrost produkcji i konsump-
cji. Polska wysunęła się bna 
trzecie miejsce w Europie 
pod względem produkcji ku-
kurydzy cukrowej. W pro-
dukcji występują trzy typy 
odmian mieszańcowych ku-
kurydzy cukrowej:
• odmiany słodkie typu su (su-

gary), o zawartości cukrów 
od 4-6% w świeżej masie,

• odmiany o podwyższo-
nej zawartości cukru, 
typu se (sugar enhance-
ment) o zawartości cukrów 
6-8% w świeżej masie,

• odmiany supersłodkie typu 
sh2 (shrunken 2) o zawarto-
ści 8-12% i powyżej w świe-
żej masie.
W produkcji, zarówno 

w Europie jak i w Polsce 
wzrasta udział odmian ku-
kurydzy supersłodkiej (od-
miany sh2) ze względu na 
zapotrzebowanie na bardziej 
słodki produkt, które wypie-
rają odmiany słodkie.

W doborze odmian kuku-
rydzy cukrowej zwraca się 
uwagę na takie cechy jak: 
potencjał plonowania, wiel-
kość kolby, wielkość i barwę 
ziarna, delikatność okrywy 
owocowo-nasiennej (perikar-
pu), szybkość przejrzewania 
(zamiany cukrów prostych 
w skrobię). Zarówno w prze-
twórstwie jak i w produkcji 
na świeży rynek akcepto-
wane są wyłącznie odmia-
ny o żółtej barwie ziarna. 
W przetwórstwie prefero-
wane są odmiany o wydłu-
żonym (głębokim) ziarnie, 
które zapewniają wysoki 
uzysk surowca w procesie 
odziarniania kolb (nawet do 
40% w stosunku do masy 
kolby). Zwraca się też uwa-
gę na cechy agrotechniczne 
roślin: odporność na wylega-
nie, krzewienie roślin, choro-
by i szkodniki oraz długość 
okresu wegetacji (odmiany 
wczesne, średniowczesne 
i późne).

Wczesne siewy rozpoczy-
nają się na przełomie II i III 
dekady kwietnia, a najpóź-
niejsze kończą się w I deka-
dzie czerwca. Ze względu na 
wymagania cieplne, opty-
malny termin wysiewu ku-
kurydzy cukrowej przypada 
od 5 do 20 maja. W Polsce 
okres zbioru z wysiewów 
polowych przypada od III 
dekady lipca do połowy paź-
dziernika. Jednak pierwsze 
przymrozki jesienne, zwłasz-
cza gdy kolby nie są w pełni 
dojrzałe, powodują zniszcze-
nie surowca.

W produkcji na świeży 
rynek zbiory kolb można 
przyśpieszyć, stosując wy-
sadzanie kukurydzy z roz-
sady, w tunelach foliowych, 
lub przykrywając wysadzoną 
rozsadę i zasiewy folią per-
forowaną lub agrowłókniną.

Długość okresu wegetacji 
odmian określa się, liczbą 
dni od siewu do dojrzałości 
zbiorczej. Dojrzałość kolb 
do zbioru następuje między 
21 i 28 dniem po znamio-
nowaniu tj. po kwitnieniu 
kwiatostanów żeńskich. 
Jednak wczesność odmian 
można bardziej precyzyj-
nie wyrazić w jednostkach 
ciepła. Suma dziennych jed-
nostek ciepła, od siewu do 

dojrzałości zbiorczej, stano-
wi zapotrzebowanie każdej 
odmiany na jednostki ciepła. 
Jednostki cieplne dla każde-
go dnia wylicza się ze wzoru: 
(temperatura maksymalna 
+ temperatura minimalna) 
/2 - 10ºC. Z obliczeń elimi-
nuje się te dni, w których 
temperatura jest niższa niż 
10º C lub wyższa niż 30º C, 
gdyż w takich temperaturach 

kukurydza cukrowa się nie 
rozwija. Dysponując takimi 
wyliczeniami można dokład-
nie określić termin zbioru 
danej odmiany.

Planowanie terminów sie-
wu i dobór odmian w celu 
zapewnienia jak najdłuż-
szego okresu podaży kolb 
do przetwórstwa na świeży 
rynek, nosi nazwę „zielonej 
taśmy”.

W praktyce kukurydza cu-
krowa osiąga dojrzałość zbior-
czą gdy znamiona są mocno 
brunatne. W przypadku kuku-
rydzy na świeży rynek może 
to być dojrzałość mleczna, 
a przypadku kukurydzy do 
konserwacji w puszkach jest to 
dojrzałość wczesno woskowa.

Zbiór na świeży rynek 
przeprowadza się ręcz-
nie. Jest zbiór 3, a nawet 

4-krotny, gdyż kolby osią-
gają dojrzałość w różnym 
terminie. Zbiór do przetwór-
stwa jest przeprowadzany 
mechanicznie, specjalistycz-
nymi kombajnami.
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Kukurydza cukrowa jest rośliną o wyjątkowym znaczeniu w żywieniu człowieka.


