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Kukurydza i Sorgo 

W dniach 10-12 maja 
2017, w Dymaczewie No-
wym k. Poznania odbyła 
się III Międzynarodowa 
Konferencja: Kukurydza 
i Sorgo – Produkcja, Wy-
korzystanie, Rynek.

Konferencja została zor-
ganizowana przez Uni-
wersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu

- Katedra Agronomii, 
Polski Związek Producen-
tów Kukurydzy (PZPK) 
i Federację Producentów 
Nasion Kukurydzy i Sor-
ga (FNPSMS) – Francja. 

Otwarcia konferencji do-
konali Prof. dr hab. Tadeusz 
Michalski – prezes PZPK 
i Prof. dr hab. Wiesław Ko-
ziara – kierownik Katedry 
Agronomii UP w Poznaniu.

Miłym akcentem kon-
ferencji było wręczenie 

Złotej Honorowej Odzna-
ki Polskiego Związku Pro-
ducentów Kukurydzy dla 
Prof. dr hab. Pawła Beresia 
z Instytutu Ochrony Roślin 
Odział w Rzeszowie.

Referaty obejmowały 
następująca problematykę:
• Postęp hodowlany i od-

mianowy a plonowanie 
kukurydzy,

• Agrotechnika i ochrona 
kukurydzy,

• Pasze z kukurydzy i ich 
wykorzystanie w żywie-
niu zwierząt,

• Agrotechnika i wykorzy-
stanie sorgo,

• Kukurydza, jako źródło 
surowców przemysłowych 
i spożywczych.
Wprowadzający referat 

dotyczył systemu rejestracji 
odmian w Polsce oraz postę-
pu odmianowego w świetle 

badań rejestrowych i poreje-
strowych (dr Tomasz Lenar-
towicz i współpracownicy 
z COBORU). Największa 
grupa referatów dotyczy-
ła zagadnień związanych 
z agrotechniką i ochro-
na kukurydzy. Eksperci 
z AGPM (Jean-Paul Re-
noux) i Instytutu Arvalis 
(Baptiste Soenen) z Fran-
cji mówili o nawadnianiu, 
jako najbardziej skutecznym 
sposobie zabezpieczenia 
wobec ocieplenia klimatu 
oraz o nawożeniu kukury-
dzy w świetle doświadczeń 
francuskich. Inne referaty na 
temat nawożenia dotyczyły 
wpływu sposobów i form 
nawożenia na plonowanie 
kukurydzy uprawianej na 
ziarno, a także zlokalizowa-
nej aplikacji nawozu w po-
staci super granul w uprawie 

pasowej kukurydzy.
Prof. dr hab. Paweł Bereś 

z IOR w Rzeszowie mówił 
na temat efektów zwalcza-
nia omacnicy prosowianki 
w kukurydzy cukrowej. 
Dr inż. Roman Warzecha 
wraz z zespołem z ZDOO 
COBORU w Kawęczynie 
(mgr inż. Wanda Chojnac-
ka, mgr inż. Anna Faryn, 
mgr inż. Paweł Wójcicki) 
zaprezentowali 6-letnie 
wyniki oceny porażenia 
odmian kukurydzy przez 
omacnicę prosowiankę. Inne 
doniesienia dotyczyły skła-
du gatunkowego i efektów 
chemicznego zwalczania 
mszyc, porażenia roślin 
kukurydzy przez ploniar-
kę zbożówkę. W odniesieniu 
do chorób przedstawiono 
referaty dotyczące występo-
wania i szkodliwości chorób 

kukurydzy oraz występo-
wania fuzariozy na kolbach 
kukurydzy. Dwa referaty 
dotyczyły stosowania fun-
gicydu Retengo Plus firmy 
BASF w kukurydzy.

Kolejne referaty przed-
stawione przez pracowni-
ków Katedry Agronomii 
UP w Poznaniu poświęcone 
były zwalczaniu chwastów, 
porównaniu skuteczności 
i oddziaływań stresowych 
wybranych herbicydów na 
rośliny kukurydzy. Tematy-
ka ta objęła również wpływ 
adiuwanta i terminu aplikacji 
na skuteczność chwastobójczą 
herbicydów.

Czynnikom stresowym 
o charakterze abiotycznym 
były poświęcone doniesienia 
dotyczące reakcji wybranych 
odmian kukurydzy na suszę 
i oceny wigoru w warunkach 
suszy rolniczej.

W odniesieniu do sorga za-
prezentowano pracę na temat 
zróżnicowania tolerancji na 
stres chłodu linii rodziciel-
skich (dr hab. Franciszek 
Janowiak z zespołem, IFR 
Kraków). Zaprezentowa-
no także doniesienie na te-
mat pozytywnego wpływu 
aminokwasów L-argininy 
i glicyny na wzrost i rozwój 
kukurydzy w warunkach stre-
su abiotycznego.

Referat o wykorzystaniu 
kiszonki w żywieniu wysoko 
wydajnego bydła przedstawił 
dr hab. Zbigniew Podkówka 
z UTP w Bydgoszczy. Pro-
blematykę wykorzystania 
produktów z ziarna kuku-
rydzy w referacie „ Ziarno 
kukurydzy źródłem witamin, 
mikroelementów i substancji 
prozdrowotnych w żywieniu 
człowieka” przedstawili dr 
inż. Roman Warzecha i mgr 
inż. Monika Żurek (IHAR-
-PIB Radzików). Przydatność 
technologii NIR w wykorzy-
staniu w produkcji zbożowej 
zaprezentował dr Adam Krau-
ze (firma Foss Polska).

Prof. Tadeusz Michalski 

w swojej prezentacji przed-
stawił perspektywy rozwo-
ju upraw kukurydzy i sorga 
w Polsce. Anna Kołakowska 
FNPSMS (Francja) zaprezen-
towała dane dotyczące rynku 
kukurydzy i sorga na świecie, 
Europie i w Polsce. O hodowli 
odmian sorga na cele spożyw-
cze, paszowe i energetyczne 
mówił dr Fredrich Jaeger 
(Niemcy).

Wśród doniesień doty-
czących sorga, odnotowano 
wykorzystanie allelopatycz-
nych właściwości tej rośliny 
w ograniczaniu zachwaszcze-
nia zbóż (mgr Monika Żu-
rek i współpracownicy 
IHAR-PIB).

Nowatorskie doniesienie 
dotyczyło przydatności wy-
branych odmian kukurydzy 
do uprawy w warunkach 
gospodarstw ekologicznych 
(dr Piotr Ochodzki i zespół 
IHAR-PIB Radzików).

Dr Jolanta Bojarszczuk 
zaprezentowała ocenę eko-
nomiczną uprawy kuku-
rydzy w monokulturze 
i zmianowaniu.

Uczestnicy konferencji 
w trakcie sesji wyjazdowej 
mieli możliwość zapoznania 
się z produkcją młyna kuku-
rydzianego Stanisława Gry-
giera w miejscowości Wonieść 
(Wielkopolska). Ciekawa też 
była wizyta w Instytucie Śro-
dowiska Rolniczego i Le-
śnego PAN, Stacja terenowa 
w Turwi, gdzie dr Zdzisław 
Bernacki wygłosił wykład na 
temat wpływu zadrzewień 
śródpolnych na uprawy rol-
nicze oraz na miejscową 
florę i faunę. Wizytowano 
ponadto Gorzelnię Rolniczą 
w Turwi, należąca do Top-
Farms Wielkopolska, gdzie 
kierownik mgr Grzegorz Ko-
nieczny zapoznał z procesem 
produkcji alkoholu. Gorzel-
nia w 2018 roku obchodzić 
będzie 100 lecie istnienia 
i działalności produkcyjnej.

dr inż. Roman Warzecha,
IHAR – PIB

Radzików

Produkcja, Wykorzystanie, Rynek

Prof. Paweł Bereś odbiera Złotą Odznakę PZPK z rąk prof. Tadeusza Michalskiego Prezesa PZPK
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XV Forum Spółdzielczości 
Mleczarskiej

XV Forum Spółdzielczo-
ści Mleczarskiej to najwięk-
sza cykliczna konferencja 
branży mleczarskiej w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. 
Jest doskonałą platformą 
wymiany informacji, po-
glądów i doświadczeń. To 
najlepsze miejsce do podej-
mowania strategicznych de-
cyzji dla europejskiej branży 
mleczarskiej. W tym roku 
Forum będzie miało spe-
cjalnego gościa – unijnego 
komisarza Phila Hogana.

Jednym z prelegentów, 
18-20 października w Se-
roc ku, będzie osoba, która 
ma decydujący wpływ na 
unijną politykę rolną – ko-
misarz ds. rolnictwa i roz-
woju obszarów wiejskich 
w Komisji Europejskiej – 
Phil Hogan. W konferen-
cji wezmą też udział m.in. 
Krzysztof Jurgiel, minister 
rolnictwa, Michel Nalet, 
pre zydent Europejskiego 
Stowa rzyszenia Mle czarzy 

(EDA) czy Brigitte Misonne 
z Ko mis ji Europejskiej oraz 
wielu innych. FSM patro-
natem obejmują najważniej-
sze instytucje i amba sady. 
Podczas Forum prezesi spół-
dzielni i firm mle czarskich, 
ministrowie rolnictwa z kil-
ku krajów, przedstawiciele 
Parlamentu Europej skiego 
i Ko mis ji Europejskiej, 
ekonomiści i inni wybitni 
eks perci będą mieli okazję 
podyskutować o przyszło-
ści sektora mleczarskiego. 
– Charakter tej konferencji, 
liczba uczestników oraz ran-
ga prelegentów to dowód na 
to, że Forum jest miejscem 
niezwykłym z punktu wi-
dzenia rozwoju europejskiej 
i światowej branży mleczar-
skiej – mówi Agnieszka Ma-
liszewska, organizator FSM.

 Tegoroczna edycja Fo-
rum poświęcona będzie 
międzynarodowym umo-
wom handlowym, świato-
wej konkurencji na rynku 

mleka, nowym rynkom 
zbytu oraz temu, jak Brexit 
wpłynie na politykę rynku 
mleka. O tym jaki kraj naj-
bardziej odczuje skutki kry-
zysu na rynku mleka oraz  
o tym, jak przygotować 
się na kolejną falę kryzy-
su. – Na Forum poruszy-
my też inne ważne tematy. 
Między innymi dotyczące 
umowy z Nową Zelandią 
o wolnym handlu, nowych 
rynków – Afryka, Ameryka 
Południowa i Bliski Wschód 
– wymienia Agnieszka 
Maliszewska. – Warto 
zarezerwować sobie czas 
i w dniach 18-20 paździer-
nika być z nami w Serocku 
pod Warszawą – zaprasza.

Ruszyła rejestracja do 
XV Forum Spółdzielczo-
ści Mleczarskiej. Formu-
larz zgłoszeniowy jest na 
stronie konferencji http://
forum-mleczarskie.org/
pakiety-uczestnictwa/

Źródło: First Communications 
Agencja PR

Opracowała:  
Jolanta Malinowska-Kłos

Europejskie i światowe dyskusje o rynku mleka
w Polsce z udziałem wpływowych gości.

Jubileusz firmy 
FarmSaat AG

W dniu 7 lipca 2017 roku, 
niemiecka firma hodow-
lano-nasienna FarmSaat 
AG obchodziła jubileusz 
10-lecia. Uroczystości jubi-
leuszowe odbyły się w cen-
trali firmy w miejscowości 
Everswinkel k. Muenster 
(Nadrenia-Westfalia).

Wśród oficjalnych gości 
byli między innymi: Joha-
ness Remmel - deputowany 
do niemieckiego Bunde-
stagu, Karl Werring - vice 
prezydent Krajowej Izby 
Rolniczej Nadrenii Westfalii, 
Werner Gehring -wydaw-
ca magazynów o tematyce 
rolniczej (min. Top Agrar). 

W uroczystości uczestni-
czyli liczni rolnicy, głównie 
z Niemiec, Holandii i Polski. 
Ogółem było zaproszonych 
ponad 300 osób. Z Polski 
przybyło ponad 70 osób, 
w tym producenci kuku-
rydzy, pracownicy firmy, 
oraz przedstawiciele Pol-
skiego Związku Producen-
tów Kukurydzy, z którym 
firma ściśle współpracuje. 
Gospodarzami spotkania 

byli Swen Wolke -Prezes 
Zarządu FarmSaat AG i Lu-
dwig Feldmeier – główny 
hodowca kukurydzy. W czę-
ści oficjalnej gospodarze 
zaprezentowali osiągnięcia 
firmy w okresie 10-lecia.

FarmSaat AG to przedsię-
biorstwo średniej wielko-
ści, o ugruntowanej pozycji 
w europejskiej branży na-
siennej. Koncentruje się n 
hodowli i wprowadzaniu 
na rynek wysokiej jakości 
odmian kukurydzy, o dosko-
nałej wydajności i zdrowot-
ności. Hodowla kukurydzy 
w firmie jest oparta o trady-
cyjne metody krzyżowania 
roślin, uwzględniająca po-
trzeby rolników uprawia-
jących kukurydzę. Firma 
dysponuje szeroką gamą 
odmian kukurydzy w róż-
nych grupach wczesności, 
od bardzo wczesnych do 
średnio późnych, o różno-
rodnym zastosowaniu: na 
ziarno/CCM, na kiszonkę 
i do produkcji biogazu.

Firma FarmSaat AG po-
siada specyficzny system 

dystrybucji nasion kuku-
rydzy. Nasiona nie są do-
stępne ogólnie w sprzedaży. 
Są dystrybuowane przez 
sieć lokalnych Farmpart-
nerów. Służą oni doradz-
twem dostosowanym do 
potrzeb indywidualnych 
rolników. Ten unikatowy 
system dystrybucji umoż-
liwił osiągniecie sukcesu 
komercyjnego firmy, za-
równo w Niemczech, ale 
także w krajach ościennych, 
w tym również w Polsce. 
Dużą rolę w propagowaniu 
odmian odgrywają również 
liczne doświadczenia i po-
letka demonstracyjne z od-
mianami kukurydzy, oraz 
pokazy zbioru połączone 
z oceną plonowania. Nie-
wątpliwie firma FarmSaat 
AG swój sukces zawdzięcza 
głównemu hodowcy Ludwi-
gowi Feldmeier, który ma 
ugruntowaną, dobrą opinię 
i pozycję wśród europejskich 
hodowców kukurydzy.

Dla osób towarzyszących 
zapewniono pokaz ogrodów 
„Kiepenkerl – Samem” lub 
wycieczkę objazdową po 
mieście Muenster. W czę-
ści wieczornej był program 
rozrywkowy, bufet i party 
taneczne. Niewątpliwie naj-
większa atrakcją wieczoru 
była inscenizacja światło-
-dźwięk, nawiązująca do 
jubileuszu 10-lecia firmy 
FarmSaat. 

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin
-Państwowy Instytut Badawczy

Radzików

Tomasz Krakowiak, Dyr. Regionalny w Polsce

Dyr. Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska
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Unia Europejska od wielu lat wspiera uczestników 
systemów jakości. Jednym z działań na rzecz produ-
centów żywności wysokiej jakości w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest pod-
działanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów ja-
kości”. Beneficjentem poddziałania jest rolnik aktywny 
zawodowo, uczestniczący w systemach jakości, który 
wytwarza produkty przeznaczone do spożycia przez 
ludzi bezpośrednio lub po przetworzeniu oraz spełnia 
określone warunki. 

Do unijnych systemów jakości uprawnionych do 
wsparcia należą: Gwarantowana Tradycyjna Specjal-
ność, Chroniona Nazwa Pochodzenia i Chronione 
Oznaczenie Geograficzne, rolnictwo ekologiczne, sys-
tem ochrony oznaczeń nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych wyrobów winiarskich. W przypadku 
krajowych systemów jakości są to: integrowana pro-
dukcja roślin, „Jakość Tradycja”, „Quality Meat Pro-
gram”, „Pork Quality System” oraz  „Quality Assurance 
for Food Products”. 

Uczestnictwo w każdym systemie jakości żywności 
to dla rolników z jednej strony szansa na lepsze zyski, 
a z drugiej – dodatkowe koszty, które muszą ponieść, 
aby przystąpić do systemu i w nim uczestniczyć. Rol-
nicy są zobowiązani do wprowadzenia zmian w gospo-

darstwie oraz do poddania go kontrolom wynikającym 
ze standardów systemu.   Proces certyfikacji również 
wiąże się z wydatkami.  Wsparcie na przystępowanie 
do systemów jakości ma być zatem dla rolników moty-
wacją, a także zrekompensować wydatki poniesione na 
produkcję do czasu, gdy faktycznie będą mogli uzyski-
wać za swoje wyroby wyższe ceny. 

Rolnicy uczestniczący w systemach jakości 
ponoszą koszty, które są dla nich obciążeniem fi-
nansowym. Dlatego też – na mocy § 3 rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 
czerwca 2017 roku zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie 
do systemów jakości” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pomoc 
finansowa została wydłużona z trzech do pięciu 
lat od przystąpienia do systemu jakości żywno-
ści. Co istotne, zmienione przepisy będą stosowa-
ne również w odniesieniu do postępowań w spra-
wach związanych z przyznawaniem pomocy oraz  
z wypłatą płatności, które zostały wszczęte i nieza-
kończone przed dniem wejścia w życie rozporządze-
nia.

Rolnicy, którzy otrzymali decyzje o przyznaniu 
pomocy wydane przez dyrektorów OT ARR udzie-
lające wsparcia na okres trzech lat od momentu 
przystąpienia do systemu, automatycznie otrzyma-
ją decyzje zmieniające ten okres na pięcioletni. Tym 
samym wsparcie finansowe zostanie wydłużone o 
dwa kolejne lata w stosunku do okresu wskazanego  
w decyzji. Zmiana ta korzystnie wpłynie na 
kondycję finansową beneficjentów i zapew-
ni im zwrot poniesionych kosztów związanych 
z uczestnictwem w systemach jakości nie przez  
3 lata, a przez 5 pierwszych lat uczestnictwa w tym 
systemie.  Należy pamiętać, że pomoc jest wypłacana 
– po złożeniu terminowo wniosku o płatność – na pod-
stawie decyzji administracyjnej dyrektora właściwego 
Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Do tej pory ARR przeprowadziła dwa nabory wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, trze-
ci jest planowany na czwarty kwartał br. W ich efekcie  
do systemów jakości przystąpiło ponad 2000 nowych 
uczestników. Najpopularniejsze okazały się rolnictwo 
ekologiczne oraz integrowana produkcja roślin, a naj-
więcej uczestników systemów odnotowano w woje-
wództwach: mazowieckim, lubelskim, małopolskim  
i świętokrzyskim.  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Agencję Rynku Rolnego. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Korzystne zmiany przepisów 
dla beneficjentów poddziałania 

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” 

Uwaga!

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y Y



3 / 2017 r.4 AKTUALNOŚC I

Raporty analityczne Alior Banku dla agrobiznesu
Klienci biznesowi Alior 

Banku działający w bran-
ży rolno-spożywczej mogą 
zamówić raporty analitycz-
ne: AgroPrzedsiębiorca, 
AgroPrzegląd oraz Agro-
Telegram. Bank jako jedyny 
w Polsce udostępnia rów-
nież usługę AgroConcierge, 
dzięki której przedsiębior-
cy otrzymają zindywidu-
alizowany zestaw danych 
rynkowych niezbędnych do 
zarządzania agrobiznesem. 

Alior Bank wzboga-
cił ofertę dla klientów 
biznesowych z sektora 

rolno-spożywczego o profe-
sjonalne raporty analityczne. 
Raport AgroPrzedsiębior-
ca to kompleksowa anali-
za przedsiębiorstwa na tle 
innych firm działających 
w tej samej branży. Klienci 
otrzymują informacje doty-
czące m.in. udziału w rynku 
czy wysokości rentowności 
i zadłużenia w porównaniu 
z konkurencją. Raport może 
być przygotowany jednora-
zowo lub sporządzany cy-
klicznie i aktualizowany 
dwa razy w roku. Raport 
opracowany jest na zlecenie 

Alior Banku przez eksper-
tów Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. 

Klienci, dla których 
niezbędne są aktualne 
informacje o rynku i pa-
nujących trendach, mogą 
zamówić AgroPrzegląd. 
Oprócz bieżących wiado-
mości dotyczących najważ-
niejszych rynków rolnych, 
raport zawiera informacje 
o zmianach w przepisach 
prawa polskiego i unijne-
go, które mogą wpływać 
na funkcjonowanie firmy, 

a także harmonogram naj-
istotniejszych dat, np. ter-
minów składania wniosków 
o wsparcie czy rozpoczęcia 
działań interwencyjnych. 

Rapor t miesięczny 
AgroTelegram zawiera in-
formacje o największych 
zmianach rynku, stopniu 
zaawansowania zasiewów 
i zbiorów w poszczególnych 
regionach, ocenę sytuacji 
w portach (wielkość zała-
dunku towarów na eksport 
czy ich ceny w zależności od 
terminu dostawy), a także 
krótkoterminowe prognozy 

rozwoju sytuacji rynkowej. 
Przedsiębiorcy mogą zamó-
wić analizę bieżącej sytuacji 
na rynku zbóż, mleka oraz 
roślin oleistych. 

Alior Bank, jako jedy-
ny bank w Polsce, udo-
stępnia również klientom 
biznesowym działającym 
w branży rolno-spożyw-
czej usługę AgroConcierge. 
Przedsiębiorcy mogą zlecić 
wyszukanie krajowych i glo-
balnych danych rynkowych, 
potrzebnych do zarządza-
nia agrobiznesem, a bank 
zweryfikuje dostępność 

oraz wiarygodność infor-
macji. Usługa AgroCon-
cierge jest bezpłatna dla 
klientów, którzy wykupią 
raport AgroPrzegląd. 

Raporty analityczne oraz 
usługę AgroConcierge moż-
na zamówić w oddziałach 
Alior Banku obsługujących 
klientów biznesowych. 
Więcej informacji o ofer-
cie na stronie internetowej: 
https://www.aliorbank.pl/
wlasna-dzialalnosc/oferta-
-dla-agrobiznesu/raporty-
-agro-agroconcierge.html

Źródło: Alior Bank
Opracował: Roman Barszcz

Pomysł na śniadanie
Dobrze skomponowane 

śniadanie jest bardzo ważne 
i od niego powinno się za-
czynać każdy dzień. Według 
31% badanych mam to czę-
sto także jedyny moment, 
gdy cała rodzina może być 
razem. Jednocześnie jednak, 
aż 17% respondentek twier-
dzi, że w ciągu tygodnia, 
w ich domach nigdy nie jada 
się wspólnie o poranku. Co 
niepokojące, jedną z przy-
czyn – zaraz po braku czasu 
– jest niechęć dzieci do tego 
posiłku (13%). Tymczasem 
nikt, a przede wszystkim 
najmłodsi, nie powinni 
pomijać go w codziennej 
diecie. Zwłaszcza, że przy-
rządzenie wartościowego 
śniadania jest łatwiejsze niż 
nam się wydaje.

Na pytanie czy od po-
niedziałku do piątku jada 
się w ich domach śniadania 
całą rodziną zdecydowanie 
twierdząco odpowiada zale-
dwie 14% badanych matek. 
W większości domów należą 
one do rzadkości i jadane są 
najwyżej 3 lub mniej razy 
w tygodniu (53%). Nato-
miast w aż 17% domów, 
rodzinnych, porannych po-
siłków w ciągu tygodnia nie 
jada się wcale.

Jak twierdzą respon-
dentki, najczęściej na 
przeszkodzie staje brak 
czasu – wskazuje tak aż 
75% badanych. Tymczasem 
rola pożywnego śniadania 

w codziennej diecie jest 
bardzo istotna. To ono za-
pewnia nam siły i energię 
do działania przez najbliż-
sze godziny. Warto zatem 
zadbać o to, by cała rodzina 
zjadła je codziennie. Zwłasz-
cza, że przygotowanie war-
tościowego posiłku wcale 
nie musi być pracochłonne 
ani skomplikowane. Poza 
tym, to właśnie chwile przy 
stole mogą nam pomóc za-
oszczędzić czas – to do-
skonały moment na dobre 
rozplanowanie pozostałej 
części dnia.

Pomysłem na pełnowar-
tościowe śniadanie, którego 
zrobienie nie wymaga wiele 

czasu, a które przypadnie 
do gustu całej rodzinie, jest 
miska ulubionych płatków. 
Nie ma nic prostszego niż 
zalanie ich mlekiem lub 
jogurtem i dodanie garści 
orzechów czy świeżych 
owoców. Ważne, by posta-
wić na produkty wysokiej 
jakości, takie jak np. Lu-
bella Corn Flakes Kakao 
i Miód. To płatki stanowią-
ce nowatorskie połączenie 
aż 3 składników: złocistej 
kukurydzy, prawdziwego 
kakao DecoMorreno i natu-
ralnego miodu. Zapewniają 
codzienną porcję istotnych 
dla organizmu minerałów: 
żelaza, fosforu, manganu 

i miedzi. Dostarczają tak-
że cennego błonnika. Dzię-
ki temu mamy pewność, że 
rodzinny posiłek będzie nie 
tylko smaczny, ale i pożyw-
ny, a my zyskamy cenne mi-
nuty, by dłużej cieszyć się 
rodzinnym porankiem.

(Opinie matek dzieci 
6-12 lat na temat śniadań. Ba-
danie przeprowadzone w maju 
2017 roku przez IQS Sp. z o. 
o., na zlecenie marki Lubella. 
Badanie zostało przeprowa-
dzone metodą CAWI na grupie 
osób pełnoletnich. Wielkość 
próby N = 180).

Źródło: Michael Bridge 
Communication

Opracowała:  
Jolanta Malinowska-Kłos

Szybki i łatwy sposób na wspólne śniadanie każdego dnia

Dni Kukurydzy PZPK 
2017 - informacja

Polski Związek Producen-
tów Kukurydzy  informu-
je, że we wrześniu 2017 r. 
odbędą się polowe spotka-
nia z plantatorami kuku-
rydzy organizowane przez 
Związek w następujących 
miejscowościach:
• Dnia 8 września 2017 - 

IUNG Puławy w Zakła-
dzie Doświadczalnym 
Osiny woj. lubelskie po-
czątek godz. 11,00

• Dn ia  10  w rześn ia 
2017 w Podlaskim  Ośrod-
ku Doradztwa Rolniczego 
Szepietowo woj. podlaskie, 
początek godz. 10,00

• Dnia 15 września 2017  
w Ośrodku Hodowli 

Zarodowej Osięciny woj. 
Kujawsko –pomorskie. 
początek godz. 11,00
W programie imprez: po-

lowa lustracja kolekcji ok. 
100 odmian kukurydzy, po-
kaz maszyn i narzędzi do 
uprawy i zbioru kukurydzy, 
pokaz zbioru i zakiszania 
ziarna; w Szepietowie i Osi-
nach sesja seminaryjna.

W ramach promocji 
kukurydzy jako rośliny 
o wielokierunkowym wy-
korzystaniu, pod patronatem 
Związku otwarty zostanie 
w Kobierzycach w dniu 
6 września 2017 r. organi-
zowany po raz trzeci przez 
MHR Odział Kobierzyce 
„Labirynt Kukurydziany” 
zarówno dla mieszkańców 
wsi jak i miasta połączony 
z degustacją produktów spo-
żywczych przygotowywa-
nych na bazie kukurydzy.

Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy 
na nasze imprezy.
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Produkty z kukurydzy w codziennej diecie

Podstawowym pożywie-
niem Majów i Azteków 
była kukurydza i uważali 
jej ziarno za najcenniejszy 
skarb. W Peru uprawiana 
była od 2600 lat p.n.e. Do 
Europy zawędrowała z po-
mocą słynnego podróżni-
ka, Krzysztofa Kolumba. 
Obecnie spożycie ziarna ku-
kurydzy na Świecie szaco-
wane jest na poziomie około 
116 mln ton. Kukurydza 
jest najpopularniejszą ro-
śliną obu Ameryk, a w USA 
nazywana jest wręcz mia-
nem „warzywa narodowego” 
(spożycie kukurydzy cukro-
wej na poziomie 10-12 kg/
mieszkańca). W Polsce 
w ostatnich latach uprawa 
kukurydzy zyskuje na po-
pularności, a areał tej upra-
wy przekroczył 1 mln ha. 
Dominującym kierunkiem 
uprawy kukurydzy w Pol-
sce jest uprawa pastewna 
na ziarno oraz na kiszonkę 
z całych roślin. Niewątpli-
wie, do światowego „sukce-
su” tej rośliny przyczyniła 
się mnogość zastosowań 
przemysłowych produktów 
kukurydzianych, a także ła-
twość uprawy. Ziarno kuku-
rydzy znajduje zastosowanie 
w przemyśle spożywczym, 
paszowym, energetycznym, 
farmaceutycznym, chemicz-
nym oraz budowlanym. Do 
najważniejszych produktów 
otrzymywanych z kukury-
dzy należy zaliczyć: syrop 
kukurydziany, olej, mąkę 
oraz grys.

Syrop kukurydziany (ina-
czej: glukozowo- fruktozo-
wy) jest najważniejszym 
produktem rafinacji kuku-
rydzy. Otrzymuje się go ze 
skrobi kukurydzianej, która 
przy pomocy enzymów lub 
kwasów przetwarzana jest 
do postaci syropu. Syrop 

kukurydziany  zawiera 
55% glukozy, 42% fruktozy 
i około 3% innych cukrów. 
Ma on postać bezbarwnej 
lub jasnożółtej cieczy. 
Charakteryzuje go niska 
lepkość, nie uleganie kry-
stalizacji oraz stabilność mi-
krobiologiczna. Z powodu 
swoich właściwości stanowi 
on główne źródło substancji 
słodzących na rynku USA, 
Kanady i Meksyku.

Olej kukurydziany otrzy-
mywany jest w procesie tło-
czenia na zimno z zarodków, 
uzyskiwanych przy przemia-
le ziarna kukurydzy. Jego 
cechą charakterystyczną jest 
intensywnie pomarańczowy 
kolor (żółty- jeśli podlega 
dodatkowej rafinacji). Po-
siada on bardzo korzystny 
zdrowotnie skład kwasów 
tłuszczowych- w większości 
składa się z NNKT (Nie-
zbędnych Nienasyconych 
Kwasów Tłuszczowych), 
wśród których w najwięk-
szej ilości występują kwa-
sy: olejowy (ok. 30%) oraz 
linolowy (50-70%). Jest on 
również bogaty w witaminę 
E, zwaną „witaminą mło-
dości”. Olej kukurydziany 
jest jednym z najważniej-
szych olejów spożywczych 
w USA (11% udziału w ryn-
ku). W Polsce jest on coraz 
częściej spotykany na pół-
kach sklepowych.

Mąka kukurydziana jest 
uzyskiwana z przemiału 
ziaren pozbawionych za-
rodków oraz okrywy owo-
cowo- nasiennej. Podobnie 
jak pozostałe produkty uzy-
skiwane z kukurydzy, mąka 
kukurydziana pozbawiona 
jest glutenu, dlatego znaj-
duje szerokie zastosowanie 
w produkcji żywności bezglu-
tenowej (chleb, ciastka, sosy, 
zupy w proszku). Jest  jednym 
z najtańszych produktów bez-
glutenowych na rynku. Mąka 
kukurydziana jest miałka, ma 
żółtą barwę. W Meksyku jej 
specjalny rodzaj (masa hari-
na), dodatkowo wzbogacony 
w wapń, stosowany jest do 
wypieku tortilli.

Grys (kasza) kukurydzia-
ny to pokruszone ziarna 

kukurydzy o różnych kształ-
tach. Z powodu braku glute-
nu, jest szczególnie polecana 
małym dzieciom oraz alergi-
kom. Grys wykorzystywany 
jest przy produkcji płatków 
kukurydzianych typu „corn 
flakes” oraz chrupków.

Kukurydza cukrowa 
traktowana jest jako jedno 
z ośmiu najważniejszych 
warzyw na Świecie. W Pol-
sce produkcja kukurydzy 
cukrowej systematycznie 
wzrasta. Aktualnie po-
wierzchnia jej uprawy wy-
nosi 8500-9000 ha, w tym 
około 80% do przetwór-
stwa (konserwy z ziarnem 
i kolby mrożone). Zbiór kolb 
przypada na sierpień/wrze-
sień. Ziarna powinny być 
soczyste i miękkie, jasno-
żółte (odmiany żółte) albo 
perłowe (odmiany białe), 
a po naciśnięciu wydzielać 
mleczny sok. Wtedy są naj-
smaczniejsze. Kolby moż-
na gotować, grillować lub 
spożywać surowe. Ziarno 

kukurydzy cukrowej jest 
konserwowane w puszkach. 
W takiej postaci może być 
przechowywane prze wiele 
miesięcy, bez ubytku war-
tości odżywczych.

Wartość prozdrowotna 
produktów z kukurydzy 
związana jest głównie z wy-
soką zawartością selenu oraz 
witaminy E.

Selen jest pierwiastkiem 
śladowym, niezbędnym do 
prawidłowego funkcjono-
wania enzymów, pomaga 
usuwać wolne rodniki. Pier-
wiastek ten odgrywa ważną 
rolę w procesie powstawania 
odporności organizmu oraz 
prawidłowego funkcjonowa-
nia tarczycy. Jest on również 
ważny w profilaktyce anty-
nowotworowej. Witamina E, 
zwana potocznie „witaminą 
młodości”, korzystnie wpły-
wa na kondycję skóry oraz 
włosów. Według badań na-
ukowych, selen w połącze-
niu z witaminą E, zapobiega 
aż 10 typom nowotworów, 

wśród nich tym najczęściej 
występującym, tj. piersi, 
płuc, odbytu, prostaty. Za-
warte w kukurydzy, luteina 
oraz zeaksantyna, poma-
gają chronić plamkę żółtą 
oka przed zwyrodnieniem. 
Ziarno kukurydzy, poza 
składnikami pokarmowy-
mi, jak węglowodany, białko 
i tłuszcz, jest bogatym źró-
dłem witamin: B1, B2, E, PP 
i C. Zawiera cenne minera-
ły, które bardzo korzystnie 
wpływają na nasz organizm: 
fosfor, magnez, mangan, 
cynk, żelazo i miedź.

Produkty z ziarna kuku-
rydzy odgrywają olbrzymia 
rolę w diecie bezgluteno-
wej. Gluten jest to mie-
szanina białek roślinnych, 
gluteiny i gliadyny, wystę-
pująca w produktach otrzy-
manych z ziarna niektórych 
zbóż, np. pszenicy, żyta, 
jęczmienia. U chorych na 
autoimmunologiczną cho-
robę- celiakię, nietolerancja 
glutenu prowadzi do zaniku 

kosmków jelita cienkie-
go, odpowiedzialnych za 
wchłanianie składników 
odżywczych. W efekcie 
czego, upośledzone zosta-
je wchłanianie pokarmu. 
Jedyną skuteczną metodą 
leczenia celiakii jest prze-
strzeganie ścisłej diety 
bezglutenowej. Mnogość 
form oraz cenne wartości 
odżywcze skłaniają do włą-
czenia produktów z kuku-
rydzy do codziennej diety. 
Różnorodność produktów 
spożywczych z których 
korzystamy komponując 
posiłki jest podstawą ich 
właściwego zbilansowania, 
a co się z tym wiąże, po-
krycia wszystkich potrzeb 
organizmu. Rozmaitość 
przepisów kulinarnych np. 
kuchni południowoamery-
kańskiej, wykorzystujących 
kukurydzę,  z pewnością 
sprzyja eksperymentowa-
niu w kuchni.

Mgr inż. Monika Żurek
IHAR – PIB w Radzikowie

Kukurydza jest jedną z trzech najważniejszych roślin uprawnych na Świecie.

Program promocyjny Polskiego Związku Producentów Kukurydzy – „Kukurydza Słoneczne Ziarno Zdrowia”. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.



3 / 2017 r.6 TECHN I K A

Sieczkarnie do zbioru 
kukurydzy na kiszonkę

Dla gospodarstw uprawi-
ających kukurydzę na mnie-
jszym areale i posiadających 
ciągnik o mocy 40-100 kW, 
istnieje interesująca oferta 
sieczkarni zawieszanych 
i przyczepianych.

Sieczkarnie zbiera-
jące krajowe – są na-
jczęściej maszynami 
jednorzędowymi lub 
dwurzędowymi o małej 
masie i przepustowoś-
ci do około 35 t/h przy 
zapotrzebowaniu mocy 
powyżej 30 KM. Stosu-
je się w nich najczęściej 
tarczowy (toporowy) zespół 
rozdrabniający. Wykorzy-
stywane są głównie do zbio-
ru kukurydzy w mniejszych 
gospodarstwach. Zaletami 
są niska cena, dobra jakość 
pracy oraz możliwość zb-
ioru kukurydzy sianej 
przy dowolnej szerokości 
międzyrzędzi (nie mniej 

niż 40 cm). 
Jedną z oferowanych na 

krajowym rynku sieczkarni 
jednorzędowych do zbioru 
kukurydzy na kiszonkę jest 
produkowana przez  Famar-
ol należący do „Grupy Unia” 
Foka - Z304. W tej maszynie 
kukurydza jest ścinana parą 
noży tarczowych i dalej po-
dawana bębnami transpor-
tującymi, które kierują ją do 
dwunastonożowego tarczo-
wego zespołu rozdrabnia-
jącego. Tak rozdrobniony 
materiał jest  wyrzucany na 
zaczepioną do sieczkarni 
przyczepę, przez kanał wy-
lotowy sterowany cięgnem. 
W ramach wyposażenia do-
datkowego można zamówić 
elektryczne sterowanie kie-
rownicą kanału wylotowego. 
Długość cięcia wynosi 5 lub 
7 mm i można ją regulować 
poprzez wymianę ślimaków 
i ślimacznic w przekładni. 

Podczas zbioru kukurydzy 
o dojrzałym i twardym 
ziarnie, maszynę można 
wyposażyć w ryflowane 
klepisko, które pozwala je 
dokładnie pokruszyć. Trze-
ba się wtedy liczyć z dodat-
kowym zapotrzebowaniem 
na moc do napędu siec-
zkarni (minimalne zapo-
trzebowanie mocy wynosi 
35 kW (45 KM). Sterowan-
ie sieczkarnią odbywa się 
z poziomu kabiny traktorzy-
sty. Prędkość robocza może 
wynosić od 7 do 12 km/h 
i będzie uzależniona od 
wielkości zbieranego plon 
i mocy ciągnika zagregowa-
nego z maszyną.

Agroplastmet sp. z o.o. 
z Kunowa jest producen-
tem sieczkarni jedno i dwu 
rzędowych.  Sieczkarnia 
Z 364 (jednorzędowa) do 
napędu wymaga ciągnika 
o mocy od 26 kW (35 KM), 
co umożliwia zbieranie od 
8 do 15 ton masy na godz-
inę. Długość sieczki może 
wynosić od 5 do 8 mm. 
Maszyna jest wyposażona 
w 12-nożowy tarczowy zespół 
rozdrabniający. Dzięki zas-
tosowaniu 6 cepów i stałego 
klepiska, można realizować 
zbiór kukurydzy na kiszonkę 
w dojrzałościach od późnowo-
kowej do początku pełnej 
ziarna. Modelem większym 
jest bezrzędowa sieczkarnia 
Z-375 umożliwiająca pracę 
przy zróżnicowanej szerokoś-
ci międzyrzędzi. Zapotrze-
bowanie na moc do napędu 
tej maszyny wynosi od 59 kW 
(80 KM).

Do niedawna w ofer-
cie firmy SIPMA była też 
dwurzędowa zaczepiana 
sieczkarnia do kukurydzy 
Z-374 Skorpion.

Sieczkarnie zawieszane 
i przyczepiane produ-
centów zagranicznych 
–  są maszynami dwu lub 
trzy rzędowymi o zapotr-
zebowaniu mocy od 90 do 
150 KM. Stosuje się w nich 

tarczowy zespół rozdrab-
niający. Wykorzystywane 
mogą być do zbioru kukury-
dzy jak również zielonek 
niskołodygowych i słomy 
w większych gospodarst-
wach. Możliwość agregowa-
nia maszyny z podbieraczem 
pozwala wykorzystywać 
ją do zbioru zielonek prze-
więdniętych lub słomy, co 
wydłuża czas użytkowania 
w roku a tym samym wpły-
wa na obniżenie kosztów 
eksploatacji maszyny. 

Znana polskim rolnikom 
firma Pöttinger z Austrii 
posiada aktualnie w ofercie 
sieczkarnie MEX 5 (zawi-
eszana) i MEX 6 (przyczepi-
ana). Maszyny wyposażone 
są w toporowy zespół tną-
cy z 10 nożami, których 
ostrza są pokryte warstwą 
wolframowo-karbidową. 
Podczas zbioru w późnych 
fazach dojrzałości istnieje 
możliwość montażu łopatek 
rozcierających ziarno, które 
współpracują z ryflowaną 
obudową. Długość cięcia 
można dostosować do sta-
nu dojrzałości roślin po-
przez zmianę prędkości 
podawania masy walcami 
zgniatającymi. Teorety-
czna długość cięcia reg-
ulowana jest prędkością 
podawania i może wyn-
osić: 5, 7 oraz 9 mm (przy  
zamontowanych 10 nożach);  
10, 14 oraz 18 mm (przy  
zamontowanych 5 nożach); 
25, 35, 45 mm (przy  zamon-
towanych 2 nożach). Obsłu-
ga wszystkich funkcji 
wykonywana jest elektrohy-
draulicznie z pulpitu w ka-
binie ciągnika. Maszyny 
te mogą współpracować 
z ciągnikami o mocach 
od 74 kW (100 KM) do 
162 kW 9220 KM). Zapo-
trzebowanie mocy przy 
zbiorze kukurydzy wyn-
osi od 110 kW (150 KM). 
Sieczkarnie są wyposażone 
w bezrzędowy adapter o sze-
rokości 2 m. 

Firma Kemper w swojej 
ofercie posiada 3 modele 
sieczkarni zawieszanych 
na ciągniku.  Sieczkarnia 
Champion C 1200 o szero-
kości roboczej 1,25 m może 
być zawieszana na tylnym 
trzypunktowym układzie 
zawieszenia ciągnika i pra-
cować z boku ciągnika lub 
przy jeździe do tyłu oraz 
na przednim TUZ ciągnika. 
Maszyna jest wyposażona 
w tarczowy zespół rozdrab-
niający z 12 ostrzami oraz 
standardowo posiada wymi-
enną karbowaną obudowę 
do zbioru kukurydzy 
w późnych fazach rozwo-
jowych. Długość cięcia 
może wynosić 5, 10, 20 mm 
lub 7,5; 15 i 30 mm i jest 
regulowana liczbą noży 
oraz średnicą kół pasowych.  
Zapotrzebowanie mocy 
wynosi od 50 kW. Sieczkar-
nia Champion 2200 jest wy-
posażona w taki sam zespół 
rozdrabniający jak model 
1200 i bezrzędowy heder 
do kukurydzy ma szerokość 
2,28 m. Maszyna może być 
też wyposażona w podbi-
eracz o szerokości 2 m. 
Zapotrzebowanie na moc do 
napędu zespołów roboczych 
podczas zbioru kukurydzy 
wynosi przynajmniej 80 kW, 
a przy pracy z podbieraczem 
50 kW (prędkość WOM 
1000 obr./min.). Największa 
z sieczkarni firmy Kemper 
Champion 3000 może być 
zawieszana tylko na tylnim 
TUZ ciągników. Zapo-
trzebowanie mocy przy 
zbiorze kukurydzy wyno-
si od 100 kW, a przy pracy 
z podbieraczem o szerokoś-
ci 2 m – 70 kW i 2,57 m 
– 100 kW. Długości cięcia 
są takie same jak w mod-
elu 2200, ale wyposażona 
jest w aktywny krążkowy 
rozdrabniacz twardych 
ziaren. 

Sieczkarnie samojezdne
Na krajowym rynku 

maszyn rolniczych w ofercie 

sprzedaży są dostępne 
samojezdne sieczkarnie zbi-
erające następujących firm: 
Claas, John Deere, Krone, 
New Holland. Można je 
wyposażyć w adaptery do 
zbioru zielonek niskołody-
gowych i wysokołody-
gowych, adapter do 
obrywania kolb kukurydzy, 
podbieracz czy adaptery do 
zbioru wierzby energety-
cznej. Moc zainstalowanych 
silników w aktualnie pro-
dukowanych samojezdnych 
sieczkarniach zbierających 
wynosi od około 300 KW do 
ponad 700 kW co zapewnia 
osiąganie bardzo wysokich 
wydajności w granicach od 
70 do 250 ton zbieranej masy 
roślinnej w ciągu godziny. 
Dostępne obecnie na ryn-
ku krajowym nowe siec-
zkarnie samojezdne są już 
standardowo wyposażane 
w bezrzędowe przyrządy 
zbierające do kukurydzy. 

Obecnie produkowane 
sieczkarnie zbierające 
są wyposażone w bębny 
nożowe na obwodzie których 
najczęściej jest przykręcone 
śrubami od 10 do 20 noży. 
Rozmieszczenie noży może 
być ukośne lub w kształcie 
litery V. Noże są zazwyczaj 
dzielone na dwie lub cztery 
części. Maszyny te są też 
wyposażane w rozdrab-
niacze walcowe, które 
stanowią dwa napędzane 
przeciwbieżnie ryflowane 
walce obracające się z różną 
prędkością o średnicy około 
200 mm. Obecnie produ-
kowane sieczkarnie zbiera-
jące mogą być wyposażone 
w wykrywacze metalu oraz 
niektórzy producenci oferują 
też możliwość zamontowa-
nia w maszynie wykrywac-
za kamieni. W przypadku 
wykrycia w podawanej 
masie kawałka metalu 
lub kamienia natychmiast 
jest zatrzymywany zespół 
wciągający, co zapobie-
ga poważnym awariom 
maszyny. Czułość reagowa-
nia wykrywaczy może być 
regulowana. 

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP PoznańObecnie na krajowym rynku maszyn rolniczych dostępne są 

sieczkarnie samojezdne oraz zawieszane i przyczepiane do ciągnika. 
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W pełni zautomatyzowany kombajn

Kombajny i zespoły żniw-
ne oferowane przez firmę 
John Deere w 2018 roku 
wyposażone są w najbar-
dziej zaawansowane tech-
nologie do zbioru zbóż. 
Cztery nowe maszyny 
z serii S700 – modele 
S760, S770, S780 i S790 – 
oferują rolnikom znacznie 
lepsze rozwiązania w dzie-
dzinie inteligentnych tech-
nologii czy zarządzania 
danymi, a także wyższy 
poziom komfortu dla ope-
ratorów kombajnów.

Oprócz sprawdzonych 
w praktyce rozwiązań, 
jakie znane są z wpro-
wadzonych w 2012 roku 
maszyn serii S600, w no-
wych kombajnach serii 
S700 zastosowano najnow-
sze technologie z dziedzi-
ny automatyzacji zbiorów. 

Wiele z nich ułatwia pra-
cę operatora, pozwalając 
na automatyczne dokony-
wanie koniecznych zmian 
w ustawieniach maszyny 
bez jej zatrzymywania.

– Nowe kombajny serii 
S700 to efekt ulepszeń, które 
zostały wprowadzone już 
w naszych poprzednich 
modelach, doprowadzając 
do optymalizacji i auto-
matyzacji pracy kombaj-
nu podczas zbiorów zbóż 
i kukurydzy – mówi Ka-
tarzyna Lewicka Dyrektor 
Sprzedaży Maszyn Sezono-
wych w John Deere Polska. 
– Nowe maszyny są bardziej 
inteligentne dzięki automa-
tycznej regulacji i kalibracji 
wielu parametrów. Ponadto 
zwiększyliśmy wytrzyma-
łość i sprawność zespołów 

John Deere przedstawia nowe kombajny serii S700

c.d. na str. 8
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żniwnych, co pozwala na 
osiągnięcie wydajności nie-
porównywalnej z żadną inną 
maszyną na rynku – dodaje.

Najwyższy poziom 
wydajności

John Deere wprowadza 
również system Interak-
tywnej Regulacji Kombaj-
nu ICA2 nowej generacji, 
który pomoże operatorom 
kombajnów serii S700 osią-
gnąć najwyższy poziom 

wydajności. Dzięki wpro-
wadzeniu układu ICA udało 
się zoptymalizować usta-
wienia maszyny, takie jak 
prędkość jazdy do przodu, 
jakość i straty ziarna czy 
jakość ziarna w zbiorniku. 
ICA2 umożliwia teraz ich 
automatyczną regulację, co 
pozwala utrzymać ustawio-
ną wydajność na stałym 
poziomie. Jak wykazały 
badania przeprowadzone 
na Uniwersytecie w Ge-
tyndze w Niemczech, sys-
tem ICA może zwiększyć 

wydajność kombajnu śred-
nio o 20 procent.

Zmiany w kabinie
Różnice pomiędzy serią 

S700 a starszymi modela-
mi najbardziej dają o sobie 
znać w kabinie. Dotyczy to 
w pierwszym rzędzie no-
wego joysticka Comman-
dPRO, który wyposażony 
jest w siedem przycisków 
z możliwością indywidual-
nego przypisania najczęściej 
używanych funkcji. Bardziej 

doświadczeni użytkownicy 
maszyn John Deere, rozpo-
znają stylistykę elementów 
sterowniczych znaną im z cią-
gników 6230R i 6250R, pod-
czas gdy nowi klienci docenią 
ich intuicyjną kolorystykę 
i podświetlenie.

Kabina wyposażona jest 
również w nowy wyświetlacz 
GSD 4600 o prostej obsłu-
dze. – Działa on podobnie jak 
ekrany dotykowe w urządze-
niach przenośnych, oferując 
ponadto unikalną funkcję 
przechodzenia z jednej strony 
na następną, przez przesunię-
cie palcem po ekranie – mówi 
Mateusz Janicki - Regionalny 
Kierownik Sprzedaży Ma-
szyn Sezonowych. – Ponadto 
operator może zmienić układ 
wyświetlanych elementów 
wedle własnego upodoba-
nia lub dostosować go do 

panujących warunków i wy-
konywanej pracy – dodaje.

Nowe zespoły żniwne
Oprócz kombajnów, 

John Deere wprowadza rów-
nież nowe zespoły żniwne 
serii 700PF Premium Flow 
o szerokości od 6,7 do 
9,1 m. Wyposażone są one 
w wysokowydajne przeno-
śniki ślimakowe o średnicy 
760 mm, zdolne do podawa-
nia większej ilości materiału. 
W przenośnikowym zespole 
żniwnym 700D wprowadzo-
no ponadto szereg modyfi-
kacji – takich jak ślimaki 
o większej średnicy, bardziej 
wytrzymałe sprzęgła pośli-
zgowe i nowe uszczelnienie 
– dzięki którym nadaje się 
on do zbioru rzepaku.

Od swojego wprowadzenia 

na rynek w 2012 roku, produ-
kowana w Zweibrücken se-
ria S udoskonalona została 
o wiele nowych podzespo-
łów, takich jak przenośnik 
pochyły z czterema łańcu-
chami, ośmiołopatkowy przy-
śpieszacz, układ aktywnej 
amortyzacji klepiska, nowy 
mechanizm czyszczący, 
czy silnik o większej mocy. 
Wszystko to miało na celu 
zwiększenie wydajności 
kombajnów, co nie byłoby 
możliwe bez nieustannych 
ulepszeń wprowadzanych 
w Europejskim Centrum Roz-
woju Kombajnów John Deere 
w Zweibrücken w Niemczech. 
W nowej serii skupiono się 
na automatyzacji.

– Operatorzy używają 
tylko tych funkcji, które są 
łatwe w obsłudze, a nowa se-
ria kombajnów spełnia ten 
wymóg – mówi Katarzy-
na Lewicka. Wyposażone 
w 24 automatyczne funkcje 
– 11 z nich w wyposażeniu 
podstawowym i pięć dostęp-
nych opcjonalnie w maszy-
nach John Deere – kombajny 
serii S700, w pełni zasługują 
na nazwę automatycznych.

Źródło: John Deere
Opracowała:  

Jolanta Malinowska-Kłos

Mechanizmy działania herbicydów 
stosowanych w kukurydzy cz. 2.

W drugiej części cyklu 
artykułów omawiających 
mechanizmy działania her-
bicydów stosowanych w ku-
kurydzy, przedstawione 
zostały substancje zakłóca-
jące fotosyntezę oraz hamu-
jące syntezę karotenoidów 

lub niektórych aminokwa-
sów, takich jak tyrozyna, 
fenyloalanina i tryptofan.

Inhibitory fotosyntezy  
- grupy C1, C2, C3 
wg HRAC

W procesie przemiany 
energii świetlnej w che-
miczną uczestniczą dwa 
rodzaje kompleksów 
barwnikowo-lipidowo-
-białkowych nazywanych 
fotosystemami. Herbicydy 
zakłócające fotosyntezę na 

poziomie fotosystemu II, ze 
względu na różny sposób 
blokowania jednego z bia-
łek, zostały w klasyfikacji 
HRAC podzielone na trzy 
grupy: C1, C2 i C3. Zablo-
kowanie białka uniemoż-
liwia transport elektronów 

w fotosystemie, co hamuje 
proces fotosyntezy i osta-
tecznie prowadzi do śmierci 
komórek i całych roślin. Pod 
wpływem herbicydu liście 
roślin wrażliwych począt-
kowo żółkną (chlorozy), 
później stają się brązowe, 

a tkanka obumiera i wy-
krusza się (nekrozy). Po 
aplikacji nalistnej symp-
tomy można dostrzec naj-
pierw na liściach na które 
bezpośrednio trafiła ciecz 
opryskowa. Po zabiegu do-
glebowym objawy pojawiają 
się na liściach najstarszych 
lub chwasty zamierają już na 
etapie wschodów. Do grupy 
C1 należy terbutylazyna, do 
C2 linuron, a do C3 bromok-
synil i pirydat – substancje 
wykorzystywane w kukury-
dzy głównie do niszczenia 
chwastów dwuliściennych. 
Terbutylazyna i linuron są 
herbicydami działającymi 
systemicznie, pobieranymi 
w większym stopniu przez 
korzenie. W kukurydzy 
stosowane są w zabiegach 
przed- (linuron, terbutyla-
zyna) lub powschodowych 

mgr inż. Tomasz Snopczyński 
IUNG-PIB w Puławach, Zakład 

Herbologii i Technik Uprawy 
Roli we Wrocławiu

c.d. ze str. 7

Żeby skutecznie usunąć chwasty z plantacji trzeba wiedzieć, 
jaki herbicyd zastosować.

Do śmierci roślin dochodzi ok. 2-3 tygodnie po zabiegu glifosatemTypowym objawem działania inhibitorów powstawania karotenoidów jest bielenie chwastów
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(terbutylazyna). Bromok-
synil i pirydat to substan-
cje wnikające przez liście, 
działające kontaktowo. 

Inhibitory powstawania 
karotenoidów – grupa 
F2 wg. HRAC

Karotenoidy są barw-
nikami pełniącymi wiele 
istotnych funkcji w rośli-
nach. Odpowiedzialne są 
m.in. za absorpcję światła 
(w innym zakresie niż chlo-
rofil) oraz ochronę aparatu 

fotosyntetycznego przed 
zniszczeniem w wyniku 
fotooksydacji. Herbicydy 
hamujące powstawanie ka-
rotenoidów, ze względu na 
różne miejsce i mechanizm 
działania, zostały podzie-
lone na trzy grupy: F1, F2 
i F3. Obecnie do ochrony 
kukurydzy dostępne są 
substancje zakwalifikowa-
ne do grupy F2: izoksaflu-
tol, mezotrion, sulkotrion 
i tembotrion. Są to herbi-
cydy działające systemicz-
nie, wykorzystywane do 

zwalczania chwastów jedno- 
i dwuliściennych. Izoksa-
flutol pobierany jest przede 
wszystkim przez korzenie, 
natomiast sulkotrion, tem-
botrion i mezotrion głównie 
przez liście. Działanie nale-
żących do tej grupy substan-
cji polega na zablokowaniu 
enzymu 4-HPPD (4-hydrok-
syfenylo-pyruwato-dwuok-
sygenazy), który pośrednio 
uczestniczy w procesie po-
wstawania karotenoidów. 
W konsekwencji dochodzi 
do zahamowania biosyntezy 

karotenoidów oraz znisz-
czenia chlorofilu. Typowym 
objawem działania jest bie-
lenie roślin. 

Inhibitory EPSP – grupa 
G wg. HRAC

EPSP (syntaza 5-enolopiro-
gronoszikimo-3-fosforanowa) 
jest enzymem wykorzystywa-
nym przez rośliny na szlaku 
biosyntezy aminokwasów: 
tyrozyny, fenyloalaniny 
oraz tryptofanu. Inhibitory 
EPSP zakłócając syntezę 

aminokwasów, uniemożli-
wiają powstawanie białek. 
W ten sposób działa glifosat, 
jedna z najpowszechniej wy-
korzystywanych na świecie 
chwastobójczych substancji 
czynnych. Glifosat jest her-
bicydem nieselektywnym, 
który już w stosunkowo ni-
skich dawkach niszczy wie-
le gatunków jednorocznych 
oraz wieloletnich. Pobierany 
jest przez zielone części ro-
ślin (liście, zielone pędy oraz 
niezdrewniałą korę) i trans-
portowany w całej roślinie. 

Pierwszym objawem działa-
nia jest zahamowanie wzro-
stu, później, początkowo na 
najmłodszych liściach, na-
stępnie na starszych, pojawia-
ją się chlorozy. Do obumarcia 
roślin dochodzi mniej więcej 
po upływie 2-3 tygodni po 
zabiegu. Produkty zawiera-
jące glifosat, ze względu na 
brak selektywności dla rośli-
ny uprawnej, należy stosować 
po wschodach chwastów lecz 
nie później niż 3 dni przed 
wschodami kukurydzy.

Co wiemy o ŚOR?

Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin przepro-
wadziło ogólnopolskie ba-
danie, którego celem było 
sprawdzenie wiedzy Po-
laków na temat środków 
ochrony roślin – w tym 
o ich wpływie na żywność 
i nasze zdrowie. Okazało się, 
że ogólny poziom wiedzy 
na temat środków ochro-
ny roślin jest relatywnie 
niski– wskaźnik popraw-
nych odpowiedzi na pytania  
z nimi związane wyniósł 
jedynie 25%.

Innym, mało znanym fak-
tem jest to, że środki ochrony 
roślin w Unii Europejskiej 
podlegają najostrzejszym 
regulacjom prawnym spo-
śród wszystkich środków 
chemicznych w tym leków 
– tylko 32% badanych po-
prawnie zgodziło się z tym 
stwierdzeniem. Oprócz środ-
ków ochrony roślin kontro-
lowana jest też żywność. 
Szereg instytucji czuwa 
nad jej bezpieczeństwem od 
uprawy w polu po produkty 
na półce sklepowej. 

Czy świat bez 
środków ochrony 
roślin jest w ogóle 
możliwy?

Mimo, że prawie 1/3 ba-
danych uważa, że współcze-
sne rolnictwo może obyć się 
bez środków ochrony roślin, 
prawda jest taka, że bez nich 
wysokość i jakość świato-
wych plonów byłyby zna-
cząco niższe. W zależności 
od konkretnych upraw spa-
dek plonów sięgnąłby nawet 
90%. Wyżywienie rosnącej 

populacji świata to obec-
nie jedno z największych 
globalnych wyzwań poli-
tycznych, ekonomicznych 
i społecznych. 

„Środki ochrony roślin to 
swoiste leki dla roślin i tak 
powinniśmy o nich myśleć. 
Są stosowane tylko wtedy, 
kiedy jest to potrzebne 
i w skrupulatnie wymie-
rzonych dawkach. To jedno 
z podstawowych narzędzi 
pracy rolnika. – powiedziała 
Aleksandra Mrowiec, Pol-
skie Stowarzyszenie Ochro-
ny Roślin. 

Czym są środki 
ochrony roślin?

Łącząc najnowsze osią-
gnięcia nauki, techniki 
i technologii, środki ochrony 
roślin zabezpieczają uprawy 
i płody rolne przed liczny-
mi szkodnikami, chwastami  
i chorobami, które mogą ne-
gatywnie wpływać na jakość 
i bezpieczeństwo żywności. 

Branża środków ochrony 
roślin jest jedną z najbardziej 
regulowanych w Unii Eu-
ropejskiej. Wprowadzenie 
środka ochrony roślin na ry-
nek to około 10 lat pracy, 
ponad 100 różnego rodzaju 
badań i kilkadziesiąt tysięcy 
stron dokumentacji. Nowy 
środek jest wprowadzany 
na rynek wyłącznie jeżeli 
jest bezpieczny dla rolnika, 
dla środowiska naturalnego, 
dla uprawy oraz dla konsu-
mentów żywności wyprodu-
kowanej z roślin chronionych 
danym produktem.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin.

Opracował: Roman Barszcz

 A co wynika z badań?
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Kompleksowe nawozy dają radę!
Na spotkaniu polowym 

w Chrząstowie firma Timac 
Agro prezentowała jakość 
działania swoich nawozów 
w kukurydzy. O nich roz-
mawiamy z Piotrem Smolar-
kiem, managerem wsparcia 
technicznego.

Plantacja wygląda bar-
dzo ładnie, jest dobrze od-
żywiona i ze względu na 
ilość opadów spodziewać się 
można kolejnego dobrego 

roku dla kukurydzy. Za-
cznijmy jednak od czego 
innego: czym była ona chro-
niona przed chwastami?

Jeśli chodzi o ochronę her-
bicydową, zastosowaliśmy tu 
Lumax w dawce 3l/ha i je-
den zabieg wystarczył, aby 
utrzymać plantację w odpo-
wiednim stanie.

Odporność roślin na 
wiele patogenów łączy się 
z dobrym i zbilansowanym 

nawożeniem, powiedzmy 
więc jakie nawozy zostały 
tu zastosowane.

Na naszych poletkach do-
świadczalnych jest szereg 
kombinacji produktów na-
szych oraz konkurencyjnych. 
Jeśli chodzi o nasze, był to 
Euro Fertil Top 35 NP, który 
ma 15% azotu, 20% fosforu 
jak również siarkę, cynk, ma-
gnez i wapń. Jest to nawóz 
skomponowany specjalnie 
pod uprawę kukurydzy, 
szczególnie jeśli chodzi 
o dobry start i ukorzenienie. 
Rośliny na wstępie dobrze 
ukorzenione lepiej sobie ra-
dzą w dalszych fazach roz-
wojowych ze stresami, np. 
wodnym. 

W tym roku nie było su-
szy majowej, wiosna była 
mokra, ale zimna. Jak 
to przełożyło się na stan 
plantacji?

Można zobaczyć tu kuku-
rydze siane w dwóch termi-
nach. Łatwo zauważyć, że 
siana około 20. kwietnia jest 
wyraźnie mniejsza niż siana 
w pierwszym tygodniu maja. 
Wynika to właśnie z niższych 
temperatur, deszczy i niższej 
temperatury gleby. To prze-
łożyło się również na gorsze 
warunki wodno-powietrzne 
i dlatego kukurydza zasiana 
wcześniej wygląda gorzej. 

Do tego jeszcze zimno 
spowodowało gorsze po-
bieranie składników po-
karmowych, które zostały 
już podane, ale… czy duża 
ilość wody nie spowodowała 
wymycia ich w głąb?

Nie ma obawy, bo w na-
szych nawozach jest Physio+, 
czyli ukorzeniacz odpo-
wiadający za odpowiednią 
rozbudowę systemu korze-
niowego, co zapobiega prze-
mieszczaniu się składników 
nawozu w głąb profilu gle-
bowego. Dzięki optymalnie 
rozbudowanemu systemowi 
korzeniowemu, kukurydza 
ma zarazem lepsze zdolności 
pobierania składników po-
karmowych i wody z gleby. 
A więc przy okresowych nie-
doborach wody, kukurydza 
wytrzyma w dobrej formie 
o kilka dni dłużej.

A nawożenie dolistne?
Zastosowaliśmy Fertile-

ader Axis, który zawiera 
azot, fosfor, cynk, mangan 

i biostymulator. Aplikuje się 
go od fazy 6. liścia i daje on 
dodatkowy zastrzyk energii, 
który jest potrzebny szcze-
gólnie przy takiej pogodzie 
jak w tym roku, gdy jednego 
dnia jest upalnie i słonecznie, 
a drugiego wieje silny wiatr 
i temperatura spada o 10 stop-
ni. Substancje zawarte w tym 
nawozie ułatwiają aklimaty-
zację i przechodzenie stre-
sów, a to w konsekwencji 
przekłada się na plon.

Jeśli nawoziliśmy dolist-
nie w fazie 6. liścia, czyli 
przed zakryciem między-
rzędzi, to spora część opry-
sku w ogóle nie trafi na 
rośliny. Czy nie lepiej się 
wstrzymać i zabieg prze-
prowadzić później?

Trzeba te straty wliczyć 
w koszty, bo w fazie 4-6 li-
ścia jest moment krytyczny, 
gdzie najbardziej potrzeb-
ny i najlepiej pobierany jest 
cynk. On wtedy musi być jej 
dostarczony, żeby efektyw-
nie się ona rozwijała, więc ze 
względu na fazę rozwojową 
trzeba zrobić to właśnie wte-
dy. Stosujemy doglebowo-
-dolistny nawóz Fertiactyl 
Starter, który można podać 
już w fazie 4. liścia, a rośli-
na pobiera go zarówno przez 
liście jak i tę część, która 
spadnie w międzyrzędzia - 
przez korzenie. Zawiera on 
azot, fosfor i potas oraz nasz 
kompleks Fertiactyl, który 
jest odpowiedzialny za lep-
sze ukorzenienie i znoszenie 
stresów.

Wielu rolników gdy 
raz złapało bakcyla bio-
stymulatorów, to już nie 
chce z nich rezygnować, 
a równocześnie wielu ta-
kich substancji w ogóle 
nie używa. Jak działają 
biostymulatory i dlacze-
go przynoszą efekty?

Od lat badamy to w SDOO 
i na polach naszych klientów. 
Przykładowo wspomniany 
Fertileader Axis zawiera 
kompleks biostymulujący, 
zawierający m.in. glicynę-
-betainę, która działa anty-
stresowo, izopentyl adeniny 
odpowiedzialny za transport 
składników pokarmowych 
w roślinie oraz amino-
kwasy, które są nośnikami 
mikroelementów.

Rozmawiała Alicja Szczypta.
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NASZE KUKURYDZIANE NOWOŚCI

- SILICIA FAO 140 – Najwcześniejsza i najwydajniejsza

- GL 1202 – Gl-ka śliczna na polu jak modelka

- DEKANIA – Mega potencjał plonu ziarna 

Ponadto polecamy:

- CODIMON – nasz MISTRZ PLONÓW

- CODIGREEN – Zielony i z potencjałem, NIE BOI SIĘ SUSZY

- OPCJA – jedyna SŁUSZNA OPCJA w uprawie kukurydzy

- ROBLETO – SUPER KISZONKA i biogaz również na słabych 
stanowiskach

- PLEVEN – wysoki plon ziarna i kiszonki

ODMIANY PSZENICY OZIMEJ

IS SPIRELLA – Odmiana superwczesna z bardzo 
wysokimi parametrami (E)

IS SOLARIS – Mrozoodporna ostka na słabe stanowiska

BERTOLD – Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5), elitarna jakość .

KALMAN – Odmiana odporna na choroby i na słabe stanowiska.

VIOLA – Ostka odporna na wymarzanie, toleruje niedobór wilgoci

IS QUESTOR – Wczesna ostka z rekordowym poziomem glutenu

IS KARMADUR (durum) – SUPER NOWOŚĆ  makaron z polskich pól 

od polskiego rolnika 

OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel./fax 61 868 46 79
tel. +48 602 248 167
e-mial: oseva@oseva.pl
www.oseva.pl

Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży

Polska Południowo-Zachodnia
Piotr Kornak
tel. +48 660 409 969
piotr.kornak@oseva.pl

Polska Północno-Zachodnia
Wiesław Pawelec
tel. +48 502 447 541
wieslaw.pawelec@oseva.pl

Polska Wschodnia
Michał Waranica
tel. +48 660 699 571
michal.waranica@oseva.pl

™
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Omacnica prosowianka – lepiej 
zapobiegać niż „leczyć”

Niepokojące jest również 
to, owad zaczyna pojawiać 
się lokalnie również i na in-
nych roślinach uprawnych 
m.in. na malinach, sorgu, 
prosie, papryce, rabarbarze, 
sorgu i innych. Aktualnie 
jednak, najbardziej zagraża 
kukurydzy, stanowiąc real-
ne zagrożenie dla wysokości 
oraz jakości uzyskiwanych 
plonów, czemu dodatkowo 
sprzyja łatwość jej adapta-
cji do mniej sprzyjających 
warunków środowiska, wy-
soka płodność, zdolność do 
migracji, a także ukryty tryb 
życia gąsienic wewnątrz tka-
nek roślinnych, w których są 
odizolowane od większości 
wrogów naturalnych, a także 
czynników środowiskowych. 

Okres późnego lata i je-
sieni to czas, kiedy w tkan-
kach kukurydzy żerują 
niemal w pełni wyrośnięte 
gąsienice omacnicy będą-
ce w czwartym i piątym 

stadium rozwojowym. 
Z uwagi na wymiary ciała 
dochodzące do 2,5 cm długo-
ści, potrzebują pobrać dużą 
ilość pokarmu roślinnego, 
a tym samym są bardzo 
groźne dla dojrzewającej 
kukurydzy. Dzięki silnemu 
aparatowi gębowemu typu 
gryzącego, bez problemu 
rozrywają niemal zdrewniale 
tkanki kukurydzy. Dotyczy 
to zwłaszcza węzłów (kola-
nek) łodyg oraz podstawy 
(nasady) kolby. W okresie 
dojrzewania ziarna dla pro-
ducentów kukurydzy naj-
groźniejsze są złomy łodyg, 
w szczególności te poniżej 
miejsca osadzenia kolby. Im 
więcej tego typu uszkodzeń, 
tym większe straty w plonie. 
Trzeba pamiętać, że ogra-
niczenie bądź zatrzymanie 
przepływu wody i substancji 
odżywczych przez uszko-
dzone wiązki przewodzą-
ce powoduje przedwczesne 

zasychanie roślin powyżej 
miejsca silnego uszkodzenia. 
To z kolei oznacza, że cała 
roślina jest słabiej odżywio-
na, w tym ziarno, które jest 
często drobniejsze i słabiej 
wypełnione. Zdarza się, że 
wskutek pojawu silnych 
porywów wiatru, deszczu, 
a niekiedy nawet opadów 
śniegu pod koniec okresu we-
getacji kukurydzy, dochodzi 
zwykle do poważnego wyła-
mania nadgryzionych łodyg, 
co komplikuje, a w niektó-
rych przypadkach uniemoż-
liwia kombajnowi zebranie 
roślin. Podobny problem po-
jawia się, gdy owad uszkodzi 
nasadę kolby. To powoduje 
zatrzymanie odżywiania 
ziarna, przez co ono tylko 
dosycha na zwieszającej się 
czubkiem w dół kolbie, ale 
co ważniejsze – taka kolba 
może oderwać się od rośli-
ny i opaść na glebę – wów-
czas już nie da się jej zebrać 
maszynowo. 

Obok opisanych uszko-
dzeń poważnym proble-
mem w tym czasie staje się 
rozwój grzybów patogenicz-
nych, a zwłaszcza fuzario-
zy kolb i fuzariozy łodyg. 
W szczególności pojawowi 
tych chorób sprzyjają uszko-
dzenia tkanek wywołane 
przez omacnicę prosowian-
kę, a dalszemu rozwojowi 

pomaga ciepła i wilgotna po-
goda pod koniec wegetacji 
roślin. Fuzariozy to bardzo 
poważne zagrożenie dla 
jakości plonu, w tym jego 
bezpieczeństwa jako paszy 
bądź składnika produktów 
żywnościowych ponieważ 
ich sprawcy mogą wytwa-
rzać mikotoksyny. Poziom 
ich zawartości w ziarnie oraz 
produktach wytwarzanych 
z kukurydzy jest poddawa-
ny rygorystycznej kontroli, 
a gdy przekroczy dopusz-
czalne normy wówczas su-
rowiec lub produkt finalny 
jest dyskwalifikowany.      

W okresie pełni wegetacji 
kukurydzy, gdy nie zasto-
sowano wcześniej metod 
bezpośredniego zwalczania 
szkodnika np. walki biolo-
gicznej bądź chemicznej, 
paleta możliwych do uży-
cia sposobów ograniczania 
strat jest bardzo ograniczona 
i dotyczy już tylko niedo-
puszczenia do pogłębiania 
się ubytków w wysokości 
i jakości plonów poprzez ter-
minowy zbiór plonu. Jest to 
bardzo ważne, jeżeli w okre-
sie sierpnia stwierdzi się licz-
ne żerowanie gąsienic, w tym 
pojaw fuzarioz. To może za-
powiadać poważne problemy 
pod koniec wegetacji kuku-
rydzy, zwłaszcza w dobie 
niespodziewanego pojawu 

ekstremalnych zjawisk pogo-
dowych (wichury, nawałnice, 
śnieżyce), lub przedłużają-
cych się opadów deszczu 
uniemożliwiających wjazd 
kombajnów w pole (tak jak 
w 2016 roku). Zaleca się, aby 
plon zebrać zaraz po tym jak 
uzyska dojrzałość zbiorczą. 
W przypadku zbioru ziarna 
zrozumiałe jest dążenie pro-
ducentów do jak najmniejszej 
jego wilgotności, co pozwa-
la uzyskać oszczędności na 
dosuszaniu, niemniej trzeba 
pamiętać, że im dłużej ku-
kurydza pozostaje na polu 
w dobie nieprzewidywalnej 
pogody, tym rośnie ryzyko 
strat ilościowych i jakościo-
wych w plonie na skutek od-
działywania szkodników, 
chorób, a także warunków 
pogodowych. 

Moment zbioru plonu to 
czas, kiedy można w sposób 
bezpośredni walczyć z omac-
nicą prosowianką, której gą-
sienice w tym czasie znajdują 
się w podstawie łodygi, gdzie 
szykują się do zimowania. 
Zbiór roślin na kiszonkę sam 
w sobie ma cechy wpływa-
jące na zwalczanie części 
populacji omacnicy. Z uwa-
gi na to, że jest on zwykle 
przeprowadzany pod koniec 
sierpnia bądź we wrześniu 
(w zależności od terminu 
siewu i wczesności odmia-
ny), stąd też część gąsienic 
znajduje się jeszcze w wyż-
szych piętrach roślin, które 
są rozdrabniane z użyciem 
sieczkarni. Przeżywają je-
dynie te, które w tym czasie 
schodzą w okolice pierwsze-
go międzywęźla. To z tego 
powodu próg szkodliwo-
ści omacnicy prosowianki 
wskazujący na konieczność 
zwalczania szkodnika dla 
kukurydzy uprawianej na 
kiszonkę bądź CCM nie 
jest tak restrykcyjny jak 
przy uprawie na ziarno (dla 
przypomnienia wynosi on 

30-40% roślin uszkodzonych 
w poprzednim roku, pod-
czas, gdy w uprawie na 
ziarno jest to 15% roślin). 
Pewnym problemem staje 
się jednak to, co od trzech lat 
obserwuje IOR-PIB. Okazuje 
się, że w lata ciepłe, czasem 
wręcz upalne rozwój omac-
nicy prosowianki na kukury-
dzy na tyle przyspiesza, że 
pierwsze gąsienice schodzą 
na zimowanie w okolice na-
sady łodygi już w pierwszej 
dekadzie sierpnia. Zjawisko 
takie zwykle zaczynało się 
pod koniec sierpnia oraz we 
wrześniu. Takie zachowanie 
szkodnika powoduje to, że 
ma większe szanse przeżyć 
zabiegi zbioru plonu. 

W odniesieniu do kuku-
rydzy zbieranej na ziarno, 
to w momencie zbioru plo-
nu większość gąsienic jest 
już ukryta w kolebkach 
w dolnych, a czasem i pod-
ziemnych (nasada szyjki 
korzeniowej) częściach ło-
dyg. Niewielka tylko część 
może znajdować się we-
wnątrz rdzenia kolby lub 
w jej zdrewniałej nasadzie. 
Dla potrzeb jak najdokład-
niejszego rozdrobnienia frag-
mentów tkanek pobieranych 
do wnętrza kombajnu zaleca 
się, aby w miejscu wylotu 
resztek zamocować dodat-
kowy rozdrabniacz. Pozwala 
on pociąć większe fragmen-
ty łodyg i rdzeni, co mecha-
nicznie zniszczy te gąsienice, 
które znajdowały się w po-
branym materiale roślinnym. 

Ponieważ omacnica pro-
sowianka jest szkodnikiem 
doskonale dostosowanym do 
przeżycia w roślinach grubo-
łodygowych, stąd też w celu 
zwiększenia jej śmiertelności 
wewnątrz słomy kukurydzia-
nej zaleca się po zbiorze plonu 
zastosowanie na ściernisko 
rozdrabniaczy resztek. Jest to 
jeden z najważniejszych za-
biegów pozwalających ogra-
niczyć liczebność populacji 
szkodnika w kolejnym roku, 
w tym w 100% ekologiczny. 

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. nadzw. 

Instytut Ochrony Roślin – PIB 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie

Dobór odmiany mniej podatnej na uszkodzenia pozwala ograni-
czyć szkodliwość omacnicy (P. Bereś)

Miejsce zimowania gąsienicy - zaczopowana kolebka (P. Bereś)

Omacnica prosowianka jest wyzwaniem dla producentów 
kukurydzy, nie tylko zwyczajnej, ale przede wszystkim cukrowej, 
którą w szczególności preferuje jako źródło pożywienia.
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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

Jak wysoce jest to skuteczne 
działanie pokazują badania 
IOR–PIB TSD w Rzeszo-
wie wykonane w ostatnich 
latach. W badaniach tych 
oceniono skuteczność me-
chanicznego zwalczania gą-
sienic omacnicy za pomocą 
trzech maszyn: glebogryzarki 
(20 noży tnących) oraz dwóch 
mulczerów, z których jeden 
miał 12, a drugi 32 młotki 
bijakowe. Na podstawie oce-
ny przeżywalności szkodni-
ka wykazano, że stosowane 
głównie w mniejszych go-
spodarstwach glebogryzar-
ki były w stanie zniszczyć 
do 25–28% zimujących 
gąsienic omacnicy. Lepszą 
skutecznością wykazał się 
mulczer z 12 młotkami bi-
jakowymi, który zwalczał do 
40–47% gąsienic. Najlepsze 
jednak rezultaty uzyskano 
przy mulczerze z 32 młotka-
mi, który zwalczał do 68–
73% gąsienic.

Zabiegi mechaniczne 
są tym skuteczniejsze, im 
mniej gąsienic zeszło na zi-
mowanie zbyt blisko gleby 
(lub w części podziemne ro-
ślin), gdzie bijaki rozdrab-
niające nie są w stanie do 
nich dotrzeć. Rozdrabnianie 
resztek powinno być wręcz 
podstawowym działaniem, 
wykonywanym co roku, dla 
tych wszystkich, którzy mają 
problem z omacnicą proso-
wianką. Problemem jest jed-
nak to, że jeżeli na jednym 
polu wykona się staranne 
rozdrabnianie słomy, a na 
stanowiskach sąsiednich już 
nie, to niestety ale zabieg na 
niewiele się zda, zważywszy 
na przeloty motyli z miejsc 
zimowania na nowe tereny. 

W tym miejscu należy tak-
że wspomnieć o pewnym za-
grożeniu jakim jest zalecanie 
rolnikom (niezgodnie z obo-
wiązującym prawem), aby na 
resztki pożniwne stosowali 

insektycydy o gazowym, 
kontaktowym i żołądkowym 
oddziaływaniu, których za-
daniem ma być zwalczenie 
omacnicy przygotowanej do 
zimowania. Ponieważ nie ma 
żadnego preparatu zareje-
strowanego do tego celu, 
jest to zatem działanie nie-
legalne, które z chwilą wy-
krycia przez PIORiN będzie 
ukarane mandatem. Ponadto 
zabiegi takie są zagrożeniem 
dla bioróżnorodności śro-
dowiska, gdyż w resztkach 
materii organicznej po zbio-
rze plonu pojawia się wiele 
organizmów pożytecznych, 
a zwłaszcza chrząszcze 
biegaczowate i kusakowa-
te, które giną wskutek tak 
nieroztropnego działania. 
Warto także wspomnieć, 
że IOR-PIB w Rzeszowie 
wykonał badania spraw-
dzające, jak duża popula-
cja omacnicy prosowianki 
ginie na skutek takich za-
biegów chemicznych, stoso-
wanych na nierozdrobnione 
dokładnie resztki pożniwne. 
Okazuje się, że jedynie do 
50% gąsienic zamkniętych 
w kolebkach była narażona 
na owadobójcze oddziaływa-
nie preparatów o szerokim 
spektrum oddziaływania – 
nie ginęły owady zamknięte 
w kolebkach i otoczone przę-
dzą, a także te znajdujące się 
w podziemnych częściach 
łodyg. Mając na uwadze tro-
skę o środowisko nie należy 
stosować się do tego typu 
zaleceń, nawet jeżeli wydają 
się one na pierwszy rzut oka 
sensowne i technicznie pro-
ste do wykonania. W takim 
przypadku chodzi jedynie 
o sprzedaż środków che-
micznych, niezgodnie z ich 
pierwotnym przeznaczeniem 
(żaden nie ma w etykiecie 
stosownego zapisu o użyciu 
w kukurydzy). Gdy postęp 
badań naukowych pozwoli 

na zarejestrowanie prepa-
ratów czy to biologicznych 
czy chemicznych do zwal-
czania zimującej omacnicy 
prosowianki, wówczas takie 
informacje będą podawane 
w oficjalnych zaleceniach.  

Po zbiorach plonu i wyko-
naniu rozdrabniania resztek 
zaleca się przyoranie mate-
rii organicznej jeszcze przed 
nastaniem zimy. Co coraz 
większej liczbie pól zanim 
wykona się orkę stosuje się 
albo nawóz azotowy albo 
wapno, a ostatnio dodatkowo 
także preparaty mikrobiolo-
giczne, których zadaniem 
jest przyspieszenie procesu 
mineralizacji resztek. Orka 
ma na celu przykrycie słomy 
glebą, co przyspiesza procesy 
jej rozkładu. Głębokość orki 
należy dobrać do typu gleby, 
tak aby nie dopuścić do pro-
cesu gnicia materii organicz-
nej w procesie beztlenowym. 
Wiosną zaleca się wykonanie 
talerzowania, które dotnie te 
fragmenty słomy, które nie 
uległy rozpadowi, co pozwa-
la jednocześnie mechanicz-
nie uszkodzić znajdujące się 
w nich gąsienice omacnicy. 
Znając zdolności omacnicy 
do zimowania tuż nad lub 
nawet pod ziemią, stąd też 
również w systemach bezor-
kowych zaleca się aby obok 
mulczerów stosowanych je-
sienią również użyć wiosną 
brony talerzowej.

Okres jesieni to także 
czas, kiedy planuje się za-
siewy na kolejny rok. Jeże-
li gospodarstwo dysponuje 
możliwościami, to zaleca się 
zaplanować wysiew kuku-
rydzy w zmianowaniu, co 
pozwoli ograniczyć naloty 
i szkodliwość omacnicy pro-
sowianki. Stosując jednak 
zmianowanie trzeba pamię-
tać o izolacji przestrzennej tj. 
aby nowa uprawa nie znajdo-
wała się tuż obok ścierniska 

pokukurydzianego skąd będą 
wylatywały wiosną motyle.

Bardzo ważną czynno-
ścią pozwalającą ograniczyć 
szkodliwość omacnicy w ko-
lejnym roku jest dobieranie 
do uprawy odmian kuku-
rydzy mniej podatnych na 
tego szkodnika. Jesień jest 
doskonałą okazją do tego, 
aby zapoznać się z ofertą 
handlową firm hodowlanych, 
gdyż w tym czasie w kraju 
odbywają się liczne dni pól, 
podczas, których prezento-
wane są kolekcje odmiano-
we. Wizytując takie miejsca 
można zobaczyć jak w kon-
kretnych warunkach gle-
bowo-klimatycznych radzi 

sobie dana odmiana, w tym 
w jakim stopniu została opa-
nowana przez agrofagi. Trze-
ba jednak sprawdzać, czy nie 
zastosowano jakichkolwiek 
zabiegów chemicznego bądź 
biologicznego zwalczania 

chorób i szkodników na po-
letkach demonstracyjnych, 
gdyż w takim przypadku 
nie da się sprawdzić pełnej 
podatności odmian na orga-
nizmy szkodliwe.

Omacnica prosowianka (P. Bereś) Omacnica w łodydze kukurydzy (P. Bereś) Rozdrabnianie resztek ogranicza liczbę zimujących gąsienic 
(fot. Ireneusz Leśny)

Słabo rozdrobnione resztki słomy sprzyjają przeżyciu gąsienic 
(P. Bereś)
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Folia do sianokiszonki 
Ampolfarm

Pakowanie plonów jest 
integralną częścią pracy 
przy produkcji paszy o naj-
lepszych wartościach od-
żywczych, co przekłada się 
w konsekwencji na przyrost 
masy u bydła i zwiększoną 
mleczność u krów. Firma 
Ampol-Merol wie, “jak 
dobrze zapakować plony”. 
Folia do sianokiszonki Am-
polfarm pozwala utrzymać 
właściwą temperaturę dla 
procesu zakwaszania, po-
nieważ chroni przed czyn-
nikami atmosferycznymi 
i promieniami UV.

Ampolfarm daje gwa-
rancję wytrzymałości 
i odporności na przebi-
cia i wszelkiego rodzaju 
rozdarcia.

Bardzo ważne jest, aby 
podczas pakowania ograni-
czyć straty materiału, ułatwi 
to przenoszenie, transporto-
wanie i składowanie plonów.

Wymiary: 500mm x 

1800m, 750mm x 1500m; 
Grubość: 25µm; Licz-
ba warstw: 5, Kolor: bia-
ły; Metoda produkcji: 

BLOWN - rozdmuch; Ma-
teriał: mLLDPE

Źródło: Ampol-Merol
Opracował: Roman Barszcz

Jak dobrze zapakować plony?

Informacja o nowym 
produkcie dla bydła

Firma De Heus wprowa-
dziła na rynek nowy pro-
dukt Bestermine Drożdże 
– mieszankę mineralną 
z  wysoko skoncentrowa-
ną dawką żywych drożdży, 
dla zapewnienia efektywnej 
i bezpiecznej pracy żwacza, 
poprawy strawności włókna 
oraz wzrostu produkcji mle-
ka. Bestermine Drożdże wy-
różnia wysoka jakość oraz 
niski koszt dzienny dawko-
wania produktu. 

Bestermine Drożdże, 
poza drożdżami, zawie-
ra sorbent trwale wiążą-
cy mykotoksyny obecne  
w kiszonkach. Po połącze-
niu z nimi jest wydalany. 
W ten sposób usuwane są 
toksyny przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ryzyka obcią-
żenia wątroby i problemów 
rozrodczych. 

Żywe drożdże (Saccharo-
myces cerevisae) aktywne 

metabolicznie redukują 
ilość kwasu mlekowego  
w żwaczu, ograniczając 
zagrożenie wystąpienia 
kwasicy żwaczowej. Jed-
nocześnie wspomagają mi-
kroflorę żwacza, w efekcie 
czego następuje lepsze wy-
korzystanie masy organicz-
nej dawki.

Bestermine Drożdże 
stymuluje namnażanie się 
bakterii żwacza, zapew-
niając jego prawidłową  
i bezpieczną  pracę. Wspo-
maga proces trawien-
ny włókna. Ma również 
działanie detoksykujące  
i usuwające toksyny oraz 
metabolity drożdży pleśnio-
wych. W efekcie zwiększa 
wydajność mleczną oraz po-
prawia wykorzystanie paszy. 

Prosta nazwa, efektyw-
ne działanie i niski koszt 
dziennego dawkowania 
to coś co charakteryzuje 

produkt, zapewniając ho-
dowcy oczekiwane korzy-
ści i stanowiąc uzupełnienie 
żywienia krów mlecznych 
w okresie laktacji i ostatniej 
fazie zasuszenia.

Zalecane dawkowanie 
Bestermine Drożdże to 
100 g/krowę/dzień.

Źródłó: De Heus
Opracowała: 

Jolanta Malinowska-Kłos 

Bestermine Drożdże – dla efektywnej pracy żwacza i 
wzrostu produkcji mleka 

Zakiszamy ziarno kukurydzy

Do omłotu nadaje się 
to, które zawiera około 
38% wody, jednak w więk-
szości przypadków zbiera 
się ziarno zawierające oko-
ło 30% wody. Tylko w latach 
wyjątkowo suchych zawar-
tość wody w ziarnie kuku-
rydzy może być znacznie 
niższa, to jest w granicach 
18-25%. Niezależnie od za-
wartości wody zebrane ziarno 
jest zbyt wilgotne, aby nada-
wało się do przechowywania 
bez żadnych zabiegów kon-
serwujących. Woda w nim 
zawarta sprzyja rozwojowi 
bakterii i pleśni i powoduje 
jego psucie. Wilgotne ziarno 
kukurydzy, złożone w maga-
zynie, już po upływie 24 go-
dzin może nie nadawać się 
na paszę. Stąd istnieje bez-
względna konieczność prawie 
natychmiastowego suszenia 
lub zakiszania.

Dlaczego kiszone 
ziarno?

Przez wiele lat podstawo-
wym sposobem konserwacji 
ziarna kukurydzy było jego 
suszenie. Aby można było je 
prawidłowo przechowywać, 
zwartość wody podczas su-
szenia powinna spaść do 
około 12%. Jednak suszenie 
ziarna jest zabiegiem ener-
gochłonnym i tym samym 
kosztownym. Wysokie koszty 
suszenia, stanowiące nawet 
40% bezpośrednich kosztów 
produkcji, powodują, że ki-
szenie jest konkurencyjnym 
sposobem przechowywania 
ziarna kukurydzy. Dzięki 
możliwości zakiszania wil-
gotnego ziarna można przy-
spieszyć zbiór kukurydzy oraz 
zmniejszyć nakłady związa-
ne z konserwacją. Koszty ki-
szenia są 4-5 razy niższe niż 

suszenia. Ponadto wyniki 
badań wskazują, że kisze-
nie poprawia wykorzystanie 
składników pokarmowych 
w przewodzie pokarmowym 
zwierząt. 

Przygotowanie ziarna 
do zakiszenia

Ziarno kukurydzy przezna-
czone do zakiszenia powinno 
zawierać około 65% suchej 
masy. Kiszenie zbyt wilgot-
nego ziarna (zawartość suchej 
masy poniżej 60%) sprzyja 
intensywnej fermentacji 
i znacznym stratom energii. 
Dodatkowo, w trakcie roz-
drabniania takiego ziarna na 
gniotownikach obserwuje się 
oklejanie walców zgniatają-
cych. Koniczność ich czysz-
czenia wymusza przerwy 
w pracy, a tym samym obniża 
się wydajność gniotowników. 

Z kolei zbyt wysoka zawar-
tość suchej masy w ziarnie 
(powyżej 75%) powoduje, 
że źle się ono ubija, przez co 
trudniej usunąć z niego po-
wietrze i łatwiej ulega ono 
zagrzewaniu i pleśnieniu. Im 
wyższa zawartość suchej masy 
w ziarnie tym wolniej prze-
biegają procesy fermentacji 
i wolniejszy jest spadek pH. 
Zbyt duża zawartość suchej 
masy to ryzyko rozwoju grzy-
bów i pleśni oraz pojawienia 
się w zakiszonej masie mi-
kotoksyn. W takiej sytuacji 
wskazane jest dokładniejsze 
rozdrobnienie ziarna i stoso-
wanie dodatków ułatwiających 
proces kiszenia. 

By ułatwić zakiszanie ziar-
no powinno być gniecione 
lub śrutowane. Śrutowanie 
jest odpowiednim sposo-
bem przygotowania kiszonki 
z ziarna kukurydzy dla trzody 

chlewnej, gdyż poprawia 
wykorzystanie składników 
pokarmowych przez zwie-
rzęta. Natomiast dla bydła 
najbardziej uzasadnione jest 
gniecenie ziarna przed zaki-
szaniem. Jest ono wówczas 
wolniej rozkładane w żwa-
czu, co powoduje, że duża 
część skrobi dostaje się do 
jelita cienkiego i tam zostaje 
strawiona. Przyczynia się to 
do lepszego wykorzystania 
energii przez zwierzęta.

Nie należy zakiszać całe-
go ziarna, gdyż procesy fer-
mentacyjne przebiegają słabo, 
a powietrze pomiędzy ziar-
niakami sprzyja rozwojowi 
pleśni.

Zebrane ziarno kukurydzy 
musi być poddane proceso-
wi konserwowania w ciągu 
12 godzin od zbioru w przy-
padku ciepłej, słonecznej po-
gody, a najpóźniej w ciągu 

24 godzin, gdy jest chłodniej. 
W większych gospodarstwach 
ziarno może być zakiszane 
w silosach lub w rękawach 
foliowych, w mniejszych 
w big-bagach. 

Dodatki kiszonkarskie 

Wilgotne ziarno kukurydzy zakisza 
się łatwo. Niestety podczas skarmiania 
kiszonki, przede wszystkim w okresie 
letnim, jest ona podatna na rozkład 
tlenowy. Podczas wtórnej fermentacji 
zawsze wydziela się duża ilość ciepła, 
co sprzyja rozwojowi niepożądanych 
mikroorganizmów. Dlatego do zaki-
szanego ziarna zaleca się dodawać 
konserwanty (bakteryjne, bakteryj-
no-chemiczne lub chemiczne), które 
pozwalają wyprodukować kiszonki 
o bardzo dobrej jakości, odporności 
na rozkład tlenowy, a jednocześnie 
bezpiecznej dla zwierząt. 

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy

W warunkach klimatycznych naszego kraju kukurydza jest 
jedynym zbożem, którego ziarno zbiera się wilgotne.
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Na co zwrócić uwagę 
przy produkcji kiszonki 
z całych roślin kukurydzy

Kiszonka z całych roślin 
kukurydzy jest podstawową 
paszą objętościową stosowa-
ną w żywieniu bydła. Ho-
dowcy wykorzystują różne 
technologie jej produkcji, 
zawsze jednak należy zwra-
cać uwagę te same newral-
giczne momenty podczas 
zbioru i zakiszania, bowiem 
popełnione wówczas błędy 
skutkują obniżeniem jakości 
i przydatności żywieniowej 
kiszonki.

Nie śpiesz się ze 
zbiorem

Kukurydza jest rośliną 
wyjątkową, gdyż w miarę 
dojrzewania, koncentracja 
włókna surowego w suchej 
masie całej rośliny zmniej-
sza się z 28 do około 18%, co 
związane jest ze wzrostem 
udziału ziarna w całej masie 
roślinnej. Dlatego kukury-
dza na kiszonkę powinna 
być zbierana przy dojrza-
łości woskowej, gdy ziarno 
jest już w pełni ukształto-
wane (wypełnione skrobią), 
a pozostałe części wegeta-
tywne rośliny nie są jeszcze 
zbyt mocno „zdrewniałe”. 
Zawartość suchej masy 
w całej roślinie wynosi 30-
35%. Najprostszym sposo-
bem wyznaczenia terminu 
zbioru kukurydzy jest ob-
serwacja linii mlecznej na 
ziarnie. Jeśli znajduje się ona 
w połowie długości ziarnia-
ka, wówczas zawartość su-
chej masy w całej roślinie 
wynosi około 28%, jeśli zaś 
w 1/3 ziarniaka licząc od 
podstawy to 35%. Należy 
pamiętać, że w normalnych 
warunkach pogodowych za-
wartość suchej masy w całej 
roślinie kukurydzy wzra-
sta dziennie o 0,5%, zaś 
przy pogodzie słonecznej 
o 0,75%. 

Nie kosić 
zbyt wysoko

Przy zbiorze kukurydzy 
na kiszonkę heder maszyny 
zbierającej powinien znajdo-
wać się 15 – 20 cm nad zie-
mią. Taka wysokość cięcia 
pozwala w pełni wykorzy-
stać potencjał plonotwórczy 
tej rośliny, a jednocześnie 
zapewnia doskonały suro-
wiec do produkcji kiszonki 
dla wysokowydajnych zwie-
rząt. Równocześnie pozwala 
uniknąć zabrudzenia zie-
lonki ziemią i porażenia 
grzybami, zapewnia więc 
odpowiedni status higie-
niczny kiszonki.

Wyższe koszenie kuku-
rydzy nie ma uzasadnienia 
ekonomicznego. Podniesie-
nie aparatu tnącego siecz-
karni o 30 cm powoduje, że 
z każdego hektara uprawy 
wyprodukuje się o 425 kg 
mleka mniej. A to już zna-
cząca ilość złotówek, któ-
rą hodowca traci. Ponadto 
pozostawione wyższe 
ściernisko wymaga sta-
rannego i energochłonne-
go rozdrobnienia. 

Dokładnie pociąć
Kukurydzę powinno się 

ciąć na sieczkę o długo-
ści 0,8 – 2,0 cm. Im wyż-
sza jest zawartość suchej 
masy w zbieranej zielonce 
tym cięcie powinno być 
krótsze, by wyeliminować 
trudności z dokładnym 
ubiciem zakiszanej masy 
w silosie. Bardzo istotne 
jest rozdrobnienie ziarnia-
ka. Nieuszkodzony ziarniak 
przechodzi przez przewód 
pokarmowy i wydalany jest 
w kale i zwierzę nie wyko-
rzystują 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, 
aby mógł być wykorzystany, 
powinien być zgnieciony. 
Rozdrobnienia ziarniaka do-
konują nie noże sieczkarni, 
lecz dokładnie wyregulo-
wane, sprawne i niestarte 
walce maszyny do zbioru. 

Dodać konserwant
Kukurydza kisi się łatwo, 

a szczelnie zamkniętą ki-
szonkę można przechowy-
wać długo bez większych 
strat. Problem pojawia się 
jednak z chwilą rozpoczęcia 
jej wybierania, szczególnie 
w okresie letnim. W wyniku 
dostępu powietrza następu-
je rozwój drożdży i pleśni, 
co prowadzi do wzrostu 
temperatury i podwyższe-
nia pH kiszonki. W konse-
kwencji tego namnażają się 
bakterie kwasu masłowego 
i dochodzi do wtórnej fer-
mentacji. Aby zapobiec temu 
niekorzystnemu zjawisku 
konieczny jest w trakcie 
produkcji kiszonki doda-
tek konserwanta.

Kiszonka gotowa do 
skarmiania

Po 6 tygodniach kiszonka 
gotowa jest do skarmiania. 
Ze względu na powolny roz-
kład skrobi kukurydzianej 
w żwaczu, kiszonka z całych 
roślin jest cennym źródłem 
energii dla przeżuwaczy. 
W żywieniu wysokowy-
dajnego bydła mleczne-
go, w dwóch pierwszych 
fazach laktacji, powinna 
ona stanowić 2/3 dawki 
pasz objętościowych. 

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy
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