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Spotkanie z ministrem

Minister zapowiedział zacie-
śnianie współpracy z organiza-
cjami rolniczymi i podkreślił, że 
Krajowa Rada Izb Rolniczych 
jest najważniejszą organiza-
cją reprezentującą wszystkich 

rolników i jedyną, która ma pra-
wo wypowiadać się w imieniu 
wszystkich rolników. Podkreślił, 
że chciałby, aby wspólna pra-
ca MRiRW oraz izb rolniczych 
opierała się na roboczych spotka-
niach z pracownikami MRiRW, 
którzy są ekspertami w danej 
dziedzinie.

Jan Krzysztof Ardanowski 
poinformował przedstawicieli 
KRIR uczestniczących w spotka-
niu o tym, że ma przygotowany 
plan działań na rzecz poprawy 
funkcjonowania polskiego 
rolnictwa.

Minister podkreślił, że na-
dal będzie starał się o wsparcie 
publiczne, zarówno ze środków 
unijnych, jak i krajowych. Jednak 
powinno być ono jedynie uzupeł-
nieniem dochodów rolniczych.

W przygotowanym przez mi-
nistra planie działań ważne miej-
sce zajmuje także przetwórstwo 
i jego współistnienie z produk-
cją rolną. Minister przyznał, że 
zna liczne problemy rolników 
związane z współpracą z firmami 
przetwórczymi i też będzie sta-
rał się te kwestie rozwiązywać.

Minister zobligował KRIR 

do współpracy w ramach akcji 
informacyjnych dotyczących 
zwalczania ASF. Podkreślił, że 
to także na barkach organizacji 
rolniczych spoczywa chociażby 
obowiązek prostowania niepraw-
dziwych informacji pojawiają-
cych się w mediach, na temat 
produkcji przetworów mięsnych 
z wykorzystaniem mięsa z tere-
nów zagrożonych ASF.

Szef resortu rolnictwa poinfor-
mował także, że będzie zabiegał 
– wspólnie z ministrem rolnictwa 
Litwy – o zgodę Komisji Eu-
ropejskiej na zmianę w kwestii 

wykorzystywania do produkcji 
żywności mięsa zdrowych świń 
z terenów objętych restrykcjami 
w związku z zagrożeniem ASF.

Minister podkreślił, że prace 
nad zwalczaniem ASF w Polsce 
będą także polegały na większej 
współpracy z kołami łowieckimi 
i to będzie się starał wypracować.

Podczas dyskusji poruszo-
ny został także problem suszy, 
z którą borykają się rolnicy. Jan 
Krzysztof Ardanowski podkre-
ślił, że podstawą do wypłaty ja-
kichkolwiek odszkodowań będzie 
oszacowanie strat i o to rolnicy 

musza bezwzględnie zadbać.
Minister poinformował, że 

trwają prace nad nowym sys-
temem szacowania strat w rol-
nictwie. Będzie on w głównej 
mierze oparty na zdjęciach sa-
telitarnych, ograniczając wizyty 
komisji szacujących straty w go-
spodarstwach jedynie do sytuacji 
szczególnie skomplikowanych. 

W kontekście strat spowo-
dowanych niekorzystnymi zja-
wiskami pogodowymi minister 
zwrócił uwagę na konieczność 
upowszechnienia ubezpieczeń 
rolniczych. 

Źródło: KRIR

9 lipca 2018 r. w resorcie rolnictwa Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim.
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Doskonałe nasiona do 
siewu z AGRO SEED

Proponujemy Państwu 
nowoczesne odmiany, wy-
hodowane przez węgierskich 
Hodowców, prowadzących 
wieloletnie doświadczenia 
i prace hodowlane w wielu 
rejonach Europy. Prace ho-
dowlane ukierunkowane na 
uzyskanie najlepszych cech, 
na różne kierunki użytkowa-
nia, zakończone rejestracją 
wielu odmian o przeznacze-
niu od typowo ziarnowych, 
super oddających wodę, bar-
dzo wczesnych (TK 175, Dor-
ka MGT, GS 180), które przy 
opóźnionym siewie, lub 
w warunkach Polski północ-
nej z powodzeniem mogą być 
uprawiane na kiszonkę, czy 
z przeznaczeniem na ziarno 
lub kiszonkę /TK 195, Ida 
MGT, GS 210, GS 240, TK 
260, Sarolta/, do odmia-
ny przeznaczonej typowo 
na biogaz lub kiszonkę /
TK 202/.

Odmiany posiadają wy-
soką tolerancję na stres 
chłodów wiosennych, co 
zostało potwierdzone w wa-
runkach trudnej wiosny 
2017 roku poprzez bardzo 
dobre wschody i wigor, oraz 
widoczny brak blokowania 
funkcji życiowych rozwi-
jających się roślin - rośliny 
zielone, o dobrym wigorze 
i wzroście. Odmiany te wy-
kazują tolerancję na okre-
sowe susze, a ich liczba 

FAO dostosowana jest do 
warunków klimatyczno - 
glebowych Polski.

Doświadczalnictwo od-
mian, prowadzone w wie-
lu krajach - Litwa, Rosja, 
Białoruś, Węgry, Słowacja, 
Ukraina, zakończone zosta-
ły efektem rejestracji ofi-
cjalnej w katalogu odmian.

W Polsce w doświadcze-
niach odmianowych osią-
gały wyniki na poziomie 
najlepszych odmian.

Najważniejszą cechą jest 
strona ekonomiczna - ge-
netycznie uwarunkowany 
zalecany wysiew do 70 - 
75 tysięcy nasion na 1 hektar 

przy uprawie na ziarno i do 
75 - 78 tysięcy przy upra-
wie na kiszonkę, pozwala 
zaoszczędzić 15 - 20% przy 
zakupie nasion do siewu.

Przystępna cena, w od-
niesieniu do jakości, wysoki 
plon, niska wilgotność i bar-
dzo dobra jakość produktu 
zbieranego z pola, to dodat-
kowe walory ekonomiczne 
naszych odmian.

 Materiały:
Jerzy Malec

tel. +48 501 510 196 
+48 512 656 424

www.agroseed.pl  
mail: biuro@agroseed.pl

AGRO SEED Sp. z o.o.
32-080 Brzezie ul. Źródlana 19

Węgierska genetyka – polska produkcja.

Jerzy Malec z pucharem Raportu Rolnego

Kredyt klęskowy 
w Banku BGŻ BNP

Trwająca susza może 
odbić się niekorzystnie na 
dochodach gospodarstw 
rolnych. Rolnicy, którzy 
znajdą się w trudnej sytu-
acji finansowej, mogą sko-
rzystać z preferencyjnego 
kredytu klęskowego Banku 
BGŻ BNP Paribas. Wysokie 
temperatury oraz brak opa-
dów w maju i w pierwszej 
połowie czerwca sprawiły, 
że tegoroczne zbiory zbóż, 
owoców i warzyw mogą być 
nie tylko niższe niż przed ro-
kiem, ale zebrane plony mogą 
okazać się gorszej jakości. 
To z kolei może przełożyć 
się na niższe ceny w skupie 
lub ograniczenie możliwości 
eksportowych. 

Jak wynika z danych zgro-
madzonych przez Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa w Puławach, 
suszą zostały dotknięte 
w szczególności uprawy zbóż 
jarych – głównie jęczmienia 
i żyta, a także warzyw grun-
towych – w szczególności 
kapusty, kalafiora, brokuła, 
sałaty, kalarepy, rzodkwi, se-
lera, czosnku, pora i papryki. 
W tym okresie suszę noto-
wano w 13 województwach, 
1437 gminach, czyli na ponad 
40 proc. powierzchni wszyst-
kich gruntów ornych.[1] 

- Szacujemy, że plony 
mniejsze o 10 proc. mogą 
przełożyć się na około 35-pro-
centowy spadek dochodów 
w małych gospodarstwach 
(do 10 ha) oraz 25-procen-
towy w większych. Z kolei 

spadek plonów o 30 proc. 
mógłby doprowadzić wręcz 
do braku opłacalności pro-
dukcji w gospodarstwach do 
10 ha – mówi Maciej Piskor-
ski, dyrektor Departamentu 
Produktów Agro w Banku 
BGŻ BNP Paribas. 

Znaczne obniżenie do-
chodów może skutkować 
koniecznością zewnętrz-
nego wsparcia finansowe-
go gospodarstwa. Rolnicy 
mogą w tym celu skorzystać 
z preferencyjnego kredytu 
klęskowego, oferowanego 
przez Bank BGŻ BNP Pari-
bas. Tego typu finansowanie 
jest znacznie korzystniejsze 
niż inne kredyty, głównie ze 
względu na wsparcie finan-
sowe, jakiego przy spłacie 
pożyczki udziela Agencja 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. 

Kredyt klęskowy przezna-
czony jest na wznowienie 
produkcji w gospodarstwach 
rolnych. Aby z niego skorzy-
stać, trzeba przede wszystkim 
oszacować straty. Co istotne, 
ten proces musi zostać za-
kończony przed zebraniem 
plonu głównego. Dlatego rol-
nicy muszą jak najszybciej 
zgłosić ten fakt w Urzędzie 
Gminy. Następnie wojewodo-
wie powołają komisje, które 
oszacują poniesione szkody. 
Protokół z ich oszacowania 
jest niezbędny przy składaniu 
wniosku do Banku o udzie-
lenie kredytu na preferen-
cyjnych warunkach. 

Finansowanie z dopłatą 

może uzyskać każdy rol-
nik, który nie pobiera (ani 
nie ma przyznanej) emery-
tury bądź renty. Pomoc fi-
nansowa – na maksymalnie 
4 lata od czasu wystąpienia 
szkody - zostanie udzielona 
w ciągu roku od momentu 
powstania protokołu strat. 
Kwota udzielonego kredy-
tu nie może natomiast prze-
kroczyć wysokości szkód, 
oszacowanych przez komisję. 

Kredyt oprocentowany jest 
według zmiennej stopy WI-
BOR 3M i marży 2,48 p.p., 
przy czym kredytobiorca płaci 
odsetki w wysokości 2,1 proc. 
(jeżeli w dniu wystąpienia 
szkód, co najmniej 50 proc. 
powierzchni upraw rolnych 
lub 50 proc. pogłowia zwie-
rząt było ubezpieczonych) lub 
3,15 proc. (w przypadku braku 
ubezpieczenia). W pozostałej 
części, odsetki regulowane są 
przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegóły dotyczące wa-
runków udzielania kredytu 
klęskowego w Banku BGŻ 
BNP Paribas można zna-
leźć na stronie internetowej 
Banku: https://www.bgzbnp-
paribas.pl/rolnicy/kredyty/
kredyt-linia-k02

 [1] Instytut Uprawy Nawo-
żenia i Gleboznawstwa w Pu-
ławach, Komunikat odnośnie 
wystąpienia warunków suszy 
w Polsce, http://www.susza.
iung.pulawy.pl/komentarz/

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos 

Bank BGŻ BNP Paribas wspiera kredytem rolników, 
którzy ucierpieli na skutek suszy.

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y
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Wykład nt. „Proces kiszenia kukurydzy”
 /sala wykładowa PODR/
- dr hab. Zbigniew Podkówka prof. UTP w  Bydgoszczy 

Prezentacja 84 odmian kukurydzy
 na poletkach demonstracyjnych

Prezentacja odmian kukurydzy

 na poletkach demonstracyjnych

zapraszamy

 /sala wykładowa PODR/

- dr hab. Zbigniew Podkówka prof. UTP w  Bydgoszczy 

Lubań k. Kościerzyn

13 września 2016 r. 
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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul.Tadeusza Maderskiego 3 

83-422 Nowy Barkoczyn

DZIEŃ KUKURYDZY
Lubań k. Kościerzyny
11 września 2018 r.  

00godz. 10

W programie

Prezentacja ofert  firm

Prezentacja odmian kukurydzy

 na poletkach demonstracyjnych

Wykład: 
  

ZAPRASZAMY FIRMY DO UDZIAŁU 

Organizacja i kontakt:

 tel. 58 326 39 00, fax. 58 309 09 45

www. podr.pl

e-mail: m.aniola@podr.pl, tel. 797 010 613

- dr Marcin Gołębiewski, SGGW 

R E K L A M A

Sposoby suszenia i przechowywania 
ziarna kukurydzy

W Polsce kukurydza na 
ziarno jest uprawiana na 
powierzchni około 610 ty-
sięcy hektarów (średnia po-
wierzchnia według danych 
GUS za lata 2012-2017). 
Średnie plony w tym okre-
sie wyniosły około 70 dt/
ha, a zbiory 4174 tysięcy ton 
(z wyłączeniem roku 2015).

Pomimo okresowej suszy, 
podobnych zbiorów można 
oczekiwać w bieżącym roku. 
Opady atmosferyczne pod 
koniec czerwca i w lipcu 
poprawiły znacząco stan 
kukurydzy, za wyjątkiem 
upraw położonych na gle-
bach słabszych, które moc-
no podeschły. Wegetacja 
jest przyśpieszona o około 
2 tygodnie. Zbiory będą też 
przyspieszone i rozpoczną 
się już w połowie września.

Ziarno kukurydzy w wa-
runkach klimatycznych Pol-
ski zawiera w czasie zbioru 
średnio około 30% wody. 
Wymaga natychmiastowego 
dosuszania do około 14% za-
wartości wody, gdyż przy ta-
kim poziomie wilgotności 
może być przechowywane 
przez dłuższy okres czasu. 
Ziarno niedosuszone, na-
tychmiast po zbiorze ulega 
zepsuciu wskutek działalno-
ści drobnoustrojów – bakte-
rii i grzybów. Zbiory ziarna 
musza więc być dostosowane 
do możliwości jego suszenia.

Proces suszenia ziarna ku-
kurydzy jest bardzo kosz-
towny i pochłania ponad 
30 % całkowitych kosztów 
produkcji kukurydzy na ziar-
no. Koszty suszenia z roku 
na rok wzrastają. Koszt wy-
suszenia usługowo jednej 

tony kukurydzy o wilgot-
ności 20% wynosi oko-
ło 50 zł, przy wilgotności 
30% - 105 zł, a dla kukury-
dzy o zawartości wody na 
poziomie 35% -120 zł. Przy 
plonie 14 ton ziarna kuku-
rydzy z hektara i wilgotno-
ści 30% na suszenie trzeba 
wydać około 1500 zł. Koszt 
suszenia jest uzależniony od 
nośników energii. Najczęściej 
stosowanymi nośnikami jest 
olej opałowy i gaz. Ponadto 
stosuje się inne nośniki ener-
gii jak miał węglowy, słomę, 
pelety. Jednak ich stosowanie 
wymaga zakupu specjalnych 
kotłów do spalania.

W gospodarstwach wy-
sokotowarowych stosuje się 
bardzo wydajne suszarnie, 
które umożliwiaj wysusze-
nie do kilkudziesięciu ton na 
dobę. Stosowane są również 
suszarnie przewoźne, które 
jednak wymagają dostępu 
do energii elektrycznej do 
napędu wentylatorów.

Na obniżenie kosztów zna-
cząco wpływa zastosowanie 
metody dwuetapowego pro-
cesu suszenia. W pierwszym 
etapie ziarno suszy się wy-
soką temperaturą, do obni-
żenia wilgotności do 17%. 
Dalsze obniżenie wilgotności 
przy zastosowaniu wysokiej 
temperatury wymagałoby 
wysokich nakładów ener-
gii. Dlatego też dalszy etap 
dosuszania ziarna polega na 
składowaniu gorącego ziar-
na w innym zbiorniku i jego 
przewietrzaniu i schładzaniu 
zimnym powietrzem przez 
5 - 10 godzin. Zimne powie-
trze pochłania temperaturę 
i usuwa wilgoć z rozgrzanego 

ziarna. Umożliwia obniże-
nie jego wilgotności do 
14% i dalsze przechowywa-
nie do momentu sprzedaży. 
Suszenie dwuetapowe wią-
że się z dodatkowymi kosz-
tami na zakup zestawu do 
suszenia niskotemperatu-
rowego suszenia i chłodze-
nia ziarna. Jednak jest to 
inwestycja opłacalna, gdyż 
pozwala na obniżenie ener-
gii aż o 40% w porównaniu 
z suszeniem wysokotempe-
raturowym.

Poza obniżeniem kosztów 
suszenia, są tez inne korzyści 
ze stosowania dwuetapowego 
suszenia ziarna kukurydzy. 
W porównaniu do suszenia 
wysokotemperaturowego ule-
ga zmniejszeniu ilość pęknię-
tych ziarniaków, zmniejsza 
się łamliwość okrywy ziar-
niaków. Ziarno zachowuje 
naturalny kolor i połysk (nie 
ulega zmatowieniu).

Przechowywanie ziarna 
wymaga jego ustawicznej 
kontroli i ochrony przed 
zawilgoceniem.

Najlepsze do przechowy-
wania są silosy z aktywną 
wentylacją i urządzeniami 
pomiarowymi parametrów 
ziarna. Można też przecho-
wywać ziarno w magazynach 
płaskich pod warunkiem za-
pewnienia możliwości jego 
przewietrzania. Przed przy-
stąpieniem do przechowywa-
nia ziarna silosy i magazyny 
płaskie trzeba przygotować 
poprzez ich gazowanie w celu 
pozbawienia szkodników 
magazynowych.

Alternatywą do suszenia 
ziarna może być jego konser-
wacja na mokro. Szczególnie, 
gdy ziarno jest wykorzysty-
wane jako pasza we własnym 
gospodarstwie lub jako suro-
wiec do produkcji bioetanolu. 
W procesie konserwacji ziar-
na na mokro wykorzystuje się 
technologię rękawów folio-
wych do których surowiec 
jest wtłaczany przy pomocy 
pras silosujących. Stosunko-
wo niskie obecnie ceny rę-
kawów foliowych sprawiają, 

że zakiszanie w nich ziar-
na jest znacznie tańsze niż 
w silosach przejazdowych, 
biorąc pod uwagę koszt wy-
budowania nowych obiektów. 
Proces zakiszania przebiega 
w warunkach beztlenowych. 
Ziarno kukurydzy, po jego 
zgnieceniu, dobrze ubite, kisi 
się szybko i bez strat.

Zagęszczenie surowca 
w rękawach wynosi od 
600 do 1100 kg/ m3. Bar-
dzo dobrze zakiszają się 
w rękawach foliowych rów-
nież odkoszulkowane i roz-
drobnione kolby kukurydzy 
(ziarno + rdzenie). Uzy-
skana w ten sposób pasza 
po zakiszeniu nosi nazwę 
CCM (corn cob mix). Jest 
ona szczególnie przydatna 
w żywieniu trzody chlewnej. 
Zaleca się również kiszenie 

sieczki z kolb z liśćmi okry-
wowymi, zebranych w peł-
nej dojrzałości. Uzyskana 
kiszonka jest paszą o naj-
wyższej koncentracji energii 
i służy do żywienia zwierząt 
przeżuwających.

W rękawach foliowych  
(foto) może być konserwo-
wane całe, nie rozdrobnione 
ziarno kukurydzy. Mamy 
wówczas do czynienia z pro-
cesem samokonserwacji 
(inertacji). Proces ten polega 
na tym, że tlen wypełniający 
przestrzenie między ziar-
nami jest zużywany i za-
stąpiony przez dwutlenek 
węgla, który pełni funkcję 
konserwanta ziarna. W po-
równaniu do kosztów su-
szenia, usługa pakowania 
w rękaw foliowy jednej 
tony ziarna kukurydzy na 

potrzeby gorzelni, niezależ-
nie od wilgotności kosztuje 
około 19-25 zł. Zgniecenie 
i spakowanie w rękaw mo-
krego ziarna, czy to ku-
kurydzy czy innych zbóż, 
wynosi około 35-45 zł/t. 
Powyższe ceny obejmują 
kompleksową usługę wraz 
z kosztem rękawa foliowego.

Zbiory ziarna kukurydzy musza być dostosowane do możliwości jego suszenia.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików
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Sprzęt do zbioru kukurydzy na kiszonkę

Aby zapewnić ciągłość 
pracy sieczkarni zbierają-
cej, do transportu surowca 
kiszonkarskiego powinny 
być wykorzystywane przy-
czepy objętościowe, co jest 
też warunkiem sprawnego 
napełniania silosu lub for-
mowania pryzmy.

Sieczkarnie zbierające
W mniejszych gospodar-

stwach do zbioru kukury-
dzy na kiszonkę można 
wykorzystywać sieczkar-
nie zawieszane, które są 
maszynami jednorzędo-
wymi o przepustowości 
do około 30 t/h. Zapotrze-
bowanie mocy dla tych 
maszyn wynosi powyżej 
30 KM i w sezonie agro-
technicznym można nimi 
zebrać plon z powierzchni 
do około 20 ha. Zaletami 
są niska cena, dobra jakość 
pracy oraz możliwość zbioru 
kukurydzy sianej przy do-
wolnej szerokości między-
rzędzi (nie mniej niż 40 cm).

Kolejna grupa maszyn, to 
sieczkarnie zaczepiane, któ-
re mogą zbierać dwa lub trzy 
rzędy jednocześnie i osią-
gać przepustowość do około 
60 t/h przy zapotrzebowaniu 
mocy od 90 do 150 KM. Wy-
korzystywane mogą być do 
zbioru kukurydzy w więk-
szych gospodarstwach. Ma-
szynami tymi można zebrać 
kukurydzę z powierzchni 
do 40-60 ha w sezonie. 
Możliwość agregatowania 
maszyny z podbieraczem 
pozwala wykorzystywać ją 
też do zbioru zielonek prze-
więdniętych lub słomy, co 

wydłuża czas użytkowania 
w roku a tym samym wpły-
wa na obniżenie kosztów 
eksploatacji.

Sieczkarnie samojezdne 
są maszynami wydajnymi 
o szerokim zakresie reali-
zowanych funkcji. Moc 
zainstalowanych silników 
w aktualnie produkowanych 
samojezdnych sieczkar-
niach zbierających wynosi 
od około 300 KM do po-
nad 1000 KM co zapewnia 
osiąganie bardzo wysokich 
wydajności w granicach od 
70 do ponad 300 t/h. Tym 
samym są przeznaczone 
do zbioru ziemiopłodów 
w dużych gospodarstwach. 
Jednak ich duża zwrotność 
pozwala je wykorzystywać 
również na małych po-
wierzchniach, toteż są po-
wszechnie eksploatowane 
w firmach świadczących 
usługi dla mniejszych go-
spodarstw. Pełne wykorzy-
stanie ich wydajności jest 
możliwe tylko przy dobrej 
organizacji pracy transportu 
i zagospodarowania zbie-
ranego plonu. W krajowej 
ofercie sprzedaży są dostęp-
ne samojezdne sieczkarnie 
zbierające następujących 
firm: Claas, John Deere, 
Krone, New Holland, Fendt 
oraz firmy Rostselmash 
z Rostowa nad Donem.

Transport surowca 
kiszonkarskiego

Wysoka wydajność samo-
jezdnych sieczkarni zbie-
rających wymaga bardzo 
dobrej organizacji pracy 
transportu odbierającego 

od sieczkarni rozdrobniony 
surowiec oraz jego konser-
wacji. Wykorzystywanie do 
transportu zestawów o ma-
łej pojemności i ładowno-
ści znacznie utrudnia jego 
organizację z powodu zbyt 
dużej ich liczby. W związ-
ku z tym, z sieczkarniami 
jednorzędowymi powin-
ny współpracować środki 
transportu o ładowności 
około 3 - 4 ton, a z maszy-
nami 2, 3 rzędowymi o ła-
downości około 4 - 6 ton. 
Natomiast od sieczkarni sa-
mojezdnych rozdrobniony 
surowiec powinny odbierać 
środki transportowe o ła-
downości nie mniejszej niż 
7 ton. W praktyce napełnia-
nie powszechnie stosowanej 
przyczepy technologicznej 
T088 przez sieczkarnię 
6 rzędową o wydajności 
około 100 t/h trwa niespełna 
5 minut. Jednocześnie ze-
stawy do transportu sieczki 
powinny posiadać ażuro-
wą górną część przedniej 
burty, w celu umożliwienia 
traktorzyście kontrolowa-
nia stopnia wypełnienia 
przestrzeni ładunkowej, co 
znacznie ułatwia prowadze-
nie zestawu obok sieczkarni. 
W przypadku maksymalne-
go wypełnienia przestrzeni 
ładunkowej w tylnej części 
przyczepy, operator wie, 
w którym momencie ma 
chwilowo zwolnić prędkość 
jazdy, by dalsze napełnianie 

miało miejsce w części pu-
stej. Przy zbiorze zielonek 
sieczkarniami o wydajno-
ściach przekraczających 
100 t/h korzystnym dla do-
brej organizacji pracy jest 
stosowanie zestawów o ła-
downości od 10 do 16 ton. 
Wówczas liczba współpra-
cujących środków transpor-
tu z jedną sieczkarnią nie 
powinna być większa niż 
4 (maksymalnie 5 przy od-
ległości transportu powyżej 
1,5 km). Dlatego też, wraz 
ze wzrostem wydajność 
sieczkarni, powinna też 
rosnąć ładowność środków 
transportu w celu spełnie-
nia powyższego warunku, 
ponieważ zbyt duża liczba 
zestawów transportowych 
utrudnia prace przy napeł-
nianiu i zakiszaniu zielonki 
w silosie. Obecnie odbiór 
sieczki z kukurydzy od wy-
dajnych sieczkarni samo-
jezdnych jest realizowany 
przyczepami silosowymi 
o pojemnościach rzędu 
40 – 55 m3.

Zagospodarowanie 
surowca 
kiszonkarskiego

Do ugniatania należy 
wykorzystywać najcięższe 
ciągniki występujące w go-
spodarstwie z napędem na 
4 koła lub ładowarki tele-
skopowe. Ugniatający cią-
gnik powinien poruszać się 

wolno (z prędkością około 
4 - 5 km/h), gdyż zapewnia 
to dobre wypieranie powie-
trza z surowca, oraz szybsze 
i lepsze jego ubijanie (osią-
gane zagęszczenie powinno 
wynosić około 650 kg/m3). 
Jeżeli warstwa ma średnią 
grubość wynoszącą około 
40 cm, to trzeba przezna-
czyć około 2 minut na ubicie 
1 tony sieczki. Ugniatają-
cych ciągników nie należy 
wyposażać w koła bliźnia-
cze, gdyż nacisk jednost-
kowy jest wtedy mniejszy, 
i tym samym uzyskujemy 
gorsze efekty w zagęszcza-
niu. W przypadku zbioru 
częściowo suchych roślin, 
po przymrozkach lub w wa-
runkach posusznych ciągnik 
ugniatający należy obcią-
żyć dodatkowym balastem 
w celu uzyskania lepszego 
zagęszczenia zakiszanego 
surowca. Zakiszany su-
rowiec powinien być roz-
garniany i ugniatany w taki 
sposób, aby od strony wjaz-
du zestawu transportowego 
tworzył łagodną pochyłość. 
Rozładunek poprzez wjazd 
na zakiszaną masę aczkol-
wiek powszechnie stoso-
wany, nie jest zalecany 
ze względu na niebezpie-
czeństwo zanieczyszczenia 
składowanej masy ziemią 
gromadzoną na protektorach 
kół środków transportowych 
i ciągników. Bardziej racjo-
nalnym będzie rozładunek 

zestawów transportowych 
bezpośrednio przed silo-
sem lub pryzmą na betono-
wą płytę lub powierzchnię 
wyłożoną słomą. Przemiesz-
czanie zakiszanej masy na 
pryzmie, w głąb silosu lub 
w kierunku ściany oporowej 
(przy napełnianiu silosów 
czołowych) może być reali-
zowane przy wykorzystaniu 
ładowarek samojezdnych lub 
ładowaczy czołowych nabu-
dowanych na ciągnikach. 
W miarę napełniania silosu, 
ciągnik lub ładowarka pod-
czas przemieszczania zaki-
szanej masy jednocześnie 
również ją ugniata.

Zakiszanie w rękawie 
foliowym

W ostatnich latach 
w kraju rozpowszechnia 
się zakiszanie kukurydzy 
z wykorzystaniem specjal-
nych pras silosowych napeł-
niających rękawy foliowe. 
Taki sposób konserwacji jest 
racjonalny w każdym go-
spodarstwie, dysponującym 
surowcem kukurydzianym 
z powierzchni przynajmniej 
1 hektara.

Na rynku krajowym są 
dostępne maszyny o róż-
nej wydajności i różnych 
średnicach rękawów, co 
daje możliwość wyboru 
prasy napełniającej do po-
trzeb różnej wielkości go-
spodarstw. Według danych 
firmy AG-Bag, zakup urzą-
dzeń do produkcji kiszonki 
tą metodą jest już opłacalny 
przy zakiszaniu ok. 3 tys. 
ton zielonki rocznie. Nato-
miast gospodarstwom za-
kiszających mniejsze ilości 
pasz zaleca się eksploatację 
zespołową lub korzystanie 
z usług.

Sprawne wykonanie zbioru kukurydzy na kiszonkę jest bezpośrednio związane 
z dobrym zorganizowaniem pracy.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań
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Kisimy ziarno 
kukurydzy

Od momentu pojawienia 
się czarnej plamki ziarniak 
już nie rośnie, gdyż odcię-
ty zostaje do niego dopływ 
wody i substancji odżyw-
czych z rośliny. Wilgotność 
ziarniaka oscyluje na pozio-
mie 30 – 35%. Czarna plam-
ka na ziarniaku tworzy się 
po około 60 dniach od roz-
poczęcia wiechowania ku-
kurydzy. By trafnie określić 
to stadium należy odłamać 
ziarniak od osadki, a następ-
nie delikatnie zdjąć jego 
osłonkę. Wówczas powinna 
się nam ukazać u podstawy 
ziarniaka czarna warstwa. 
Najwcześniej pojawia się 
ona w ziarniakach znajdu-
jących się na czubku kolby 
a następnie w coraz niżej 
usytuowanych ziarniakach.

Optymalnym terminem 
rozpoczęcia zbioru kuku-
rydzy na ziarno są mniej 
więcej 2 tygodnie po stwier-
dzeniu tego stadium.

Obserwuje się różnice 
przy osiąganiu stadium 
dojrzałości do zbioru w za-
leżności od typu ziarna. 
W ziarniakach typu flint doj-
rzewanie i oddawanie wody 
zachodzi wolniej niż w ziar-
niakach typu dent. Dlatego 
wilgotność ziarna typu flint 
jest o 2 do 3% wyższa niż 
dent. Na szybkość osiąga-
nia dojrzałości do zbioru 
wpływa również grubość 
osadki kolbowej. Im jest ona 
grubsza tym proces zacho-
dzi wolniej.

W warunkach klimatycz-
nych naszego kraju kukury-
dza jest jedynym zbożem, 
którego ziarno bezpośrednio 
po zbiorze nie nadaje się do 
przechowywania. Wysoka 
zawartość wody w ziar-
nie wymusza konieczność 
poddania go konserwacji 
poprzez suszenie lub kisze-
nie. Pierwsza z metod jest 
bardzo kosztowna. Lepiej 
więc zakisić wilgotne ziarno 
kukurydzy, uzyskując przy 
niższych nakładach paszę 

również dobrej jakości. Ze-
brane ziarno powinno być 
poddane procesowi konser-
wowania w ciągu 12 godzin 
od zbioru gdy jest ciepła, 
słoneczna pogoda, a naj-
później w ciągu 24 godzin, 
gdy na dworze jest chłod-
niej. Najlepiej, gdy ziarno 
kukurydzy jest zakiszane 
bezpośrednio z kombajnu.

Technologia zakiszania 
ziarna kukurydzy jest bar-
dzo prosta. Rozdrobnione 
ziarno należy dokładnie 
ubić i szczelnie okryć, by 
zabezpieczyć przed dostę-
pem powietrza.

Nie należy zakiszać całe-
go ziarna, gdyż wtedy pro-
cesy fermentacji przebiegają 
wolno, a powietrze zgroma-
dzone pomiędzy ziarniaka-
mi sprzyja rozwojowi pleśni. 
Chcąc zapewnić prawidłowy 
przebieg fermentacji ziarno 
przed zakiszeniem powinno 
być rozdrobnione (gniecione 
lub śrutowane), gdyż ułatwia 
to dokładne jego ubicie i za-
pewnia dostęp bakterii do 
zakiszanego surowca. Po-
winno przyjąć się zasadę, że 
wraz ze wzrostem wilgotno-
ści ziarna rozmiar zakisza-
nych cząstek powinien być 
większy. Ziarno dla trzody 
chlewnej należy śrutować, 
gdyż wówczas ułatwiamy 
trawienie składników po-
karmowych. Natomiast dla 
bydła zaleca się gniecenie, 
gdyż ziarno jest wtedy wol-
niej rozkładane w żwaczu, 
co powoduje, że duża część 
skrobi dostaje się do jelita 
cienkiego i tam zostaje 
strawiona. Przyczynia się 
to do lepszego wykorzysta-
nia energii przez zwierzęta.

Chcąc zapewnić prawidło-
wy przebieg procesu zaki-
szania optymalna zawartość 
wody w ziarnie kukurydzy 
powinna wynosić 25 – 35%. 
Zakiszanie zbyt wilgotnego 
ziarna (o wilgotności powy-
żej 40%) powoduje inten-
sywny przebieg fermentacji, 

co prowadzi do dużych strat 
składników pokarmowych. 
Natomiast przy zakiszaniu 
zbyt suchego ziarna (o wil-
gotności poniżej 25%) ob-
serwuje się niedostateczne 
ugniecenie materiału, wsku-
tek czego niemożliwe jest 
stworzenie warunków bez-
tlenowych, co sprzyja roz-
wojowi niepożądanej flory 
bakteryjnej i grzybów ple-
śniowych. Dlatego w tym 
przypadku konieczne staje 
się zastosowanie dodatków, 
które wpływają korzystnie 
nie tylko na jakość kiszonki, 
ale również zwiększają jej 
stabilność podczas wybie-
rania i skarmiania. Stosując 
dodatki mikrobiologiczne, 
należy wybierać takie, któ-
re skutecznie działają w ni-
skich temperaturach, gdyż 
zakiszanie ziarna kukury-
dzy często odbywa się gdy 
temperatura spada poniżej 
100C. Preparaty powinny 
oprócz bakterii kwasu mle-
kowego zawierać także inne 
szczepy bakterii np. produ-
kujące kwas propionowy. 
Podstawowym warunkiem 
prawidłowego ich działania 
jest aplikacja odpowiedniej 
dawki oraz równomierne 
rozprowadzenie w zaki-
szanym surowcu roślinnym.

Po 4 tygodniach zaki-
szane ziarno kukurydzy 
nadaje się do skarmiania. 
Kiszone ziarno kukury-
dzy, ze względu na większą 
strawność skrobi w jelicie 
cienkim, cechuje się wyż-
szą wartością energetycz-
ną w porównaniu z ziarnem 
wysuszonym. Umożliwia to 
uzyskanie wyższej produk-
cji od zwierząt.

Pojawienie się u nasady ziarniaka tzw. czarnej 
plamki oznacza osiągnięcie przez niego dojrzałości 
fizjologicznej (omłotowej).

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy

R E K L A M A
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Susza w kukurydzy a zagrożenie 
roślin przez choroby i szkodniki

W porównaniu do ubiegłe-
go sezonu wegetacyjnego, 
w którym wielkim zasko-
czeniem był powrót zimy 
w kwietniu, wydawało się że 
obecny rok -będzie spokoj-
niejszy w ekstremalne zja-
wiska pogodowe. Stało się 
niestety inaczej – od maja 
w wielu regionach kraju 
narastał problem z suszą, 
który dopiero w drugiej po-
łowie lipca został częściowo 

zażegnany przez nadejście 
opadów deszczu. Nieste-
ty, brak wody w większo-
ści przypadków przypadł 
w okresie w którym wystę-
puje krytyczne zapotrze-
bowanie w tą życiodajną 
substancję, stąd też będzie 
to miało swoje odzwier-
ciedlenie w plonowaniu-
kukurydzy. W związku ze 
zróżnicowaną kondycją ro-
ślin kukurydzy na obszarze 

kraju, wynikającą z poja-
wienia się suszy, wielu pro-
ducentów tej rośliny zadaje 
sobie pytanie jak będzie 
wyglądało zagrożenia ze 
strony najważniejszych 
agrofagów. Obserwując 
stan upraw w kraju można 
stwierdzić, że są plantacje 
silnie dotknięte przez su-
szę na których rośliny mają 
do 1,5 metra wysokości 
(lub mniej) i już przestały 

rosnąć, jak również uprawy 
o zróżnicowanym stopniu 
uszkodzenia wegetatywnych 
i generatywnych organów. 
Obok wymienionych są 
również i takie zasiewy, 
gdzie rośliny są w dobrej 
kondycji, dzięki lokalnym 
opadom deszczu.

Rozpatrując wpływ suszy 
na stopień podatności kuku-
rydzy na choroby grzybowe 
bądź szkodniki należy mieć 

na uwadze, że wiele zależy 
od tego jak długo niedobór 
wody oddziaływał na roślinę 
uprawną oraz mikroorgani-
zmy i fitofagi ją zasiedlające, 
w tym w jakim okresie się 
to działo (lub dzieje nadal) 
oraz jak wyglądało stanowi-
sko pod kątem fitosanitar-
nym na etapie siewu roślin 
(jak było zasobne w materiał 
infekcyjny oraz stadia zi-
mujące szkodników). Wiele 

zależy również od tego czy 
doszło do uszkodzenia tka-
nek roślinnych wskutek 
przedłużającej się suszy, 
które już nie mogą zostać 
zregenerowane.

Większość patogenów do 
infekcji roślin potrzebuje 
wody, bez względu na to 
czy jest to opad deszczu, 
rosa, czy też wyższa wil-
gotność powietrza. Gdy tej 

Rok 2018 bez wątpienia zapisze się na kartach historii z powodu 
warunków pogodowych z jakimi musieli zmierzyć się rolnicy.

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

IOR – PIB, 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie 
Polski Związek Producentów 

Kukurydzy w Poznaniu

Przepis na dobrą kiszonkę z kukurydzy
Wysoka zawartość łatwo 

strawnych węglowodanów, 
a niska włókna surowego, 
brak substancji anty ży-
wieniowych, łatwość kon-
serwacji oraz wysokie plony 
zadecydowały, że kukurydza 
stała się podstawową paszą 
objętościową w żywieniu 
wysoko wydajnych krów 
mlecznych i szybko rosnące-
go bydła opasowego. W wie-
lu gospodarstwach kiszonka 
z całych roślin kukurydzy 
stanowi często 2/3 dawki 
pasz objętościowych. Pod-
stawowym celem hodowcy 
powinno więc być wyprodu-
kowanie dużej ilości kiszon-
ki, chętnie pobieranej przez 
zwierzęta, o maksymalnej 
koncentracji energii, gdyż 
od tego zależą wyniki pro-
dukcyjne. Oto podstawowe 
zasady, by ten cel osiągnąć.

Nie spieszyć się ze 
zbiorem

Wartość pokarmowa ku-
kurydzy, w przeciwieństwie 
do innych roślin, wzrasta 
w trakcie wegetacji. Po-
nieważ ziarno wypełnia 
się skrobią, wzrasta więc 
udział tego łatwo strawne-
go składnika w masie całej 
rośliny. Dlatego kukurydzę 

na kiszonkę z całych roślin 
powinno zbierać się w doj-
rzałości woskowej ziarna, 
gdy zawartość suchej masy 
w surowcu przeznaczonym 
do zakiszania wynosi od 
30 do 35%. Najprostszym 
sposobem określenia wła-
ściwego terminu zbioru jest 
obserwacja linii mlecznej na 
ziarnie. W tym celu należy 
przełamać kolbę w połowie. 
Gdy linia ta znajduje się 
w połowie ziarniaka można 
przyjąć, że zawartość suchej 
masy w całej roślinie wyno-
si około 28%. Gdy znajduje 
się ona w 1/3 od podstawy 
ziarniaka to zawartość suchej 
masy kształtuje się na pozio-
mie 35%. Pod koniec wege-
tacji kukurydzy zawartość 
suchej masy w całej roślinie 
w normalnych warunkach 
pogodowych zwiększa się 
o 0,5% dziennie, a przy bar-
dzo ciepłej pogodzie o 0,75%.

Nie kosić 
zbyt wysoko

Kukurydzę przeznaczoną 
do zakiszania powinno kosić 
się 15 – 20 cm nad ziemią. 
Taka wysokość zbioru po-
zwala w pełni wykorzystać 
jej potencjał plonotwórczy, 
a jednocześnie dostarczyć 

doskonały surowiec do 
produkcji kiszonki dla wy-
sokowydajnych zwierząt. 
Cięcie na takiej wysokości 
pozwala uniknąć zabrudze-
nia zielonki ziemią i pora-
żenia grzybami, zapewnia 
więc odpowiedni status hi-
gieniczny kiszonki.

Podnosząc wysokość ko-
szenia kukurydzy otrzymuje 
się kiszonkę o wyższej war-
tości energetycznej. Stano-
wi ona doskonałą pasze dla 
krów w I i II fazie laktacji. 
Jednak dla krów pod ko-
niec laktacji, zasuszonych 
i jałówek jest to pasza zbyt 
energetyczna, co może powo-
dować zbytnie otłuszczenie 
zwierząt. Dlatego uważam, 
że kukurydzę powinno się 
kosić na „normalnej” wy-
sokości, a niedobór energii 
w dawce pokarmowej dla 
najwydajniejszych krów 
uzupełnić kiszonym ziar-
nem kukurydzy.

Wyższe koszenie kuku-
rydzy nie ma również uza-
sadnienia ekonomicznego. 
Podnosząc heder maszyny 
zbierającej z każdego hektara 
uprawy tej rośliny wyprodu-
kujemy o blisko 200 kg mle-
ka mniej. A to już znacząca 
ilość złotówek, którą rolnik 
utraci. Ponadto pozostawione 

wyższe ściernisko wymaga 
starannego i energochłonne-
go rozdrobnienia.

Dokładnie 
rozdrobnić

Rozdrobnienie zakisza-
nego surowca ma wpływ 
na jakość wyprodukowa-
nej kiszonki i strawność 
składników pokarmowych. 
Im drobniej pocięta jest za-
kiszana zielonka, tym łatwiej 
ją dokładnie ubić i stworzyć 
optymalne warunki do prze-
biegu fermentacji mlekowej.

Aby skrobia zawarta 
w ziarnie kukurydzy była 
wykorzystana ziarniak 
musi być rozdrobniony. 
Nienaruszony przechodzi 
przez przewód pokarmo-
wy i wydalany jest w kale, 
a zwierzę nie ma możliwo-
ści wykorzystania zawar-
tych w nim składników 
pokarmowych. Dla wyso-
kowydajnych zwierząt nie 
wystarcza już jedynie naru-
szenie ziarna, co zadowalało 
nas jeszcze kilka lat temu. 
Obecnie ziarniak aby mógł 
być wykorzystany powinien 
być zgnieciony. Rozdrob-
nienia ziarniaka dokonują 
nie noże sieczkarni, lecz 
dokładnie wyregulowane, 

sprawne i niestarte walce 
maszyny do zbioru. Ku-
kurydzę należy więc ciąć 
na sieczkę o długości 8 – 
10 mm, a odstęp pomiędzy 
walcami powinien wynosić 
2 – 3 mm.

Dodać konserwant
Kukurydza należy do 

surowców łatwo kiszących 
się, dlatego wyprodukowa-
nie kiszonki bardzo dobrej 
jakości nie nastręcza kło-
potów. Problem pojawia się 
jednak z chwilą rozpoczęcia 
jej wybierania, szczególnie 
w okresie letnim. Dostęp 
powietrza wywołuje rozwój 
drożdży i pleśni, co prowa-
dzi do wzrostu temperatury 
i podwyższenia pH kiszon-
ki. Namnażają się wówczas 
bakterie kwasu masłowego 
i dochodzi do wtórnej fer-
mentacji. Aby zapobiec temu 
niekorzystnemu zjawisku 
konieczny jest, w trakcie 
produkcji kiszonki, doda-
tek konserwanta.

Szczelnie okryć
Zwożona zielonka po-

winna być rozrzucana 
równomiernymi warstwa-
mi i natychmiast ubijana. 

Po zakończeniu formowania 
pryzmy lub napełniania silo-
su należy je od razu szczel-
nie okryć folią, by zapobiec 
wnikaniu powietrza i wody 
opadowej do kiszonki. Fo-
lia powinna być obciążona, 
wówczas zakiszana masa 
prawidłowo osiada.

Dbać o porządek
Po 6 tygodniach kiszonkę 

można przeznaczyć do skar-
miania. Folię odkrywamy 
tylko z takiej ilości kiszonki 
jaką będziemy wybierać jed-
norazowo. Ściana kiszonki 
powinna być pionowa, by jej 
kontakt z powietrzem był jak 
najmniejszy. Jednorazowo 
powinno się wybierać tylko 
tyle kiszonki, ile przeznacza 
się na bieżące potrzeby. Po 
zakończonym wybieraniu 
kiszonki należy wszystkie 
pozostałości posprzątać.

Kiszonka z całych roślin stanowi często 2/3 dawki pasz objętościowych.

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy
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wody brakuje wówczas mają 
mniejsze możliwości wnik-
nięcia do tkanek przez natu-
ralne otwory, tym bardziej 
że same rośliny bronią się 
przed nadmierną transpira-
cją zamykając aparaty szpar-
kowe, a także zwiększając 
warstwę wosku. W przypad-
ku szkodników, zwłaszcza 
o kłująco-ssącym aparacie 
gębowym one także prefe-
rują zasiedlanie i żerowanie 
na tych roślinach, które ro-
kują im przeżycie, a więc 
o jak najlepszym turgorze 
komórek. Rośliny o poskrę-
canych liściach (mechanizm 
obronny przed nadmierną 
transpiracją) oraz omdlałe 
nie są atrakcyjne do zasie-
dlania przez szkodniki, poza 
tymi, które już na nich się 
znajdują.

Rośliny w trakcie trwania 
suszy zazwyczaj nie są silnie 
opanowywane przez pato-
geny grzybowe. Z tego tak-
że powodu jeżeli w okresie 
niedoboru wody trwa uwal-
nianie zarodników z miejsc 
zimowania (gleba, resztki 
pożniwne, niektóre chwasty) 
to wówczas trafiają one na 
gorsze warunki do infekcji, 
co sprzyja poprawie zdro-
wotności roślin. Jest to nie-
stety zdrowotność pozorna, 
gdyż w tym czasie rośliny 
kukurydzy są w silnym stre-
sie termiczno-wilgotnościo-
wym, który ma negatywny 
wpływ na ich dalszy rozwój. 
Z taką zdrowotnością można 
obecnie spotkać się na wie-
lu plantacjach – obserwuje 
się tylko pojedyncze plam-
ki chorobowe wskazujące 
na obecność chorób liści. 
O ile w trakcie trwania su-
szy mikroorganizmy mają 
utrudnioną infekcję, tak po-
prawa warunków wilgotno-
ściowych może ponownie je 
uaktywnić. Jest to związane 

z tym, że większość pato-
genów odpowiedzialnych za 
pojaw chorób nie ogranicza 
się w porażaniu kukurydzy 
tylko do pewnego okresu 
czasu, lecz bytując przez 
cały okres wegetacji na 
stanowisku wyczekują na 
najlepszy moment do opano-
wania roślin. Sprawcy takich 
chorób jak drobnej plami-
stości liści, żółtej plamisto-
ści liści, rdzy kukurydzy, 
fuzariozy kolb, fuzariozy 
łodyg oraz głowni guzowa-
tej (druga i trzecia generacja 
zarodników) z chwilą popra-
wy warunków wilgotnościo-
wych mogą zintensyfikować 
wnikanie do osłabionych 
roślin stanowiąc większe 
zagrożenie niż miałaby to 
miejsce w warunkach pra-
widłowego rozwoju roślin. 
Może również zajść sytuacja 
odwrotna – późny pojaw 
patogenów wskutek suszy 
przy współudziale mniej 
sprzyjających ich rozwo-
jowi warunków w okresie 
sierpnia i września może 
skutkować słabszym pora-
żeniem. Wszystko zależy od 
pogody, a także uszkodzeń 
powodowanych przez szko-
dniki w nadchodzących ty-
godniach. Wyjątkiem może 
być sytuacja, gdy doszło do 
uszkodzenia tkanek wskutek 
utraty turgoru i uszkodzeń 
słonecznych. Z chwilą na-
dejścia opadów deszczu oraz 
utrzymywaniem się wyso-
kich temperatur może dojść 
na takich plantacjach do sil-
nego rozwoju m.in. fuza-
riozy kolb oraz fuzariozy 
łodyg. Ponadto na roślinach 
może lokalnie w większym 
stopniu pojawić się głownia 
kukurydzy o ile stanowisko 
i najbliższa okolica zawie-
rają zarodniki grzyba. Nie 
należy także zapominać 
o powszechnych chorobach 

liści, zwłaszcza żółtej plami-
stości preferującej wysokie 
temperatury, a które mogą 
jeszcze bardziej ograniczyć 
powierzchnię asymilacyj-
ną uszkodzonych przez 
suszę blaszek liściowych. 
Z kolei dalszy brak opadów 
deszczu w okresie sierpnia 
i września może być czynni-
kiem ograniczającym pojaw 
najgroźniejszych chorób tj. 
fuzariozy kolb i fuzariozy 
łodyg, choć wpłynie to rów-
nież negatywnie na samą 
roślinę uprawną. Gdyby 
jednak we wrześniu lub 
październiku załamała się 
pogoda i nadeszły ulewy, to 
problem chorób fuzaryjnych 
może powrócić, gdyż grzyby 
te w sprzyjających warun-
kach w szybkim czasie mogą 
opanowywać tkanki.

Susza ma swój wpływ 
także na szkodniki. Zaob-
serwowano, że w okresach 
niedoboru wody zazwyczaj 
rośliny słabo zasiedlają 
mszyce i wciornastki, nie-
mniej jeżeli zdążyły zało-
żyć liczne kolonie jeszcze 
przed pojawem widocznych 
objawów niedoboru wody 
(więdnięcie liści, zwija-
nie się ich w rurkę) to są 
one istotnym czynnikiem 
zwiększającym zagrożenie. 
Nakłuwając rośliny potęgują 
proces transpiracji, w tym 
zwiększają stres, co może 
mieć konsekwencje w spad-
ku plonu. Należy pamiętać, 
że owady bytujące na rośli-
nach same potrzebują wody 

do przeżycia, stąd też muszą 
ją pobrać z rośliny. Z uwagi 
na to, że susza obserwowana 
była w okresie lotu motyli 
omacnicy prosowianki jest 
duże prawdopodobieństwo, 
że na tych plantacjach na 
których rośliny silnie ucier-
piały wskutek braku wody 
będzie mniej uszkodzeń 
powodowanych przez gą-
sienice tego gatunku. Za-
obserwowano, że samice 
składające jaja starają się 
omijać rośliny o niskim tur-
gorze komórek, a wybierają 
te, które w danym momencie 
najlepiej wyglądają. Może 
to być związane ze zmia-
nami biochemicznymi za-
chodzącymi podczas stresu 
suszy, które owady mogą 
wyczuwać. O tym jednak 
jak wygląda liczba roślin 
zasiedlonych przez omac-
nicę na plantacji można się 
będzie przekonać dopiero 
w sierpniu lub na począt-
ku września, gdyż wówczas 
najlepiej widoczne są ob-
jawy żerowania szkodnika 
w postaci pojawu białych 
trocin.

Susza odbiła swoje pięt-
no także i na chrząszczach 
stonki kukurydzianej, które 
niechętnie żerują na rośli-
nach więdnących. Na takich 
polach mógł zajść (lub nadal 
zachodzi) proces liczniejszej 
migracji owadów na inne 
plantacje kukurydzy, na któ-
rych rośliny mniej ucierpia-
ły, a także na inne uprawy 
dające chrząszczom pokarm 

np. rośliny ogrodnicze lub 
kwitnące chwasty.

Wysokie temperatury 
sprzyjały pojawowi za-
sadniczo nowego szkod-
nika kukurydzy jakim jest 
przędziorek chmielowiec. 
Lokalnie owad ten w okre-
sie lipca opanowywał spory 
odsetek roślin na plantacjach 
w południowej Polsce. Jego 
żerowanie na roślinach bo-
rykających się z niedoborem 
wody potęgowało transpira-
cję. Liście (zwykle od dołu 
rośliny) silnie zasiedlone 
przez pajęczaka przedwcze-
śnie zasychały, co można 
obecnie obserwować. Utrata 
liści jest o tyle ważna, że 
z chwilą poprawy warunków 
wilgotnościowych kukury-
dza będzie słabiej przepro-
wadzała proces fotosyntezy.

Reasumując problem su-
szy w kukurydzy należy 
nadmienić że dotknęła rośli-
ny niemal w połowie okresu 
ich wegetacji. Wpłynęła na 
mniejszą presję ze strony 
chorób i szkodników, ale 
ponieważ większość organi-
zmów szkodliwych zasiedla 
rośliny od lipca, to o dalszej 
sytuacji fitosanitarnej zade-
cydują najbliższe tygodnie, 
tym bardziej, że na większo-
ści obszaru Polski pojawiły 
się długo oczekiwane opady 
deszczu ratujące kondycję 
roślin. Z uwagi na okres 
sierpnia paleta możliwych 
sposobów zapobiegania stra-
tom powodowanym przez 
choroby i szkodniki znaczą-
co spada. Od tego miesiąca 
praktycznie wszystkie dzia-
łania polegają na pośrednim 
zapobieganiu stratom ilo-
ściowym i jakościowym 
w plonie, co związane jest 
głównie z przygotowaniem 
się do terminowego zbioru 
plonu. Mając doświadcze-
nia z 2017 roku, gdy wsku-
tek załamanie się pogody 
ostatnie kombajny zjechały 
z pól w styczniu oraz lu-
tym 2018 roku, nie należy 
wykluczać, że może się coś 
takiego ponownie zdarzyć. 
Pogoda z każdym rokiem 

staje się coraz bardziej nie-
przewidywalna, stąd też 
zasada przezorności jest 
aktualna. Każdy plantator 
kukurydzy chciałby zebrać 
ziarno jak najsuchsze, aby 
nie inwestować w kosztow-
ny proces suszenia, niemniej 
należy starać się zbytnio nie 
przedłużać obecności roślin 
na polu po przekroczeniu 
fazy zbiorczej. Gdyby jed-
nak sytuacja fitosanitarna 
roślin uszkodzonych przez 
suszę zaczynała się pogar-
szać z chwilą nadejścia 
opadów deszczu, zwłaszcza 
pod kątem silnego pojawu 
fuzarioz, należy także wziąć 
pod uwagę możliwość wcze-
śniejszego zbioru plonu ziar-
na. Na etapie zbioru plonu 
kończą się możliwości wpły-
wania na tegoroczne efekty 
produkcyjne, ale już jesienią 
należy wdrożyć działania 
mogące obniżyć zagrożenie 
ze strony chorób i szkod-
ników w kolejnym sezonie 
wegetacyjnym, zwłaszcza 
jeżeli uprawa prowadzona 
będzie w monokulturze. 
Należy ocenić czy wysia-
na w tym roku odmiana 
sprawdziła się pod kątem 
zdrowotności, ale także 
i reakcji na stres niedobo-
ru wody. Warto porównać ją 
do innych odmian własnych, 
a także choćby sąsiadów 
czy kolekcji odmiano-
wych najbliższych miej-
scu zamieszkania. Należy 
także dokładnie rozdrobnić 
resztki pożniwne na których 
mogą znajdować się zarod-
niki grzybów oraz gąsieni-
ce omacnicy prosowianki 
(w tym innych szkodników), 
co zmniejszy zagrożenie 
z ich strony. Pozostawianie 
nierozdrobnionego i nie-
przyoranego ścierniska na 
kolejny rok zwiększa prze-
żywalność wielu gatunków. 
Tam, gdzie to możliwe na-
leży wdrożyć stosowanie 
zmianowania, zwłaszcza 
w kontekście rosnącego 
znaczenia stonki kukury-
dzianej, której rozwojowi 
sprzyjają monokultury.

Widoczne objawy niedoboru wody w kukurydzy (P. Bereś)Poskręcane wskutek suszy rośliny kukurydzy mają na celu 
ograniczyć transpirację (P. Bereś)
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