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Kukurydza i Sorgo  
– produkcja i wykorzystanie

Organizatorem konferen-
cji była Katedra Agronomii 
i Zakład Doświadczalno-
-Dydaktyczny Gorzyń, Uni-
wersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, przy współ-
pracy z Polskim Związkiem 
Producentów Kukurydzy.

Ważnym wydarzeniem 
w trakcie konferencji było 
pożegnanie Prof. dr hab. 
Tadeusza Michalskiego, 
który po 43 latach pracy 
dydaktyczno-naukowej na 

Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Poznaniu, odchodzi 
na emeryturę. Z tej okazji 
okolicznościowy wykład „ 
Prof. dr hab. Tadeusz Mi-
chalski – droga zawodowa, 
a kukurydza”, wygłosił Prof. 
dr hab. Grzegorz Skrzyp-
czak, kierownik Katedry 
Agronomii UPP.

Nakreślił on przebieg 
kariery naukowej Prof. Ta-
deusza Michalskiego, jego 
bogaty dorobek naukowy 

w dziedzinie kształcenia 
kadr dla rolnictwa (pro-
mocja licznych prac ma-
gisterskich i doktorskich), 
oraz na niwie społecznej 
(praca w samorządach 
i organizacjach społecz-
nych oraz producenckich). 
Szczególne osiągnięcia Prof. 
Michalskiego są związane 
z pracami badawczymi nad 
agrotechniką kukurydzy, 
nad propagowaniem jej 
uprawy w licznych arty-
kułach popularno-nauko-
wych, a zwłaszcza jego 
pracy w Polskim Związku 
Producentów Kukurydzy, 
w którym od wielu lat pełni 
funkcję Prezesa.

Wyrazem wysokiej oceny 
dorobku Prof. Michalskie-
go były liczne wystąpienia 
okolicznościowe firm ho-
dowlano-nasiennych, insty-
tucji naukowych i innych 
organizacji oraz osób.

W swoim referacie „Ku-
kurydza, a zrównoważony 
rozwój rolnictwa”, Prof. 
Michalski stwierdził, że 
kukurydza jest obecnie jed-
ną z najważniejszych roślin 
w polskim rolnictwie.

W 2018 roku jej po-
wierzchnia zasiewów wy-
niosła 1.247 tys. ha, co 
stanowiło 11,6% w struk-
turze zasiewów i to daje jej 
trzecie miejsce po pszeni-
cy, tuż za pszenżytem. Jej 
udział w strukturze zasie-
wów będzie wzrastał, gdyż 

ze względu na wydajność 
i wszechstronność zastoso-
wania jest ona niezastąpio-
na w szeregu gospodarstw. 
Właściwie nie ma żadnej 
kultury, która nie wykazu-
jąc negatywnego wpływu 
na parametry jakościowe 
wody, powietrza, gleby, ga-
zów cieplarnianych, bilans 
energii i wskaźniki ekono-
miczne, dostarczałaby tak 
wielostronne produkty jak 
kukurydza.

O przyszłości zintegro-
wanej ochrony kukurydzy 
na podstawie doświadczeń 
francuskiego Instytutu 
ARVALIS mówiła Cle-
mence Alliaga. Jej zda-
niem nieuniknione wydaje 
się zmniejszenie użycia 
środków ochrony roślin, 
rozsądne ich używanie i sto-
sowanie alternatywnych roz-
wiązań. Odpowiedzią jest 
integrowana ochrona upraw. 
W referacie przedstawiono 
wyniki badań w tym zakre-
sie dotyczących zwalczania 
szkodników (na przykładzie 
drutowców i omacnicy 
prosowianki) i chwastów 
w kukurydzy,(poprzez po-
łączenie zabiegów agrotech-
nicznych i herbicydowych) 
oraz chorób w pszenicy.

Nowością jest testowa-
nie robotów do usuwania 
chwastów.

Dlaczego sorgo jest ro-
ślina przyszłości?. Na to 
pytanie w swoim referacie 

starał się odpowiedzieć 
Charlesd-Antoine Courto-
is z Francuskiej Federacji 
Producentów Nasion Ku-
kurydzy i Sorga (Sorghum 
ID). Sorgo to piąte zboże 
na Świecie po kukurydzy, 
pszenicy, ryżu i jęczmieniu. 
Obecnie stanowi 3% świa-
towej produkcji zbóż. Jest 
to podstawowy składnik po-
żywienia w wielu krajach 
afrykańskich i azjatyckich. 
W 2018 roku, łączne spo-
życie przez ludzi wyniosło 
29,3 mln ton, a w żywieniu 
trzody chlewnej, drobiu, by-
dła 22,1 mln ton oraz w pro-
dukcji przemysłowej 6,5 mln 
ton. W żywieniu ludzi jako 
mąka bogata w białko, błon-
nik, przeciwutleniacze, 
żelazo i bez glutenu jest 
używana do wyrobu ciast, 
ciastek, chleba ,płatków, 
makaronów. Ponadto sorgo 
jest używane do produkcji 
alkoholu i piwa.

Zalety produkcji sorga:
• Uprawa wymaga nie-

dużych nakładów i jest 
odporna na choroby 
i szkodniki,

• Ograniczone zapotrzebo-
wanie na wodę,

• Odporność na wysokie 
temperatury,

• Łatwe w uprawie, nie wy-
maga specjalistycznych 
narzędzi,

• Stały postęp genetycz-
ny umożliwia osiągnię-
cie wysokiego poziomu 

produkcji,
• Różnorodne i dobre jako-

ściowo europejskie zasoby 
genetyczne,

• Uprawa jest odpowiedzią 
na zmiany klimatyczne.
Inne wykorzystanie sor-

ga to biomasa do produkcji 
metanu, produkcja barwni-
ków, produkcja materiałów 
do izolacji budynków.

Sorgo ma skład chemicz-
ny podobny do kukurydzy, 
z nieco wyższą zawartością 
białka. W żywieniu drobiu 
jest to najbardziej energe-
tyczne zboże. W przypad-
ku trzody chlewnej sorgo 
dostarcza energię i białko. 
W Hiszpanii u niektórych 
producentów paszy dla 
trzody chlewnej stanowi 
aż 70% składu.

Pasza bez tianin, miko-
toksyn i GMO.

Celem stowarzyszenia 
Sorghum ID jest promo-
cja i rozwój uprawy sorga 
w Europie oraz europejskiej 
genetyki (odmiany i nasien-
nictwo). Skupia 25 członków 

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików

W dniach 22-24 maja 2019 roku, w Dymaczewie Nowym k. Poznania odbyła się 
konferencja naukowa poświęcona różnym aspektom produkcji i wykorzystania 
kukurydzy i sorga.

Prof. Hubert Waligóra, Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji
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Twardy Brexit spowoduje większy kryzys niż rosyjskie embargo

700 tys. gospodarstw 
mlecznych, 12 tys. zakładów 
mleczarskich i 300 tys. 
pracowników mleczarst-
wa w 28 krajach Unii Eu-
ropejskiej odczuje skutki 
twardego Brexitu. Eksperci 
jednoznacznie oceniają, że 
europejski sektor mleczarski 
stoi u progu poważnego 
kryzysu, na który dziś nie 
jesteśmy do końca przygot-
owani. Wiemy natomiast, że 
bezumowne wyjście Wiel-
kiej Brytanii ze struktur 
UE poważnie zakłóci łań-
cuch dostaw, spowoduje 
wzrost cen, a cła obciążą 
konsumentów, importerów 

i eksporterów produktów 
mlecznych.

- Scenariusze i ewentu-
alne propozycje rozwiązań 
tego kryzysu omawiane 
będą przez przedstawicie-
li krajów UE podczas 
17 Międzynarodowego Fo-
rum Mleczarskiego (FSM) 
w Serocku - mówi Agniesz-
ka Maliszewska, organiza-
torka Forum. - Swój udział 
w Forum zapowiedzieli 
przedstawiciele wielu kra-
jów unijnych i spoza UE. 
Nie wiemy, jak dokładnie 
wyglądać będzie umowa, 
ale wiemy, że obawy śro-
dowiska mleczarskiego są 

uzasadnione.
Wielka Brytania w ciągu 

ostatnich 10 lat z eksport-
era stała się importerem 
produktów mleczarskich.  
Brexit oznacza, że tysiące 
ton unijnego surowca będzie 
musiało znaleźć nowe rynki 
zbytu. Jednocześnie Wiel-
ka Brytania będzie musiała 
zwiększyć swoją produk-
cję celem zrównoważenia 
importu.

Głównymi eksporterami 
na rynek brytyjski są dziś 
Irlandia i Francja. Z kolei 
patrząc na brytyjski eksport 
to ok. 91 proc. brytyjskich 
produktów mlecznych tra-
fia na unijny rynek. Te silne 
powiązania handlowe w sy-
tuacji bezumownego wy-
jścia poważnie zachwieją 
sektorem mleka.

Przyszłe warunki handlu 
w Wielkiej Brytanii i UE 
są obecnie negocjowane 
i jeśli Wielka Brytania 
i UE nie osiągną porozu-
mienia handlowego, Zjed-
noczone Królestwo będzie 
musiało przestrzegać taryf 
„Najbardziej preferowanego 

narodu” Światowej Orga-
nizacji Handlu. Zgodnie 
z orzeczeniem WTO średnia 
taryfa dla krajów najbardziej 
uprzywilejowanych, którą 
UE mogłaby objąć mlec-
zarstwo brytyjskie, wynosi 
18,3%, podczas gdy śred-
nia stawka celna w Wielk-
iej Brytanii dla mleczarni 
w UE wynosi 14,2%.

Tw a r d y  B r e x i t 
spowodowałby poważne 
skutk i ekonomiczne 

zarówno po stronie eksport-
erów jak i importerów. Jeśli 
handel krajów UE z Wielką 
Brytanią utrzyma się na 
dotychczasowym poziomie 
szacuje się, że brytyjscy im-
porterzy musieliby  zapłacić 
ponad 2 mld USD cła impor-
towego z UE na produkty 
mleczarskie. Oczywiście 
koszty byłyby także po 
stronie importerów uni-
jnych. Rzecz jasna taka sy-
tuacja najbardziej odbije się 

na portfelach konsumentów.
O ważnych kwestiach 

dla sektora mleczarskiego 
w dniach 4-6 września 
2019 w Serocku rozmawi-
ać będą prezesi spółdziel-
ni z całej UE, politycy, 
ekonomiści, eksperci ryn-
ku mleczarskiego z całego 
świata.
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z całej Europy.
Prof. dr hab. Józef Adam-

czyk z Hodowli Roślin Smo-
lice Sp. z o.o., Grupa IHAR, 
w swoim wystąpieniu mówił 
o krajowej hodowli odmian 
mieszańcowych kukurydzy 
– dorobku i perspektywach.

W dorobku Spółki HR 
Smolice jest 105 odmian wpi-
sanych do Krajowego Reje-
stru do 2019 roku włącznie, 
a w dorobku Spółki Mało-
polska Hodowla Roślin są 
22 odmiany. W IHAR Ra-
dzików wyhodowano 4 od-
miany (prace hodowlane 
zakończono w 2000 roku). 
Kolejne odmiany są w bada-
niach rejestrowych COBO-
RU: 31 wyhodowanych w HR 
Smolice oraz 3 wyhodowa-
ne w MHR. W badaniach 

rejestrowych za granicą jest 
26 odmian z HR Smolice 
i 1 z MHR.

W Polsce odmiany kra-
jowej hodowli maja około 
28% udziału w rynku na-
siennym. Wzrasta zaintereso-
wanie ich uprawą w krajach 
UE, oraz poza Unią, głównie 
w Rosji.

O problematyce za-
chwaszczenia w uprawach 
kukurydzy na Pogórzu Ślą-
skim mówił dr Eugeniusz 
Chwastek. Dynamikę zbio-
rowisk chwastów w uprawie 
kukurydzy cukrowej przed-
stawili Prof. dr hab. Hubert 
Waligóra, dr inż. Robert 
Idziak i mgr inż. Sylwiana 
Nowicka z Katedry Agrono-
mii UP w Poznaniu. W wyni-
ku przeprowadzonych badań 

wyodrębniono chwasty 
o bardzo wysokiej i wysokiej 
częstotliwości występowania 
(5 gatunków) oraz występu-
jące w mniejszym nasileniu 
(18 gatunków).

Wpływem sposobu upra-
wy gleby i nawożenia na 
plonowanie kukurydzy 
zajmowali się dr hab. Piotr 
Szulc i mgr inż. Małgorzata 
Jagła z UP w Poznaniu.

Stwierdzono istotną zależ-
ność plonu od sposobu siewu 
oraz sposobu aplikacji azotu 
i fosforu. Siew w glebę upra-
wianą był wyższy o 1,3 t/
ha w porównaniu z siewem 
bezpośrednim (bez uprawy) 
w ściernisko, a aplikacja rzę-
dowa nawozu (razem z wy-
siewem nasion) powodowała 
zwiększenie plonu o 0,8 t/ha 

w porównaniu z przedsiew-
nym nawożeniu rzutowym. 
Odmiana Drim, typu „stay 
green” , przy nawożeniu rzę-
dowym, plonowała o 1 t/ha 
wyżej niż tradycyjna odmia-
na SY Cooky.

Kolejne dwa referaty 
były poświęcone omacni-
cy prosowiance.

Dr inż. Marcin Baran i mgr 
inż. Kamila Roik omówili 
nasilenie i regionalizację 
omacnicy w latach 2006-
2016. Nasilenie szkodnika 
na terenie kraju wzrasta, 
szczególnie w uprawach 
kukurydzy na ziarno. Naj-
większy procent uszkodzeń 
zanotowano na południu 
kraju, w porównaniu z wo-
jewództwami centralnymi. 
Ekspansja agrofaga postępu-
je w stronę północną, zasie-
dlając w znacznym stopniu 
nowe uprawy kukurydzy. 
Zagrożenie szkodnikiem 
jest determinowane nie tylko 
wzrostem areału kukurydzy. 
Znaczący wpływ mają też 
warunki meteorologiczne, 
zwłaszcza wyższe tempe-
ratury powietrza.

Dr inż. Roman Warzecha, 
wraz z zespołem z IHAR-PIB 

Radzików, we współpracy 
z pracownikami ZDOO 
COBORU w Kawęczynie 
i inż. Tadeuszem Szymańcz-
kiem (Gospodarstwo Rolne 
Skrzelew), przedstawił refe-
rat na temat efektywności 
chemicznej i biologicznej 
ochrony kukurydzy przed 
omacnicą prosowianką.

W 2017 roku stopień 
uszkodzenia roślin w do-
świadczeniach z kukurydzą 
na ziarno był bardzo wyso-
ki, 63% dla odmian z grupy 
średniowczesnej, 77% dla 
odmian z grupy wczesnej 
i aż 93% dla odmian z grupy 
średniopóźnej. W 2018 roku 
uszkodzenia roślin były 
mniejsze: odpowiednio 34%, 
28% i 48% dla poszczegól-
nych grup. W 2017 roku przy 
zastosowaniu chemicznej 
ochrony, procent uszkodzo-
nych kolb wyniósł 6,3%, przy 
biologicznej ochronie 15,9%, 
a przy braku ochrony 20,5%. 
W 2018 roku skuteczna była 
tylko ochrona chemiczna; 
udział uszkodzonych kolb 
wyniósł tylko 3,2%, a przy 
braku ochrony 9,4%.

Prof. dr hab. Paweł Be-
reś z IOR-PIB, przedstawił 

przydatność substancji ak-
tywnej insektycydu Coragen 
200 SC, chlorantranilipro-
lu do zwalczania omacnicy 
prosowianki w uprawach 
kukurydzy, w porównaniu 
z innymi substancjami ak-
tywnymi innych insektycy-
dów. Chlorantranilipropon 
zastosowany w dawkach 
0,125 l/ha i 0,175 l/ha wy-
kazuje dużą przydatność do 
zwalczania omacnicy, zarów-
no przy jedno jak i dwukrot-
nym zastosowaniu w ciągu 
sezonu wegetacyjnego.

Prof. Paweł Bereś i mgr 
Łukasz Siekaniec z IOR-
-PIB, przedstawili mniej 
znane fitofagi, które poja-
wiają się w uprawach ku-
kurydzy. Obok gatunków 
znanych ze swojej szko-
dliwości na kukurydzy, 
pojawiają się inne o lokal-
nym znaczeniu, lub których 
szkodliwości się jeszcze nie 
obserwuje. Jednak, nie jest 
wykluczone, że w dobie 
obecnych zmian klimatycz-
nych, gatunek uznawany za 
nieistotny może zacząć po-
jawiać się licznie, powodu-
jąc poważne uszkodzenia 
roślin.

Prof. Paweł Bereś Prof. Tadeusz MichalskiProf. Józef Adamczyk
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Klęska suszy coraz bliżej?

Podobno sprawa wygląda 
o wiele poważniej niż mo-
głoby się wyda wać. Czy 
tegoroczna susza w Polsce 
to dopiero wstęp do tego, 
co czeka nas w najbliższej 
przyszłości? Czy rzeczy-
wiście grozi nam głód? 
Czy można coś zrobić, by 
tego czarnego scenariusza 
uniknąć?

Niebezpieczne zmiany 
klimatu

Zmiany klimatu są jed-
nym z największych zagro-
żeń. Mają  ogromny wpływ 
na środowisko, a co za tym 
idzie m.in. na uprawę ro-
ślin. Z kolei z uprawą roślin 
i jej plonem wiąże się ilość 
i jakość wyprodukowanej 
żywności. Czy w takim ra-
zie grozi nam głód?

Sądzę, że jest bardziej 
poważne, niż mogłoby się 
nam wyda wać – mówi prof. 
Stanisław Karpiński z Ka-
tedry Genetyki Hodowli 
i Biotechnologii Roślin Wy-
działu Ogrodnictwa, Bio-
technologii i Architektury 
Krajobrazu Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie. – Są ludzie, 
którzy w ogóle nie wierzą 
w zmiany klimatu. Uważają, 
że to jest blef tzw. populi-
stów czy naukowców, któ-
rzy poddają się określonej 
fali czy modzie. A zmiany 
klimatu są faktem. W do-
datku przyśpieszają z każ-
dym rokiem. Wystarczy 
tylko przeanalizować dane 
temperaturowe z ostatnich 
czterech lat, żeby zobaczyć, 
że każdy rok jest coraz cie-
plejszy. I to się dzieje w skali 
globalnej.

Efekt zmian klimatu jest 
wynikiem negatywnej dzia-
łalności człowieka i natury. 
Naukowcy z Solar Observa-
tion Labo ratory wyliczyli, 
że ok. 10-20% zmian klima-
tu zależy bez pośrednio od 
zmiany aktywności Słoń-
ca. Reszta jest dzia łalnością 
człowieka. Te zmiany po-
stępują tak gwałtownie, że 
wzrost temperatury powo-
duje bardzo duże zaburze-
nia cyklów wegetacyjnych, 
a uprawa roślin jest przy-
stosowana do określonych 
warunków. Odmiany zbóż, 

które aktualnie posiadamy, 
nie mają w sobie genów od-
porności na nowe choroby 
spowodowane ocieplaniem 
się klimatu.

Przykładem jest rdza bru-
natna – tłumaczy S. Karpiń-
ski. – Bar dzo niebezpieczna 
choroba pandemiczna. Jeśli 
pojawi się na polu i zainfe-
kuje dwie, trzy rośliny, to 
z uprawy nic nie zostanie. 
Niestety, nie znamy genów 
odporności na tę chorobę. 
Sycylia i południowe Wło-
chy już są zaatakowane. To 
się oczywiście wiąże ze 
zmianami klimatycznymi 
– z pustynnieniem terenów, 
niedoborami wody. Woda 
jest kluczem do produkcji 
żywności – musimy o tym 
pamiętać.

Hodowla roślin, klęska 
głodu i GMO?

O s t a t n i e  k l ę -
ski suszy w Polsce 
(2017 i 2018 r.), spowo-
dowały utratę 40% plonu 
zbóż jarych w centralnym 
pasie kraju, od zachodu do 
wschodu. Susza objęła wo-
jewództwa: wielkopolskie, 

k ujawsko -pomor sk ie 
i mazowieckie.

Możemy mieć rok po 
roku takie okresy – doda-
je S. Karpiński. – El Niño 
– zjawisko klimatyczne, 
które pojawiało się w cy-
klach 7-letnich, pojawia się 
już w cyklach 3-letnich. To 
jest totalne przyspieszenie. 
Zmiany klimatu postępują 
coraz szybciej. Ude rzenie 
będzie niespodziewane. To 
nastąpi w jeden, może dwa 
sezony. Nagle okaże się, że 
produkcja żywności zmniej-
szyła się o 40–50% i to nie 
tylko w Polsce, ale w całej 
Europie! 

Ratunkiem przed nie-
doborem żywności jest 
wprowadzenie przyspie-
szonego procesu hodowli 
nowych odmian roślin. 
Najszybszą metodą jest 
wprowadzenie roślin GMO 
(ang. genetically modified 
organism), czyli organi-
zmów zmodyfiko wanych 
genetycznie. Modyfikacje 
roślin uprawnych polega-
ją przede wszystkim na 
wprowadzeniu lub usunię-
ciu z nich określonych ge-
nów metodami inżynierii 
genetycznej. Dzięki temu 
roślina może uzyskać np. 
zwiększoną odporność na 
stres biotyczny (choroby, 
szkodniki) czy stres abio-
tyczny (intensywne pro-
mieniowanie słoneczne, 
niską lub wysoką tempe-
raturę, częściową suszę gle-
bową, nadmiar wody itp.).

Genetycznie modyfiko-
wane rośliny są gotowe 
do wprowadzenia na ry-
nek średnio po 4-letnich 
pracach w laboratorium 
hodow lanym – tłumaczy 
prof. Karpiński. – W tra-
dycyjnym systemie pracy 
hodowcy potrzebujemy od 
8 do 10 lat na wprowadzenie 
nowej odmiany. Niestety, 
pracując w ten sposób, nigdy 
nie na dążymy z reakcją na 
przyspieszające zmiany kli-
matyczne i wy nikające zeń 
zmiany środowiska.

Należy jednak zaznaczyć, 
że w Polsce produkcja roślin 
zmo dyfikowanych genetycz-
nie jest bardzo utrudniona 

i nieak ceptowana społecz-
nie. Istnieją rygorystyczne 
ograniczenia, które są wręcz 
nie do pokonania. Unia Eu-
ropejska wydała dyrektywę, 
która mówi, iż nie ma zaka-
zu produkcji i upra wy roślin 
GMO – kraje członkow-
skie samodzielnie definiu-
ją warunki dopuszczające 
ich uprawę. Skąd w takim 
razie pojawiają się tak ol-
brzymie trudności w zdo-
byciu pozwole nia na uprawę 
w Polsce? – Odmiany GMO 
są konkurencyjne w stosun-
ku do odmian tradycyjnych. 
Po prostu byłaby to ruina 
dla polskiej hodowli roślin 
i rynku nasiennego. Żaden 
polski ho dowca ani produ-
cent się na to nie zgodzi. 
Ponadto mówienie, że GMO 
jest szkodliwe dla zdrowia 
ludzi i zwierząt, jest kom-
pletnym nieporozumieniem. 
Czesi nie mają w ogóle z tym 
pro blemu. Hiszpanie też nie. 
A Niemcy, Polacy, Węgrzy 
i Francuzi owszem – dodaje 
ekspert.

Ratunkiem sztuczna 
inteligencja

Skoro w Polsce nie można 
uprawiać roślin genetycz-
nie modyfikowanych, na-
ukowcy znaleźli inny sposób 
na przy spieszenie procesu 
hodowli nowych odmian. 
W tym celu postanowi-
li wykorzystać sztuczną 
inteligencję, a konkret nie 
– modelowanie matematycz-
ne i roboty. Co prawda pro-
dukcja nowych odmian nie 
jest tak szybka jak w przy-
padku GMO, ale i tak po-
zwala na skrócenie okresu 
powstawania ulepszonej od-
miany z 8–10 do 5–6 lat. 
A to już jest duży postęp!

Pod okiem prof. Stanisła-
wa Karpińskiego stworzony 
został prototyp robota, któ-
ry potrafi ocenić, czy dana 
krzyżówka roślin będzie 
miała wyższy potencjał plo-
notwórczy, lepszą tolerancję 
na stresy. Na razie wszystko 
dzieje się w warun kach la-
boratoryjnych i doświadczeń 
polowych. Na chwilę obec-
ną hodowcy nadal muszą 
sami dokonywać selekcji 

no wych odmian, przyglą-
dając się wielu tysiącom 
krzyżówek. Jest to praca 
żmudna, długotrwała i nie 
zawsze efektywna.

Mamy gotowy proto-
typ robota wyposażony 
w sterowany system kamer 
i oświetlenia potrzebnych 
do jednoczesnego obrazo-
wania dynamiki fluorescen-
cji chlorofilu i temperatu ry 
liści w zmiennych warun-
kach oświetleniowych – 
wyjaśnia S. Karpiński. 
– Zmierzone parametry 
f luorescencyjne i tem-
peraturowe liści danej 
krzyżówki rośliny zostaną 
przepusz czone przez orygi-
nalne algorytmy pomiarowe 
korelujące dane teleme-
tryczne z ważnymi cecha-
mi użytkowymi takimi jak: 
po tencjał plonowania, wy-
dajność zużycia wody przez 
roślinę, po ziom odporności 
na stresy i choroby. Obecnie 
zbieramy dane z różnych 
odmian kukurydzy i psze-
nicy oraz przygotowujemy 
te specyficzne algorytmy 
selekcyjne. W związku 
z tym potrzebujemy jesz-
cze rok lub dwa i będziemy 
mieli gotowe algoryt my do 
selekcji nowych, ulepszo-
nych odmian tych dwóch 
zbóż. Będziemy wiedzie-
li, jak nauczyć maszynę 
rozróżniać krzyżówki ro-
ślin, które mają zwiększo-
ny potencjał plonowania, 
zwiększo ną odporność na 
choroby, lepszą wydajność 
zużycia wody lub zwięk-
szoną fotosyntezę i przy-
rosty biomasy. Maszyna 
z powo dzeniem będzie 
mogła zastąpić człowieka 
w przeprowadzaniu selekcji 
krzyżówek. Według naszej 
wiedzy jest to rozwiąza-
nie innowacyjnie w skali 
światowej!

Materiały: SGGW
Anita Kruk

Biuro Promocji
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Jedni straszą zmianami klimatu, inni je bagatelizują.
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Sieczkarnie do zbioru 
kukurydzy na kiszonkę

Obecnie na krajowym 
rynku maszyn rolniczych 
w ofertach producentów do-
stępne są sieczkarnie zawie-
szane na ciągniku rolniczym 
oraz samobieżne, które są 
polecane dla gospodarstw 
uprawiających kukurydzę 
na dużych powierzchniach 
oraz dla firm świadczących 
usługi.

Sieczkarnie zbierające 
producentów krajowych

W aktualnej ofercie są 
to maszyny jednorzędowe 
napędzane od ciągnika rol-
niczego o przepustowości 
do około 30 t/h przy za-
potrzebowaniu mocy od 
około 40 KM. Wyposażo-
ne są w tarczowy (toporo-
wy) zespół rozdrabniający 
i użytkowane są głównie 
w mniejszych gospodar-
stwach. Do zalet tych ma-
szyn można zaliczyć niską 
cenę, dobrą jakość pracy 
oraz możliwość zbioru ku-
kurydzy sianej przy dowol-
nej szerokości międzyrzędzi 
(nie mniej niż 40 cm).

Jednym z krajowych pro-
ducentów tego typu maszyn 
jest firma Famarol należą-
ca do „Grupy Unia”, która 
oferuje sieczkarnię jedno-
rzędową o nazwie Foka 
- Z304. Maszyna ścina 

kukurydzę parą noży tar-
czowych i następnie rośli-
ny są podawane bębnami 
transportującymi, do dwu-
nastonożowego tarczowego 
zespołu rozdrabniającego. 
Pocięta na sieczkę kuku-
rydza jest wyrzucana na 
zaczepioną do sieczkar-
ni przyczepę, przez kanał 
wylotowy sterowany cię-
gnem. W ramach wyposa-
żenia dodatkowego można 
zamówić elektryczne ste-
rowanie kierownicą kana-
łu wyrzutowego. Długość 
cięcia wynosi 5 lub 7 mm 
i można ją regulować po-
przez wymianę ślimaków 
i ślimacznic w przekładni. 
Podczas zbioru kukurydzy 
o dojrzałym i twardym ziar-
nie, maszynę można wypo-
sażyć w użebrowaną tarkę, 
która pozwala dokładnie je 
pokruszyć. Trzeba się wtedy 
liczyć z dodatkowym zapo-
trzebowaniem na moc do 
napędu sieczkarni (minimal-
ne zapotrzebowanie mocy 
wynosi 35 kW (45 KM). 
Sterowanie sieczkarnią od-
bywa się z poziomu kabiny 
traktorzysty. Prędkość robo-
cza może wynosić od 7 do 
12 km/h i będzie uzależnio-
na od wielkości zbierane-
go plonu i mocy ciągnika 

zagregowanego z maszyną.
Agroplastmet sp. z o.o. 

Sp. K z Kunowa jest obec-
nie producentem sieczkarni 
jednorzędowej o symbolu 
Z 364. Do napędu maszy-
ny wymagany jest ciągnik 
o mocy nie mniejszej niż 
26 kW (35 KM), co umożli-
wia zbieranie od 8 do 15 ton 
masy na godzinę. Długość 
sieczki może wynosić od 
5 do 8 mm. Maszyna jest 
wyposażona w 12-nożowy 
tarczowy zespół rozdrabnia-
jący. Dzięki zastosowaniu 
6 cepów na obwodzie wir-
nika i regulowanego klepi-
ska, można realizować zbiór 
kukurydzy na kiszonkę 
w opóźnionej dojrzałości 
ziarna - od późnowosko-
wej do początku pełnej. Do 
niedawna w ofercie firmy 
była też większa maszyna 
bezrzędowa - Z-375 umoż-
liwiająca zbiór 2 rzędów 
roślin przy zróżnicowanej 
szerokości międzyrzędzi. 
Zapotrzebowanie na moc 
do napędu tej maszyny wy-
nosiło od 59 kW (80 KM).

Sieczkarnie samobieżne
Na krajowym rynku ma-

szyn rolniczych w sprzeda-
ży są dostępne samobieżne 
sieczkarnie zbierające nastę-
pujących firm: Claas, John 
Deere, Krone, New Hol-
land i Fendt. Są to maszyny 
o szerokim zakresie reali-
zowanych funkcji i można 
je wyposażyć w adaptery 
do zbioru zielonek nisko-
łodygowych i całych ro-
ślin kukurydzy, adapter do 
obrywania kolb kukurydzy, 
podbieracz czy adaptery do 
zbioru wierzby energetycz-
nej. Moc zainstalowanych 
silników w aktualnie pro-
dukowanych samojezdnych 
sieczkarniach zbierających 
wynosi od około 300 KW 
do ponad 700 kW co zapew-
nia osiąganie bardzo dużych 
wydajności w granicach 
od 70 do ponad 300 ton 

zbieranej masy roślinnej 
w ciągu jednej godziny. 
Maszyny te charakteryzują 
się też dużą zwrotnością, co 
pozwala im zbierać zielonki 
na mniejszych powierzch-
niach. Ze względu na bardzo 
dużą ich cenę, najczęściej są 
użytkowane w gospodar-
stwach wielkoobszarowych 
oraz w firmach świadczą-
cych usługi dla mniejszych 
producentów rolnych. Pełne 
wykorzystanie ich wydajno-
ści jest możliwe tylko przy 
dobrej organizacji pracy 
środków transportowych 
oraz sprawnym zakiszaniu 
zbieranego plonu.

Oferowane na rynku kra-
jowym nowe sieczkarnie 
samojezdne są już standar-
dowo wyposażane w bezrzę-
dowe przyrządy zbierające. 
Zaletą tego rozwiązania 
jest możliwość zbioru ku-
kurydzy uprawianej przy 
dowolnych szerokościach 
międzyrzędzi oraz w kie-
runku ukośnym lub prosto-
padłym do rzędów roślin. 
W Polsce kukurydza na ki-
szonkę jest czasami uprawia 
przy mniejszej szerokości 
międzyrzędzi niż 75 cm, 
w związku z tym adaptery 
bezrzędowe umożliwiają 
bezproblemową pracę w róż-
nych warunkach polowych. 
Szerokość robocza tego typu 
przyrządów dochodzi do 
10,5 m. Adaptery mogą być 
też opcjonalnie dostosowane 
do łamania pozostawianego 
ścierniska poprzez zastoso-
wanie elementów zamon-
towanych pod nimi. Takie 
postępowanie zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia opon 
sieczkarni, ciągników 
i przyczep przez dolne twar-
de końce łodyg kukurydzy 
oraz przyspiesza ich rozkład 
po wykonaniu uprawy.

Produkowane aktual-
nie samojezdne siecz-
karnie zbierające są 
wyposażane w bębnowe 

zespoły rozdrabniające. Masa 
roślinna podawana jest pro-
stopadle do osi bębna, co za-
pewnia jednakową prędkość 
cięcia podawanym roślinom. 
W celu uzyskania szerszego 
zakresu nastawienia długości 
sieczki, producenci stosują 
kilka rodzajów bębnów roz-
drabniających o różnej licz-
bie noży na ich obwodzie. Na 
obwodzie tarcz bębnowych 
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. Zaletą przestawnego 
rozmieszczenia dzielonych 
noży w kształcie litery V 
na bębnie jest zmniejszenie 
tarcia sieczki o obudowę ze-
społu rozdrabniającego oraz 
bardziej równomierne zasi-
lanie rozdrabniacza ziarna 
lub wyrzutnika. Dodatkową 
zaletą jest też zmniejszenie 
kosztów w przypadku uszko-
dzenia noża przez kamień 
w przypadku zbioru zielonek 
podsuszonych z wykorzysta-
niem podbieracza.

W obecnie produkowa-
nych sieczkarniach samo-
bieżnych są montowane 
aktywne urządzenia do 
rozdrabniania ziarna i twar-
dych łodyg kukurydzy. Przy 
zbiorze kukurydzy w wo-
skowej dojrzałości ziarna lub 
początku dojrzałości pełnej, 
ziarno kukurydzy jest już 
wtedy twarde i w mniejszym 
stopniu ulega uszkodzeniom 
przy przejściu przez bęben 
nożowy. Koniecznością jest 
wtedy zbieranie kukurydzy 
na kiszonkę sieczkarniami 
wyposażonymi w urzą-
dzenia zapewniające roz-
drobnienie całych ziaren 
przechodzących przez 
bęben nożowy. W roz-
drabniaczach sieczkarni 
samobieżnych producenci 
maszyn stosują różne kon-
strukcje walców. Najczęściej 

są to rozdrabniacze walco-
we składające się z dwóch 
napędzanych przeciwbież-
nie ząbkowanych walców 
obracających się z różną 
prędkością o średnicy około 
200 mm. Efektywność dzia-
łania rozdrabniacza można 
zmieniać poprzez regulację 
odległości między walca-
mi i tym samym zapewniać 
pełne rozdrobnienie ziarna 
w zależności od jego doj-
rzałości. Różnica prędkości 
obwodowej walców rozdrab-
niających montowanych 
seryjnie, najczęściej wy-
nosi 20% lub 30%. Opcjo-
nalnie różnica prędkości 
walców rozdrabniających 
może wynosić 40 lub 50%. 
Obecnie sieczkarnie mogą 
być też wyposażane w roz-
drabniacze tarczowe, które 
charakteryzują się 2,5 krot-
nie większą powierzchnią 
roboczą w porównaniu do 
rozdrabniaczy walcowych. 
Osiągana jest wtedy więk-
sza przepustowość i bardzo 
dobre rozdrobnienie ziaren. 
Ząbkowane tarcze (dyski) 
obracają się z taką sama 
prędkością obrotową, co 
wpływa na mniejsze za-
potrzebowanie na moc. 
W przypadku zużycia się 
tarcz lub wystąpienia miej-
scowego uszkodzenia, tar-
cze można wymieniać 
pojedynczo. Tak wyposa-
żone maszyny powinny być 
wykorzystywane do zbioru 
powszechnie już uprawia-
nych mieszańców kukury-
dzy typu – „stay green”, 
które najlepiej jest zbierać 
na kiszonkę w okresie od 
początku pełnej do pełnej 
dojrzałości ziarna.

Podstawowymi maszynami wykorzystywanymi do zbioru kukurydzy na 
kiszonkę są sieczkarnie zbierające.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań
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Kombajny do zbioru kukurydzy na ziarno

Aby wykonać zbiór ziar-
na kukurydzy kombajnem 
zbożowym, należy go przy-
stosować i następnie zgodnie 
z zaleceniami producenta 
wyregulować.

Różne konstrukcje ze-
społów młócących

W Polsce dominują kom-
bajny o budowie klasycznej, 
w których materiał podawa-
ny przenośnikiem pochy-
łym zasila stycznie zespół 
młócący (szczelinę roboczą 
między obwodem obraca-
jącego się bębna z cepami 
a klepiskiem). W tym roz-
wiązaniu konstrukcyjnym, 
wydzielanie ziarna następu-
je sposobem udarowym (po-
przez wybijanie ziarna), co 
skutkuje zwiększonym jego 
uszkadzaniem, szczególnie 
podczas zbioru kukurydzy 
przy wilgotności powyżej 
30%. Uszkodzenia ziarna 
zwiększają się zazwyczaj 
wraz ze wzrostem jego wil-
gotności podczas zbioru. 
Z kolei w kombajnach zbo-
żowych z osiowo zasilanym 
zespołem omłotowym (np. 
Case Axial-Flow), wydziela-
nie ziarna następuje poprzez 
wycierające działanie bębna 
(odrywanie ziarna), dzięki 
czemu uszkodzenia ziarna 
są mniejsze. Podczas zbioru 
kukurydzy na ziarno, tego 

typu kombajny uzyskują 
znacznie większe wydaj-
ności eksploatacyjne w po-
równaniu do kombajnów 
konwencjonalnych. Większa 
wydajność skutkuje jednak 
wzrostem jednostkowego 
zużycia paliwa. Kombaj-
ny wyposażone w zespoły 
osiowe w znacznie mniej-
szym stopniu uszkadzają 
ziarno w porównaniu do 
konstrukcji klasycznych. 
W przypadku kukurydzy 
zbieranej w warunkach kra-
jowych jest to ważny para-
metr, ponieważ kolejnym 
etapem jest suszenie wilgot-
nego ziarna, a pokruszone 
i połamane ziarno utrudnia 
proces suszenia.

Nowoczesne rozwiązania 
konstrukcyjne stosowane 
w kombajnach

W ostatnich latach pro-
ducenci kombajnów zbożo-
wych wprowadzili szereg 
innowacji, do których moż-
na zaliczyć między innymi 
składane przyrządy żniwne, 
zespoły młócąco-wydziela-
jące w układzie mieszanym 
i z podwójnymi bębnami 
wzdłużnymi. W przypad-
ku kombajnów z osiowym 
przepływem masy, tzw. 
„Axial-Flow”, nowator-
ska konstrukcja zespołu 
młócąco-wydzielającego 

pozwoliła na rezygnację 
z bębna młócącego i wy-
trząsaczy klawiszowych. 
Z kolei wprowadzenie 
wielobębnowych zespołów 
młócąco-wydzielających, 
pozwoliło na wyeliminowa-
nie w konstrukcji zespołu 
młócąco-wydzielającego 
wytrząsaczy klawiszo-
wych. Jeszcze innym roz-
wiązaniem jest konstrukcja 
mieszana, która jest złożona 
z bębna młócącego, zespołu 
wspomagającego separację 
i skróconego wytrząsacza 
klawiszowego lub separatora 
osiowego. W przyrządach 
żniwnych wprowadzone zo-
stały układy automatycznej 
regulacji wysokości kosze-
nia, kopiowania powierzch-
ni pola oraz napęd zwrotny 
podajnika ślimakowo-pal-
cowego i przenośnika po-
chyłego. Ponadto szerokie 
przyrządy żniwne mogą być 
składane, łamane w połowie 
w celu lepszego kopiowa-
nia powierzchni pola czy 
też wyposażane w układy 
automatycznego wyrówny-
wania pochylenia bocznego. 
Obecnie produkowane kom-
bajny zbożowe są w coraz 
większym stopniu wyposa-
żane w układy automatyzu-
jące i wspomagające pracę 
operatora. Na wyposażeniu 
maszyn jest coraz więcej 
czujników kontrolujących 
parametry robocze, które 
współpracują z układami 
wykonawczo-regulacyjnymi 
poprzez pokładowy kom-
puter sterujący. Kombajny 
zbożowe są też wyposaża-
ne w systemy pomiarowe, 
które zbierają dane o sko-
szonej powierzchni, zebra-
nym plonie czy osiąganej 
wydajności.

Wymiana przyrządu 
żniwnego

Pierwszym etapem przy-
gotowania kombajnu zbożo-
wego do zbioru kukurydzy 
na ziarno jest wymiana 
przyrządu żniwnego. Przy-
stawki do obrywania kolb 
kukurydzy są wykonywane 

przez firmy produkujące 
kombajny oraz przez fir-
my specjalizujące się tylko 
w produkcji adapterów uni-
wersalnych do kombajnów 
zbożowych. W adapterach 
do obrywania kolb, najczę-
ściej na wyposażeniu są roz-
drabniacze typu nożowego 
o pionowej osi obrotu, które 
tną słomę w płaszczyźnie 
poziomej. Urządzenia te są 
umieszczane pod adapte-
rem – w pobliżu zespołów 
obrywających kolby. Podsta-
wową zaletą rozdrabniaczy 
montowanych na adapterach 
jest dokładne pocięcie sło-
my, zanim przetoczą się po 
niej koła kombajnu. W kraju 
użytkowane są przystawki 
takich producentów jak Ca-
pello, Dominoni, Geringhoff 
czy Olimac.

Zbiór ziarna kukurydzy
Po wymianie przyrządu 

żniwnego, w dalszej kolej-
ności należy dostosować 
zespół młócąco-separują-
cy poprzez uzupełnienie go 
elementami wspomagają-
cymi proces omłotu oraz 
wymianę sit. Następnie 
należy przeprowadzić re-
gulacje w zespole młócącym 
i czyszczącym kombaj-
nu zgodnie z zaleceniami 
producenta.

W nowych kombajnach 
na życzenie klienta istnie-
je możliwość zamontowa-
nia bębna pełnego, którym 
można młócić zboża jak 

i kukurydzę bez koniecz-
ności dokładania jakichkol-
wiek zmian. Podobnie jest 
z klepiskiem, gdzie stosowa-
ne są już fabryczne wzmoc-
nienia, a odległości między 
prętami spełniają wyma-
gania dla zbioru różnych 
roślin. Jeżeli w kombajnie 
jest zamontowane klasycz-
ne klepisko zbożowe należy 
je zastąpić wzmocnionym 
w celu poprawienia sku-
tecznej separacji mokrego 
ziarna. Przestrzenie między 
listwami cepowymi w bęb-
nie młócącym zakrywa się 
przysłonami blaszanymi 
przykręcanymi do tarcz 
w celu zapobieżenia dosta-
waniu się do jego wnętrza 
kolb kukurydzy. Wzmoc-
niony powinien być również 
ruszt kierujący klepiska. 
Chwytacz kamieni należy 
zakryć progiem w celu za-
pobieżenia wpadania kolb, 
co ma na celu ogranicze-
nie zakłóceń w transporcie 
masy do zespołu młócącego. 
W wytrząsaczach pierwsze 
dwa stopnie klawiszy można 
wyłożyć blachami schod-
kowymi przykręconymi do 
sit w celu zabezpieczenia 
ich przed odkształcenia-
mi wskutek uderzeń poła-
manych i twardych rdzeni 
kolbowych. Nad klawisza-
mi wytrząsacza zakładany 
jest dodatkowy gumowy 
fartuch, który ogranicza 
prędkość przepływu masy 

i zapobiega wyrzucaniu 
ziarna przez bęben młó-
cący i odrzutnik słomy 
poza kombajn. W zespole 
czyszczącym górne sito ża-
luzjowe zastępuje się sitem 
kieszonkowym, a dolne sito 
żaluzjowe – sitem otworo-
wym. Sito kłosowe należy 
zamienić na sito kieszonko-
we w celu lepszego przesie-
wu niedomłotów. Zmiany te 
mają na celu wyeliminowa-
nie zalepiania się sit oraz 
zwiększenie ich przesiewal-
ności i jakości czyszczenia. 
W praktyce często też nie 
wymienia się sit, lecz zwięk-
sza się szczelinę górnych sit 
żaluzjowych, oraz dolnych, 
a następnie wykonane nasta-
wy są weryfikowane pod-
czas pracy. Wprowadzane 
korekty ustawień sit żalu-
zjowych wynikają ze strat 
ziarna wyrzuconego przez 
kombajn oraz jego czystości. 
Warto tutaj nadmienić, że 
wszyscy producenci kombaj-
nów zbożowych oferują do 
poszczególnych typów kom-
bajnów kompletne zestawy 
dodatkowego wyposaże-
nia do zbioru kukurydzy 
ziarnowej.

R E K L A M A

Obecnie produkowane kombajny zbożowe są maszynami uniwersalnymi i 
mogą być wykorzystywane do zbioru różnych gatunków roślin, między innymi 
kukurydzy.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań
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Przechowywanie ziarna kukurydzy

Ziarno kukurydzy kiero-
wane do przechowywania 
podlega wielostronnym 
i wzajemnie ze sobą po-
wiązanym zagrożeniom 
zewnętrznym wynikającym 
np. ze zmian klimatycznych 
jak również wewnętrznym 
wynikającym z uszkodzenia 
okrywy, poziomu wilgot-
ności, czy zanieczyszczeń. 
W polskich warunkach 
klimatycznych kukurydza 
uprawiana na ziarno wyma-
ga po zbiorze wysuszenia. 
Niezbędne jest szybkie su-
szenie powietrzem ogrza-
nym. Najczęściej suszy 
się kukurydzę w różnego 
typu suszarkach wysoko-
temperaturowych. Są to 
urządzenia drogie, a proces 
suszenia ziarna kukurydzy 
wymaga dużych nakładów 
energetycznych.

Su s z e n i e  z i a r na 
kukurydzy

Suszenie stanowi znaczny 
wydatek w ogólnym bilansie 
uprawy ziarna kukurydzy. 
Bezdeszczowa pogoda we 
wrześniu ubiegłego roku, 
z wysoką temperaturą 
powietrza w ciągu dnia, 
wpływała na szybkie do-
sychanie kolb kukurydzy. 
Dzięki temu ziarno zbierane 

w tym okresie miało nad-
spodziewanie niską wilgot-
ność, wynoszącą średnio 
20%. Przełożyło się to na 
niższy koszt suszenia ziar-
na kukurydzy, który może 
stanowić nawet 1/3 całkowi-
tych kosztów uprawy. Do-
datkowo coraz powszechniej 
rolnicy poszukują oszczęd-
ności poprzez stosowanie 
energooszczędnych suszarni 
termicznych jak również al-
ternatywnych paliw przy-
czyniających się do redukcji 
kosztów. Obecnie w Polsce 
dominują suszarnie zasilane 
olejem opałowym lekkim. 
Duże magazyny zbożowe 
coraz częściej decydują się 
na zamianę oleju opałowego 
czy LPG na gaz naturalny. 
Natomiast mniejsze gospo-
darstwa posiadające suszar-
nie niewymagające dużych 
mocy cieplnych decydują 
się coraz powszechniej na 
zasilanie suszarni miałem 
węglowym lub biomasą 
taką jak słoma czy drew-
no kawałkowe.

Proces suszenia ziarna ku-
kurydzy odbywa się w dwu 
fazach, pierwsza przy stałej 
prędkości suszenia, druga 
przy malejącej. Na począt-
ku procesu temperatura 

ziarna kukurydzy w za-
leżności od temperatury 
czynnika suszącego nie-
znacznie wzrasta, (np. gdy 
temperatura czynnika wy-
nosi 60; 100 i 140°C odpo-
wiednio temperatura ziarna 
jest równa 25; 33,4 i 39,5°C) 
i nie zmienia się podczas 
pierwszej fazy suszenia, 
niezależnie od temperatury 
czynnika, trwa do momen-
tu osiągnięcia przez ziar-
no wilgotności 28 do 24%. 
W drugiej fazie suszenia 
szybkość i wydajność su-
szenia zmniejszają się, przy 
jednoczesnym wzroście 
temperatury ziarna. Gdy 
temperatura powierzch-
ni ziarna przekroczy 70-
75°C, zaczyna brązowieć, 
co jest cechą niepożądaną 
i świadczy o przegrzaniu 
jego powierzchni.

Ziarno wysuszone i skła-
dowane w silosach należy 
systematycznie kontrolo-
wać, szczególnie w okre-
sie występowania wysokich 
temperatur. Najważniejsze 
parametry to odpowiednia 
wilgotność i temperatura 
ziarna. Zbyt wysokie po-
wodują niekorzystne zmiany 
mikrobiologiczne prowadzą-
ce do spadku jakości ziarna. 
W celu utrzymania założo-
nych bezpiecznych warun-
ków składowania ziarno 
należy przewietrzać. Proces 
ten wpływa na obniżenie 
i wyrównanie temperatury 
oraz wilgotności w masie 
ziarna. W praktyce ziar-
no przewietrzane jest przy 
zastosowaniu zwykłych 
wentylatorów powietrzem 
atmosferycznym. W przy-
padku nieumiejętnego 
prowadzenia tego procesu 
istnieje ryzyko nawilżenia 
ziarna w wyniku dążenia do 
stanu nowej wyższej wilgot-
ności równowagowej. Z tego 
powodu podstawowe zasady 
podczas przewietrzania to:
• nigdy nie przewietrzać 

ziarna suchego wilgot-
nym powietrzem,

• nigdy nie przewietrzać 
ziarna chłodniejszego 
ciepłym powietrzem.

Najlepsze warunki do 
przewietrzania (prowadze-
nia aktywnej wentylacji) 
powietrzem atmosferycz-
nym występują we wrześniu 
i październiku. Latem chło-
dzenie jest możliwe tylko 
nocą. Proces ten jest ściśle 
uzależniony od wilgotności 
względnej i temperatury po-
wietrza otaczającego ziarno.

Oferta suszarni do zbóż 
i ziarna kukurydzy jest 
bardzo szeroka. Wiele firm 
krajowych w swojej ofer-
cie proponuje suszarnie 
termiczne realizujące wiele 
metod prowadzenia procesu 
suszenia. Szeroka gama ty-
poszeregów różniących się 
wydajnością suszenia umoż-
liwia nabywcy dobranie 
konstrukcji o najlepszych 
parametrach. Duże magazy-
ny silosowe, które realizują 
skup surowca od rolników 
w sposób zaplanowany po-
winny zaopatrzyć się w in-
stalację suszarniczą o dużej 
wydajności, zintegrowaną 
z ciągiem technologicznym.

Magazyn ziarna
Postęp technologiczny 

w projektowaniu i produk-
cji silosów zapewnia bardzo 
dobrą ich jakość, bezpie-
czeństwo konstrukcyjne 
oraz trwałość. Początkowe 
konstrukcje silosów meta-
lowych cechowała ogra-
niczona pojemność, która 
była niższa niż w przypadku 
silosów betonowych. Dzi-
siejsze konstrukcje, typo-
szeregi silosów zapewniają 
przechowywanie surowców 
w ilościach od 5 do nawet 
15000 ton. To powoduje, 
że producenci silosów są 
w stanie zaspokoić różno-
rodne potrzeby ewentual-
nych nabywców co do ich 
pojemności. Pod względem 
konstrukcyjnym silosy speł-
niają ciężkie wymagania 
względem wytrzymałości 
mechanicznej jak również 
jakościowej poprzez stoso-
wanie m. in. blach ocynko-
wanych czy powlekanych 
odpornych na korozję. Kra-
jowe silosy stosowane są do 
magazynowania przede 

wszystkim ziarna zbóż 
i nasion rzepaku. Przepisy 
dotyczące budowy płyty 
pod silos zbożowy określa 
Prawo budowlane.

Silosy z dnem płaskim
Obecnie najczęściej in-

stalowane są silosy z dnem 
płaskim wyposażone w me-
chaniczne urządzenia do 
rozładunku. Silosy z dnem 
płaskim z zasady posiada-
ją podłogę szczelinową lub 
sitową. Metalowe silosy bu-
dowane są w oparciu o bla-
chę gładką jak też i falistą. 
Ogólna zasada mówi, że 
blacha falista stosowana 
jest do konstrukcji silosów 
o dużych pojemnościach po-
nad 1000 – 1500 ton. Blacha 
gładka (tańsza w produk-
cji) zapewnia właściwą 
wytrzymałość konstrukcji 
dla mniejszych pojemno-
ści silosów. Oprócz płasz-
cza zbudowanego z arkuszy 
blach, silos wyposaża się 
w dodatkowe wymagane 
elementy konstrukcyjne. 
Zalicza się do nich: dach 
wraz z wywietrznikami, 
klapy rewizyjne, wyła-
dowcze, drabiny, pomosty, 
systemem podłogi sito-
wej (w przypadku silosów 
płaskodennych), systemu 
kominków przewietrzają-
cych i inne. Sposób zasypu 
w przypadku silosów odby-
wa się od góry natomiast 
wyładunek w zależności od 
rozwiązań samej konstruk-
cji i pojemności silosów za 
pośrednictwem: przenośni-
ków wybierakowych, obie-
gowych, podpodłogowych, 
ślimaków wygarniających 
czy zasuw wysypowych. 
O sposobie wyładunku de-
cyduje konstrukcja dna silo-
su tzn. czy jest ono płaskie 
czy lejowe. Zastosowanie 
dna płaskiego z jednej stro-
ny umożliwia projektowanie 
konstrukcji o większej po-
jemności, ale taka budowa 
dna stanowi utrudnienie 
w przypadku opróżniania 
silosu. Do całkowitego wy-
ładunku surowca w takim 
wypadku należy stosować 
przenośniki ślimakowe, 

które pracują w układzie 
przenośnika obiegowego 
(poruszającego się po po-
wierzchni sita) oraz prze-
nośnika podpodłogowego, 
który transportuje dalej su-
rowiec poza obrys silosu. 
Grawitacyjny wyładunek 
surowca, w przypadku silo-
sów o dnie lejowym, odby-
wa się po otwarciu zasuwy, 
dodatkowo, aby zapewnić 
równomierny wysyp i prze-
ciwdziałać ewentualnemu 
zawieszaniu się surowca 
w silosie stosowane są wy-
garniacze centralne ślima-
kowe. Silosy posadowione 
są na betonowych płytach 
lub specjalnych fundamen-
tach, które zapewniają sta-
bilność całej konstrukcji, ale 
także mogą stanowić ele-
menty systemu wyładunku 
i przewietrzania.

Silosy z dnem lejowym
Silosy lejowe w odróż-

nieniu od płaskodennych 
cechuje łatwość opróż-
niania i duża wydajność 
wyładowcza. Tego typu 
konstrukcje z powodów 
wytrzymałościowych ofe-
rowane są w mniejszych 
pojemnościach. Pierwsze 
konstrukcje tego typu silo-
sów były pozbawione syste-
mu przewietrzania. Obecnie 
producenci oferują już i do 
tych rozwiązań systemy 
przewietrzające (wentyla-
tory - zintegrowane z silo-
sem jak również mobilne). 
Dodatkowym ciekawym 
rozwiązaniem zastosowa-
nym w niektórych silosach 
lejowych jest zastosowanie 
podwójnego płaszcza, który 
stwarza dodatkową izola-
cję termiczną, co wg produ-
centa zapobiega skraplaniu 
się pary wodnej wewnątrz 
silosu. Wymogi wytrzy-
małościowe stawiane tym 
rozwiązaniom powodują, że 
w sposób szczególny nale-
ży zadbać o ich montaż. 
To sprawia, że producenci 
silosów podnoszą cenę za tę 
usługę w porównaniu do cen 
montażu konstrukcji płasko-
dennych o porównywalnej 
pojemności. Zaostrzone 

W polskich warunkach klimatycznych kukurydza uprawiana na ziarno 
wymaga po zbiorze wysuszenia.
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wymagania konstrukcyj-
ne odnośnie wytrzymało-
ści i użytych materiałów 
podnosi cenę tych silosów, 
która średnio jest 2 - krot-
nie wyższa w stosunku do 
analogicznych pojemności 
silosów płaskodennych.

Magazyny podłogowe
Magazyny podłogowe są 

w wielu przypadkach opty-
malnym sposobem rozwią-
zania problemu suszenia, 

przechowywania i wietrze-
nia plonów ze względu na 
konkurencyjną cenę instala-
cji i łatwość przystosowania 
do różnorodnych warunków. 
Suszenie i magazynowanie 
odbywa się w jednym maga-
zynie, dzięki czemu trans-
port zostaje zredukowany 
do minimum. Jednocze-
śnie w okresach, kiedy nie 
używa się suszarni można 
wykorzystać budynek do 

innych celów. W niektórych 
przypadkach istnieje moż-
liwość wykorzystania już 
istniejących budynków do 
założenia magazynów pod-
łogowych. Zakłada się, że 
magazyn podłogowy może 
pomieścić około 0,70 t zboża 
na m3. Ograniczeniem jest 
wysokość warstwy ziarna. 
Przy wysokości 3m uzysku-
je się 2 tony na m2. W celu 
zapewnienia pewnej ela-
styczności magazynowej 
dobrze jest zbudować ma-
gazyn o wydajności od 
10 do 20% większy niż to 
wynika z dokładnych obli-
czeń. Dodatkowa wydajność 
ma szczególne znaczenie 
w przypadku wyższych 
plonów lub działalności 
usługowej. Grubość war-
stwy należy dopasować do 
rodzaju plonów i zawarto-
ści wody (wilgotności ziar-
na). W celu zapewnienia 
równomiernego dopływu 
powietrza należy zadbać, 
aby grubość warstwy była 
w każdym miejscu jedna-
kowa. Bardzo ważne jest 
zapewnienie dobrych moż-
liwości dojazdu do magazy-
nu. Zarówno podczas żniw, 

jak i później trzeba zadbać 
o możliwość swobodnego 
poruszania się i manewro-
wania dużych pojazdów, 
bez ryzyka uszkodzenia 
budynków i magazynu. 
Płaska, betonowa podłoga 
magazynu nadaje się do-
skonale do suszarni pod-
łogowych z półokrągłymi 
kanałami bocznymi. Nale-
ży się również upewnić, że 
podłoga wytrzyma obciąże-
nie silosów i samochodów 
dostawczych. Rozwiązanie 
z kanałami bocznymi osa-
dzonymi w podłodze wy-
maga zawsze położenia 
nowej podłogi w magazy-
nie. W niektórych przypad-
kach można wykorzystać 
ściany boczne istniejących 
budynków jako ściany silo-
sów. Wymaga to jednak 
wzmocnienia konstrukcji 
tych ścian (parcie masy 
ziarna na ścianę maga-
zynu). W tym przypadku 
wymagane jest doradztwo 
konstruktora. Często stoso-
wanym rozwiązaniem jest 
umieszczenie urządzeń 
transportowych w konstruk-
cji dachu. Również w tym 
przypadku potrzebna jest 

opinia konstruktorów na 
temat wytrzymałości dachu.

Podsumowanie
Wielu specjalistów po-

daje, że magazynowanie 
ziarna kukurydzy stwarza 
znacznie większe ryzyko niż 
magazynowanie np. ziarna 
pozostałych zbóż. Bezpiecz-
ne magazynowanie ziarna 
wymaga uwzględnienia 
różnorodnych czynników 
wywierających wpływ 
na jego trwałość. Ziarno 
kukurydzy, ze względu 
na swój skład chemiczny, 
który może powodować po-
wstanie niekontrolowanych 
i niekorzystnych reakcji 
chemicznych oraz rozwo-
ju szkodliwej mikroflory, 
jest podatne na niekorzyst-
ne zmiany. Psucie się ziar-
na, które ma duży wpływ 
na ilościowe i jakościowe 
wyniki przetwórstwa, roz-
poczyna się już w czasie 
zbioru i może mieć miejsce 
w czasie następnych zabie-
gów prowadzonych przed 
magazynowaniem. Dlatego 
tak ważnymi czynnościa-
mi realizowanymi przed 
składowaniem ziarna ku-
kurydzy w silosach jest 

jego odpowiednie przygo-
towanie. Następne operacje 
wstępne, do których zalicza 
się czyszczenie i suszenie 
ziarna mają na celu ich dal-
szą ochronę i przygotowa-
nie do długoterminowego 
przechowywania.

Bezpieczeństwo żywności 
w sposób bezpośredni koja-
rzy się z finalnym produk-
tem, jednak to jakość ziarna 
ma zdecydowanie najwyż-
szy wpływ na ten produkt. 
Jakość ziarna to konieczność 
a nie nieznaczący surowiec 
do jego produkcji. Z tego 
względu należy w sposób 
konsekwentny budować 
wiedzę rolnika na temat wła-
ściwego przechowywania 
ziarna jak również konsu-
menta na temat żywności 
i jej walorów żywieniowych. 
Oprócz tego wsparciem dla 
propagowania zdrowej, bez-
piecznej żywności jest egze-
kwowanie przepisów prawa 
żywnościowego jak też kre-
owanie zmian instytucjo-
nalnych w zakresie kontroli 
żywności.

Dr inż. Lesław Janowicz
Ekspert Polskiego Związku 

Producentów Roślin Zbożowych
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Ochrona kukurydzy przed chorobami 
grzybowymi a jakość ziarna

W ostatnich latach po-
wierzchnia uprawy kuku-
rydzy regularnie przekracza 
milion hektarów. Rośliny 
mogą być atakowane przez 

patogeny od chwili wysia-
nia aż do zbioru. Mogą to 
być zarówno szkodniki jak 
też grzyby, bakterie i wi-
rusy powodujące choroby 

i uszkodzenia roślin. Naj-
liczniejszą grupę patoge-
nów stanowią grzyby. Ich 
zarodniki zimują w glebie, 
na resztkach pożniwnych 
lub są przenoszone przez 
nasiona niezaprawione 
środkami grzybobójczymi.

Infekcja grzybowa 
w pierwszej fazie rozwoju 
rośliny powoduje zgorzel 
siewek i zgorzel podstawy 
łodygi. Zaatakowane siewki 
obumierają często jeszcze 
w fazie kiełkowania, a je-
żeli infekcja jest słabsza, to 
rośliny są osłabione i mogą 
ulec złamaniu w później-
szym czasie. W kolejnych 
etapach rozwoju kukurydza 
także może być atakowana 
przez grzyby, wywołując  
m. in. fuzariozy łodyg i kolb 
oraz głownie (guzowata 
i pyląca). Głownię guzowatą 
wywołuje grzyb Ustilago 
maydis, którego zarodniki 
znajdują się w glebie, a ob-
jawia się ona w postaci gu-
zowatych narośli pokrytych 
cienką błonką na liściach, 
łodygach, a w późniejszym 
okresie również na wiechach 
i kolbach. Pojawiają się one 
w miejscach uszkodzeń tka-
nek zarówno przez szkod-
niki, jak i przez czynniki 
fizyczne, np. silny deszcz 
lub grad. Głownia pyląca 
(Sphacelotheca reiliana) 
atakuje rośliny w czasie 
kiełkowania i rozwija się 
bezobjawowo przerasta-
jąc tkanki. Pojawia się na 
wiechach i kolbach, tworząc 
czarno-brunatne skupiska 
zarodników, okryte cien-
ką błonką, która z czasem 
pęka i uwalnia zarodniki do 
otoczenia. Sprzyjają jej go-
rące i suche lata oraz niska 
wilgotność gleby.

Fuzariozy są powodowa-
ne przez grzyby z rodzaju 
Fusarium. Fuzarioza łodyg 

występuje gdy zarodniki 
grzybów trafiają na roślinę 
lub przenikają do wnętrza 
łodygi przez uszkodzone 
przez szkodniki tkanki. 
Rozwijając się wewnątrz 
łodygi przerastają tkanki, 
powodują ich gnicie. Łody-
gi są osłabione mechanicz-
nie i podatne na złamanie, 
zwłaszcza przy silniejszym 
wietrze.

Fuzarioza kolb infekuje 
przez znamiona w czasie 
kwitnienia, przez uszko-
dzenia kolb spowodowane 
szkodnikami, zwłaszcza 
przez omacnicę prosowian-
kę, lub przerastając do kolby 
od strony porażonych fuza-
riozą łodyg.

Objawy fuzariozy kolb 
są widoczne na ziarnia-
kach w postaci nalotu 
grzybni o kolorze białym 
lub różowym.

Podczas porażenia fuza-
riozą w częściach zielonych 
i w ziarnie może zostać 
nagromadzona duża ilość 
związków szkodliwych 
- mikotoksyn.

Najważniejszymi z nich 
z powodu częstości wystę-
powania, wytwarzanych 
dużych ilości oraz silnych 
właściwości toksycznych są: 
deoksyniwalenol, zearale-
non i fumonizyny. Wraz ze 
zmianami klimatu i wzro-
stem temperatur w sezonie 
wegetacyjnym znaczenia 
mogą nabrać aflatoksyny 
produkowane przez grzy-
by z rodzaju Aspergillus.

Spożycie każdej z mi-
kotoksyn powoduje ogól-
ne osłabienie organizmu 
i często wywołuje choroby 
niezakaźne, zwane mikotok-
sykozami. Specyficzne dzia-
łanie każdej mikotoksyny 
zależy od gatunku zwierząt, 
jego wieku i ilości spożytej 
toksyny.

Najbardziej rozpo-
wszechnioną mikotoksyną 
w ziarnie kukurydzy jest 
deoksyniwalenol. Powoduje 
zmniejszenie apetytu, a przy 
wyższych stężeniach powo-
duje wymioty, biegunkę, 
zmniejszenie przyrostów 
masy ciała, obniżenie odpor-
ności. Najbardziej wrażliwe 
na DON są świnie, które re-
agują negatywnie na obec-
ność tej toksyny już przy 
stężeniu 1 mg/kg. Najmniej 
wrażliwe jest bydło dzięki 
rozwiniętej florze układu 
trawiennego.

Zearalenon wywołuje 
zaburzenia w cyklu roz-
rodczym zwierząt - tzw. 
hyperestrogenizm. Może 
on prowadzić do zmniejsze-
nia wagi płodów, poronień, 
bezpłodności a nawet uszko-
dzeń organów płciowych. 
Podobnie jak w przypadku 
DON, najbardziej wrażli-
wa jest trzoda chlewna, lecz 
przy większych dawkach 
zearalenonu obserwuje się 
również wrażliwość bydła.

Fumonizyny uszkadza-
ją między innymi komórki 
układu nerwowego, prowa-
dząc do gąbczastości mózgu 
u koni, powodować mogą też 
częściową lub całkowitą śle-
potę, drgawki, a w niektórych 
przypadkach śmierć zwierząt. 
Objawem zatrucia fumonizy-
nami u świń może być zapa-
lenie płuc. U drobiu powodują 
spadek wagi oraz zwiększo-
ną śmiertelność. Podejrzewa 
się, że fumonizyny wywołują 
nowotwór przełyku u ludzi.

Aflatoksyny mogą po-
wodować raka wątroby, 
obniżać mleczność krów, 
nieśność kur, zmniejszać 
przyrosty wagi i obniżać 
odporność zwierząt.

Maksymalne dopuszczal-
ne stężenie wymienionych 
mikotoksyn jest regulowane 
normami unijnymi.

Ze względu na wysoką 
szkodliwość mikotoksyn 
ochrona kukurydzy przed 
chorobami grzybowymi jest 
bardzo ważna

W pierwszym rzędzie 
powinno się stosować pra-
widłowe zmianowanie, 

przez co zmniejsza się 
ilość zarodników grzyba 
w glebie. Dobre rozdrob-
nienie i przyoranie resztek 
roślinnych zmniejsza ilość 
podłoża dla rozwijających 
się grzybów, może zredu-
kować ilość zarodników 
grzybów w glebie. Pozwa-
la ono także na pozbycie się 
szkodnika – omacnicy pro-
sowianki, która jest również 
czynnikiem sprzyjającym 
rozwojowi grzybów

Zastosowanie fungicydów 
wymaga specjalistycznych 
opryskiwaczy umożliwia-
jących pracę w wysokim 
łanie. W rejestrze można 
znaleźć kilkanaście pre-
paratów do zwalczania 
chorób grzybowych w ku-
kurydzy. Preparaty do zwal-
czenia fuzariozy kolb i łodyg 
oparte są na azoksystrobinie 
i propikonazolu lub piraklo-
strobinie i epoksykonazolu.

Nie uzyskano jeszcze 
odmiany w pełni odpornej 
na fuzariozę, lecz niektóre 
charakteryzują się podwyż-
szoną odpornością na tego 
patogena.

Uszkadzanie roślin przez 
szkodniki, głównie omacni-
cę prosowiankę, zwiększa 
porażenie fuzariozą i zawar-
tość mikotoksyn. Dlatego 
ograniczenie obecności 
omacnicy powoduje pod-
niesienia plonu oraz popra-
wę jego jakości. Stosuje się 
zarówno pestycydy, jak też 
biologiczne środki zawiera-
jące poczwarki kruszynka 
– muchówki, która ograni-
cza obecność omacnicy oraz 
rolnic w kolbach kukurydzy.

Mikotoksyny gromadzone 
są głównie po osiągnięciu 
dojrzałości ziarna. Póź-
ny zbiór zainfekowanego 
i wilgotnego ziarna może 
prowadzić do znacznego 
zwiększenia zawartości 
mikotoksyn.

Dr Piotr Ochodzki 
IHAR-PIB Radzików

Głownia guzowata kukurydzy

Kolba kukurydzy porażona fuzariozą
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Na ratunek krowiej wątrobie

Tak jak w przypadku 
wielu schorzeń ważne jest 
uwarunkowanie genetyczne, 
a obserwujemy że niektó-
re linie tej samej rasy, np. 
najpopularniejszych i naj-
wydajniejszych holsztyń-
sko-fryzyjskiej, są bardziej 
lub mniej predestynowane 

do wystąpienia tych zabu-
rzeń. Genetyka to jednak nie 
wszystko, a w wielu przy-
padkach jest to kształtowane 
środowiskowo, czyli mamy 
na to wpływ. Niewątpliwie 
duże znaczenie w przypad-
ku chorób metabolicznych 
ma właściwe żywienie 

i zarządzanie nim, już od 
etapu zaplanowania i przy-
gotowania paszy, przez wła-
ściwy proces konserwacji 
oraz zadawania w określo-
nych proporcjach. Musimy 
wybierać zwierzęta mniej 
genetycznie predyspono-
wane, a w wielu indeksach 

hodowlanych mamy infor-
mację o skłonności do cho-
rób metabolicznych u córek 
buhaja, pamiętając o jako-
ści paszy.

Jak duży ma ona wpływ?
Prowadziliśmy badania na 

temat wpływu statusu me-
tabolicznego krów na jakość 
produktu mlecznego, a na-
wet młode krowy, pierwiast-
ki, ku naszemu zdziwieniu, 
schodziły w czasie ekspe-
rymentu. Była to okazja do 
wykonania sekcji zwłok, 
która wykazywała że już 
u pierwiastek, czyli krów 
2,5-3 letnich, wątroba przy-
pominała tę u alkoholika. 
Co wówczas począć? Jeden 
z głównych motorów zmian 
patologicznych jest otłusz-
czanie wątroby, zarówno 
u krów, jak i u ludzi, i tego 
należy unikać. Otłuszczo-
na wątroba mocno ograni-
cza mikrocyrkulację krwi, 
a widoczną tego oznaką jest 
zmiana barwy z ciemnobru-
natnej na pomarańczową. Za 
kolor ten odpowiada właśnie 
tkanka tłuszczowa i zalega-
jące metabolity. Adekwat-
ne żywienie, zbilansowana 
dawka pokarmowa, może 
jednak to ograniczyć.

Zbilansowanie to jed-
na sprawa i zachęcamy 
do tego, by usiąść z kal-
kulatorem i to sobie do-
brze przeliczyć. Druga 
sprawa to jakość kiszonki, 
a ta bywa bardzo różna… 
wpływ ma tu przecież ter-
min zbioru, zawartość su-
chej masy, również jakość 
ugniecenia, czyli wyparcia 
powietrza. Co jeszcze mo-
żemy zrobić, aby kiszonka 
jutro wyszła nam lepsza 
niż dziś?

Ważną jest sprawa mi-
krobiologicznych zanie-
czyszczeń i wtórnych 
metabolitów, czyli myko-
toksyn. Zazwyczaj kon-
centrujemy się na wartości 
pokarmowej, ale nie ma 
nic bardziej mylnego niż 
wartościowa pokarmowo 
kiszonka, która nie nadaje 
się do wykorzystania z po-
wodu mikrobiologicznego 

– porażenia grzybami. Pro-
ces produkcji dobrej ki-
szonki rozpoczyna się 
kilka miesięcy wcześniej. 
Rolnicy często w pędzie 
i natłoku działań, zapomi-
nają o aspektach takich jak 
wybór odmiany, agrotech-
nika, ochrona i nie wiążą 
zaistniałych tu zaniedbań 
z ostatecznym produktem. 
A ponieważ nie mają za 
bardzo możliwości przedys-
kutowania tych związków 
przyczynowo-skutko -
wych, rokrocznie powta-
rzają błędy.

Wspomniał pan na 
wykładzie innowację 
w konstrukcji sieczkarń, 
a mianowicie taką kon-
strukcję bębnów, które 
się nie tylko obracają, ale 
również przesuwają wzglę-
dem siebie poprzecznie. 
Jak to jest?

Miałem kontakt z taką 
właśnie nową technologią, 
gdzie krowy otrzymują pa-
szę bardziej strukturalną, 
składającą się z dłuższej 
sieczki, ale nie wpływa to 
negatywnie na strawność, 
bo ściana komórkowa po-
szatkowanych roślin i ziarno 
są nie tylko gniecione ale 
również rozcierane przez 
sieczkarnię. Większa dłu-
gość źdźbeł powoduje, że 
przeżuwacz dłużej ją prze-
żuwa, co zapobiega kwa-
sicy i innym schorzeniom 
metabolicznym, pozwala jej 
fizjologicznie odżywiać się 
oraz nie występują straty. 
Doświadczenia, które ro-
biono w USA, są bardzo 
obiecujące, bo uzyskuje się 
nieco zwiększoną produk-
cyjność przy dużo lepszym 
stanie zdrowotnym. Nowe 
technologie wybierać nale-
ży nie dlatego, że są nowe, 
ale dlatego, że wnoszą coś 
dobrego do jakości paszy. 
A tak właśnie tu się dzieje.

Zawsze też można pomy-
śleć o dodatkach do paszy, 
które będą wspomagały 
zdrowie naszych zwie-
rząt, jak choćby ostropest, 
który dobroczynnie dzia-
ła na wątrobę nie tylko 

człowieka ale również 
zwierzęcia.

Ostropest i inne substan-
cje, które mają stanowić 
alternatywę dla chemiote-
rapeutyków, są w centrum 
zainteresowań naukowych, 
bo przy wysokich wydajno-
ściach i potrzebach zwierząt 
musimy wykluczać to, co 
jest przyczyną problemów, 
czyli antybiotyki, które po-
wodują antybiotykoopor-
ność. Jedną ze ścieżek jest 
stosowanie takich właśnie 
substancji naturalnych jak 
ostropest, a innymi wyko-
rzystanie nanotechnologii 
lub środków biologicznych, 
czyli skierowanie odpowied-
nich bakterii i wirusami 
bakteryjnymi pożytecznych 
przeciwko bakteriom wy-
wołującym schorzenia. Są 
to nowoczesne metody rów-
nież w medycynie ludzkiej, 
ale jesteśmy u nas w SGGW 
i innych ośrodkach nauko-
wych całkiem zaawansowa-
ni w tym temacie. Jednak 
diabeł tkwi w szczegółach: 
takie badania są metodycz-
nie bardzo trudne do prze-
prowadzenia, a problemem 
jest porównywanie osob-
ników, bo indywidualna 
zmienność jest duża, więc 
badania takie musiałyby być 
przeprowadzane na bardzo 
dużej liczbie zwierząt, więc 
byłyby bardzo drogie. Te ba-
dania, które znam, pokazują 
efekt pozytywny, ale jest on 
na granicy efektu istotne-
go. Tendencja jednak jest 
dobra. Należy też stosować 
najpierw metody naturalne, 
nim przejdziemy do metod 
chemicznych. Z metodami 
chemicznymi bowiem zda-
rza się, że hodowca jeszcze 
nie wyszedł z karencji po 
jednym antybiotyku, a już 
musi stosować kolejny 
i efekty nie są zadowalają-
ce, bo ilość bakterii pato-
genicznych jest ogromna, 
a antybiotykooporność stała 
się poważnym wyzwaniem. 
Należy zapobiegać proble-
mom, bo walka może być 
trudna.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Wątroba krowy wysokomlecznej jest tak wyeksploatowana, że wygląda jak u alkoholika. To cena za 
wydajność mleczną. Może da się tego uniknąć, a przynajmniej ograniczyć? - Pytamy dr Marcina 
Gołębiewskiego z SGGW.
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Nowe mleko Łaciate bez laktozy

Najbardziej rozpoznawa-
ne Polskie  mleko będzie 
dostępne dla konsumentów, 
którzy w swojej diecie nie 
tolerują cukru mlecznego.

Spółdzielnia Mleczar-
ska Mlekpol w Grajewie 
wprowadza na rynek mle-
ko Łaciate bez laktozy. Dla 
konsumentów, którzy ce-
nią sobie tradycyjny smak 
i doskonałą jakość mleka  
Mlekpol przygotował dwie 
propozycje Łaciatego o za-
wartości tłuszczu 1,5 % oraz 
3,2%. Łaciate bez laktozy to 
pełnowartościowe mleko, 
doskonałe źródło wapnia 
i białka. Dzięki zastosowa-
niu enzymu laktazy, zawarty 
w mleku cukier mleczny zo-
stał rozłożony, a jego prozdro-
wotne właściwości pozostają 
niezmienione. Zastosowanie 
nowoczesnej technologii, po-
zwala zachować naturalny 
kolor produktu.

Łaciate bez laktozy ofe-
rowane jest przez Mlekpol 
w 1 litrowym kartonie, 

którego oznaczenie kolory-
styczne jest spójne z innymi 
produktami mlecznymi bez 
laktozy oferowanymi na pol-
skim rynku.

Materiały:
Bartosz Grochal - Rzecznik 

Prasowy SM MLEKPOL
Opracowanie redakcyjne: 

Roman Barszcz

Łaciata rodzina powiększy się o dwa nowe mleka 
UHT bez laktozy.
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