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Kukurydza 2020 – ocena 
sezonu wegetacyjnego

W okresie siewów temperatury 
powietrza i gleby były niższe niż 
w wieloleciu. Z powodu bezśnież-
nej zimy i braku opadów atmos-
ferycznych w marcu i kwiet-
niu wystąpiła susza glebowa. 
W kwietniu zanotowano prawie 
całkowity brak opadów na terenie 
całego kraju. W centralnej części 
Polski w Radzikowie, w kwietniu 
zanotowano zaledwie 8 mm opa-
dów. Ten stan był zapowiedzią 
głębokiej suszy atmosferycznej, 
glebowej i hydrologicznej. Były 
trudności z właściwą technologią 
uprawy gleby na głębokość siewu, 
w szczególności uwidoczniało 
się to na glebach cięższych. Za-
siewy nastąpiły w suchą glebę, 
dlatego kiełkowanie nasion było 
opóźnione i nierównomierne, 
trwało do 2 – 3 tygodni. Również 
w kwietniu zanotowano niższe 
niż w wieloleciu temperatury 
powietrza. Średnia temperatura 
wyniosła 9,1 st. C. Z powodu 
suszy, w początkowym okresie 
wegetacji na większości zasiewów 
kukurydzy nie udało się wykonać 
zabiegów odchwaszczania herbi-
cydami doglebowymi. Herbicydy 
doglebowe wymagają wilgoci do 
przeniknięcia w glebę i chwasto-
bójczego działania. Podobnie jak 
w 2019 roku stosowano nalistne 
zabiegi herbicydowe. W więk-
szości stanowiska uprawy ku-
kurydzy są wolne od chwastów. 

W warunkach suszy ograni-
czone jest pobieranie składników 
pokarmowych z roztworu glebo-
wego, w tym również głównych 
składników plonotwórczych, co 
także wpływa na wysokość plo-
nów. Dotyczy to w szczególności 
fosforu, który jest efektywnie 
pobierany w temperaturze po-
wyżej 12 st. C. W warunkach 
nadmiernych opadów, część 
składników pokarmowych, 
zwłaszcza azot, wypłukiwany 
jest do niższych partii gleby, 
szczególnie na glebach lżejszych, 
przepuszczalnych o niższym 
kompleksie sorpcyjnym.

  Maj był również stosunkowo 
chłodny. Średnia temperatura 
w tym miesiącu wyniosła 11,8 °C. 

Poziom opadów, który w maju 
wyniósł 74 mm, nie był w stanie 
zabezpieczyć potrzeb wodnych 
do prawidłowego rozwoju kuku-
rydzy, wobec braku opadów lub 
ich minimalnej ilości w kwietniu 
i w marcu. Długotrwały okres 
niskich temperatur i niskiego 
poziomu opadów powodował, 
że kukurydza pozostawała 
przez długi okres w fazie 3 li-
ści. Wskutek braku możliwości 
pobierania składników pokarmo-
wych z gleby, stan odżywienia 
roślin był niekorzystny, na co 
wskazywał żółty kolor roślin. 
W czerwcu temperatura powie-
trza wyniosła 19,1 st. C, a opady 
atmosferyczne 136 mm. Stan 
wegetacji poprawił się znacząco 
w okresie od 15 czerwca do końca 
lipca.  Wystąpiły obfite opady 
atmosferyczne w całym kraju. 
Jednorazowe opady wyniosły 
nawet kilkadziesiąt litrów wody 
na 1 m kw. W tym samym czasie 
wystąpiły również wysokie tem-
peratury powietrza. Powodowały 
one duże parowanie wody z gleby, 
jednakże poziom wody w glebie 
uzupełniany był systematycznie 
przez kolejne opady. 

 Kukurydza obok systemu foto-
syntezy C3 charakterystycznego 
dla roślin strefy umiarkowanej 
posiada również system fotosyn-
tezy C4 charakterystyczny dla 
roślin strefy tropikalnej. Uak-
tywnienie systemu C4 w wa-
runkach wysokich temperatur, 
powoduje szybki przyrost masy 
roślin i przyśpieszenie wegeta-
cji. Obecnie, na przełomie lipca 
i sierpnia, stan upraw kukurydzy 
jest dobry do bardzo dobrego. 
W stosunku do roku ubiegłego, 
wegetacja jest opóźniona od kilku 
do kilkunastu dni. Aktualnie 
(koniec lipca) kukurydza jest 
po kwitnieniu, w fazie zawiązy-
wania ziarna. Okres kwitnienia 
i następujący po nim proces za-
wiązywania i nalewania ziarna 
jest decydujący dla kształtowania 
plonu ziarna i kiszonki. 

Czynnikami ograniczającymi 
plonowanie są choroby i szko-
dniki. Dotychczas nie obser-

wuje się wystąpienia głowni 
guzowatej. W umiarkowanym 
nasileniu występuje omacnica 
prosowianka, ale wzrost popu-
lacji motyli tego owada może 
nastąpić w najbliższym czasie. 
W niektóre lata, owad ten jest 
przyczyną znacznych szkód 
w uprawie kukurydzy. Lokal-
nie czynnikiem redukującym 
plonowanie jest grad. W bieżą-
cym sezonie występują zastoiska 
wodne, gdzie kukurydza wygląda 
niekorzystnie. Odnotowano 
także szkody poczynione przez 
ptactwo krukowate, co było spo-
wodowane przez wydłużający się 
okres wschodów.

Generalnie, obecny stan upraw 
kukurydzy na ziarno i na ki-
szonkę oceniam jako korzystny. 
Wpływa na to dobry stan uwil-
gotnienia gleby i sprzyjające we-
getacji kukurydzy temperatury 
powietrza. Powierzchnię uprawy 
kukurydzy kiszonkowej oceniam 
na ok. 600 - 610 tys. ha, a na 
ziarno ok. 650 tys. ha. Utrzymu-
jący się areał uprawy kukurydzy 
na ziarno wynika z możliwości 
eksportowych oraz z rozszerza-
jącej się możliwości sprzedaży 
ziarna mokrego bezpośrednio 
od kombajnu, do firm które zaj-
mują się dosuszaniem ziarna. 
Wiele gospodarstw, zwłaszcza 
mniejszych, korzysta z tej oferty. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, w początkowym okresie wegetacji kukurydzy, 
od 15 kwietnia do 15 lipca wystąpiły bardzo zróżnicowane warunki pogodowe.

dr inż. Roman Warzecha 
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Krowie na zdrowie!
Susza i inne negatywne 

warunki meteorologiczne 
coraz bardziej doskwiera-
ją rolnikom i hodowcom 
bydła. Jak sobie radzić 
z niekorzystną aurą klima-
tyczną? Co zrobić, żeby, 
mimo niesprzyjających 
warunków zewnętrznych, 
wyprodukować wystarcza-
jącą do żywienia zwierząt 
ilość paszy objętościowej 

o odpowiedniej jakości. 
W gospodarstwie rolnym 
Hendripol położonym 
w województwie kujaw-
sko-pomorskim, zaprezen-
towano program Krowie na 
Zdrowie™ , dedykowany 
hodowcom bydła mleczne-
go. W programie uczest-
niczyły firmy Barenbrug, 
CLAAS, Corteva Agri-
science i De Heus.

Według Piotra Kowalskie-
go z firmy Barenburg Pol-
ska, jednym ze sposobów na 
efektywną produkcję pasz 
objętościowych z użytków 
zielonych w dobie suszy 
jest wykorzystanie użyt-
ków krótkotrwałych, czyli 
mieszanek poplonowych. 
Uprawy poplonowe nie tylko 
pozwalają uzyskać dodat-
kowy plon z pola chwilowo 
wyłączonego z produkcji, 
ale też eliminują problem 
suszy. W uprawie mieszanek 
poplonowych wykorzystu-
jemy jesień, zimę i wczesną 
wiosnę, czyli czas, gdy nie 
brakuje jeszcze opadów. 
Ziemia ma wówczas odpo-
wiednią wilgotność, a tym 
samym plon uzyskany 
z upraw poplonowych jest 
odpowiedniej jakości.

W przypadku użytków 
wieloletnich sposobem na 
suszę jest uprawa lucerny. 
Tam gdzie jest problem 
suszy, lucerna jest jedną 
z niewielu roślin, które są 
w stanie sobie poradzić 
z niedoborem wody. Mimo 
braku opadów, lucerna 

dostarcza sporo surowca 
do zakiszenia, a surowiec 
ten jest bardzo bogaty 
w białko. Jej dodatkowym 
atutem jest wzbogacanie gle-
by w azot. Dlatego lucerna 
zyskuje coraz większe grono 
zwolenników.

W czasie suszy rolnicy 
zmagają się z problemem 
mniejszej ilości plonu. Klu-
czowa jest więc dbałość 
o zminimalizowanie strat 
w czasie zbiorów. Paweł 
Baurycza z firmy CLAAS 
Polska przedstawił tech-
nologie zbioru roślin prze-
znaczonych na paszę, które 
zminimalizują te straty.

Aby ograniczyć do mi-
nimum wpływ suszy na 
jakość i ilość zbieranej pa-
szy należy przeanalizować 
wyposażenie maszyn wy-
korzystywanych do zbioru 
paszy. W przypadku siecz-
karni samojezdnej należy 
zwrócić uwagę na wybór 
odpowiedniej przystawki 
gwarantującej zbiór mak-
symalnej ilości paszy przy 
jednoczesnym ograniczeniu 
uszkodzeń darni. Na stałą 
wysoką jakość paszy ma 
wpływ długości cięcia, któ-
ra jest definiowana na pod-
stawie ilości suchej masy 
w zbieranej paszy. Jakość 
zbieranej kiszonki może 

zostać znacznie podnie-
siona dzięki zastosowaniu 
odpowiedniego zgniatacza 
ziarna. Przy wyborze zgnia-
tacza ziarna należy kiero-
wać się zasadą im większa 
długość cięcia tym mniej-
sza liczba zębów oraz im 
mniejsze ziarno, tym więk-
sza liczba zębów. Kluczowe 
znaczenie ma również usta-
wienie szczeliny oraz róż-
nica prędkości obrotowych 
bębnów zgniatacza ziarna. 
Dodatkowo wybierając 
odpowiednią płytę do wy-
rzutki w sieczkarni zbierana 
kiszonka może zostać od-
powiednio kondycjonowa-
na w celu jeszcze lepszego 
przygotowania do zakisze-
nia. Znaczne straty paszy 
powstają na etapie wyrzutu 
masy z sieczkarni na przy-
czepę, dlatego nowoczesne 
sieczkarnie są wyposażone 
w system automatycznie ste-
rujący wyrzutem sieczki do 
przyczepy, której obrys jest 
nieprzerwanie monitorowa-
ny podczas pracy.

Na czysty zbiór paszy ma 
wpływ także sposób kopiowa-
nia terenu. Zgrabiarki wyposa-
żone są w szerokie podwozia, 
które prowadzą karuzele rów-
nolegle do podłoża.

Krzysztof Adamczyk z De 
Heus przedstawił rozwiąza-
nia na ograniczone zasoby 
kiszonek w czasie suszy 
z perspektywy firmy pa-
szowej. Warto zacząć od 
kalkulacji zużycia pasz ob-
jętościowych oraz przeglądu 
stada tak, aby wykorzystać 
najlepsze pasze objętościowe 
dla krów wysokoprodukcyj-
nych. W celu maksymalnego 
wykorzystania dostępnych 
pasz niezbędne jest dokład-
ne zbilansowanie daw-
ki. Można też rozważyć 

uzupełnienie dawki więk-
szą ilością pasz treściwych.

W okresie upałów ko-
nieczne jest podjęcie 
działań zapobiegających 
skutkom stresu cieplnego 
u zwierząt. Upały bardzo 
niekorzystnie wpływają na 
zwierzęta. Krowy broniąc 
się przed upałem, wykorzy-
stują energię na chłodzenie 
organizmu ograniczając 
produkcję mleka. Dlatego 
warto stosować dodatki ła-
godzące negatywne skutki 
wysokich temperatur, które 
uzupełniają poziom makro- 
i mikroelementów. Zdrow-
sze zwierzęta to wyższa 
wydajność i większe zyski.

Podczas upalnej pogody 
problemem jest też zagrze-
wanie się silosu. Warto pa-
miętać o najważniejszych 
sposobach na to zjawisko:
• staranne wybieranie 

kiszonki z silosu przy 
użyciu odpowiedniego 
sprzętu (wycinak szczę-
kowy, frez)

• porządek przy pryzmie/
silosie – nie pozostawianie 
luźnego, osypującego się 
materiału

• tempo skarmiania – 1,5-
2 metrów bieżących/ty-
dzień – świeża masa musi 
być wybierana regularnie 
i w odpowiedniej ilości

• odkrywanie kiszonki 
w myśl zasady „mało 
a często” – w celu ogra-
niczenia powierzchni kon-
taktu kiszonki z tlenem

• zabezpieczanie czoła silo-
su konserwantem

• zabezpieczenie TMR dodat-
kiem zapobiegającym za-
grzewaniu – mniejsze straty 
wartości i lepsze pobranie to 
zdrowsze zwierzęta.
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Czym kosić kukurydzę?

Do zbioru kukurydzy na 
kiszonkę wykorzystywane 
są sieczkarnie zbierające, 
które produkowane są jako 
zawieszane, półzawieszane, 
przyczepiane i samobieżne. 
W sieczkarniach występują 
zespoły rozdrabniające to-
porowe (tarczowe) i bębno-
we. W zespole toporowym, 
noże tnące są zamocowane 
na tarczy promieniowo, a  
rośliny kukurydzy są po-
dawane równolegle z osią 
tarczy, w związku z czym 
prędkość cięcia jest najwięk-
sza w miejscach najbardziej 
oddalonych od osi obrotu, 
a więc na ich końcu. W bęb-
nowym zespole rozdrabnia-
jącym, rośliny kukurydzy są 
podawane prostopadle do osi 
bębna, więc prędkość cięcia 
materiału jest jednakowa.

Sieczkarnie napędzane 
od ciągnika

Na krajowym rynku ma-
szyn do zbioru kukurydzy 
na kiszonkę dostępne są 
sieczkarnie 1, 2, 3 i 4 – rzę-
dowe napędzane od ciągnika 
oraz sieczkarnie samobież-
ne. W Polsce produkowane 
są obecnie maszyny jedno-
rzędowe o przepustowości 
do około 30-35 t/h przy 
zapotrzebowaniu mocy po-
wyżej 40 KM. Stosuje się 
w nich tarczowy (toporowy) 

zespół rozdrabniający. 
Przeznaczone są do zbioru 
kukurydzy w mniejszych 
gospodarstwach. Zaletami 
są niska cena, dobra jakość 
pracy oraz możliwość zbio-
ru kukurydzy sianej przy 
dowolnej szerokości mię-
dzyrzędzi - nie mniejszej 
niż 40 cm.

AGROPLASTMET sp. 
z o.o. z Kunowa jest pro-
ducentem sieczkarni jedno 
rzędowej Z 364 do napędu 
wymaga ciągnika o mocy od 
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 i stałego klepiska, 
można realizować zbiór 
kukurydzy na kiszonkę 
w dojrzałościach od póź-
nowoskowej do początku 
pełnej ziarna.

Producentem sieczkarni 
jednorzędowej Foka jest  
firma FAMAROL, która 
należy do „Grupy Unia”. 
Długość cięcia jest obec-
nie jedna i wynosi 5  mm. 
Podczas zbioru kukurydzy 
o dojrzałym i twardym ziar-
nie, maszynę można wypo-
sażyć w ryflowane klepisko 

kruszące, które pozwala 
dokładnie je pokruszyć. 
Trzeba się wtedy liczyć 
z dodatkowym zapotrzebo-
waniem na moc do napędu 
sieczkarni (minimalne zapo-
trzebowanie mocy wynosi 
35 kW (45 KM). Prędkość 
robocza może wynosić do 
12 km/h i będzie uzależnio-
na od wielkości zbieranego 
plonu i mocy ciągnika za-
gregowanego z maszyną.

Turecka firma CELIKEL 
jest producentem sieczkar-
ni jedno i dwurzędowej 
CHALLANGER. Siecz-
karnie są wyposażone we 
własną niezależną hydrauli-
kę, dzięki czemu nie wystę-
puje problem agregowania 
z ciągnikami różnych pro-
ducentów wykorzystujących 
oleje o innych parametrach. 
Zapotrzebowanie mocy wy-
nosi od 75 do 100 KM dla 
maszyny dwurzędowej oraz 
od 40 KM dla jednorzędo-
wej. Zespoły rozdrabniające 
maszyn zostały wyposażo-
ne w 12 samoostrzących 
się noży tnących. Wydaj-
ność sieczkarni dwurzę-
dowej wynosi od 40 do 
50 t/h przy długości cięcia 
4 mm. W przypadku ma-
szyny jednorzędowej wy-
dajność wynosi od 15 do 
20 t/h, a długość cięcia może 

wynosić od 5 do 15 mm.
Firma KEMPER w swo-

jej ofercie posiada 3 mode-
le sieczkarni zawieszanych 
na ciągniku.  Sieczkarnia 
Champion C 1200 o szero-
kości roboczej 1,25 m może 
być zawieszana na tylnym 
trzypunktowym układzie 
zawieszenia ciągnika i pra-
cować z boku ciągnika lub 
przy jeździe do tyłu oraz 
na przednim TUZ ciągnika. 
Maszyna jest wyposażona 
w tarczowy zespół roz-
drabniający z 12 ostrzami 
oraz standardowo posiada 
wymienną karbowaną obu-
dowę do zbioru kukurydzy 
w późnych fazach rozwojo-
wych. Długość cięcia może 
wynosić 5, 10, 20 mm lub 
7,5; 15 i 30 mm i jest re-
gulowana liczbą noży oraz 
średnicą kół pasowych.  Za-
potrzebowanie mocy wy-
nosi od 50 kW. Sieczkarnia 
Champion 2200 jest wypo-
sażona w taki sam zespół 
rozdrabniający jak model 
1200 i bezrzędowy heder 
do kukurydzy ma szerokość 
2,28 m. Zapotrzebowanie na 
moc do napędu zespołów 
roboczych podczas zbioru 
kukurydzy wynosi przynaj-
mniej 80 kW. Największa 
z sieczkarni firmy Kemper 
Champion 3000 może być 
zawieszana tylko na tylnim 
TUZ ciągników. Zapotrze-
bowanie mocy przy zbio-
rze kukurydzy wynosi od 
100 kW. Długości cięcia są 
takie same jak w modelu 
2200, ale wyposażona jest 
w aktywny krążkowy roz-
drabniacz twardych ziaren.

Francuska firma KUHN 
oferuje serię sieczkarni 
do kukurydzy MC, która 
obejmuje maszyny jedno - 
(MC 90S), dwu - (MC 90 S 
TWIN) i czterorzędowe MC 
180 S QUATTRO). Zapo-
trzebowanie mocy wyno-
si odpowiednio: od 22 kW 
(30 KM); 40 kW (55 KM) 
oraz 66 kW (90 KM) Są 
to maszyny łączone z cią-
gnikiem trzypunktowym 
układem zawieszenia i na-
pędzane od wałka odbioru 
mocy poprzez przekładnię 

i pasy klinowe. W przy-
padku sieczkarni cztero-
rzędowej, możliwe jest 
agregowanie zarówno 
z przodu jak i z tyłu ciągni-
ka. Długość cięcia w stan-
dardzie wynosi 4 mm, ale 
poprzez zmianę koła zęba-
tego długość cięcia można 
zmienić na 6 mm.

Sieczkarnie samobieżne
Na krajowym rynku ma-

szyn rolniczych w ofercie 
sprzedaży są dostępne sa-
mojezdne sieczkarnie zbie-
rające następujących firm: 
Claas, John Deere, Krone, 
New Holland, Fendt oraz 
Rostselmash.

Sieczkarnie Jaguar fir-
my CLAAS są produko-
wane w dwóch seriach: 
800 i 900. Seria 800 obej-
muje 4 modele maszyn 
z silnikami Mercedes Benz 
o mocach od 300 (408 KM) 
do 430 kW (585 KM), na-
tomiast w serii 900 jest 
7 modeli o mocy silników 
od 340 (462 KM) do 680 kW 
(925 KM). Sieczkarnie serii 
800 w swojej konstrukcji 
posiadają rozwiązania, które 
ułatwiają pracę i pozwalają 
na maksymalne wykorzy-
stanie maszyny, Maszyny 
serii 800 są wyposażone 
w bęben nożowy V-Classic, 
który ma szerokość 750 mm 
i jest dostępny w 3 wersjach 
liczby noży: V20 (2×10), 
V24 (2×12) i V28 (2×14). 
Bęben może być też wypo-
sażony w noże połówkowe, 
co pozwala na podwojenie 
długości cięcia i jest pole-
cane przy długim cieciu 
kukurydzy w technologii 
SHREDLAGE®. Ważnym 
wyposażeniem sieczkar-
ni decydującym o jakości 
surowca kiszonkarskiego, 
jest rozdrabniacz MULTI 
CROP CRACKER (MCC). 
W Jaguarach serii 800 do-
stępne są 3 typy rozdrab-
niaczy walcowych: MCC 
Classic M i L,  MCC Max 
i MCC SHREDLAGE®, 
które pozwalają na do-
kładne rozdrobnienie ziarna 
i twardych łodyg kukurydzy 
w zależności od oczekiwań 
rolnika. Sieczkarnie serii 

900 mogą być wyposażone 
w bębny nożowe V-MAX 
z 20, 24, 28, 36 i 42 nożami 
oraz w standardowym wy-
posażeniu posiadają więcej 
zaawansowanych rozwiązań 
technicznych w porównaniu 
do modeli z serii 800.

Firma FENDT produ-
kuje dwa modele sieczkar-
ni samobieżnej: Katana 
65 i Katana 85, które są wy-
posażone w silniki o mocy 
460 kW (625 KM) i 625 kW 
(850 KM). Maszyna została 
wyposażona w 6 walców 
podająco-prasujących na-
pędzanych hydrtoststycz-
nie i bęben rozdrabniający 
o średnicy 720 mm i sze-
rokości 800 mm. Noże na 
bębnie są rozmieszczone 
w kształcie litery „V” i mogą 
być mocowane w trzech wa-
riantach 2×10 – do zbioru 
trawy; 2×14 standardowy 
bęben do szerokiego za-
stosowania i 2×20 do roz-
drabniania roślin na biogaz. 
Rozdrabniacze ziarna R – 
o profilu piły zębatej i RS 
– o profilu piły zębatej z row-
kiem spiralnym V posiadają 
walce o średnicy 300 mm. 
Sieczkarnia może być wy-
posażona w przystawkę do 
zbioru kukurydzy 460 Plus 
StalkBuster, która bezpo-
średnio po ścięciu roślin 
kukurydzy zgniata pozosta-
wione ściernisko. Maszyny 
firmy Fendt charakteryzują 
się bardzo bogatym wypo-
sażeniem standardowym jak 
i opcjonalnym.

Firma JOHN DEERE jest 
producentem dwóch serii 
sieczkarni: 8000 i 9000. W se-
rii 8000 jest 8 modeli od 
8100 do 8800 o mocy sil-
ników od 251 kW (340 KM) 
do 555 kW (755 KM). 
Standardowo sieczkarnie 

Najlepsze maszyny do zbioru kukurydzy na kiszonkę.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań
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wyposażane są w 3-za-
kresową przekładnię hy-
drostatyczną. Opcjonalna 
przekładnia automatyczna 
ProDrive pozwala na osią-
gnięcie maksymalnej pręd-
kości przy zredukowanych 
obrotach silnika (40 km/h 
przy 1400 obr./min) i pro-
gramowanie prędkości ob-
rotowej w zależności od 
obciążenia. Bębny tnące 
DuraDrum mają szerokości 
680 i 850 mm oraz średnice 
668 i 670 mm i mogą być 
wyposażone w 40, 48, 56 lub 
64 noży. Regulacja długości 
cięcia odbywa się bezstop-
niowo z poziomu komputera 
pokładowego przez zmianę 
obrotów napędzanych hy-
draulicznie walców wcią-
gających i może wynosić 
dla 40 noży: 7-26 mm; 
dla 48 noży: 6-22 mm; 
dla 56 noży 5-19 mm i dla 
64 nozy 3-15 mm. Walce 
rozdrabniaczy ziarna mają 
średnicę 240 mm. Kanał 
przepływu masy jest przy-
stosowany do uzyskiwania 
przepustowości na pozio-
mie 400 t/h. Maszyny są 
wyposażone w bezrzędo-
we rotacyjne przyrządy 
tnące o szerokościach od 
4,5; 6,0; 7,5 i 9,0 m. Dostęp 
do kanału podającego jest 
łatwy. Po uchyleniu przy-
stawki o 30 stopni uzyskuje 
się dostęp do bębna z noża-
mi tnącymi. Seria 9000 to 
cztery maszyny z modelami: 
9600 o mocy silnika 460 kW 
(625 KM); 9700 o mocy 
silnika 566 kW (770 KM); 
9800 o mocy silnika 640 kW 
(870 KM) i 9900 o mocy 
silnika 713 kW (970 KM).

Firma KRONE produ-
kuje sieczkarnię o nazwie 
BIG X i w ofercie posiada 
9 modeli maszyn, których 
oznaczenia w przybliżeniu 
nawiązują do mocy silni-
ków wyrażonej w koniach 
mechanicznych. Należą 
do nich sieczkarnie Big 
X 480, 530, 580, 630, 680,  
700, 770, 850 i 1100. Ma-
szyny są napędzane silni-
kami o pojemnościach od 
12,8 do 24,24 dm3 i o mocy 
od 490 do 1156 KM. Zespół 
wciągająco-prasujący zie-
lonkę w sieczkarni Krone 
BiG X składa się z 6 hydrau-
licznie napędzanych walców 
i daje możliwość bezstopnio-
wej regulacji długości siecz-
ki w czterech  zakresach 
(5–29; 4-21; 2,5-15 i 2–12 mm) 

w zależności od liczby za-
montowanych na bębnie 
noży (20, 28, 40 i 48 noży). 
Detektor metalu składają-
cy się z 6 magnesów jest 
umieszczony w pierwszym 
dolnym walcu wciągają-
cym, który poprzez zawór 
odcinający błyskawicznie 
zamyka dopływ czynni-
ka hydraulicznego i tym 
samym zatrzymuje walce 
wciągająco-prasujące. Ma-
szyna może być również 
wyposażona w wykrywacz 
kamieni RockProtect. Siecz-
karnie firmy Krone mogą 
być wyposażone w bezrzę-
dowe przyrządy EasyCol-
lect o szerokości roboczej 
6,0; 7,5; 9,0 i 10,5 m, któ-
rymi można pracować 
niezależnie od kierunku 
rzędów. W przypadku pracy 
wzdłuż rzędów można zbie-
rać 8, 10, 12 lub 14 rzędów 
w rozstawie 75 cm. Maszyny 
BiG X można też wyposa-
żyć w walcowy lub tarczowy 
rozdrabniacz ziarna kukury-
dzy. W rozdrabniaczu wal-
cowym średnica elementów 
roboczych wynosi 250 mm 
przy standardowej różnicy 
prędkości walców wynoszą-
cej 20%. Natomiast opcjo-
nalnie walce mogą pracować 
z różnicą obrotów 30% lub 
40%. Z kolei rozdrabniacz  
tarczowy posiada 2,5-krot-
nie większą powierzchnię 
roboczą w porównaniu do 
rozdrabniacza walcowe-
go, co zapewnia większą 
wydajność i bardzo dobre 
rozdrobnienie ziaren. Wal-
ce tarczowe pracują z taką 
samą prędkością obrotową. 
Powoduje to zmniejszenie 
zapotrzebowania na moc 
do 10%.

Firma NEW HOLLAND 
oferuje serię sieczkarni FR 
Forage Cruiser w skład któ-
rej wchodzi 5 modeli FR 
480, FR 550, FR 650, FR 
780 i FR 920 o mocy zna-
mionowej silników odpo-
wiednio: 320 kW (425 KM); 
370 kW (503 KM); 440 kW 
(598 KM); 530 kW (721 KM) 
i 610 kW (830 KM). W siecz-
karniach New Hollanda 
napęd na bęben tnący, 
walce rozdrabniacza ziar-
na i wyrzutnik sieczki jest 
przekazywany za pośred-
nictwem pasów z przekład-
ni kątowej. Bębny nożowe 
o średnicy 710 mm i szero-
kości 880 mm są dostępne 
w pięciu konfiguracjach 

liczby zamontowanych 
noży: 2×8, 2×10, 2×12, 2×16 
i 2×20. Walce rozdrabnia-
cza ziarna mają średnicę 
200 lub 250 mm i są dostęp-
ne w wariantach różniących 
się kształtem powierzchni, 
liczbą zębów i prędkością 
obrotową. Walce rozdrab-
niacza mogą mieć na obwo-
dzie 99, 126 i 166 wyżłobień 
przypominających zęby 
i mogą obracać się z różnicą 
prędkości od 10 do 30 proc 
oraz posiadają regulacją od-
ległości. Uzupełnieniem dla 
standardowego wyposaże-
nia jest rozdrabniacz Dura-
Cracker oraz DuraShredder 
w którym zęby rozmieszczo-
ne są spiralnie co zapewnia 
intensywniejsze rozdrab-
nianie ziaren, łodyg i liści 
kukurydzy.

Rosyjski producent ma-
szyn rolniczych firma ROST-
SELMASH w ofercie posiada 
sieczkarnie samobieżne 
RSM 1401 o mocy silników 
295 kW (400 KM) i 368 kW 
(500 KM). Maszyny są wy-
posażone w 4 walcowy ze-
spół wciągająco-prasujący 
z czterema prędkościami 
podawania, co umożliwia 
uzyskanie czterech długo-
ści cięcia: 4, 7, 10 i 17 mm. 
Bęben rozdrabniający ma 
średnicę 630 mm i szeroko-
ści 700 mm, na którym za-
montowane są 24 (2×12) noże 
w układzie litery „V”. Roz-
drabniacz ziarna został wy-
posażony w walce o średnicy 
190 mm i pracuje przy róż-
nicy prędkości obrotowej 
wynoszącej 20%. Ulepszo-
na wersja sieczkarni rosyj-
skiego producenta została 
oznaczona symbolem RSM 
1403 (RSM 1401/03) i jest 
oferowana z mocniejszym 
silnikiem.

Opóźnianie terminu zbio-
ru kukurydzy na kiszonkę, 
nawet do początku pełnej 
dojrzałości ziarna jest coraz 
częściej stosowane w prak-
tyce. Takie postępowanie 
pozwala na uzyskanie 
lepszej jakości surowca 
kiszonkarskiego, ale jed-
nocześnie zwiększają się 
też wymagania w zakresie 
jakości rozdrobnienia ca-
łych roślin, a szczególnie 
twardego ziarna. Duże zna-
czenie odgrywa wtedy też 
stan techniczny sieczkarni 
zbierających, a szczególnie 
zespołu tnącego oraz roz-
drabniacza ziarna.

Continental rozszerza 
ofertę opon rolniczych

Pierwsze kombajny rozpo-
częły już tegoroczne żniwa. 
Podczas gdy wielu rolników 
zbiera już zboże na polach 
na pełnych obrotach, zbiory 
kukurydzy nastąpią dopiero 
pod koniec lata. W samą porę 
na rozpoczęcie tegorocznych 
żniw, firma Continental po-
szerzyła swoją ofertę opon 
dla sektora rolniczego. Po 
udanym wprowadzeniu na 
rynek pierwszego rozmia-
ru opon CombineMaster 
w 2019 roku, w tym roku 
i na początku przyszłego 
zostanie wprowadzonych 
na rynek aż dziesięć ko-
lejnych rozmiarów opon 
rolniczych – w tym po raz 
pierwszy wersja VF z inno-
wacyjną technologią Very 
High Flexion. Opona VF 
CombineMaster w rozmia-
rze 500/85R24. jest dostępna 
od lipca 2020 roku i będzie 
niezawodnie towarzyszyć 
rolnikom już podczas tego-
rocznych żniw.

Obie wersje ogumienia 
CombineMaster są wypo-
sażone w opatentowaną 
technologię nylonowego 
karkasu N.flex oraz innowa-
cyjne klocki bieżnika d.fi-
ne. Kombinacja ta zapewnia 
bardzo dobrą elastyczność 
przy niskich wibracjach kar-
kasu i wysokiej odporności 
na zużycie.

CombineMaster i VF 
CombineMaster: solid-
ni partnerzy na polach 
uprawnych

Opona CombineMaster 
oferuje wyjątkowo wyso-
ką wytrzymałość stopki, 

w której zastosowano tech-
nologię HexaBead. Dzięki 
sześciokątnemu przekrojowi 
drutówki, stopka opony może 
lepiej przylegać do obręczy 
nawet przy znacznym ugię-
ciu i tym samym poprawiać 
przenoszenie energii. Kon-
strukcja HexaCore zapew-
nia również maksymalną 
nośność karkasu. Techno-
logia ta została opracowana 
specjalnie do opon przednich 
do kombajnów.

Opona VF CombineMa-
ster, wyposażona w technolo-
gię VF, to idealna partnerka 
dla maszyn rolniczych – za-
równo na polu, jak i na dro-
dze. Technologia VF pozwala 
na używanie opony przy 
zmniejszonym ciśnieniu po-
wietrza – chroni to zarówno 
oponę przed uszkodzeniem, 
jak i glebę przed ubijaniem. 
Ponadto, zastosowana w niej 
prostokątna drutówka zapew-
nia duże ugięcie ściany bocz-
nej opony.

Wysoka elastyczność 
dzięki technologii VF

Opony przeznaczone dla 
kombajnów muszą spełniać 
szczególne wymagania. Pod-
czas żniw muszą one wy-
trzymać zarówno obciążenia 

cykliczne na polu, jak i duże 
prędkości na drodze. Podczas 
gdy przeciwwaga zespołu 
tnącego (listwy nożowej) 
kombajnu zapewnia odcią-
żenie opon na polu, na as-
falcie mają one do czynienia 
ze znacznie większym cię-
żarem. Opony VF pozwalają 
rolnikom zaoszczędzić czas 
i paliwo, a także uniknąć 
szkodliwego zagęszczania 
gleby. Podczas gdy wcześniej 
konieczne było dostosowa-
nie ciśnienia w oponach do 
różnych etapów pracy, tech-
nologia VF pozwala na sto-
sowanie opony przy niższym 
ciśnieniu powietrza. Ozna-
cza to, że opona może być 
używana bez konieczności 
dostosowywania ciśnienia 
powietrza do ciężaru ładun-
ku i podłoża – bez żadnych 
niekorzystnych skutków. 
W ten sposób opony VF 
zapewniają stałą nośność 
przy wszystkich prędko-
ściach. W porównaniu ze 
standardowymi oponami, 
umożliwiają obniżenie ci-
śnienia w oponach bez po-
gorszenia osiągów.

Źródło: OneMulti
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Opona do kombajnów CombineMaster w wersji VF.

500/85 R 24 800/65 R 32
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Jak wyprodukować dobrą 
kiszonkę z kukurydzy?

Kiszonka z całych roślin 
kukurydzy jest podstawową 
paszą objętościową stosowaną 
w żywieniu krów o wysokiej 
produkcji mleka i szybko ro-
snących opasów.

Przypilnuj terminu zbioru
Kukurydza jest rośliną 

której wartość pokarmowa 
wzrasta w trakcie wegetacji, 
dlatego nie należy spieszyć 
się z jej zbiorem. W naszych 
warunkach zaleca się zbie-
rać kukurydzę na kiszonkę 
z całych roślin w dojrzałości 
woskowej ziarna. W tej fa-
zie wegetacji w ziarniaku jest 
już dużo skrobi, ale można go 
jeszcze z łatwością rozdrob-
nić walcami sieczkarni. W go-
spodarstwach w których park 
maszynowy nie jest doskonały 
zaleca się wcześniejszy zbiór 
kukurydzy na kiszonkę. Co 
prawda w ziarniaku jest wtedy 
mniej skrobi, jednak łatwiej 
go wówczas rozdrobnić.

Zawartość suchej masy 
w surowcu przeznaczonym 
do produkcji kiszonki powin-
na wahać się od 30 do 35%. 
Przy tym poziomie suchej 
masy kukurydza zakisza się 
bardzo dobrze , a kiszonka 
jest bardzo chętnie pobiera-
na przez zwierzęta. Niestety 
coraz częściej obserwujemy 
wyższą zawartość suchej 
masy w zakiszanej kukury-
dzy. Surowiec taki jest bardzo 
elastyczny (sprężynujący), co 
utrudnia jego ubicie, a tym 
samym usunięcie powietrza. 
Dochodzi wówczas do za-
grzewania się kiszonki w po-
czątkowym okresie procesu 
kiszenia, co zwiększa straty 
składników pokarmowych.

Najprostszym sposobem 
wyznaczenia właściwego 
terminu zbioru kukurydzy na 
kiszonkę jest obserwacja linii 
mlecznej na ziarnie. W tym 
celu należy przełamać kolbę 
w połowie. Gdy linia ta znaj-
duje się w połowie ziarniaka 
można przyjąć, że zawartość 
suchej masy w całej roślinie 
wynosi około 28%. Gdy znaj-
duje się ona w 1/3 od pod-
stawy ziarniaka to zawartość 
suchej masy kształtuje się na 

poziomie 35%. Pod koniec we-
getacji 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%.

Koś nisko
Heder sieczkarni zbiera-

jącej kukurydzę na kiszon-
kę powinien być ustawiony 
15 – 20 cm nad ziemią. Ta-
kie jego ustawienie pozwala 
w pełni wykorzystać poten-
cjał plonotwórczy kukurydzy, 
jednocześnie dostarczając do-
skonały surowiec do produkcji 
kiszonki dla wysokowydaj-
nych zwierząt. Zbiór na takiej 
wysokości pozwala uniknąć 
zabrudzenia zielonki ziemią 
i porażenia grzybami, zapew-
nia więc odpowiedni status 
higieniczny kiszonki.

Niektórzy doradcy żywie-
niowy zalecają podniesienie 
wysokości koszenia kuku-
rydzy, w celu produkcji ki-
szonki o wyższej wartości 
energetycznej. Kiszonka 
taka idealnie sprawdza się 
w żywieniu krów będących 
w dwóch pierwszych fazach 
laktacji. Jednak jej wysoką 
wartość energetyczną stanowi 
problem w żywieniu krów pod 
koniec laktacji, zasuszonych 
i jałówek, gdyż może powo-
dować otłuszczenie zwierząt. 
Dlatego uważam, że kukury-
dzę powinno się kosić na „nor-
malnej” wysokości, a niedobór 
energii w dawce pokarmowej 
dla najwydajniejszych krów 
uzupełnić kiszonym ziarnem 
kukurydzy.

Podnoszenie wysokości 
koszenia kukurydzy nie ma 
uzasadnienia ekonomiczne-
go. Badania przeprowadzone 
na Uniwersytecie Techno-
logiczno-Przyrodniczym 
w Bydgoszczy wykazały, że 
podniesienie wysokości ko-
szenia kukurydzy o 20 cm 
(z 20 do 40 cm) powoduje 
spadek produkcji mleka z 1 ha 
uprawy kukurydzy o 1700 kg. 
Jest to duża ilość złotówek, 
którą rolnik pozostawia na 
polu. Ponadto pozostawione 
wyższe ściernisko wymaga 

starannego i energochłonnego 
rozdrobnienia.

Krótko potnij
Zielonka z kukurydzy 

wymaga krótkiego cię-
cia, gdyż ziarniaki muszą 
być rozdrobnione. Tylko 
rozdrobnione ziarniaki są 
trawione w przewodzie po-
karmowym przeżuwacza 
i stanowią doskonałe źródło 
energii. Nieuszkodzone ziar-
no przechodzi niestrawione 
przez przewód pokarmowy 
zwierzęcia i jest wydalane 
z kałem. Krótkie pocięcie czę-
ści wegetatywnych zwiększa 
strawność włókna, co dodat-
kowo podnosi wartość ener-
getyczną kiszonki. Dlatego 
zielonka z kukurydzy powin-
na być cięta na sieczkę o dłu-
gości 0,8 – 1 cm, a odstęp 
pomiędzy walcami powinien 
wynosić 2 – 3 mm. Na bazie 
słabo rozdrobnionej kiszonki 
z kukurydzy trudno uzyskać 
wysoką wydajność mleczną 
lub opasową.

Dokładnie ubij i szczel-
nie okryj

Ubijanie jest czynnikiem 
ograniczającym szybkość na-
pełniania silosu lub formowa-
nia pryzmy, w związku z czym 
nie zawsze jest wykonywane 
dokładnie. Zwożona zielon-
ka powinna być rozrzucana 
równomiernymi warstwami 
i od razu ubijana. Ugniatanie 
powinno trwać jeszcze przez 
1 godzinę po zwiezieniu ostat-
niej przyczepy. Po zakończe-
niu formowania pryzmy lub 
napełniania silosu należy je od 
razu szczelnie okryć folią, by 
zapobiec wnikaniu powietrza 
i wody opadowej do kiszonki. 
Folia powinna być obciążona, 
wówczas zakiszana masa pra-
widłowo osiada.

Od jej jakości i wartości pokarmowej zależą efekty 
produkcyjne.

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy
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Doskonałe nasiona do siewu
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Choroby kukurydzy a jakość kiszonki

Wśród nich grupą domi-
nującą są grzyby chorobo-
twórcze, które towarzyszą 
roślinom od momentu sie-
wu ziarna aż do zbioru plo-
nu, a nawet w trakcie jego 
przechowywania. Grzyby są 
wszechobecne w przyrodzie, 
dlatego też nie ma w Pol-
sce pól kukurydzy w pełni 
od nich wolnych, jednak na 
poziom nasilenia patogenów 

w danym sezonie wpływa 
szereg czynników zależ-
nych, jak i niezależnych od 
człowieka.

Zarodniki grzybów 
znajdują się w glebie, na 
resztkach pożniwnych ku-
kurydzy, ale także i innych 
roślin, w tym pozostałych 
zbóż (niektóre patogeny, 
zwłaszcza z rodzaju Fusa-
rium mogą porażać różne 

rośliny), ale także na nie-
których chwastach. Niektóre 
mogą przenosić się na ziar-
niakach. Osobną kwestią jest 
migracja patogenów z wyko-
rzystaniem wiatru, wody, ale 
także i choćby wektorów np. 
owadzich. Dla producentów 
kukurydzy ważnym zagad-
nieniem jest zasobność tzw. 
glebowego banku patogenów 
(na wzór glebowego banku 
nasion chwastów), który ma 
wpływ na to jakie choroby 
i w jakim nasileniu się poja-
wią, zwłaszcza przy uprawie 
kukurydzy w monokultu-
rze, który to system uprawy 
sprzyja nagromadzaniu się 
na stanowisku materiału in-
fekcyjnego. Należy jednak 
wiedzieć, że nawet na sta-
nowiskach zasobnych w za-
rodniki przetrwalnikowe 
grzybów i prowadzonych 
w wieloletniej monokul-
turze, nie w każdym roku 
problem chorób kukurydzy 
jest taki sam. Podatność wy-
sianej odmiany, zastosowa-
ne działania ochrony roślin 
(w tym przed szkodnikami), 
ale w szczególności oddzia-
ływanie pogody mają klu-
czowe znaczenie na pojaw 
danej jednostki chorobowej.

Na plantacjach patogeny 
porażają zwykle od ułamka 
do 30-50, a w niektóre lata 
nawet do 100% roślin (tzw. 
epidemiczne pojawy niektó-
rych chorób). Na całe szczę-
ście epidemiczne pojawy 
chorób zdarzają się bardzo 
rzadko, ale kto miał szansę 
je obserwować, a zwłaszcza 
ci, których dotknęły, mogą 
potwierdzić, że mikroskopij-
ne grzyby potrafią poważnie 
zniszczyć uprawę. Przykła-
dem patogenów, które w nie-
które lata potrafią licznie się 
pojawić to  sprawcy głow-
ni guzowatej oraz fuzariozy 
kolb i fuzariozy łodyg.

Szacuje się, że bezpośred-
nie straty w plonach kiszonki 
powodowane przez choroby 
wynoszą w skali kraju oko-
ło 8-10%. W przypadku ku-
kurydzy ziarnowej są one 
nieco wyższe, co wynika 

z dłuższego przebywania 
roślin na polu. Te straty nie 
są co roku takie same – raz 
są wyższe innym razem 
niższe, w tym są zróżnico-
wane w obrębie poszcze-
gólnych województw oraz 
konkretnych miejscowości. 
Nawet w obrębie tej samej 
lokalizacji.

Przy uprawie kukurydzy 
na kiszonkę czasami pomija 
się fakt pojawu chorób uzna-
jąc, że nie mają one wpływu 
na jej wysokość oraz jakość. 
Jest to błędne myślenie, gdyż 
tak jak zabiegi pielęgnacyj-
ne, dobór odmiany, a póź-
niej pogoda mają wpływ na 
efekty produkcji kiszonki, 
tak tym bardziej choroby 
i szkodniki, które przecież 
naruszają swym pojawem 
tkanki roślin, wpływają na 
pojaw stresów, a te przecież 
są w pełni związane z meta-
bolizmem rośliny. Jak wia-
domo produkcja kiszonki 
opiera się na fermentacji 
kwasu mlekowego. Dla po-
prawnego procesu zakiszania 
ważne są parametry samego 
surowca roślinnego, jak rów-
nież sam proces przygotowy-
wania kiszonki. Specjaliści 
zajmujący się skarmianiem 
zwierząt podają, że prawidło-
wo przygotowana kiszonka 
z kukurydzy powinna za-
wierać 30-35% suchej masy, 
w której powinno być mi-
nimum  30% skrobi, ale za 
to maksimum 20% włókna 
surowego. W suchej masie 
włókno kwaśne detergentowe 
(ADF) nie powinno stanowić 
więcej niż 25%, natomiast 
włókno neutralno detergento-
we więcej niż 45%, a do tego 
zawartość energii nie powin-
na być mniejsza niż 6,5 MJ 
NEL w 1 kg suchej masy.

Na każdy z wymienionych 
parametrów w większym 
bądź mniejszym stopniu 
wpływa to, co się dzieje jesz-
cze na polu uprawnym. Jak 
wiadomo głównym źródłem 
włókna są łodygi oraz liście, 
natomiast głównym nośni-
kiem łatwo strawnych wę-
glowodanów, a tym samym 

energii jest kolba. W pierw-
szej połowie wegetacji zatem 
roślina gromadzi prawie całą 
zawartość włókna, a w dru-
giej połowie pozostałe skład-
niki odżywcze. Nie można 
zatem powiedzieć, że jakaś 
część kukurydzy jest nie-
istotna w produkcji kiszonki, 
gdyż każdy organ ma tu zna-
czenie od korzenia włośniko-
wego po górne części łodygi. 
Każdy zatem organ musi być 
należycie odżywiony, aby 
charakteryzował się dobrymi 
parametrami strawnościo-
wymi w późniejszej kiszon-
ce, w tym, aby poprawnie 
przebiegł proces fermentacji, 
który jak wiadomo opiera 
się na bakteriach fermenta-
cji mlekowej jakie znajdują 
się na roślinach. Muszą one 
stworzyć kwaśne środowisko 
beztlenowe, w którym nie 
będą rozwijać się mikroorga-
nizmy odpowiedzialne choć-
by za gnicie kiszonki, która 
wówczas byłaby małowarto-
ściowa (rozpadają się białka), 
a ponadto niebezpieczna dla 
zwierząt z powodu obecności 
różnych szkodliwych meta-
bolitów. Aby bakterie fer-
mentacji mlekowej mogły 
aktywnie zadziałać muszą 
mieć odpowiednią ilość 
pożywki, czyli w tym wy-
padku cukrów, powinna być 
odpowiednia wilgotność su-
rowca, nie może on zawierać 
zanieczyszczeń, a później 
należy zadbać o jego dobre 
rozdrobnienie, ubicie oraz 
odizolowanie od tlenu.

Choroby kukurydzy przy 
współudziale także szkod-
ników mają zatem bardzo 
duży wpływ na to w jakim 
stanie surowiec opuszcza 
pole uprawne. Pod kątem 
produkcji kiszonki niemal 
każda choroba ma znacze-
nie, ale wszystko zasadniczo 
zależy od tego w jak dużym 
nasileniu się pojawia. Często 
w odniesieniu do chorób ro-
ślin podaje się, że w takim 
a takim roku opanowały 
określony procent roślin np. 
30%. Taka procentowa war-
tość jest ważna w przypadku 

większości chorób, gdyż po-
kazuje skalę pojawu danego 
agrofaga, ale w przypadku 
niektórych patogenów nie-
wiele ona wnosi do oceny ich 
szkodliwości, gdyż pokazuje 
niepełny obraz. Przy choro-
bach liści, ale także choćby 
i fuzariozy korzysta się czę-
sto ze skali porażenia, która 
obrazuje jaka powierzchnia 
tkanek została opanowana 
(uszkodzona) przez patogena.

Biorąc pod uwagę, że 
każdy czynnik stresowy 
abiotyczny czy biotyczny 
wywołuje stres u roślin, 
stąd też im ich więcej, tym 
bardziej mogą zmieniać się 
w roślinach parametry ja-
kościowe, które jak wspo-
mniano mają wpływ na 
późniejszy plon kiszonki. 
W przypadku choćby pato-
genów, rośliny przekierowują 
swoje działania nie tylko na 
budowę plonu, czyli odbycie 
procesu płciowego (to jest 
główny cel rozwoju roślin 
kukurydzy – wydać potom-
stwo w postaci ziarna), lecz 
także na przeciwdziałaniu 
uszkadzaniu ich komórek 
przez grzyby. Należy pamię-
tać, że grzyby patogeniczne 
to pasożyty, czyli rozwija-
ją się kosztem swojego ży-
wiciela – wysysają z niego 
składniki odżywcze, przy 
jednoczesnym niszczeniu 
ciała gospodarza. Roślina 
w takiej sytuacji zawsze 
ponosi straty.

Z chorób, które w najwięk-
szym stopniu mogą wpływać 
na efektywność produkcji 
kiszonki należy wymienić 
przede wszystkim fuza-
riozy: fuzariozę kolb oraz 
zgniliznę korzeni i zgorzel 
podstawy łodygi (fuzariozę 
łodyg). Są one wywoływa-
ne przez grzyby z rodzaju 
Fusarium. Fuzarioza kolb 
niszczy głównie ziarniaki. 
Powoduje zatrzymanie ich 
odżywiania, zmniejsza się 
ich masa, pękają, pojawiają 
się infekcje wtórne, w tym 
może się zmieniać skład 
chemiczny ziarniaków. 
W takiej sytuacji kolby, 

W Polsce rośliny kukurydzy może porażać kilkaset patogenów 
odpowiedzialnych za rozwój kilkunastu chorób.

Drobna plamistość liści (P. Bereś)

Fuzarioza łodyg (P. Bereś)

Fuzarioza kolb (P. Bereś)

Żółta plamistość liści (P. Bereś)
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które są głównym źródłem 
węglowodanów w kiszon-
ce mogą mieć mniejszą za-
wartość cukrów(głównie 
skrobi), a to tym samym 
wpłynie na słabszy proces 
zakiszania, gdyż bakterie 
mlekowe nie będą miały 
odpowiedniej pożywki do 
namnażania się. W podobny 
sposób może wpłynąć wcze-
sny pojaw fuzariozy kolb. 
Grzyb czopuje wiązki prze-
wodzące w łodygach, przez 
co zaburzone jest odżywianie 
całej rośliny. To siłą rzeczy 
zaburza całą fizjologię roślin, 
w tym może doprowadzić 
do przedwczesnego zasycha-
nia roślin, nie wspominając 
o złomach łodyg, które leżąc 
na glebie będą niemożliwe 
do zebrania kombajnem. Ze-
branie roślin zaschniętych na 
kilka tygodni przed optymal-
nym zbiorem zielonej masy 
może mieć później wpływ 
na plon włókna.

Z chorobami fuzaryjny-
mi wiąże się niestety bardzo 
poważny problem jakim jest 
ryzyko obecności w kiszonce 
mykotoksyn. To coraz więk-
szy problem w produkcji 
paszy. Mykotosyny są to me-
tabolity wtórne wytwarzane 
przez grzyby fuzaryjne, ale 
także i patogeny z innych ro-
dzajów jakie im towarzyszą 
lub które mogą się ujawnić na 
etapie złego przygotowania 
kiszonki np. z rodzaju Peni-
cillium, Trichoderma, Tri-
chothecium. W kukurydzy 
spotyka się kilka rodzajów 
mykotoksyn. Na podstawie 
dotychczasowych badań pro-
wadzonych w kraju wykaza-
no, że najczęściej sprawcami 
fuzarioz jest grzyb Fusarium 
graminearum produkujący 
deoksynivalenol (DON) 
i zearalenon (ZEA) oraz F. 

verticillioides produkujący 
fumonizyny (FUM). Inne 
gatunki najczęściej izolo-
wane to: F. subglutinans, F. 
proliferatum oraz F. tempe-
ratum. Obok nich są jeszcze 
inne gatunki. Mykotoksyny 
same w sobie mają właści-
wości antybiotyczne przez co 
niszczą pożyteczną mikro-
florę w układzie pokarmo-
wym zwierząt skarmianych, 
a także zaburzają równowagę 
kwasowo-zasadową prowa-
dząc np. u bydła do ketozy 
czy kwasicy. Mają także 
działanie mutagenne, terato-
genne. Uszkadzają poszcze-
gólne układy np. nerwowy, 
pokarmowy, wydalniczy. 
Znane są przypadki upadku 
całych stad zwierząt skar-
mianych paszami skażonymi 
mykotoksynami.

Obok fuzarioz w ostatnich 
latach coraz łatwiej można 
spotkać rośliny silnie porażo-
ne przez głownię guzowatą 
kukurydzy. Jest to pasożyt, 
który nie rozwija się w rośli-
nie systemicznie, lecz każda 
narośl widoczna na liściu, 
łodydze, kolbie, wiesze to 
efekt oddzielnej infekcji. 
Grzyb jak silnie się poja-
wia, to może nawet zniszczyć 
roślinę, lecz zwykle prowa-
dzi do obniżenia się plonu 
ziarna, gdy guzy zdominują 
całą kolbę. Rośliny zdefor-
mowane przez pojaw narośli 
na łodygach i liściach rów-
nież mają zakłóconą fizjo-
logię na skutek czopowania 
wiązek przewodzących wodę 
i składniki pokarmowe. Na 
podstawie badań wykazano, 
że jeżeli głownia kukury-
dzy nie występuje w infekcji 
mieszanej z grzybami z ro-
dzaju Fusarium, to nie ma 
ryzyka obecności w plonie 
mykotoksyn. Grzyb Ustilago 

maydis wywołujący głownię 
nie ma zdolności do ich wy-
twarzania, lecz jego obec-
ność w kiszonce powoduje 
niższą zawartość związków 
bezazotowych, zwiększa się 
zawartość włókna surowe-
go, spada zawartość białka 
strawnego oraz obniża war-
tość energetyczna. Im wię-
cej zatem roślin porażonych 
przez głownię, w tym kolb, 
tym gorsza jakość później-
szej paszy.

Nie można również za-
pominać o ogromnym 
znaczeniu liści kukurydzy 
w budowaniu plonu. To one 
są odpowiedzialne za prze-
prowadzanie fotosyntezy 
torem C4, w tym są waż-
nym źródłem suchej masy 
w kiszonce. W Polsce narasta 
problem pojawu chorób liści, 
wśród których największe 
znaczenie mają obecnie dwie 
choroby: drobna plamistość 
liści kukurydzy oraz rdza 
kukurydzy. W lata suche 
i upalne uaktywnia się na-
tomiast żółta plamistość li-
ści. Im wcześniej pojawią się 
choroby blaszek liściowych 
i w im większym stopniu 
opanują tkanki, tym bar-
dziej spada powierzchnia 
asymilacyjna liści, która 
jest kluczowa dla wysoko-
ści i jakości plonu ogólnego. 
Choć patogeny wywołujące 
choroby liści kukurydzy nie 
wytwarzają toksyn, to same 
przez się wpływają na ogólny 
spadek wartości paszowej 
kiszonki, gdy doprowadzą do 
przedwczesnego zasychania 
roślin. Z tego powodu na co-
raz większej liczbie plantacji 
zaczyna się doceniać liście 
kukurydzy i tak jak bez-
względnie walczy się o liść 
flagowy i podflagowy zbóż, 
tak coraz powszechniejszym 
trendem jest walka o blaszki 
liściowe kukurydzy.

Patrząc pod kątem wyso-
kości przyszłego plonu ki-
szonki i jej jakości nie można 
jednak zapominać, że choro-
by to ważny czynnik, ale nie 
jedyny, który wpływa na te 
parametry. Ważna jest ogólna 
pielęgnacja roślin, ochrona 
roślin, ale zwłaszcza dobór 
odpowiedniej odmiany do 
uprawy o pożądanych ce-
chach jakościowych.

Dr hab. inż. Paweł K. 
Bereś, prof. IOR-PIB,

mgr Łukasz Siekaniec,
mgr Ewelina Mazur

Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie

Głownia guzowata kukurydzy 
(P. Bereś)

Rdza kukurydzy (P. Bereś) 
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