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Polska i Francja wspólnie promują nasiona kukurydzy i sorgo 

 

Kukurydza jest ważną rośliną zbożową uprawiana w Unii Europejskiej na powierzchni przekraczającej 15 mln ha; 

w tym kukurydza ziarnowa produkowana jest na powierzchni 8,8 mln. ha, a kukurydza kiszonkowa na powierzchni 

6,2 mln. ha; Polska i Francja należą do czołowych producentów kukurydzy, powierzchnia w tych krajach wynosi 

odpowiednio 1,7 mln. ha i 3 mln. ha. Mimo rosnącej powierzchni uprawy kukurydzy w Unii Europejskiej, jej 

produkcja nie zaspakaja zapotrzebowania wewnętrznego Wspólnoty. W sezonie 2021/2022 prognozowany jest 

import ziarna na poziomie 15 mln. ton; Zarówno w Polsce jak i Francja prowadzona jest hodowla kukurydzy 

nasiennej, są również producentami kukurydzy nasiennej (86 tys. ha we Francji i 4,2 tys. ha w Polsce). Francja od 

szeregu już lat jest największym eksporterem materiału nasiennego kukurydzy w Europie, natomiast w Polsce 

produkuje się materiał siewny głównie z przeznaczeniem na rynek krajowy, choć w coraz większym stopniu udaje się 

sprzedawać nasiona naszych odmian do krajów UE i nie tylko. Czołowymi polskimi hodowlami są: Hodowla Roślin 

Smolice grupa IHAR oraz Małopolska Hodowla Roślin. Dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi kwalifikacji nasiennej, 

materiał siewny kukurydzy, produkowany w Polsce i we Francji, charakteryzuje się wysoką jakością, i odpowiada 

najbardziej wymagającym klientom. 

W tym kontekście, dwie organizacje zawodowe: Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) i Francuska 

Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) realizują wspólnie kampanię promocyjną, finansowaną 

przez Unię Europejską, zatytułowaną «Seeds for future ». Budżet kampanii wynosi 2,3 mln. €, w tym 80% 

finansowane jest ze środków europejskich. 

Celem tej kampanii jest: 

• promocja uprawy kukurydzy i sorgo w kierunku zapewnienia samowystarczalności Unii Europejskiej 
w produkcji zbożowej i zredukowanie deficytu handlowego, 

• promocja postępu hodowlanego i wysokiej jakości nasion kukurydzy i sorgo produkowanych w UE, 

• promocja różnorodnego wykorzystania ziarna kukurydzy i sorgo. 
 

Kampania będzie realizowana w latach 2021-2023 w 7 krajach europejskich: Polsce, Francji, Hiszpanii, Włoszech, 

Niemczech, Rumunii, Bułgarii. 

4



      

 

Działania przewidziane w ramach kampanii promocyjnej, to: targi i wystawy, konferencje, szkolenia, dni pola, 

organizacja 3. Europejskiego Kongresu Sorgo, wyjazdy studyjne do Francji, publikacja artykułów agrotechnicznych, 

reklama w prasie, utworzenie strony internetowej, profilu Facebook i kanału YouTube, video, badania rynkowe, 

broszury… 

Najbliższe wydarzenia w Polsce, to:  

• Dni Kukurydzy: na Podlasiu - PODR w Szepietowie – 12 września oraz w województwie kujawsko-pomorskim 
- KPODR w Minikowie – 19 września, 

• Agro Show Bednary 24-26 września 2021, 

• Druk broszury «Diagnostyka problemów w uprawie kukurydzy», 

• Ankieta dla producentów kukurydzy. Wśród osób, które wypełnią ankietę zostaną rozlosowane nagrody, 
w tym nagroda główna: wyjazd studyjny do Francji (wrzesień 2022). 

 

 

Kontakt: Anna Kołakowska 

Fédération Nationale de la Production des Semences de Maïs et de Sorgho 

anna.kolakowska@fnpsms.fr 

pzpk@kukurydza.info.pl 
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Sukces uprawy kukurydzy zależy od odmiany i europejskiej jakości nasion 

 

Wykorzystać potencjał odmian mieszańcowych 

Odmiana hodowlana to najbardziej nowoczesny i niezbędny spośród środków produkcji użytkowanych w 

rolnictwie. Rosnąca wydajność roślin rolniczych to przede wszystkim zasługa nowych kreacji hodowlanych, na 

których podstawie tworzy się odmiany uprawne. Na podstawie licznych zestawień i porównań można z całą 

pewnością stwierdzić, że uzyskany w ostatnim półwieczu 2-4-krotny wzrost plonów roślin, to w ok. 50% 

zasługa postępu biologicznego, tj. nowych odmian i metod hodowlanych. Co więcej, począwszy od lat 90 

nowe, dobrze dobrane do gospodarstwa odmiany decydują aż w blisko 80% o wysokości i wierności plonów 

oraz ich dobrej wartości użytkowej. 

Kukurydza jest rośliną, w której uprawie nowe odmiany odgrywają szczególnie dużą rolę. Najważniejszym 

momentem w historii uprawy kukurydzy było wprowadzenie do uprawy odmian mieszańcowych. Dzięki temu 

plony kukurydzy w USA i wiodących krajach Unii Europejskiej wzrosły prawie 4 krotnie (ryc. 1). We Francji 

postęp w hodowli i wprowadzanie do uprawy kolejnych generacji odmian mieszańcowych kukurydzy 

skutkował wzrostem plonów z ok. 25 dt w połowie lat 50. do ponad 90 dt/ha aktualnie. 

Analiza plonowania kukurydzy w Polsce dokonana na podstawie doświadczeń odmianowych COBORU 

wykazała, że średnioroczny przyrost plonów w 20-leciu 1981-2000 wynosił w doświadczeniach aż 300 kg 

plonu suchej masy (SM) kukurydzy kiszonkowej oraz aż 182 kg w przypadku produkcji ziarna. Wyliczenia dla 

okresu 2004-2018 wykazały, że przyrosty średnioroczne utrzymywały się również na wysokim poziomie: 

trendy wzrostu wyniosły 175 kg suchej biomasy lub 94 kg ziarna corocznie. 

Mieszańce kukurydzy plonują wysoko dzięki heterozji, czyli tzw. bujności mieszańców. Zachodzi ona po 

skrzyżowaniu linii wsobnych, które hodowca musiał wcześniej wyprowadzić, ustabilizować i odpowiednio 

dobrać formy rodzicielskie. Są to nasiona oznaczane, jako F1. Prace hodowlane trwają 5-10 lat i wymagają 

dużych nakładów i wiedzy, zaś dalszych kilka lat trzeba poświęcić na dokładne przebadanie wytworzonych 

kreacji odmianowych i ich wdrożenie do praktyki. Będące efektem tych prac hybrydy reprezentowane są dziś 

przez dwa typy hodowlane: 

• mieszańce trójliniowe (TC), tworzone z dwóch krzyżówek ((A x B) x C), 

• mieszańce pojedyncze (SC; dwuliniowe), tworzone z dwóch linii (A x B). 

Największy efekt heterozji wykazują mieszańce pojedyncze i są najlepiej wyrównane morfologicznie. Wadą 

odmian SC jest trudna produkcja nasienna, skutkiem tego jest wyższa cena materiału siewnego. Nieco 
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mniejsza jest też ich zdolność adaptacyjna do trudniejszych warunków siedliskowych. Mieszańce trójliniowe 

mogą plonować nieco niżej, zwłaszcza w uprawie na ziarno, ale mają lepszą zdolność przystosowawczą 

w porównaniu do mieszańców pojedynczych. Dlatego są bardziej przydatne na gorsze stanowiska i pola 

o większej zmienności glebowej. Upowszechnienie stosowania do siewu mieszańców pojedynczych było 

przyczyną skoku jakościowego w uprawie kukurydzy. Dzisiaj w krajowym rejestrze mieszańce SC stanowią 

ponad 70% ogółu rejestrowanych odmian kukurydzy. 

Efekt heterozji dotyczy w zasadzie tylko pierwszego pokolenia mieszańca, później szybko wygasa, co 

przejawia się niewyrównaniem roślin na plantacji i różnicami we wzroście, rozwoju i plonowaniu. Tymczasem 

w praktyce część rolników szuka oszczędności poprzez siew II generacji ziarna kukurydzy (tzw. pokolenia F2). 

Odbywa się to poprzez wykorzystanie ziarna z własnych zbiorów lub ewentualnie zakup „taniego” materiału 

siewnego od przygodnych i niecertyfikowanych dostawców. Można dzięki temu zaoszczędzić 300-400 zł/ha, 

ale jest to działanie nieracjonalne, ponieważ pokolenie F2 daje niższe i gorsze jakościowo plony. Jednakże 

dość często jeszcze można spotkać takie plantacje: szacuje się, że udział pól obsianych ziarnem F2 stanowi 

lokalnie około 10% powierzchni uprawy kukurydzy. 

W badaniach w UP w Poznaniu stwierdzono, że wysiew ziarna pokolenia F2 w porównaniu z oryginalnym 

materiałem siewnym przynosi spadek plonu suchego ziarna o 25-35%, co jest przyczyną strat rzędu 2 tys. 

zł/ha. Do tego dochodzi też problem większej wilgotności ziarna i często gorszej zdrowotności. W uprawie na 

kiszonkę straty plonu wywołane siewem nasion pokolenia F2 są nieco mniejsze o 10-20% i trudniejsze do 

zaobserwowania w praktyce. Zebrany surowiec charakteryzuje się też niższym udziałem kolb i gorszą 

przydatnością kiszonkową. 

 

Zadbać o odpowiednią wczesność uprawianych odmian 

Kukurydza, jako roślina pochodząca z klimatu podzwrotnikowego, w warunkach Europy potrzebuje 

określonej sumy ciepła, aby zakwitnąć i dojrzeć przed nadejściem zimy. Odmiany wczesne do dojrzewania 

potrzebują o ok. 1/5 mniejszą sumę temperatur efektywnych (STE), jaką muszą zgromadzić w okresie 

wegetacyjnym. Dobór odpowiednio wczesnych mieszańców dla danego rejonu stwarza warunki do uzyskania 

wysokich i stabilnych plonów i zmniejsza ryzyko uprawy. Daje to gwarancję uzyskania odpowiedniej 

dojrzałości technologicznej i możliwość wczesnego zbioru w korzystniejszych warunkach pogodowych. 

Najbardziej popularną miarą wczesności jest liczba FAO, która dla warunków Polski zawiera się między 200 

a 300. Sporadycznie spotykane są odmiany bardzo wczesne (FAO 150-190) jak i późne (FAO 320-350). 

Najbardziej uniwersalne są mieszańce średniowczesne (FAO 230-240). Są one przydatne do uprawy na 

kiszonkę na całym obszarze Polski, zaś na ziarno uprawiać je można na większości obszaru Polski, a zwłaszcza 

w środkowej i zachodniej Polsce. Najmniej ryzykowna jest produkcja ziarna kukurydzy w oparciu o odmiany 

wczesne (FAO do 230), które pozwalają bez ryzyka uzyskać dobrze dojrzałe ziarno, o niskiej wilgotności 

i małych kosztach suszenia. Również w uprawie na kiszonkę uprawa wcześniejszej odmiany ma szereg zalet: 

wczesny zbiór w lepszych warunkach pogodowych; mniejsze zagrożenie przymrozkiem; a w rejonach 

o dłuższym okresie wegetacyjnym – możliwość uprawy w plonie wtórym lub też zasiewu pszenicy ozimej po 

kukurydzy. 
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W warunkach trudnych dla uprawy kukurydzy (np. wyżyny na południu Polski czy wysoczyzny w pasie 

północnym), pomocną w doborze wczesności odmiany i kalkulacji ryzyka jest dostępny w Internecie program 

komputerowy opracowany w IUNG Puławy (http://www.ipm.iung.pulawy.pl/MA/Mais_prob.asp?), który 

wylicza dla określonego miejsca w Polsce sumę ciepła oraz ryzyko uprawy kukurydzy o określonej wczesności. 

Program ten stosuje dość ostre kryteria, jeśli jednak wskazuje na pewność dojrzewania <80%, to trzeba liczyć 

się z częstszym ryzykiem niedojrzenia (np. raz na 5 lat). Zaradzić można temu tylko przez znalezienie odmiany 

wcześniejszej (przykład w tabeli 1). 

Na rzecz uprawy wcześniejszych odmian przemawia też fakt, że różnice w poziomie plonowania są na ogół 

mniejsze, niż sądzi większość rolników. Najbardziej uniwersalne i najszerzej przydatne do uprawy są 

mieszańce średniowczesne. Ustępują one plonami tylko o 2-5% odmianom średniopóźnym, zaś przewyższają 

wczesne także o ok. 5%. Porównanie wilgotności i wysokości plonów ziarna uzyskanych w roku 2020 

przedstawia tabela 2. Średni plon ziarna (z dwudziestu kilku stacji) wyniósł prawie 120 dt suchego ziarna. 

Średnia odmian wczesnych to 115,6 dt, średniowczesnych – 121,4 dt i 127,8,3 dt. Więc odmiany 

średniopóźne były trochę lepsze, ale w innych różnice wcale nie były tak duże. Jeśli jednak przeliczymy plony 

ziarna na porównywalną wilgotność – różnice są już niewielkie (tab. 2). Takie porównanie umożliwia 

opracowany przeze mnie wzór: 

Plon przeliczeniowy TM = Plon ziarna wysuszonego – 2 x (% wilgotności przy zbiorze – 25) 

Takie przeliczenie pozwala ocenić, jaki będzie rzeczywisty plon handlowy ziarna, jeśli od plonu odejmiemy 

koszty suszenia ziarna (zakładając, ze docelowa wilgotność ziarna podczas zbioru wynosić powinna 

przynajmniej 25%). 

 

Wigor wzrostu początkowego i stay-greeen 

Zwiększona odporność na chłody i przymrozki wiosenne to istotna, choć jeszcze mało doceniana cecha 

nowoczesnych odmian kukurydzy. Nosi ona nazwę: wigor wzrostu początkowego (inaczej: wczesny wigor). 

Odmiany z dobrym wigorem takie, które mają bardziej intensywny wzrost początkowy i są mniej wrażliwe na 

długotrwałe chłody (poniżej 10 °C), znoszą przygruntowe przymrozki, a także mają większe możliwości 

pobierania składników w warunkach niskich temperatur. Wyrazem tego jest bardziej zielona barwa, słabsze 

żółknięcie czy zasychanie liści. Jeśli średnia dobowa temperatura po wschodach utrzymuje się przez kilka dni 

poniżej 8-10 °C, to kukurydza żółknie, co prowadzi do zmniejszenia zdolności asymilacji; następuje też 

zahamowanie pobierania fosforu, co powoduje okresowe jego braki w roślinie. Przy większych spadkach 

temperatur ograniczone jest pobieranie azotu, a niekiedy także potasu. 

Aktualnie uprawiane odmiany charakteryzują się znacznie lepszym wigorem wzrostu początkowego i 

odpornością na przymrozki niż stare odmiany z lat 60., a nawet te z lat 90. Ocenę wigoru wzrostu 

początkowego nowych odmian kukurydzy prowadzi się w trakcie badań rejestracyjnych, a w katalogach 

poszczególnych firm można znaleźć jego stopniowanie typu: mocny, silny, wysoki, średni czy umiarkowany. 

Są duże różnice odmianowe, ale warto wiedzieć, że kukurydza w typie dent ma zwykle wyższe wymagania 

cieplne i wiosną często odstaje wyglądem innych plantacji: rośliny są żółtawe i wyraźnie mniejsze. Stąd 

wczesne siewy takich odmian w zimną glebę, zwłaszcza w przypadku gleb ciężkich, mokrych i wolno 
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ogrzewających się są bardzo ryzykowne. Sytuacja ta ostatnio zmienia się na korzyść i nowe odmiany z UE są 

bardziej odporne. 

Ważną cechą nowych odmian kukurydzy jest tzw. efekt „stay green”. Oznacza on możliwość utrzymywania 

zieloności łodygi i liści aż do dojrzałości pełnej. U mieszańców tradycyjnych łodygi i liście zaczynają 

stosunkowo wcześnie zasychać, a objawy zauważyć można już w początkach dojrzałości woskowej, a w latach 

suchych nawet wcześniej. U odmian stay green, roślina pozostaje zielona aż do dojrzałości pełnej, co 

gwarantuje lepszą jej zdrowotność, mniejsze wyleganie i mniejsze straty. Co więcej, dłuższy okres wegetacji 

sprzyja lepszemu plonowaniu, a zwłaszcza lepszemu wykształceniu kolb. Opóźnione dojrzewanie i zieloność 

części wegetatywnych rośliny ułatwia utrzymanie dobrej zdrowotności i odporności na fuzariozę. Będąc 

zielone, trudniej ulegają porażeniu przez grzyby fuzaryjne, w związku z tym nie wylegają przed zbiorem 

i można je zbierać na ziarno później. W uprawie na kiszonkę mają dłuższy okres przydatności do zbioru, ale 

powinny być zbierane przy bardziej dojrzałym ziarnie, aby zrekompensować niższą zawartości s.m. 

w zielonych częściach rośliny. 

Ostatnie badania w UP Poznań wykazały, że odmiany typu stay-green lepiej wykorzystują składniki 

pokarmowe z gleby, zwłaszcza z nawozów organicznych. W warunkach jednak słabszych gleb nawożenie 

takich odmian powinno być bardziej intensywne i dłużej działające. 
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Tab. 1. Analiza ryzyka uprawy odmiany kukurydzy FAO 270 na kiszonkę i ziarno w przykładowych dwóch 

lokalizacjach na podstawie modelu fenologicznego IUNG 

Wczesność 

odmiany  

Wyniki z modelu 

fenologicznego  

Wielkopolska 

(okolice Gniezna 

104 m n.p.m.) 

Warmia (okolice 

Iławy 122 m 

n.p.m.) 

Kaszuby 

(164 m n.p.m.) 

Kukurydza na 

ziarno - odmiana 

FAO 210  

suma temperatur 

efektywnych potrzebna do 

osiągnięcia dojrzałości [°C]  

1394 1309 1404 

średnia suma temperatur 

efektywnych wybranego 

punktu [°C]  

1638 1564 1383 

data dojrzewania (średnia 

wieloletnia)  

po 29.08 po 12.09 dojrzewa co ok. 

dwa lata 

prawdopodobieństwo 

osiągnięcia dojrzałości [%]  

100 90 42 

 

Kukurydza na 

ziarno - odmiana 

FAO 290 -  

suma temperatur 

efektywnych potrzebna do 

osiągnięcia dojrzałości [°C]  

1504 1509 1514 

średnia suma temperatur 

efektywnych wybranego 

punktu [°C]  

1638 1564 1383 

data dojrzewania (średnia 

wieloletnia)  

po 08.09 po 27.09 nie dojrzewa 

prawdopodobieństwo 

osiągnięcia dojrzałości [%]  

90 67 11 

http://www.ipm.iung.pulawy.pl/MA/Mais_prob.asp? 

Tab. 2. Porównanie wybranych odmian z grup wczesnych, średniowczesnych i średniopóźnych na 

przykładzie wyników doświadczeń PDO w roku 2020 

 

Odmiany wczesne Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne 

Selista  

KWS 

Salamandra 

ES 

Perspective Plantus ES Hattrick 

 KWS 

Smaragd 

Wilgotność ziarna w % 27,6 30,2 28,6 30,4 31,5 33,9 

Plon ziarna mokrego dt/ha 138,1 154,8 148,3 156,7 169,9 167,7 

Plon ziarna 14% H2O dt/ha 116,3 125,6 123,1 126,8 135,3 128,9 

Plon przeliczeniowy PPTM 111,1 115,2 115,9 116 122,3 111,1 
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Ryc. 1. Postęp w hodowli odmian a plony ziarna kukurydzy w USA (wg Schickler’a 2008 - opracowanie 

własne) 

 

 

Kontakt: prof. dr hab. Tadeusz Michalski 

Polski Związek Producentów Kukurydzy 

michalski.tadeusz29@gmail.com 

https://kukurydza.info.pl/ 
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Europejski Zielony Ład, a ochrona kukurydzy przed chwastami, chorobami i szkodnikami 

 

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) to strategia rozwoju UE, która zakłada neutralność klimatyczną 

Wspólnoty do 2050 roku. Zielony Ład będzie miał wpływ na wiele obszarów gospodarki, w tym na rolnictwo. 

Pod tym kątem bardzo ważne będą dwie strategie: „Strategia na rzecz bioróżnorodności” i „Strategia od pola 

do stołu”.  

Pierwsza z nich ma na celu wzmocnienie obszarów chronionych w Europie, odbudowę ekosystemów 

i zwiększenie obszarów rolnictwa ekologicznego. Jest to także odpowiedź na spadającą bioróżnorodność 

gatunkową w ramach UE, gdzie pomimo stosowania od 2014 roku integrowanej ochrony roślin, nadal 

postępuje ubożenie ekosystemów.  

Strategia „Od pola do stołu” według założeń ma zapewnić obywatelom UE dostęp do zdrowej, przystępnej 

cenowo i zrównoważonej żywności, uwzględniającej przy tym godziwe zyski w łańcuchu żywnościowym i 

ochronę różnorodności biologicznej. Strategia ta zakłada redukcję zużycia środków ochrony roślin, 

antybiotyków i nawozów oraz zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego. Europejski Zielony Ład bez 

wątpienia można nazwać rewolucją, która wpłynie bezpośrednio i pośrednio na różne dziedziny działalności 

człowieka, w tym wspomniane już rolnictwo – produkcję roślinną i zwierzęcą.  

Jako że Europejski Zielony Ład w kontekście obu wskazanych strategii wymusza podejmowanie różnych 

decyzji w kwestiach rolnictwa, dotyczą one także producentów kukurydzy, w tym pielęgnacji tej uprawy. 

 

Kukurydza – rośliną przyszłości 

Kukurydza (Zea mays L.) to roślina, której uprawa w Polsce zaczęła się mocniej rozwijać dopiero od lat 50 

minionego wieku. Obecnie to druga najważniejsza roślina rolnicza w Polsce po zbożach, z areałem uprawy 

przekraczającym milion hektarów od 2012 roku. Powierzchnia jej zasiewów wzrasta, stąd nie jest wykluczone, 

że za kilka lat osiągnie 2 miliony hektarów. Nie bez powodu kukurydzę określa się mianem „rośliny 

przyszłości”, ponieważ wysoko plonuje dzięki przeprowadzaniu fotosyntezy torem C4, a sam plon może być 

wykorzystywany na różne sposoby, w różnych gałęziach gospodarki narodowej. Kukurydza jest nie tylko 

doskonałą paszą, surowcem spożywczym dla człowieka, ale także choćby komponenty jej plonu 

wykorzystywane są w przemyśle, w tym medycznym, kosmetycznym, chemicznym, czy też energetycznym 

np. pod kątem biopaliw. Skrobia kukurydziana to także perspektywiczny surowiec do wytwarzania 

biodegradowalnych opakowań.  
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Coraz więcej organizmów szkodliwych w uprawach 

Kukurydza wbrew obiegowej opinii nie jest „odporna” na pojaw organizmów szkodliwych. Niekiedy tak się 

uważa patrząc na jej gabaryty. Jest to roślina podatna na uszkodzenia, zwłaszcza na początku wegetacji. 

Niektóre jednak organizmy szkodliwe doskonale potrafią sobie poradzić z uszkadzaniem w pełni wyrośniętych 

roślin. Bezpośrednio na początku wegetacji poważnym zagrożeniem dla kukurydzy są chwasty. 

Zachwaszczeniu sprzyja późny siew, szerokie międzyrzędzia i mała ilość roślin w rzędzie, w tym chłodna 

wiosna spowalniająca wzrost roślin. Niezwalczane chwasty mogą w pełni zagłuszyć uprawę, prowadząc do 

utraty plonu. Badania wskazują na obecność w uprawie kukurydzy około 100 gatunków chwastów, z czego 40 

to gatunki najczęściej występujące. Bardzo liczną grupę agrofagów stanowią patogeny, wśród których 

dominują grzyby chorobotwórcze. To mikroorganizmy reprezentowane przez wiele gatunków, w tym część 

z nich jako polifagi potrafi pasożytować na innych roślinach, zwłaszcza zbożowych. Patogeny na ten moment 

są odpowiedzialne za pojaw 16 chorób kukurydzy, wśród których największe znaczenie gospodarcze ma tylko 

kilka z nich, głównie fuzarioza kolb i fuzarioza łodyg. Coraz liczniejsze w zasiewach stają się także fitofagi, czyli 

roślinożercy, które są reprezentowane przez różne gatunki pod kątem systematycznym. Dominują jednak 

owady. Na ten moment w uprawach kukurydzy jest około 100 gatunków fitofagów, a jedynie około 20 z nich 

można uznać za szkodniki, które bezpośrednio lub pośrednio obniżają wysokość plonu. Do najgroźniejszych 

można zaliczyć omacnicę prosowiankę, stonkę kukurydzianą, drutowce, pędraki, rolnice i ploniarkę 

zbożówkę, chociaż inne gatunki mogą cechować się lokalnością licznego pojawu, stąd tak ważny jest 

monitoring ich pojawu. Taki monitoring jest kluczowy przy ograniczaniu negatywnego wpływu agrofagów na 

plon kukurydzy, więc dotyczy każdego organizmu szkodliwego. 

 

Postęp odmianowy odgrywa kluczową rolę w Zielonym Ładzie 

Stale rosnące zainteresowanie uprawą kukurydzy sprawiło, że z rośliny małoobszarowej w przeciągu 

ostatnich 20 lat stała się gatunkiem o znaczeniu ekonomicznym. To przede wszystkim zasługa niesamowitego 

postępu hodowlanego, który sprawił, że stopniowo zaczęły pojawiać się na rynku odmiany coraz wyżej 

plonujące o zróżnicowanym przeznaczeniu w zależności od kierunku prowadzonej produkcji, a przede 

wszystkim coraz lepiej dostosowane do uprawy w konkretnych warunkach glebowo-klimatycznych Polski. 

Postęp hodowlany w kukurydzy sprawił, że tę ciepłolubną roślinę można bez większych problemów uprawiać 

na całym obszarze kraju – od Bałtyku po Tatry, gdyż pojawiły się odmiany o krótszej wegetacji i cechach 

ułatwiających im wzrost w trudniejszych warunkach glebowo-klimatycznych np. tolerancja na wiosenne 

chłody. Ponadto wdrożono do praktyki odmiany o lepszej tolerancji na niektóre choroby i szkodniki.  

Postęp hodowlany ma kluczowe znaczenie dla uprawy kukurydzy w Polsce i w pozostałych krajach. To proces 

cały czas postępujący, stąd systematycznie na rynku pojawiają się nowe odmiany, a stare znikają. Skraca się 

żywotność odmiany na rynku, ale to wynika z tego, że świat wokół się zmienia i rolnictwo potrzebuje coraz 

lepszych odmian radzących sobie w coraz trudniejszych warunkach glebowo-klimatycznych. Wyzwaniem są 

zmiany klimatyczne, w tym coraz bardziej niestabilna pogoda objawiająca się różnymi ekstremalnymi 

zjawiskami np. suszą, gradobiciami, powodziami. Zjawiska te dotykają uprawiane przez człowieka rośliny, 

stąd tak ważne staje się wdrażanie takich odmian, które lepiej sobie poradzą np. z niedoborem wody, z lepszą 

regeneracją tkanek po uszkodzeniach mechanicznych, wiosennymi chłodami itp.  
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Kwestia coraz lepszych odmian, łączących w sobie cechy wysokiego plonowania z większą tolerancją na 

warunki środowiska to kluczowy element w uprawie kukurydzy, zwłaszcza w dobie wdrażania zasad 

Europejskiego Zielonego Ładu. Już teraz specjaliści zajmujący się hodowlą roślin wskazują, że poprzez sam 

dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy do siewu można w 30% wpłynąć na powodzenie produkcji. To 

bardzo dużo biorąc pod uwagę, że kolejne 30% zależy od pogody, która jak wiadomo jest coraz bardziej 

nieprzewidywalna, a dalsze 40% to szeroko rozumiane zabiegi uprawowe mające na celu zapewnić roślinom 

jak najlepsze warunki do rozwoju. Jeżeli zatem zagregujemy dobrą odmianę z dobrą agrotechniką, to można 

sobie przynajmniej w pewnym stopniu poradzić z negatywnym wpływem pogody i niektórych organizmów 

szkodliwych.  

Kwestie odmiany i poprawnej agrotechniki w produkcji kukurydzy będą miały coraz większy wpływ na 

osiągana efekty produkcyjne, a tym samym ekonomiczne. Koncepcja Zielonego Ładu zakłada bardzo duże 

zmiany choćby w podejściu do ochrony roślin i ich nawożenia, ale także w kwestii ochrony bioróżnorodności. 

Zakłada się choćby redukcję stosowania chemicznej ochrony roślin o 50% do 2030 roku, ale także 

ograniczenie ilości nawozów wprowadzanych do środowiska. Zwiększeniu ma ulec liczba gospodarstw 

ekologicznych, a także zintensyfikowane mają być działania na rzecz ochrony bioróżnorodności, która 

pomimo wdrożeniu od 2014 roku zasad integrowanej ochrony roślin niestety spada w wielu krajach UE. 

 

Kukurydza nie jest w Polsce intensywnie chroniona chemicznie 

Kukurydza jako taka należy do roślin rolniczych w Polsce najmniej chronionych chemicznie, choćby 

porównując ją do ziemniaka, buraka, rzepaku, czy zbóż. Podstawą chemicznej ochrony tej rośliny jest 

regulacja zachwaszczenia odbywająca się na początku wegetacji, ale także zabezpieczenie materiału 

siewnego przed niektórymi wczesnowiosennymi patogenami (głównie wywołującymi zgorzel siewek). Dalsza 

ochrona kukurydzy, w późniejszych miesiącach wegetacji jest już w pełni uzależniona od parku maszynowego 

gospodarstwa lub dostępności usług zewnętrznych. Kukurydza pod kątem wysokości roślin wymaga 

specjalistycznego sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin, dlatego nie każde gospodarstwo je ma lub 

korzysta z usług zewnętrznych i to w dużej mierze wpływa na to, że ilość środków ochrony roślin stosowana 

w uprawach tej rośliny jest o wiele mniejsza niż w innych uprawach rolniczych. Jak wskazują dane zużycia 

substancji czynnych podawane przez IOR-PIB, w uprawach kukurydzy w Polsce zużywa się tylko 0,75 kg s.cz. 

na 1 hektar uprawy, z czego 0,71 kg to herbicydy; 0,02 kg/ha to fungicydy a insektycydy stanowią zaledwie 

0,01 kg s.cz./ha. Dla porównania w ziemniaku jest to 3,49 kg s.cz./ha, burak cukrowy to 2,57 kg s.cz./ha, 

a rzepak ozimy to 1,74 kg s.cz./ha. 

 

Kurczy się program chemicznej ochrony kukurydzy przed agrofagami 

Wycofywanie z rynku różnych substancji czynnych wchodzących w skład herbicydów, zoocydów czy 

fungicydów ma jednak bezpośredni wpływ na produkcję kukurydzy. Już teraz z rynku znikło kilka substancji 

czynnych, które pozwalały chronić ją przed niektórymi zagrożeniami. Tylko dla przykładu można wskazać 

wykreślenie w ostatnim czasie z rejestru kukurydzy takich substancji czynnych jak: tiuramu, tiachloprydu, 

imidachloprydu, metiokarbu, propikonazolu, czy też metoksyfenozydu, które wchodziły w skład preparatów 

grzybobójczych, owadobójczych bądź były repelentami. Najbardziej uszczupliła się grupa preparatów 
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przeciwko szkodnikom kukurydzy. Problem znikania z rynku kolejnych substancji czynnych dotyka też 

ochrony herbicydowej kukurydzy, gdzie choćby w 2021 roku zniknie możliwość stosowania preparatów 

chwastobójczych opartych na bromoksynilu. Przewidziane także do wykreślenia są choćby: pendimentalina, 

flufencatet czy profulfuron.  

Ochrona kukurydzy przed agrofagami w najbliższych latach będzie się mocno zmieniała. Wiele jeszcze 

substancji czynnych środków ochrony roślin z rynku zniknie, co spowoduje konieczność aktualizacji 

programów ochrony roślin. Z tego powodu już teraz należy wdrażać różne metody profilaktyczne 

ograniczające ryzyko licznego pojawu organizmów szkodliwych. Choć są one stosowane w ramach 

integrowanej ochrony roślin, to staną się jeszcze ważniejsze, gdy program ochrony kukurydzy będzie się 

kurczył. 

 

Poprawna agrotechnika i monitoring agrofagów 

Ochrona chemiczna to nie tylko ułatwienie prowadzonej produkcji roślinnej, ale także szybka reakcja na 

pojawiające się zagrożenia. Człowiek od wieków chronił swoje uprawy na różne sposoby, a rozwój metody 

chemicznej znacząco to usprawnił, w tym dał szansę wyżywienia stale rosnącej populacji ludzkiej. Ochrona 

chemiczna jako taka nie zniknie, gdyż nie da się jej w pełni wyeliminować bez poniesienia konsekwencji 

choćby w postaci rosnących cen żywności, czy wręcz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. 

Powinna ona być jednak bardzo racjonalnie stosowana i tylko jako ostatnia deska ratunku. Na rynku powinny 

być dostępne coraz efektywniejsze i bezpieczniejsze preparaty tak dla człowiek, jak i środowiska, które 

powinny być precyzyjnie dawkowane, w odpowiednich terminach i najlepiej tylko w zagrożone miejsca 

w uprawach. Rolnictwo precyzyjne idealnie się wpisuje w takie działanie i to ono będzie w najbliższym czasie 

rozwijane.  

Sama jednak ochrona roślin, w tym kukurydzy musi się opierać także na innych filarach poza chemią, jakimi 

są metody agrotechniczne, hodowlane i biologiczne. Postępujący proces wycofywania kolejnych substancji 

czynnych środków ochrony roślin, w tym coraz większe obostrzenia dla tych, które pozostają w rejestrach 

powoduje, że nie ma na ten moment innej alternatywy. Profilaktyka to podstawa w ochronie roślin, stąd też 

tak duży nacisk kładzie się obecnie na postęp hodowlany (głównie dobór do siewu odmian lepiej sobie 

radzących w różnych stresach abiotycznych i biotycznych), ale także na poprawną agrotechnikę, której 

zadaniem jest zapewnienie roślinom optymalnych warunków do wzrostu, przy jednoczesnym ograniczeniu 

ryzyka licznego pojawu gatunków szkodliwych. Coraz mocniejszy nacisk będzie kładziony na promowanie 

uprawy roślin w zmianowaniu z innymi gatunkami roślin, na dbanie o materię organiczną w glebie, na 

racjonalne nawożenie roślin (w oparciu o analizy gleby i zapotrzebowanie pokarmowe konkretnych roślin), na 

metody mechanicznego ograniczania niektórych agrofagów (głównie chwastów i niektórych tylko patogenów 

i szkodników), czy też na zaangażowanie w ochronę roślin przed szkodnikami wielu ich wrogów naturalnych, 

(czyli zwiększanie tzw. oporu środowiska). Metody te mają szansę wspomóc producentów rolnych, ale muszą 

być stosowane przez wiele lat i to na jak największym obszarze, gdyż tylko wówczas cokolwiek wniosą.  

Trzeba jednak wskazać, że metody profilaktyczne powinny być uzupełniane w przypadku licznego pojawu 

organizmów szkodliwych także możliwością zwalczania interwencyjnego z użyciem metody biologicznej 

i chemicznej. Te dwie metody wymagają jednak rozwijania i doskonalenia systemów monitoringu agrofagów 

dla potrzeb ustalania potrzeby i terminu ich optymalnego zwalczania. Kluczową rolę, zatem ma tu do 

15



      
odegrania Platforma Sygnalizacji Agrofagów, jako ogólnokrajowy system obserwacji różnych upraw, w tym 

kukurydzy pod kątem fitosanitarnym. 

 

Ochrona biologiczna w kukurydzy 

Kukurydza jest jedną z nielicznych upraw rolniczych, którą od wielu lat chroni się biologicznie przed 

niektórymi agrofagami. Tu najlepszym przykładem jest choćby wdrożenie biopreparatów zawierających 

kruszynka (Trichogramma spp.) do ograniczania liczby jaj omacnicy prosowianki, a pośrednio także rolnic, 

piętnówek i słonecznicy orężówki. Ostatnio na rynku pojawiły się biopreparaty z nicieniem Heterorhabditis 

bacteriophora, które zaleca się do stosowania na polach kukurydzy w monokulturze celem ograniczenia liczby 

larw stonki kukurydzianej. Nowością jest także możliwość biologicznego ograniczania chorób wywoływanych 

przez grzyby z rodzaju Fusarium poprzez wykorzystanie biopreparatu z grzybem Trichoderma asperellum, 

który może pasożytować na grzybach patogenicznych, ale i działać na nie konkurencyjnie. Ochrona 

biologiczna kukurydzy ma szansę się dalej rozwijać, gdyż na rynkach zagranicznych są dostępne różne 

biopreparaty mikrobiologiczne oparte choćby o bakterie z rodzaju Bacillus spp., czy też pożyteczne grzyby 

z rodzaju Phytium, Trichoderma, nie mówiąc o znanym grzybie owadobójczym Beauveria basiana. Są także 

dostępne różne gatunki nicieni, czy pasożytniczych błonkówek, które mogłyby być po badaniach polowych 

zostać wdrożonymi do praktyki.  

W tym miejscu należy jednak jasno wskazać, że walka biologiczna nie jest w stanie w pełni zastąpić ochrony 

chemicznej kukurydzy przed agrofagami, gdyż przeciwko większości gatunkom szkodliwym nie ma 

dostępnych biopreparatów. Ochrona biologiczna powinna być zatem uzupełnieniem innych metod, a tam 

gdzie nie da się jej użyć muszą być zastosowane inne rozwiązania. Ponadto trzeba także zaznaczyć, że walka 

biologiczna jest często kosztowniejsza od chemicznej, w tym w dużej mierze jej skuteczność jest zależna od 

pogody, nie wspominając o precyzji zastosowania i terminu aplikacji. Chcąc rozwijać metodę biologiczną 

w uprawach kukurydzy, która mogłaby częściowo ograniczyć preparaty chemiczne, konieczny jest system 

zachęt dla rolników, choćby w postaci refundacji części kosztów ponoszonych na zakup i zastosowanie 

biopestycydów (zawierających mikro i makroorganizmy), czy też wdrażania innych metod ekologicznych. 

Obecnie są prowadzone w ramach tzw. ekoschematów działania zmierzające do ustalenia takich dopłat 

w MRiRW, stąd należy mieć nadzieję, że stosowne kwoty dopłat zostaną określone i że będą one z jednej 

strony zachętą do wdrażania metod niechemicznych, a z drugiej strony pokrywały ewentualne straty, gdyby 

z przyczyn pogodowych metody te nie zadziałały należycie skutecznie, z czym trzeba się liczyć. 
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Fot. 1. Chwasty w uprawie kukurydzy (fot. P. Bereś) 

 

 

Fot. 2. Fuzarioza kolb (fot. P. Bereś) 
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Fot. 3. Gąsienica omacnicy prosowianki (fot. P. Bereś) 
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Fot. 4. Pułapka świetlna do monitoringu szkodników w kukurydzy (fot. P. Bereś) 

 

 

Kontakt: dr hab. inż. Paweł K. Bereś 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu 

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie 

p.beres@onet.eu 

https://www.ior.poznan.pl/ 
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Różne węglowodany w kukurydzy 

 

Kiszonka z kukurydzy jest uważana za paszę energetyczną z powodu dużej zawartości w niej skrobi, która 

jest głównym składnikiem ziarna wypełniającego kolbę. Jednak podczas przechowywania kiszonek ich 

skład węglowodanowy ulega zmianom, co prowadzi do pojawienia się węglowodanów o innych 

właściwościach. 

 

Składniki pokarmowe i odżywcze 

Podstawowe składniki pokarmowe pasz, to białko, tłuszcze i węglowodany. W paszach oznacza się 

analitycznie pięć składników: suchą masę, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy i włókno surowe, 

a szósty składnik – związki bezazotowe wyciągowe (BNW) jest obliczany na podstawie zawartości składników 

analitycznych. Są one elementami analizy weendeńskiej (od nazwy miejscowości Weende, obecnie dzielnicy 

Getyngi), zwanej też pięciopalcówką (pięć składników jest oznaczanych na drodze analitycznej) lub analizą 

podstawową bądź zootechniczną. Węglowodany są komponentami włókna surowego i BNW. Włókno surowe 

tworzą węglowodany nierozpuszczalne i nietrawione przez enzymy przewodu pokarmowego, lecz rozkładane 

przez mikroorganizmy celulolityczne bytujące w żwaczu przeżuwaczy, a do BNW te, które ulegają 

rozpuszczeniu i trawieniu enzymatycznemu. Rozwój metod analitycznych spowodował, iż stwierdzono, że 

część węglowodanów uznanych za nierozpuszczalne i nietrawione podlega tym procesom, przez co należy je 

zaliczyć do BNW, a nie do włókna surowego. 

Węglowodany w paszach pochodzenia roślinnego to skrobia i węglowodany nieskrobiowe (NSC), 

niewłókniste (NFC) oraz strukturalne (włókniste – FC). 

 

Rodzaje włókna 

Węglowodany nieskrobiowe, to neutralne włókno detergentowe (NDF), kwaśne włókno detergentowe (ADF), 

kwaśna lignina detergentowa (ADL) i lignina (L). W skład włókna NDF wchodzą: hemiceluloza, celuloza, 

lignina, kutyna, suberyna, woski i krzemionka. Spośród węglowodanów hemiceluloza jest strawna, natomiast 

lignina oraz kutyna, suberyna i krzemionka nie są trawione. Pobranie paszy pogarsza się wraz ze wzrostem 

ilości tego włókna. 
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Składnikami włókna ADF są: celuloza, lignina, kutyna, suberyna, woski i krzemionka. Jeżeli pasza zawiera dużo 

włókna ADF, mniejsze jest jej trawienie. 

Strawność NDF i ADF jest uzależniona od stopnia zlignifikowania celulozy, czyli zależy od wieku rośliny. Zbyt 

duży udział włóka surowego, ADF i NDF w paszy wskazuje na jej późny zbiór, słabą dostępność energii 

zawartej w węglowodanach, dużo celulozy i ligniny, niską strawność. Wartości zbyt niskie, to brak energii 

pochodzącej z włókna. Krowy wysoko wydajne wymagają zawartości ADF na poziomie 16-19% suchej masy 

dawki. Zmniejszenie poniżej 15% obniża zawartość tłuszczu w mleku. Ilość włókna NDF nie powinna 

przekraczać 25% suchej masy dawki i powinno ono pochodzić w 75% z pasz objętościowych. Jego ilość 

podawana krowom jest uzależniona od ich wieku. U wieloródek powinna wynosić 1,0-1,3% masy ciała, 

u pierwiastek – 0,85-1,1%. 

Węglowodany NSC ulegają w przedżołądkach rozpadowi z różną wielkością i szybkością. U traw zbieranych na 

początku strzelania w źdźbło włókno NDF fermentuje w 60% w tempie 10% na godzinę, w trawach 

kwitnących – w 50% z szybkością 5% na godz. Szybkość rozpadu NDF ziarna owsa wynosi tylko 5% w ciągu 

godziny, a nasion grochu 15%. Pasze treściwe zawierają mniej węglowodanów NSC niż objętościowe, dlatego 

nie oddziałują tak znacznie na procesy syntezy mikrobiologicznej w przedżołądkach i poziom treści żwacza. 

 

Włókno pokarmowe 

W skład tego rodzaju włókna wchodzą trawione i rozpuszczalne węglowodany (polisacharydy) i związki 

niebędące węglowodanami (związki niepolisacharydowe) oraz nietrawione i nierozpuszczalne węglowodany. 

Są one komponentem strukturalnym komórek roślinnych. Pierwszą grupę tworzą: rozpuszczalna 

hemiceluloza (węglowodan) i lignina oraz kutyna (związki niepolisacharydowe), drugą – węglowodany takie 

jak celuloza, nierozpuszczalna hemiceluloza, skrobia oporna, pektyny, gumy i śluzy. W skład włókna 

pokarmowego nie wchodzą cukry i skrobia rozpuszczalna. 

Zawartość włókna pokarmowego (WP) w paszy można obliczyć wg wzoru: WP = (WS + BNW) – (C + S), gdzie 

WS to włókno surowe, BNW – związki bezazotowe wyciągowe, C – cukier, S – skrobia. Zawartość tych 

składników musi być oznaczona w laboratorium. Zawartość włókna surowego w paszy jest mniejsza niż 

włókna pokarmowego. Na przykład w 1 kg nasion grochu znajduje się go około 55 g, soi 30 g, ziarnie 

jęczmienia 50 g, a w kukurydzy 23 g. 

 

Jaką rolę spełnia włókno pokarmowe? 

Nadmiar tego składnika w skarmianych paszach może mieć działanie antyżywieniowe, ponieważ zwierzęta 

nie mają enzymów endogennych trawiących jego frakcji niestrawialne. Pentozany i pektyny tworzą w 

wilgotnym środowisku jelit śluz pokrywający ich nabłonek, co utrudnia wchłanianie składników pokarmowych 

i wody. Węglowodany nieskrobiowe tworzące włókno pokarmowe, ulegające rozpuszczeniu w wodzie i treści 

pokarmowej tworzą żele, zwiększające lepkość treści jelita cienkiego, szczególnie u drobiu. Takiego efektu nie 

wywołuje ziarno kukurydzy, co jednak nie oznacza, że można nie przestrzegać prawidłowego zalecanego 

udziału poszczególnych pasz w diecie zwierząt. Wartości graniczne można znaleźć w normach żywienia 
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zwierząt. Można także stosować w mieszankach paszowych dla zwierząt monogastrycznych preparaty 

enzymatyczne zawierające celulazę, ksylanazę, beta-glukanazę i pektynazę. 

Część włókna pokarmowego nieulegająca rozkładowi w jelitach wiąże nadmiar wody, zwiększa objętość treści 

jelit, wspiera ich perystaltykę, przyspiesza pasaż treści jelitowej, zapobiega zaparciom. Natomiast część 

rozpuszczalna fermentuje w jelicie grubym (w okrężnicy) będąc składnikiem pokarmowym dla bytującej tam 

mikroflory, np. bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Dzięki nim produkowane 

są takie kwasy jak: mlekowy, octowy, propionowy i masłowy, które obniżają pH treści jelita zapobiegając 

rozwojowi patogenów, przeciwdziałając biegunkom. Kwas masłowy jest źródłem energii dla komórek 

śluzówki okrężnicy, przez co mogą one wchłaniać wodę. Mechanizm współdziałania obu części włókna 

pokarmowego, to synbioza, której efektem jest zachowanie równowagi mikroflory jelit (tzw. eubiozy). 

Wówczas przeważają mikroorganizmy korzystnie działające na organizm (eubiotyczne), a nie chorobotwórcze 

(patogenne), których nadmiar powoduje dysbiozę (nierównowagę). 

Zwiększona zawartość w paszy nierozpuszczalnych frakcji włókna pokarmowego sprzyja rozwojowi żołądka 

mięśniowego (mielca) u drobiu i sekrecję kwasu solnego oraz przedłuża czas przebywania w nim paszy. 

Obniża to pH treści jelit, co polepsza warunki bytowania korzystnych mikroorganizmów, poprawia jelitową 

strawność składników pokarmowych pasz i jakość ściółki. 

 

Istotna skrobia 

Najważniejszym węglowodanem kukurydzy jest skrobia. W zależności od typu ziarna – flint lub dent (koński 

ząb), budowa skrobi jest inna. Skrobia zbudowana jest z dwóch łańcuchów: amylozy i amylopektyny. Amyloza 

jest zbudowana z prostych łańcuchów glukozy, co ułatwia jej trawienie enzymatyczne. Natomiast 

amylopektynę tworzą łańcuchy rozgałęzione, trudniej trawione przez enzymy. Stanowi ona około 80% masy 

otoczki ziarna skrobiowego. W odmianach typu flint przeważa łatwo strawna amyloza, której jest powyżej 

30%, a w kukurydzy typu dent – amylozy jest poniżej 30%. Skrobia jest ważnym składnikiem pokarmowym 

mającym wpływ na wydajność mleczną. Jednak jej nadmiar w dziennej dawce może w efekcie skutkować np. 

problemami z racicami. Przyjmuje się, że dopuszczalna jej ilość dla jednej krowy nie powinna przekraczać 7 kg 

dziennie. Przy skarmianiu dużych ilości kiszonki z kukurydzy bardzo łatwo przekroczyć tę górną granicę, 

zwłaszcza przy podawaniu dodatkowo pasz bogatych w skrobię, czyli śrut zbożowych. W tym przypadku 

kiszonka z kukurydzy powinna jej zawierać 20-25%, co daje około 6,5 MJ NEL. Według zaleceń niemieckich 

należy całe rośliny ścinać wówczas niżej. Jeżeli podstawą dawki jest kiszonka z traw, a kiszonka z kukurydzy 

uzupełnia ją w energię, wówczas zielonkę powinno się ścinać wyżej, ponieważ wtedy zawartość skrobi nie 

musi być ograniczana. 

 

Ile skrobi dziennie dla krowy? 

W dziennej dawce pokarmowej krowy wysoko mleczne mogą spożywać od 2 do nawet 10 kg skrobi, przy 

czym już 3 kg mogą pokryć dzienne zapotrzebowanie zwierzęcia na ten polisacharyd. W zależności od źródła 

jej pochodzenia ulega ona w żwaczu przemianie do kwasów tłuszczowych na poziomie od 50 do 95%, więc do 

dwunastnicy dotrzeć jej może od około 0,1 do 5 kg. Przemiana w żwaczu do kwasów tłuszczowych jest 
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obciążona stratami wyższymi o 40%, niż jej rozkład enzymatyczny z wytworzeniem glukozy w jelicie cienkim. 

Z danych niemieckich wynika, że ilość skrobi trawionej w jelicie cienkim jest odwrotnie proporcjonalna do 

ilości skrobi rozłożonej w żwaczu. Niezbyt szybki rozkład skrobi sprawia, że mikroorganizmy mają mniej 

energii do syntezy własnego białka. Spowalniany jest wtedy rozkład ścian komórkowych i stabilizacja treści 

żwacza. Rozpad tego wielocukru w żwaczu jest ściśle uzależniony od jego ilości podawanych w dawce. Przy 

pobraniu 3 kg dziennie i rozkładzie w żwaczu na poziomie 60%, do jelita cienkiego dociera 1,2 kg skrobi. Gdy 

krowie dostarczymy 6 kg skrobi, to w żwaczu ulegnie ona rozkładowi w 80%. Należy zdawać sobie sprawę z 

tego, że nie zawsze trzeba dążyć do małego rozpadu skrobi w żwaczu przy jednoczesnym podawaniu dużych 

ilości skrobi „by-pass”. 

W przypadku dorosłego bydła można uznać, że wystarczającą dzienną ilością tego węglowodanu 

wykorzystywaną w jelicie cienkim jest 1,0 do 1,5 kg. Niemniej jednak niektórzy autorzy podają, że możliwości 

trawienia i wchłaniania są większe i wynoszą od około 2 do 5 kg. Zbyt duże ilości skrobi w jelicie, powyżej 

1 względnie 1,5 kg dziennie powodują, że znajduje się ona niestrawiona w jelicie grubym. Tam, przy 

niewielkim efekcie energetycznym ulega fermentacji do kwasów tłuszczowych lub jest wydalana z kałem. 

Stosowanie dawek z dużą ilością zbóż zwiększa wprawdzie wydajność i zawartość białka, ale zmniejsza 

zawartość tłuszczu w mleku. 

Ilość skrobi w dawce krowy mlecznej może być ograniczona do 1,0 - 1,5 kg. Różnica między oczekiwaną 

wydajnością po podaniu skrobi „by-pass”, wynika z ograniczonej jej strawności w jelicie cienkim, 

ograniczonym wchłanianiem glukozy i jej zużyciem do tworzenia energii w śluzówce jelit i fermentacji 

mikrobiologicznej. 

 

Skrobia „by-pass” 

Zdolność węglowodanów do rozkładu w żwaczu jest zróżnicowana. Tempo ich rozkładu u kukurydzy lub sorga 

jest dużo mniejsze niż jęczmienia bądź pszenicy. Wynika to z typu roślin – C3 lub C4. Skrobia roślin z grupy C3, 

do których zalicza się m.in. jęczmień, owies i pszenicę ulega szybkiemu i całkowitemu rozkładowi w żwaczu, 

w przeciwieństwie do skrobi roślin C4 np. kukurydzy i sorga, która rozkłada się wolniej i nie całkowicie. 

W przypadku, gdy potrzebne jest źródło energii do zaspokojenia potrzeb szybko wzrastającej ilości związków 

azotowych np. przy skarmianiu zielonki, nie zaleca się podawania ziarna kukurydzy i sorga. 

W zależności od odmiany, skrobia kukurydziana charakteryzuje się jednak różnym tempem i różną wielkością 

rozkładu w żwaczu, co wynika z budowy jej łańcucha. Część skrobi jest skrobią typu „by-pass”, na co ma 

wpływ proces kiszenia. Ilość skrobi „by-pass” oraz węglowodanów ulegających rozkładowi z różną prędkością 

nie jest stała, ponieważ ulega zmianie po zakończeniu fermentacji, podczas przechowywania kiszonki. 

UWAGA - im okres ten jest dłuższy, tym mniej jest skrobi „by-pass”! 

Z badań szwajcarskich wynika, że jej udział zimą wynosi 28%, po 6-8 miesiącach – czyli wiosną i latem, jest to 

już 21%. Natomiast zwiększa się ilość węglowodanów o różnej szybkości rozkładu – najbardziej tych, 

o średniej szybkości rozkładu i ulegających rozkładowi całkowitemu. Skarmianie takiej kiszonki zwiększa 

ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza! W celu stwierdzenia zmian w udziale skrobi i węglowodanów ulegających 

rozkładowi należy kontrolować ich zawartość wykonując analizy laboratoryjne oraz odpowiednio korygować 

dawki pokarmowe. 
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Uzupełnianie niedoboru energii 

Powszechnie stosowane są suche wysłodki buraczane, jako uzupełnienie niedoboru energii. Mają one niski 

współczynnik zawartości związków azotowych do węglowodanów, ale wysoki stopień fermentacji. Ziarno 

kukurydzy (także ziemniaki) mają podobny współczynnik, ale stopień fermentacji węglowodanów jest 

znacznie niższy. Jednak grubo zmielone ziarno kukurydzy, jako dodatek przy żywieniu zielonką pastwiskową, 

obniżyło pobranie suchej masy zielonki oraz strawność dawki, ale poprawiło efektywność syntezy białka 

mikrobiologicznego, mimo że zawiera skrobię wolno fermentującą w żwaczu. 

 

Tab. 1. Przeciętna zawartość skrobi w różnych paszach i jej rozkład w żwaczu 

Pasza 

Zawartość 

skrobi 

(%) 

Rozkład w 

żwaczu 

(%) 

Jęczmień, mielony 60 75-97 

Pszenica, mielona 66 73-97 

Kiszonka z kukurydzy (20-30% suchej masy) 24 80-95 

Kiszonka z kukurydzy (30-40% suchej masy) 32 70-93 

Nasiona grochu, mielone 41 70-80 

Ziemniaki 70 60-80 

Ziarno kukurydzy, mielone 70 51-93 

Ziarno kukurydzy, parowane 70 42-91 

(Źródło: Jeroch i in. cyt za Flachowsky 1999) 
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(Źródło: LfL) 

UWAGA – wykres ma charakter poglądowy, pojedyncze słupki nie odzwierciedlają różnej zawartości 

składników pokarmowych w paszach 

Ryc. 1. Skład paszy 
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(Źródło: LfL) 

Rys. 2. Rozkład węglowodanów w żwaczu  

 

 

Kontakt: dr hab. inż. Piotr Dorszewski 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

piotr.dorszewski@kpodr.pl 

www.kpodr.pl 
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