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Jak wyprodukować dobrą kiszonkę
 Wysokowydajna krowa, która daje 55 litrów mleka potrzebuje w dawce paszowej ok. 30 kg 

suchej masy, w tym 5 kg białka i 10 kg skrobi. Większość z tego krowy mogą i powinny pozyskiwać 
z gospodarskiej paszy objętościowej jaką jest kiszonka z kukurydzy. Jest ona najlepszym dostawcą 
skrobi, która jest niezastąpionym źródłem glukozy. Glukoza zaś jest bardzo ważna dla krów mlecz-
nych, bo produkują z niej laktozę – podstawowy składnik mleka.

Podstawową paszą produkowaną z kukurydzy jest kiszonka z całych roślin. Z udanej hektarowej 
plantacji kukurydzy kiszonkowej można zebrać 45-60 ton biomasy, co odpowiada 15-20 tonom suchej 
masy. Porównanie z innymi roślinami jednoznacznie wskazuje, że uprawa kukurydzy na kiszonkę jest 
najbardziej wydajnym modelem polowej produkcji pasz objętościowych. Dzięki temu koszt wypro-
dukowania 1 jednostki pokarmowej jest najniższy spośród pasz pozyskiwanych na gruntach ornych 
i ustępuje jedynie paszy z pastwiska. W przypadku żywienia pastwiskowego potrzebna jest także dobra 
kiszonka z kukurydzy jako niezbędne źródło energii. W żywieniu alkierzowym kiszonka z kukurydzy 
doskonale komponuje się z innymi paszami gospodarskimi jak: sianokiszonki z traw lub motylkowych, 
zielonka z lucerny, buraki pastewne czy siano łąkowe.

Wiadomo, że wraz ze wzrastającą wydajnością mleka zwiększa się zapotrzebowanie krów na ener-
gię, którego pokrycie wymaga wysokoenergetycznych pasz. Niedostateczne ich pokrycie zwiększa 
częstotliwość występowania chorób metabolicznych i obniża wydajność mleczną zwierząt. Wiadomo, 
że potrzeby pokarmowe krów wzrastają gwałtownie podczas ostatniego tygodnia przed wycieleniem 
oraz w trakcie rozdajania. Naprzeciw potrzebom hodowcy wychodzi tu kukurydza, z której obok kiszon-
ki z całych roślin, można także produkować pasze treściwe w stanie mokrym (tab. 1.). Są to kiszonki 
produkowane na bazie kolb kukurydzy, w postaci sieczki z kolb z liśćmi okrywowymi czyli LKS oraz 
poomłotowej mieszanki ziarna i rdzeni (CCM). Kiszą się one bardzo dobrze, a straty z tytułu konser-
wacji są często o połowę mniejsze niż przy tradycyjnych kiszonkach. Warto zwrócić większą uwagę 
na te pasze, są one bowiem względnie tanie i bardzo przydatne w żywieniu wysokowydajnych krów 
mlecznych oraz bydła opasowego. Niestety wiedza odnośnie ich metod produkcji, składu chemiczne-
go i wartości odżywczej jest wśród praktyków często niepełna i przyczynkowa, co wpływa na błędy 
przy ich produkcji, gorsze parametry jakościowe i niepełne wykorzystanie ich potencjalnej wartości.

Przebieg kiszenia zależy od rolnika
Kiszenie jest podstawową metodą konserwacji wilgotnej masy roślinnej. Czynnikiem konserwującym 

zakiszaną biomasę są kwasy organiczne wytwarzane przez bakterie znajdujące się na ro-
ślinach. Najkorzystniejsze są bakterie fermentacji mlekowej produkujące kwas mlekowy, 
który zmienia środowisko na kwaśne. Przy odpowiednim stężeniu kwasu mlekowego 
kiszonka nie psuje się i można ją długo przechowywać. W warunkach beztlenowych 
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i kwaśnym środowisku nie rozwijają się niepożądane mikroorganizmy, takie jak bakterie kwasu masło-
wego, bakterie coli czy bakterie gnilne. Jeśli jednak produkcja kwasu mlekowego ulegnie zaburzeniu 
np. na skutek dostępu powietrza, w procesie fermentacji zaczynają dominować inne mikroorganizmy, 
których metabolity pogarszają jakość kiszonki, wytwarzając nadmierne ilości kwasu octowego czy 
szkodliwe mykotoksyny. Przy słabym zakwaszeniu może następować rozkład białka i gnicie kiszonki. 
Dlatego trzeba stworzyć jak najlepsze warunki dla dominacji procesu produkcji kwasu mlekowego  
i uzyskania odpowiedniego stężenia kwasów (pH 4,2-5,0 – w zależności od zawartości s.m. w kukurydzy).

Aby kiszonka z kukurydzy prawidłowo zakonserwowała się, dobrze i długo przechowywała i była 
chętnie zjadana przez zwierzęta, trzeba zapewnić optymalne parametry w każdym z etapów jej pro-
dukcji. W szczególności ważna są:
−	 dobór wysokowydajnej odmiany o odpowiedniej strukturze roślin, przydatnej do warunków go-

spodarstwa,
−	 odpowiednia zawartość suchej masy w zakiszanym surowcu,
−	 odpowiednia ilość cukrów i substancji buforujących,
−	 zbiór bez strat i właściwe rozdrobnienie plonu,
−	 dobre ubicie i możliwie szybkie napełnianie silosu,
−	 szczelne okrycie dla zapewnienia warunków beztlenowych,
−	 właściwa metoda i tempo wybierania – bez naruszenia struktury ściany,
−	 kontrola silosu i wybranych partii kiszonki pod kątem fermentacji wtórnej.

Wpływ wyżej wymienionych czynników na spodziewaną jakość kiszonki w uproszczonym ujęciu 
przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Ocena jakości zabiegów w trakcie zakiszania i wybierania z silosu oraz ich wpływ na jakość kiszonki 
 

Cecha 

Ocena jakości surowca/zabiegów 
dobra średnia niezadowalająca 

Spodziewana jakość kiszonki 
bardzo dobra dobra do średniej średnia do złej 

Udział kolb  
w plonie s.m. > 55% 54-41% < 40% 

Zawartość suchej masy  
w zielonce 30-35% 28-29%;  

36-37% 
22-27%;  
38-45% 

Napełnianie  
i ugniecenie 

rozładunek przed lub  
z boku silosu; cienkie war-

stwy; dwa zestawy  
ugniatające 

mała wysokość załadunku; 
rozładunek w silosie,  

zestaw ugniatający o niewy-
starczającej wydajności 

wjazd przyczepami na pryzmę; 
ubłocone koła; słabe rozłożenie; 

ubijanie warstw o grubości 
powyżej 30 cm 

Szybkość zamknięcia 
silosu 

natychmiastowe  
(tego samego dnia) 

opóźnione  
(następnego dnia) 

zbyt późne (później niż 1 dzień  
po zakończeniu napełniania) 

Jakość okrycia 
bardzo dobre – wyłożenie 

folią dna i boków; przykrycie: 
dwie warstwy folii; siatka, 

obciążniki 

dobre – jedna warstwa folii, 
obciążenie oponami itp. 

zadowalające (cienka folia  
w mniejszych kawałkach,  
podatna na uszkodzenia,  

nieuszczelnienie ścian folią) 

Cecha Warunki wybierania 

Tempo wybierania – 
zima > 1,5 m/tydzień 0,75-1,5 m/tydzień poniżej 0,75 m/tydzień 

Tempo wybierania – 
lato > 2,5 m/tydzień 1,5-2,5 m /tydzień poniżej 1,5 m/tydzień 

Częstotliwość  
wybierania 

częste  
(4-7 razy w tygodniu) 

dość częste  
(2-3 razy w tygodniu) 

rzadkie  
(1 raz w tygodniu) 

Pozostawiona ściana 
po wybieraniu gładka lekko naruszona; widoczne 

pozostałości po wybieraniu 

mocno naruszona; (wybierak 
widłowy); dużo osypanych resztek 

po wybieraniu 
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Wysoka jakość zakiszanej zielonki
Optymalnym terminem do zbioru na kiszonkę jest dojrzałość późno woskowa, przy zawartości 

suchej masy 32-35% w całych roślinach. Drugim, łatwym do określenia parametrem jakościowym 
jest udział kolb w zbieranej masie. W dobrej kukurydzy przeznaczonej do zakiszenia, kolby stanowić 
powinny >40% masy świeżej, co odpowiada ich 55-60% udziałowi w masie suchej. Im wyższe jest sta-
dium dojrzałości, tym większy jest udział kolb i ziarna w plonie. Wraz z opóźnianiem zbioru, zwiększa 
się zawartość suchej masy i choć spada zawartość cukrów, powstają bardziej sprzyjające warunki do 
rozwoju bakterii kwasu mlekowego, zaś bakterie kwasu masłowego i gnilne trudniej w takich warun-
kach się rozwijają. Późny zbiór jest szczególnie ważny w przypadku nowoczesnych odmian typu „stay 
green” , bowiem długo zielone rośliny, mimo dobrego udziału kolb, mogą mieć niższą zawartość suchej 
masy i przy wcześniejszym zbiorze z trudnością osiągają poziom 30% s.m. Odmiany te jednak lepiej 
plonują, mają wydłużony okres zbioru i lepsze wypełnienie kolb ziarnem.

Dobrze rozwinięta i właściwie zebrana kukurydza jest paszą łatwo i dobrze kisząca się, jednakże 
przebieg kiszenia jest procesem indywidualnym i zależy od wielu czynników. Decydujące mogą być:
−	 zawartości suchej masy – poniżej 30% to większe straty m.in. przez wypływ soków; powyżej 40% 

może być przyczyną pleśnienia – decydują: termin i warunki zbioru (ryc. 1.),

−	 zawartość cukrów czyli łatwo fermentujących węglowodanów – decydują: odmiana i termin zbioru,
−	 zawartość substancji buforujących ograniczających działanie kwasów - decyduje agrotechnika np. 

nadmierne nawożenie mineralne lub organiczne,
−	 mikroflora epifityczna, czyli drobnoustroje zasiedlające zakiszane rośliny oraz inne zawleczone do 

silosu – decydują: warunki zbioru, wysokość ścinania, zabrudzenie kiszonki.
Jedną z metod poprawiania przydatności do kiszenia i wartości paszowej kiszonki jest podwyższe-

nie wysokości cięcia kukurydzy przy zbiorze. Dzięki wzrostowi udziału kolb w plonie oraz zwiększonej 
zawartości s.m. w surowcu, metoda ta pozwala uzyskać lepszą kiszonkę (tab. 2.). Może być to szcze-
gólnie ważne w przypadku, kiedy zasiana zbyt późna odmian ma problemy z osiągnieciem właściwej 
dojrzałości lub też gdy rośliny są bardzo wysokie i mają niższy udział kolb.

Ryc. 1. Wartość białkowa i energetyczna kiszonki z kukurydzy w zależności od zawartości s.m. podczas kiszenia
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Tabela 2. Wydajność i jakość różnego typu kiszonek dla bydła które można sporządzić z kukurydzy 
 

Produkt Technika zbioru 

Plon  
zielonej 
masy w  
dt s.m. 

Plon suchej 
masy 

 w dt/ha 

Zawartość 
suchej  
masy  

Wartość energetyczna  
1 kg s.m. Zawartość 

skrobi w  
% s.m. MJ NEL JPM 

Kiszonka z kukurydzy 
– niskie ściernisko 

sieczkarnia po-
lowa 450-550 145-180 32-35% 6,3-6,7 0,88-0,94 25-35 

Kiszonka z kukurydzy 
– wysokie ściernisko 

sieczkarnia po-
lowa 380-470 130-160 34-37% 6,5-6,9 0,91-0, 97 30-45 

LKS – sieczka z kolb 
kukurydzy 

sieczkarnia po-
lowa ze zrywa-
czem kolb 

140-190 75-120 53-58% 7,4-7,6 1,04-1,07 40-60 

CCM – mieszanka 
ziarna i rdzeni 

kombajn młócący 
+ młyn rozdrab-
niający 

110-150 70-95 58-65% 8,0-8,3 1,12-1,07 50-70 

 
  

inż. Adam Paradowski
ekspert ochrony roślin miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Jak tanio i skutecznie odchwaścić kukurydzę?
Analizując tytuł z jednej strony wystarczyłoby zamieścić cennik herbicydów z przeliczeniem 

dawek na hektar i wybrać z niego najtańsze środki. Sprawę komplikuje równoczesna chęć skutecz-
nego zwalczania chwastów. Tak jak w wielu dziedzinach, im coś jest bardziej doskonałe (skuteczne), 
tym jego cena jest wyższa.

Jeżeli chcemy „tanio i skutecznie odchwaszczać kukurydzę” sprawę należy rozpatrzyć komplekso-
wo, nie tylko na zadzie cen pojedynczych zalecanych środków. Jako, że zachwaszczenie bywa różne, 
należy stosować odpowiednio dobrane herbicydy. Te z kolei zawierają różne substancje czynne. 
A więc początek rozwiązania problemu należy zacząć o charakterystyki, chociażby podstawowych 
cech poszczególnych substancji czynnych:

2,4-D – regulator wzrostu zalecany nalistnie do zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie 
kapustowatych). Może powodować zakłócenia w rozwoju kolb, dlatego najkorzystniej 
jest go stosować do fazy 5-go liścia kukurydzy (później zaczyna się biologiczny rozwój 
kwiatów żeńskich), chociaż czasami jest zalecany w starszych fazach. W niektórych ety-
kietach zamieszczono informacje o możliwości wystąpienia (przemijających) uszkodzeń.
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Bentazon– zalecany nalistnie do zwalczania chwastów dwuliściennych nie starszych niż w fazie  
4 liści właściwych. Gatunki wrażliwe: (bieluń, chaber, dymnica, gorczyca, gwiazdnica, mak, maruna nie-
zapominajka, przetacznik perski, przytulia (do pierwszego okółka), psianka, rdesty, rumian, rumianek, 
rzodkiew, szarłat, tasznik, tobołki, złocień, żółtlica). W etykietach brak zaleceń łącznego stosowania  
z adiuwantami, a tego typu zabiegi są bardziej skuteczne.

Chlomazon– jedna ze starszych substancji, niedawno zarejestrowana w kukurydzy jako komponent 
mieszanin fabrycznych. Głównie jest odpowiedzialna za zwiększenie skuteczności w zwalczaniu chwast-
nicy jednostronnej. Podnosi skuteczność w zwalczaniu jasnot, przytulii, tasznika, tobołków oraz żółtlicy. 
Na niektórych odmianach (głównie nowych) może powodować uszkodzenia (przemijające bielenie).

Cykloksydym – popularny graminicyd przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich 
traw tylko w odmianach kukurydzy odpornych na ta substancje czynną.

Dikamba – regulator wzrostu przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych nie starszych 
niż w fazie 4 liści właściwych (babki, bniec, bodziszek drobny, dymnica, gorczyca, komosy i łobody, 
mak, niezapominajka, rumian, rumianek, rzodkiew, tasznik, tobołki żółtlica oraz jednoroczny ostrożeń 
polny). Może być stosowana pojedynczo oraz w mieszaninach). Może powodować uszkodzenia kolb 
(patrz 2,4-D).

Dimetenamid-P – tylko komponent herbicydów dwuskładnikowych (+ pendimetalina). Poszerza 
skuteczność w zwalczaniu przede wszystkim bodziszków, chwastów kapustowatych i maków.

Floraulam – w uprawie kukurydzy jest tylko komponentem, ale za to wielu kombinacji wieloskład-
nikowych. Większość chwastów dwuliściennych wykazuje wrażliwość w fazie 2-6 liści właściwych 
(gorczyca, gwiazdnica, mak, niezapominajka, rdest plamisty, rdestówka powojowata, stulicha, tasznik, 
tobołki, wyki). Takie gatunki jak chaber, maruna, przytulia, rumian, rumianek czy samosiewy rzepaku 
są zwalczane lub silne zahamowanie we wzroście w znacznie starszych fazach rozwojowych. Proces 
ginięcia chwastów starszych jest bardzo długi i może trwać nawet kilka tygodni.

Fluroksypyr – to kolejny regulator wzrostu, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych 
o podobnym zakresie jak 2,4-D czy dikamba. Podstawowa róznica to zwalczanie przytulii czepnej bez 
względu na fazę rozwojową, oraz zaawansowanych w rozwoju rumianów i rumianków z maruna nad-
morska włącznie. Stosowany późno może uszkodzić kolby kukurydzy (patrz 2,4-D).

Flufenacet – w kukurydzy komponent tylko jednego herbicydu [Aspekt T (+ terbutyloazyna)]. Jako 
składnik głównie odpowiedzialny za niszczenie jednorocznych chwastów trawiastych. Silnie hamuje 
także rozwój fiołków i przytulii czepnej.

Foramsulfuron – sulfonylomocznk będący jedynie komponentem preparatów dwu- i trzyskładni-
kowych, niektórych stosowanych także w mieszaninach zbiornikowych. Wraz z komponentami należy 
do herbicydów o szerokim spektrum zwalczanych chwastów (Maister 310 WG, Maister Power 42,5 OD, 
Monsoon Acive). Oprócz gatunków dwuliściennych zwalcza chwastnicę jednostronna, a w wyższych 
dawkach perz właściwy.

Glifosat – substancja o działaniu nieselektywnym. Spośród wielu herbicydów zawierających glifosat 
tylko kilka posiada rejestracje w kukurydzy. Preparaty można stosować tylko przed wschodami kuku-
rydzy, na młode chwasty. W zalecanych dawkach preparaty zwalczają wrażliwe chwasty dwuliścienne  
i jednoliścienne (oprócz perzu). Preparaty są zalecane w 100 – 300 litrów wody na hektar. Obniżenie jej 
maksymalnie do 150 litrów zwiększa skuteczność i umożliwia stosowanie niższych zalecanych dawek.

Izoksaflutol – kolejna substancja czynna będąca tylko komponentem herbicydów wieloskładniko-
wych. Wykazuje wspierające działanie w zwalczaniu bielunia, fiołków, gorczycy, gwiazdnicy, jasnot, 
komosy, maruny, portulaki, psianki, rdestu plamistego, rumianków, rzodkwi, szarłatu, tasznika i to-
bołków. Skutecznie zwalcza tzw. gatunki prosowate paluszniki i włośnice, a chwastnicę jednostronna 
w najwyższych zalecanych dawkach.

Jodosulfuron metylosodowy – w przypadku kukurydzy jest także tylko komponentem prepara-
tów wieloskładnikowych najczęściej łącznie z omówionym foramsulfuronem. Stosowany pojedynczo 
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w dawce 10 g/ha zwalcza ponad 40 gatunków jednoliściennych (oprócz np. perzu) i dwuliściennych. 
W mieszaninach stosowany jest w niższych dawkach, ale współdziałając z komponentami wykazuje 
podobne działanie. Preparaty z jego udziałem można stosować na silnie zachwaszczone (wielogatun-
kowo) plantacje.

Mezotrion – jeden z trójketonów, skutecznie zwalcza większość gatunków dwuliściennych występu-
jących w kukurydzy, łącznie z tak uciążliwymi i „nietypowymi” jak ambrozje, bieluń, blekot, marchew, 
powój, samosiewy rzepaku i słonecznika, szarłat, uczep, wyki i zaślaz. Słabszym ogniwem jest mniejsza 
skuteczność w stosunku do przytulii czepnej. Stosowany także do zwalczania chwastnicy jednostronnej, 
ale w tym przypadku lepiej stosować go z komponentem wspierającym.

Nikosulfuron – najliczniej reprezentowana substancja czynna do odchwaszczania kukurydzy. Jako 
pojedyncza substancja czynna oferowana w ponad 60 produktach handlowych, bardzo często róż-
niących się zawartością substancji czynnej i forma użytkową. Stąd bardzo różne zalecenia pod kątem 
dawek, terminu stosowania uwzględniającego fazę rozwojową kukurydzy i chwastów (patrz tabela). 
Najczęściej stosowany w dawce 40-60 g s.cz./ha. Do zwalczania wielkiej grupy chwastów dwuliścien-
nych i chwastnicy jednostronnej wystarcza 40 g s.cz./ha. W przypadku chęci równoczesnego zwal-
czania perzu dawkę należy podnieść do 60 g. Słabszą stroną nikosulfuronu jest niestabilne działanie  
w stosunku do komosy, zdarza się, że ją „przepuszcza”. Dlatego w celu zwalczania tego gatunku pewniej 
jest stosować mieszaniny z udziałem innych substancji czynnych, a tych nie brakuje.

Pendimetalina – niezawodny środek jeżeli jest stosowany na bardzo wilgotną glebę. Każde jej prze-
suszenie może spowodować spadek skuteczności. Dotyczy to stosowania pendimetaliny pojedynczo, jak  
i w mieszaninach, a także w przypadku zabiegów doglebowych jak i wczesnych nalistnych. Do gatunków 
wrażliwych należy większość chwastów dwuliściennych występujących w kukurydzy. Słabsze działanie 
wykazuje w stosunku do chabrów, starca zwyczajnego, wyk i żółtlicy. Dobrze zwalcza chwastnicę, 
paluszniki i włośnice.

Petoksamid – jest wykorzystywany do zabiegów pojedynczych oraz w mieszaninach fabrycznych  
i zbiornikowych. Zwalcza gatunki jedno- i dwuliścienne: blekot, bodziszek drobny, chwastnica, farbownik 
(d. krzywoszyj), gorczyca, gwiazdnica, paluszniki, przetacznik perski, psianka, rdest plamisty, rumiany, 
szarłat, tasznik, tobołki i włośnice. Znacznie słabiej: fiołek i przytulia.

Pirydat – jest zalecany pojedynczo lub w fabrycznej mieszaninie, w obu formach preparaty można 
stosować jednorazowo lub w dawkach dzielonych. Pirydat należy stosować koniecznie na suche ro-
śliny, zalecany jest podczas wilgotnej i ciepłej pogody, jednak należy uważać, ponieważ na roślinach 
zwilżonych lub podczas bardzo wysokiej wilgotności powietrza może dojść do delikatnych poparzeń. 
Należy go stosować w fazie 2-6 liści chwastów wrażliwych, do których zaliczane są: komosa, przytulia, 
psianka, szarłat, szczyr i tasznik.

Prosulfuron – jest składnikiem tylko jednego preparatu [Casper 55 WG (+ dikamba)]. Mieszanina 
ta powinna być stosowana w fazie 1-4 liści w celu zniszczenia takich gatunków jak bniec, bodziszek 
drobny, farbownik polny, mak, maruna, rumian, przytulia, samosiewy rzepaku, szarłat, tobołki i żółtlica.  
W trakcie zabiegu nieco młodsze powinny być: fiołek, gwiazdnica, komosa, rdestówka powojowata, 
rdest ptasi i tasznik.

Rimsulfuron – to kolejny sulfonylomocznik przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych 
oraz jednoliściennych z perzem włącznie (wyższe dawki). Wszystkie formy użytkowe zalecane są do 
łącznego stosowania z różnymi adiuwantami (patrz tabela). Preparaty można stosować pojedynczo 
oraz w dawkach dzielonych (w dawkach dzielonych niezalecany do zwalczania perzu), zawsze nalistnie  
w fazie od liścieni do dwóch, maksymalnie 4 liści (przytulia do 4-go okółka). Zwalcza większość chwastów 
występujących w kukurydzy, w mniejszym stopniu nadaje się na plantacje, zachwaszczone komosą, 
przetacznikami i rdestami.

S-metolachlor – substancja zalecana przede wszystkim do zwalczania chwastów jednoliściennych 
(chwastnica, paluszniki, włośnice), silnie ogranicza występowanie psianki czarnej. Środki należy stoso-
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wać bezpośrednio po siewie lub po wschodach, do fazy 4 liści kukurydzy. W przypadku przesuszonej 
gleby preparaty zawierające S-metolachlor można stosować przed siewem kukurydzy – z wymiesza-
niem z glebą na głębokość 5 cm. Jest składnikiem wielu preparatów, w których spełnia rolę substancji 
zwalczającej chwasty jednoliścienne (prosowate).

Sulkotrion – substancja czynna przeznaczona do zwalczania chwastnicy jednostronnej i niektórych 
gatunków dwuliściennych (fiołek, gwiazdnica, komosa, maruna, psianka, przytulia czepna, rdesty i rde-
stówka, szarłat, tasznik oraz żółtlica). Sulkotrion jest zalecany z niektórymi formulacjami nikosulfuronu  
w formie mieszanin zbiornikowych oraz w formie mieszaniny fabrycznej z terbutyloazyną (Sulkotrek 
500 SC).

Tembotrion – preparat o zbliżonym działaniu do sulkotrionu (trójketony). Zalecany jest w dwóch 
formach użytkowych jako pojedyncza substancja oraz w jednej mieszaninie fabrycznej [Capreno 547 
SC) + tienkarbazon metylu)]. Gatunki wrażliwe to od wschodów do 4 liści właściwych chwastnica, 
gwiazdnica, jasnota, komosy, mlecz zwyczajny, rdesty, przytulia (w fazie do 1 okółka), psianka, szarłat, 
samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), tasznik, tobołki i włośnica zielona.

Terbutyloazyna (terbutylazyna) – to już ostatnia zarejestrowana triazyna. Charakteryzuje się dłu-
gotrwałym działaniem co zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu. Należy ją jak najszybciej wykorzystać  
w zalecanych dawkach, ponieważ planowane jest zalecanie w obniżonych dawkach (w stosunku do 
obecnie zarejestrowanych). Działa głównie doglebowo, chociaż jest również zalecana nalistnie. Do 
najbardziej wrażliwych gatunków dwuliściennych należą: bodziszek drobny, gwiazdnica, fiołek, komosa, 
maruna, przetacznik polny, przytulia, psianka, rdesty i rdestówka powojowata, szarłat, tasznik i tobołki. 
Jest komponentem wielu herbicydów co warto wykorzystać.

Tifensulfuron metylu – przez długi czas substancja czynna była wykorzystywana jako komponent 
preparatów wieloskładnikowych (zboża). Właśnie niedawno w kukurydzy zarejestrowano ją w formie 
produktów jednoskładnikowych (w dwóch formach użytkowych 040 OD i 75 WG). Zakres zwalczanych 
chwastów nieco się różni można przyjąć, że stosowanie obojętnie której formulacji skutecznie zwal-
cza następujące chwasty gorczyca, gwiazdnica, komosa, maruna, poziewnik szorstki, rdesty, rumiany  
i rumianki, rzodkiew, samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki, żółtlica. Tifensulfuron metylowy 
jest również zalecany w mieszaninie fabrycznej [Flotyn 114 OD i Tudor 114 OD (+ florasulam + niko-
sulfuron)], która także zwalcza chwasty prosowate i perz właściwy.

Tienkarbazon metylu – jest jedynie składnikiem preparatów dwu- i trójskładnikowych. Należą one 
do uniwersalnych herbicydów o szerokim spektrum chwastobójczym (np.: Adengo 315 SC, Monsoon 
Active, MaisTer 310 WG, Maister Power 42,5 OD i inne). Jako, że nie jest zarejestrowany w żadnej 
uprawie jako substancja pojedyncza trudno określić zakres zwalczanych chwastów. Z literatury „poza 
etykietowej” wynika, że w granicach 85-100 % niszczy takie gatunki jak: chwastnica, fiołek, gwiazdnica, 
komosa, maruna, owies głuchy, proso zwyczajne, psianka, rdest ptasi i plamisty, rdestówka, szarłat, 
włośnica zielona i zaślaz pospolity.

Tritosulfuron – w kukurydzy jest stosowany łącznie w formie mieszanin fabrycznych z dikambą (Ar-
rat, Certo, Mocarz i inne). Sam skutecznie zwalcza gwiazdnicę, jasnotę różową, marunę, tobołki oraz 
wiele gatunków w średnim stopniu. Dikamba w tym przypadku ma działanie wspierające, a dodatkowe 
zalecenie łącznego stosowania preparatów z adiuwantem sprawia, że dodatkowo do wrażliwych moż-
na zaliczyć, jasnotę purpurową, komosę, marunę, przetacznika bluszczykowatego, przytulię, rdesty, 
rumiany i rumianki, samosiewy rzepaku, stulichę, szarłat, taszniki, tobołki i żółtlicę.

Jak wykorzystać informacje o substancjach czynnych?
Po zapoznaniu się z podstawowymi cechami pojedynczych substancji czynnych można przystą-

pić do optymalnego ich wykorzystania. Wiele wariantów ich stosowania pozwala na obniżenie 
ich kosztów, kolejne umożliwiają bardziej skuteczne działanie. W niektórych przypadkach można 
uzyskać optymalny efekt łączący te dwie cechy.
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•	 Pierwszym rozwiązaniem jest rzeczywiście poszukiwanie preparatów najtańszych. Pomocna w tym jest 
lista (program) zalecanych herbicydów. Przykładowo sam mezotrion czy nikosulfuron są oferowane  
w formie kilkudziesięciu produktach handlowych, inne preparaty nie są tak licznie prezentowane, ale 
kilkanaście czy kilka „identycznych” produktów nie należy do rzadkości. Natomiast dużo rzadziej zdarza 
się by ich ceny były takie same. Należy korzystać z ofert zakupu dwupaków, w których odpowiednio 
dobrane herbicydy są oferowane po tańszej cenie niż zakupione osobno. Podczas zakupu należy wziąć 
pod uwagę wszystkie promocje. Kupować preparaty w większych opakowaniach. Kupować preparaty  
w większych ilościach – można tego dokonać zaopatrując się w preparaty od razu dla kilku gospo-
darstw. Można także korzystać z niezarejestrowanych, ale oferowanych przez producentów tzw. 
„dwupaków”

•	 Cechy pojedynczych substancji czynnych można wykorzystać stosując je łącznie. Wychodząc naprze-
ciw plantatorom wielu producentów oferuje gotowe mieszaniny fabryczne. Są one bardzo wygodne 
i bezpieczne, ponieważ eliminują popełnienie błędu w zastosowaniu poszczególnych substancji  
/w odpowiednich proporcjach. Tego typu zalecenia oraz zarejestrowane mieszaniny zbiornikowe 
są wzorem „co z czym i w jakich proporcjach” można stosować łącznie. Postępując rozsądnie moż-
na wybrać tańsze, pojedyncze komponenty i zastosować je razem. Również, co jest dozwolone, 
można pod kątem chwastobójczym dobrać różne komponenty we własnym zakresie. Oczywiście 
tworząc samem mieszaniny zbiornikowe należy przestrzegać wszelkich przepisów oraz wskazówek 
dotyczących mieszania środków ochrony roślin.

•	 Do specyficznych mieszanin należy stosowanie adiuwantów. Zalecane są w wielu wariantach, ale 
spełniają dwie podstawowe role. Pozwalają na obniżenie podstawowej dawki i/lub zwiększają sku-
teczność w stosunku chwastów wrażliwych, ale w zaawansowanych fazach rozwojowych, a także 
zwiększają zakres zwalczanych chwastów o gatunki średnio wrażliwe. Stosowanie adiuwantów jest 
zalecane w dwóch wariantach: obligatoryjne, czyli konieczne do uzyskania odpowiedniego efektu 
chwastobójczego. Drugi wariant to zwyczajne zalecenie możliwości ich wykorzystania. Producenci 
informują o możliwości w ten sposób obniżenia dawki lub zwiększenia skuteczności przy zalecanej 
dawce. Część producentów wskazuje na konkretny adiuwant inni pozwalają na pewien ich wybór.  
W zamieszczonym programie, jeżeli adiuwant zamieszczono w nawiasie oznacza to, że decyzję  
o użyciu go podejmuje plantator.

•	 Wysokość dawki określa koszt zabiegu. Większość kombinacji herbicydowych jest zalecana w pewnym 
przedziale „od… do …”. Zawsze należy dążyć do stosowania najniższych w warunkach ich największej 
skuteczności. Także istotną informacją w etykietach jest faza wrażliwości, która jest podobnie okre-
ślana np. od 2 do 6 liści. Oczywiście niższa dawka zwalcza młodsze chwasty. Drugim zagadnieniem 
jest wysokość dawki i zakres zwalczanych gatunków chwastów. Przykładowo takie substancje jak 
nikosulfuron, rimsulfuron czy mieszanina foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy zalecane  
w najwyższych dawkach zwalczają perz właściwy. Nie ma sensu stosować dawek najwyższych jeżeli 
na polu nie ma perzu.

•	 Koszty odchwaszczania związane są z liczbą wykonanych zabiegów. Najtańszym rozwiązaniem jest 
wykonanie jednego zabiegu. W praktyce program odchwaszczania kukurydzy obejmuje zabiegi 
doglebowe oraz kilkanaście terminów w różnych fazach rozwojowych kukurydzy, począwszy od jej 
kiełkowania do fazy dziewiątego liścia. Powstaje pytanie czy kukurydzę można zabezpieczyć przed 
zachwaszczeniem jednym zabiegiem? Warto tu rozpatrzyć jeden z ostatnio modnych trendów. 
Wiadomo, że udany start to wprowadzenie rośliny od momentu jej wschodów bez konkurencji 
chwastów – zabieg doglebowy. Wykonanie go daje tą gwarancję, ale może nie zapobiec wcze-
snemu zachwaszczeniu wtórnemu, które może spowodować konieczność wykonania kolejnego 
zabiegu. Wielu praktyków skłania się do wykonania wczesnego (nie bardzo wczesnego) zabiegu 
nalistnego. Zastosowany herbicyd powinien działać zarówno doglebowo jak i nalistnie. Działanie 
doglebowe powinno zniszczyć kiełkujące chwasty oraz młode o jeszcze niewykształconym dobrze 
systemie korzeniowym, a nalistny starsze (na ogół do 6, maksymalnie 8 liści), na które już działają 

- 10 -



środki przedwschodowe. Jest to pewna szansa, która pozwoli wyeliminować zabiegi korekcyjne  
w starszych fazach rozwojowych kukurydzy. W tego typu zabiegach warto zwrócić uwagę na wyko-
rzystanie terbutyloazyny, uważanej za herbicyd o długim działaniu, zapobiegającym zachwaszczeniu 
wtórnemu. Trendowi stosowania jednego zabiegu, zaprzeczają zalecenia stosowania herbicydów 
w dawkach dzielonych (patrz tabela), z góry zakładających wykonanie dwóch zabiegów. W okre-
ślonych warunkach klimatycznych (chłodno), kiedy wschody chwastów pojawiają się przez dłuższy, 
rozwiązanie to jest jednak korzystne.

•	 Niewątpliwie wpływ na działanie herbicydów mają warunki klimatyczne. Podstawowe zasady są 
niezmienne – w przypadku preparatów przedwschodowych należy stosować preparaty na wilgotną 
glebę, a stosując preparaty nalistne należy wykluczyć ich wykonanie na rośliny mokre lub krótko 
przed spodziewanym deszczem. Drugim istotnym czynnikiem jest temperatura. W warunkach 
chłodu preparaty działają niewystarczająco. Dodatkowo ciepłolubna kukurydza również je źle znosi. 
Znane są okresy majowych chłodów z przymrozkami włącznie. Rośliny kukurydzy przebarwiają się 
na fioletowo i zahamowany jest ich rozwój. W efekcie kukurydza jest mniej odporna na zalecane 
herbicydy, które z kolei w tych warunkach są mniej skuteczne w zwalczaniu chwastów. Jest to 
okres, w którym stosowanie herbicydów może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Z drugiej strony  
w późniejszym okresie obserwujemy wysoki wzrost temperatury, popularnie określany ociepleniem. 
To ogólnie niekorzystne zjawisko w przypadku zwalczania chwastów może posiadać pewne zalety. 
Chwasty ciepłolubne (np. bieluń dziędzierzawa, chwastnica jednostronna, psianka czarna, szarła-
ty, zaślaz pospolity) w takich warunkach mogą wschodzić wcześniej i tym samym ich zwalczanie 
również może być przeprowadzone wcześniej (jednym zabiegiem).

•	 Skuteczne odchwaszczanie to także bezpieczne zwalczanie chwastów, niemające wpływu na kondycję 
kukurydzy. Kukurydza należy do roślin stosunkowo odpornych, co nie oznacza, ze zawsze jest w pełni 
tolerancyjna na stosowanie wszystkich herbicydów. W tym przypadku należy zwrócić uwagę przede 
wszystkim na regulatory wzrostu (2,4-D, dikamba, fluroksypyr, dawniej chlopyralid). Z założenia są 
one selektywne w stosunku do roślin trawiastych. Jednak w przypadku kukurydzy, która w fazie piąte-
go liścia zaczyna tworzyć zalążki kwiatów żeńskich jest narażona na ich destrukcyjne działanie. Po za-
biegu wykonanym później brak objawów lub może wystąpić tzw. parasolowatość, czyli brak wzrostu  
i rozwoju liścia, na który został wykonany zabieg. Szkodliwe działanie jednak ujawnia się dużo 
później i dotyczy zdeformowania i niewypełnienia kolb ziarnem. Regulatory wzrostu bez względu 
na oficjalny termin zabiegu najkorzystniej jest stosować do fazy piątego liścia kukurydzy. Na ogół 
przemijające uszkodzenia mogą wystąpić po zastosowaniu chlomazonu (bielenie liści) czy pirydatu 
(lekkie poparzenia). Po wycofaniu działającego parząco bromoksynilu, po prawidłowo i terminowo 
zastosowanych substancjach czynnych, kukurydzy nic nie grozi.

•	 Ostatnim zaleceniem taniego i skutecznego odchwaszczania kukurydzy, można banalnie stwierdzić, 
jest poprawna agrotechnika. W jej ramach można walczyć z wykluczeniem na konkretnych plan-
tacjach chwastów wieloletnich (bylice, ostrożeń, perz). Niektórzy specjaliści także do agrotechniki 
zaliczają przedwschodowe stosowanie glifosatu. Wszystkie preparaty zawierające go działają podob-
nie, chociaż w celu zniszczenia chwastów na plantacji kukurydzy zalecanych jest tylko kilka z nich.
Zestawienie charakterystycznych cech substancji czynnych, opisany szereg możliwości ich zastoso-

wania, wpływ wielu zależnych i niezależnych czynników na rozwój kukurydzy i efekt chwastobójczy 
oraz szczegółowy program ułożony zgodnie z chronologią stosowania zabiegów uwzgledniających 
fazy rozwojowe kukurydzy, z pewnością pozwoli na wybranie optymalnej kombinacji herbicydowej, 
która dla określonych warunków będzie spełniała warunki bezpieczeństwa oraz skuteczności, a przy 
okazji okaże się nie najdroższą.

- 11 -



Program ochrony herbicydowej kukurydzy na rok 2023 
 

Kombinacje herbicydowe Dawka na ha 
Optymalny termin zabiegu według skali BBCH 

kukurydza chwasty 
dwuliścienne prosowate perz 

izoksaflutol + mezotrion + terbutyloazyna 
Jotamun 650 WG 0,8 kg 00 00 00 x 
Metodus 650 WG 0,8 kg 00 00 00 x 
Undito 650 WG 0,8 kg 00 00 00 x 

chlomazon + mezotrion 
Iseran 0,85-1,0 l 00-09 0 x x 

chlomazon + mezotrion + terbutylazyna 
Tonale 1,5-2,0 l 00-09 0 0 x 

izoksaflutol + tienkarbazon metylu  
Adengo 315 SC 0,33-0,44 l 00/11-12 00/11-12 00/11-12 x 
Asterix 315 SC 0,33-0,44 l 00/11-12 00/11-12 00/11-12 x 

S-metolachlor 
Aloha 1,0 l 00-09 x 0 x 
Basar 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Chart 960 EC 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Efica 960 EC 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Dargorad 960 EC 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Deluge 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Dual Gold 960 EC 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Kabala 960 EC 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Metallica 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Metis 960 EC 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Metos 960 EC 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Recosar 960 EC 1,5 l 00/10-14 x 00 x 
Silueta 1,5 l 00/10-14 x 00 x 

mezotrion + S-metolachlor 
Camix 560 SE 2,0-2,5 l 00/11-13 05-13 00/10-11 x 

flufenacet + terbutyloazyna 
Aspekt T 2,25 11-13 12-13 12-13 x 

S-metolachlor + terbutyloazyna 
Gardo Gold 500 SE 4,0 l 00-14 00-12 00-12 x 
Primextra Gold 4,0 00-14 00-12 00-12 x 

mezotrion + S-metolachlor + terbutyloazyna 
Lumax 537,5 SE 3,5-4,0 l 00/11-13 00/10-15 00/10-11 x 

petoksamid 
Traxor 600 EC 2,0 l 00-14 00-12 00-12 x 
Successor 600 EC 2,0 l 00-14 00-12 00-12 x 

petoksamid + terbutyloazyna 
Successor Tx 487,5 SE 4,0 l 00-09/10-14 00-14 00-14 x 

pendimetalina 
Activus 400 SC 4,0 l 10-13 00-14 00-11 x 
Stomp 400 SC 3,0 l 00 00 00 x 
Pendigan Strong 400 SC 4, 0 l 10-13 00-12 00-12 x 
Provl 3, 0 l 00 00 00 x 

dimetenamid-P + pendimetalina 
Dimetic Duo 462,5 EC 4,0 l 00 00 00 x 
Spektrum Plus 4,0 l 00 00 00 x 
Wing P 462,5 EC 4,0 l 00 00 00 x 
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cd. Program ochrony herbicydowej kukurydzy na rok 2023

Kombinacje herbicydowe Dawka na ha 
Optymalny termin zabiegu według skali BBCH 

kukurydza chwasty 
dwuliścienne prosowate perz 

terbutyloazyna 
Terbusar 500 SC 1,0 l 00-05/12-16 11-14 x x 
Terbustar 500 SC 1,0 l 00-05/12-16 11-14 x x 
Tezosar 500 SC 1,0 l 00-05/12-16 11-14 x x 

glifosat 
BGT 1,5-3,0 l 00-09 10-13 10-13 x 
Cayene 1,5-2,0 l 00-09 10-13 10-13 x 
Dominator HL 480 SL 1,5-2,0 l 00-09 10-13 10-13 x 
Envision 450 SL 1,2-1,6 l 00-09 10-13 10-13 x 
Hadican 1,5-3,0 l 00-09 10-13 10-13 x 
Halvetic 1,5-3,0 l 00-09 10-13 10-13 x 
Roundup 360 Plus 1,25-2,5 00-09 10-13 10-13 x 
Roundup Active 360 2,0 l 00-09 10-13 10-13 x 
Roundup Flex 480 1,25-2,25 l 00-09 10-13 10-13 x 
Roundup TransEnergy 450 SL 1,0-2,0 l 00-09 10-13 10-13 x 

tifensulfuron metylowy 
Errani 040 OD 0,27 l 11-17 14-16 x x 
Framen 75 WG + Asystent+* 15 g + 0,1 l 12-18 12-16 x x 
Prokontra 04 OD 0,27 l 11-17 14-16 x x 
Skaut 75 SG + Asystent+* 15 g + 0,1 l 12-18 12-16 x x 
Tiff 040 OD 0,27 l 11-17 14-16 x x 

dikamba + tritosulfuron 
Arrat (+ Olbras 88 EC)* 0,2 kg (+ 1,0 l) 12-15 12-14 x x 
Certo (+ Olbras 88 EC)* 0,2 kg (+ 1,0 l) 12-15 12-14 x x 
Jatagan 75 WG (+ Olbras 88 EC)* 0,2 kg (+ 1,0 l) 12-15 12-14 x x 
Jatagan Bis 75 WG (+ Olbras 88 EC)* 0,2 kg (+ 1,0 l) 12-15 12-14 x x 
Mocarz 75 WG + (+ Olbras 88 EC)* 0,2 kg (+ 1,0 l) 12-15 12-14 x x 
Nokaut 75 WG + (Olbras 88 EC)* 0,2 kg (+ 1,0 l) 12-15 12-14 x x 
Siłacz 75 WG + (Olbras 88 EC)* 0,2 kg (+ 1,0 l) 12-15 12-14 x x 
Siłacz M 75 WG + (Olbras 88 EC)* 0,2 kg (+ 1,0 l) 12-15 12-14 x x 
Siłacz Max 75 WG + (Olbras 88 EC)* 0,2 kg (+ 1,0 l) 12-15 12-14 x x 

fluroksypyr 
Fluksyr Pro 1,0 l 12-16 12-16 x x 
Galaper Extra 200 EC 1,0 l 12-16 12-16 x x 
Minstrel 1,0 l 12-16 12-16 x x 
Starane 333 EC 0,54 l 11-16 12-16 x x 

fluroksypyr + florasulam 
Valentia 102 SE 1,2-1,8 l do 16 15-16 x x 

tifensulfuron metylowy + florasulam + nikosulfuron 
Flotyn 114 OD 0,5 12-18 12-14 13-15 13-15 
Tudor 114 OD 0,5 12-18 12-14 13-15 13-15 

mezotrion + pirydat 
Badavi 1,0 lub 2x 0,5 l 12-18 14 x x 
Botiga 1,0 lub 2x 0,5 l 12-18 14 x x 
Diva Extra 1,0 lub 2x 0,5 l 12-18 14 x x 
Onyx Extra 1,0 lub 2x 0,5 l 12-18 14 x x 

rimsulfuron 
Contor 25 WG + Helm Surfer Plus* 50 g + 0,2 (lub 2x) 12-16 12-13 12-13 x 
Egzecutor 25 SG + Asystent+* 60 g + 0,05-0,1 10-17 12-13 12-14 15-17** 
Mambo + Trend 90 EC* 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17** 
Plaza 25 WG + Pottok* 50 g + 0,2 (lub 2x) 12-16 12-13 12-13 x 
Radar 25 WG + Helm Surfer Plus* 50 g + 0,2 (lub 2x) 12-16 12-13 12-13 x 
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cd. Program ochrony herbicydowej kukurydzy na rok 2023

Kombinacje herbicydowe Dawka na ha 
Optymalny termin zabiegu według skali BBCH 

kukurydza chwasty 
dwuliścienne prosowate perz 

rimsulfuron (cd.) 
Ramzes 25 WG + Trend 90 EC* 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17** 
Rim 25 WG + Glyfin* 60 + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17** 
Rimel 25 SG +Asystent+* 60 g + 0,05-0,1 10-17 12-13 12-14 15-17** 
Rimuron 25 WG + Helm Surfer Plus* 50 g + 0,2 (lub 2x) 12-16 12-13 12-13 x 
Rincon 25 SG + Asystent+* 60 g + 0,05-0,1 10-17 12-13 12-14 15-17** 
Titus 25 WG + Trend 90 EC* 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17** 
Twist 25 WG + Trend 90 EC* 50-60 g + 0,1% 11-17 12-13 12-14 15-17** 

terbutyloazyna 
Trebusar 500 SC 1,0 l 12-14(16) 11-14 x x 
Terbustar 500 SC 1,0 l 12-14(16) 11-14 x x 
Tezosar 500 SC 1,0 l 12-14(16) 11-14 x x 

bentazon 
Baltar 2,0 l 12-16 10-14 x x 
Beni 1,0 l 12-18 12-14 x x 
Benz 2,0 l 12-16 10-14 x x 

foramsulfuron + tienkarbazon metylu 
Monsoon Active 1,5 (2x 0,75) 12-16 12-15 12-21 x 

jodosulfuron + foramsulfuron 
MaisTer 310 WG + Mero 842 EC* 0,1-0,15 kg + 1,3-

2,0 l 
12-16 11-13 12-21 15-17** 

2,4-D + florasulam 
Afiflor 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x 
Black 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x 
Deresz Bis 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x 
Diablo 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x 
Flod 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x 
Floras 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x 
Hercyd 306 SE 0,4-0,6 l 12-13 12-16 x x 
Kojot 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x 
Mustan g 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x 
Volt 306 SE 0,4-0,6 l 12-13 12-16 x x 
Zebra 306 SE 0,6 l 12-16 12-16 x x 

2,4-D + florasulam + jodosulfuron + foramsulfuron 
Afiflor 306 SE + Maister 310 WG + 
Actirob 842 EC* 

0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17** 

Black 306 SE + Maister 310 WG + 
Actirob 842 EC* 

0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17** 

Deresz Bis 306 SE + Maister 310 WG + 
Actirob 842 EC* 

0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17** 

Diablo 306 SE + Maister 310 WG + 
Actirob 842 EC* 

0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17** 

Floras 306 SE + Maister 310 WG + 
Actirob 842 EC* 

0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17** 

Kojot 306 SE + Maister 310 WG + 
Actirob 842 EC* 

0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17** 

Mustang 306 SE + Maister 310 WG + 
Actirob 842 EC* 

0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17** 

Zebra 306 SE + Master 310 WG + 
Actirob 842 EC* 

0,6 + 0,1-0,15 + 1,5 12-16 12-16 12-16 15-17** 
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cd. Program ochrony herbicydowej kukurydzy na rok 2023

Kombinacje herbicydowe Dawka na ha 
Optymalny termin zabiegu według skali BBCH 

kukurydza chwasty 
dwuliścienne prosowate perz 

2,4-D + florasulam + rimsulfuron 
Afiflor 306 SE + Titus 25 WG + Trend 
90 EC* 

0,6 l + 30-60 g + 
0,1% 

12-16 12-16 12-14 15-17** 

Black 306 SE + Titus 25 WG + Vivolt* 0,6 l + 30-60 g + 
0,1% 

12-16 12-16 12-14 15-17** 

Deresz Bis 306 SE + Titus 25 WG + 
Trend 90 EC* 

0,6 l + 30-60 g + 
0,1% 

12-16 12-16 12-14 15-17** 

Diablo 306 SE + Titus 25 WG + Trend 
90 EC* 

0,6 l + 30-60 g + 
0,1% 

12-16 12-16 12-14 15-17** 

Floras 306 SE + Titus 25 WG + Trend 
90 EC* 

0,6 l + 30-60 g + 
0,1% 

12-16 12-16 12-14 15-17** 

Kojot 306 SE + Titus 25 WG + Trend 90 
EC* 

0,6 l + 30-60 g + 
0,1% 

12-16 12-16 12-14 15-17** 

Mustang 306 SE + Titus 25 WG + 
Trend 90 EC* 

0,6 l + 30-60 g + 
0,1% 

12-16 12-16 12-14 15-17** 

Zebra 306 SE + Titus 25 WG + Trend 
90 EC* 

0,6 l + 30-60 g + 
0,1% 

12-16 12-16 12-14 15-17** 

mezotrion + terbutyloazyna 
Calaris 400 SC 1,0-1,5 l 12-18 11-14 11-14 x 
Click Premium 1,0-1,5 l 12-18 11-14 11-14 x 

dikamba + nikosulfuron 
Kaltor 750 SG + wybrany* 0,25 kg 12-18 12-14 13-29 x 
Kingsley 750 SG + wybrany* 0,25 kg 12-18 12-14 13-29 x 
Kinkel 750 SG + wybrany* 0,25 kg 12-18 12-14 13-29 x 

nikosulfuron 
Accent 75 WG + Trend 90 EC* 60-80 g + 0,1% lub 

2x 
12-18 12-14 13-29 14-17** 

Astral 040 OD 1,0 l 14-19 12-14 13-29 x 
Bandera 040 OD 1,0 l 14-19 12-14 13-29 x 
Climax Extra 6 OD 0,5-0,75 (lub 2x) 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Daichi 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Daichi Extra 6 OD 0,5-0,75 l (lub 2x) 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Ducel 1,0 l 14-19 12-14 13-29 x 
Fornet 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Fornet Extra 6 OD 0,5-0,75 l (lub 2x) 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Fulcorn 50 SG zalecany tylko w mieszaninach z rimsulfuronem 
Henik 50 SG zalecany tylko w mieszaninach z rimsulfuronem 
Henik Extra 040 OD 1,0 l 12-17 12-14 13-29   
Ikaherb 040 OD 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Ikanos 040 OD 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Impreza 040 OD 1,0 l 12-18 12-14 13-29 x 
Innovate 240 SC + Atpolan 80 EC* 0,2 + 1,5 l 12-16 12-14 13-29 x 
Ipanema 040 OD 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Kelvin 040 SC 1,0-1,5 l 12-18 12-14 13-29 15-17** 
Kelvin 040 OD 1,0 l 12-18 12-14 13-29 15-17 
Kelvin Ultra 4 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Kivi 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Kivi Extra 6 OD 0,5-0,75 l (lub2x) 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Kornic 060 OD 0,5-0,7 l 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Mace 1,25-1,5 12-14 12-14 13-29 x 
Maksymus 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
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cd. Program ochrony herbicydowej kukurydzy na rok 2023

Kombinacje herbicydowe Dawka na ha 
Optymalny termin zabiegu według skali BBCH 

kukurydza chwasty 
dwuliścienne prosowate perz 

nikosulfuron (cd.) 
Mentum 040 OD 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Mezon 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Narval 040 OD 1,0-1,5 l 12-14 12-14 13-29 15-17** 
Nicogan 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 14-16 
Nicogran 040 SC 1,0 l 14-17 12-14 13-29 14-16 
NicoGuard OD 1,0 l 14-17 12-14 13-29 x 
Nicoil 040  1,0 l 14-17 12-14 13-29 x 
Nikosar 060 OD 0,5-0,7 l 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Nikosh 040 OD 1,25-1,5 12-14 12-14 13-29 x 
Nikosulfuron 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Nixon 50 SG zalecany tylko w mieszaninach z rimsulfuronem 
Nisha 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Nisshin 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Nisshin Extra 6 OD 0,5-0,75 l (lub 2x) 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Nitya 040 SC 1,25-1,5 l 12-14 12-14 13-29 x 
Nixon 040 OD 1,0-1,5 l 14-19 12-14 13-29 15-17** 
Nixon Extra 040 OD 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Novel 240 SC + Atpolan 80 EC* 0,2-0,25+ 1,5 l 12-16 12-14 13-29 15-17** 
Pampa 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Pampa Extra 6 OD 0,5-0,75 l (lub 2x) 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Pantani 040 OD 1,0-1,5 l 14-19 12-14 13-29 15-17** 
Samson 040 SC 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Samson 6 OD* 0,5-0,75 l 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Shiver 040 OD 1,0 l 14-19 12-14 13-29 x 
Squash 240 SC + Atpolan 80 EC* 0,2-0,25 + 1,5 l 12-16 12-14 13-29 14-17** 
Stretch 1,0 l 12-18 12-14 13-29 x 
Tamizan 040 OD 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Templier 750 WG 54 g 12-18 12-14 13-29 x 
Ventto 040 OD 1,0 l 12-17 12-14 13-29 x 
Victus 040 OD 1,0 l 12-18 12-14 13-29 15-17 
Victus 040 SC 1,0-1,5 l 12-18 12-14 13-29 15-17** 
Victus 75 WG + Trend 90 EC* 60-80 g + 0,1% lub 2x 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Vima-Nikosulfuron 1,0 l 14-19 12-14 13-29 x 

pirydat 
Diva 600 EC 1,5 (2 x 0,75 l) 12-18 12-16 x x 
Elara 600 EC 1,5 (2 x 0,75 l) 12-18 12-16 x x 
Onyks 600 EC 1,5 (2 x 0,75 l) 12-18 12-16 x x 

nikosulfuron + mezotrion 
Elpaso 105 OD 1,0-1,5 l 12-18 12-16 14-17 14-17** 
Elumis 105 OD 1,0-1,5 l 12-18 12-16 14-17 14-17** 
Solux 105 OD 1,0-1,5 l 12-18 12-16 14-17 14-17** 
Daichi Extra 6 OD + Callisto 100 EC 0,5 + 0,75 l 12-18 12-14 13-29 x 
Fornet Extra 6 OD + Callisto 100 EC 0,5 + 0,75 l 12-18 12-14 13-29 x 
Kivi Extra 6 OD + Callisto 100 EC 0,5 + 0,75 l 12-18 12-14 13-29 x 

nikosulfuron + rimsulfuron 
Fulcorn 50 SG + Rimel 25 SG lub 
Egzekutor 25 SG lub Rincon 25 SG + 
Asystent+* 

60-80 + 30-40 g + 
0,05% 

12-18 12-14 13-29 13-16** 

Henik 50 SG + Rimel 25 SG lub 
Egzekutor 25 SG lub Rincon 25 SG + 
Asystent+* 

60-80 + 30-40 g + 
0,05% 

12-18 12-14 13-29 13-16** 
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cd. Program ochrony herbicydowej kukurydzy na rok 2023

Kombinacje herbicydowe Dawka na ha 
Optymalny termin zabiegu według skali BBCH 

kukurydza chwasty 
dwuliścienne prosowate perz 

nikosulfuron + rimsulfuron (cd.) 
Nixon 50 SG + Rimel 25 SG lub 
Egzekutor 25 SG lub Rincon 25 SG + 
Asystent+* 

60-80 + 30-40 g + 
0,05% 

12-18 12-14 13-29 13-16** 

Hector 53,6 WG + Trend 90 EC* 70-90 g + 0,1% 12-18 12-14 13-29 14-17** 
Principal 53,6 WG + Trend 90 EC* 70-90 g + 0,1% 12-18 12-14 13-29 14-17** 

mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron 
Arigo 51 WG + Trend 90 EC* 0,33 kg+ 0,1% 12-18 12-14 13-15 13-15 
Colombus 51 WG + Trend 90 EC* 0,33 kg + 0,1% 12-18 12-14 13-15 13-15 
Denar 340 WG + (Asystent+)* 0,5 (+ 0,1) 12-18 12-14 13-15 x 
Ellina 340 WG + (Asystent+)* 0,5 (+ 0,1) 12-18 12-14 13-15 x 
Mezonir 340 WG + (Asystent+)* 0,5 (+ 0,1) 12-18 12-14 13-15 x 

dikamba + prosulfuron 
Casper 55 WG + Trend 90 EC* 0,3 + 0,05-0,1% 12-18 11-14 x x 

tembotrion + tienkarbazon metylu 
Capreno 547 SC + Mero 842 EC* 0,22-0,29 + 2,0 l 13-15 10-14 12-21 x 

2,4-D 
Esteron 600 EC 0,8-1,0 l 13-16 12-16 x x 
Darby 600 SL 0,8-1,0 l 15-16 11-16 x x 
Dicopur 600 SL 0,8-1,0 l 15-16 11-16 x x 
Stapler 600 SL 0,8-1,0 l 15-16 11-16 x x 

dikamba 
Dicash 0,6 l 12-15 12-14 x x 
Dolero  0,6 l 12-15 12-14 x x 
Oceal 700 SG 0,4-0,5 kg 13-16 12-14 x x 
Vermeil 700 SG 0,4-0,5 kg 13-16 12-14 x x 

mezotrion 
Ashoka 100 SC 1,0-1,5 l 12-18 12-14 10-13 x 
Barracuda  0,75-1,5 l 12-18 12-14 11-12 x 
Border 100 SC 1,0-1,5 l 11-18 12-14 10-13 x 
Callisto 100 SC 1,0-1,5 l 14-15 12-16 12-14 x 
Calluna 0,5-1,5 l 18-gru 12-14 10-13 x 
Cobber 100 EC 0,75-1,5 12-18 14 (12-18) 12-14 x 
Cuter 0,75-1,5 l 12-18 14 (12-18) 12-14 x 
Daneva 100 SC 0,75-1,5 lub 2x 

0,75 l 
14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 

Faktor 0,75-1,5 l 12-18 12-14 11-12 x 
Fluva 480 SC 0,2-0,3 (0,2-0,27) l 00-09 (10-18) 00(12-14) 0 (11-12) x 
Juzan 100 SC 0,75-1,5 l 12-18 14(12-18) 12-14 x 
Kideka 100 SC 0,5-1,5 l 12-18 12-14 10-13 x 
Lifter 0,75-1,0 l 12-18 12-14 10-13 x 
Madoka 100 SC 0,5-1,5 l 12-18 12-14 10-13 x 
Maisot 100 SC 0,75-1,5 l 12-18 12-16 12-14 x 
Malton 200 SE 0,6-0,75 l 12-18 12-16 x x 
Maran 100 SC 1,0-1,5 l 14-15 14 (12-16) 14 (12-16) x 
MesotriGuard 0,75-1,5 lub 2x 

0,75 l 
14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 

Mestar 100 SC 0,75-1,5 lub 2x 
0,75 l 

14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 

Mezotrion 100 SC 1,0-1,5 l 14-15 14 (12-16) 14 (12-16) x 
Minnesota 100 SC 0,75-1,5 lub 2x 

0,75 l 
14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 
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cd. Program ochrony herbicydowej kukurydzy na rok 2023

Kombinacje herbicydowe Dawka na ha 
Optymalny termin zabiegu według skali BBCH 

kukurydza chwasty 
dwuliścienne prosowate perz 

mezotrion (cd.) 
Notos 100 SC 1,5 l 10-18 12-16 >13 x 
Notos Max 100 SC 0,75-1,0 lub 2x 

0,75 l 
14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 

Osorno SC 1,0-1,5 l 14-15 12-16 12-14 x 
Raikiri 100 SC 0,75-1,5 l 12-18 12-14 11-12 x 
Rumezo 200 SE  0,6-0,75 l 12-18 12-16 x x 
Serena 100 SC 0,75-1,5 lub 2x 

0,75 l 
14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 

Simba 100 SC 0,75-1,5 lub 2x 
0,75 l 

14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 

Solis 100 SC 1,5 l 11-18 12-16 >13 x 
Solis Max 100 SC 0,75-1,0 lub 2x 

0,75 
14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 

Starship 100 SC 0,75-1,0 lub 2x 
0,75 l 

14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 

Temsa SC 1,5 l 12-18 12-14 11-12 x 
Tyrion 200 SE 0,6-0,75 l 12-18 12-16 x x 

Visigoth 100 SC 
0,75-1,5 lub 2x 

0,75 l 
14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 

Wolfram 100 SC 
0,75-1,5 lub 2x 

0,75 l 
14-15(12-18) 14 (12-16) 14 (12-16) x 

dikamba + mezotrion 
Callisto Plus 2,0 l 12-18 12-16 x x 

tembotrion 
Laudis 20 WG + Mero 842 EC* 0,375-0,5 kg + 2 l 14-16 12-14 12-14 x 
Laudis 44 OD 1,7-2,25 l 12-18 12-14 12-14 x 

sulkotrion  
Asunac 300 SC 1,5 l 14-16 14 14-16 x 
Sula 1,5 l 14-16 14 14-16   
Sulcogan 300 SC 1,5 l 14-16 14 14-16 x 
Sulkorn 300 SC 1,5 l 14-16 14 14-16 x 

sulkotrion + nikosulfuron 
Sula + formulacja 240 SC 1,0 + 0,2 l 14-16 14-16 14-16 x 
Sulcogan 300 SC + Nicogan 040 SC 1,0 + 1,0 l 14-16 14-16 14-16 x 

sulkotrion + terbutyloazyna 
Sulkotrek 500 SC  2,0 l 11-16 12 x x 

foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu 
Maister Power 42,5 OD 1,25-1,5 l 14-16 11-14 12-21 14-16 

cykloksydym 
Focus Ultra 100 EC*** 1,0-2,0 l 12-19 x 12-21 x 
Focus Ultra 100 EC + Dash HC *** 1,0+ 1,0 l 12-19 x 12-21 x 
Focus Ultra 100 EC*** 4,0 l 12-19 x 12-21 14-16 
Focus Ultra 100 EC + Dash HC*** 2,0 + 2,0 l 12-19 x 12-21 14-16 

dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron  
Hector Max 66,5 WG + Vivolt* 330-440 g + 0,1% 14-16 12-14 13-29 14-16 
RiNiDi WG 440 g 14-16 14-16 x x 
 

*adiuwant; **w najwyższych dawkach; *** tylko odmiany odporne na cykloksydym 

- 18 -



dr inż. Robert Mikuła
Katedra Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jak wykorzystać potencjał kukurydzy w żywieniu krów mlecznych
Utrzymanie zdrowotności i płodności stada, a także długowieczności krów mlecznych jednocześnie 

z uzyskaniem wysokiej wydajności mlecznej jest jednym z podstawowych wyzwań współczesnego 
producenta mleka. Niestety wraz ze wzrastającą ilością produkowanego surowca zwiększa się rów-
nież zapotrzebowanie pokarmowe zwierząt, którego pokrycie w sytuacji ograniczonego pobrania 
suchej masy paszy bywa często problematyczne. 

Potrzeby pokarmowe krów wzrastają gwałtownie podczas ostatniego tygodnia przed wycieleniem 
oraz są następstwem rozdajania krów po wycieleniu, co może skutkować defi cytem energii. Dla-

tego też w początkowym okresie laktacji obserwuje się zwiększoną częstotliwość występowania chorób 
metabolicznych, obniżenie wydajności mlecznej, a także problemy z płodnością. Żywieniowcy na całym 
świecie bardzo często podkreślają, że główną przyczyną negatywnych tendencji okresu przejściowego 
jest niedostateczne pokrycie potrzeb energetycznych zwierząt. W tym niekorzystnym dla krów okre-
sie fi zjologicznym następuje nadmierna mobilizacja rezerw tłuszczowych, obniżenie pobrania paszy 
oraz koncentracji glukozy we krwi bezpośrednio wpływające na rozwój ketozy i stłuszczenia wątroby. 
Następstwem „statusu ketozowego” jest nie tylko obniżenie produkcji mleka, ale również negatywne 
zwiększanie ryzyka występowania innych schorzeń, które wraz z pogorszeniem płodności przyczyniają 
się do nadmiernego brakowania i skrócenia okresu użytkowania krów. Nie bez znaczenia są również 
bezpośrednie koszty leczenia zwierząt, które dodatkowo z czynnikami wymienionymi wyżej istotnie 
pogarszają opłacalność produkcji mleka.

Fundamentalnym działaniem w profi laktyce ketozy jest zwiększenie koncentracji glukozy we 
krwi, która nie tylko ogranicza lipolizę, ale również przyczynia się do „bezpiecznego” wykorzysta-
nia wolnych niezestryfi kowanych kwasów tłuszczowych i ogranicza powstawanie ciał ketonowych. 
Jedną z najprostszych i potencjalnie bezpiecznych dla zwierząt metod zwiększenia puli glukozy jest 
zastosowanie substancji glukogennych, które zwiększają koncentrację kwasu propionowego i mleko-
wego w żwaczu będących prekursorami glukozy. Kwas propionowy jest również głównym produktem 
powstającym podczas mikrobiologicznego rozkładu skrobi znajdującej się w ziarnach zbóż. Niestety 
zwiększanie ilości pasz treściwych zawierających skrobię powinno być limitowane ze względu na ryzy-
ko kwasicy żwacza. Należy jednak podkreślić, że tempo rozkładu skrobi w żwaczu jest zróżnicowane i 
charakterystyczne dla danego gatunku rośliny zbożowej. Skrobia ziarna kukurydzy w odróżnieniu od 
pozostałych, powszechnie stosowanych w żywieniu bydła zbóż zazwyczaj ulega mniejszej degradacji 
mikrobiologicznej w żwaczu, co nie tylko może pozytywnie wpływać na ograniczenie ryzyka kwasicy 
tego przedżołądka, ale również może przyczynić się do zwiększenia puli skrobi trawionej 
jelitowo. Dodatkowo uwzględniając większą efektywność energetyczną skrobi trawionej 
w jelicie cienkim w porównaniu do jej fermentacji w żwaczu i uzyskania glukozy w pro-
cesie glukoneogenezy wątrobowej, kukurydza wydaje się być bardzo dobrą alternatywą 

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani 
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.



w profilaktyce negatywnego bilansu energii. Dlatego też wielu żywieniowców na całym świecie wy-
mienia kukurydzę jako bardzo ważne źródło energii dla wysokowydajnych krów mlecznych.

Najważniejszymi paszami „kukurydzianymi” w żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych jest 
kiszonka oraz ziarno suszone lub kiszone. Niestety bardzo często obserwuje się wiele błędów popeł-
nianych przez hodowców, które istotnie ograniczają możliwość wykorzystania potencjału tej paszy.

Uzyskanie bardzo dobrej kiszonki z kukurydzy uzależnione jest od wielu czynników, które można 
przedstawić jako łańcuch zależności w którym najsłabsze ogniwo będzie decydowało o jej wartości 
pokarmowej, strawności oraz jakości. Warto przypomnieć, że konserwacja pasz objętościowych poprzez 
zakiszanie polega na mikrobiologicznej przemianie cukrów prostych zawartych w roślinach w kwasy 
organiczne (głównie mlekowy), dzięki którym następuje korzystne i konserwujące obniżenie pH. Szybkie 
zakwaszenie zielonki hamuje rozwój niekorzystnych bakterii i grzybów, a także pozytywnie wpływa 
na stabilizację kiszonki. Podczas prawidłowego procesu kiszenia można wyróżnić kilka etapów. Faza 
pierwsza, często nazywana „oddychaniem roślin” następuje bezpośrednio po zbiorze roślin. Wówczas 
po ścięciu rośliny kontynuują procesy życiowe jeszcze przez kilka godzin, w tym samym czasie następuje 
również enzymatyczny rozkład białka. Następnie z komórek zaczynają wypływać składniki pokarmowe 
stanowiące pożywkę dla mikroorganizmów. Bakterie tlenowe wykorzystują cukry proste i tlen oraz 
wytwarzają dwutlenek węgla i wodę oraz „temperaturę”. Etap oddychania kończy się gdy tlen zawar-
ty w zbiorniku kiszonkarskim ulegnie zużyciu. W następnych fazach po kolei dominują poszczególne 
„grupy” bakterii produkując głównie kwas octowy i mlekowy oraz następuje stabilizacja kiszonki.

Planując przygotowanie kiszonki z kukurydzy należy obliczyć zapotrzebowanie stada na tą paszę 
oraz dokonać wyboru zbiornika kiszonkarskiego. Podczas szacowania niezbędne będą dane określające 
udział tego komponentu w dawkach pokarmowych wszystkich grup technologicznych, a także liczba 
zwierząt w grupie i planowe zmiany pomiędzy grupami. Należy również uwzględnić odpowiednią 
rezerwę, która podczas sytuacji nieprzewidzianych zapewni „płynność paszową” do kolejnego sezo-
nu. Przed zbiorem zielonki należy sprawdzić aktualny stan silosów, oczyścić je z zanieczyszczeń oraz 
naprawić ewentualne usterki.

Przed rozpoczęciem zakiszania niezwykle ważne jest ustalenie harmonogramu wykonywanych 
czynności podczas napełniania zbiornika kiszonkarskiego, tak by każdy pracownik miał wcześniej 
określone zadania i obowiązki. Warto również zaplanować algorytmy kilku „rozwiązań awaryjnych”, 
aby przygotowanie zbiornika kiszonkarskiego przebiegało płynnie i zakończyło się możliwie jak 
najszybciej.

Jednym z punktów krytycznych podczas konserwacji zielonki z kukurydzy w procesie kiszenia jest 
wybór optymalnego termin zbioru zielonki, ponieważ podczas dojrzewania kukurydzy zmieniają się 
proporcje składników pokarmowych zawartych w łodydze, liściach oraz ziarniakach. W częściach we-
getatywnych kukurydzy (łodyga i liście) na skutek drewnienia, zwiększa się udział włókna surowego 
co pośrednio wpływa na pogorszenie ich strawność i dostępności energii. Natomiast w ziarniakach 
wzrasta ilość skrobi, co przekłada się na zwiększanie zawartości energii, jednakże jej potencjal-
ne wykorzystanie zależy od możliwości uszkodzenia ziarniaka, która niestety wraz z dojrzałością 
może się pogarszać. Dlatego też optymalnym terminem zbioru zielonki z kukurydzy jest dojrzałość 
woskowo-szklista ziaren. Wówczas każdy ziarniak wypełniony jest skrobią oraz możliwe jest jego 
rozdrobnienie. Sucha masa całej rośliny wynosi około 35%, co warunkuje poprawną fermentację  
i uzyskanie bardzo dobrej kiszonki. Należy pamiętać, że zarówno ze zbyt mokrej zielonki o zawarto-
ści suchej masy poniżej 30%, jak i za suchej w której zawartość suchej masy wynosi powyżej 40% 
uzyskanie doskonałej kiszonki jest mocno ograniczone. Podczas szacowania dojrzałości kukurydzy 
można posłużyć się miejscem występowania linii mlecznej ziarniaków przełamanej kolby, która 
podczas omawianej dojrzałości powinna znajdować się w około połowie długości ziarniaka. Potwier-
dzeniem tej obserwacji może być również określenie zawartości suchej masy za pomocą choćby 
kuchenki mikrofalowej. Podczas szacowania optymalnego terminu zbioru warto również wiedzieć,  
iż wilgotność kukurydzy zazwyczaj zmniejsza się o 0,5-0,6% na dzień.
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Kolejnym ważnym ogniwem podczas zakiszania jest optymalna wysokość koszenia i rozdrobnienie 
zielonki. Poprzez wyższe koszenie można zwiększyć udział kolb i zmniejszyć zawartość zdrewniałych 
łodyg, „sterując” zawartością składników pokarmowych i suchej masy, a także ograniczyć ilość choro-
botwórczych grzybów i zanieczyszczeń glebowych. Koszenie na wyższej wysokości w niewielkim stopniu 
obniża plon, natomiast zdecydowanie poprawia jego jakość. Optymalna długość sieczki uzależniona 
jest od zawartości suchej masy. Istotne jest również uszkodzenie każdego ziarniaka, bowiem tylko  
w takim przypadku zawarta w nim skrobia może zostać wykorzystana przez mikroorganizmy żwacza 
i pośrednio przez krowy. Pamiętajmy jednak, że tak rozdrobniona pasza powinna być uzupełniana 
komponentami poprawiającymi strukturę fizyczną dawki pokarmowej. Rozdrobnienie wpływa również 
na możliwość ubicia zielonki w zbiorniku, bezpośrednio przekładając się na jakość i wartość kiszonki.

Przed rozpoczęciem zbioru zielonki należy również zastanowić się nad zastosowaniem dodatków 
kiszonkarskich. Zielonka z całych roślin kukurydzy zebrana w fazie woskowo – szklistej ziarna, o zawar-
tości suchej masy około 35% z reguły zawiera wystarczającą ilość cukrów prostych oraz bakterii kwasu 
mlekowego do prawidłowego zakiszenia i obniżenia pH do około 4,2, jednakże świadomie dobrane 
inokulanty mogą zapewnić jej stabilność po rozpoczęciu skarmiania. Zastosowanie dodatków kiszon-
karskich wydaje się być również uzasadnione w przypadku gdy kukurydza zebrana jest zbyt wcześnie, 
zawartość wody jest wyższa, a ziarniaki są niedojrzałe.

Podczas napełniania silosu ważne jest dokładne ubicie zielonki, które pozwala zapewnić środowisko 
beztlenowe. Jest to podstawowy i konieczny warunek do rozwoju bakterii kwasu mlekowego oraz czyn-
nik ograniczający namnażanie pleśni produkujących mikotoksyny. Zielonkę należy ubijać sukcesywnie  
w miarę jej zwożenia, a następnie dokładne okryć folią i dociążyć.

Przed wykorzystaniem kiszonki w dawkach pokarmowych ważna jest ocena efektów zakiszania, gdyż 
ze względu na dynamiczny przebieg fermentacji, kiszonki mogą charakteryzować się różną jakością i war-
tością pokarmową dla zwierząt. Pierwszą ocenę kiszonki w „warunkach terenowych” można wykonać 
samodzielnie na podstawie oceny organoleptycznej uwzględniającej zawartość suchej masy, strukturę, 
barwę, zapach oraz występowanie zanieczyszczeń i pleśni. Najlepiej jednak analizę powierzyć doradcy 
żywieniowemu, który dysponuje przenośnym analizatorem (NIR) lub możliwością wykonania badań  
z wykorzystaniem „chemii mokrej”. Uzyskane wówczas dodatkowe, a może właśnie podstawowe wyniki, 
takie jak pH, ilość i wzajemne proporcje kwasów organicznych (mlekowego, octowego, masłowego), 
amoniaku, skrobi i składników pokarmowych istotnie wpływają na precyzyjność oceny. Natomiast  
w przypadku samodzielnego przesyłania kiszonki do laboratorium należy pamiętać o kilku bardzo waż-
nych elementach. Prawidłowe pobranie reprezentatywnej próby kiszonki jest ważnym elementem szaco-
wania jej wartości, dlatego też warto zadbać aby analizowana w laboratorium próba w jak największym 
stopniu odzwierciedlała kiszonkę z której została pobrana. Pobrane z kilku miejsc i na różnych głęboko-
ściach próby wyrywkowe należy wymieszać tworząc próbę zbiorczą i to z niej dopiero pobrać próbę, któ-
ra będzie reprezentowała daną kiszonkę. Kolejnym etapem jest jej szczelne opakowanie ograniczające 
dopływ powietrza, dołączenie opisu uwzględniającego przede wszystkim precyzyjnie określone miejsce  
i termin pobrania oraz zlecenie wykonania analiz laboratoryjnych. Następnie mając na uwadze 
możliwość zmian zachodzących w przesyłanej próbie (zwłaszcza w miesiącach letnich) powinno się 
jak najszybciej dostarczyć ją do laboratorium osobiście lub odpowiednio zabezpieczoną przesłać na 
początku tygodnia.

Po uzyskaniu wyników powinno się dokonać interpretacji wyników analiz laboratoryjnych. Odczyn 
kiszonki (pH) jest jedną z podstawowych wartości, które określają przebieg fermentacji i pozwalają 
określić jakość uzyskanej w tym procesie paszy. Prawidłowo zakonserwowania w procesie kiszenia pasza 
powinna charakteryzować się odczynem kwaśnym (4-4,2). Jakość kiszonek o wyższym pH (mniej kwa-
śnym) przeważnie jest gorsza, a dodatkowo obniżona zawartość suchej masy może świadczyć o aktyw-
ności bakterii z rodzaju Clostridium podczas fermentacji. W przypadku wyższej koncentracji suchej masy  
i mniejszej kwasowości, kiszonka jest niestabilna i w większym stopniu podatna na nadmierny rozkład 
tlenowy. Koncentracja kwasu mlekowego w kiszonkach powinna być jak najwyższa i stanowić około 70% 
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sumy wszystkich kwasów. Kwas mlekowy ze względu na największe właściwości zakwaszające wpływa 
na obniżenie pH kiszonki i jej konserwację. Ponadto, fermentacja, której produktem jest kwas mlekowy 
charakteryzuje się najniższymi stratami suchej masy i energii, dlatego też jest najkorzystniejsza ze wzglę-
dów ekonomicznych. Stężenie kwasu masłowego powyżej 0,5% w suchej masie, świadczy o fermentacji 
przeprowadzonej przez bakterie z rodzaju Clostridium. Najczęstszą przyczyną są zanieczyszczenia glebo-
we w czasie zbioru lub podczas przygotowywania i napełniania zbiornika kiszonkarskiego. Kiszonki takie 
ze względu na „zużycie” podczas zakiszania większości składników pokarmowych przez Clostridium cha-
rakteryzują się mniejszą wartością pokarmową, a także podwyższoną koncentracją włókna surowego. 
Bakterie kwasu masłowego ze względu na wykorzystywanie kwasu mlekowego, a także rozkład białka 
do amoniaku wpływają również na podwyższenie odczynu pH kiszonki. Podczas skarmiania kiszonek  
o wyższej zawartości kwasu masłowego należy pamiętać, iż ze względu na niższą wartość energe-
tyczną i mniejszą smakowitość są one paszami zwiększającymi ryzyko występowania ketozy. Drugim 
czynnikiem ketogennym jest kwas masłowy, który podczas przejścia ze żwacza do krwi zmienia się  
w kwas β-hydroksymasłowy. Wysokie stężenie amoniaku jest rezultatem nadmiernego rozkładu biał-
ka podczas fermentacji na skutek zbyt wolnego zakwaszania zielonki lub (i) nadmiernej aktywności 
bakterii z rodzaju Clostridium, wynikającej często z niskiej zawartości suchej masy zakiszanej zielonki. 
Poprzez nadmierny rozkład białka do amoniaku pogorsza się również jakość białka kiszonki. Dodatkowo 
amoniak zwiększa pulę azotu w żwaczu i może wpływać na zwiększenie koncentracji mocznika we krwi  
i mleku, co wpływa negatywnie na zdrowotność, płodność i wydajność krów mlecznych.

Po uzyskaniu wyników analiz laboratoryjnych możliwe jest również oszacowanie wartości pokar-
mowej kiszonki za pomocą narzędzi zintegrowanych z programami służącymi do bilansowania dawek 
pokarmowych. Wówczas wartość pokarmowa precyzyjniej odzwierciedla rzeczywistą wartość kiszonki, 
a podczas bilansowania dawki zmniejsza błąd wynikający z przyjęcia wartości tabelarycznych.

W żywieniu wysokowydajnego bydła mlecznego oprócz wykorzystania doskonałej kiszonki z kuku-
rydzy trudno wyobrazić sobie dawkę pokarmową również bez udziału ziarna tego zboża w mieszance 
treściwej. Jednakże zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania ziarna kukurydzy w żywieniu 
krów mlecznych zostały przedstawione podczas ubiegłorocznej konferencji edukacyjno-szkoleniowej 
zrealizowanej w ramach programu Seeds for Future „Produkcja ziarna kukurydzy na potrzeby żywienia 
zwierząt” (Wysokie Mazowieckie, 16.03.2022 r.) i podczas aktualnej prezentacji postanowiono skupić 
się wyłącznie na kiszonce z kukurydzy.

Wyprodukowanie doskonałej kiszonki z kukurydzy oraz ziarna stanowiącego element mieszanki pasz 
treściwych to podstawa sukcesu, jakkolwiek warunkiem „ekspresji” potencjału omawianej rośliny prze-
kładającego się na opłacalną produkcję mleka jest umiejętne i precyzyjne jej zastosowanie w dawkach 
pokarmowych. Pomimo powszechnego stosowania norm żywienia bydła należy pamiętać, że wartość 
pokarmowa przedstawionych w tych zaleceniach pasz jest średnią wartością przeanalizowanych prób  
i może nawet znacząco różnić się od pasz uzyskiwanych w gospodarstwie. Niezbędne jest więc szaco-
wanie rzeczywistej wartości pokarmowej pasz na podstawie wykonywanych analiz laboratoryjnych 
oraz ciągła rekalkulacja dawek pokarmowych. Precyzyjne żywienie, nie tylko umożliwia pokrycie 
zapotrzebowania pokarmowego, ale również jest niezbędne do wykorzystania potencjału mikroor-
ganizmów do syntezy białka mikrobiologicznego oraz utrzymania koncentracji mocznika we krwi na 
referencyjnym, bezpiecznym poziomie.

Świadoma produkcja „pasz kukurydzianych” oraz ich precyzyjne stosowanie w żywieniu krów 
mlecznych jest nie tylko podstawowym, ale również niezbędnym aspektem umożliwiającym uzyskanie 
wysokiej wydajności mlecznej bez pogorszenia statusu zdrowotnego i płodności wysokowydajnych 
krów mlecznych XXI w.
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