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Obniżyć koszty w uprawie kukurydzy 
  
prof. dr hab. Tadeusz Michalski  
PZPK, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
Opłacalność uprawy kukurydzy zależy od wielu czynników. Są to z jednej strony czynniki zewnętrz-
ne (cena zbytu, koszty zakupu nawozów i innych środków produkcji), a z drugiej czynniki we-
wnętrzne gospodarstwa. Rolnik może wprawdzie próbować negocjować ceny sprzedaży ziarna czy 
zakupu nawozów, ale możliwości ma raczej ograniczone. Dlatego też podstawowym działaniem 
powinno być dążenie do obniżanie nakładów na poszczególne składowe produkcji kukurydzy.  

 
Kukurydza jest bardzo wydajną rośliną. Z dobrej plantacji można zebrać 16-20 ton suchej biomasy 

(co odpowiada 45-60 ton zielonki) lub też 10-12 ton suchego ziarna. Niestety w Polsce daleko jeszcze 
do pełnego wykorzystania możliwości produkcyjnych tej rośliny. Wynika to z niepełnego rozeznania 
w wymaganiach kukurydzy, braku wiedzy teoretycznej czy umiejętności praktycznych, a często wiąże 
się z niedocenianiem znaczenia terminowości i jakości wykonania podstawowych zabiegów agro-
technicznych.  

Dążenie do poprawy opłacalności należy rozumieć szeroko, nie tylko jako proste oszczędności i 
obniżanie nakładów, ale także: 

 wybór odmian dostosowanych do warunków lokalnych 
 odpowiednie zmianowanie i lokalizacja uprawy wewnątrz gospodarstwa 
 dostosowywanie nakładów do warunków produkcji i możliwości plonowania 
 zwiększenie precyzji stosowania poszczególnych zabiegów, a zwłaszcza dawkowania środków 

produkcji 
 wybór technologii produkcji, poszczególnych jej elementów oraz poziomu intensywności. 

 
 
Kierunek uprawy i wybór odmiany 

Wielu wydaje się, że przystępując do uprawy kukurydzę rolnik wybiera tylko między dwoma moż-
liwościami: na kiszonkę czy na ziarno. Nic bardziej błędnego – każdy z tych kierunków daje szereg 
możliwości i modyfikacji produkcji, pozwalających w pełni wykorzystać możliwości produkcyjne tej 
rośliny i lepiej dostosować uzyskany produkt do własnych potrzeb. Na potrzeby bydła zwykle produ-
kuje się kiszonkę uniwersalną, przydatną zarówno dla bydła mlecznego jak i ekstensywnego opasu. 
Warto jednak w  przypadku  krów wysokomlecznych postawić na kiszonkę wysokoenergetyczną, a dla 
krów zasuszanych czy ekstensywnego opasu dobrać technologię pod kątem dużego plonu suchej 
masy. Wymaga to dość zasadniczych zmian w technologii uprawy. Z kolei uprawiając w technologii 
ziarnowej mamy możliwość uzyskania nie tylko ziarna suszonego, ale też pasz typowo gospodarskich: 
dla świń czy drobiu zakonserwować ziarno w stanie mokrym lub zebrać kukurydzę na CCM; dla bydła 
najlepiej zbierać w postaci LKS – kiszonki z kolb nieodkoszulkowanych. Można łatwo udowodnić, że 
wybierając optymalny sposób zbioru i konserwacji można uzyskać większe plony, potanieć produkcję 
i uzyskać o 10-20% lepsze efekty produkcyjne.  

Odmiana hodowlana to najważniejszy i najbardziej nowoczesny spośród środków produkcji rolni-
czej. Asortyment odmian kukurydzy dostępnych obecnie w Polsce jest bardzo bogaty. Odmiany te 
różnią się przeznaczeniem i wieloma cechami gospodarczymi – stąd często popełnia się błędy w ich 
doborze. Dokonując analizy bogatej oferty oferowanych odmiany kukurydzy należy zwrócić szczegól-
na uwagę na:  
•   wczesność. Odmiany wczesne ze względu na krótszy i rozwój wytwarzają nieco niższy plon – stąd  

forsuje się uprawę form późniejszych. Jest to jednak niebezpieczne, zwłaszcza w latach o mniej 
korzystnym układzie pogody. Opóźnia to zwykle zbiór, albo trzeba przedwcześnie zbierać kukury-
dzę, uzyskując niższe plony i mniejszą wartość żywieniową. Zdecydowanie mniejszym złem jest 
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wybór nawet zbyt wczesnej odmiany, ponieważ w uprawie na ziarno zwróci się to w kosztach su-
szenia, a w uprawie na kiszonkę pozwoli na wczesne zbiory i np. zasiew pszenicy ozimej.  

•    dobra  tolerancja na chłody i niedobór wilgoci – indywidualne cechy odmianowe.  
•  mniejsza podatność na choroby i szkodniki. W warunkach dużego udziału zbóż w zasiewach 

(zwłaszcza pszenicy ozimej), szczególnie ważna jest dobra odporność na fuzariozę: zgorzel łodyg i 
pleśnienie kolb. Duże  porażenie sprzyja wystąpieniu mikotoksyn dyskwalifikujących plon ziarna. Z 
kolei na glebach słabszych, gdzie częściej zagraża susza letnia, konieczna jest zwiększona odpor-
ność na głownię guzowatą.  
 

Najmniej ważnym kryterium wyboru  powinna być cena zakupu ziarna siewnego. Stanowi on 3-4% 
kosztów produkcji (rys. 1), ale zakup nasion z tzw. niższej półki (np. starsza odmiana) skutkuje plona-
mi niższymi o ok. 10% w stosunku do czołowych odmian. Całkiem źle jest jeśli rolnik decyduje się 
zasiać nasiona F2  z własnej reprodukcji czy „targowego zakupu” - skutkuje to obniżeniem plonu na-
wet  o 20-40% oraz wyższą wilgotnością ziarna. Mniej zauważalne jest to w uprawie na kiszonkę, ale 
zarówno plon jak i jakość ulegają zdecydowanemu pogorszeniu. 

 
Stanowisko i siew kukurydzy 

Dobór odpowiedniego stanowiska oraz dobrze wykonana wiosenna uprawa roli to czynniki, któ-
re w dużym stopniu decydują o dobrych efektach produkcji kukurydzy. Pierwsze skutki błędów agro-
technicznych mogą się ujawniać już w postaci terminowości i wyrównania wschodów, a później w 
okresie kwitnienia i wytwarzania kolb, kiedy kukurydza ma największe potrzeby i rośnie najszybciej.  

Siejąc w plonie wtórym kukurydzę kiszonkową można uzyskać duże plony zielonki – ze zbioru ży-
ta i kukurydzy, ale trzeba zebrać je w wysokiej jakości. Wymaga dużej praktyki i doskonałej organiza-
cji. Żyto trzeba zbierać po wykłoszeniu; najlepiej dwufazowo z dosuszaniem przez 1-2 dni, a siew ku-
kurydzy wykonać do  20.V; najpóźniej 25-30 maja. Kukurydzę zasiana na początku czerwca należ 
przeznaczyć na zielonkę do bezpośredniego skarmiania lub ewentualnie do zmieszania w silosie z 
wcześniej sianą i  podeschniętą kukurydzą. Warto wiedzieć, że w przeliczeniu na suchą masę czy jed-
nostki energetyczne, zbiór dwóch plonów nie zawsze zrekompensuje koszty dodatkowych zabiegów, 
niższą jakość (udział kolb mniejszy o 10-15%) oraz większe straty kiszonkowe. Przy późnym zbiorze 
poplonu lepiej zamiast kukurydzy zasiać mieszankę zbożowo-strączkową. 

Kukurydza ma duże wymagania względem temperatury gleby i terminu siewu. Zasiana zbyt 
wcześnie (1-15 kwietnia) trafia w wilgotną glebę, której temperatura waha się między 4-7OC. Mimo 
dobrej jakości nasion i zaprawy – jeśli nie nastąpi szybkie ocieplenie, wschody mogą poważnie ucier-
pieć. Najlepsze są terminy między 10 a 30 kwietnia (w zależności od rejonu) – zasiana kukurydza 
wschodzi dość wolno, ale zyskuje na długości wegetacji, lepiej korzeni się i daje duży plon o wysokiej 
jakości. Warto skorzystać tu ze wskaźników fenologicznych np. pąkowanie mniszka. Kukurydza siana 
w I dekadzie maja szybko wschodzi i często daje również dobre plony, ale bardziej wrażliwa jest na 
suszę.  

Aby kukurydza dobrze się rozwijała, rośliny nie mogą rosnąć bliżej niż 5 cm od siebie. Tak więc 
niezależnie od kierunku uprawy, niezbędne jest równomierne rozmieszczenie nasion w rzędach, co 
spełniają nowoczesne siewniki punktowe. Warto wiedzieć, że w jednej zakupionej partii nasion mogą 
trafić się worki z kilku klas wielkościowych, stąd konieczne jest wstępne ich posegregowanie (najle-
piej wg wagi). Równomierne rozmieszczenie nasion w rzędach jest uzależnione od prędkości jazdy – 
dla większości siewników nie powinna ona przekraczać 6 km/godz. Im większa prędkość tym gorsze 
rozmieszczenie i niższy plon.   

Aby skutecznie ograniczyć straty w plonach kukurydzy powodowane przez agrofagi, trzeba sku-
tecznie ją chronić. Koszt ochrony to tylko kilka procent ogólnych kosztów (rys. 1). Największym zagro-
żeniem dla kukurydzy są chwasty. Źle odchwaszczona kukurydza traci prawie cały potencjał plonowa-
nia. Herbicydy muszą być skuteczne w zwalczaniu chwastów i ekonomiczne w stosowaniu. Poważnym 
błędem jest późne opryskiwanie herbicydami, kiedy chwasty przerastają już kukurydzą. W takim 
przypadku, mimo że później pole będzie czyste, szkody mogą przekroczyć 20%. Warto także przygo-
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tować się na zachwaszczenie wtórne – np. komosą, szarłatem czy chwastnicą. Na szczęście jest parę 
możliwości późnego odchwaszczania, ale plantacja musi być monitorowana.  

 

 
Rys. 1. Struktura kosztów bezpośrednich w produkcji kukurydzy ziarnowej wg cen w  grudniu 2021 – 
zestawienie własne wg danych Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
 
 
Nawożenie 

Nawożenie jest dziś najistotniejszym elementem kosztów produkcji kukurydzy stanowiąc blisko 
połowę ogólnych nakładów (rys. 1). Na ogół dbamy o azot, ale wysokie (160-250 kg N) i niezbilanso-
wane z P i K dawki N mogą być przyczyną problemów jak np.:   

 nadmiernego wzrostu biomasy, kosztem jakości plonu 
 opóźnienia dojrzewania  
 zmniejszenia odporności na wyleganie  
 strat azotu na skutek wymywania  
Zaopatrzenie w potas decyduje o gospodarce wodnej roślin oraz tworzeniu węglowodanów,  

a więc kolb i ziarna. Kukurydza ma duże zapotrzebowanie na potas - potrzebuje od 150-250 kg 
K2O/ha. Rośliny źle zaopatrzone w potas nieekonomicznie gospodarują wodą i gorzej znoszą chłody 
wiosenne oraz susze. Łatwiej też wylegają i maja mniejszą odporność na choroby i szkodniki. Nie war-
to więc oszczędzać na potasie, bowiem odbija się to na plonie, zwłaszcza kolb i ziarna.  

Potrzeby pokarmowe fosforu (P2O5) są mniejsze, ale odgrywa on ważną rolę we wczesnym roz-
woju roślin. Jego dobre pobieranie z gleby uzyskuje się dzięki nawożeniu startowemu podczas siewu.  
 
Zbiór i konserwacja 

Zbiór kukurydzy na kiszonkę powinien następować, gdy ziarno osiągnie fazę dojrzałości wosko-
wej, a części wegetatywne nie są jeszcze podeschnięte. Obecnie do uprawy na kiszonkę coraz szerzej 
stosuje się odmiany mieszańcowe, mające tzw. efekt "stay green", u których liście i łodygi pozostają 
zielone aż do dojrzałości pełnej. Gwarantuje to dłuższą asymilację, lepszą zdrowotność roślin i mniej-
sze wyleganie przed zbiorem. Odmiany takie na kiszonkę powinny być jednak zbierane później – na-
wet na początku dojrzałości pełnej ziarna, tak by zapewnić przynajmniej 30% SM do kiszenia.  Jednak-
że po wystąpieniu jesiennych przymrozków zbiór powinien być wykonany jak najszybciej, gdyż nastę-
puje pogorszenie jakości surowca do zakiszania. W trakcie zbioru niezbędne jest dokładne pocięcie 
masy kiszonkowej, uszkodzenie każdego ziarniaka oraz dobre ugniecenie i okrycie pryzmy.  
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wet na początku dojrzałości pełnej ziarna, tak by zapewnić przynajmniej 30% SM do kiszenia.  Jednak-
że po wystąpieniu jesiennych przymrozków zbiór powinien być wykonany jak najszybciej, gdyż nastę-
puje pogorszenie jakości surowca do zakiszania. W trakcie zbioru niezbędne jest dokładne pocięcie 
masy kiszonkowej, uszkodzenie każdego ziarniaka oraz dobre ugniecenie i okrycie pryzmy.  

Zbiór kukurydzy na ziarno następuje, gdy osiąga ona dojrzałość omłotową tj., gdy zawartość wo-
dy w ziarnie spada poniżej 38%. Najlepiej zbierać przy wilgotnościach poniżej 30%.  Koszty suszenia 
ziarna są stosunkowo wysokie i stanowią 25-35% całkowitych kosztów produkcji. Kukurydzę trzeba 
suszyć, jeśli ziarno ma być produktem towarowym. Jeśli ziarno przeznaczamy na paszę we własnym 
gospodarstwie, należy je konserwować na mokro kisząc w silosach lub w rękawach foliowych, co zna-
cząco obniża koszty. 

 
Podsumowanie 

Aby uzyskać pełną efektywności uprawy kukurydzy, należy zadbać o właściwe stanowisko i do-
bór odmiany; zbilansowanie i precyzję w nawożeniu oraz dokładność i terminowość zabiegów. Rów-
nolegle zadbać trzeba też o obniżenie nakładów. Obniżanie kosztów produkcji jest tylko z pozoru 
zabiegiem prostym, bowiem nie może prowadzić do obniżki wydajności oraz jakości plonów. Aby 
racjonalizacja nakładów było skuteczna, oparta musi być na gruntownej znajomości agrotechniki i 
ekonomii. Istotny jest wybór poziomu intensywności, dostosowanie nakładów do warunków siedli-
skowych oraz zwiększenie tempa i precyzji stosowania poszczególnych zabiegów. 

 

Ziarno kukurydzy w żywieniu bydła 
 

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

Utrzymanie zdrowotności i płodności stada, a także długowieczności krów mlecznych jednocze-
śnie z uzyskaniem wysokiej wydajności mlecznej jest jednym z podstawowych wyzwań współczesne-
go producenta mleka. Niestety wraz ze wzrastającą ilością produkowanego surowca zwiększa się 
również zapotrzebowanie pokarmowe zwierząt, którego pokrycie w sytuacji ograniczonego pobrania 
suchej masy paszy bywa często problematyczne. Wzrost potrzeb pokarmowych krów istotnie zwięk-
sza się po wycieleniu co może skutkować deficytem energii. Dlatego też w początkowym okresie lak-
tacji obserwuje się zwiększoną częstotliwość występowania chorób metabolicznych, obniżenie wy-
dajności mlecznej, a także problemy z płodnością. Żywieniowcy na całym świecie bardzo często pod-
kreślają, że główną przyczyną negatywnych tendencji okresu przejściowego jest niedostateczne po-
krycie potrzeb energetycznych zwierząt. W tym niekorzystnym dla krów okresie fizjologicznym nastę-
puje 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 
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 występowania innych schorzeń, które wraz z pogorszeniem płodności przyczyniają się do nadmier-
nego 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 profilaktyce ketozy jest zwiększenie koncentracji glukozy we 
krwi, która nie tylko ogranicza lipolizę, ale również przyczynia się do „bezpiecznego” wykorzystania 
wolnych niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych i ogranicza powstawanie ciał ketonowych. 
Najprostszym sposobem podwyższenia stężenia glukozy jest zwiększenie udziału ziaren zbóż w 
dawce pokarmowej, jednakże ilość pasz treściwych zawierających skrobię powinna być limitowana 
ze względu na ryzyko kwasicy żwacza. Należy jednak podkreślić, że tempo rozkładu skrobi w żwa-
czu jest zróżnicowane i charakterystyczne dla danego gatunku rośliny zbożowej. Skrobia ziarna 
kukurydzy w odróżnieniu od pozostałych, powszechnie stosowanych w żywieniu bydła zbóż zazwy-
czaj ulega mniejszej degradacji mikrobiologicznej w żwaczu (tab. 1, wykres 1), co nie tylko może 
pozytywnie wpływać na ograniczenie ryzyka kwasicy tego przedżołądka, ale również może przyczy-
nić się do zwiększenia puli skrobi trawionej jelitowo. Ziarno kukurydzy pod tym względem jest bez-
konkurencyjne ponieważ ilość skrobi nieulegającej rozkładowi w żwaczu (by-pass) może wynosić 
nawet około 250 g w jednym kilogramie paszy co w porównaniu z ziarnem jęczmienia jest warto-
ścią prawie pięciokrotnie większą, natomiast w przypadku ziarna pszenżyta ponad osiem razy więk-
szą (wykres 1).  

 

 
 

Wykres 1. Charakterystyka skrobi w ziarnach zbóż (INRA, wartości przedstawiono w paszy) 
 
Dodatkowo uwzględniając większą efektywność energetyczną skrobi trawionej w jelicie cienkim 

w porównaniu do jej fermentacji w żwaczu i uzyskania glukozy w procesie glukoneogenezy wątrobo-
wej, kukurydza wydaje się być bardzo dobrą alternatywą w profilaktyce zaburzeń związanych z nega-
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tywnym bilansem energii.  Dlatego też  wielu żywieniowców na całym świecie wymienia kukurydzę 
jako bardzo ważne źródło energii dla wysokowydajnych krów mlecznych. Co więcej, w żywieniu wy-
sokowydajnego bydła mlecznego trudno wyobrazić sobie dawkę pokarmową bez udziału ziarna tego 
zboża w mieszance treściwej. 
 
Tabela 1. Wartość pokarmowa ziaren zbóż (INRA, wartości przedstawiono w paszy) 
 

 JPM BTJP 
(g) 

BTJN 
(g) 

BTJE 
(g) 

SKROBIA  
(%) 

SKROBIA 
ERŻ 

(%) 

SKROBIA  
by-pass 
(g/kg) 

Azot 
ERŻ 

(%) 

Kukurydza 1.06 46 64 84 64.1 60 256 43 

Jęczmień 0.95 30 69 87 52.2 89 57 71 

Pszenica 1.02 26 70 89 60.5 94 36 76 

Pszenżyto 1.01 20 63 84 59.9 95 30 79 

Owies 0.77 16 61 61 36.2 93 25 81 

Żyto 1.03 20 59 85 53.8 96 22 77 

 
Ziarno kukurydzy charakteryzuje się nie tylko największą zawartością skrobi, ale również jak 

wcześniej wspomniano najmniejszym stopniem rozkładu tego węglowodanu wynoszącym tylko około 
60% oraz największą wartością energetyczną (1.06 JPM) w porównaniu do pozostałych ziaren zbóż  
(tab. 1, wykres 1 i 2). 
 

 

Wykres 2. Zawartość energii netto laktacji (JPM) dla krów mlecznych w ziarnach 
zbóż (INRA, wartości przedstawiono w paszy) 

 
Należy jednak pamiętać, że o rozkładzie skrobi w żwaczu decyduje nie tylko gatunek, ale również 

typ ziarna. Typ dent zawiera mniej bielma szklistego otaczającego bielmo mączyste i charakteryzuje 
się większą podatnością na rozkład żwaczowy skrobi niż typ flint. Warto również wspomnieć, że róż-
nice w rozkładzie skrobi różnych odmian kukurydzy mogą być większe nawet ponad 25%. Dodatkowo 
na podatność skrobi na rozkład mikrobiologiczny w żwaczu wpływa wiele innych czynników do któ-
rych można zaliczyć: sposób rozdrobnienia ziarna, sposób konserwacji oraz temperaturę suszenia. 
Analizując wartość pokarmową ziarna kukurydzy warto również wspomnieć o najniższym, wynoszą-
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cym 43% stopniu rozkładu białka w żwaczu (pozostałe zboża – powyżej 71%) oraz największej ilości 
białka trawionego w jelicie pochodzącego z paszy (BTJP; wykres 3).  Wydawało by się, że ze względu 
na małą wynoszącą około 10% zawartość białka ogólnego w ziarnach zbóż wartość ta nie jest istotna. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że coraz powszechniej stosowane alternatywne źródła białka roślinne-
go zazwyczaj charakteryzują się białkiem o większym stopniu rozkładu, co skutkuje zwiększeniem 
podaży azotu w żwaczu. Dlatego też nawet niewielkie przesunięcie miejsca rozkładu białka ze żwacza 
do jelita cienkiego może przyczynić się do zmniejszenia negatywnych aspektów wynikających z de-
toksykacji nadmiernej ilości amoniaku w żwaczu. 

 

Powszechnie wiadomo, że wyprodukowanie doskonałej kiszonki z kukurydzy oraz ziarna stano-
wiącego element mieszanki pasz treściwych to podstawa sukcesu, jakkolwiek warunkiem „ekspresji” 
potencjału omawianej rośliny przekładającego się na optymalną i opłacalną produkcję mleka jest 
umiejętne i precyzyjne jej zastosowanie w dawkach pokarmowych. Pomimo powszechnego stosowa-
nia norm żywienia bydła należy pamiętać, że wartość pokarmowa przedstawiona w tych zaleceniach 
jest średnią wartością przeanalizowanych prób pasz i może nawet znacząco różnić się od pasz uzy-
skiwanych w gospodarstwie. Niezbędne jest więc szacowanie 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 mikroorganizmów do syntezy białka mikrobiologicznego oraz 
utrzymania koncentracji mocznika we krwi na bezpiecznym, referencyjnym poziomie. 

 

 
 

Wykres 3. Zawartość BTJP, BTJN i BTJE w ziarnach zbóż (INRA, wartości przedstawiono w paszy) 
 

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