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W doświadczeniach odmianowych lat 
2016-2017 wystarczającą plenność  

i wczesność uzasadniającą zarejestrowanie wyka-
zały 23 nowe odmiany. Wśród nich 16 to odmiany 
ziarnowe, 4 kiszonkowych i 3 przydatne na oba 
kierunki użytkowania. 

Poniżej zamieszczono charakterystyki nowych 
odmian. Uszeregowano je alfabetycznie według 
kierunków użytkowania i grup wczesności, w któ-
rych były oceniane przed zarejestrowaniem. Litery 

Każdego roku zgłaszane są do badań urzędowych nowe odmiany kukurydzy z zamiarem 
wpisania ich do Krajowego rejestru. Okres prowadzenia badań przed zarejestrowaniem odmia-
ny standardowo trwa dwa lata. Zdarza się jednak wydłużenie tego okresu do trzech lat, jeżeli 
dwuletnie wyniki badań wartości gospodarczej (WGO) są niejednoznaczne lub nierozstrzygnięte 
są wyniki badań odrębności, wyrównania i trwałości. 

SC i TC oznaczają odmiany mieszańcowe odpo-
wiednio dwuliniowe (pojedyncze) i trójliniowe.  

Obok nazw odmian podano skrótowe nazwy 
firm hodowlano-nasiennych lub przedstawicieli 
hodowców. Charakteryzując odmiany, porówny-
wano je z wzorcami odpowiednich grup wczesno-
ści, którymi były zestawy odmian zarejestrowa-
nych w poprzednich latach oraz odmiany z CCA 
(które zostały włączone do doświadczeń PDO), 
oceniane w danej grupie.

Amanova (KWS)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do  

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębo-
kształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. 
Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny 
średniej wysokości, o dość dużej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość 
mała, na fuzariozę kolb średnia i głownię łodyg 
średnia, na głownię kolb – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, 
liście i łodygi zasychają.

Kaprilias (KWS)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębo-
kształtnym.Plon ziarna duży do bardzo dużego. 
Udział ziarna w masie kolby mniejszy. Wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyle-
ganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, 
na fuzariozę kolb średnia, na głownię łodyg dość 
mała, na głownię kolb duża; na omacnicę proso-
wiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście 
częściowo pozostają zielone.

KWS Kampinos (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu 
pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształt-
nym. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna  
w masie kolby średni. Wigor roślin w początko-
wej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wy-
sokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i kolb średnia, na 
głownię łodyg i kolb – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, 
liście częściowo pozostają zielone.

KWS Krogulec (KWS)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu 
pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształt-
nym. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna  
w masie kolby mniejszy. Wigor roślin w początko-
wej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, 
o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb 
średnia, na głownię łodyg i kolb średnia; na omac-
nicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

Nowe odmiany kukurydzy –  2018 r.

UŻYTKOWANIE NA ZIARNO 

Grupa wczesna
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MAS 11K (Maisadour)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210. Ziarno typu 
pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształt-
nym. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie 
kolb większy. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny wysokie, o średniej 
odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
łodyg i kolb – średnia, na głownię łodyg i kolb – 
dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia.  
W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo po-
zostają zielone.

RGT Metropolixx (RAGT)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Typ ziarna 
pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. 
Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna 
w masie kolb większy. Wigor roślin w początko-
wej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, 
o średniej odporności na wyleganie. Odporność na 
fuzariozę i głownię łodyg – średnia, na głownię  
i fuzariozę kolb – dość duża; na omacnicę proso-
wiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście 
częściowo pozostają zielone. 

SM Polonez (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220-230. Typ 
ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształt-
nym. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie 
kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny wysokie, o średniej 
odporności na wyleganie. Odporność na fuza-
riozę łodyg średnia, na fuzariozę kolb dość duża, 
na głownię łodyg i kolb – średnia; na omacnicę 
prosowiankę średnia. W fazie dojrzałego ziarna, 
liście częściowo pozostają zielone. 

Grupa średniowczesna

ES Hemingway (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do  

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. 
Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna bar-
dzo duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wi-
gor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wy-
leganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, 

na fuzariozę kolb i głownie kukurydzy – średnia; 
na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone. 

ES Inventive (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do  

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu dent. Plon ziarna bardzo duży. Udział 
ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w po-
czątkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie 
o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozy oraz głownie łodyg i kolb dość duża; 
na omacnicę prosowiankę – średnia. Po dojrzeniu 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone. 

ES Perspective (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu dent. Plon ziarna duży do bardzo 
dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wi-
gor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny bardzo wysokie, o średniej odporności 
na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość 
duża, na fuzariozę kolb średnia, na głownię kolb  
i łodyg – średnia; na omacnicę prosowiankę – 
średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częścio-
wo pozostają zielone.

Janero (Syngenta)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna 
bardzo duży. Korzystna struktura kolb (udział 
ziarna powyżej średniej). Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie,  
o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg dość mała, na fuzariozę kolb 
średnia, na głownię łodyg dość duża, na głownię 
kolb średnia; na omacnicę prosowiankę – mniej-
sza. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo 
pozostają zielone.

Joffrey (Limagrain)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym  
i zębokształtnym. Plon ziarna duży do bardzo du-
żego. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośli-
ny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. 
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Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – średnia, na 
głownię łodyg dość duża, na głownię kolb średnia; 
na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie doj-
rzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

Plantus (Freiherr von Moreau)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym  
i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział 
ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie, 
o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb 
średnia, na głownię łodyg i kolb – średnia; na 
omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie doj-
rzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

SY Pandoras (Syngenta)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zę-
bokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział 
ziarna w masie kolby większy. Wigor roślin  
w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny 
dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – dość duża, 
na głownię łodyg i kolb  – średnia; na omacnicę 
prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, 
liście częściowo pozostają zielone.

Grupa średniopóźna

ES Faraday (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do  

uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. Ziarno 
typu dent. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna 
w masie kolby większy. Wigor roślin w początko-
wej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie 
o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb 
dość mała, na głownię łodyg – dość duża, na 
głownię kolb – średnia; na omacnicę prosowiankę 
– średnia. Po dojrzeniu ziarna, liście częściowo 
pozostają zielone. 

LG31250 (Limagrain)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 250-260. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym 
i zębokształtnym. Plon ziarna duży do bardzo 
dużego. Udział ziarna w masie kolb średni. Wi-
gor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. 
Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg dość 
duża, na fuzariozę kolb średnia, na głownię łodyg 
dość duża, na głownię kolb dość mała; na omac-
nicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego 
ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

UŻYTKOWANIE NA KISZONKĘ 

Grupa wczesna

KWS Salamandra (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Plon 
ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb bar-
dzo duży, plon świeżej masy duży. Plon jednostek 
pokarmowych duży, struktura plonu lepsza od 
średniej, wskaźnik koncentracji energii powyżej 
średniego. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność 
na głownię kukurydzy na kolbach dość mała, na 
łodygach  – średnia. Strawność roślin dobra. 

Ligato (Saatbau Linz)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Plon 
ogólny suchej masy duży, plon suchej masy kolb 
średni, plon świeżej masy dość duży. Plon jed-
nostek pokarmowych, struktura plonu i wskaź-
nik koncentracji energii średnie. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny 
wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na 
kolbach poniżej średniej, na łodygach  dość duża. 
Strawność roślin średnia. 
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Grupa średniowczesna

Amalfredo (KWS)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 

uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. 
Plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb 
duży, plon świeżej masy średni. Plon jednostek 
pokarmowych duży, struktura plonu średnia, 
wskaźnik koncentracji energii powyżej wzorca. 
Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji śred-
ni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię ku-
kurydzy na kolbach i łodygach – powyżej wzorca. 
Strawność roślin poniżej średniej. 

Brigado (Saatbau Linz)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. 
Plon ogólny suchej masy bardzo duży, plon suchej 
masy kolb i plon świeżej masy duży. Plon jedno-
stek pokarmowych bardzo duży, struktura plonu 
i wskaźnik koncentracji energii poniżej średnie-
go. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny wysokie. Odporność na głownię 
kukurydzy na kolbach i łodygach poniżej średniej. 
Strawność roślin średnia.

ODMIANY DO UPRAWY NA ZIARNO I KISZONKĘ

Agro Janus (KWS)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno i kiszonkę, średniowczesna, 
FAO 240. Typ ziarna pośredni pomiędzy szkli-
stym i zębokształtnym. Plon ziarna duży do bar-
dzo dużego. Udział ziarna w masie kolby większy. 
Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji śred-
ni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności 
na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg  
i kolb dość duża, na głownię łodyg dość duża, na 
głownię kolb średnia; na omacnicę prosowiankę 
– średnia. Po dojrzeniu ziarna liście częściowo 
pozostają zielone.

W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny su-
chej masy, plon suchej masy kolb, plon świeżej 
masy duży. Plon jednostek pokarmowych duży, 
struktura plonu i wskaźnik koncentracji energii 
średnie. Odporność na głownie kukurydzy – 
duża. Strawność roślin  poniżej średniej. 

Keops (KWS)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno i kiszonkę, wczesna, FAO 230. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym  
i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział 
ziarna w masie kolby mniejszy. Wigor roślin  
w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny 
dość wysokie, o średniej odporności na wylega-
nie. Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na 
fuzariozę kolb średnia, na głownie łodyg i kolb 
– średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia.  

W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo po-
zostają zielone. 

W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny 
suchej masy duży, plon świeżej masy średni  
i plon suchej masy kolb średni. Plon jednostek 
pokarmowych średni, struktura plonu dobra, 
wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego. 
Strawność roślin średnia. 

SM Pokusa (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona 

do uprawy na ziarno i kiszonkę, wczesna, FAO 
230. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym  
i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna  
w masie kolby mniejszy. Wigor roślin w początko-
wej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, 
o średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na głownie oraz fuzariozy kolb i łodyg średnia; 
na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie doj-
rzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone. 

W użytkowaniu na kiszonkę plon ogólny 
suchej masy duży, plon suchej masy kolb średni, 
plon świeżej masy duży. Plon jednostek pokarmo-
wych średni, struktura plonu średnia, wskaźnik 
koncentracji energii poniżej średniego. Odporność 
na głownię kolb średnia, na głownię łodyg  dość 
mała. Strawność roślin poniżej średniej.

mgr inż. Karolina Piecuch
Centralny Ośrodek Badania  
Odmian Roślin Uprawnych 

 Słupia Wielka
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Gatunek jest w szczególności groźny dla 
kukurydzy cukrowej (roślina warzyw-

na), na której nierzadko uszkadza do 100% roślin 
i tyle samo kolb. Każda uszkodzona kolba jest 
stratą dla rolnika, stąd też te wahają się od ułam-
ka, aż do 100% w ekstremalnych sytuacjach. 
Kukurydza cukrowa to szczególnie preferowany 
przez szkodnika rodzaj kukurydzy. Owad gene-
ruje poważne straty w gospodarstwach, ale także 
są na nie narażone zakłady przetwórstwa, które 
muszą wdrażać bardzo rygorystyczne (tudzież 
kosztowne) mechanizmy selekcji materiału 
otrzymywanego z pola, tak aby na stołach kon-
sumentów nie pojawiały się produkty z ukrytą 
w nich omacnicą. Takie sytuacje niestety się 
zdarzały w ostatnich latach, powodując poważ-
ne straty finansowe i wizerunkowe nie tylko  
o zasięgu krajowym.  

Dla potrzeb skutecznego ograniczania li-
czebności i szkodliwości omacnicy prosowianki  

z wykorzystaniem metod bezpośredniego zwal-
czania tj. metody biologicznej lub chemicznej, 
konieczne jest systematyczne monitorowanie 
uprawy na obecność gatunku oraz uszkodzeń ja-
kie powoduje, pamiętając o jego biologii, której 
znajomość jest kluczem do ustalenia optymalne-
go terminu zwalczania. 

Aktualnie do monitorowania omacnicy proso-
wianki wykorzystywane są następujące metody: 
izolator entomologiczny, obserwacja lotu motyli 
z wykorzystaniem pułapek feromonowych lub 
świetlnych, a także analiza roślin na obecność jaj 
i wylęgających się gąsienic. Przed omówieniem 
poszczególnych metod monitoringu omacnicy 
prosowianki warto zapoznać się z tabelą 1,  
w której wyszczególniono terminy pojawu 
tych stadiów rozwojowych szkodnika, które są 
ważne z punktu widzenia monitoringu upraw 
kukurydzy. W tabeli podano okresy występo-
wania poszczególnych stadiów rozwojowych 

Jak monitorować omacnicę prosowiankę dla potrzeb  
jej biologicznego lub chemicznego zwalczania?

Omacnica prosowianka stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla plantacji kukurydzy w Polsce. 
Najwyższą szkodliwością odznacza się w rejonach południowych oraz częściowo środkowych, 
gdzie lokalnie uszkadza powyżej 50% roślin, w tym ponad 40% kolb na tzw. kukurydzy zwy-
czajnej (roślina rolnicza). W rejonach północnych szkodliwość gatunku jest niższa, niemniej 
na niektórych plantacjach dochodzi już do 20-25% roślin uszkodzonych. Owad ten żerując na 
odmianach podatnych na uszkodzenie jest w stanie obniżyć plon ziarna nawet o 1,0-2,0 t/ha,  
a czasem więcej. Obok strat w wysokości i jakości plonu, gatunek ten przyczynia się istotnie do 
wzrostu podatności roślin na choroby, zwłaszcza powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium, 
które mogą wytwarzać mikotoksyny.

 
Tabela 1. Terminy występowania motyli, jaj, gąsienic L1 oraz poczwarek na plantacjach kukurydzy 
 

Stadium 
rozwojowe Pierwszy pojaw Okres licznego 

występowania Szczyt liczebności Koniec występowania 

Motyl 
od pierwszej dekady 

czerwca lub od drugiej 
dekady tego miesiąca 

w pierwszej i drugiej 
dekadzie lipca, czasem 

do początku trzeciej 
dekady tego miesiąca 

przełom pierwszej  
i drugiej dekady lipca 

lub druga dekada lipca 

pierwsza, druga  
lub trzecia dekada 

sierpnia 

Jaja od drugiej lub trzeciej 
dekady czerwca 

pierwsza i druga 
dekada lipca druga dekada lipca 

pierwsza, druga  
lub trzecia dekada 

sierpnia 

Gąsienice L1 

od drugiej dekady 
czerwca lub trzeciej 

dekady czerwca 

przełom pierwszej  
i drugiej dekady lipca 
do początku trzeciej 

dekady lipca 

druga dekada lipca 
 lub początek trzeciej 

dekady lipca 

pierwsza, druga  
lub trzecia dekada 

sierpnia 

Poczwarka od drugiej dekady maja 
od trzeciej dekady 
czerwca do drugiej 

dekady lipca 
pierwsza dekada lipca druga lub trzecia 

dekada lipca 
 

Źródło: opracowanie własne 
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omacnicy. Ponieważ każdy rok jest inny, mogą 
występować odchylenia od podanych terminów. 
Najlepszym przykładem jest rok 2018, w którym 
omacnica prosowianka na Podkarpaciu zaczęła 
nalatywać na pola uprawne od 3 czerwca – jest 
to najwcześniejszy pojaw gatunku od niemal 
70 lat. Znając terminy nalotu motyli, pojawu 
jaj i wylęgu gąsienic można planować zabiegi 
ochrony roślin.

Na podstawie znajomości biologii szkodnika 
podejmuje się decyzje o terminie zwalczania 
szkodnika albo z użyciem metody biologicznej 
albo chemicznej. Metoda biologiczna jest skie-
rowana do zwalczania jaj omacnicy za pomocą 
pasożytów, którymi są błonkówki z rodzaju kru-
szynkowate (Trichogrammaa spp.). Termin apli-
kacji kruszynka musi przypadać bezpośrednio na 
początku zasiedlania kukurydzy przez omacnicę, 
tak aby wyłożony pasożyt miał czas na własny 
rozwój, a następnie wylot i poszukiwanie jaj 
szkodnika. Metoda chemiczna jest stosowana 
później, gdyż służy do zwalczania wylęgających 
się gąsienic, będących w pierwszym stadium 
rozwojowym (L1), zanim te zdążą wgryźć się w 
tkanki roślin. W niektórych przypadkach, róż-
nica pomiędzy terminem pierwszego wyłożenia 
kruszynka, a pierwszym zabiegiem chemicznym 
dochodzi do 3-3,5 tygodnia.

Izolator entomologiczny – w warunkach 
pola pokukurydzianego nie ma praktycz-

nie żadnych możliwości, aby „gołym okiem” 
uchwycić w okresie wiosennym wyloty motyli 
z resztek pożniwnych. Zjawisko to pozwala jed-
nak uchwycić izolator, czyli urządzenie w pełni 
przewiewne, przepuszczalne dla pary wodnej, 
kropi deszczu i promieni słonecznych, a także 
dla temperatury, ale zarazem takie, które zatrzy-
ma szkodnika w środku dzięki drobnooczkowej 
siatce. W okresie pożniwnym (od września do 
listopada) lub wczesnowiosennym (od marca do 
maja) poszukuje się na plantacjach pokukury-
dzianych łodyg kukurydzy, w których znajdują 
się zimujące gąsienice omacnicy prosowianki. 
Najlepiej pobrać minimum 100 łodyg z gąsie-
nicami (im więcej tym lepiej), które umieszcza 
się wewnątrz izolatora i przetrzymuje w warun-
kach polowych, aby owady narażone były na 
te same warunki pogodowe, co gąsienice natu-
ralnie zimujące na polach uprawnych. Od maja 
obserwuje się czy w izolatorze pojawiają się 
motyle. Warto zapisywać dane, a każdego motyla 
usuwać z izolatora, tak aby wykreślić dynamikę 
wylotu szkodnika. Zaleca się także dodatkowo 
określić płeć odławianych osobników w celu 
oszacowania zagrożenia w danym roku ze strony 
szkodnika – im więcej samic, tym więcej jaj i gą-
sienic, a więc większe ryzyko dla plonów. Trzeba 
pamiętać, że z chwilą stwierdzenia pierwszego 
motyla w izolatorze, należy zintensyfikować 
obserwacje nad pojawem szkodnika na konkret-

Fot. 1. Izolator entomologiczny (fot. P. Bereś)
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nym polu uprawnym z wykorzystaniem innych 
metod, bowiem izolator ma za zadanie tylko 
wskazać moment wylotu szkodnika z resztek 
pożniwnych i ustalić intensywność tego procesu. 
Na podstawie wyznaczonej dynamiki lotu motyli 
w izolatorze nie powinno się planować terminów 
zwalczania szkodnika, gdyż z chwilą wylotu  
z resztek pożniwnych, motyle przez pewien czas 
latają w środowisku, po czym łączą się w pary  
i w celu złożenia jaj migrują na rośliny żywiciel-
skiej. Okres od wylotu szkodnika z miejsc zimo-
wania do nalotu na plantacje kukurydzy może się-
gnąć nawet kilku dni. Zwykle, jako pierwsze po-
jawiają się motyle na plantacjach prowadzonych  
w monokulturze, natomiast na polach, gdzie 
praktykuje się zmianowanie pojawiają się kilka 
dni później w zależności od tego jak daleko znaj-
dują się resztki pożniwne z których wyleciały. 

  

Pułapki feromonowe – jednym z naj-
powszechniej stosowanych sposobów 

monitorowania pojawu szkodnika w uprawie 
jest instalowanie w zasiewie pułapek feromo-
nowych. Te które są dostępne w Polsce opierają 
się na dyspenserze płciowym, który zwabia tylko 
samce omacnicy prosowianki, niemniej można 
już zamówić pułapki odławiające osobniki oboj-
ga płci, które są importowane m.in. z Węgier. 
Dyspensery feromonowe można umieszczać 
w różnych formach pułapek feromonowych. 
W Polsce wykorzystuje się zwykle trzy typy: 
trójkątną (delta trap), kominową (funnel trap) 
oraz więcierzową (coretrap). W pułapce trój-
kątnej elementem chwytającym motyle jest 
podłoga pokryta klejem. W pułapce kominowej 
jest to pojemnik z umieszczonym wewnątrz 
środkiem owadobójczym np. w postaci paska 
insektycydowego, natomiast w pułapce wię-
cierzowej szkodnik pozostaje żywy, niemniej 
znajduje się w specjalnym koszu (eklektorze), 
z którego nie może wylecieć. W każdej z tych 
pułapek umieszcza się dyspenser feromono-
wy, najczęściej w postaci gumy nasączonej 
odpowiednią substancją zapachową imitującą 
feromon płciowy samicy. Tą substancją jest 
octan 11-tetradecenylu. W Ameryce Północnej 
i Europie omacnica prosowianka występuje  
w mieszanej populacji reagującej na dwa rodzaje 
tego związku, a mianowicie: Z-11-tetradecenyl 
oraz E-11-tetradecenyl w różnych proporcjach  

Z do E, stąd też wyróżnia się dwie „rasy fero-
monowe” omacnicy prosowianki – rasę „Z” oraz 
rasę „E”. Niestety w Polsce nie wiadomo jest  
z jaką rasą mamy do czynienia. Najprawdopo-
dobniej występują obie, niemniej nie wiadomo 
w jakich proporcjach, stąd też utrudnione jest 
dobranie odpowiedniego feromonu do odłowu 
samców. Przystępując do korzystania z pułapek 
feromonowych należy je odpowiednio wcze-
śnie zakupić. Na 1 ha zaleca się użycie 1-2 
pułapek, które muszą być oddalone od siebie  
o co najmniej 50 metrów. Wraz z każdym ko-
lejnym hektarem liczbę pułapek zwiększa się o  
1 sztukę. Pułapki powinny być zainstalowane od 
końca maja i co najmniej dwa razy w tygodniu 
sprawdzane aż do końca lipca. Stosując jednak 
pułapki feromonowe powstaje pytanie – kiedy 
zalecić zwalczanie biologiczne lub chemiczne 
omacnicy? Nie jest to proste, zwłaszcza, gdy 
się nie zna biologii szkodnika. Większego pro-
blemu nie ma przy walce biologicznej, przy 
której pierwsze wyłożenie kruszynka zaleca się 
po 5-7 dniach od złapania pierwszego samca do 

Fot. 2. Pułapka feromonowa kominowa (fot. P. Bereś)
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pułapki. Trzeba jednak uważać i być czujnym 
pracując z pułapkami feromonowymi, gdyż 
nie są to precyzyjne urządzenia i jeżeli pułapka 
tego typu pokaże nam pierwszy nalot omacnicy  
w terminie zbyt odległym od tego wynikającego 
z biologii gatunku np. w połowie lipca, to trzeba 
być pewnym, że urządzenie jest mało efektyw-
ne. Podobnie, jeżeli za ich pomocą odławia się 
w regionach licznego występowania omacnicy 
jedynie po kilka motyli….to zbyt mało, aby na 
tej podstawie prognozować termin zwalczania  
i lepiej tego nie robić. Dodatkowo, gdy zwalcza 
się chemicznie gąsienice jak za pomocą takiej 
pułapki uchwycić moment licznego nalotu samic 
składających jaja? Jest to bardzo trudne dla nie-
specjalistów, tym bardziej, że dynamika nalotu 
samców jest inna od samic tj. szczyt liczebno-
ści osobników męskich na plantacji przypada 
wcześniej niż samic. Rozwiązaniem tej sytuacji 
może być wprowadzenie pułapek feromonowych 
odławiających samce i samice, zwłaszcza jeżeli 
będą efektywnie działały. 

Pułapki świetlne (samołówki) – są to 
jedne z najprecyzyjniejszych urządzeń 

stosowanych do monitorowania pojawu omac-
nicy prosowianki na polach uprawnych pod wa-
runkiem dobrania odpowiedniego źródła światła. 
Niestety, zbyt słabe światło, w tym zbyt zimne 
nie gwarantuje sukcesu odłowu lub też jest on 
mało precyzyjny, a wówczas trudno jest ustalić 
optymalny termin zwalczania szkodnika. W tego 
typu urządzeniach czynnikiem zwabiającym 
motyle obojga płci jest światło, a elementem 
łapiącym motyle najczęściej pojemnik z prepa-
ratem owadobójczym o działaniu gazowym (np. 
octanem etylu lub chloroformem). W zależności 
od źródła prądu wyróżnia się trzy rodzaje puła-
pek świetlnych – zasilane prądem sieciowym 
(lub agregatem prądotwórczym), akumulatorowe 
oraz solarne. Sposób zasilania wpływa na to jakie 
źródło światła będzie zastosowane. Użycie prądu 
stałego pozwala użyć np. lampy rtęciowo-żarowe 
lub rtęciowe o mocy do 500 Wat, które dają dużą 
łunę światła o barwie ciepłej zwabiającą motyle 
ze znacznej odległości. Z kolei pułapki akumu-
latorowe i solarne pozwalają na użycie lamp 
o mniejszej mocy (często świetlówek o mocy 
8-12 Wat), których zasięg zwabiania motyli jest 
mniejszy. Niekiedy stosuje się w tego typu pu-

łapkach lampy LED o bardzo zimnym świetle, 
czego efektem jest słaby odłów motyli i brak pre-
cyzji. Czasami poprzez źle dobrane światło nic 
nie da się odłowić. Pułapki świetlne powinny być 
instalowane od końca maja i włączane codzien-
nie po zmroku, ewentualnie 2–3 razy w tygodniu. 
Obserwacje najlepiej prowadzić do końca lipca. 
Gdy zastosuje się elektroniczne programatory, 
wówczas lampy same się załączą i wyłączą,  
a efekt odłowu można obejrzeć rankiem kolej-
nego dnia. Pułapkę świetlną można umieścić 
zarówno z brzegu plantacji, w jej najbliższym 
otoczeniu, jak i w pasie brzeżnym kukurydzy. 
Instaluje się je zwykle na wysokości roślin ku-
kurydzy, tak żeby źródło światła rozchodziło się 
po łanie. Z uwagi na dużą efektywność odłowu 
pułapek o większej mocy, wystarczająca jest jed-
na lampa na daną miejscowość, a przy pułapkach 
o żarówkach powyżej 300 Wat – jedna na kilka 
miejscowości. 

Analiza na obecność jaj i wylęgających 
się gąsienic – bezpośrednie obserwacje 

roślin na obecność szkodnika to zawsze jedna  
z najdokładniejszych metod monitoringowych, 

Fot. 3. Pułapka świetlna (fot. P. Bereś)
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ale zarazem bardzo pracochłonna, stąd też rzadko 
stosowana. Analiza polega na obserwowaniu od 
połowy czerwca aż do końca lipca świeżych złóż 
jaj oraz pustych osłonek jajowych świadczących 
o wylęgu gąsienic. Obserwacje prowadzi się 
przeglądając co najmniej dwa razy w tygodniu 
na obszarze 1 ha po 50 kolejnych roślin w rzę-
dzie w 4 miejscach plantacji (razem 200 roślin).  
Z każdym kolejnym hektarem liczbę roślin warto 
zwiększyć o co najmniej 10 sztuk (im więcej 
tym analiza dokładniejsza). Najlepiej obserwacje 
wykonywać zawsze na tych samych, oznako-
wanych roślinach. Mając wiedzę, że szkodnik 
najwięcej jaj składa w pasach brzeżnych upra-
wy na głębokość do 10 metrów od brzegu pola, 
to tu warto skoncentrować szczególną uwagę. 
Stwierdzenie pierwszych złóż jaj jest sygnałem 
do natychmiastowego wyłożenia biopreparatu. 
Z kolei notując okres intensywnego składania 
jaj trzeba mieć świadomość, że w warunkach 
wysokich temperatur wylęgi gąsienic zaczną 
się po 4-7 dniach, ewentualnie po 8-12 dniach 
przy gorszej pogodzie od momentu złożenia jaj 
na roślinie. Na tej podstawie ustala się termin 
zwalczania licznie oraz masowo wylęgających 
się gąsienic w pierwszym stadium rozwojowym, 
co dodatkowo potwierdza obserwacja pojawu 
pustych osłonek jajowych. 

Systemy sygnalizacyjne – własne obser-
wacje plantacji są nieocenionym źró-

dłem informacji o szkodniku – terminach jego 
występowania i nasileniu liczebności w danym 
roku. Przy korzystaniu z metody chemicznego 
zwalczania gąsienic, zapisy z prowadzonego 
monitoringu są dowodem na zasadność użycia 
insektycydów na wypadek kontroli inspektorów 
PIORiN. Warto jednak własne obserwacje skon-
frontować z komunikatami sygnalizacyjnymi 
podawanymi przez różne jednostki. Najwięk-
szym tego typu portalem jest Platforma Sygna-
lizacji Agrofagów IOR-PIB współprowadzona 
przez wiele jednostek, w tym ODR-y, a którą 
koordynuje IOR Poznań w ramach Programu 
Wieloletniego finansowanego przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dużym syste-
mem sygnalizacyjnym jest także „Internetowy 
System Sygnalizacji Agrofagów” prowadzony  
przez PIORiN. Wiele firm obsługujących sektor 
rolnictwa posiada własne systemy sygnaliza-
cyjne, skierowane głównie do klientów, w tym 
z nowoczesnym powiadamianiem przez e-mail 
oraz sms o terminach zabiegów. Swój system 
sygnalizacji omacnicy dla Podkarpacia prowadzi 
również autor niniejszego tekstu i zamieszcza go 
na stronie autorskiej: www.omacnicaprosowian-
ka.pl.Ważne jest żeby korzystać z komunikatów 
pochodzących z jak najbliższego naszemu polu 
obszaru, dzięki czemu jest większa pewność, 
że monitoring prowadzony był w zbliżonych 
warunkach glebowo-klimatycznych. Nie po-
winno się jednak decyzji o potrzebie i terminie 
zwalczania omacnicy prosowianki opierać wy-
łącznie na komunikatach zewnętrznych, gdyż nie 
uwzględniają one m.in. zastosowanych na danej 
plantacji uproszczeń agrotechnicznych (zwłasz-
cza monokultury), terminu siewu, podatności 
odmiany na omacnicę, lokalnych warunków 
glebowo-klimatycznych, w tym architektury 
krajobrazu, zastosowanych metod niechemicz-
nych itp., a które wpływają na poziom nasilenia 
występowania szkodnika w danym roku. 

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw.
Instytut Ochrony Roślin – PIB,  

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Fot. 4. Obserwacja pojawu złóż jaj (fot. P. Bereś)
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Coraz więcej stonki kukurydzianej na plantacjach  
kukurydzy

Stonka kukurydziana to szkodnik, który źle się kojarzy wielu producentom kukurydzy,  
a szczególności tym, którzy przez tego niepozornego owada mieli w przeszłości problemy wynikając 
e z tego, że do 2014 roku był to organizm kwarantannowy w Unii Europejskiej, a więc obowiązy-
wały przy jego zwalczaniu mniej lub bardziej restrykcyjne przepisy fitosanitarne (w zależności od 
przynależności do wyznaczonych stref zagrożenia). Obecnie owad ten już jako „zwykły” szkodnik 
zaczyna ponownie powracać do rozmów plantatorów ale nie już z obawy o restrykcje, ale z powodu 
rosnącej liczebności i niestety pierwszym szkodom jakie powoduje w uprawach.

Warto zaznaczyć, że stonka pojawiła się 
w Polsce po raz pierwszy w 2005 roku 

na Podkarpaciu – koło lotniska Rzeszów-Jasionka 
oraz przy drodze krajowej w Dukli w pobliżu 
granicy ze Słowacją. Przypuszcza się zatem, że 
owad został zawleczony do kraju wraz ze środ-
kami transportu lotniczego i drogowego lub też 
wykorzystał Przełęcz Dukielską do naturalnej 
migracji w głąb województwa Podkarpackie-
go, tym bardziej, że jego liczebność narastała  
u południowych (Słowacja, Czechy), ale rów-
nież i wschodnich (Ukraina) sąsiadów. O ile  
w pierwszym roku pojawu owad ten wystąpił tyl-
ko w trzech miejscowościach na Podkarpaciu, tak 
problem zaczął narastać od kolejnego sezonu, gdy 
okazało się, że zaledwie po kilku miesiącach od 
wykrycia pierwszych 9 osobników w kraju, nagle 
owad rozprzestrzenił się na niemal całą południo-
wą Polskę. W 2006 roku gatunek objął bowiem 
swym zasięgiem 112 miejscowości położonych na 
obszarze aż 8 województw. W tamtym czasie do 
pułapek feromonowych odłowiono łącznie 17500 
chrząszczy.

Pomimo obowiązywania i stosowania od 2005 
roku restrykcyjnych procedur fitosanitarnych  
(w tym zakazu uprawy kukurydzy w monokultu-
rze, nakazu chemicznego zwalczania) nie udało 
się powstrzymać ekspansji gatunku, co prezentuje 
tabela 1. Kolejne lata pokazały, że stonka kuku-
rydziana w pełni przystosowała się do warunków 
glebowo-klimatycznych kraju, zasiedlając w tym 
czasie obszar: 8 (lata 2009-2010), 9 (2007, 2011-
2012), 10 (2008), a w ostatnim roku obowiązy-
wania kwarantanny dla tego szkodnika (2013) aż 
11 województw. Po zniesieniu statusu organizmu 
kwarantannowego zaprzestano urzędowego 
monitoringu rozprzestrzeniania się szkodnika. 
Wyrywkowe badania z tego zakresu wykonało 
w 2016 roku pięć jednostek: IOR Rzeszów, IOR 
Sośnicowice, UJ w Krakowie, UMK w Toruniu 
i SGGW w Warszawie, które potwierdziły obec-
ność stonki w 12 województwach.

Z chwilą zniesienia kwarantanny w 2014 roku 
wszyscy producenci kukurydzy odetchnęli z ulgą, 
ale warto wczytać się w uzasadnienie Komisji 
Europejskiej dlaczego tak postanowiono. Uznano, 

 
Tabela 1. Województwa opanowane przez stonkę kukurydzianą w latach 2005-2016 
 

Lp. Województwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 

1. dolnośląskie  + + + + + + + + + 
2. lubelskie  + + + + + + + + + 
3. lubuskie          + 
4. łódzkie   + +     + + 
5. małopolskie  + + + + + + + + + 
6. mazowieckie  + + + + + + + + + 
7. opolskie  + + + + + + + + + 
8. podkarpackie + + + + + + + + + + 
9. podlaskie         + + 
10. śląskie  + + + + + + + + + 
11. świętokrzyskie  + + + + + + + + + 
12. wielkopolskie    +   + + + + 
Liczba zasiedlonych 
województw  1 8 9 10 8 8 9 9 11 12 

 

Źródło: opracowanie własne, w tym na podstawie danych PIORiN 
 



172(53) 18 KUKURYDZA

że jest to gatunek powszechnie występujący na 
terenie Wspólnoty, a dotychczasowe działania fi-
tosanitarne (jak wiemy w wielu kwestiach bardzo 
restrykcyjne) nie pozwoliły skutecznie zatrzymać 
ekspansji owada. Takie uzasadnienie pokazuje 
zatem, że ze stonką kukurydzianą nie ma żartów 
i nie udało się utrzymać jej populacji w ryzach.

Obecnie nie da się ukryć, że stonki kuku-
rydzianej zaczyna przybywać na plantacjach 
kukurydzy w Polsce, zwłaszcza w regionach 
południowych. O ile jeszcze kilka lat temu można 
było wykryć chrząszcze jedynie za pomocą pu-
łapek feromonowych, tak obecnie na niektórych 
plantacjach są widoczne  bezpośrednio na rośli-
nach, często żerując w grupach. Na wieloletnich 
monokulturach dochodzi lokalnie do placowego 
wylegania roślin nawet na obszarze kilkunastu 
hektarów wskutek żerowania larw szkodnika, 
a dodatkowo to tutaj obserwuje się siłą rzeczy 
najwięcej chrząszczy, w tym uszkodzenia jakie 

powodują tj. przegryzanie świeżych znamion, wy-
gryzanie miękkich ziarniaków oraz uszkadzanie 
blaszek liściowych. Nie są wolne od stonki także 
pola kukurydzy prowadzone w zmianowaniu, 
które są zlokalizowane niedaleko większych 
monokultur. Choć nie ma na nich larw szkodnika 
(najgroźniejsze stadium rozwojowe), to niestety 
chrząszcze mogą licznie nalatywać i zasiedlać 
rośliny, zwłaszcza wtedy, gdy wysiewane są tu 
odmiany późne. Przy tym gatunku często obser-
wuje się migrację chrząszczy – wpierw zasiedlają 
najliczniej odmiany najwcześniej zakwitające, 
gdzie mogą zdobyć cenny pyłek (kluczowy dla 
procesów reprodukcyjnych) i świeże znamiona 
kolb, a następnie dzięki przelotom szukają pól 
kukurydzy później zakwitających. Najdłużej 
owady żerują na odmianach z cechą stay green. 
W ostatnich latach zaobserwowano również nie-
pokojącą tendencję jaką jest migracja i żerowanie 
chrząszczy na innych roślinach poza kukurydzą. 
Osobniki dorosłe są wielożerne (polifagi), stąd 
obok kukurydzy zasiedlają już kwiaty cukinii, 
dyni, ogórka, patisona, arbuza, słonecznika, czy 
też topinamburu. Pojawiając się na takich rośli-
nach, obok pobierania pyłku uszkadzają także 
kwiaty i zawiązki przyszłych owoców. Stonka 
zatem z gatunku charakterystycznego dla kuku-

Fot. 1. Samica stonki kukurydzianej (fot. P. Bereś)

Fot. 2. Larwy stonki kukurydzianej (fot. P. Bereś)
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rydzy zaczyna stawać się bardziej uniwersalnym 
szkodnikiem, a proces ten będzie się pogłębiał 
w miarę zwiększania się liczebności gatunku  
w agrocenozach. 

Jak już wspomniano pyłek to najcenniejszy 
pokarm dla chrząszczy, zwłaszcza zapłodnionych 
samic. Gdy na plantacji kukurydzy go braknie 
owady szukają go gdzie indziej. Doskonałym 
jego źródłem są także kwitnące chwasty. Z tego 
także powodu zachwaszczone z rożnych przy-
czyn plantacje kukurydzy, w tym ich obrzeża to 
doskonałe miejsca na zdobycie pożywienia dla 
samic. Zasadniczo można traktować alternatyw-
ne rośliny żywicielskie dla chrząszczy stonki za 
niewielki problem, ale należy pamiętać, że takie 
rośliny dostarczają cenny pyłek, dzięki któremu 
samice składają więcej jaj na polach kukurydzy. 
Im zasobniejsze jest zatem stanowisko w pokarm, 
tym samica jest w stanie wytworzyć więcej jaj, 
a trzeba wiedzieć, że jeden osobnik składa na-
wet do 1400 jaj do gleby. To z powodu wysokiej 
płodności owada stonka odnosi coraz większe 
sukcesy zasiedlając coraz więcej plantacji. Jak 
pokazuje historia owada z okolic Rzeszowa – 
nawet niewielka początkowo liczba chrząszczy  
w połączeniu z wydłużającą się w czasie monokul-
turą jest w stanie sprawić, że po 4-6 latach siewu 

Fot. 3. Liść kukurydzy uszkodzony przez larwy 
chrząszcza (fot. P. Bereś)

Fot. 4. Wyginanie się łodyg kukurydzy wskutek żerowania larw chrząszcza (fot. P. Bereś)
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roślin na tym samym stanowisku, bez 
podejmowania ochrony chemicznej poja-
wiają się pierwsze wizualne uszkodzenia 
roślin, tak wskutek żerowania larw, jak  
i chrząszczy. W pełni potwierdziły się 
w warunkach krajowych obserwacje 
węgierskich i serbskich specjalistów od 
tego szkodnika. Oni dokładnie z tym 
samym się zmierzyli, tyle, że dużo wcze-
śniej niż my. 

Z uwagi na coraz większą liczeb-
ność stonki kukurydzianej zaleca się 
tam, gdzie to możliwe rezygnowanie 
lub przerywanie przynajmniej na 1 rok 
siewu kukurydzy w monokulturze. To 
pozwoli ograniczać zagrożenie ze stro-
ny larw, a zarazem redukuje liczebność 
chrząszczy. Płodozmian nadal pozostaje 
najskuteczniejszym sposobem przery-
wania cyklu rozwojowego szkodnika  
i warto z tego skorzystać, tym bardziej, 
że są już dostępne prace naukowe in-
formujące, że larwy szkodnika mogą 
żerować na innych roślinach uprawnych 
oraz dzikorosnących, głównie z rodziny 
traw (sorgo, proso, pszenicy, chwastnicy 
jednostronnej, włośnicach, cynodonie 
palczastym i innych). Choć mają jeszcze 
problem z licznym rozwojem na takich 
roślinach, to jednak w przyrodzie nic nie jest 
stałe i gatunki stale adoptują się do żerowania 
na nowych roślinach. Tak samo zrobiła stonka 
w USA, gdzie dostosowała się do żerowania na 
korzeniach soi. 

Zaleca się także na monokulturach dobierać 
takie odmiany kukurydzy, które szybko rosną w 
okresie wiosennym, a także rozwijają silny system 
korzeniowy (w tym korzenie podporowe). Takie 
działanie jest kluczowe w dobie braku prepara-
tów do zwalczania larw. Silnie i szybko rosnący 
system korzeniowy przynajmniej częściowo 
ograniczy szkodliwość larw. Najtrudniejszy dla 
roślin jest okres maja i czerwca, gdy pojawiają się 
żarłoczne larwy w trzecim stadium rozwojowym, 
które są w stanie niszczyć większe korzenie. Za-
tem im kukurydza szybciej się regeneruje, tym 
mniejsze ryzyko jej wylegania. W celu ograni-
czenia samicom dostępu do cennego pyłku należy 
zwalczać chwasty na plantacji i w jej sąsiedztwie. 
Wykazano, że chrząszcze stonki chętnie zasiedlają 

kwiaty: komosy białej, komosy wielonasiennej, 
ostrożenia polnego, mleczu polnego, mniszka 
lekarskiego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, 
chwastnicy jednostronnej, szarłatu szorstkiego 
oraz nawłoci pospolitej.

Wskazany jest terminowy zbiór plonu na plan-
tacjach na których doszło do wylegania roślin,  
a także dokładne rozdrobnienie i przyoranie 
resztek pożniwnych. Orka jest tu bardzo ważna, 
gdyż jaja składane są do gleby, stąd ten zabieg 
wydobywa je na powierzchnię. 

Walka chemiczna ze stonką kukurydzianą jest 
trudna. Od wielu lat nie ma zarejestrowanego żad-
nego preparatu do zwalczania larw pojawiających 
się na monokulturach. Z tego powodu plantatorzy 
są zmuszeni obserwować  ich żerowanie na ko-
rzeniach, a zareagować mogą dopiero po wylocie 
chrząszczy z gleby. Tylko osobniki dorosłe mają 
bowiem zarejestrowane preparaty do zwalcza-
nia nalistnego. Wykaz tych preparatów podano  
w tabeli 2. 

Fot. 5. Korzenie kukurydzy uszkodzone przez larwy stonki 
(fot. P. Bereś)
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Tabela 2. Insektycydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chrząszczami stonki kukurydzianej w 2018 roku  
 

Preparat Substancja czynna Dawka Termin zabiegu 

Proteus 110 OD tiachlopryd + deltametryna 0,75 l/ha pierwsze opryskiwanie roślin należy wykonać  
w okresie od drugiej połowy lipca do połowy 

sierpnia, natomiast drugie (przy licznym 
pojawie owadów) wykonuje się  

7-14 dni później 

Steward 30 WG 
Rumo 30 WG 
Sakarb 30 WG 

indoksakarb 0,125-0,15 
kg/ha 

 

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 14.07.2018 r.) 
 

Sytuacja związana z brakiem preparatów do 
zwalczania larw w glebie absolutnie nie sprzyja 
skutecznej walce ze szkodnikiem. Zwalczanie 
chrząszczy z kolei wymaga użycia opryskiwaczy 
szczudłowych do których nadal większość gospo-
darstw nie ma dostępu. Powstało zatem błędne 
koło trwające już wiele lat. Przerwać je może 
rozszerzenie metod walki ze stadium larwalnym, 
tak aby przez ich zwalczanie ograniczać liczbę 
wylatujących chrząszczy. Trzeba także zachę-
cać firmy fitofarmaceutyczne do podejmowania 
prób rejestracji insektycydów przeciwko larwom. 
Nadal spotyka się niestety sytuacje, że owad ten 
jest traktowany w gospodarstwach jakby był ga-
tunkiem kwarantannowym, stąd też jego rosnąca 
liczebność i szkodliwość na polach utrzymywana 
jest w tajemnicy. To nie sprzyja rozwojowi metod 
walki z tym szkodnikiem. Tylko nagłaśnianie 
problemu wśród firm fitofarmaceutycznych 
może zachęcić je do podejmowania kosztownej 
drogi rejestracji preparatów chemicznych bądź 
biologicznych. Póki problem stonki będzie mar-
ginalizowany tudzież ukrywany (a te gospodar-
stwa które dotknął już wiedzą, że owad ten jest 
bezwzględny w swej szkodliwości) dopóty nie 
będzie zachęcał do inwestowania kapitału w jego 
rozwiązanie. Nie ma się już co łudzić, że stonka 
zniknie z upraw. Razem z omacnicą prosowian-
ką będą stanowiły coraz większe zagrożenie, 

o czym prognozowano już niemal 10 lat temu. 
Pesymistyczny scenariusz związany z oboma ga-
tunkami zaczyna się powoli ziszczać. Nie dotyczy 
on jeszcze wielu gospodarstw (na szczęście), ale 
te które dotknął mają już poważne dylematy co 
robić, aby zabezpieczyć skutecznie rośliny przed 
oboma gatunkami. Kończąc omawianie proble-
mu stonki kukurydzianej nie sposób pominąć 
bardzo ważnej informacji – po raz pierwszy od 
2005 roku, w bieżącym sezonie wegetacyjnym 
chrząszcze tego gatunku pojawiły się na planta-
cjach kukurydzy w dniu 23 czerwca. Nigdy się 
to jeszcze nie zdarzyło, żeby tak wcześnie szkod-
nik wylatywał z poczwarek, gdyż taka sytuacja 
jest charakterystyczna dla ciepłych regionów 
południa Europy. To tylko pokazuje, że pogoda 
może istotnie wpływać na biologię szkodnika tj. 
przyśpieszać pojaw poszczególnych jego stadiów 
rozwojowych. Również w 2018 roku odnotowano 
kolejny rekord jakim był bardzo wczesny pojaw 
motyli omacnicy prosowianki na roślinach ku-
kurydzy – te zaczęły się od 3 czerwca co nigdy, 
od niemal 70 lat obserwacji gatunku nie było 
obserwowane. Wraz ze zmianami klimatu, które 
są faktem potwierdzonym naukowo czeka nas 
wiele zmian w kontekście pojawu tych oraz wielu 
innych agrofagów. Niesamowite wręcz wyzwania 
stoją przed rolnictwem i ochroną roślin jako taką.

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw.
Instytut Ochrony Roślin – PIB,  

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
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Wpływ rośliny międzyplonowej na zachwaszczenie  
i plonowanie kukurydzy

Uprawa roślin międzyplonowych ma duże znaczenie nie tylko dla produkcji pasz, ale przede 
wszystkim zapobiega erozji wietrznej czy wodnej, ponadto powoduje zwiększanie biologicznej 
aktywności i żyzności gleby, poprawia jej strukturę oraz wzbogaca w materię organiczną, co  
w obecnych czasach, gdzie obornik jest „luksusem” jest nie do przecenienia.

Uprawa roślin w monokulturze (nawet  
w krótkotrwałej) czy daleko idące uprosz-

czenia w uprawie gleby (np. siew bezpośredni), 
przy źle dobranych lub braku działań rekompen-
sujących, mogą prowadzić do obniżki plonowania. 
Przyczynami ograniczającymi plonowanie są 
najczęściej: wzrost zachwaszczenia, porażenie 
przez choroby i szkodniki oraz tzw. zmęczenie 
gleby. Zjawisko to dotyczy głównie związków 
fitotoksycznych powstających w glebie w wyniku 
rozkładu resztek pożniwnych (ścierni), wydzielin 
korzeni rośliny uprawnej oraz niekorzystnego 
kierunku rozwoju edafonu glebowego. Czy można 
temu zjawisku zaradzić?

Remedium – rośliny międzyplonowe

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzy-
stanie potencjału rekompensującego roślin 

innych gatunków jako uprawy międzyplonowej.
Międzyplonem nazywamy uprawę jednoga-

tunkową lub wielogatunkową (mieszankę) roślin 
rolniczych, uprawianych między dwoma plonami 
głównymi, które mogą być zbierane na biomasę, 
na zielonkę, siano, kiszonkę, siano-kiszonkę lub 
pozostawione na polu jako mulcz lub (i) przyorane 
jako nawóz zielony. 

W zależności od terminu siewu roślin mię-
dzyplonowych, wyróżniamy dwa podstawowe 
rodzaje międzyplonów: 
ścierniskowy – wysiewany w terminie lipca  

i sierpnia (okres po zbiorze wczesnego plonu 
głównego), który musi pozostać na polu do 
początku października tego samego roku  
(i powinien być użytkowany jeszcze tego same-
go roku np. na paszę lub może zostać przyorany 
na zielony nawóz); 

ozimy – wysiewany w terminie od początku lipca 
do października (po zbiorze plonu głównego), 
a zbierany w roku następnym, jednak nie wcze-
śniej jak w okresie wczesnowiosennym, jako 
plon wtóry (np. jako źródło bardzo wczesnej 
paszy zielonej) czy wykorzystywany w inny 
sposób, np. jako nawóz zielony.

Poza omówionymi powyżej korzyściami jakie 
wynikają z uprawy międzyplonów jest jeszcze 
jeden bardzo ważny argument, przemawiający 
za ich wprowadzeniem do płodozmianu, a mia-
nowicie odpowiednio dobrane mieszanki między-
gatunkowe mogą w sposób istotny przyczynić się 
do ograniczania kiełkowania i wzrostu większości 
gatunków chwastów segetalnych. 

Wpływ roślin międzyplonowych na ograni-
czenie zachwaszczenia

Zastosowanie międzyplonu ścierniskowego, 
np. z samej gorczycy białej, która wytwa-

rza bardzo obfity i głęboki system korzeniowy, 
przez co wpływa na polepszenie struktury gruzeł-
kowatej oraz umożliwia dopływ powietrza i wody 
do głębszych warstw gleby. Dodatkowo korzenie 
gorczycy niszczą tzw. podeszwę płużną, czyli 
twardą, nieprzepuszczalną warstwę gleby, która 
powstaje na skutek wykonywania przez kilka lat 
orki na tę samą głębokość. Zaletą gorczycy białej 
wykorzystywanej jako roślina międzyplonowa, 
jest fakt jej szybkiego wzrostu, dzięki czemu  
w sposób naturalny staje się biologicznym czynni-
kiem zagłuszającym kiełkowanie i wzrost chwa-
stów. Zdecydowanie lepszy efekt chwastobójczy 
można osiągnąć poprzez zastosowanie mieszanki 
gorczycy białej i rzodkwi oleistej, gdyż taki układ 
międzygatunkowy, może spowodować ogranicze-
nie zachwaszczenia na poziomie od 15% do nawet 
40% w roślinie następczej (np. kukurydzy).

Zbliżone efekty dotyczące ograniczania za-
chwaszczenia, można zaobserwować w odnie-
sieniu do międzyplonów ozimych, które ze swej 
natury pozostają zdecydowanie dłużej na polu, 
bo aż do wiosny roku następnego, przez co mogą 
w sposób dłuższy i intensywniejszy oddziaływać 
(np. naturalna darń, mulcz czy poprzez zjawisko 
allelopatii) na nasiona czy siewki różnych gatun-
ków chwastów. Zdecydowanie najlepsze efekty 
w ograniczaniu zachwaszczenia uzyskuje się po 
wysianiu międzyplonu ozimego w skład którego 
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wchodzi żyto ozime oraz wyka ozima. Dzięki 
produkcji dużej ilości biomasy mieszanka ta bar-
dzo dobrze zacienia glebę nie dopuszczając do 
kiełkowania nasion chwastów, a te które już zdą-
żyły wykiełkować mają duże trudności z dalszym 
wzrostem i rozwojem (zjawisko konkurencyjności 
międzygatunkowej oraz allelopatii – kwasy feno-
lowe: fenylooctowy, fenylomasłowy, ferulowy, 
benzoesowy i salicylowy czy hydroksamowe: 
BOA i DIBOA wydzielane przez żyto ozime).

Wpływ roślin międzyplonowych na plon

Każdy plantator zdaje sobie sprawę, że pra-
widłowo dobrane rośliny międzyplonowe 

w połączeniu ze zróżnicowanymi zabiegami upra-
wowymi (i herbicydowymi!), zwiększają istotnie 
plonowanie kukurydzy. Przykładem może być 
gorczyca biała, po której plonowanie kukurydzy 
może się zwiększyć o 5-10%, natomiast po łubi-
nie żółtym o 10-15%. Jednak największe zwyżki  
w plonowaniu kukurydzy obserwuje się po mię-
dzyplonie ścierniskowym z bobiku. Gatunek ten 
zostawia relatywnie dużo resztek pożniwnych, 
które szybko ulegają rozkładowi, dostarczając 
składniki pokarmowe (głównie azot biologiczny) 
dla rośliny następczej czyli kukurydzy, która 
dzięki temu może plonować nawet o 20% lepiej 
w porównaniu do kukurydzy bez międzyplonu.

Warto pamiętać: 

Decydując się na wykorzystanie między-
plonu ozimego jako nawozu zielonego, 

należy wziąć pod uwagę przede wszystkim ter-
min siewu rośliny uprawianej w plonie głównym, 
którą w przypadku międzyplonów ozimych jest 
najczęściej kukurydza siana w okresie połowy 
kwietnia do połowy maja.

Zarówno zbyt wczesny jak i zbyt późny siew 
roślin wchodzących w skład mieszanki mię-
dzyplonu ozimego jest niekorzystny zarówno  
z punktu widzenia samego plantatora jak i jego 
biologicznego wykorzystania przez rośliny ku-
kurydzy uprawianej w plonie głównym. Zbyt 
wczesny siew roślin międzyplonowych ozimych, 
powoduje nadmierny rozrost biomasy, co może 
skutkować słabym przezimowaniem a czasami 
nawet spowodować wypady jednego z komponen-
tów mieszanki. Natomiast rośliny z siewów zbyt 
późnych mają słabo rozwinięty system korzenio-
wy, co w okresie wiosennym roku następnego, 
przekłada się na mniejszą produkcję biomasy 
części nadziemnej, a przez to na mniejszą wartość 
nawozową. 

dr inż. Tomasz R. Sekutowski,  
dr inż. Andrzej Biskupski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 
PIB w Puławach

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli  
Wrocław

e-mail: t.sekutowski@iung.wroclaw.pl
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Nie tylko ziarno suszone
Uprawa kukurydzy w Polsce prowadzona jest głównie w dwóch kierunkach: na kiszonkę z ca-

łych roślin dla bydła i na ziarno. Sporadycznie spotyka się jeszcze kukurydzę na zielonkę zbieraną 
bezpośrednio do koryta oraz uprawy kukurydzy cukrowej – specyficznego kierunku o charakterze 
warzywnym. Technologie uprawy we wszystkich tych kierunkach są zbliżone, jednakże różnią 
się przynajmniej w kilku newralgicznych punktach jak np. dobór odmian, nawożenie, termin  
i gęstość siewu oraz termin i metoda zbioru. Właśnie sposób zbioru jest jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na ilość i jakość plonu oraz uzyskane efekty ekonomiczne. 

Najbardziej jest to widoczne w przypadku 
kukurydzy ziarnowej, która może być 

zebrana i zagospodarowana w pięciu rozmaitych 
postaciach. Zbierana jest ona najczęściej na ziar-
no przeznaczone do suszenia. Ziarno suszone 
to typowy produkt towarowy, który pozwala na 
dalsze, wszechstronne wykorzystanie, zarówno 
na cele paszowe jak i konsumpcyjne i przemy-
słowe.  Omłot na ziarno, ale nie zawsze jest to 
dobre rozwiązanie dla gospodarstw zajmujących 
się chowem zwierząt, jak też w warunkach nie-
sprzyjających dojrzewaniu kukurydzy pogody. 
Dlatego warto przypomnieć zapomniane nieco 
możliwości alternatywnego zbioru kukurydzy 
ziarnowej. 

Zbiór na ziarno młócone

Kukurydza ziarnowa dojrzewa w naszych 
warunkach stosunkowi późno - dopiero 

we wrześniu. W odróżnieniu od zbóż, dojrze-
wająca kukurydza ma ciągle bardzo wilgotne 
ziarno, co powoduje że warunki zbioru są trudne, 
a omłócone ziarno szybko się psuje i wymaga 
prawie że   natychmiastowej konserwacji. Obja-
wem pełnej dojrzałości jest powstanie tzw. czarnej 
plamki, czyli niewielkiego sczernienia u nasady 
ziarniaka, przy zarodku. Wilgotność ziarna w 
tym stadium wynosi 35-38%, w zależności od 
przebiegu pogody. Termin osiągnięcia dojrzałości 
omłotowej zależy od wczesności odmiany oraz 
przebiegu pogody. Odmiany wczesne i średnio-
-wczesne kukurydzy (FAO 180-240) dojrzałość 
pełną osiągają we wrześniu. W latach bardzo 
ciepłych jakim jest rok 2018 może nastąpić to już 
na początku września. Odmiany średnio-późne 
dojrzewają najczęściej pod koniec września, kie-
dy warunki pogodowe są już mniej sprzyjające 
wysychaniu ziarna.

Po uzyskaniu dojrzałości omłotowej, wskaza-
ne jest rozpocząć zbiór nie od razu, a 10-20 dni 

później. Powoduje to zmniejszenie zawartości 
wody w ziarnie, a także pewien wzrost plonów. 
Zbyt opóźniony zbiór sprzyja jednak wzrostowi 
strat powodowanych przez ptaki, opadanie kolb, 
jak też choroby i szkodniki. Jak wynika z tabeli 
7, opóźnienie terminu zbioru na ziarno o 10 dni, 
zmniejsza zawartość wody, w pierwszej fazie  
o 2-3%, później o ok. 1%. Zbiór przy zmniejszonej 
wilgotności ziarna, daje znaczne oszczędności 
przy suszeniu. Jeśli w suszarni odparowanie 1% 
wody z jednej tony mokrego ziarna kukurydzy 
kosztuje ok. 10 zł, to przy wilgotności zbioru 
niższej o 6%, oszczędności przy suszeniu ziarna 
z 1 hektara wyniosą ok. 600 zł.

Wilgotność poniżej 35% pozwala na omłot 
ziarna kombajnami zbożowymi przystosowanymi 
do zbioru kukurydzy. Generalnie przyjąć można, 
że z omłotem na ziarno suszone należy wstrzymać 
się do czasu, gdy jego wilgotność obniży się poni-
żej 33-34%. Jak wykazały doświadczenia, omłot 
przy większych wilgotnościach (np. 35%) powo-
duje znaczący wzrost uszkodzeń i pokruszenie 
ziarna. Sporadycznie spotyka się specjalistyczne 
kombajny pozwalające młócić kukurydzę, kiedy 
zawartość wody w ziarnie obniży się do 38, a na-
wet 42%, ale wskazane jest to tylko niekorzystnej 
pogody i opóźnionego dojrzewania.

Konserwacja ziarna

Wymłócone ziarno kukurydzy ma dużą 
wilgotność i dlatego szybko zagrzewa 

się i psuje. Nie powinno ono czekać na konserwa-
cję dłużej niż 48 godzin, a przy ciepłej słonecznej 
pogodzie – najlepiej poniżej 30 godzin. Tak więc, 
bezpośrednio po omłocie musi być wysuszone lub 
zakonserwowane w stanie wilgotnym. Suszenie 
ziarna jest jednak procesem drogim i w dużym 
stopniu rzutującym na koszty produkcji. Dlatego 
też, jeśli ziarno nie ma być przedmiotem obrotu 
handlowego, należy częściej stosować inne, tań-
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sze możliwości konserwacji. Najbardziej znanym  
z nich jest kiszenie ziarna. 

Ziarno, które zostaje w gospodarstwie najle-
piej zakisić, po uprzednim jego zgnieceniu lub 
rozdrobnieniu. Jest to najtańsza technologia, 
przydatna w warunkach każdego gospodarstwa 
rolnego, choć problemem może być rozdrobnienie 
ziarna. Doskonale do zakiszania rozdrobnionego 
ziarna nadają się zadaszone silosy komorowe. 
Rozpowszechnienie rękawów foliowych stworzy-
ło dobre warunki do takiej konserwacji, zwłasz-
cza że często w zestawach usługowych oprócz 
pras silosowych są także gniotowniki ziarna. 
Koszt zakiszenia 1 tony mokrego ziarna wraz 
z gnieceniem wynosi ok. 70-80 zł, ale wielkość 
rękawów foliowych ogranicza ich zastosowanie w 
mniejszych gospodarstwach Opłacalne jest zamó-
wienie zestawu dla plantacji kukurydzy pow. 5 ha. 
Znacznie tańszym sposobem konserwacji jest za-
kiszanie ziarna kukurydzy w opakowaniach typu 
big-bag, ponieważ cena jednego worka wynosi 
15-30 zł, a poza tym jego objętość jest bardziej 
przydatna w średnim czy małym gospodarstwie. 
Ziarno najlepiej rozdrobnić przed zakiszeniem, 
do czego nadadzą się różne rozdrabniacze, na-
wet wysłużony „Bąk”. Jeśli mamy big-bagi po 
nawozach mineralnych, można je wykorzystać, 
po uprzednim umyciu i dokupieniu wkładu  
z folii. W takim opakowaniu mieści się do 900 
kg mokrego ziarna kukurydzy, które można 
wykorzystać o każdej porze roku. Rozdrobnione 
ziarno kukurydzy kisi się bardzo dobrze, ale przy 

wykorzystywaniu z rękawów w okresie letnim 
warto jest dodać konserwant.

Wilgotne ziarno nadaje się przede wszystkim 
do mokrego systemu żywienia świń, ale może 
też być użytkowane w systemach suchych, ale  
z pewną ostrożnością aby nie zapchać urządzenia. 
Wymaga to ograniczenia ilości ziarna mokrego do 
30-40% masy paszy. Jako pasza dla świń, kiszone 
ziarno powinno być raczej wypierane przez CCM, 
którego plon jest większy, a struktura i skład po-
karmowy bardziej przydatne (tab. 1). 

Coraz więcej zwolenników ma przechowy-
wanie całego, nierozdrobnionego mokrego ziarna  
w warunkach gazoszczelnych, gdzie czynnikiem 
konserwującym jest dwutlenek węgla powstały  
w wyniku oddychania ziarna oraz po części kwasy 
powstające podczas fermentacji zachodzącej na 
powierzchni ziaren. Metoda ta zwana jest samo-
konserwacją lub inertacją. Do tego celu najlepsze 
są gazoszczelne silosy wieżowe lub silosy gumowe 
o zmiennej objętości (dostępne np. we Francji. Po-
wszechnie dostępne stało się zakiszanie mokrego 
ziarna w rękawach foliowych, ale jest to metoda 
nie najtańsza, a poza tym nie bardzo nadaje się dla 
gospodarstw o małej powierzchni uprawy kuku-
rydzy (do 5 ha). Koszt zakiszenia 1 tony mokrego 
ziarna waha się w granicach 50-70 zł. Metoda ta 
znalazła zastosowanie zwłaszcza przy przecho-
wywaniu ziarna w gorzelniach. Wykorzystanie tej 
metody na cele paszowe jest trudniejsze, ponieważ 
przy sukcesywnym opróżnianiu brak jest możli-
wości dobrego uszczelnienie otwartego zbiornika.

Tabela 1. Wydajność i wartość paszowa ziarna i produktów uzyskanych z kolb 
 

Pasza Metoda zbioru 

Średni 
plon  

z pola 
 

dt∙ha-1 

Wilgotność  
w % 

Plon 
s.m.  

 
dt∙ha-1 

Włókno 
surowe 

 
% s.m. 

Energia metaboliczna  
dla świń 

MJ∙kg-1 s.m. 1000 MJ∙ha-1 

Ziarno omłot kombajnem – 
ziarno suche lub kiszone 100 30  (25-35) 82 2-3 15,9 130,4 

Kolby odko-
szulkowane 

omłot kombajnem – 
na CCM 115* 32  (do 38) 92 5-7 15 138,0 

zbiór pikerem lub ręcz-
ny – na śrutę z kolb 130* 35  (do 45) 99 8-10 14,2 140,6 

Kolby z liśćmi 
okrywowymi 

zbiór silosokombajnem  
ze zrywaczem kolb –  
na LKS 

160* 38  (do 45) 117 10-12 12,8 149,8 

 

* proporcjonalnie do zbioru ziarna 
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Dobrym rozwiązaniem może być zakiszanie 
mokrego ziarna kukurydzy z wykorzystaniem 
preparatu bakteryjno-enzymatycznego którego 
zadaniem jest ograniczenie do minimum strat 
wartości energetycznej kiszonego ziarna kuku-
rydzy. Przykładowo: LAKTOZYM produko-
wany przez Instytut Biotechnologii Przemysłu 
Rolno-Spożywczego zawiera 3 szczepy bakterii 
fermentacji mlekowej: Lactobacillus plantarum 
KKP/788/p, Lactobacillus plantarum KKP/593/p, 
Lactobacillus buchneri KKP/907/p oraz płynne-
go koncentratu zawierającego enzymy paszo-
we: endo1,4-beta-glukanaza, endo-ksylanaza, 
glukoamylaza. Obecność bakterii Lactobacillus 
buchneri sprawia, że oprócz kwasu mlekowego 
produkowany jest kwas octowy zapewniający 
większą stabilność kiszonki oraz kwas propiono-
wy, który hamuje rozwój drożdży i pleśni w ki-
szonym ziarnie. Aplikacja Laktozymu zapewnia 
szybsze zakiszenie ziarno, większą stabilność tle-
nową, a w efekcie większą wartość energetyczną 
zakiszonego ziarna i lepsze wyniki produkcyjne. 

Inną alternatywą suszenia jest metoda che-
micznej konserwacji ziarna kukurydzy. Jest ona 
tańsza od suszenia Najczęściej zaleca się konser-
wację ziarna za pomocą kwasu propionowego, 
którego dawka zależy od planowanej długości 
przechowywania i wilgotności i wynosi najczę-
ściej 17-20 litrów na tonę mokrego ziarna. Można 
też tanio zakonserwować kwasem propionowym 
ziarno oczekujące na miejsce w suszarni, np. na 
okres 1 miesiąca stosując np. 10 litrów preparatu 
na tonę ziarna. Z innych częściej stosowanych 
kwasów, poleca się preparat na bazie kwasu 
mrówkowego i propionowego pod nazwą Ke-
miSile 2000 Plus. W zależności od wilgotności  
i planowanej długości przechowywania można 
stosować dawki od 1-4 litrów na tonę ziarna.  
W badaniach wykazano, że nawet najniższa daw-
ka dała satysfakcjonujące rezultaty dla dwumie-
sięcznego przechowywania. KemiSile 2000 plus 
bardziej polecany jest dla konserwacji mokrego 
ziarna  pod potrzeby żywienia bydła, jak też kon-
serwacji ziarna  na potrzeby gorzelnictwa. 

Zbiór na paszę z kolb

Oprócz omłotu na czyste ziarno, z kukury-
dzy uprawianej w technologii ziarnowej 

możemy zbierać kolby na paszę, wykorzystując 
oprócz ziarna również rdzeń i liście okrywowe. 

W tym przypadku metoda zbioru różnicuje 
rodzaj i jakość uzyskanego produktu oraz jego 
wydajność z hektara (tab. 1). O tym jaką metodę 
zbioru wybrać, zależy przede wszystkim możli-
wości jego skarmiania dla posiadanych zwierząt, 
a także możliwości konserwacji posiadanych  
w  gospodarstwie. Zbiór kolb dokonuje się za-
wsze po osiągnięciu dojrzałości pełnej ziarna. Ze 
względu na sposób zbioru, większa jest tolerancja 
na podwyższoną wilgotność, która w skrajnych 
przypadkach może wynosić nawet i 45%. Jeśli 
przypomnimy sobie kłopoty jakie mieli niektórzy 
rolnicy ze zbiorem niezbyt dojrzałej kukurydzy, 
metoda zbioru kolb i ich zakiszanie może być 
bardzo dobrym rozwiązaniem. Gorzej może 
być ze sprzedażą takiego produktu, ale powoli 
w Polsce taki rynek powstaje i można zima taki 
towar oferować na rynku. Ważne będą jednak jego 
parametry jakościowe. W starych podręcznikach 
można przeczytać, że kolby dla świń zbierać 
należy w okresie dojrzałości mlecznej do mlecz-
no-woskowej. Takie kolby są smaczne i świnie 
wyjadają je w dużej części. Tak wczesny  termin 
zbioru oznacza jednak stratę 20-30% całkowitego 
plonu kolb jaki wytworzy roślina. Licząc do tego 
niezjedzone rdzenie, straty sięgają 35-40% plonu.  

Zbiór kukurydzy w postaci ziarna z regulo-
wanym dodatkiem rdzeni (CCM – czyli corn-
-cob-mix) lub też całe odkoszulkowane kolby 
śrutowane przed kiszeniem (śruta z kolb), to do-
skonałe pasze dla trzody chlewnej, zapewniające 
optymalny stosunek energii do węglowodanów 
strukturalnych. CCM i śruta z kolb. Plony ich są 
większe niż ziarna, a konserwacja stosunkowo 
tania. 

Optymalnym terminem zbioru na CCM jest 
zawartość suchej masy w kolbach rzędu 53-55%, 
co odpowiada początkowi dojrzałości pełnej 
ziarna i jego wilgotności 35-39%. Warto zwrócić 
uwagę, że przy takiej wilgotności wprawdzie 
3-5% (niekiedy nawet do 10%) ziaren kruszy się, 
ale resztki pozostają na zbieranych rdzeniach. 
Rdzenie przy tej wilgotności ziarna zawierają  
o ok. 10% więcej wody, a więc są mokre, łatwo 
się rozdrabniają i są chętnie zjadane przez świnie. 
Przy niższej wilgotności ziarna (np. rzędu. 30%) 
rozdrobnienie masy poomłotowej musi być do-
kładniejsze; jest też trudniejsze bo rosną opory 
mechaniczne. Doświadczenia francuskie wska-
zują, że CCM można zbierać także przy niższej 
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wilgotności ziarna (ok. 30%), a po rozdrobnieniu 
można go bez problemu zakisić. 

Problemem przy zbiorze na CCM jest od-
powiednia regulacja kombajnu, tak by rdzenie 
zostały połamane na mniejsze kawałki, a ich 
ilość dostająca się do zbiornika była odpowiednio 
dobrana – w granicach 50-90% ogólnej ilości 
rdzeni. W przypadku odmian o drobnych i cien-
kich rdzeniach wskazane jest zbierać prawie całą 
masę rdzeni, co odpowiada 10-15% ich udziału  
w masie poomłotowej. Dla odmian o tęgim rdze-
niu, którego udział sięga 20-25% masy kolby, trze-
ba zadbać by tylko ok. połowa rdzeni wchodziła  
w skład zbieranego plonu. Ma to swoje uzasadnie-
nie w ilości włókna surowego, którego zawartość 
–nie powinna być wyższa niż 6-8% plonu suchej 
masy. Jest to bardzo istotne, jeśli planujemy aby 
ta pasza stanowiła 60-80% skarmianej dawki dla 
tuczników. 

Oprócz zbioru na CCM metodą omłotu, zbiór 
można wykonać w postaci całych kolb pozba-
wionych liści okrywowych (odkoszulkowanych). 
Pasza ta po zakiszeniu nazywana jest śrutą z kolb 
lub CCM-II. Najlepiej wykorzystać specjalny 
piker zrywający kolby razem z liśćmi, a potem 
na specjalnych wałkach gumowych  odkoszulko-
wujący je. Możliwy jest też zbiór ręczny oczysz-
czonych kolb, jest to zadanie dość trudne, ale 
mniej pracochłonne niż np. zbieranie ziemniaków 
po kopaczce elewatorowej. Oczywistym jest, że 
zbiór kolb powinien następować po osiągnięciu 
dojrzałości pełnej ziarna. Metoda ta ma jednak 
dużą zaletę – możliwe jest przyspieszenie zbioru 
do dojrzałości woskowej lub nawet wcześniej, jeśli 
z różnych względów nie jest możliwe uzyskanie 
pełnej dojrzałości. Wiąże się to jednak z dużymi 
stratami – ok. 10-20% wartości pokarmowej. 

Zebraną mieszaninę ziarna i rdzeni lub całe 
kolby rozdrabnia się i zakisza. Produkty te kiszą 
się dobrze w każdych warunkach, ale ze względu 
na dużą wartość tej paszy, warto zadbać by wa-
runki kiszenia były jak najlepsze. CCM i śruta 
z kolb wartością paszową przypomina ziarno 
jęczmienia (przy porównywalnej wilgotności). 

Stopień rozdrobnienia zależy od przeznaczenia. 
Jeśli kiszonka ma być paszą treściwą dla bydła 
wystarczy grubsze rozdrobnienie, czy nawet 
gniotownik. Dla świń wymagania są większe 
i  najlepiej wykonać mielenie specjalistycznym 
młynem np. typu Gruber. Rozdrobnienie musi być 
dokładne – zaleca się aby udział cząstek drobnych 
poniżej 2 mm przekraczał 80%. Takie rozdrobnie-
nie jest istotne nie tylko dla przebiegu kiszenia, ale 
również dla. zwiększenia przyrostów dziennych  
i mniejszego zużycia paszy. Po odpowiednim roz-
drobnieniu i zakiszeniu w dobrym silosie, uzysku-
je się doskonałą paszę dla świń, której wydajność 
z ha odpowiada 2 hektarom ziarna jęczmienia 
czy pszenżyta, a jak już wspomniano wyżej te 
produkty z kolb wartością paszową przypominają 
ziarno jęczmienia o porównywalnej wilgotności. 
Dla dłuższego przechowywania i silosów, które 
będą otwierane latem wskazany jest dodatek jed-
nego z zalecanych, a opisanych wyżej, preparatów 
do konserwacji mokrego ziarna. 

W małych gospodarstwach często jeszcze 
zebrane kolby suszy rozwieszone na strychu,  
a później w miarę potrzeby rozdrabnia i skarmia. 
Takie kolby lepiej omłócić, bowiem wysuszony 
rdzeń nie tylko bardzo trudno się rozdrabnia, ale 
również prawie nie ulega trawieniu. 

Zbiór kolb z liśćmi okrywowymi dokony-
wany za pomocą sieczkarni polowej, z zamon-
towanym hederem do zbierania kolb Można tu 
wykorzystać heder, który później posłuży do 
omłotu ziarna. Należy do bardzo wydajnych  
i tanich technologii. Sieczka z kolb zebrana  
w początku dojrzałości pełnej i dobrze rozdrob-
niona, kisi się doskonale w każdym silosie. Uzy-
skuje się w ten sposób doskonałą paszę o nazwie 
LKS (nazywana też CCM-III), która wartością 
paszową przypomina ziarno owsa (w przeliczeniu 
na s.m.). Może być ona traktowana jako pasza tre-
ściwa w żywieniu przeżuwaczy, a także stanowić 
tanią paszę dla macior i starszych tuczników. Jest 
ona przydatna szczególnie dla wysoko produk-
cyjnych krów mlecznych, które potrzebują taniej 
wysokoskoncentrowanej paszy energetycznej.

prof. dr hab. Tadeusz Michalski 
Prezes PZPK w Poznaniu,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Wyprodukować dobrą kiszonkę z kukurydzy
Wyprodukowanie kiszonki z całych roślin kukurydzy o wysokiej wartości energetycznej 

jest związane przede wszystkim z terminem zbioru. Powinien on być wybierany w okresie od 
woskowej do początku pełnej dojrzałości ziarna, kiedy udział kolb w zielonej masie zazwyczaj 
wynosić około 50%. Późny termin zbioru będzie też stawiał większe wymagania dotyczące sta-
nu technicznego sieczkarni zbierających. Zespół rozdrabniający powinien posiadać ostre noże 
dobrze współpracujące ze stalnicą oraz być obowiązkowo wyposażony w urządzenie aktywnie 
rozdrabniające ziarno. Wówczas można uzyskać krótką i równomiernie pociętą sieczkę oraz 
gwarancję rozdrobnienia bądź uszkodzenia przynajmniej 95% twardych ziaren. Z kolei, zbyt 
dokładne rozdrobnienie - typu gruba śruta nie jest dla bydła wskazane, ponieważ może pogorszyć 
pobieranie paszy przez zwierzęta.

Wybór terminu zbioru

Określenie najkorzystniejszego terminu 
zbioru kukurydzy na kiszonkę nie jest 

proste i może zależeć od wielu czynników. Po-
winien on być wykonywany w późnych stadiach 
rozwojowych roślin odpowiadających okresowi 
od woskowej lub woskowo-szklistej do początku 
pełnej dojrzałości ziarna. Wtedy zawartość suchej 
masy w surowcu wynosić może od 28 do 35%  
w zależności od typu mieszańca, co pozwala 
uzyskać największy plon suchej masy z hekta-
ra. Odmiany o szybko zasychających liściach 
i łodygach należy zbierać we wcześniejszych 
stadiach dojrzałości ziarna – od ciastowatej do 
woskowej. Dla mieszańców konwencjonalnych 
najodpowiedniejszym terminem jest dojrzałość 
woskowa. Zbieranie konwencjonalnych odmian 
kukurydzy w późnych stadiach dojrzałości: 
późnej woskowej lub początku pełnej będzie 
pozwalało na uzyskanie od 35 do 38% zawartość 
suchej masy w surowcu. Podczas suszy w okresie 
zbioru, zawartość s.m. może przekroczyć nawet 
40%, co mocno utrudni dobre zagęszczenie su-
rowca podczas ugniatania i może doprowadzić do 
pleśnienia kiszonki. Odmiany typu „stay green” 
zbierać należy w początku pełnej dojrzałości 
ziarna, ponieważ dopiero w tym stadium uzyskują 
zawartość suchej masy w całych roślinach rzędu 
30-32%. Taka zawartość s.m. w surowcu kiszon-
karskim obecnie uważana jest za optymalną ze 
względu na łatwość ubijania i brak strat z wycie-
kającym sokiem. Łodygi i liście tego typu odmian 
zachowują zieloność w okresie dojrzewania, co 
umożliwia dłuższą asymilację i gromadzenie 
składników pokarmowych i tym samym większą 
koncentrację suchej masy w kolbach. Wydłuże-
niu ulega też okres zbioru, a masa do zakiszania 
uzyskana z mieszańców typu „stay green” łatwiej 

się zakisza, dzięki wyższej zawartości wody  
w liściach i łodygach. Kiedy zbiór jest wykony-
wany w roku z niedoborem wilgoci, a w okresie 
zbioru kukurydzy na kiszonkę występuje susza, 
to zazwyczaj kolby są źle wykształcone, a o plonie  
i jakości kiszonki decyduje masa wegetatywna. 
W takich warunkach, niezależnie od typu mie-
szańca kukurydzę należy zbierać nie później niż 
w okresie od mleczno-woskwej do woskowej doj-
rzałości ziarna. Tym samym, nie należy dopuścić 
do zaschnięcia łodyg i liści, co będzie prowadziło 
do pogorszenia ich strawność. Równocześnie 
wraz z opóźnianiem terminu zbioru kukurydzy 
rośnie znaczenie dokładności rozdrobnienia, na 
co bezpośredni wpływ ma przede wszystkim stan 
techniczny zespołu rozdrabniającego. Koniecz-
nym staje się również wyposażenie sieczkarni 
zbierającej w aktywny rozdrabniacz ziarna. 

Wysokość koszenia roślin 

W latach bardziej wilgotnych, zbierany 
surowiec może charakteryzować się 

mniejszą od oczekiwanej zawartością suchej 
masy ze względu na większą zawartość wody  
w dolnych częściach łodygi. W takim przypadku 
można zwiększyć wysokość koszenia. Zastoso-
wanie takiego rozwiązania spowoduje wprawdzie 
zmniejszenie ilości zbieranego plonu, ale tym 
sposobem możemy uzyskać lepszy jakościowo 
surowiec. Zwiększaniu wysokości koszenia bę-
dzie równolegle towarzyszył wzrost zawartości 
suchej masy w zbieranym plonie o około 0,8% na 
każde 10 cm podwyższonego ścinania. Wynika 
to z pozostawienia na polu dolnych partii łodyg 
o większej zawartości wody oraz  rosnącego 
udziału kolb w zbieranym surowcu. Zwiększając 
zatem wysokość koszenia o 25 cm w stosunku do 
normalnej (15-20 cm) spowodujemy zmniejszenie 
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plonu świeżej masy o około 12%. Jeżeli wysokość 
ścinania uległa by zwiększeniu o kolejne 25 cm, to 
straty plonu łodyg z liśćmi powiększą się do 21%, 
czyli średnio około 4,2% na każde 10 cm podwyż-
szonego ścinania. W przeliczeniu na suchą masę 
spadki plonów będą wyraźnie mniejsze i przy 
podwyższeniu wysokości zbioru o pierwsze 25 
cm zniżka wyniesie około 6%, a zrezygnowanie z 
kolejnych 25 cm łodygi z liśćmi powiększy stratę 
do 10% plonu ogólnego, czyli około 2% na każ-
de 10 cm podwyższonego ścinania. W związku  
z powyższym, Producent znając bilans paszowy 
w swoim gospodarstwie, sam może zadecydo-
wać, czy chce uzyskać więcej paszy o gorszych 
parametrach żywieniowych, czy też kilka procent 
mniej, ale lepszej jakości. Można też zdecydować 
o zbiorze części surowca z podwyższaniem wyso-
kości ścinania w celu uzyskania paszy o większej 
wartości energetycznej dla najbardziej wydajnych 
grup zwierząt. 

Wyposażenie sieczkarni zbierających

Sieczkarnie zbierające są maszynami  
o szerokim zakresie realizowanych funkcji 

oraz zbudowane z zespołów o nowoczesnej kon-
strukcji, co zapewnia im niezawodność i trwałość.  
W wersji samojezdnej charakteryzują się między 
innymi dużymi mocami zainstalowanych silni-
ków, co zapewnia im dużą wydajność i przydat-
ność do zbioru zielonek w gospodarstwach wiel-
koobszarowych. Duża zwrotność samojezdnych 
sieczkarni zbierających pozwala z powodzeniem 
wykorzystywać je również do zbioru plonów na 
małych powierzchniach. Dlatego toteż są po-
wszechnie eksploatowane w firmach świadczą-
cych usługi dla mniejszych gospodarstw.

Zbieranie kukurydzy w późnych stadiach 
dojrzałości ziarna, zwłaszcza kiedy zawartość 
suchej masy w surowcu przekracza 28-29%, 
wymaga użytkowania sieczkarni zbierających 
nastawionych na teoretyczną długość cięcia od 
4 do 8 mm. W praktyce sieczka będzie nieco 
dłuższa, ale większość odcinków powinna mieć 
długość do 10 mm. Zbyt dokładne rozdrobnienie 
(typu gruba śruta) też nie jest dla przeżuwaczy 
wskazane, ponieważ może pogorszyć pobieranie 
paszy przez zwierzęta. Nastawienie sieczkarni 
zbierających na najmniejsze długości podczas 
opóźnionego zbioru zapewni dobre rozdrobnienie 
łodyg i liści kukurydzy, ale uszkodzeniu ulegnie 

tylko około 70% ziarna. Pozostała część ziarna 
przejdzie przez bęben nożowy z nieuszkodzoną 
okrywą nasienną. W związku z tym, sieczkarnie 
podczas zbioru kukurydzy w późnych stadiach 
dojrzałości (od woskowej do pełnej) powinny 
obowiązkowo być wyposażone w aktywne urzą-
dzenia do rozdrabniania twardego ziarna i łodyg. 
W nowoczesnych samojezdnych sieczkarniach 
funkcję tę spełniają aktywne rozdrabniacze 
walcowe, które zapewniają równomierne roz-
drobnienie wszystkich grubszych części roślin 
– szczególnie kawałków twardych łodyg i dojrza-
łego ziarna. Skuteczność działania rozdrabniaczy 
walcowych można regulować poprzez stopniową 
zmianę odległości między walcami i tym samym 
wpływać na rozdrobnienie ziarna w zależności od 
jego dojrzałości. Parametr ten, może być również 
zmieniany bezstopniowo – regulacja odległości 
między walcami w zakresie np. od 0,5 do 15 mm, 
co ma zapewniać dokładne rozdrobnienie ziarna 
lub przynajmniej jego uszkodzenie niezależnie 
od jego dojrzałości. Różnica prędkości obwodo-
wej ryflowanych walców montowanych seryjnie 
wynosi najczęściej 20% lub 30%. Opcjonalnie 
różnica prędkości walców rozdrabniających może 
wynosić 40 lub nawet 50%. W sieczkarniach 
1, 2 i 3 – rzędowych napędzanych od ciągnika 
dobry efekt uszkodzenia ziarna zapewniają też 
karbowane listwy umieszczane za nożami tną-
cymi i współpracujące z ryflowanymi elemen-
tami obudowy zespołu rozdrabniającego. Takie 
rozwiązania są w tym przypadku wystarczające 
ze względu na mniejszą ilość i cieńszą warstwę 
masy, która jest przerabiana przez sieczkarnię. 
Tak wyposażone maszyny powinny być wykorzy-
stywane do zbioru powszechnie już uprawianego 
typu mieszańców kukurydzy  – „stay green”, 
które najlepiej jest kosić w okresie od początku 
pełnej do pełnej dojrzałości ziarna. 

Długości sieczki powinna być dostosowana 
do dojrzałości roślin

Szybkość podawania sprasowanej zielonki 
do głównego zespołu rozdrabniającego 

decyduje o długości uzyskanej sieczki. Ten cel 
w obecnie produkowanych maszynach może 
być osiągany w różny sposób.  Jednym z rozwią-
zań jest integracja zespołów (układ) wciągania  
z zespołami rozdrabniania i napędu głównego. 
Wówczas przy zmianie liczby obrotów silnika, 
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w równym stopniu zmieniają się obroty bębna 
rozdrabniającego oraz prędkość podawania. Efek-
tem takiego rozwiązania jest zawsze stała długość 
sieczki. Stosowane są również automatyczne 
układy do precyzyjnej kontroli długości cięcia. 
Po ustawieniu innej długości cięcia, następuje 
automatyczna zmiana prędkości obrotowej wal-
ców podających w celu dostosowania prędkości 
podawania względem prędkości obrotowej bębna 
rozdrabniającego. W przypadku wykrycia przez 
układ zmiany prędkości jazdy do przodu, nastę-
pują również automatyczne zmiany w prędkości 
obrotowej walców podających. Podczas zmniej-
szania się prędkości roboczej sieczkarni, pręd-
kość obrotowa walców się zmniejsza, a podczas 
przyspieszania zwiększa się, co zapewnia płynne 
zasilanie zespołu rozdrabniającego i utrzymanie 
stałej długości cięcia. Nie dochodzi wówczas do 
zmniejszenia zasilania zespołu rozdrabniającego 
jak również do zbijania się roślin przed walcami 
zespołu podającego. Współczesne sieczkarnie 
zbierające są wyposażane w czujniki, które po-
zwalają na automatyczną ocenę dojrzałości zbie-
ranych roślin kukurydzy w oparciu o ich barwę 

i w przypadku stwierdzenia różnic, następuje 
dokonanie zmiany podawania roślin, co prowadzi 
do uzyskania innej długości sieczki. Kukurydza 
mniej dojrzała cięta jest na sieczkę dłuższą,  
a bardziej dojrzała na krótszą, co pozwala uzyskać  
bardzo wysoką jakość paszy.

Technologia zbioru kukurydzy na kiszonkę 
o nazwie Shredlage

W Europie jest obecnie wprowadzana 
nowa metoda zbioru kukurydzy na 

kiszonkę, która została opracowana przez ame-
rykańską firmę Shredlage L.L.C. Technologia 
ta jest stosowana w Stanach Zjednoczonych od 
około pięciu lat i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Metoda ta polega na cięciu 
roślin kukurydzy na odcinki od 26,5 do 30 mm, 
ale przy wysokiej zawartości suchej masy w 
roślinach, długości cięcia może być zmniejszona 
do 21 mm. W dalszej kolejności tak pocięta masa 
roślinna trafia na opatentowany rozdrabniacz wal-
cowy o specjalnym profilu. Walce rozdrabniacza 
posiadają zęby, których kształt jest pilasty oraz 
dodatkowo wyfrezowany przeciwbieżny spiralny 
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rowek powodujący wzdłużne przemieszczenie 
się pociętych cząstek roślinnych i ich intensywne 
dodatkowe rozcieranie. Na jednym walcu umiesz-
czonych jest 110 zębów, natomiast na drugim 145. 
Walce rozdrabniacza pracują z 50-procentową 
różnicą prędkości obrotowej, a szczelina między 
nimi wynosi 2 mm. W ten sposób uzyskuje się 
więcej elementów strukturalnych w paszy oraz 
lepsze efekty produkcyjne i zdrowotne zwierząt. 
Dzięki dokładnemu rozgnieceniu ziaren kukury-
dzy i wzdłużnemu rozdzieleniu odcinków roślin-
nych, zwiększeniu ulega powierzchnia sieczki, co 
polepsza fermentację bakteryjną w procesie zaki-
szania. Poprawie ulega również trawienie paszy, 
a w wyniku dokładnego rozdrobnienia wzdłuż-
nego odcinków roślin kukurydzy zwiększa się 
też dostępność skrobi zawartej w paszy podczas 
trawienia w żwaczu zwierzęcia. Wyszczególnione 
powyżej korzyści, przekładają się na większą wy-
dajność w produkcji mleka. W ten sposób przygo-
towana kiszonka z kukurydzy przejmuje też rolę 
pasz strukturalnych jak sianokiszonka, słoma lub 
siano, co pozwala hodowcom na zmniejszenie ich 
udziału w sporządzanych dawkach.

Okryć folią dobrej jakości

Dobre odizolowanie zewnętrznych warstw 
od wpływów atmosferycznych ma de-

cydujące znaczenie dla optymalnego przebiegu 
procesów fermentacyjnych zarówno w warstwach 
wewnętrznych jak i zewnętrznych zakiszanej 
masy, ponieważ o kierunku fermentacji prze-
sądzają pierwsze dni. Stworzenie beztlenowych 
warunków w okresie fermentacji, decyduje także 
o uzyskaniu stabilnej kiszonki. Przestrzeganie 
powyższych wymogów technologicznych stwarza 
od samego początku korzystne warunki do szyb-
kiego rozwoju bakterii kwasu mlekowego. Drob-
noustroje tlenowe, znoszące tylko słabo kwaśne 
środowisko, nie rozwiną się w tych warunkach 
wcale lub tylko śladowo. Wówczas cukier znaj-
dujący się w roślinach będzie wykorzystywany 
prawie całkowicie do fermentacji mlekowej.  Na-
tomiast obecność tlenu w czasie głównej fermen-
tacji prowadzi do zużywania cukru na oddychanie 
tlenowe i wytwarzania niepożądanych produktów, 
których końcowym efektem są:

• zwiększone straty fermentacyjne, zwłaszcza 
w postaci dwutlenku węgla,
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• wzrost temperatury,
• zużycie zapasu cukru niezbędnego do uzy-

skania stabilnej kiszonki.
Dlatego też po zapełnieniu silosu oraz ostatecz-

nym wyrównaniu i ugnieceniu jego powierzchni 
należy przykryć go niezwłocznie folią. Jednak nie 
każda folia nadaje się do właściwego zabezpiecze-
nia zakiszanej masy. Folie zbyt cienkie charak-
teryzują się niską wytrzymałością mechaniczną 
(łatwo je przebić) oraz zbyt dużą przenikalnością 
gazów. Następstwem ich stosowania są większe 
straty podczas kiszenia wynikające z dostępu 
powietrza. Wysokiej jakości kiszonki mogą być 
sporządzone przy zastosowaniu folii do zakisza-
nia o grubości przynajmniej od 0,120 do 0,150 
mm, co zapewnia pełną ochronę zakiszanej masy 
przed dostępem powietrza, promieniami UV oraz 

cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. 
Do okrywania silosów i pryzm z kukurydzy na 
okres zimowo-wiosenny może być stosowana 
folia obustronnie czarna, gdyż nie istnieje w tym 
okresie niebezpieczeństwo nadmiernego prze-
grzania zgromadzonej paszy. Folię po dokład-
nym ułożeniu należy obciążyć zabezpieczając ją 
przed zrywaniem przez wiatr poprzez obsypanie 
cienką warstwą ziemi, mokrej sieczki ze słomy 
lub obłożenie powierzchni zużytymi oponami. 
Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest 
też okrywanie silosu warstwą siatki ochronnej. 
Zapobiega to powstawaniu uszkodzeń przez ptaki 
i inne zwierzęta oraz nie występuje ryzyko gro-
madzenia się wody na górnej powierzchni pryzmy 
przy okrywaniu jej oponami.

dr hab. Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

https://www.agro-nas.com.pl
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SHREDLAGE® – nowa technologia zakiszania 
całych roślin kukurydzy

Kiszonka z całych roślin kukurydzy jest podstawowa paszą objętościową stosowaną w żywieniu 
wysoko wydajnych krów mlecznych i szybko rosnącego bydła opasowego. Dlatego celem każdego 
hodowcy powinno być wyprodukowanie kiszonki o bardzo dobrej jakości, wysokiej wartości 
pokarmowej i chętnie pobieranej przez zwierzęta.

Długość sieczki – ważny czynniki przy 
zakiszaniu kukurydzy

Jednym z czynników wpływających na 
stworzenie warunków beztlenowych  

w zakiszanym materiale jest długość sieczki. 
Im sieczka jest krótsza, tym łatwiej się ubija, 
a tym samym mniej pozostaje wolnych prze-
strzeni między cząstkami, które wypełnione są 
powietrzem. Pozostające powietrze przedłuża 
czas fermentacji, co zwiększa straty składników 
pokarmowych, a dodatkowo stwarza dogodne 
warunki do rozwoju pleśni. 

Długość sieczki musi być taka, aby można 
było ją łatwo ugniatać przy zakiszaniu, a jedno-
cześnie musi ona spełniać wymagania pokarmo-
we bydła. Sieczka powinna zapewniać właściwą, 
gąbczastą strukturę masy w żwaczu, która jest 
niezbędna do penetracji jej przez mikroorga-
nizmy żwaczowe. Przekłada się to na lepsze 
wykorzystanie węglowodanów strukturalnych 
zawartych w kiszonce. Długie cząstki drażnią 
ściany żwacza, co powoduje cofanie się treści 
ze żwacza do pyska i jej przeżuwanie, przez co 
zwiększa się strawność składników kiszonki. 
Dodatkowo w czasie przeżuwania wydziela się 
ślina, która ma właściwości buforujące i zapo-
biega występowaniu kwasicy żwaczowej.

Zielonka z kukurydzy przed zakiszaniem 
powinna być drobno pocięta. Ważne jest by 
wszystkie ziarna były rozdrobnione, gdyż tylko 
wtedy zawarta w nich skrobia będzie rozłożo-
na przez mikroorganizmy bytujące w żwaczu  
i enzymy trawienne zwierzęcia. Nieuszkodzony 

ziarniak przechodzi przez przewód pokarmowy  
i jest wydalany w kale, a zwierzę nie ma moż-
liwości wykorzystania zawartych w nim skład-
ników pokarmowych. Dla wysokowydajnych 
zwierząt nie wystarcza już jedynie naruszenie 
ziarna, co zadowalało nas jeszcze kilka lat temu. 
Obecnie ziarniak aby mógł być wykorzystany 
powinien być zgnieciony. Rozdrobnienia ziarnia-
ka dokonują nie noże sieczkarni, lecz dokładnie 
wyregulowane, sprawne i niestarte walce ma-
szyny do zbioru. Kukurydzę należy więc ciąć na 
sieczkę o długości 8-10 mm, a rozstęp pomiędzy 
walcami powinien wynosić 2-3 mm. 

Im zbierana zielonka z kukurydzy jest starsza 
i bardziej sucha tym sieczkarnię należy ustawiać 
na krótsze cięcie. Stopień rozdrobnienia kuku-
rydzy do zakiszania w zależności od zawartości 
suchej masy przedstawiono w tabeli 1. 

Długość cięcia zbieranej zielonki ma wpływ 
na wydajność sieczkarni i zużycie paliwa. Przy 
długiej sieczce w ciągu dnia można zebrać 
zielonkę z większej powierzchni, przy niższym 
zużyciu paliwa.

Długość sieczki i zawartość suchej masy  
w zakiszanej kukurydzy ma wpływ na gęstość 
wyprodukowanej kiszonki. W zbiornikach 
przejazdowych i pryzmach należy tak ugniatać 
zakiszany materiał, by 1 m3 ważył od 500 do 
800 kg, co odpowiada od 150 do 250 kg suchej 
masy na 1 m3 . W tabeli 2 przedstawiono jak 
kształtuje się gęstość kiszonki (stopień ugnie-
cenia)w zależności od zawartości suchej masy 
i długości sieczki.

Tabela 1. Zależność stopnia rozdrobnienia zielonki z kukurydzy od zawartości suchej masy 
 

Zawartość suchej masy  
w zielonce  

(%) 

Długość sieczki (cm) 

kiszonka dla bydła kiszonka na biogaz 

do 28 do 1,0 0,6-0,9 
28-33 0,6-0,8 0,3-0,5 

powyżej 33 0,6 0,4 
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SHREDLAGE® – kiszonka z całych 
roślin kukurydzy

Na początku XXI wieku w USA opracowa-
ny został nowy sposób produkcji kiszonki 

z kukurydzy. W technologii tej zielonka jest cięta 
na dłuższą sieczkę, a następnie intensywnie kon-
dycjonowana za pomocą walców Corncracker. 
Technologia ta znana jest na świecie pod nazwą 
SHREDLAGE® i chroniona patentami. 

Zbierana w technologii SHREDLAGE® 
zielonka z kukurydzy cięta jest na sieczkę  
o długości 26-30 mm, która następnie kierowana 
jest do szczeliny miedzy specjalnie profilowa-
nymi walcami Corncracker, które obracają się 
z różną prędkością. Różnica obrotów pomiędzy 
dolnym a górnym walcem wynosi 50%. Każdy 
walec Corncracker ma inną ilość zębów, ułożo-
nych pod różnym kątem, co powoduje spiralne 

przesuwanie się sieczki, która jest rozgniatana 
nie tylko w poprzek, lecz i wzdłuż. Umożliwia 
to całkowite rozdrobnienie kolby i roztarcie 
ziarna, a dodatkowo zapewnia bardzo skuteczne 
rozbicie struktury łodygi i liści także w kierunku 
wzdłużnym. Intensywne rozgniatanie materiału 
wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki, co 

umożliwia znacznie lepszą fermentację bakte-
ryjną w trakcie zakiszania, a przede wszystkim 
podczas trawienia w żwaczu krowy. Niestety 
sieczka taka cechuje się większą objętością, co 
ma wpływ na wyższe koszty transportu.

Wykorzystanie kiszonki SHREDLAGE® 
w żywieniu krów mlecznych

W 2016 roku w gospodarstwie wdrożenio-
wym Haus Riswick w Północnej West-

falii przeprowadzono doświadczenie żywieniowe, 
którego celem było porównanie efektów produk-
cyjnych uzyskiwanych przy skarmianiu kiszonki 
z kukurydzy sporządzonej metodą tradycyjną 
i według technologii SHREDLAGE®. Badania 
przeprowadzono na 96 krowach rasy Niemiecki 
Holstein, podzielnych na 4 grupy żywieniowe (A, 
B, C, D) według następującego schematu:

Wyniki doświadczenia żywieniowego przed-
stawiono w tabeli 3. Nie stwierdzono istotnych 
statystycznie różnic w produkcji mleka i w jego 
składzie pomiędzy poszczególnymi grupami 
żywieniowymi. Jedynie w grupie D stwierdzono 
nieznaczne większe pobranie suchej masy, co 
powodowało wyższe pobranie energii. 

 

Tabela 2. Gęstości kiszonki z kukurydzy w zależności od zawartości suchej masy i długości cięcia zbieranej zielonki 
 

Zawartość  
suchej masy  

(%) 

Gęstość kiszonki (kg SM/1 m3) 

długość sieczki (mm) 

5 10 20 29 

27-31 210 194 186 180 
32-35 225 210 205 203 
36-39 235 215 210 208 
40-43 250 232 225 221 

 

 

 

Pasza 
Grupa żywieniowa 

A B C D 

Kiszonka z kukurydzy – sieczka o długości 7 mm (kg SM) 10,5 10,5 – – 
Kiszonka z kukurydzy – sieczka o długości 26 mm  
(technologia Shredlage) (kg SM) – – 10,8 10,8 

Kiszonka z trawy (kg SM) 3,4 3,4 3,4 3,4 
Kiszonka z prasowanych wysłodków buraczanych (kg SM) 2,2 2,2 2,2 2,2 
Pasza treściwa 7,2 7,2 7,2 7,2 
Dodatek energetyczny* 0,3 0,3 0,3 0,3 
Słoma traktowana ługiem (NaOH) (kg SM) – 0,4 – 0,4 

 

* propyloglikol + gliceryna 
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Przeprowadzone na owcach badania strawno-
ściowe tych dawek pokarmowych nie wykazały 
różnic statystycznie istotnych w wykorzystaniu 
przez zwierzęta składników pokarmowych. 

W doświadczeniu żywieniowym przepro-
wadzonym w Stacji Doświadczalnej Grub 
stosowano kiszonkę z całych roślin kukurydzy  
o długości sieczki 7 mm (grupa kontrolna) i 26,5 
mm (grupa SHREDLAGE®). Każda kiszonka 
sporządzona została w silosie przejazdowym. 
Po 9 miesiącach składowania kiszonki, przy-
stąpiono do badań żywieniowych, które trwały  
12 tygodni. Ściana wybieranej kiszonki była dwa 
razy tygodniowo spryskiwana kwasem propio-
nowym w ilości 0,5 l/m2, w celu ograniczenia 
wtórej fermentacji. 

 

Tabela 3. Wydajność mleka i jego parametry w zależności od skarmianej kiszonki z kukurydzy  
 

Wyszczególnienie 
Grupa żywieniowa 

A B C D 

Pobranie suchej masy  (kg/dzień) 23,2a 24,1ab 23,2a 25,0b 
Pobranie energii  (MJ NEL/dzień) 168a 173ab 169a 181b 
Produkcja mleka  (kg/dzień) 38,5 37,7 37,8 38,7 
Zawartość tłuszczu w mleku (%) 3,70 3,73 3,61 3,67 
Produkcja tłuszczu  (kg/dzień) 1,42 1,42 1,38 1,42 
Zawartość białka w mleku (%) 3,26 3,26 3,24 3,25 
Produkcja białka  (kg/dzień) 1,27 1,24 1,24 1,26 
Produkcja mleka FCM  (kg/dzień) 37,2 36,6 36,2 37,0 
Średnia masa krowy  (kg) 651 649 644 654 
Czas przeżuwania  (min/dzień) 544a 623ab 653b 678b 
Wartość pH treści żwacza 5,8 6,2 6,2 6,2 

 

a,b istotność przy P ≤ 0,05 

 W dniu rozpoczęcia badań krowy średnio 
były w 116 dniu laktacji i w trzeciej laktacji.  
W obu grupach żywieniowych stosowano system 
TMR, o następującym składzie:
• kiszonka z kukurydzy – 38,7% suchej masy; 
• kiszonka z traw – 19,3% suchej masy; 
• siano/słoma – 4,3% suchej masy; 
• pasza treściwa – 30,0% suchej masy;
• kiszone ziarno kukurydzy – 7,7% suchej masy.

Zakładano, że krowa pobierze średnio 20,7 
kg suchej, co wystarczy na produkcję 30 kg 
mleka. Przy sztukach o wydajności powyżej 
30 kg dzień stosowano indywidualnie dodatek 
paszy treściwej z automatu paszowego. Wyniki 
doświadczenia żywieniowego przedstawiono  
w tabeli 4. 

Tabela 4. Wyniki doświadczenia żywieniowego przeprowadzonego w Stacji Doświadczalnej Grub 
 

Wyszczególnienie Kontrolna SHREDLAGE® 

Pobranie suchej masy (kg/dzień) 24,4 22,7 
Pobranie suchej masy w kiszonce (kg/dzień) 8,0 7,2 
Pobranie energii (MJ NEL/dzień) 167 157 
Pobranie białka ogólnego (g/dzień) 3 851 3 635 
Produkcja mleka (kg/dzień) 35,9 34,6 
Zawartość tłuszczu w mleku (%) 3,82 3,83 
Zawartość białka w mleku (%) 3,66 3,61 
Produkcja mleka FCM (kg/dzień) 35,7 34,3 
Produkcja tłuszczu (kg/sztukę/dzień) 1,36 1,32 
Produkcja białka (kg/sztukę/dzień) 1,31 1,25 

 



Średnia wydajność mleka FCM  
w grupie kontrolnej była o 1,4 kg wyższa 
niż w grupie SHREDLAGE®. Różnica 
w wydajności pomiędzy grupami była 
mała i statystycznie nieistotna. Również  
w zawartości tłuszczu i białka w mleku 
nie stwierdzono istotnej różnicy. Krowy 
z grupy kontrolnej przeżuwały średnio 
dziennie przez 485, zaś w grupie SHRE-
DLAGE® przez 502 minut. Różnice  
w długości przeżuwania można tłuma-
czyć zmianami w strukturze w kiszonce 
z grupy doświadczalnej. 

Podsumowanie

Przedstawiono problem wykorzy-
stania w żywieniu krów kiszonki 

sporządzonej z całych roślin kukurydzy, 
zbierane metodą konwencjonalną – dłu-
gość sieczki 7 mm i według technologii 
SHREDLAGE® – długość sieczki 26 
mm i kondycjonowanej specjalnie pro-
filowanymi walcami Corncracker. Prze-
prowadzone badania żywieniowe nie 
wykazały istotnego wpływu skarmianej 
kiszonki na produkcję mleka i jego skład. 
Nie stwierdzono różnicy w kwasowości 
treści żwacza. Pewne różnice wystąpiły 
jedynie w długości przeżuwania. 

Autorzy przeprowadzonych badań 
żywieniowych, nie komentują która 
technologia zakiszania całych roślin 
kukurydzy jest lepsza. Dlatego należy 
prowadzić dalsze badania, by dać od-
powiedź na to pytanie. Jednocześnie 
konieczne trzeba zwrócić uwagę na koszt 
produkcji kiszonką metodą konwencjo-
nalną i SHREDLAGE®.

prof. dr hab. Witold Podkówka
dr hab. Zbigniew Podkówka

Uniwersytet Technologiczno- 
Przyrodniczy w Bydgoszczy

Informacja opracowana na podstawie  
artykułu  zamieszczonego w czasopiśmie  
MAIS nr 3/2017  – Niemieckiego Związku 

Producentów Kukurydzy –   DMK

www.oseva.pl


www.saatbau.pl
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Stadium czarnej plamki

Czarna plamka na ziarniaku pojawia się po 
około 60 dniach od rozpoczęcia wiecho-

wania i oznacza osiągnięcie przez niego stadium 
dojrzałości fizjologicznej (omłotowej). Następuje 
zamknięcie kanalików doprowadzających sub-
stancje odżywcze oraz wodę z rośliny do ziarnia-
ka. Po osiągnięciu tego stadium ziarniak już nie 
rośnie, a jego wilgotność oscyluje na poziomie 
30-35%. Najwcześniej czarna plamka pojawia 
się w ziarniakach znajdujących się na czubku 
kolby, a następnie w coraz niżej usytuowanych. 
By trafnie określić to stadium należy odłamać 
ziarniak od osadki, a następnie delikatnie zdjąć 
jego osłonkę. Wówczas powinna się nam ukazać 
czarna warstwa u podstawy ziarniaka. 

Jednak zbiór tak wilgotnego ziarna ma wpływ 
na straty oraz uszkodzenia ziarna powstające 
podczas omłotu. Dlatego ze zbiorem ziarna kuku-
rydzy można poczekać kilka/kilkanaście dni od 
momentu pojawienia się czarnej plamki, gdyż w 
tym stadium dojrzałości ziarniaki oddają wodę, 
a przez to obniża się ich wilgotność. Ważne jest 
aby podczas zbioru zawartość wody w ziarnie 
była jak najniższa.

Warunki pogodowe panujące jesienią maja 
ogromny wpływ na wysokość strat. Gdy będą 
sprzyjające to z każdym dniem wilgotność ziarna 
będzie się zmniejszać. Jednocześnie będzie pogar-
szać się jakość ziarna (porażenie przez fuzarium) 
oraz zwiększy się wyleganie roślin i opadanie 
kolb. Pogorszenie warunków pogodowych może 
znacznie utrudnić zbiór ziarna.

Obserwuje się różnice przy osiąganiu stadium 
dojrzałości do zbioru w zależności od typu ziarna. 
W ziarniakach typu flint dojrzewanie i oddawanie 
wody zachodzi wolniej niż w ziarniakach typu 
dent. Dlatego wilgotność ziarna typu flint jest o 
2 do 3% wyższa niż dent. Na szybkość osiągania 
dojrzałości do zbioru wpływa również grubość 
osadki kolbowej. Im jest ona grubsza tym proces 
ten zachodzi wolniej.

Ziarno kukurydzy najlepiej zakisić
Kukurydza jest najważniejszą rośliną pastewną w naszej strefie klimatycznej. W Polsce 

wyróżnia się dwa zasadnicze kierunki użytkowania kukurydzy na cele paszowe: na kiszonkę  
z całych roślin i na ziarno.

Kiszone ziarno kukurydzy pozwala w bardzo prosty sposób uzupełnić niedobory energii  
w dawce pokarmowej dla wysoko wydajnego bydła. 

Zakiszanie ziarna kukurydzy

W warunkach klimatycznych naszego 
kraju kukurydza jest jedynym zbożem, 

którego ziarno bezpośrednio po zbiorze nie nadaje 
się do przechowywania. Wysoka zawartość wody 
w ziarnie sprzyja rozwojowi bakterii i pleśni, 
co w konsekwencji prowadzi do jego psucia się. 
Aby temu zapobiec konieczne jest natychmiasto-
we konserwowanie ziarna poprzez suszenie lub 
kiszenie. Suszenie ziarna jest drogą technologią  
i często stanowi ponad 50% całkowitych kosztów 
produkcji ziarna. Dlatego zaleca się zakiszać wil-
gotne ziarno kukurydzy, gdyż technologia ta jest 
4 – 5-krotnie tańsza w porównaniu z suszeniem. 
Zebrane ziarno powinno być poddane procesowi 
konserwowania w ciągu 12 godzin od zbioru 
gdy jest ciepła, słoneczna pogoda, a najpóźniej 
w ciągu 24 godzin, gdy na dworze jest chłodniej. 
Najlepiej, gdy ziarno kukurydzy jest zakiszane 
bezpośrednio z kombajnu. 

Technologia zakiszania ziarna kukurydzy 
jest bardzo prosta. Rozdrobnione ziarno należy 
dokładnie ubić i szczelnie okryć, by zabezpieczyć 
przed dostępem powietrza. 

Optymalna wilgotność ziarna

Chcąc zapewnić dobrą fermentację i pra-
widłową pracę gniotowników zawartość 

wody w ziarnie kukurydzy przeznaczonym do 
zakiszania powinna wynosić 25-35%. Zakiszanie 
zbyt wilgotnego ziarna (o wilgotności powyżej 
40%) powoduje intensywny przebieg fermentacji, 
co prowadzi do dużych strat składników pokar-
mowych. Dodatkowo wilgotne ziarno przykleja 
się do walców zgniatających w gniotownikach, 
co obniża ich wydajność, ze względu na częste 
przerwy związane z czyszczeniem walców. 
Natomiast przy zakiszaniu zbyt suchego ziarna  
(o wilgotności poniżej 25%) obserwuje się niedo-
stateczne ugniecenie materiału, wskutek czego 
niemożliwe jest stworzenie warunków beztleno-
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wych, co sprzyja rozwojowi niepożądanej flory 
bakteryjnej i grzybów pleśniowych. 

Dodatki do zakiszania

Ziarno kukurydzy, ze względu na wysoką 
zawartość cukrów prostych i niską po-

jemność buforową, należy do surowców łatwo 
kiszących się. Dlatego wielu hodowców zaki-
szając kukurydzę nie stosuje żadnych dodatków 
kiszonkarskich. Niestety kiszonka z tego surowca 
w trakcie wybierania i skarmiania jest bardzo 
podatna na rozkład tlenowy. Z chwilą dostępu po-
wietrza do kiszonki następuje intensywny rozwój 
drożdży i pleśni, co powoduje wzrost temperatury 
i pogorszenie jakości kiszonki. Aby zapobiec temu 
niekorzystnemu zjawisku konieczny jest dodatek 
konserwanta w trakcie produkcji kiszonki.

Mechanizm działania dodatków kiszonkar-
skich polega na szybkim obniżeniu pH zakiszane-
go materiału, co zapewnia optymalne środowisko 
dla bakterii kwasu mlekowego, a jednocześnie 
hamuje rozwój drożdży i pleśni. Przy zakiszaniu 
wilgotnego ziarna kukurydzy z powodzeniem 
mogą być stosowane dodatki bakteryjne. Na-
leży wybierać takie, które skutecznie działają 
w niskich temperaturach, ponieważ produkcja 
kiszonek z kukurydzy odbywa się często przy 
temperaturze poniżej 100C. Dodatki powinny 
również oprócz bakterii produkujących kwas 
mlekowy zawierać także inne szczepy bakterii np. 
te produkujące kwas propionowy. Kwasy octowy 
i propionowy skuteczniej niż kwas mlekowy 
hamują rozwój drożdży i grzybów pleśniowych, 
wpływając na wzrost trwałości oraz stabilności 
tlenowej kiszonek. Podstawowym warunkiem 
prawidłowego działania dodatków kiszonkowych 
jest zastosowanie odpowiedniej dawki preparatu 
oraz równomierne rozprowadzenie go w zakisza-
nym surowcu.

Stosowanie dodatków wiąże się jednak  
z kosztami, dlatego aby je ograniczyć można 
rekomendować dwie kiszonki: bez dodatków na 
okres zimowy, a z dodatkiem na okres letni. 

Zastosowanie do zakiszania wilgotnego ziarna 
kukurydzy dodatków bakteryjnych pozwala na 
wyprodukowanie kiszonki o bardzo dobrej ja-
kości, trwałej tlenowo i chętnie pobieranej przez 
zwierzęta. Równocześnie dodatki te są bezpieczne 
dla środowiska. 

Przygotowanie ziarna do zakiszania

Nie należy zakiszać całego ziarna, gdyż 
wtedy procesy fermentacji przebiegają 

wolno, a powietrze zgromadzone pomiędzy ziar-
niakami sprzyja rozwojowi pleśni. Ziarno przed 
zakiszeniem powinno być rozdrobnione (gniecio-
ne lub śrutowane), gdyż ułatwia to dokładne jego 
ubicie i zapewnia dostęp bakterii do zakiszanego 
surowca, gwarantując prawidłowy przebieg fer-
mentacji. Powinno przyjąć się zasadę, że wraz ze 
wzrostem wilgotności ziarna rozmiar zakiszanych 
cząstek powinien być większy. Ziarno dla trzody 
chlewnej śrutujemy, gdyż ułatwia to trawienie 
składników pokarmowych. Natomiast dla bydła 
zaleca się gniecenie, bo ziarno jest wtedy wolniej 
rozkładane w żwaczu, co powoduje, że duża 
część skrobi dostaje się do jelita cienkiego i tam 
zostaje strawiona. Przyczynia się to do lepszego 
wykorzystania energii przez zwierzęta. 

Skarmianie kiszonego wilgotnego ziarna 
kukurydzy

Po 4 tygodniach kiszenia ziarno kukurydzy 
można przeznaczyć do skarmiania. Posia-

da przyjemny, aromatyczny zapach, przez co jest 
chętnie zjadana przez zwierzęta. 

W dawce pokarmowej dla krów mlecznych  
i bydła opasowego może znajdować się do 8 kg 
kiszonego ziarna kukurydzy. Kiszonka ta powin-
na mieć zastosowanie przede wszystkim w diecie 
krów przed wycieleniem oraz dwóch pierwszych 
fazach laktacji. Ograniczamy ryzyko wystąpie-
nia zaburzeń metabolicznych, głównie ketozy, 
wywoływanej przez zaburzenia w metabolizmie 
energetycznym. Nie należy jednak podawać tej 
paszy pod koniec laktacji i krowom zasuszo-
nym, gdyż grozi to nadmiernym otłuszczeniem 
zwierząt i wszystkimi konsekwencjami z tego 
wynikającymi. 

dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
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Tegoroczna wiosna 
nie była zbyt łaskawa 
dla rolników i po dość 

mroźnej zimie wiosenne 
prace polowe rozpoczęły się 

ze znacznym opóźnieniem, często przy dużym 
uwilgotnieniu gleby. Taki stan rzeczy spowodował 
znaczne spiętrzenie prac polowych, jak również 
pogorszenie jakości wykonanych upraw przed-
siewnych. Nadmienić należy, że jesień 2017 r. 
była bardzo wilgotna i nie pozwoliła w wielu 
wypadkach na wykonanie upraw jesiennych. 
Szacuje się, że około 4% powierzchni kukurydzy 
ziarnowej z siewu 2017 roku zostało zebranych 
dopiero w pierwszym kwartale roku 2018. Przy-
toczone zdarzenia atmosferyczne spowodowały 
opóźnienia w zasiewach wiosennych i dotknęły 
wielu plantatorów kukurydzy praktycznie na 
terenie całego kraju. Zbyt duża wilgotność gleby 
w czasie wykonywania upraw wiosennych pogor-
szyła ich jakość. Zjawisko to można obserwować 
na wielu polach z kukurydzą w formie nie wy-
równanych roślin. Przyczyną braku wyrównania 
roślin na polu może być też lansowane w ostatnim 
czasie stosowanie do siewu mieszanek odmian 
kukurydzy, podobnie jak ma to miejsce w innych 
uprawach – jęczmieniu jarym i czasami rzepaku. 
W przypadku kukurydzy stosując do wysiewu 
mieszanki odmian, bardzo ważnym elementem 
jest dobór odpowiedniej (takiej samej klasy 
wczesności) najlepiej odmian jednej firmy, po-
nieważ zdarza się, że klasy określane liczbą FAO 
i podawane przy odmianach – choć równe – w 
rzeczywistości mogą się znacznie różnić między 
sobą a w konsekwencji dojrzewanie na polu też 
będzie mocno zróżnicowane. 

Późniejszy okres wiosenny zwłaszcza maj, to 
okres wysokich temperatur i wielotygodniowej 
suszy, który szczególnie był dotkliwy dla upraw 
prowadzonych na glebach lekkich. Kukurydza 
jako roślina o stosunkowo małym zapotrzebowa-
niu na wodę w początkowym stadium rozwoju, 
czas ten przetrwała stosunkowo bez większych 
strat. Jednak ten okres wysokich temperatur 
spowodował znaczne przyspieszenie w rozwoju 
roślin. Rzadko bywają lata aby w miesiącu czerw-

cu spora ilość plantacji kukurydzy wykształciła 
wiechy i rozpoczęła pylenie. Spotyka się także 
plantacje mieszańców wczesnych wyrzucających 
znamiona. Taka sytuacja może zapowiadać dobre 
plony ziarna jak i dobre zbiory wysokoenergetycz-
nej kiszonki o ile ilość opadów będzie na dosta-
tecznym poziomie, (kukurydza w fazie rozwoju 
wiech i znamion ma największe zapotrzebowanie 
na wodę) jednak jak przewidują prognozy długo-
terminowe ilość opadów w lipcu będzie znacznie 
poniżej średniej wieloletniej.

W miesiącu marcu jak co roku obradowało ko-
lejne walne zebranie Związku na którym podsu-
mowano realizację zadań roku 2017 i nakreślono 
zadania do realizacji na 2018 r. Głównymi zada-
niami na bieżący rok do realizacji to kontynuacja 
doświadczeń odmianowych z kukurydzą na zbiór 
ziarna i kiszonki. Na bieżący rok Firmy hodow-
lano-nasienne zgłosiły do badań prowadzonych 
w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego 131 odmian na zbiór ziarna oraz 63 
odmiany na kiszonkę i biogaz. W tych badaniach 
porównawczych biorą udział odmiany z rejestru 
krajowego jak również odmiany zarejestrowane 
przynajmniej w jednym z krajów UE. Doświad-
czenia te organizowane są przez PZPK od 1998 
roku chociaż jeszcze wtedy nie nazwane PDO, 
przy bliskiej współpracy i pod nadzorem mery-
torycznym COBORU i prowadzone w przewa-
żającej większości w Stacjach Doświadczalnych 
Oceny Odmian. 

Ze względu na duże zróżnicowanie w skali 
wczesności i kierunku użytkowania odmian ku-
kurydzy rezultaty tych badań mają niebagatelne 
znaczenie we właściwym doborze odmian do 
uprawy. Decyzja wyboru odmiany kukurydzy 
do uprawy w Polsce winna być podejmowana 
przez rolników po uprzednim zapoznaniu się  
z jej charakterystyką i rezultatami osiągany-
mi w doświadczeniach PDO prowadzonymi  
w kraju. Takie informacje rolnicy mogą uzyskać  
w publikacjach Związku, COBORU oraz z prasy 
rolniczej. 

W dniach 14-15 czerwca br. pod nadzorem 
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych w Słupi Wielkiej wspólnie uczestnicy 
i organizatorzy Porejestrowego Doświadczal-
nictwa Odmianowego dokonali podsumowania 
osiągnięć jakie uzyskano w ostatnich 20 latach. 
Stwierdzono m.in., że PDO jest unikatowym 
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systemem doświadczalnictwa polowego w krajach 
Unii Europejskiej, obejmującym swym zakresem 
nie tylko doświadczenia odmianowe, ale rów-
nież odmianowo-agrotechniczne i inne ważne  
z punktu widzenia praktyki rolniczej. Działanie 
to ma umocowanie prawne w ustawach sejmu RP 
i jest to ewenement wśród krajów Europy. Reali-
zowanym programem badań PDO kierują zespoły 
wojewódzkie pod nadzorem zespołu krajowego 
powoływanego przez dyrektora COBORU. Ze-
społy wojewódzkie są również odpowiedzialne 
za tworzenie dla poszczególnych gatunków ro-
ślin Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy 
dla danego województwa. Na potwierdzenie 
wielkości zadań prowadzonych w ramach PDO 
w sezonie 2016/2017 zostało założonych łącznie 
977 doświadczeń z tego: z roślinami zbożowymi 
– 458, z ziemniakiem – 151, z burakiem cukro-
wym – 15, z kukurydzą ziarnową – 132, roślinami 
bobowatymi – 130 i roślinami oleistymi – 55. 
Na podstawie tych doświadczeń opracowywano 
dla poszczególnych województw Listy Odmian 
Zalecanych (LZO), za które odpowiedzialni są 
dyrektorzy Stacji SDOO. Listy takie są ogłaszane 
dla zbóż, rzepaku, ziemniaka, roślin bobowatych 
a od dwóch lat – także dla odmian kukurydzy. 

Na bieżący rok przyjęto do programu działa-
nia Związku organizację imprez polowych pod 
wspólnym hasłem „Dzień Kukurydzy”. (Warto 
przypomnieć, że pierwsze dni pola w Polsce 

organizowane przez Związek pod hasłem Dnia 
Kukurydzy odbyły się już w 1986 roku).

Na rok bieżący Związek zaprasza do następu-
jących miejscowości: 
► 07 września do ZD IUNG Osiny woj. lubel-

skie, 
► 09 września do PODR Szepietowo woj. pod-

laskie, 
► 14 września do SDOO Słupia Wielka woj. 

wielkopolskie.
Z innych aktualnych wydarzeń zaplanowano 

na dzień 22 sierpnia br. dla przedstawicieli firm 
hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych szkole-
nie z praktycznego tematu „Biologia, występo-
wanie i identyfikacja najważniejszych chorób 
i szkodników w uprawie kukurydzy”. Prowa-
dzącym szkolenie w całości (część teoretyczna i 
praktyczna) będzie Pan prof. dr hab. Paweł Bereś, 
a szkolenie z części teoretycznej odbędzie się w 
COBORU a z części praktycznej – na kolekcji od-
mian i doświadczeniach prowadzonych w SDOO 
Słupia Wielka.

Pod patronatem Związku w dniu 4 września 
br. w Zakładzie w Kobierzycach Małopolskiej 
Hodowli Roślin otwarty zostanie kolejny Labi-
rynt kukurydziany promujący tę roślinę nie tylko 
wśród rolników ale także wśród konsumentów.

Eugeniusz Piątek
Dyrektor

Biura PZPK

Przypominamy, że na naszej stronie internetowej www.kukurydza.info.pl  
w zakładce „Kontakt” umieszczona jest DEKLARACJA przystąpienia do PZPK. 

Do wyboru są dwie wersje deklaracji: tradycyjna – do wydrukowania, wypeł-
nienia ręcznego i odesłania pocztą oraz elektroniczna, on-line, gdzie podająć 
swoje dane można bezpośrednio zgłosić akces do Związku.

   Serdecznie zapraszamy do członkowstwa w PZPK
      Rada Związku
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