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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 (OWT). Za odmianę o zadowalającej war-
tości gospodarczej uważa się odmianę, która w porównaniu do odmian wpisanych do krajowego 
rejestru, na całym terytorium Polski lub w niektórych jej regionach, ma takie właściwości, które 
powodują poprawę wartości gospodarczej w uprawie oraz w przerobie i użytkowaniu roślin lub 
wyrobów z nich wytworzonych, przy czym dopuszcza się, aby pojedyncze, niekorzystne właściwo-
ści odmiany, w porównaniu do odmian wpisanych do krajowego rejestru, były zrekompensowane 
innymi korzystnymi właściwościami.

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

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu zbliżonego do dent. Plon ziarna bardzo 
duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor 
roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Ro-
śliny średniej wysokości, o średniej odporności 
na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i 
kolb średnia, na  głownię łodyg i głownię kolb 
– średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

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

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębo-
kształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna 
w masie kolby średni. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej 
wysokości, o średniej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i kolb dość duża, 
na głownię łodyg dość mała, na głownię kolb  
dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

Obecnie Krajowy rejestr liczy 195 odmian kukurydzy (48 krajowych i 147 zagranicznych). 
Wobec ponad 5 tysięcy odmian tego gatunku w CCA, nasza lista nie jest zbyt długa. Warto 

zaznaczyć, że każdego roku z Krajowego rejestru ubywają odmiany z powodu upłynięcia ich 10 
letniego i nie przedłużonego wpisu, lub utraty znaczenia gospodarczego i wycofania z rejestru przez 
samych właścicieli odmian. Pożądany jest więc coroczny dopływ nowych odmian. Hodowca lub jego 
reprezentant, zgłaszając odmianę do doświadczeń, deklaruje jej przyszłą przydatność do uprawy na 
ziarno, kiszonkę lub oba kierunki użytkowania. Pod tym też względem odmiana jest sprawdzana w 
doświadczeniach, w jednej z trzech grup wczesności: wczesnej, średniowczesnej lub średniopóźnej.

W doświadczeniach odmianowych lat 2017-2018 wystarczającą plenność i wczesność uzasadniającą 
zarejestrowanie wykazały 23 nowe odmiany. Wśród nich 14 to odmiany ziarnowe, 9 kiszonkowych. 

Poniżej zamieszczono charakterystyki nowych odmian. Uszeregowano je alfabetycznie według 
kierunków użytkowania i grup wczesności, w których były oceniane przed zarejestrowaniem. Litery 
SC i TC oznaczają odmiany mieszańcowe odpowiednio dwuliniowe (pojedyncze) i trójliniowe.  

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

Nowe odmiany kukurydzy –   
2019 rok

UŻYTKOWANIE NA ZIARNO 

Grupa wczesna



52(55) 19 KUKURYDZA

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

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębo-
kształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział 
ziarna w masie kolby mniejszy. Wigor roślin w 
początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość 
wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i kolb dość duża, 
na głownię  kolb – dość duża, na głownię łodyg 
– mniejsza; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

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

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu flint. Plon ziarna bardzo duży do bardzo 
dużego. Udział ziarna w masie kolby średni 
. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny średniej wysokości, o przecietnej 
odporności na wyleganie. Odporność na fuzario-
zę łodyg dość duża, na fuzariozę kolb średnia, 
na głownię łodyg dość duża, na głownię kolb 
średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

RGT Colectixx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. 
Udział ziarna w masie kolb większy. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny 
średniej wysokości, o średniej odporności na 
wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg więk-
sza, na fuzariozę kolb  i głownie – średnia, na 
omacnicę prosowiankę – średnia. 

RGT Irenoxx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 

do uprawy na ziarno, wczesność na pograniczu 
grup wczesnej i średniowczesnej, FAO 230-240.  
Ziarno typu zbliżonego do dent.

Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie 
kolb większy. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o 
średniej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg dość dużą, na fuzariozę kolb 
– średnia, na głownię łodyg i kolb – dość duża; 
na omacnicę prosowiankę – średnia. 

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

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 200. Ziarno 
typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębo-
kształtnym. Plon ziarna  mniejszy. Udział ziarna 
w masie kolby średni. Wigor roślin w początko-
wej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie, o 
dość dobrej odporności na wyleganie. Odporność 
na fuzariozę łodyg i kolb dość duża, na głownię 
kolb – średnia, na głownię łodyg – dość duża; 
na omacnicę prosowiankę średnia. 

Grupa średniowczesna

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

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i 
zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna 
w masie kolby średni. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej 
wysokości, o średniej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i kolb –średnia, 
na głownie kukurydzy – średnia; na omacnicę 
prosowiankę – średnia. 

Kidemos (KWS)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 

do  uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 
250. Ziarno typu dent. Plon ziarna bardzo duży. 
Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny 
niższe o średniej odporności na wyleganie. Od-
porność na fuzariozę łodyg oraz głownie łodyg 
i kolb dość duża, na fuzariozę kolb – średnia; na 
omacnicę prosowiankę – średnia. 

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

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu zbliżonego do flint. 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 fuzariozę łodyg dość duża, na 
fuzariozę kolb średnia, na głownię kolb i łodyg 
– średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 
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Vitalico (KWS)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ziarna 
bardzo duży. Udział ziarna w masie kolby śred-
ni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odpor-
ności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 
łodyg dość dużą, na fuzariozę kolb średnia, na 
głownię łodyg i kolb dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – mniejsza. 

Grupa średniopóźna

Farmumba (FarmSaat)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 

do  uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i 
zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna 
w masie kolb średni. Wigor roślin w początko-
wej fazie wegetacji dość dobry. Rośliny średniej 
wysokości o średniej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg dość duża, na fu-
zariozę kolb oraz głownie – średnia; na omacnicę 
prosowiankę – średnia. 

Hardware (FarmSaat)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 

do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i 
zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna 
w masie kolb mniejszy. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej 
wysokości, o średniej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz głow-
nie średnia; na omacnicę prosowiankę – średnia. 

RGT Himalayaxx (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 

do uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 280. 
Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Udział ziarna 
w masie kolb większy. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej 
wysokości, o średniej odporności na wyleganie. 
Odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz głow-
nię łodyg średnia, na głownię kolb – dość duża; 
na omacnicę prosowiankę – średnia.

UŻYTKOWANIE NA KISZONKĘ 
Grupa wczesna

Astardo (Saatbau Linz)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Ziarno 
typu zbliżonego do flint. Plon ogólny suchej 
masy duży, plon świeżej masy duży. Strawność 
dobra do bardzo dobrej. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji średni. Rośliny niższe. 
Odporność na głownię kukurydzy na kolbach 
dość dużą, na łodygach  – średnia. 

RGT Oxxford (RAGT)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 
do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 220. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i 
zębokształtnym. Plon ogólny suchej masy duży, 
plon świeżej masy średni. Strawność dobra. 
Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność 
na głownię kukurydzy na kolbach średnia, na 
łodygach  dość duża. 

Grupa średniowczesna

ES Bond (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i 
zębokształtnym. Plon ogólny suchej masy bardzo 
duży, plon świeżej masy duży. Strawność zła 
do średniej. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odporność 
na głownię kukurydzy na kolbach mniejsza, na 
łodygach średnia. 

ES Joker (Euralis)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 240. 
Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny su-
chej masy duży, plon świeżej masy duży. Straw-
ność średnia. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. 
Odporność na głownię kukurydzy na kolbach 
poniżej średniej, na głownię łodyg średnia.
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SM Boryna (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. 
Ziarno typu zbliżonego do dent. Plon ogólny su-
chej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. 
Strawność dobra. Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. 
Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i 
łodygach średnia.

SM Podole (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i 
zębokształtnym. Plon ogólny suchej masy duży, 
plon świeżej masy duży. Strawność dobra do 
bardzo dobrej. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. 
Odporność na głownię kukurydzy na kolbach i 
łodygach średnia.

mgr inż. Karolina Piecuch
Centralny Ośrodek Badania  
Odmian Roślin Uprawnych 

 Słupia Wielka

Grupa średniopóźna

Codizouk (Caussade)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260. 
Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ogólny 
suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo 
duży. Strawność zła do średniej. Wigor roślin w 
początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość 
wysokie. Odporność na głownię kukurydzy na 
kolbach większa, a na łodygach mniejsza.

Franceen (Limagrain)
Odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 260. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym 
i zębokształtnym. Plon ogólny suchej masy 
duży, plon świeżej masy duży. Strawność zła 
do średniej. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Rośliny niższe. Odporność 
na głownię kukurydzy na kolbach średnia, a na 
łodygach większa.

SM Piast (HR Smolice)
Odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do 
uprawy na kiszonkę, średniopóźna, FAO 280. 
Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i 
zębokształtnym. Plon ogólny suchej masy bardzo 
duży, plon świeżej masy bardzo duży. Strawność 
zła. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 
średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na 
głownię kukurydzy na kolbach i łodygach duża.
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Zmiany klimatu i ich potencjalny wpływ  
na agrofagi kukurydzy?

Zmiany klimatu są faktem. Narastają już od kilkunastu lat, ale w ostatnim czasie przybrały 
na sile zwłaszcza pod kątem wzrostu temperatur przy jednoczesnym ograniczeniu ilości opadów 
deszczu. Polska wysycha i widać to na każdym kroku i niemal w każdym województwie, przy 
czym najgorsza sytuacja jest w pasie środkowym. Prognozy klimatologów nie są optymistyczne. 
Przewiduje się dalszy wzrost temperatur, pogłębianie deficytu wodnego, a jednocześnie pojaw 
ekstremalnych zjawisk pogodowych typu gradobicia, trąby powietrzne, nawałnice itd. Zmiany 
klimatu najbardziej odczuwają rolnicy i ogrodnicy, a więc osoby, których praca jest niemal  
w pełni uzależniona od pogody. 

Obserwowane zmiany klimatyczne mają 
i będą mieć coraz większy wpływ na 

prowadzoną produkcję roślinną i zwierzęcą. 
Dla żartów powiada się często, że nadejdą dla 
Polski dobre czasy, gdy wzorem krajów cieplej-
szych wszędzie będą winnice oraz sady man-
darynkowo-pomarańczowe, ale jest to raczej 
żart przez łzy, gdyż kto śledzi rozwój sytuacji 
choćby w Hiszpanii, Francji, we Włoszech czy 
też Portugalii ten widzi, że nie do końca tak 
jest kolorowo. Podobnie mówi się o kukurydzy, 
która w warunkach wzrostu temperatur ma się 
mieć coraz lepiej. Może i tak by było, gdyby za 
wzrostem temperatur podążały opady deszczu, 
a tu jest na odwrót. Rośnie temperatura i spada 
ilość opadów, w tym zmienia się ich rozkład 
w trakcie sezonu wegetacyjnego. Bez wody 
trudno cokolwiek uprawiać, a o nią jest coraz 
trudniej, w tym jej pokłady gruntowe obniżają 
się w większości krajów Europy. 

Zmiany termiczne i wilgotnościowe jakie 
już są obserwowane i które będą mieć miejsce 
w nadchodzących latach mają wpływ na samą 
kukurydzę i jej rozwój, ale także i na organi-
zmy występujące w uprawie, w tym chwasty, 
choroby i szkodniki. Będą sprzyjać zwłaszcza 
gatunkom preferującym wyższe temperatury, 
mającym większą tolerancję na niedobory 
wody. Wiadomym jest, że gdy w okresie 
wiosennym wystąpi susza lub ochłodzenie to  
w takich warunkach lepiej sobie radzi naturalna 
roślinność obecna na stanowisku tj. chwasty. 
Z chwilą coraz poważniejszych zmian klima-
tycznych pojawia się zatem ryzyko, że znacze-
nie gospodarcze tej grupy agrofagów jeszcze 
bardziej wzrośnie, ale zwłaszcza gatunków 
ciepłolubnych. Zapewne pojawią się zmiany  
w ich składzie gatunkowym, terminach zakwi-

tania, być może w liczbie rozwijanych pokoleń 
w roku, ale także i ilości wydawanych nasion  
i ich żywotności w glebie, na co duży wpływ ma 
pogoda i sama kondycja chwastów rosnących  
w nowych warunkach. Trudno wymieniać kon-
kretne gatunki jakie mogą zagrażać roślinom w 
dobie pogłębiających się zmian klimatu, gdyż 
wiadomo jest, że na pojaw chwastów i ich skład 
gatunkowy duży wpływ ma zasobność glebo-
wego banku nasion, ale także i sama gleba,  
w tym otoczenie. 

W dobie zmian klimatu istotnie wzrasta ry-
zyko, że część znanych gatunków szkodników 
nieco zmieni (zaadaptuje się) swoją biologię  
i może to pójść w różnych kierunkach. Niektóre 
mogą wcześniej się pojawiać i później schodzić 
z pola. Inne mogą z kolei rozwiać dodatkowe 

Fot. 1. Rolnica (fot. P. Bereś)
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pokolenie lub nawet pokolenia. Jest także 
wysoce prawdopodobne, że pojawią się nowe 
zagrożenia, zarówno ze strony krajowych fitofa-
gów, jak również gatunków występujących poza 
granicami Polski. Już obecnie można wskazać 
na kilka szkodników, które będą zapewne wy-
zwaniem przy dalszym ocieplaniu się klimatu. 
Są to m.in. omacnica prosowianka, stonka 
kukurydziana, rolnice, mszyce, piętnówki, 
słonecznica orężówka, przędziorek chmie-
lowiec. Dwa pierwsze gatunki już pokazały w 
latach 2018-2019, że ocieplanie się klimatu im 
wyjątkowo sprzyja. Przykładowo od dwóch lat 
omacnica prosowianka i stonka kukurydziana 
(chrząszcze) rekordowo wcześnie zaczynają się 
pojawiać na polach kukurydzy. Omacnica na 
południu Polski nalatywała w tym czasie na 
pola już od 1 lub 3 czerwca, co nie było dotych-
czas notowane. Od razu warto dodać, że choćby 
w 2005 roku owad nalatywał na rośliny w tej 
części kraju zwykle w trzeciej dekadzie czerw-

ca, a niekiedy dopiero w pierwszych dniach 
lipca (w lata chłodne). W przypadku stonki, 
która w Polsce występuje od 2005 roku zmiany 
w terminach pojawu są jeszcze bardziej spekta-
kularne i potwierdzają to co nauka wie, że jest 
to owad szybko adoptujący się do środowiska. 
Wystarczy sięgnąć do publikacji naukowych 
informujących o biologii tego gatunku w kraju 
sprzed 10 lat, aby się dowiedzieć, że chrząszcze 
nalatywały w tamtym czasie na rośliny wpierw 
od sierpnia, potem od końca lub połowy lipca, 
a w ostatnich dwóch latach pobiły rekord wcze-
sności nalotu – są obecne na roślinach już od 
trzeciej dekady czerwca, a więc jest to termin 
podobny do tego jaki jest choćby na Węgrzech. 
Tutaj trzeba także dodać, że o ile dotychczas to 
omacnica prosowianka towarzyszyła roślinom 
aż do zbioru plonu, tak rok 2018 już pokazał, 
że i stonka nie chce być gorsza – w suchym 
2018 roku, chrząszcze stonki kukurydzianej 
latały nawet po zbiorze kukurydzy aż do po-

Fot. 2. Omacnica prosowianka (fot. P. Bereś) Fot. 3. Stonka kukurydziana (fot. P. Bereś)
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łowy listopada i w tym czasie żywiły się m.in. 
pyłkiem nawłoci, ale przez cały ten czas samice 
składały jaja.

Coraz ważniejszym zagadnieniem jest to, jak 
w warunkach zmian klimatu będzie wyglądała 
liczba pokoleń rozwijanych przez szkodniki. Od 
razu trzeba jednak nadmienić, że nie należy się 
spodziewać że nagle organizm zawsze jedno-
pokoleniowy zacznie wydawać nowe pokolenia 
z chwilą wzrostu temperatur – to nie działa 
w ten sposób. Tutaj w grę wchodzi genetyka, 
pojawianie się nowych ekotypów, czasem tylko 
lokalne, co jest procesem rozłożonym w czasie. 
W Polsce problem dodatkowych pokoleń bę-
dzie głównie dotyczył omacnicy prosowianki, 
która jak wiadomo ma na świecie rasy, które 
mogą wydawać od 2 do kilku pokoleń w ciągu 
roku. W naszym kraju raczej prawdopodobny 
jest pojaw rasy dwupokoleniowej, która jest 
już w południowych Niemczech i tam wy-
parła rasę jednopokoleniową. Czy tak będzie  

i u nas? – sporadycznie pojawiają się we wrze-
śniu i październiku motyle, jaja i młode gąsie-
nice omacnicy, ale czy jest to rasa bivoltine?,  
nie da się tego potwierdzić bez badań genetycz-
nych. W przypadku innych gatunków fitofagów 
dodatkowa liczba pokoleń może raczej dotyczyć 
mszyc, przędziorka, wciornastków, słonecznicy 
orężówki itp. Pewne gatunki rozwijające obec-
nie dwa pokolenia w ciągu roku np. niektóre 
rolnice czy piętnówki, zmieniki, zwójkówki 
mogą np. zróżnicować swoją liczebność w po-
szczególnych generacjach i tak: gdy dotychczas 
bardziej liczne było pierwsze pokolenie, możli-
we że i drugie będzie podobne, bądź to drugie 
zwiększy się. Scenariuszy może być też kilka. 

W odniesieniu do chorób kukurydzy za-
pewne obecnie występujące nadal będą się 
pojawiały, lecz znaczenie niektórych z nich się 
zmieni. Już widać, że w okresach suszy, gdy 
rośliny są uszkodzone przez brak wody, silne 
promieniowanie słoneczne (poparzenia tkanek 

Fot. 5. Głownia guzowata (fot. P. Bereś)Fot. 4. Mszyce (fot. P. Bereś)
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o obniżonym turgorze), grad lub wichury, 
wówczas zaczyna rosnąć znaczenie głowni 
guzowatej kukurydzy. Zapewne ta choroba 
będzie coraz częściej stwierdzana. Wzrost tem-
peratur w połączeniu z okresowymi opadami 
deszczu w pełni okresu wegetacji roślin lub 
na niedługo przed zbiorami może zwiększać 
zagrożenie ze strony fuzarioz, które już teraz 
są poważnym wyzwaniem. Wzrastać może 
znaczenie żółtej plamistości liści, ale także 
i rdzy kukurydzy, które preferują wyższe 
temperatury. Czy pojawią się w Polsce nowe 
choroby kukurydzy? Wszystko jest możliwe. 
Obok możliwości pojawu chorób bakteryjnych 
i wirusowych jakie są już w Polsce lokalnie 
stwierdzane być może nowe patogeny grzybo-
we zaczną się uaktywniać. Przykładowo we 
Francji funkcjonują choćby takie choroby jak 
rizoktonioza korzeni kukurydzy (Rizoctonia 
solani – znany grzyb w Polsce), dwa rodzaje 
helmintozporioz (wrzecionowata wywoływana 
przez grzyb Setosphaera turcica oraz plamista 
wywoływana przez grzyb Cochiobolus carbo- Fot. 7. Żółta plamistość liści (fot. P. Bereś)

Fot. 8. Rdza kukurydzy (fot. P. Bereś)Fot. 6. Fuzarioza kolb (fot. P. Bereś)
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num), czy też antraknoza kukurydzy powodo-
wana przez grzyb Colletotrichum graminicola. 
Nie można zatem wykluczyć, że coraz więcej 
patogenów będzie się pojawiało na kukurydzy 
w Polsce, tym bardziej, gdy czynniki pogodowe 
typu grad będą mechanicznie uszkadzały rośli-
ny pozwalając mikroorganizmom na dowolne 
wnikanie do tkanek pozbawionych naturalnych 
mechanizmów obronnych w postaci włosków, 
wosku, ściany komórkowej itd.

Osobną kwestią ale także mocno powiązaną 
ze zmianami klimatu będzie i to czy nauka 
rolnicza/ogrodnicza będzie w stanie szybko 
zaktualizować bądź opracować nowe zalecenia 
ochrony roślin? Sama ochrona roślin stoi przed 
poważnymi wyzwaniami. Pojaw nowych gatun-
ków (w tym kwarantannowych bądź inwazyj-
nych migrujących/zawlekanych z cieplejszych 
regionów) lub wzrost znaczenia poznanych ale 
dotychczas marginalnych, zmiany legislacyjne 
regulujące kwestie zwalczania organizmów 
szkodliwych, wycofywanie kolejnych substancji 
czynnych z rynku, pojaw środków zafałszowa-
nych, troska o bioróżnorodność i organizmy 

zapylające, ale także choćby rosnące zagro-
żenie ze strony uodparniania się organizmów 
na środki ochrony roślin. Przy uszczuplonych 
programach ochrony roślin i nieprzewidywal-
nej pogodzie mogą pojawić się np. problemy 
ze skutecznością zabiegów doglebowych (np. 
herbicydy doglebowe), ze środkami skutecz-
nymi w temperaturze do 20oC, rotacją środków 
 z różnych grup chemicznych itd. Rozwija się co 
prawda rynek biopreparatów, ale w przypadku 
kukurydzy na ten moment obejmuje zwalczanie 
jedynie kilku gatunków w Europie, a w Polsce 
głównie omacnicy prosowianki. Wyzwań zatem 
już jest dużo, a będzie jeszcze więcej, dlatego 
tak ważne staje się wzmocnienie badań dla 
praktyki rolniczej i szybki transfer do niej już 
zdobytej wiedzy. 

dr hab. Paweł K. Bereś, prof. nadzw.,  
mgr inż. Ewelina Mazur,  

mgr inż. Łukasz Siekaniec
Instytut Ochrony Roślin – PIB 

Terenowa Stacja Doświadczalna  
w Rzeszowie
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Pod kukurydzę może warto stosować nawozy naturalne

W Polsce od 2000 roku nastąpił dynamiczny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy. W 2004 
roku uprawiana była na obszarze 701,2 tys. ha, a w 2018 r. powierzchnia uprawy tego gatunku 
wynosiła 1247,0 tys. ha. W latach 2001-2004 wiodącym kierunkiem była uprawa na ziarno, na-
tomiast od 2006 roku nastąpił znaczący wzrost areału uprawy na kiszonkę (w 2009 roku o około 
60%). W ostatnich latach większy areał uprawiany jest na ziarno niż kiszonkę. Zainteresowanie 
uprawą kukurydzy wynika głównie z jej wszechstronnego wykorzystania, bowiem zarówno ziar-
no, jak i całą część nadziemną rośliny przeznacza się jako surowiec na kiszonkę, a w ostatnich 
latach stosowana jest także do produkcji biopaliw (etanol, biogaz).

Wzrost popularności uprawy kukurydzy 
na ziarno jest spowodowany wieloma 

przyczynami, a między innymi zwiększenie 
opłacalności produkcji ziarna przy jednoczesnym 
spadku opłacalności innych upraw polowych, 
ograniczeniem importu ziarna oraz jednoczesnym 
wzroście popytu krajowego. Ponadto sprzyjała 
temu poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw 
(zwiększanie areału, lepsze wyposażenie w ma-
szyny, wzrost wiedzy rolników), a także zmiany 
warunków pogodowych na bardziej korzystne dla 
plonowania kukurydzy oraz łatwość jej uprawy. 
W Polsce istnieją duże, niewykorzystane możli-
wości produkcji i zbytu ziarna kukurydzy. Nadal 
bowiem import przewyższa produkcję krajową, 
co może świadczyć o chłonności naszego rynku 
na ziarno kukurydzy. Należy przypuszczać, że 
areał kukurydzy uprawianej na ziarno i kiszonkę 
w wyniku dalszych zmian i restrukturyzacji na-
szego rolnictwa, jak również ocieplenia klimatu 
ulegnie zwiększeniu i osiągnie poziom zbliżony 
do innych krajów europejskich.

Kukurydza jest gatunkiem odznaczającym się 
dużą dynamiką pobierania i gromadzenia skład-

ników pokarmowych. W początkowym okresie 
wegetacji wytwarza łodygi, liście i rdzenie kolb, 
w których zgromadzona jest prawie cała zawar-
tość włókna. Po 3 miesiącach wegetacji następuje 
intensywne gromadzenie łatwo przyswajalnych 
węglowodanów, głównie skrobi w ziarnie. Dla-
tego też wartość paszowa kukurydzy wzrasta 
wraz z jej rozwojem, a najbardziej wartościową 
część stanowi kolba, która ze względu na dużą 
ilość cukrów rozpuszczalnych, jest doskonałym 
surowcem kiszonkarskim. Kiszonka z kukury-
dzy jest paszą energetyczną, o której wartości 
decyduje przede wszystkim zawartość skrobi 
w ziarnie.

Kukurydzę, niezależnie od kierunku użyt-
kowania, powinno się uprawiać w plonie głów-
nym. W porównaniu do innych gatunków roślin 
uprawnych, kukurydza pobiera z gleby znaczne 
ilości składników pokarmowych. Według ba-
dań przeprowadzonych w IUNG-PIB Puławy,  
w przeliczeniu na 1 tonę zielonej masy części nad-
ziemnej kukurydza potrzebuje około: 3,5-4,1 kg 
N; 1,3-1,5 kg P2O5; 6,3-7,7 kg K2O oraz 0,7-0,9 kg 
MgO. Ze wszystkich składników pokarmowych 

 Tabela 1. Orientacyjne zapotrzebowanie kukurydzy na azot   [kg N/ha] 
 

Przewidywany plon (t/ha) Odmiany kukurydzy 

ziarna CCM wczesne średnio wczesne Średnio późne 

4 7 72 70 68 
5 9 90 87 85 
6 11 108 105 101 
7 13 124 120 117 
8 15 140 137 133 
9 17 158 153 150 

10 19 174 170 164 
11 20 190 185 180 
12 23 200 195 190 
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azot najsilniej wpływa na wzrost i plonowanie 
kukurydzy. Aby uzyskiwać wysoką efektyw-
ność nawożenia azotem należy nawozy stosować  
w terminach zgodnych z tempem wzrostu i roz-
woju kukurydzy. Intensywne pobieranie skład-

ników pokarmowych przez rośliny tego gatunku 
rozpoczyna się w okresie wykształcenia 6-8 liści 
i trwa do fazy zasychania znamion. Jest to zwykle 
okres od II dekady czerwca do II dekady sierpnia.  
W tym czasie rośliny pobierają około 85% cał-

 Tabela 2. Orientacyjne zapotrzebowanie kukurydzy na fosfor   [kg P2O5/ha] 
 

Przewidywany plon  
(t/ha) Klasy zasobności gleby 

ziarna CCM bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 

gleby lekkie 
4 7 60 50 40 30 25 
5 9 60 55 50 40 30 
6 11 70 65 60 45 35 
7 13 75 70 65 50 40 
8 15 80 75 70 55 45 
9 17 85 80 75 60 55 

10 19 90 85 80 65 60 
gleby średnie i ciężkie 

4 7 65 55 50 30 20 
5 9 70 65 60 35 25 
6 11 80 70 65 40 30 
7 13 85 75 70 45 40 
8 15 90 80 75 55 45 
9 17 95 85 80 60 50 

10 19 95 90 85 65 55 
11 20 100 95 90 70 60 
12 23 105 100 95 75 65 

  Tabela 3. Orientacyjne zapotrzebowanie kukurydzy na potas   [kg K2O/ha] 
 

Przewidywany plon  
(t/ha) Klasy zasobności gleby 

ziarna CCM bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 

gleby lekkie 
4 7 115 95 80 60 50 
5 9 130 110 95 70 60 
6 11 150 125 105 80 65 
7 13 155 130 110 85 70 
8 15 160 140 120 90 75 
9 17 170 150 130 95 75 

10 19 175 170 140 110 80 
gleby średnie i ciężkie 

4 7 115 95 75 55 45 
5 9 130 110 90 65 55 
6 11 150 125 100 75 60 
7 13 160 140 110 85 65 
8 15 175 155 125 95 70 
9 17 180 170 135 95 75 

10 19 185 180 150 100 75 
11 20 190 185 160 105 80 
12 23 195 190 170 110 85 
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kowitej ilości azotu. Znacząca część całkowitej 
puli N jest pobierana także podczas wypełniania 
ziarna (12%), natomiast w początkowym okresie 
wzrostu rośliny kukurydzy pobierają bardzo małe 
ilości N (ok. 3% całkowitego zapotrzebowania). W 
związku z tym znaczenia nabiera nie tylko wiel-
kość dawki azotu, lecz termin i technika jego sto-
sowania. Fizjologicznie uzasadniony jest podział 
całkowitej, wyliczonej dawki N na przedsiewną 
(około 1/3 całkowitej) i pogłówną, zastosowaną 
w czasie wegetacji. Do nawożenia przedsiewnego 
azotem wskazane jest zastosowanie nawozów 
wolnodziałające, jak mocznik czy saletrzak,  
a na glebach o uregulowanym odczynie również 
siarczan amonu, ponadto w całkowitej dawce N 
należy uwzględnić nawozy wieloskładnikowe. 
W późniejszym okresie, w żywieniu kukurydzy 
azotem można stosować szybko działającą saletrę 
amonową lub amonowo-wapniową,.Termin zasto-
sowania drugiej dawki azotu powinien być jak 
najpóźniejszy, bezpośrednio przed osiągnięciem 
przez rośliny wysokości utrudniającej wysiew 
mechaniczny. Rośliny podczas wysiewu nawo-
zów powinny być niższe niż prześwit maszyn 
używanych do rozsiewu nawozu (ze względu na 
ryzyko uszkodzeń mechanicznych łodyg przez 
przejeżdżające nad nimi elementy maszyny). 
Pogłówne nawożenie kukurydzy stwarza ponadto 

niebezpieczeństwo „poparzenia” roślin. Dzieje 
się tak wtedy, gdy cząstki nawozu zatrzymują 
się w kątach liści lub w lejkach liściowych. Roz-
puszczając się w wodzie tworzą krople silnie 
stężonego roztworu, który działa toksycznie na 
tkankę młodych roślin kukurydzy. W skrajnych 
przypadkach może to prowadzić do zniszczenia 
plantacji. Aby zmniejszyć to niebezpieczeństwo, 
rozsiew nawozów powinien być wykonany pod-
czas suchej pogody za pomocą rozsiewaczy wy-
posażonych w aplikatory do wysiewu rzędowego 
nawozów stałych lub płynnych. Aplikatorami 
są specjalne tuleje teleskopowe umieszczające 
granulki nawozu bezpośrednio na powierzchni 
gleby w międzyrzędziach kukurydzy. Oprócz 
nawozów stałych, od kilku lat na rynku obecny 
jest nawóz azotowy w postaci ciekłej - roztwór 
saletrzano-mocznikowy (RSM) produkowany jest 
przez Zakłady Azotowe w Puławach i w Kędzie-
rzynie. Do nawożenia roślin stosuje się RSM-28 
zawierający 28% azotu. RSM-30 i RSM-32 są 
to skoncentrowane roztwory saletrzano-mocz-
nikowe stosowane tylko podczas transportu,  
a u odbiorcy powinny być rozcieńczane do RSM-
28. Chociaż jest to nawóz płynny, w kukurydzy 
bezwzględnie powinien być stosowany dogle-
bowo. W formie RSM można zastosować pełną 
dawkę azotu. Najlepiej jest wtedy podzielić ją na 

 Tabela 4. Orientacyjne zapotrzebowanie kukurydzy na magnez   [kg MgO/ha] 
 

Przewidywany plon  
(t/ha) Klasy zasobności gleby 

ziarna CCM bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka 

gleby lekkie 
4 7 55 50 40 35 20 
5 9 65 55 50 40 25 
6 11 70 65 55 45 30 
7 13 75 70 60 55 30 
8 15 80 75 65 60 35 
9 17 85 80 75 65 40 

10 19 90 85 80 70 40 
gleby średnie i ciężkie 

4 7 55 50 40 35 20 
5 9 65 55 50 40 25 
6 11 70 65 55 40 25 
7 13 80 70 60 45 30 
8 15 90 80 65 55 35 
9 17 95 85 75 60 35 

10 19 100 90 80 65 40 
11 20 105 95 85 70 45 
12 23 110 100 90 70 45 
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2-3 części. Pierwszą należy zastosować przed-
siewnie, np. za pomocą oprysku pola z zastoso-
waniem rozpylaczy wielootworowych. Następne 
dawki należy podać roślinom w trakcie wegetacji,  
w fazie 2-5 liści oraz 6-10 liści. Wówczas RSM jest 
rozlewany za pomocą węży lub rur rozlewowych 
montowanych na belce opryskiwacza. Ze względu 
na szerokie międzyrzędzia, zalecane jest zastoso-
wanie podwójnych rur umieszczających roztwór 
w bezpośredniej bliskości rzędu kukurydzy. 

Kukurydza należy do gatunków  roślin dobrze 
wykorzystujących składniki pokarmowe zawarte 
w nawozach naturalnych. Najczęściej jednak 
uprawiana jest w dalszych latach od nawożenia 
obornikiem. Gatunek ten uważany jest za roślinę 
dobrze reagującą na nawożenie gnojowicą i zno-
szącą nawet wysokie jej dawki bez szkody dla 
wielkości i jakości plonu, gdy nawóz ten stosujemy 
jesienią lub wiosną przed siewem kukurydzy. Go-
spodarstwa dysponujące dużą ilością gnojowicy 
mogą ją z powodzeniem stosować jako główne 
lub uzupełniające źródło nawożenia  kukurydzy. 
Przy stosowaniu gnojowicy należy zmniejszyć 

dawki nawozów mineralnych o ilość składników 
wprowadzonych w gnojowicy.

Fosfor i potas zawarte w gnojowicy są wyko-
rzystywane przez rośliny tak samo, jak z nawo-
zów mineralnych i wykazują podobne działanie 
plonotwórcze. Azot działa słabiej niż zawarty  
w nawozach mineralnych. Działanie azotu gnojo-
wicy jest wiązane z jego ilością która występuje 
w formie amonowej (50-60% N ogólnego) i nie-
wielką ilością związków azotu łatwo ulegających 
w glebie rozkładowi. Pozostała część jest trudno 
dostępna dla roślin, a jego działanie w glebie 
rozkłada się podobnie jak działanie  N obornika 
na kilka lat. W oborniku 70-90% azotu występuje 
w związkach organicznych. Działanie nawozowe 
gnojowicy jest bardzie zbliżone do działania na-
wozów azotowych niż do działania obornika. Ze 
względu na duży udział azotu łatwo dostępnego 
dla roślin gnojowica może być traktowana jako 
substytut nawozów mineralnych. Dla ułatwienia 
dawkowania gnojowicy i jej łączenia z nawoże-
niem mineralnym stosowany jest równoważnik 
nawozowy. Informuje on jaka dawka danego 

Tabela 5. Orientacyjne zawartości składników w nawozach naturalnych  
                (kg składnika / 1t lub 1m3 nawozu) 
 

Rodzaj nawozu N P K 

Obornik bydlęcy 4,7 1,2 5,4 
Obornik koński 5,4 1,3 7,8 
Obornik świński 5,3 2,0 5,7 
Gnojówka od bydła 3,2 0,1 6,6 
Gnojówka od trzody 2,8 0,2 3,4 
Gnojowica bydlęca 3,4 0,9 3,1 
Gnojowica świńska 4,3 1,4 1,9 
Pomiot kurzy 23,6 9,1 16,2 
Pomiot  indyczy 24,1 12,7 15,6 

 

Tabela 6. Średnia ilość (kg) składników zawartych w 1m3  gnojowicy (Makowiak) 
 

Skladnik 
Gnojowica od: 

bydła trzody chlewnej 

Sucha masa 8-10 8-10 
N 

P2O5 
K2O 
CaO 
MgO 
NaO 
pH 

3,6 
1,9 
4,1 
2,6 
0,8 
0,8 

6,5-8,1 

5,6 
4,4 
2,8 
3,8 
0,8 
0,8 

6,5-7,7 
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Tabela 7. Zawartość mikroelementów (mg/kg suchej masy) (Makowiak) 
 

Składnik 
Gnojowica od: 

Obornik 
bydła trzody chlewnej 

B 
Cu 
Mn 
Mo 
Co 
Zn 
Fe 

27,9 
30,1 

227,4 
1,63 
0,3 

144,6 
2014 

36,0 
104,0 
175,0 
1,35 
0,9 

328,6 
1315 

21,2 
20,0 

240,0 
1,72 
1,78 
100 
– 

 

Tabela 8. Równoważniki nawozowe azotu w nawozach naturalnych  
 

Nawóz 
Termin stosowania nawozu 

jesień wiosna 

Obornik 0,3 0,3 
Gnojowica 0,5 0,6 
Gnojówka 0,5 0,6 
Pomiot kurzy i indyczy 0,4 0,4 

 

Tabela 9. Plon zielonej masy kukurydzy w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego [t∙ha-1]  
 

Sposób pielęgnacji 

Lata badań 

2009 2010 2011 

dawka przekompostowanego obornika (t·ha-1) 
20 40 20 40 20 40 

Kontrola 26,3 30,5 18,8 18,6 26,0 29,3 
Pielnik szczotkowy 40,6 46,6 33,8 35,6 45,0 45,8 
Opielacz 41,3 45,0 35,4 36,3 38,4 39,7 
Pielnik + obsypnik 45,3 49,0 33,4 35,8 38,4 40,5 

 

składnika w nawozach mineralnych stosowanych 
w optymalnym terminie odpowiada działaniu 100 
kg składnika w gnojowicy w konkretnych warun-
kach. Wartość 100 lub 1 oznacza równorzędność 
działania składnika w gnojowicy i w nawozach 
mineralnych. Równoważnik fosforu lub potasu 
wynosi 100 lub 1. 

Gnojowica i obornik powinny być stanowić 
integralną część planu nawozowego gospodar-
stwa. Obornik w uprawie kukurydzy musi być 
zastosowany jesienią przed orką zimową, nato-
miast gnojowicę wiosną przed siewem kukurydzy. 
Wielkość dawki obornika wynosi 25-30 ton na  
1 ha, natomiast wielkość gnojowicy ustala się na 
podstawie zawartości w niej azotu, a fosfor i potas 
wnoszone są do gleby w ilościach wynikających 
ze stosowania określonej dawki gnojowicy. Przy 

uprawie kukurydzy w plonie głównym dawka 
wynosi 50-60 m3/ha.

  W przypadku większego 
zapotrzebowania na te składniki uzupełniamy je 
nawożeniem mineralnym.

Coraz częściej kukurydza uprawiana jest po 
zbożach, po których słoma została na polu. Wów-
czas korzystne jest zastosowanie gnojowicy przed 
przyoraniem słomy celem zmniejszenia stosunku 
C:N i zapewnienie prawidłowego rozkładu słomy 
w glebie. Ponadto stosowanie gnojowicy ze słomą 
to nie tylko dostarczenie mikroorganizmom roz-
kładającym słomę łatwo dostępnego azotu, lecz 
także zwiększenie efektowności działania gno-
jowicy. Stosowanie gnojowicy łącznie ze słomą 
powoduje, że azot łatwo przyswajalny wnoszony 
do gleby w gnojowicy przechodzi okresowo  
w związki organiczne. Zapobiega to stratom tego 
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składnika przez wymywanie, które w przypadku 
pola nie obsianego poplonem są znaczące. Bezpo-
średnio po zatasowaniu na polu gnojowicę należy 
wymieszać z gleba co najmniej na 5 cm głęboko-
ści przy pomocy pługa lub brony talerzowej. Jeżeli 
wymieszanie nie jest możliwe, przy pogłównym 
stosowaniu gnojowicy, zabieg wykonać należy  
w warunkach niższej temperatury, w dni desz-
czowe i pochmurne. 

Przeprowadzone w IUNG-PIB Puławy bada-
nia wykazały, że plon suchej masy kukurydzy 
uprawianej w systemie ekologicznym, bez żad-
nych zabiegów zwalczających chwasty, nawożonej 
dawką 20 t obornika na 1 ha, był mniejszy o około 
13% w porównaniu do nawożonej dawką 40 t 
obornika na 1 ha. Natomiast na obiektach gdzie 

Tabela 11. Zawartość suchej masy w roślinach kukurydzy w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki  
                    nawożenia organicznego (%)  
 

Sposób pielęgnacji 

Lata badań 

2009 2010 2011 

dawka przekompostowanego obornika (t·ha-1) 
20 40 20 40 20 40 

Kontrola 36,2 38,7 27,9 28,3 29,2 28,3 

Pielnik szczotkowy 39,6 38,7 34,4 34,1 31,1 31,2 
Opielacz 37,1 36,7 32,7 32,9 31,4 31,1 
Pielnik + obsypnik 38,7 38,2 35,6 35,6 33,1 32,1 

 

Tabela 10. Plon suchej masy kukurydzy w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego [t∙ha-1] 
 

Sposób pielęgnacji 

Lata badań 

2009 2010 2011 

dawka przekompostowanego obornika (t·ha-1) 
20 40 20 40 20 40 

Kontrola 9,5 11,8 5,2 5,3 7,6 8,3 
Pielnik szczotkowy 16,1 18,1 11,6 12,1 14,0 14,3 
Opielacz 15,2 16,5 11,6 11,9 12,2 12,3 
Pielnik + obsypnik 17,6 18,8 11,9 12,7 12,8 13,0 

 

Tabela 12. Zawartość suchej masy w kolbach kukurydzy w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki nawożenia   
                  organicznego (%) 
 

Sposób pielęgnacji 
2010 2011 

dawka przekompostowanego obornika (t·ha-1) 
20 40 20 40 

Kontrola 28,3 24,8 43,5 43,8 
Pielnik szczotkowy 50,2 45,6 54,1 55,1 
Opielacz 48,4 45,1 55,5 56,0 
Pielnik + obsypnik 51,8 47,1 57,4 56,6 

 

stosowano mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne 
różnice te były mniejsze i wynosiły od 4 do 6%. 
W roku o małej ilości opadów w czerwcu i lipcu 
plony suchej masy kukurydzy nawożonej dawką 
obornika 20 t na 1 ha były podobne do nawożo-
nej dawką 40 t na 1 ha, a w roku o ilości opadów 
zbliżonej do średniej z wielolecia zanotowano 
korzystny wpływ większej dawki nawożenia 
organicznego na plonowanie kukurydzy. Zawar-
tość suchej masy w całych roślinach kukurydzy 
była mało zróżnicowana pod wpływem zasto-
sowanego poziomu nawożenia organicznego.  
W roku o większej ilości opadów w czerwcu  
i lipcu zwiększenie nawożenia organicznego z 20 
do 40 t na 1 ha powodowało znaczne zwiększenie 
udziału kolby w strukturze rośliny, natomiast  
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Fot. 1. Kukurydza – pielnik szczotkowy dwa razy (po wschodach, 4-6 liści), oraz obsypnik –  25-30 cm wysokości)

Tabela 13. Struktura roślin kukurydzy w zależności od sposobu pielęgnacji i dawki nawożenia organicznego (%)  
                  (średnie z 3 lat) 
 

Sposób pielęgnacji 
Dawka przekompostowanego obornika (t·ha-1) 

20 40 

łodyga kolba łodyga kolba 

Kontrola 65,1 34,9 64,0 36,0 
Pielnik szczotkowy 48,4 51,6 48,8 51,2 
Opielacz 47,6 52,4 46,6 53,4 
Pielnik + obsypnik 47,5 52,3 46,4 53,6 

 

Tabela 14. Struktura kolby kukurydzy (%) (średnie z 3 lat)  
 

Sposób pielęgnacji 
Dawka przekompostowanego obornika (t·ha-1) 

20 40 

nasiona osadka liście  
okrywowe nasiona osadka Liście 

okrywowe 

Kontrola 59,9 23,3 16,7 63,7 21,5 14,8 
Pielnik szczotkowy 74,9 16,1 9,1 75,9 15,4 8,6 
Opielacz 74,3 16,3 9,4 73,9 16,3 9,7 

Pielnik + obsypnik 75,6 15,9 8,5 78,2 13,9 7,9 
 
 

w roku o małej ilości opadów w tym okresie miało 
ono niewielki wpływ na tę cechę. Najbardziej 
wartościową część rośliny kukurydzy stanowi 
kolba, a zwłaszcza ziarniaki, które mają podsta-
wowy wpływ na jakość surowca kiszonkarskiego. 
Dawka nawożenia organicznego miała niewielki 
wpływ na udział osadki, koszulek i ziaren, cho-

ciaż obserwuje się nieco większy udział nasion 
w kolbach nawożonych większą dawką obornika.

Jerzy Księżak,  Jolanta Bojarszczuk
IUNG-PIB Puławy
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Koszenie kukurydzy – wysoko czy nisko  
ustawić heder sieczkarni 

Trudno mówić o sukcesie w produkcji mleka bez właściwego żywienia krów. Gwarancją 
tego jest zabezpieczenie odpowiedniej bazy paszowej. Liczne badania dowiodły, a praktyka 
potwierdziła, że podstawową paszą objętościową dla krów o wysokim potencjale produkcyj-
nym jest kiszonka z kukurydzy. 

Technologia produkcji kiszonki jest 
prosta. Roślinę zbieramy w fazie 

„dojrzałości kiszonkowej”, rozdrabniamy, 
dodajemy konserwant, dokładnie ubijamy  
i szczelnie okrywamy. Po 6 tygodniach amy 
paszę gotową do skarmiania. Każdy z tych 
etapów musi być wykonany z wielką staran-
nością, gdyż wpływa na jakość, a tym samym 
przydatność żywieniową produktu finalnego. 

Poszczególne części kukurydzy różnią się 
składem chemicznym. Części wegetatywne 
(łodyga i liście) bogate są w trudno straw-
ne węglowodany. W kolbie znajduje się duża 
ilość cukrów prostych, które mają decydują-
cy wpływ na wartość energetyczną tej paszy. 
Wysokość koszenia roślin kukurydzy przy 

zbiorze na kiszonkę ma duży wpływ na skład 
chemiczny i wartość pokarmową paszy, gdyż 
decyduje o stosunku części wegetatywnych do 
generatywnych. 

Jak pokazują wyniki badań przeprowa-
dzonych na Uniwersytecie Technologiczno-
-Przyrodniczym w Bydgoszczy podniesie-
nie przy zbiorze kukurydzy aparatu tnącego 
sieczkarni o 20 cm (z 20 do 40 cm) powodu-
je wzrost w kiszonce zawartości suchej masy  
(o 7,0%) i skrobi (o 6,4%), a spadek ilości frak-
cji włókna (tabela 1). 

Zwiększenie ilości łatwo strawnej skro-
bi, a zmniejszenie trudno strawnego włók-
na powoduje, że kiszonka z wyżej koszo-
nych roślin ma wyższą wartość energetyczną  

Tabela 1. Wpływ wysokości koszenia roślin na skład chemiczny kiszonki z kukurydzy (Podkówka 2019) 
 

Składnik 
Wysokość koszenia  

niskie 
(20 cm) 

wysokie  
(40 cm) 

Różnica  
(%) 

Sucha masa   (%) 29,89 31,99 7,0 
Białko ogólne   (% SM) 7,37 6,67 -9,5 
Włókno surowe   (% SM) 24,79 22,30 -10,0 
Skrobia   (% SM) 27,29 29,02 6,4 
NDF   (% SM) 38,51 36,26 -5,8 
ADF   (% SM) 21,11 20,28 -3,9 
ADL   (% SM) 2,66 2,48 -6,8 

 

Tabela 2. Wpływ wysokości koszenia roślin na wartość pokarmową kiszonki z kukurydzy (Podkówka 2019) 
 

Składnik 
Wysokość koszenia  

niskie 
(20 cm) 

wysokie  
(40 cm) 

Różnica  
(%) 

JPM   (w 1 kg SM) 0,93 0,95 2,2 
JPŻ   (w 1 kg SM) 0,88 0,89 1,1 
BTJE   (g/kg SM) 63 62 -1,6 
BTJN   (g/kg SM) 45 41 -8,9 

 

JPM – jednostka paszowa produkcji mleka 
JPŻ – jednostka paszowa produkcji żywca  
BTJE – białko trawione w jelicie cienkim obliczone na podstawie dostępnej w żwaczu energii 
BTJN – białko trawione w jelicie cienkim obliczone na podstawie dostępnego w żwaczu azotu 
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w porównaniu do kiszonki z nisko ścinanych 
roślin (tabela 2). Wzrost ten dla kiszonki sto-
sowanej w żywieniu krów mlecznych wynosi 
2,2%, zaś bydła opasowego 1,1%.

Podnosząc do góry heder sieczkarni pozo-
stawiamy na polu więcej resztek, a w konse-
kwencji uzyskujemy niższy plon. Przy 20 cm 
wzroście wysokości koszenia z 1 ha plantacji 
zbieramy o 8,4 tony (12,1%) mniej zielonej 
masy w porównaniu do roślin ścinanych na 
„normalnej” wysokości (tabela 3). W związ-
ku z wyższą zawartością suchej masy w ku-
kurydzy zbieranej na wyższej wysokości spa-
dek plonu suchej masy wynosi 1,2 t (5,8%). 

Wyższa wartość energetyczna powoduje, że 
żywiąc krowy mleczne kiszonką z kukurydzy 
wyżej koszonej z 1 tony można wyproduko-
wać o 30 kg (6,7%) mleka więcej niż z nisko 
koszonej kukurydzy (tabela 4). Niestety niższe 
plony roślin koszonych wysoko powodują, że  
1 ha plantacji kukurydzy można wyproduko-
wać o 1 738 kg mleka mniej (o 6,2%). 

Zwolennicy wysokiego koszenia kukury-
dzy na kiszonkę z całych roślin argumentu-
ją to zwiększeniem wartości energetycznej 
tej paszy, przez co staje się ona doskonałym 
komponentem dawek pokarmowych dla krów 
w I i II fazie laktacji. Niestety to co jest do-

Tabela 3. Wpływ wysokości koszenia roślin na plon zielonki z kukurydzy (Podkówka 2019) 
 

Plon 
Wysokość koszenia  

niskie 
(20 cm) 

wysokie  
(40 cm) 

Różnica  
(%) 

Zielonej masy   (t/ha) 69,6 61,2 -12,1 
Suchej masy   (t/ha) 20,8 19,6 -5,8 

 

Tabela 4. Wpływ wysokości koszenia roślin na produkcję mleka (Podkówka 2019) 
 

Produkcja mleka 
Wysokość koszenia  

niskie 
(20 cm) 

wysokie  
(40 cm) 

Różnica  
(%) 

Z 1 tony kiszonki (kg) 451 481 6,7 
Z 1 hektara uprawy kukurydzy   (kg) 28 235 26 497 -6,2 
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bre dla krów na początku laktacji stanowi 
wielki problem dla krów pod koniec laktacji 
oraz zasuszonych i jałówek. Wysoka wartość 
energetyczna kiszonki powoduje nadmierne 
otłuszczenie zwierząt, a hodowcom nie trze-
ba tłumaczyć jakie są tego konsekwencje.  
W większości gospodarstw kukurydzę zaki-
sza się w jednym silosie czy pryzmie i później 
wykorzystuje w żywieniu wszystkich znajdu-
jących się w gospodarstwie zwierząt. Dlatego 
uważam, że kukurydzę powinno się kosić na 
„normalnej” wysokości, a niedobór energii 
w dawce pokarmowej dla najwydajniejszych 
krów uzupełnić ziarnem kukurydzy (kiszo-
nym lub suszonym). 

Wyższe koszenie kukurydzy nie ma rów-
nież uzasadnienia ekonomicznego. Podnosząc 
heder maszyny koszącej z każdego 1 ha upra-
wy tej rośliny produkujemy o 1.738 kg mleka 
mniej. A to już są konkretne pieniądze, które 
tracimy. 

Podsumowanie

Kukurydzę na kiszonkę powinno się ko-
sić na wysokości 15-20 cm nad ziemią. 

Pozwala to w pełni wykorzystać potencjał plo-
notwórczy tej rośliny i dostarczyć doskonały 
surowiec do produkcji kiszonki dla wysoko-
wydajnych zwierząt. Unikamy również za-
brudzenia roślin ziemią i porażenia grzybami,  
a tym samym zapewniamy odpowiedni status 
higieniczny kiszonki. 

dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
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Środki transportowe w produkcji kiszonki  
z kukurydzy

W teraźniejszych warunkach produkcji rolniczej, każde gospodarstwo rolne w którym 
produkowane są pasze objętościowe, w tym również kiszonka z kukurydzy wykorzystuje pod-
czas zbioru różnego rodzaju środki transportowe. Rola transportu w wydajnych procesach 
technologicznych nie zawsze jest jeszcze prawidłowo dostrzegana. Nie należy zapominać, że 
produkcja rolnicza nierozerwalnie związana jest z ciągłymi pracami transportowymi, sta-
nowiącymi około 40-50% wszystkich prac wykonywanych w gospodarstwie. W przypadku 
zbioru kukurydzy na kiszonkę środki transportowe poruszają się nie tylko w obrębie gospo-
darstwa ale także po drogach publicznych i to często na niemałe odległości. Ponadto muszą one 
sprostać wysokim wymaganiom w zakresie coraz to większych wydajności maszyn głównych, 
którymi są nowoczesne sieczkarnie zbierające. Nie powinny one też negatywnie oddziaływać 
na glebę – nadmiernie ją ugniatać oraz pozostawiać kolein na powierzchni pól pomimo coraz 
to większych ładowności.

Zwiększające się wymagania do środków 
transportowych

Wysoka wydajność samobieżnych 
sieczkarni zbierających wymaga 

bardzo dobrej organizacji pracy zestawów 
transportowych, które odbierają rozdrobniony 
surowiec. Wykorzystywanie w tym celu zesta-
wów o małej pojemności i ładowności znacznie 
utrudnia organizację z powodu zbyt dużej ich 
liczby. W oparciu o przeprowadzone badania 
można stwierdzić, że środki transportowe do 
współpracy z sieczkarniami zbierającymi po-
winny być tak dobierane, aby ich napełnianie 
nie trwało krócej niż 5 minut. Wówczas przy 
odległości dojazdu – do 2 km wystarczy do 

odbioru surowca kiszonkarskiego od sieczkar-
ni zastosować 4-5 zestawów transportowych. 
W sytuacji dobrej infrastruktury (wyrównane 
lub utwardzone drogi) i wykorzystywania 
zestawów osiągających prędkości do 40 km/h 
ciągłość pracy sieczkarni zapewnią 3-4 zesta-
wy transportowe. W związku z powyższym  
z sieczkarniami jednorzędowymi charaktery-
zującymi się przepustowością w zakresie 15-
30 t/h mogą współpracować środki transportu  
o ładowności od 3 do 4 ton,  a z maszynami 
2, 3 rzędowymi o przepustowości do około 
60 t/h  o ładowności od 4 do 6 ton. Natomiast  
z sieczkarniami samojezdnymi współpracujące 
środki transportowe powinny posiadać ładow-

Ryc. 1. Załadunek przyczepy technologicznej T088 samobieżną sieczkarnią podczas zbioru kukurydzy na kiszonkę (fot. autor)
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ności większe od 6 ton. I tak na przykład do 
odbioru rozdrobnionych roślin od sieczkarni  
o wydajności około 100 ton/h należy przezna-
czyć przyczepy o ładowności przynajmniej 
8 ton, a przy wydajności około 200 t/h nie 
mniejsze niż 16 ton. W praktyce napełnianie 
powszechnie nadal stosowanej przyczepy tech-
nologicznej T088 przez samobieżną sieczkarnię 
6 rzędową  o wydajności około 100 t/h trwa oko-
ło 5 minut (Ryc. 1.). Jednocześnie zestawy do 
transportu sieczki powinny posiadać ażurową 
(wykonaną z gęstej i mocnej siatki) całą przed-
nią ścianę, lub przynajmniej jej górną część,  
w celu umożliwienia traktorzyście kontrolowa-
nia postępującego stopnia wypełniania prze-
strzeni ładunkowej. Taka konstrukcja znacznie 
ułatwia prowadzenie zestawu obok sieczkarni  
i zapobiega powstawaniu strat podczas zała-
dunku przyczepy. W przypadku maksymalnego 
wypełnienia przestrzeni ładunkowej w tylnej 
części przyczepy, operator wie, w którym mo-
mencie ma chwilowo zwolnić prędkość jazdy, 
by dalsze napełnianie miało miejsce w części 
pustej. Dobierając zatem środki transportowe 
do samobieżnych sieczkarni zbierających, na-
leży kierować się zasadą, że wraz ze wzrostem 
wydajność maszyny głównej, powinna też ro-
snąć ich ładowność tak, by ich czas załadunku 
nie był krótszy niż 5 minut. Zbyt duża liczba 
zestawów transportowych utrudnia też  prace 
przy napełnianiu silosu i zakiszaniu zielonki.

Sprawna wymiana zestawów transpor-
towych

Podczas wymiany środków transporto-
wych, nie zawsze istnieje konieczność 

zatrzymywania sieczkarni na czas wymiany 
zestawów transportowych i rozpoczynanie 
zbioru ponownie. Dla wydajnych maszyn wiąże 
się to ze znacznymi stratami wydajności. Dys-
ponując specjalistycznymi zestawami można 
dokonywać ich wymiany bez zatrzymywania 
sieczkarni. Gdy napełnianie aktualnie współ-
pracującego z sieczkarnią zestawu dobiega 
końca, kolejny zestaw transportowy podjeżdża 
do niego obok i zaczyna jazdą równolegle, wy-
równując prędkość jazdy. Wówczas operator 
sieczkarni zmieniając położenie kierownicy 
kanału wyrzutowego przekierowuje strumień 
sieczki na zestaw transportowy pusty. Na-

pełniony zestaw transportowy przyspiesza 
i odjeżdża do miejsca składowania, a pusty, 
którego napełniane się rozpoczęło zajmuje jego 
miejsce. Przekierowanie strumienia wyrzucanej 
masy jest bardzo szybkie, więc straty przy tym 
sposobie wymiany środków transportowych są 
znikome, a ciągła praca sieczkarni powoduje 
uzyskanie większej wydajności masowej jaki  
i powierzchniowej. 

Przyczepy silosowe 
Prawidłowy dobór współpracujących ze 

sobą środków technicznych pozwala na uzy-
skanie dużej wydajności całej technologii oraz 
wpływa na obniżenie kosztów produkcji pasz 
objętościowych. W technologiach zbioru i kon-
serwacji całych roślin kukurydzy można wyko-
rzystywać do odbioru surowca kiszonkarskiego 
różnego rodzaju środki transportowe. Typowe 
przyczepy silosowe oferowane są najczęściej na 
podwoziach typu tandem lub tridem. Charakte-
ryzują się wysokimi ścianami, z których boczne  
i tylna są wykonane najczęściej z profilowanej 
blachy. Ściana przednia lub przynajmniej jej 
górna część  jest wykonana z gęstej i mocnej 
siatki. W niektórych modelach jest nachylona 
do przodu i wykonana z perforowanej bla-
chy. W konstrukcji przyczep objętościowych 
coraz większego znaczenia nabiera pojem-
ność przestrzeni ładunkowych, która wynosi  
w oferowanych na rynku typowych przyczepach 
silosowych, od około 30 do ponad 60 m3 i jest 
stała dla poszczególnych typów. Ich wyładunek 
odbywa się najczęściej za pomocą przenośni-
ków podłogowych – łańcuchowo-listwowych 
(dwu, cztero lub sześcio-łańcuchowych). Tego 
typu przyczepy na krajowym rynku  w swojej 
ofercie posiadał Zakład Mechaniczny „Metal-
tech” z Mirosławca. Są to dwa typy przyczep 
silosowych SILO 40 i SILO 50 o pojemnościach 
40 i 50 m3 na podwoziach tandemowym oraz 
tridem z osiami skrętnymi. Wyładunek zielonki 
ze skrzyni odbywa się przenośnikiem łańcu-
chowo listwowym z regulacją prędkości. Tylna 
ściana jest otwierana i zamykana hydraulicznie.

Znana na krajowym rynku maszyn rolni-
czych firma PRONAR oferuje przyczepę obję-
tościową na podwoziu typu tandem z kierowana 
biernie osią tylną o pojemności 40 m3 T 400. 
Nadwozie przyczepy zbudowane jest ze skręca-
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nej konstrukcji ramowej usztywniającej ściany 
z ocynkowanego profilu trapezowego. Podłoga 
skrzyni ładunkowej trapezowy i jest w tylnej 
części szersza niż w przedniej co zabezpiecza 
przewożoną zielonkę przed zaklinowaniem się 
i gwarantuje szybki i sprawny jej wyładunek. 
Wyładunek materiału odbywa się za pomocą 
czterołańcuchowego przenośnika podłogowe-
go. W wyposażeniu dodatkowym dostępne są 
walce dozujące, które zapewniają równomierny 
wyładunek zielonki ze skrzyni ładunkowej. 
Opcjonalnie dostępne jest wyposażenie dodat-
kowe, które zwiększa zakres wykorzystania 
przyczepy.

Firma JOSKIN, oferuje przyczepy Silo-SPA-
CE są o pojemności 44, 49 i 54  m3. Posiadają 
one skrzynie ładunkowe o stożkowym kształ-

cie – odległość między ścianami bocznymi jest  
o 5 cm większa z tyłu niż z przodu. Takie roz-
wiązanie konstrukcyjne zmniejsza tarcie zielon-
ki o ściany boczne podczas wyładunku. Duża 
prędkość przesuwu przenośnika podłogowego 
zapewniają szybki wyładunek przewożonego 
materiału – sieczki z kukurydzy czy trawy. Fir-
ma JOSKIN opracowała i opatentowała zdalnie 
sterowany system do zakładania plandeki na 
przewożoną zielonkę o nazwie – „Telecover”. 
Jest on dostępny opcjonalnie do każdej przy-
czepy objętościowej Silo-SPACE.

Mechanizm ten jest zbudowany z ruchomych 
ramion, silnika hydraulicznego, plandeki i cofa-
jącej sprężyny. Nie musi być on demontowany 
czy przesuwany, podczas podnoszenia tylnej 
ściany przy rozładunku, gdyż jego uszkodzeniu 

zapobiegają zamontowane czujniki. Na 
czas wyładunku tylne ramię odłącza 
się od podstawy i ustawia się pionowo, 
dzięki czemu tylna ściana może być 
bez problemu podniesiona. „Teleco-
ver” umożliwia załadunek zielonki do 
60 cm powyżej górnej krawędzi ścian 
przyczepy. Dzięki systemowi naciąga-
nia,  plandeka dostosowuje się ona do 
wysokości załadowanego materiału, 
co zapobiega  podwiewaniu jej przez 
wiatr. Podczas jazdy bez ładunku, plan-
deka zwija się na bok i układa wzdłuż 
boku skrzyni objętościowej.

Holenderskie przyczepy silosowe 
KAWECO Radium są oferowane  
w 4 typach (Radium 45, 50, 55, 60)  
o pojemności odpowiednio 38, 42, 47  
i 52 m3. Pierwsze dwa typy (45 i 50) 
posiadają zawieszenie tandemowe 
(Ryc. 2) a większe (55 i 60) typu tridem.  
W zawieszeniu 3 osiowym na czas 
jazdy bez ładunku pierwsza oś od 
ciągnika może być unoszona, co ma 
znaczenie przy przejazdach na większe 
odległości np. przy dowozie substratów 
do biogazowni. Skrzynie ładunkowe 
posiadają kształt stożkowy – tył jest 
szerszy od przodu o 6 cm, co zapewnia 
łatwy wyładunek przewożonego ma-
teriału również po dłuższym okresie 
transportu w sytuacji gdy ulegnie on 
dodatkowemu zagęszczeniu. Tylna 

Ryc. 2. Przyczepa silosowa Kaweco 45 ( fot. autor)

Ryc. 3. Przyczepa objętościowa firmy Joskin Silo-SPACE ( fot. autor)
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ściana przyczepy jest unoszona hydraulicznie, 
a rozładunek odbywa się przenośnikiem podło-
gowym, Firma holenderska do produkowanych 
przyczep oferuje również możliwość wyboru  
i montażu różnych rozmiarów felg i opon oraz 
zabezpieczanie przewożonego ładunku unoszo-
nymi ekranami wykonanymi z siatki. 

Typowe przyczepy silosowe ze względu na 
bardzo wąski zakres ich wykorzystania, są 
raczej przewidziane do bardzo dużych gospo-
darstw, firm usługowych lub przedsiębiorstw 
zajmujących się produkują biogazu, gdyż  
w takich warunkach mogą być racjonalnie 
wykorzystane.

Przyczepy wielofunkcyjne
Firma ANNABURGER Nutzfahrzeug 

GmbH kontynuująca tradycję dobrze znanej w 
Polsce firmy FORTSCHRITT z Neustadt nadal 
produkuje szeroką gamę środków transporto-
wych dla rolnictwa. Rozwiązania tego produ-
centa są bardziej uniwersalne, dzięki czemu 
pozwalają na wielofunkcyjne wykorzystanie 
przyczep w gospodarstwie. W ofercie firmy 
ANNABURGER nadal jest produkowana przy-
czepa technologiczna – połączenie roztrząsacza 
uniwersalnego i przyczepy objętościowej – 
(dawniej T088, obecnie seria czterech przyczep 
od HTS 20.07 do HTS 33.07). Oprócz maszyny 
do roztrząsania różnych materiałów po prostej 
i szybkiej adaptacji można dysponować wy-

dajną przyczepą objętościową (Tab. 1.). Jest 
ona wyposażona w 6-łańcuchowy przenośnik 
podłogowy, który podczas transportu zielonek 
należy przestawić na rozładunek szybki (czas 
wyładunku wynosi tylko 60-90 sekund). Na 
życzenie  można zamontować adapter dozujący, 
służący do równomiernego rozłożenia masy  
w silosie.

W ofercie firmy ANNABURGER są również 
przyczepy cztery objętościowe od HTS 20.03 
do HTD 33,03, które z powodzeniem mogą 
być wykorzystywane do transportu sieczki  
z kukurydzy (Tab. 2.). Duża pojemność i szyb-
ki wyładunek zapewniają wysoka wydajność 
transportu. Przyczepa może być wyposażona 
w adapter z trzema walcami w celu równo-
miernego rozkładania zielonki w silosie lub na 
pryzmie. Opcjonalnie do wyładunku przyczepy 
może być również zamontowany przenośnik 
poprzeczny o wydajności 10 m3 na minutę. 

Przyczepy skorupowe z dodatkowym wy-
posażeniem
Przyczepy skorupowe charakteryzują się 

sztywną, zwartą i wytrzymałą konstrukcją, co 
sprzyja użytkowaniu w trudnych warunkach 
polowych. Ich wysoka szczelność umożliwia 
transport materiałów bez konieczności wy-
konywania dodatkowych uszczelnień, tak jak 
to ma często miejsce w przyczepach skrzy-
niowych z otwieranymi ścianami bocznymi  

Tabela 1. Podstawowa charakterystyka techniczna uniwersalnych roztrząsaczy i przyczep objętościowych 
 

Typ Masa 
całkowita 

Pojemność  
rozrzutnika  

[m3] 

Pojemność 
 przyczepy  

[m3] 
Podwozie 

Zapotrzebowanie  
mocy  
[KM] 

HTS 20.07 20/21 17 34 tandem 160 
HTS 22.07 22/23 19 36 tandem 190 
HTS 29.07 29/30 21 40 tridem 210 
HTS 33.07 33 29 45 tridem 210 

 
Tabela 2. 
 

Typ 
Masa  

całkowita  
[t] 

Pojemność 
[m3] Podwozie 

Czas wyładunku  
[s] 

hydrauliczny mechaniczny 

HTS 20.03 20/21 38 tandem 100 60 
HTS 22.03 22/23 43 tandem 120 60 
HTS 29.03 29/30 48 tridem 160 80 
HTS 33.03 33 55 tridem 180 80 
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i tylną. Są idealnymi środkami transportu do 
przewozu roślin okopowych oraz ziarna zbóż 
i kukurydzy oraz innych materiałów sypkich  
i plonów rolniczych. Szeroka gama opcjonalne-
go wyposażenia powoduje, że nabywca może 
w łatwy sposób dostosować je do własnych 
potrzeb. Wnętrze skrzyni ładunkowych jest 
gładkie, co zmniejsza do minimum uszkodze-
nia produktów rolniczych  podczas załadunku  
i rozładunku. Skrzynie ładunkowe posiadają już 
zazwyczaj stożkową konstrukcję, rozszerzającą 
się w kierunku tylnej otwieranej hydraulicznie 
ściany, co sprzyja całkowitemu wyładunkowi 
wszystkich przewożonych materiałów. Tego 
typu wywrotki posiadają najczęściej zawie-
szenie typu tandem lub tridem. Warto zwrócić 
uwagę,  aby w zawieszeniach tande-
mowych (jedna oś), a w zawieszeniach 
tridem (dwie z trzech osi tego układu – 
przednia i tylna) były kierowane biernie 
lub czynnie podczas jazdy do przodu. 
Takie rozwiązanie ułatwia kierowanie 
przyczepą oraz zapobiega zrywaniu 
powierzchni pól podczas wykonywania 
nawrotów oraz zawracania. 

Do transportu surowca kiszon-
karskiego od sieczkarni, przyczepy 
skorupowe należy doposażyć w nad-
stawki by efektywniej wykorzystać 
ich ładowność. Takie wyposażenie 
znajduje się często już w standardowej 
ofercie producentów. Za dodatkową 
opłatą firmy oferują również nadstawki 
podwyższone, które warto zakupić, 
gdyż pozwalają zwiększyć pojemność 
ładunkową o kilka metrów sześcien-
nych, bez znaczącego zwiększenia ceny 
zakupu przyczepy. Wykorzystując tego 
typu przyczepy, surowiec można wysy-
pywać bardzo blisko pryzmy lub nawet 
bezpośrednio ją formować (Ryc. 3.). 
Takie rozwiązanie organizacyjne jest 
racjonalne, ponieważ nie wjeżdżamy 
na pryzmę lub do silosu i nie powodu-
jemy zanieczyszczania kiszonki ziemią 
oblepiającą koła. Gdy nie ma wjazdów 
na pryzmę lub do silosu, to znacznemu 
skróceniu ulega czas ich rozładunku, 
co zmniejsza liczbę przyczep do za-
pewnienia ciągłości pracy sieczkarni. 

Wpychanie sieczki do silosu lub na pryzmę oraz  
ugniatanie może być realizowane ładowarką 
teleskopową lub ciągnikiem z nabudowanym 
ładowaczem czołowym lub szuflą (Ryc. 4). Na 
krajowym rynku takie przyczepy oferuje bar-
dzo dużo firm – np. „Metaltech” z Mirosławca, 
Joskin, Pronar, Krampe i wiele innych.

Przyczepy z przesuwną ścianą
Przyczepy objętościowe z hydraulicznie 

przesuwną ścianą przednią mogą być również 
wykorzystywane do przewozu bardzo szerokiej 
gamy produktów. W przypadku zbioru zielonek 
takie rozwiązanie pozwala również na dodat-
kowe zagęszczanie sieczki podczas napełniania 
przyczepy, co pozwala jednorazowo transpor-

Ryc. 5. Przyczepa objętościowa firmy PRONAR o pojemności 40 m3 
( fot. autor)

Ryc. 4. Rozgarnianie i ugniatanie sieczki ładowarką teleskopową  
( fot. autor)
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tować nawet o 70-80 procent więcej ładunku. 
Na krajowym rynku ofertę tego typu środków 
transportowych oferują firmy Fligl Agrartech-
nik Gmbh oraz PRONAR Sp. Z o.o. z Narwi 
(Ryc. 5.). Seria przyczep  o nazwie Gigant  
z systemem zsuwającym firmy Fligl składa 
się z 13 typów różniących się pojemnością  
i  ładownością dopuszczalną. Przyczepy posia-
dają pojemność od 20 m3 (ASW 110) do 50 m3 
(ASW 4101), a po zastosowaniu opcji zagęsz-
czania transportowanych zielonek, pojemność 
ta ulega zwiększeniu odpowiednio w zakresie 
od około 30 do 80 m3. Taki system wyładunku 
ma wiele zalet w porównaniu do rozwiązań 
wykorzystujących przenośniki podłogowe czy 
hydrauliczne podnoszenie skrzyń. Przesuwna 
ściana  umożliwia również zmechanizowany 
rozładunek w niskich budynkach, na dużych 
pochyłościach terenu lub przy silnym wietrze. 
Wszystkie typy przyczep można wyposażyć 
w szeroką gamę dodatkowego wyposażenia, 
co zapewnia im szeroką wielofunkcyjność  
i możliwość użytkowania przez cały okres 
agrotechniczny.

Polski producent PRONAR oferuje dwa typy 
przyczep z przesuwną przednią ścianą – T900 
i T902 o pojemności skrzyni 36,6 m3 i 30,8 m3 
oraz dopuszczalnej ładowności 23,5 i 16 ton. 
Skorupowy kształt skrzyni i jej solidna kon-
strukcja umożliwia przewóz wszelkiego rodzaju 
materiałów i wszechstronne wykorzystywa-
nie. Ściany skrzyni ładunkowej są wykonane  
z blachy o grubości 4 mm i 6 mm w przypad-
ku podłogi. Dzięki możliwości zagęszczania 
przewożonych ładunków objętościowych, 
można zwiększyć załadunek  przyczepy do 
70%.  Układ siłowników przyczepy cechuje 
się małym zapotrzebowaniem na olej z układu 
hydraulicznego ciągnika –wystarczy 40 litrów 
oleju do wyładowania przewożonego mate-
riału. Ruchoma ściana posiada elastomerowe 
uszczelnienia i jest w ostatniej fazie rozładunku 
podnoszona hydraulicznie w górę za pomocą 
pary siłowników, co umożliwia całkowite jej 
rozładowanie.

Producenci oferują coraz więcej innowa-
cyjnych rozwiązań w celu poprawienia wydaj-
ności środków transportowych oraz komfortu 
załadunku, rozładunku i ich obsługi. Rozładu-
nek przyczep może być realizowany różnymi 
zespołami samowyładowczymi – poprzez 
podniesienie hydrauliczne skrzyni ładunkowej, 
przenośnikami podłogowymi oraz hydrau-
licznie przesuwaną ścianą. Rolnicze środki 
transportowe mogą być ponadto wyposażane 
w bardzo szeroką gamę opon, w celu zapew-
nienia wyboru optymalnego ogumienia do 
specyficznych warunków pracy powierzchni 
pól uprawnych. 

dr. hab. inż. Ireneusz Kowalik
Uniwesytet Przyrodniczy 

w Poznaniu
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Właściwy zbór decyduje o powodzeniu uprawy
Kukurydza jest jedyną rośliną, której wartość paszowa wyraźnie wzrasta wraz z dojrza-

łością. Z tego względu, niezależnie od kierunku użytkowania, nie należy się zbytnio spieszyć  
z terminem zbioru. Jak wykazały liczne badania termin zbioru jest podstawowym czynnikiem 
decydującym o ilości i jakości zebranej kukurydzy – przede wszystkim surowca kiszonkowego, 
ale także i kukurydzy ziarnowej.

Gdy kukurydzę zbieramy na kiszonkę 
z całych roślin, im jej dojrzałość jest 

bliższa dojrzałości pełnej, tym większy jest 
udział kolb i ziarna w plonie, a jednocześnie 
proporcjonalnie zmniejsza się udział bogatych 
we włókno: łodyg, liści, liści okrywowych  
i rdzeni kolbowych. Zbioru kukurydzy na 
kiszonkę nie można jednak opóźniać w nie-
skończoność, ponieważ oprócz składu i war-
tości odżywczej, istotne znaczenie ma też jej 
wilgotność i przydatność do kiszenia. W efekcie 
istnieje pewien stan dojrzałości optymalnej, 
przy której można uzyskać zarówno wysokie 
plony jak i odpowiednią wartość kiszonkową 
i żywieniową. Podobnie jest i przy zbiorze 
kukurydzy na ziarno: zarówno zbyt wczesny 
jak bardzo opóźniony zbiór prowadzi do strat, 
problemu z omłotem jakością ziarna. 

Podstawowe zasady zbioru kukurydzy na 
kiszonkę

Jeśli brać pod uwagę plony zielonki, to 
najwyższy plon zielonej masy kukurydza 

osiąga w fazie dojrzałości mlecznej. O plonie 
decydują wtedy przede wszystkim wegetatyw-
ne części rośliny, bowiem ziarno jest jeszcze  
w stadium początkowego rozwoju. Plon zielonki 

nie jest jednak miarodajnym i wiarygodnym 
zobrazowaniem wartością kukurydzy. Decy-
dującym wskaźnikiem jest plon suchej masy, 
a także udział w nim kolb. Wyższe plony s.m. 
i zdecydowanie lepszą jakość można uzyskać 
w fazie późno woskowej dojrzałości ziarna. 
Optymalizując termin zbioru oprócz dynamiki 
rozwoju, uwzględnić trzeba również wczesność 
odmiany oraz techniczne możliwości zbioru  
i kiszenia. Dla przykładu: dawniej zalecano 
zbiór kukurydzy na kiszonkę w dojrzałości 
mleczno-woskowej, a dziś zaleca się zbierać 
kukurydzę dopiero w dojrzałości woskowej,  
a nawet w początkach dojrzałości pełnej ziarna 
(tab. 1). Za optymalny termin uważa się zbiór  
w dojrzałości woskowej ziarna, przy za-
wartości suchej masy 31-33% w całych ro-
ślinach. Zbyt wczesny zbiór – w dojrzałości 
mleczno-woskowej jest przyczyną uzyskiwania 
niższych plonów suchej masy i energii, a jedno-
cześnie powoduje wzrost strat w czasie kiszenia 
z wypływającym sokiem. Wyciek soków z ki-
szonki jest tym większy im niższa zawartość 
suchej masy. Ponieważ wyciek soków ustaje 
przy zawartości ok. 30% s.m, każdy zakiszany 
produkt, w tym również kukurydza powinna 
taka koncentracje suchej masy uzyskać. Z kolei 

Tabela 1. Plony i wartość pokarmowa kukurydzy zbieranej na kiszonkę  w zależności od terminu zbioru (w oparciu 
                 o wieloletnie wyniki doświadczeń; odmiana FAO 270) 
 

Właściwości Jednostka 
Dojrzałość ziarna 

mleczno-woskowa woskowa początek pełnej 

Plon zielonki dt/ha 498 469 430 

Udział kolb  z liśćmi okrywowymi w plonie 
zielonki % 30,1 35,0 42,1 

Sucha masa całych roślin % 26,0 30,6 35,4 

Jednostki paszowe produkcji mleka* w 1 kg 
świeżej masy 

JPM/ 1 kg 
% 

0,25 
[100] 

0,29 
[117] 

0,32 
[128] 

Plon suchej masy dt/ha 
% 

129,6 
[100] 

143,5 
[111] 

150,5 
[116] 

Plon energii w jednostkach paszowych 
produkcji mleka* 

JPM dt/ha 
% 

100,0 
[100] 

109,6 
[110] 

111,2 
[111] 

 

*1 JPM odpowiada 1 kg ziarna jęczmienia dobrej jakości 
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przy zbyt późnym zbiorze (38-45% s.m.), co 
często zdarza się w warunkach suszy późnolet-
niej, rosną wymagania odnośnie rozdrobnienia, 
jakości silosów i szczelności okrycia, a i jakość 
kiszonki może się pogorszyć. 

Nowoczesna technologia uprawy kukurydzy 
na kiszonkę pozwala zaplanować uzyskanie 
materiału do kiszenia o określonej, przydatnej 
w danym gospodarstwie wartości. W uprosz-
czeniu można przyjąć, że można kierować się 
w kierunku uzyskania dwu rodzajów kiszonki:
– kiszonki standardowej; 
– kiszonki wysokoenergetycznej – o możliwie 

wysokiej koncentracji energii dla wysoko-
produkcyjnych krów i szybko rosnących 
opasów. 
Podstawą produkcji kiszonki standardowej 

jest uzyskanie dużej ilości wyprodukowanej 
masy zielonej, ale o niższej koncentracji energii. 
Opiera się ona na wykorzystaniu późniejszych, 
bogato ulistnionych odmian, sianych w więk-
szym zagęszczeniu:  9-12, a nawet 14 szt./m2,. 
Kiszonka z takich roślin przydatna jest ona  
w warunkach bardziej ekstensywnego chowu, 
jak też dla krów zasuszonych i młodzieży ho-
dowlanej. Z kolei „wysokoenergetyczna” pasza 
objętościowa pozwala na dużą wydajność i tanią 
produkcję bydła Kiszonka wysokoenergetycz-
na niezbędna jest w oborze, w której chcemy 
produkować wydajnie i tanio mleko czy mięso 
wołowe – dzięki zmniejszeniu ilości niezbędne-
go ziarna zbóż w dawce paszowej. Wprawdzie 
z powody mniejszej gęstości siewu i niższych 
roślin, zbiory kukurydzy przeznaczonej na taką 
kiszonkę są mniejsze, ale nie traci się nic na wy-
dajności energetycznej, jakości i smakowitości 

kiszonki. Dla uzyskania kiszonki wysokoener-
getycznej z kukurydzy konieczne są odpowied-
nio wcześnie dojrzewające odmiany o dużym 
udziale kolb, niezbyt gesty siew i mała obsada 
roślin, późny termin zbioru oraz optymalne 
rozdrobnienie i jak najlepsze warunki kiszenia. 

Wybór odpowiedniej daty zbioru nie jest 
łatwym zadaniem. Dla ustalenia właściwego 
terminu zbioru, trzeba oprzeć się nie tylko na 
dojrzałości ziarna, ale również ocenić stan ło-
dyg i liści. Pomocne w ocenie mogą być dane 
z tabeli 2. Wartości w tabeli 2 wyliczono dla 
średniego udziału kolb. W przypadku odmian 
wczesnych o dużym udziale kolb, zawartość 
suchej masy może być większa o 1-3%. Dla 
przykładu – w roku wilgotnym, jak również w 
przypadku odmian o przedłużonej zieloności 
(stay green) – mimo prawie dojrzałego ziarna 
łodygi z liśćmi mogą być jeszcze w pełni zie-
lone. Warto wówczas poczekać do dojrzałości 
prawie pełnej, tak by zawartość suchej masy 
przekroczyła granicę 30%. Z kolei w roku su-
chym, kiedy pędy szybko podsychają, trzeba 
zbierać wcześniej – w dojrzałości ciastowatej 
do początku woskowej – tak by zawartość su-
chej masy w całej masie surowca mieściła się  
w granicach poniżej 35%. Z braku odpowied-
niego rozeznania, w okresie gorącego i suchego 
lata wielu producentów zbiera zbyt podeschnię-
tą kukurydzę (38-45% s.m.). Taki surowiec, 
nawet przy dokładnym rozdrobnieniu i dobrych 
warunkach kiszenia, stwarza zagrożenie słabe-
go zakwaszenia, pleśnienia niektórych partii 
kiszonki oraz dużej podatności na fermentację 
wtórną (po wybraniu z silosu). 

Tabela 2. Zawartość suchej masy w roślinach kukurydzy w zależności od dojrzałości ziarna oraz wilgotności łodyg  
                 z liśćmi (średni udział kolb) 
 

Dojrzałość ziarna 

Dostatek wilgoci,  
temperatury umiarkowane 

Pogoda ciepła,  
posuszna w okresie dojrzewania 

Stan łodyg i liści   
[zawartość s.m. w %] 

zielone  
[19%] 

żółknące  
[21%] 

schnące  
[24-25%] 

zielone  
[20%] 

żółknące  
[24%] 

Suche 
[27-30%] 

mleczno-woskowa 
ciastowata 
woskowa 
późna woskowa –  
– początek pełnej 

23 
265 
30 
32 

25 
28 
31 
34 

27 
30 
33 
37 

26 
30 
32 
34 

28 
32 
35 
37 

29-30 
34-37 
38-40 
40-45 
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Jak zbierać?

Kukurydzy nie należy zbierać zbyt nisko, 
aby uniknąć zanieczyszczenia ziemią, 

co sprzyja zakażeniu groźnymi dla jakości bak-
teriami kwasu masłowego. Najlepiej ścinać na 
wysokości 15-20 cm. Można też dla znaczącej 
poprawy jakości kiszonki kosić kukurydzę 
wyżej – na wysokości 40-60 cm. Taki zbiór 
szczególnie wskazany jest, kiedy rośliny kuku-
rydzy są bardzo wysokie – a tak jest w latach 
wilgotnych. Podwyższając wysokość koszenia 
o 10 cm tracimy około 4-5% plonu świeżej 
masy. Dla przykładu cięcie na wysokości 65-70 
cm (podwyższone o 50 cm) generuje obniżkę 
plonu świeżej masy o ok. 205%. Rzeczywiste 
straty są jednak mniejsze, bowiem w przelicze-
niu na suchą masę, spadki plonów są mniejsze  
i wynoszą około 2% na każde 10 cm podwyż-
szonego ścinania. Dla poprawy jakości można 
też stosować metodę „sandwicza” – czyli 
kiszenia warstwowo sieczki z całych roślin  
i gniecionego ziarna lub rozdrobnionych kolb. 

Do zbioru kukurydzy silosowej najczęściej 
wykorzystywane są sieczkarnie zawieszane (1 
i 2 rzędowe), zaczepiane (2 i 3 rzędowe) i sa-
mojezdne (4, 5, 6 i 8 rzędowe). W sieczkarniach 
dokładnego cięcia podstawowym elementem 
jest bęben wielonożowy. Aktywne urządzenia 
do rozdrabniania wtórnego – stanowiące do-
datkowe wyposażenie, powinny być koniecznie 
elementem wyposażenia sieczkarni zbierają-
cych podczas opóźnionego zbioru kukurydzy. 
Zbierając kukurydzę w późnej dojrzałości 
woskowej lub początku pełnej (przy zawartości 
s.m. powyżej 33%), uzyskujemy wartościo-
wy, ale stosunkowo suchy i twardy surowiec.  
W takich warunkach przy słabym rozdrobnieniu 
trudniej ugnieść sieczkę w silosie, wolniejsze 
jest bardzo istotny dla jakości I etap kiszenia. 
W efekcie tego rosną straty. Skutkiem gorszego 
rozdrobnienia jest też pozostawianie grubszych 
kawałków łodyg w korycie jak też wydalanie 
całego ziarna przez zwierzęta. Dlatego też na-
leży zadbać, by kukurydza taka była pocięta na 
sieczkę, w której większość odcinków będzie 
miała poniżej 10 mm, grubsze kawałki będą 
rozerwane, a każde ziarno uszkodzone. 

Znaczenie dokładności rozdrobnienia 
zwiększa się wraz z opóźnieniem zbioru ku-
kurydzy. Dokładne rozdrobnienie jest bardzo 

istotne przy zbiorze w dojrzałości pełnej, nie 
ma natomiast większego wpływu na jakość 
kiszonki i wielkość strat kukurydzy zebranej 
w dojrzałości mleczno-woskowej. Mając więc 
przestarzałą sieczkarnię, o słabej dokładności 
rozdrobnienia wskazane jest zbierać kukurydzę 
wcześniej - w dojrzałości mleczno-woskowej 
do ciastowatej, przy zawartości s.m. w całych 
roślinach 28-30% tj. Warto na marginesie zwró-
cić uwagę, że uzyskiwana rzeczywista długość 
sieczki jest o 20-25% większa, od podawanej 
w instrukcji sieczkarni dla określonej nastawy. 
Fabryki produkujące nowoczesne sieczkarnie 
polowe prześcigają się w oferowaniu coraz 
krócej tnących maszyn. Jak wykazały jednak 
badania żywieniowe, zbyt dokładne rozbicie 
kukurydzy jest dla bydła niewskazane. Dlate-
go też najlepszym silosokombajnem wcale nie 
musi być taki, który daje możliwość ustawienia 
cięcia na 3-4 mm, ponieważ tak krótkie cięcie 
jest bardzo kosztowne a jednocześnie pogarsza 
strawność paszy. Wystarczy zatem nastawa 6-8 
mm, ale w maszynie musi być urządzenie walce 
zgniatające grubsze kawałki łodyg i ziarno.

Zadbać o warunki kiszenia

Kukurydza jest jedną z najłatwiej za-
kiszających się roślin paszowych. Ze 

względu jednak na dużą wartość tej paszy, 
warto spełnić wymagania technologii zbioru 
oraz zadbać o dobre warunki kiszenia. Silos 
przed załadunkiem powinien być starannie 
oczyszczony z pozostałości starych kiszonek 
i innych zanieczyszczeń Jednym z podstawo-
wych wymogów nowoczesnego kiszenia jest 
unikanie kontaktu kół ciągników transportu-
jących z zakiszanym materiałem. Warunek 
taki spełniają silosy z górnym załadunkiem  
i bocznym rozładunkiem. Z praktycznego 
punktu widzenia za najlepsze należy uznać 
silosy wcięte w bok pagórka tj. zagłębione  
z trzech stron w gruncie, Dobrze sprawdzają się 
niezbyt szerokie silosy przejazdowe. Kurhany  
 pryzmy polowe powinny przejść do historii.  
W okresie przejściowym, jako dopuszczalne 
można przyjąć jedynie polowe silosy przejazdo-
we, o ścianach zbudowanych z dużych balotów 
słomy i dokładnie wyłożone folią. 

Podczas wybierania dziennie powinno uby-
wać przynajmniej 20-30 cm kiszonki, a najlepiej 
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ok. 0,5 m. W szerszych silosach można to też 
osiągnąć poprzez podział na kwatery i wybie-
rać tylko ½ czy ⅓ szerokości zbiornika . Coraz 
częściej obserwuje się kiszenie kukurydzy  
w rękawach foliowych. Technologia ta jest 
coraz bardziej dopracowywana i coraz tańsza, 
jakość uzyskanej kiszonki jest bardzo wysoka, 
a straty podczas kiszenia stosunkowo małe  
(6-10%). Dla mniejszych producentów do-
skonałym rozwiązaniem jest kiszenie sieczki  
z kukurydzy w balotach owijanych folią (po-
dobnie jak sianokiszonek z traw). Niestety, ze 
względu na małą jeszcze dostępność maszyn 
formujących baloty, technologia ta jest dość 
droga. Wraz z rozwojem rynku takich usług 
i postępem technicznym będzie ona tanieć  
i w przyszłości zapewne wyprze inne metody 
kiszenia – zwłaszcza u mniejszych rolników. 

Kiedy stosować konserwanty

Użycie konserwantu podczas kiszenia 
kukurydzy jest wskazane w przypad-

ku, kiedy jakość zakiszanej masy i warunki 
kiszenia odbiegają od standardowych. Wśród 
konserwantów najpopularniejsze są środki typu 
bakteryjnego (inokulanty), środki zawierające 
różne kombinacje kwasów organicznych oraz 
konserwanty zawierające kwasy organiczne 
i enzymy które wspomagają rozkład włókna 
i zwiększają strawność paszy. Zastosowanie 
konserwantu któregoś z tych typów spowoduje 
bardzo szybkie obniżenie pH w zakiszanej ma-
sie, co będzie sprzyjało fermentacji mlekowej 
oraz zahamuje rozkład cukrów. Dodatki hamują 
również rozwój pleśni i drożdży powodujących 
wyższe straty podczas kiszenia. 

Kiedy warto stosować konserwanty? Szcze-
gólnie przydatne będą w trudnych warunkach, 

które mogą wystąpić podczas zbioru, jak np. 
przesuszenie i nadmierna zawartość suchej 
masy (powyżej 35%); zbiór po wystąpieniu 
przymrozków – kiedy rośliny są już obumarłe, 
a na ich powierzchni zaczyna się proces roz-
kładu; obumarłe po przymrozkach, kiszenie na 
pryzmach polowych – płaskich i nie zapewnia-
jących dobrego ugniecenia ani uszczelnienia; 
zbyt długa sieczka niedostosowana do dojrza-
łości zbieranych roślin. Przydatny będzie także 
podczas deszczowej aury w trakcie zbiorów 
sprzyjającej zanieczyszczeniom ziemią zaki-
szanej masy. Podkreślić trzeba, że odpowied-
nio dobrany konserwant zawsze korzystnie 
wpłynie na proces konserwacji i zmniejszenie 
strat – nawet jeśli warunki kiszenia są dobre.  
W przypadku, kiedy silos przeznaczony bę-
dzie do letniego wybierania, warto dodać 
konserwant również do surowca zbieranego  
w optymalnym terminie. W okresie letnim, 
kiedy wyższe temperatury powodują szybsze 
psucie się wybranej już kiszonki i brzeżnych 
partiach silosu. Dodatek środków konserwu-
jących, aczkolwiek zwiększa koszt produkcji 
paszy, zapewnia lepszą stabilność kiszonki 
podczas wybierania i spasania. Spośród pole-
canych konserwantów najbardziej przydatne 
wydają się inokulanty, tj. środki oparte na ży-
wych kulturach bakteryjnych, ze względu na 
dużą zawartość cukru w kukurydzy i łatwość 
jej kiszenia się. 

Zbiór kukurydzy ziarnowej i jego kon-
serwacja

Kukurydzę uprawianą w technologii 
ziarnowej można zbierać na kilka spo-

sobów w zależności od planowanego kierunku 
użytkowania. Może ona być zebrana i zago-

Tabela 3. Parametry kiszonek dla świń uzyskanych z ziarna i kolb kukurydzy 
 

Pasza 
Plon kiszonki  

w przeliczeniu na ha 
dt/ha 

Zawartość  
suchej masy  

w % 

Białko 
strawne  
% s.m. 

Włókno  
surowe 
% s.m. 

Energia 
metaboliczna 

MJ/kg s.m. 

Ziarno 
CCM 
Kolby odkoszulkowane 
Kolby nie odkoszulkowane 

70-110 
75-120 
78-125 
85-150 

65-75 
50-60 
45-60 
40-55 

8,6 
8,1 
7,9 
6,4 

2-3 
5-8 

8-11 
10-15 

15,2 
15,0 
14,3 
12,1 

Masa kiszonki w zależności  
od zawartości suchej masy 

55 % 
50 % 
40 % 

800-850 kg/m3 
850-900 kg/m3 
900-950 kg/m3 
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spodarowana w pięciu rozmaitych postaciach, 
różniących się zarówno metodami zbioru, 
jakością i wydajnością z 1 ha oraz sposobem 
konserwacji. Najbardziej rozpowszechniony 
jest tradycyjny zbiór na ziarno młócone, który 
pozwala na szerokie wykorzystanie uzyska-
nego surowca, zarówno na cele paszowe jak  
i konsumpcyjne i przemysłowe. Obok metody 
omłotowej, kukurydzę można zebrać także  
w postaci kolb, gdzie przy różnych wariantach 
zbioru uzyskuje się różny udział ziarna, rdzeni  
i liści okrywowych. Dodatek bogatych we włók-
no rdzeni i liści powoduje że wzrastają plony  
i produkt końcowy jest tańszy. Pamiętać trzeba 
jednak, że przydatność takich pasz dla bardziej 
wymagających zwierząt (cielęta, drób, młode 
tuczniki) maleje. Jako smaczne pasze można je 
w mniejszych ilościach jednak użytkować, mie-
szając z innymi, mniej włóknistymi paszami. 

Kukurydza przeznaczona do zbioru na 
ziarno powinna uzyskać przynajmniej tzw. 
dojrzałość fizjologiczną, której objawem jest 
powstanie tzw. czarnej plamki, czyli niewiel-
kiego sczernienia u nasady ziarniaka, przy 
zarodku. Stan taki wskazuje, że ziarno jest 
już prawie w pełni rozwinięte, a wilgotność  
w tym stadium wynosi ok. 35%. W zależności 
od przebiegu pogody występuję jednak znacz-
ne różnice: w okresie suszy wilgotność ziarna  
w tym okresie może być mniejsza od 30%, zaś 

kiedy jest bardzo mokro – nawet 40%. Nawet 
gdyby wilgotność wynosiła już 30%, w tym 
stadium dojrzałości nie warto jeszcze omłacać 
kukurydzy. Obserwuje się, że zachodzą w nim 
pewne przemiany składników i wypełnianie 
opóźnionego w dojrzewaniu ziarna i spóźnio-
nych kolb oraz postępujące oddawanie wody. 
Dlatego też, jako zasadę warto przyjąć, że zbiór 
najlepiej rozpocząć 15-20 dni po uzyskaniu 
stadium czarnej plamki. Pozwala to – jak wy-
kazały badania, uzyskać wyższy o 2-4 kwintale 
plon oraz o 3-5 niższą wilgotność ziarna

Do zbioru na ziarno typowym kombajnem 
przystąpić można, kiedy zawartość wody w 
ziarnie obniży poniżej 38 %. Najlepiej jednak, 
by przy omłocie ziarno miało wilgotność 25-30 

%, co jest pewne tylko przy uprawie odmian 
wczesnych i średnio-wczesnych. Przy dużej 
wilgotności (>35%), połamaniu i stratom może 
ulec nawet 5-8% ziaren, a co gorsza zwiększają 
się straty w plonie na skutek utrącenia części 
zarodka. 

Świeżo omłócone ziarno kukurydzy przy 
dłuższym składowaniu bardzo szybko zagrze-
wa się i psuje. Nie powinno ono czekać „w 
kolejce” do suszarni dłużej niż 12-16 godzin, 
zwłaszcza przy ciepłej słonecznej pogodzie. 
Warto więc przygotować się do zagospoda-
rowania nadmiaru ziarna. Pamiętać trzeba, 
że dobry kombajn zbiera ok. 1,5 ha/godz., co 
oznacza że odebrać i zakonserwować trzeba 
10-20 ton/godz. mokrego ziarna – najlepiej bez 
przerywania pracy kombajnu.

Koszty suszenia w Polsce stanowią średnio 
ok. 30% ogólnych kosztów produkcji ziarna 
kukurydzy. Przy niekorzystnych układach 
(wysoka wilgotność, niski plon, wysoka cena 
w suszarni) przekroczyć mogą one nawet 
50% nakładów. Przy tak wysokich kosztach, 
suszenie będzie działaniem nieracjonalnym 
i i nieopłacalnym. Dlatego w całym procesie 
produkcyjnym trzeba stworzyć warunki, aby 
wilgotność podczas zbioru była jak najmniej-
sza. Już wybierając odmianę do siewu warto 
patrzeć na wczesność dojrzewania, a nie tylko 
na wysoki potencjał plonowania (ramka). 

 Chcąc określić możliwe nakłady na suszenie 
trzeba złożyć, że przychód z 1 ha kukurydzy 
nie może być niższy, niż uzyskany z pszenicy 
ozimej. Wyliczenia Autora wskazują, że przy 
takim założeniu, na suszenie zbioru ziarna 
kukurydzy z 1 ha przeznaczyć można maksy-
malnie: 
• ok. 500-600 zł przy plonach suchego ziarna 

kukurydzy rzędu 60-70 dt 
• ok. 1000 zł przy plonach kukurydzy rzędu 

80-90 dt
• ok. 1500 zł, przy plonach kukurydzy powy-

żej 100 dt.
Jeśli ziarno ma zostać wykorzystane we 

własnym gospodarstwie, nakłady na suszenie 
niepotrzebnie obciążają koszty paszy. Znacz-

 

wilgotność przy zbiorze mniejsza o 1 %  =  równoważy plon mniejszy o 1-2  dt/ha 
 

(w zależności od przedziału wilgotności i jednostkowych kosztów suszenia) 
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nie taniej jest ziarno zakisić i spożytkować 
w systemie mokrego żywienia. Najczęściej 
przeprowadza się to poprzez rozdrobnienie 
ziarna i zakiszenie w silosie komorowym lub 
przejazdowym. Ten rodzaj konserwacji jest 
wprawdzie najtańszy, ale ogranicza możliwość 
handlowych operacji, a w spasaniu konkuruje 
z CCM. Coraz częściej stosuje się też kon-
serwację całego ziarna poprzez składowanie  
w silosie gazoszczelnym (tzw. samokonserwa-
cja lub inertacja). Rolę silosu gazoszczelnego 
mogą tu z powodzeniem pełnić rękawy foliowe 
lub tez szczelnie zamknięte worki foliowe. 

Przechowywana w postaci wilgotnej ku-
kurydza zachowuje wszystkie swoje wartości 
odżywcze (wartość energetyczna, białkowa, wi-
taminy, związki mineralne, karoten) a często jej 
wartość jest nawet wyższa niż w stanie suchym. 
Wywoływane przez taka paszę zakwaszenie ma 
dobroczynny wpływ na przewód pokarmowy 
zwierząt. Stosowanie wilgotnych pasz znacząco 
ogranicza też zapylenie, polepszając dobrostan 
zwierząt i warunki pracy w chlewni. Najważ-
niejsze są jednak zyski ekonomiczne. Wg obli-
czeń francuskich przechowywanie kukurydzy 
w postaci wilgotnej pozwala zmniejszyć koszt 
wytworzenia 1 tony paszy dla trzody chlewnej 
o ok. 10 Euro, co w ostatecznym rachunku 
zmniejsza koszty żywienia trzody o 6%. Moż-
na z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, 
że w warunkach polskich oszczędności mogą 
być nawet dwukrotnie większe, ze względu na 
większe koszty suszenia.

Na ziarno czy kiszonkę?

W latach niekorzystnych o ostatecznym 
przeznaczeniu kukurydzy decyduje 

wielkość urodzaju. W pierwszej kolejności 
trzeba zebrać na kiszonkę i zapełnić silosy,  
a nadmiar przeznaczyć na zbiór ziarna czy 
CCM. Na szczęście następuje coraz większa 
unifikacja technologii uprawy kukurydzy. Przy 
uprawie na kiszonkę z całych roślin, coraz czę-
ściej sieje się podobne odmiany, stosuje siewnik 
punktowy i siew nie więcej niż 10 ziaren na  
1 m2, podobnie jak w technologii ziarnowej. 
Pozwala to elastycznie podchodzić do proble-

mu zbioru i w zależności od potrzeb zbierać na 
kiszonkę lub na ziarno. Należy więc w zależ-
ności od plonów, warunków pogodowych jak  
i sytuacji rynkowej, tak dobierać i modyfikować 
technologię zbioru, by maksymalnie wykorzy-
stać plantację pod względem paszowym jak  
i ekonomicznym. Jednakże, ze względu na spe-
cyfikę odmian i rosnące wymagania jakościowe 
w żywieniu, pod kukurydzę „uniwersalną” 
można przeznaczyć tylko część zasiewów. Zde-
cydowana większość powierzchni powinna być 
obsiana zgodnie z wymaganiami technologii 
kiszonkowej, tak by uzyskać jak najlepszą paszę 
dla bydła, a w przypadku ziarnowej – wysoki 
zbiór ziarna o niskiej wilgotności. 

prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Prezes Rady PZPK
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Okrycie kiszonki z kukurydzy
Technologia produkcji kiszonki z całych roślin kukurydzy jest prosta. Rośliny zbieramy  

w dojrzałości woskowej ziarna, krótko tniemy i dokładnie ubijamy w silosie czy na pryzmie. 
Ostatnim krokiem jest szczelne okrycie pryzmy.

Dokładne przykrycie zakiszanej kukury-
dzy ma na celu stworzenie korzystnych 

warunków do rozwoju bakterii fermentacji mle-
kowej. W warunkach beztlenowych zamieniają 
one cukier na kwas mlekowy, który konserwuje 
zakiszany materiał. W kwaśnym środowisku 
giną niepożądane mikroorganizmy, które odpo-
wiadają za psucie się kiszonki i rozkład białka, 
w wyniku czego powstają substancje szkodliwe. 
Dodatkowo folia zapobiegnie wnikaniu wody 
opadowej. Przy zabezpieczaniu kiszonki folią 
należy zwrócić uwagę, by deszczówka mogła 
swobodnie spływać poza silos czy pryzmę. 
Szczególnie ważne jest takie ułożenie folii 
wzdłuż ściany silosu przejazdowego, by woda 
spływała na zewnątrz, a nie przy ścianie i wsią-
kała w kiszonkę.

Obecnie do przykrycia zakiszanego ma-
teriału zaleca się stosowanie dwóch warstw 
folii. Jako pierwszą, na wierzch dobrze ubitej 
masy roślinnej, należy położyć cienką folię,  
o grubości 40 µm. Dzięki swym właściwościom 
mocno przylega ona do kiszonki i szczelnie 
ją okrywa, co zapobiega tworzeniu się podu-
szek powietrznych pomiędzy kiszonką a folią. 
Następnie kładzie się drugą warstwę folii,  
o grubości 100-150 µm, która spełnia zadanie 
ochronne. Jeżeli w trakcie przechowywania 
kiszonki górna warstwa folii ulegnie uszko-

dzeniu, to dolna warstwa cienkiej folii będzie 
przez cały czas ją chroniła. 

W przypadku gdy do przykrycia kiszonki 
wykorzystywana jest tylko jedna warstwa folii, 
to musi mieć ona minimum 150 µm grubości. 
Folia taka jest bardziej wytrzymała, a przez to 
mniej podatna na uszkodzenia. 

Do przykrycia zakiszanego materiału na-
leży wykorzystać folią polietylenową (PE) 
przeznaczoną specjalnie do kiszonek, która 
charakteryzuje się:
• wytrzymałością,
• odpornością na rozciąganie i przebicie,
• przepuszczalnością gazową,
• stabilnością na działanie promieni słonecz-

nych,
• brakiem toksycznych składników, które 

mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu zwierząt,
• łatwością utylizacji.

Folia kiszonkarska występuje w różnych ko-
lorach: białym, czarnym lub zielonym. Można 
nabyć również folię dwukolorową – z jednej 
strony jest czarna, a z drugiej biała względnie 
szara. Kolor folii nie ma wpływu na jakość  
i wartość pokarmową kiszonki. 

Folia koniecznie musi być obciążona, gdyż 
dociąża to wierzchnią warstwę zakiszanej masy, 
co powoduje prawidłowe osiadanie zielonki. Do 
obciążanie folii można wykorzystać stare opo-

Fot. 1.  Kiszonka z kukurydzy okryta folią obciążoną oponami
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ny (najlepiej przecięte na pół, tak by mogła się  
w nich zbierać woda opadowa), worki z pia-
skiem, betonowe bloczki czy baloty słomy. Je-
żeli do obciążenia folii wykorzystuje się ziemię, 
to należy uważać, by przy wybieraniu kiszonki 
nie zanieczyszczała jej. 

Coraz częściej w gospodarstwach spotyka się 
silosy czy pryzmy okryte specjalnymi siatkami 
ochronnymi, które zapobiegają uszkodzeniom 
folii przez zwierzęta. Stanowią też ochronę 
przed gradem i silnym wiatrem oraz zapobie-
gają łopotaniu folii po otwarciu silosu. Siatki te 
są obciążane podłużnymi workami ze żwirem 
lub piaskiem.

Zużytą folię należy segregować według ko-
loru i przekazywać do punktu skupu surowców 
odpadowych. Fot. 4. Każde uszkodzenie folii powinno być 

natychmiast zaklejone

Fot. 2. Zabezpieczenie pryzmy kiszonki z kukurydzy przed zwierzętami

Dziury w folii okrywającej kiszonkę naj-
częściej robią zwierząt (myszy, koty, ptaki czy 
zwierzyna łowna). Duży problem stanowią 

Fot. 3. Odkrywamy tylko tyle folii z pryzmy ile kiszonki będzie wybierane
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dziki plądrujące pryzmy, które rwą folię, ryją 
w niej i pozostawiają odchody. Dlatego nie ma 
się co dziwić, że nawet najmocniejsza folia nie 
wytrzyma wizyt takich gości. Również grado-
bicie prowadzi do dziurawienia folii, wówczas 
uszkodzenia pozostają często niezauważone, 
ze względu na niewielkie rozmiary. A każde 
uszkodzenie okrywy kiszonki to zaburzenie 
warunków beztlenowych jakie panują pod 
folią. Dopływ tlenu do kiszonki powoduje, 
rozmnażanie się grzybów i drożdży, które 
jako pożywkę wykorzystują kwas mlekowy 
oraz resztki cukru. Przemiany te prowadzą 
do wydzielania się dużej ilości ciepła, a tym 
samym do samozagrzewania się kiszonki. Po-
garsza się smakowitość kiszonki, przez co jest 

ona mniej chętnie pobierana przez zwierzęta. 
W efekcie prowadzi to do spadeku pobrania 
suchej masy z dawki pokarmowej, co obniża 
wydajność zwierząt. Ponadto grzyby produkują 
mikotoksyny, które są szkodliwe dla zwierząt. 
Stąd bardzo ważna jest codzienna kontrola si-
losów czy pryzm. Każde, nawet najdrobniejsze, 
uszkodzenie folii powinno być zaklejane mocną 
taśmą. Jeżeli dziura w folii jest duża, to przed 
zaklejeniem uszkodzenia najlepiej kiszonkę 
spryskać kwasem propionowym.

dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
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Wykorzystanie techniki DH w programie hodowli 
kukurydzy

Technika DH ( j.ang. doubled haploid) stała się skutecznym narzędziem w genetyce i hodowli 
kukurydzy. Po wypracowaniu praktycznej metodyki indukcji haploidów i duplikacji chromoso-
mów wzrosło zainteresowanie tą metodą przez hodowców. Przejęła ona na całym świecie wiodącą 
rolę w programach hodowlanych. Opracowano i wprowadzono na rynek liczne linie homozy-
gotyczne i odmiany mieszańcowe kukurydzy oparte na podwojonych haploidach. Zastępując 
konwencjonalną hodowlę linii wsobnych, technika DH przyśpiesza proces uzyskiwania nowych 
linii homozygotycznych, a co za tym idzie skraca czas potrzebny na opracowanie nowych odmian 
mieszańcowych.

Oprócz skrócenia czasu cyklu hodowlane-
go, obniżenia wydatków na samozapy-

lenia i utrzymanie hodowli, jest to jedyna me-
toda, która pozwala na otrzymanie całkowicie 
homozygotycznego materiału, wykazuje pełną 
zmienność genetyczną pomiędzy liniami, uła-
twia ochronę prawną odmian.  Ponieważ haplo-
idy zawierają tylko jeden zestaw chromosomów, 
łatwiej jest przeprowadzać selekcję i wybrać 
linie o pożądanych cechach użytkowych.

Kukurydza była pierwszą rośliną rolniczą,  
u której mieszańce heterozyjne nabrały znacze-
nia w uprawie. Hodowla odmian mieszańco-
wych związana jest z wykorzystaniem zjawiska 
heterozji, która polega na tworzeniu mie-
szańców z homozygotycznych komponentów. 
Heterozję definiuje się jako zjawisko bujności 
mieszańców pokolenia F1. Potomstwo przewyż-
sza pod względem jednej lub kilku cech formy 
rodzicielskie. Heterozja może przejawiać się  
w takich cechach jak plon, tempo wzrostu, 
wczesność dojrzewania, odporność na nieko-
rzystne warunki i choroby.  

W celu otrzymania linii homozygotycznej  
w kukurydzy można zastosować klasyczną me-
todę chowu wsobnego, polegająca na wymuszo-
nym samozapyleniu roślin. Jest to dość łatwy, ale 
bardzo czasochłonny proces, trwający poprzez 
serię 8-10 zapyleń wsobnych. W hodowli kuku-
rydzy coraz częściej proces ten jest zastąpiony 
natychmiastowym otrzymaniem homozygot 
dzięki wytworzeniu roślin haploidalnych i po-
dwojeniu w nich liczby chromosomów. Powstałe 
w ten sposób diploidy, nazywane podwojonymi 
haploidami, są pełnymi homozygotami. Tech-
nika podwojonych haploidów jest alternatywą 
dla wyprowadzania linii homozygotycznych  
w ciągu zaledwie dwóch pokoleń.   

Rośliny haploidalne zawierają pojedynczą 
liczbę chromosomów (1n). W naturze mogą po-
wstawać spontanicznie co jest zjawiskiem rzad-
kim, aby mogły być wykorzystane w hodowli. 
Linie DH kukurydzy mogą być otrzymywane 
in vitro na drodze androgenezy w kulturze 
pylników lub izolowanych mikrospor albo  
in vivo poprzez zapylanie specyficzną linią, tzw. 
induktorem. Znalezienie w populacji kukury-
dzy form, które poprzez pyłek mają naturalną 
zdolność indukowania haploidów w ziarnach 
na kolbach roślin matecznych spowodowało, że 
metoda ta sprawdza się w praktycznej hodowli 
kukurydzy.

Podwojone haploidy powstają, gdy rośliny 
haploidalne (1n) poddawane są działaniu kolchi-
cyny w celu podwojenia liczby chromosomów, 
aby uzyskać rośliny płodne, zdolne do wydania 
potomstwa. Linie DH mają komórki zawierające 
dwa zestawy chromosomów, które są identycz-
ne. Produkcja roślin DH zrewolucjonizowała 
hodowlę roślin, przyśpieszając proces tworzenia 
całkowicie homozygotycznych linii.

Procedura wytwarzania podwojonych haplo-
idów obejmuje następujące etapy:

1. Indukcja haploidów matecznych

Na znamiona rośliny matecznej przenoszony 
jest pyłek linii indukcyjnej – tzw. induktora,  
który powoduje powstanie nasion o haploidalnej 
liczbie chromosomów. Haploidy są induko-
wane z nie zapłodnionych komórek jajowych 
lub innych komórek woreczka zalążkowego o 
zredukowanej liczbie chromosomów, z których 
powstają haploidalne zalążki.

W ostatnich dziesięcioleciach prowadzono 
intensywne badania nad liniami indukcyjnymi 
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aby zwiększyć ich wskaźnik indukcji HIR (Ha-
ploid Induction Rate). Jest to procent nasion z 
zarodkami haploidalnymi do wszystkich nasion 
otrzymanych po zapyleniu induktorem. W la-
tach 60-tych ubiegłego wieku wynosił on 2-3%, 
dzisiaj waha się w granicach 8-11%.

2. Identyfikacja domniemanych haploidów

Przy wytwarzaniu linii DH kluczowe zna-
czenie ma identyfikacja haploidów w stadium 
ziarniaka lub siewki, przed procesem podwo-
jenia chromosomów. Nie pracuje się wtedy na 
roślinach diploidalnych, oszczędzając czas, 
koszty i miejsce na polu lub w szklarni. Dostęp-
nych jest kilka metod identyfikacji haploidów. 
W zależności od zastosowanego induktora 
– linii zapylającej identyfikacji dokonuje się 
wzrokowo, na podstawie morfologicznych cech 
markerowych ziarna lub siewek. 

Induktor z genem R1-nj (Navajo) – warun-
kuje obecność antocyjanowego zabarwienia 
bielma i brak zabarwienia na zarodku, co 
charakteryzuje nasiona haploidalne (fot. 1). 

Induktor z genem Pl1 (Purple 1) – warunkuje 
purpurowe korzenie siewek diploidalnych i białe 
korzenie siewek haploidalnych (fot. 2).

Po czterech dniach od skiełkowania nasion 
domniemanych haploidów, siewki zostają przy-
cięte – wierzchołek koleoptyla na ok. 1 mm i 
skrócone korzenie zarodkowe, w celu lepszej 
penetracji roztworu podwajającego liczbę chro-
mosomów (fot. 3). 

Przygotowane siewki do inkubacji w roz-
tworze kolchicyny. Jest to jeden z inhibitorów 
wrzeciona kariokinetycznego, który powoduje 
podwojenie zestawu chromosomów. Długość 

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5
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procesu inkubacji zależy od zastosowanego 
stężenia roztworu i waha się od 4-12 godzin 
(fot. 4). 

Po dokładnym płukaniu pod bieżącą wodą, 
siewki pikowane są do multiplatów w celu do-

Tabela 1. Odmiany mieszańcowe z HR Smolice mające w swojej formule linie DH 
 

Odmiana Typ  
odmiany FAO Data 

rejestracji 

ROSOMAK SC 270 2013 
JUHAS SC 230 2015 
KANONIER TC 240 2015 
OPCJA TC 240 2015 
SM Jubilat SC 230-240 2016 
SM Hubal TC 240 2016 
SM Zawisza SC 240-250 2016 
SM Ameca SC 260 2016 
SM Prezent TC 240-250 2016 
SM Finezja TC 240 2016 
SM Popis TC 270 2016 
Fortop TC 230 2017 
SM Kurant TC 250 2017 
SM Furman TC 260 2017 
SM Polonez TC 230 2018 
OP Maura TC 204 2018 (SK) 
SM Pomerania TC 200 2019 
SM Piast TC 280 2019 
SM Boryna TC 250 2019 

 

brego ukorzenienia się i wzrostu. Po ok. 2 ty-
godniach rośliny wysadzane są na polu (fot. 5). 

3. Samozapylenie roślin podwojonych haplo-
idów

Haploidy mateczne uzyskane w drodze pro-
cesu indukcji in vivo mają charakterystyczne 
cechy fizyczne: wąskie, krótkie, wzniesione 
liście, często z jasnymi przebarwieniami. 
Cechują się wolniejszym wzrostem, delikatną 
budową, są wyraźnie niższe niż ich diploidalne 

Fot. 7

Fot. 6
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odpowiedniki. Rośliny DH wykazują mniejszą 
tolerancję na stres i są w dużym stopniu sterylne 
zarówno na kwiatostanie męskim jak i żeńskim 
(fot. 6).

Haploidalne rośliny u których wystąpiło 
podwojenie chromosomów, wytwarzają kolby 
posiadające kilka nasion Fot. 7). 

W następnym sezonie wysiewane są na 
poletkach i podlegają procedurze oceny war-
tości hodowlanej pod kątem określonych cech 
agronomicznych i ich zdolności kombinacyjnej. 

Od 2013 roku w HR Smolice zarejestrowano 
ogółem 31 odmian mieszańcowych, z czego 19 
zawiera w formule odmiany linie DH (61%). 
Bliska współpraca z dr Romanem Warzechą i 
jego zespołem z Instytutu Hodowli i Aklimaty-
zacji Roślin w Radzikowie przyczyniła się do 
wprowadzenia linii DH do smolickiej hodowli 
kukurydzy.

Odmiana Rosomak była zarejestrowana jako 
pierwsza z liną DH w 2013 roku. Jest to odmia-
na pojedyncza i bardzo dobrze przyjęta przez 
rolników. Godną uwagi jest zarejestrowana w 
2019 r. odmiana SM Piast, bo jako jedyna trój-
liniowa zawiera wszystkie linie DH w swojej 
formule. 

Zapotrzebowanie rynku na wysoko i sta-
bilnie plonujące odmiany w zmieniających się 
warunkach środowiskowych, poszukiwanie 
odporności na stresy biotyczne i abiotyczne oraz 

rozszerzenie hodowli odpornościowej stanowią 
wyzwanie dla hodowców roślin. Wprowadzenie 
skutecznych programów i nowoczesnych narzę-
dzi hodowlanych jaką jest technika DH okazało 
się być bardzo przydatnym instrumentem w 
nowoczesnych hodowlach roślin i badaniach 
genetycznych. Poprzez jej wprowadzenie ho-
dowcy mogą przyśpieszyć uzyskanie nowych 
ulepszonych odmian mieszańcowych, które 
zaspakajają potrzeby współczesnego rolnictwa.

Anna Rogacka
Hodowla Roślin Smolice

Grupa IHAR
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Informacje  
PZPK

D ot ychcz a sow y 
przebieg pogody dla 
rolnictwa polskiego nie 

napawa wielkim opty-
mizmem. Dość zimna i 

późna wiosna nie sprzyjała 
dobremu startowi roślin ozimych a także wscho-
dom roślin jarych w tym szczególnie kukurydzy. 
Opóźnione wschody nierównomierne i nieco 
późniejsze siewy spowodowały, że stan roślin 
przed nadejściem lata nie był dostatecznie dobry, 
dalszy przebieg warunków dla wegetacji roślin 
to gwałtowny wzrost temperatury przy ograni-
czonych opadach a w wielu rejonach kraju przy 
dotkliwej suszy. Małe żniwa, które rozpoczęły się 
wcześniej aniżeli przeciętnie bo już w czerwcu 
wskazują na spadek plonu jęczmienia ozimego 
oraz zmniejszony ciężar tysiąca ziaren. Skutki 
długotrwałej suszy odbiją się niekorzystnie nie 
tylko na plonach zbóż ale także na kukurydzy 
zarówno na plonie całych roślin jak również na 
plonie ziarna. Prognozując wielkość zbiorów 
kukurydzy na podstawie sytuacji z początku 
lipca ,szczególnie dla terenów polski centralnej 
i zachodniej można stwierdzić, że w wielu re-
jonach kraju jeżeli nie nastąpią znaczące opady 
deszczu plony kukurydzy będą wyraźnie niższe 
w porównaniu do przeciętnych. Z aktualnej 
obserwacji plantacji kukurydzy tegoroczne 
plony zarówno całych roślin jak również ziarna 
nie zapowiadają się zbyt obficie; brak wody jak  
i wysokie temperatury w okresie początku wzro-
stu kukurydzy spowodowały zahamowanie jej 
rozwoju. Jak twierdzą hodowcy w warunkach 
naszego klimatu aby kukurydza obficie plono-
wała winna wytworzyć wiechy do 10 lipca. Ob-
serwacje wielu pól kukurydzianych, zwłaszcza 
na glebach słabszych wskutek braku wody są 
bardzo nie wyrównane zarówno pod względem 
wzrostu jak i rozwoju roślin. 

Powtarzające się już cyklicznie okresy suszy 
stawiają przed rolnikami zadanie szczególnej 
troski o oszczędne gospodarowanie zasobami 
wody, oraz właściwy dobór odmian. W progra-
mie PROW Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 możliwe jest uzyskanie wsparcia na 
cele nawadniania do 100 tys. zł. Przed rolnikami 
polskimi podobnie jak to ma miejsce w wielu 
krajach Europy zachodniej coraz bliżej jest czas, 
że aby uzyskać godziwy plon kukurydzy trzeba 
będzie stosować jej nawodnienie. 

W miesiącu maju Związek wspólnie z Uni-
wersytetem Przyrodniczym w Poznaniu zorga-
nizował dwu-dniową konferencję poświęconą 
produkcji i wykorzystaniu kukurydzy i sorga, 
w trakcie, której wygłoszonych zostało szereg 
referatów interesujących zarówno naukowców 
jak i praktyków. W trakcie obrad konferencji 
Pan prof. dr Grzegorz Skrzypczak przedstawił 
uczestnikom 47-letni dorobek naukowy Prof. dr 
Tadeusza Michalskiego, Prezesa Rady Polskiego 
Związku Producentów kukurydzy. 

Na wniosek Związku złożony do KOWR-u 
zostały nam przyznane z funduszu Promocji 
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych dodat-
kowe środki celem realizacji programu popu-
laryzacji kukurydzy i jej wartości pokarmowej 
w żywieniu człowieka Przedstawiony został do 
realizacji program pod hasłem „Złote ziarno 
kukurydzy w zdrowej polskiej diecie”. W ra-
mach tego programu prowadzone będą pokazy 
połączone z degustacją potraw przygotowanych 
o receptury z udziałem kukurydzy, takie pokazy 
odbyły się już podczas dni pola w SDOO Sero-
czynie woj. mazowieckie oraz podczas targów 
rolniczych w Boguchwale woj. podkarpackie. 
Ponadto popularyzacja produktów z udziałem 
kukurydzy przeprowadzona zostanie wśród 
młodzieży i dzieci. W prasie rolniczej ukaże się 
także cykl artykułów poświęconych wartościom 
odżywczym ziarna kukurydzy, uruchomiona 
zostanie także informacja na stronie internetowej 
Związku. Czas realizacji został wyznaczony na 
drugie półrocze 2019 r. i podsumowany zostanie 
konferencją prasową. 

W dniu 1 sierpnia b.r. Związek organizuje dla 
przedstawicieli handlowych firm hodowlanych 
i dystrybucyjnych szkolenie z zakresu zasad 
prowadzenia hodowli mieszańcowej kukurydzy. 
Szkolenie to odbędzie się w Hodowli Roślin 
Smolice Grupa IHAR Sp z o. o.

www.pzpk.kukurydza.info.pl
Na stronie tej zamieszczamy również bieżą-

ce komunikaty Związku.
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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

***
W dniu 20 września 2019 r. grono Przyjaciół, 

koleżanek i kolegów oraz byłych współpracowni-
ków spotka się na siedzibie Wydziału Hodowli i 
Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgosz-
czy się na uroczystości z okazji Jubileuszu 90 
urodzin i 60 lat pracy Pana Prof. dr hab. inż. 
Witolda Podkówki Dr H.C. 

Pan Prof. Witold Podkówka całe swe życie za-
wodowe poświęcił służbie Polskiej Zootechniki 
w zakresie dydaktyki w szkolnictwie wyższym, 
kształceniu kadr, pracy naukowej i współpra-
cy z praktyką. Polski Związek Producentów 
Kukurydzy od swego powołania korzystał z 
wiedzy i doświadczenia Pana Profesora jako 
doradcy, członka władz Związku dla populary-
zacji uprawy kukurydzy oraz jej racjonalnego 
wykorzystania.

***

***
Na tegoroczne Dni Kukurydzy organizo-

wane przez Związek zapraszamy rolników do:
Zakładu Doświadczalnego IUNG w 

Osinach k/Puław woj. lubelskie, w dniu  
6 września br.

PODR Szepietowo woj. podlaskie, w dniu 
8 września

SDOO Chrząstowo woj. kujawsko-pomor-
ski, w dniu 15 września.

Dod at kową  a t r a kc ją  t egorocz nych  
Dni Kukurydzy będzie prezentacja odmian  
i technologii uprawy soi.

Eugeniusz Piątek
Dyr. Biura PZPK






