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Nowe odmiany kukurydzy
zarejestrowane w 2008 roku
W badaniach rejestrowych w roku 2007 uczestniczyły 62 odmiany kukurydzy oceniane pod
względem przydatności na ziarno i 30 odmian testowanych w kierunku przydatności do produkcji
kiszonki. Część z nich badano już w poprzednim roku.
Oba sezony wegetacyjne były bardzo różne. Rok 2006 – bardzo niedogodny dla dobrego plonowania kukurydzy; zwłaszcza posucha w lipcu spowodowała, że wiele roślin nie wytworzyło kolb lub ich zaziarnienie
było niepełne. Ponadto rośliny uległy bardzo silnemu porażeniu przez głownię guzowatą kukurydzy. Z kolei
w sierpniu, po deszczach, rośliny tworzyły dodatkowe, nie zaziarnione kolby i nowe łodygi Na kolbach wystąpiły silne objawy fuzarioz (pleśnienie). Natomiast rok 2007 był dla kukurydzy bardzo sprzyjający. Od maja aż
do zbioru doświadczeń, pogoda charakteryzowała się umiarkowaną lub dość wysoką temperaturą. Korzystny
rozkład opadów zapewnił dobry rozwój kolb i dzięki temu uzyskano bardzo duże plony, przekraczające średnio z wszystkich doświadczeń 100 dt ziarna z ha. Rekordowe wyniki uzyskano również w doświadczeniach
na kiszonkę. Kryteria uzasadniające zarejestrowanie spełniło 20 odmian, które dobrze sobie poradziły w tak
odmiennych warunkach wegetacji. W lutym 2008 roku zostały one wpisane do krajowego rejestru. Zgodnie
z zapotrzebowaniem praktyki, większość odmian jest przydatna do uprawy na ziarno. Nowo zarejestrowane
odmiany również w większości były wyhodowane z myślą o takim użytkowaniu, ale część z nich znajdzie zastosowanie bardziej uniwersalne, tym bardziej, że w dwóch ostatnich latach zwiększyła się uprawa na kiszonkę.
Niżej zamieszczono opisy nowych odmian. Charakterystyki uszeregowano alfabetycznie według kierunku
użytkowania i grup wczesności, w których te odmiany były testowane. Litery SC i TC oznaczają odpowiednio
odmiany dwuliniowe (mieszańce pojedyncze) i trójliniowe. CCM oznacza śrutę z całych kolb przeznaczoną
do zakiszania. Obok nazw odmian podano nazwy firm hodowlano-nasiennych lub przedstawicieli hodowców.
Tabele zawierają syntetyczne wyniki plonowania odmian z tegorocznej rejestracji w doświadczeniach lat
2006-2007 (w wartościach względnych, w odniesieniu do poziomu wzorców odpowiednich grup wczesności).
W tabelach zwraca uwagę różny poziom plonowania wzorców poszczególnych grup, przy niewielkich
różnicach zawartości suchej masy w ziarnie, kolbach i całych roślinach. Średnio, obficiej plonują odmiany grup późniejszych, lecz pozostając dłużej w polu, w dobrych warunkach pogodowych mogą osiągać
podobny stopień dojrzałości, jak wcześniej zbierane odmiany grup wcześniejszych. Stąd np. u wzorca
odmian średniowczesnych zawartość suchej masy była nawet wyższa aniżeli u odmian wczesnych.
Odmiany do uprawy na ziarno
Anvil (KWS). Odmiana SC, wczesna, FAO 210.
Na tle odpowiedniej grupy wczesności daje duże
plony ziarna, względnie stabilne w latach. Wysokość roślin poniżej średniej. Rośliny średnio
podatne na fuzariozę łodyg, wyleganie i porażenie
przez omacnicę prosowiankę, a mało podatne na
głownię kukurydzy. Odmiana może się dobrze
sprawdzać w uprawie na suche ziarno.
Bejm (HR Smolice) Odmiana SC, o wczesności
z pogranicza grupy wczesnej i średniowczesnej,
FAO 230. Na tle wzorca grupy wczesnej wykazała
bardzo duży plon ziarna, lecz nieco późniejsze
dojrzewanie. Rośliny o dobrej zdrowotności,
zwłaszcza małej podatności na fuzariozy łodyg
i wyleganie. Wysokość roślin średnia. Odpowiednia do uprawy na suche ziarno; z uwagi na
większy udział rdzeni w masie kolb, byłaby mniej
przydatna do produkcji CCM
4

ES Kirola (Euralis). Odmiana SC, wczesna, FAO
220. W porównaniu z wzorcem tej grupy plon
ziarna średni. Wykazuje małą podatność na fuzariozę łodyg i wyleganie oraz na głownię guzowatą
kukurydzy, średnią – na omacnicę prosowiankę.
Struktura kolb dość korzystna. Wysokość roślin
mniejsza od średniej; wegetatywne części roślin
zasychają stosunkowo wcześnie po dojrzeniu
ziarna. Przydatna do uprawy na suche ziarno w
mniej korzystnych warunkach termicznych.
NK Ravello (Syngenta). Odmiana SC, jedna z
najwcześniejszych odmian w krajowym rejestrze,
FAO 190-200. Na tle grupy wczesnej daje plony
ziarna nieco mniejsze od wzorca. Zdrowotność
roślin dobra; mało podatna na fuzariozę łodyg
i mniej porażana przez omacnicę prosowiankę.
Wysokość roślin mniejsza od średniej. Bardzo
korzystna struktura kolb. Odmiana przydatna do
uprawy na ziarno, w tym także w mniej korzystnych warunkach termicznych.
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DKC 2960 (Monsanto). Odmiana SC, średnio-wczesna, FAO 240. W badaniach rejestrowych
wykazała dość duże plony ziarna, dobrą zdrowotność roślin – małą podatność na fuzariozę i głownię łodyg. Kolby o bardzo korzystnej strukturze.
Tworzy rośliny o wysokości powyżej średniej,
dłużej utrzymujące zielone liście po dojrzeniu
ziarna. Przydatna do uprawy na ziarno i CCM.
Dumka (HR Smolice) Odmiana TC, średniowczes-na, FAO 230. Średnio w dwuleciu badań
rejestrowych plon ziarna przekroczył poziom
wzorca. Rośliny średniej wysokości do wyższych,
dłużej utrzymujące zielone liście; zdrowotność
roślin dobra, małe porażenie przez fusariozy
łodyg. Odmiana przydatna do uprawy na ziarno
w rejonach jego produkcji.
Lavena (Maisadour). Odmiana SC. Oceniana
w grupie średniowczesnej, jest jednak średniopóźna, FAO 260. Daje duże plony ziarna. Rośliny wysokie, dobrej zdrowotności, mało porażane przez
głownię kolb i omacnicę prosowiankę. Przydatna
do uprawy na ziarno; z uwagi na większy udział
rdzeni – w mniejszym stopniu na CCM.
MT Maksym (Dow Agro Sciences). Odmiana
SC, średniowczesna, FAO 230-240. Odmiana o
dość dużej zdolności plonowania. Rośliny stosunkowo niższe, średnio podatne na fuzariozy łodyg
i wyleganie, a mniej – na głownię kukurydzy i
omacnicę prosowianke. Przydatna do uprawy na
ziarno, w mniejszym stopniu na CCM (gorsza
struktura kolb).
Narew (HR Smolice). Odmiana SC, średniowczes-na, FAO 250. Na tle wzorca grupy średniowczesnej wykazuje dość duże plony ziarna. Rośliny
średniej wysokości, mało podatne na fuzriozy
łodyg i głownię kolb. Przydatna do uprawy w
rejonach produkcji ziarna.
NK Nekta (Syngenta). Odmiana SC; wczesność
na pograniczu grupy średniowczesnej i średniopóźnej, FAO 250. Daje duże i względnie stabilne
w latach plony ziarna. Rośliny średniej wysokości,
mało podatne na wyleganie; dobra zdrowotność
roślin. Korzystna struktura kolb. Przydatna do
uprawy na ziarno i CCM
Pteroxx. (RAGT). Odmiana SC, średniowczesna,
FAO 240. Wykazuje duże plony ziarna, dość stabilne w latach badań. Wysokość roślin średnia
do niższej, mała podatność na wyleganie, dobra
zdrowotność roślin, mała podatność na głownię;
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korzystna struktura kolb. Odmiana przydatna do
uprawy na ziarno i CCM.
Amoroso (KWS) Odmiana SC. Wczesność na
granicy grupy średniowczesnej i średniopóźnej,
FAO 250. Na tle wzorca grupy średniopóźnej wykazała dość duże i stabilne plony ziarna. Rośliny
średniej wysokości, mało podatne na wyleganie;
zdrowotność roślin średnia; w dotychczasowych
badaniach odmiana ujawniła nieco większy stopień porażenia przez głownię łodyg. Przydatna do
uprawy w rejonach produkcji ziarna.
LG 3255 (Limagrain). Odmiana TC, średniopóźna,
FAO 260. Plon ziarna przekracza poziom wzorca
odpowiedniej grupy wczesności. Rośliny wysokie,
o dość dobrej zdrowotności, jednak nieco większej
podatności kolb na głownię kukurydzy. Przydatna
do uprawy na ziarno i CCM w rejonach uprawy
ziarnowej.
MAS 24A (Maisadour). Odmiana TC, średniopóźna, FAO 260. Daje duże i względnie stabilne
w latach plony ziarna. Rośliny dość wysokie, lecz
mało podatne na fuzariozy łodyg i wyleganie
oraz na głownię kukurydzy. Wadą odmiany jest
większy udział rdzeni w masie kolb. Odmiana
odpowiednia do uprawy na ziarno, szczególnie w
rejonach o korzystnych warunkach termicznych.
Ronaldinio (KWS). Odmiana TC, w użytkowaniu na ziarno średniopóźna, FAO 260, a na
kiszonkę – FAO 240-250. Zapewnia duże plony
ziarna, wykazuje małą podatność na wyleganie;
w małym lub średnim stopniu poraża się fuzariozą łodyg; mało podatna na głownię kukurydzy.
Rośliny średniej wysokości. Użytkowana jako
surowiec kiszonkowy, daje plony o korzystnej
strukturze – dość duże plony ogólne suchej
masy i duże plony kolb; średnie plony świeżej
masy. Odmiana przydatna do uprawy na ziarno
w korzystniejszych warunkach termicznych oraz
na kiszonkę w całym kraju.
Odmiany do uprawy na kiszonkę
Amatus (KWS). Odmiana TC, wczesna kiszonkowa, FAO 220-230. Na tle wzorca wczesnej grupy
kiszonkowej daje dość duże plony ogólne suchej
masy i duże plony kolb; korzystna struktura plonu
i wysoki wskaźnik koncentracji energii. Plon
świeżej masy roślin nieco mniejszy od wzorca odpowiedniej grupy wczesności. Odmiana
przydatna do uprawy na kiszonkę, zwłaszcza w
północnym rejonie kraju.
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Angus (Maisadour). Odmiana SC do uprawy na
kiszonkę, wczesność na
granicy grupy wczesnej
i średniowczesnej, FAO
230-240. Daje dość duże
plony suchej masy ogólne
i kolb; średnio korzystna
struktura plonu. W porównaniu z innymi odmianami tej grupy wczesności
– dość duże plony zielonej
masy. Odmiana przydatna
do uprawy na kiszonkę w
całym kraju.
Touran (KWS). Odmiana TC, średniowczesna
kiszonkowa, FAO 240. W
badaniach wykazywała
dość duże i stabilne w
latach plony ogólne suchej
masy oraz duże plony
suchej masy kolb, bardzo
korzystną strukturę plonu,
dość wysoką koncentrację
energii w świeżej masie
roślin. Wysokość roślin
poniżej średniej. Odmiana
przeznaczona do uprawy na kiszonkę w całym kraju.
Marcello (KWS) Odmiana TC, średniopóźna, FAO 270. Plony ogólne suchej masy i plony suchej masy
kolb duże do bardzo dużych, bardzo korzystna struktura plonu, średnia koncentracja energii w roślinach.
Średnie plony ogólne świeżej masy, a względnie większe – świeżych kolb. Rośliny średniej wysokości.
Odmiana odpowiednia do produkcji kiszonki na większej części obszaru kraju, z wyjątkiem rejonu
północnego.
Subito (Saaten Union). Odmiana SC,
średniopóźna, FAO 280. Tworzy duże
plony ogólne suchej masy i dość duże
plony kolb. Struktura plonu średnia;
z uwagi na wegetatywny typ roślin (dość wysokie rośliny o dużej
świeżej masie), koncentracja energii
w roślinach – niższa od średniej.
Odmiana przydatna do uprawy na
kiszonkę w korzystniejszych warunkach termicznych.
dr inż. Jerzy Siódmiak
COBORU Słupia Wielka
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Produkcyjność biometanu z kiszonki z całych roślin kukurydzy
sporządzonych z dodatkiem preparatów mikrobiologicznych
Biomasa z całych roślin kukurydzy w postaci kiszonki, jest powszechnie stosowana jako substrat do produkcji biogazu w biogazownach rolniczych. Z tych też względów dużo uwagi zwraca
się na technologię przygotowania kiszonki. Ważny jest nie tylko dobór odmian, agrotechnika
uprawy, termin i technologia zbioru, lecz również przestrzeganie zasad obowiązujących przy
zakiszaniu pasz. Przebieg procesu fermentacji jest uzależniony od warunków jakie zostały spełnione dla bakterii kwasu mlekowego.
i innych lotnych niskocząsteczkowych kwasów
W procesie zakiszania zielonek, bakterie
tłuszczowych. Na uwagę zasługują preparaty
kwasu mlekowego w warunkach beztlenowych,
mikrobiologiczne, zwłaszcza te, które zawierają
przy odpowiedniej zawartości cukru, wytwarzają
szczepy bakterii mlekowych heterofermentacyjne.
głównie kwas mlekowy, który jest czynnikiem
Bakterie te w procesie zakiszania, oprócz kwasu
konserwującym. Oprócz kwasu mlekowego, pomlekowego, wytwarzają duże ilości kwasu octowstaje również kwas octowy i inne lotne kwasy
wego, propionowego i inne oraz alkohole. Kiszontłuszczowe (propionowy, mrówkowy, kapronowy,
ka taka cechuje się dobrą tlenową stabilnością, zaś
walarianowy) oraz alkohole (etanol, metanol,
produkty fermentacji są wykorzystywane przez
propanol). Może powstawać kwas masłowy, jeżeli
bakterie metanowe do produkcji metanu.
w zakiszanej masie nie zapewnimy warunków
Ubytek cukru w procesie zakiszania zielonki,
beztlenowych i wystąpi niedobór cukru.
oraz częściowe wykorzystanie produktów fermenProdukty fermentacji mlekowej występujące
tacji mlekowej w procesie metanogenezy decydują,
w kiszonce, są wykorzystywane przez bakterie
że ilość uzyskiwanego biogazu z kiszonki jest niżmetanowe jako składniki do produkcji biomesza, niż zielonki. Z zielonki porostu łąkowego uzytanu. Szczególnie dobrze wykorzystywany jest
skuje się 0,283-0,438 Nm3CH4/kg SO, natomiast
kwas octowy i inne niskocząsteczkowe lotne
z kiszonki 0,250-0,436 Nm3CH4/kg SO (Kaiser
kwasy tłuszczowe oraz alkohole. Wynika to z
i wsp. 2004).
faktu, że w procesie metanogenezy składników
Jakość wyprodukowanych kiszonek ma zasadpokarmowych, fazą pośrednią jest acetogeneza
niczy wpływ na ilość uzyskiwanego metanu. Z
(octanogeneza) do powstawania biometanu. Z
kiszonek ocenianych jako ,,bardzo złe’’ uzyskuje
tych względów niskocząsteczkowe lotne kwasy
się około 13% mniej metanu, niż z kiszonek ocetłuszczowe i alkohole, są metabolizowane do
nionych jako ,,bardzo dobre’’ (Herrmann i wsp.
biometanu.
2007).
Bakterie metanowe mają ograniczone możliW tabeli 1 przedstawiono wyniki badań na
wości wykorzystania kwasu mlekowego do wyprodukcyjnością metanu, kiszonek z całych roślin
twarzania biometanu. Kwas mlekowy powoduje
kukurydzy sporządzonych z różnymi dodatkami.
zakwaszenie substratu, co negatywnie wpływa
Stosowano następujące dodatki:
na działalność bakterii metanowych i ogranicza
 MAIS-KOFASIL preparat chemiczny o skłaintensywność powstawania biometanu.
dzie 25% benzoesanu sodu, 10% propianian
Kiszonka jako substrat do produkcji biogazu,
sodu i stabilizator. Preparat o działaniu poprajest wykorzystywana w ciągu całego roku, z tych
wiającym tlenową trwałość kiszonek, produkcji
też względów winna się cechować dużą stabilnoFirmy Addcon.
ścią tlenową. Szczególnie dotyczy to kiszonki z
 BIOSIL preparat mikrobiologiczny zawierającałych roślin kukurydzy, która w okresie letnim,
cy bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus
szybko ulega procesowi zagrzewania.
palntarum (DSM – 8866 i 8862) o działaniu
Mając na uwadze tlenową stabilność kiszonki
poprawiającym proces zakiszania, produkcji
i wykorzystanie produktów fermentacji mlekowej
Firmy Pieper.
przez bakterie metanowe do produkcji biogazu o
 BON-SILAGE PLUS preparat mikrobiolodużej zawartości biometanu, należy ukierunkować
giczny zawierający bakterie kwasu mlekowego:
przemiany biochemiczne w procesie zakiszania do
Pediococcus pentosaceus, Labtobacillus
ograniczenia powstawania kwasu mlekowego, zaś
brevis, Labtobacillus buchneri, Lactobacilzwiększenie ilości kwasu octowego, propionwego
8
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lus plantarum i Lactobacillus rthamnosus
o działaniu poprawiającym proces zakiszania
i tlenową stabilność, produkcji Firmy Schaumann.
 SILASIL ENERGY preparat mikrobiologiczny przeznaczony dla kiszonek do produkcji
biogazu, produkcji Firmy Lactoferm. Firma
nie podaje składu preparatu.
Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika,
że w porównaniu do kiszonki kontrolnej, o 17%
wyższą wydajność metanu uzyskano z substancji
organicznej kiszonki sporządzonej z dodatkiem
SILASIL ENERTGY. Preparaty mikrobiologiczne okazały się bardziej skuteczne, niż preparat
chemiczny MAIS-KOFASIL.
W przeliczeniu na 1 dt kiszonki sporządzonej
z dodatkiem SILASIL ENERGY uzyskano o 22%
wyższą wydajności metanu i energii elektrycznej.
Charakterystyka kiszonek sporządzonych z
różnymi dodatkami podano w tabeli 2. Zawartość
suchej masy we wszystkich kiszonkach była wyrównana i wynosiła około 35%, zaś na substancję
organiczną przypadało 96% suchej masy. Wysoką
zawartością kwasu mlekowego cechowała się
kiszonka sporządzona z dodatkiem preparatu
BIOSIL. W pozostałych kiszonkach zawartość
tego kwasu była zbliżona i wynosiła 2,7-2,8%.
Małą ilość kwasu mlekowego stwierdzono w
kiszonce sporządzonej z dodatkiem SILASIL
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ENERGY. Kwas masłowy występował tylko w
kiszonce kontrolnej.
Dużą zawartością kwasu octowego cechuje
się kiszonka sporządzona z preparatem SILASIL
ENERRGY – 3,7%. Zbliżonym poziomem kwasu
octowego cechuje się kiszonka sporządzona z
MAIS –KOFASIL.
Mała ilość kwasu mlekowego, duża zawartość
kwasu octowego i alkoholu w kiszonce sporządzonej z dodatkiem specjalnego preparatu mikrobiologicznego SILASIL ENERGY decyduje o dużej
wydajności biometanu.
Podsumowanie
Przedstawione dane jednoznacznie wskazują na konieczność stosowania dodatków
mikrobiologicznych przy sporządzaniu kiszonek z całych roślin kukurydzy do produkcji biometanu. Szczególnie przydatnym
okazał się preparat SILASIL ENERGY.
Z 1 dt kiszonki można uzyskać około 22% wzrost
produkcyjności biometanu i energii elektrycznej,
co ma uzasadnienie ekonomiczne. Uzyskane wyniki dotyczą kiszonki z całych roślin kukurydzy,
bowiem ta kiszonka jest powszechnie stosowana
w boigazowniach rolniczych jak substrat do produkcji biogazu.
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Kiszonka z całych roślin kukurydzy – cenny substrat
do produkcji prądu elektrycznego

Wytwarzanie energii elektrycznej i możliwość jej przesyłania na duże odległości spowodowało
wszechstronne jej wykorzystanie w wielu dziedzinach życia. Przejawia się to dużą liczbą urządzeń
wykorzystywanych w mieszkaniach, pomieszczeniach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, stanowiących infrastrukturę miast i osiedli wiejskich, znajdujących się
w zakładach produkcyjnych i gospodarstwach rolnych i wielu innych. Każdego dnia wykorzystujemy różne produkty, przy wytwarzaniu których jest niezbędna energia elektryczna, a komfort
życia jest uzależniony od możliwości zastosowania energii elektrycznej.
przekazywane za pośrednictwem wymienników
Energia elektryczna uznana jest za najbardziej
do układu grzewczego komór fermentacyjnych,
ekologiczną dla środowiska. Powstaje ona z pierjak i do ogrzewania pomieszczeń, hal produkcyjwotnych nośników energii, najczęściej z węgla
nych,
obiektów użyteczności publicznej, basenów
kamiennego, brunatnego, ropy naftowej lub gazu
kompielowych, szklarni, suszarni płodów rolnych
ziemnego. Może ją wytwarzać także z odnawiali innych.
nych źródeł energii (z energii wody, wiatru, słońca,
Łączna średnia sprawność energetyczna wygeotermalnej, czy jądrowej). Również biomasa jest
korzystania
biogazu wynosi 82-90%, z czego na
dobrym surowcem do wytwarzania energii elekprodukcję energii elektrycznej przypada około 35%
trycznej, szczególnie po przetworzeniu na paliwa
i około 55% na energię cieplną, zaś pozostałą część
płynne lub biogaz.
stanowią straty. Dla przykładu przy produkcji
Pozyskiwanie energii elektrycznej w klasycznej
dobowej biogazu 3000m3, możliwe jest uzyskanie
elektrociepłowni opalanej węglem, jest niekorzystokoło 250 KW energii elektrycznej i około 400 kW
ne dla środowiska. Spalając węgiel, do atmosfery
energii cieplnej. Generalnie z biogazu o wartości
uwalnia się duża ilość gazów i pyłu. Produkując 1
opałowej od 5 do 6 kWh/m3, można uzyskać około
MWh energii elektrycznej, do atmosfery emituje
2 kWh energii elektrycznej i do 3,5 kWh energii
się: 7,8 kg SO2, 3,2 kg N2O, 0,2 kg CO, 937 kg CO2
cieplnej. Mayr (2000) podaje, że z 1 m3 biogazu
i 1,1 kg pyłu (Grzybek, 2005). Według Scholwina
uzyskuje się nie tylko 1,6 kWh energii elektrycznej,
i wsp., (2006) na wyprodukowanie 1 MJ energii
lecz również 2,0 kWh energii cieplnej.
elektrycznej, zużywa się 2,65 MJ energii pierwotZagospodarowanie biomasy roślinnej do pronej. Ilość emitowanych gazów na 1 MJ wyprodudukcji biogazu, stwarza duże możliwości lokalnej
kowanej energii elektrycznej wynosi: 172.000 mg
produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Powstają
CO2, 348 mg CH4, 5,04 mg N2 O i 2,78 mg NH3.
nowe zakłady „biogazownie rolnicze”, które z odLepszym nośnikiem energii pierwotnej do wypadów roślinnych, odchodów zwierzęcych i roślin
twarzania energii elektrycznej jest ropa naftowa.
specjalnie uprawianych oraz innych produktów
Jej szkodliwość dla środowiska jest uzależniona od
odpadowych, produkują biogaz, który jest przezawartości w niej siarki. Gaz ziemny jest czystym
twarzany na energię elektryczną i cieplną. Bionośnikiem energii pierwotnej. Głównym składgazownie rolnicze w odróżnieniu od biogazowni
nikiem gazu ziemnego jest metan, z którego w
przemysłowych różnią technologią i surowcem
procesie spalania powstaje dwutlenek węgla i woda.
wykorzystywanym do produkcji biogazu. Biogaz
Ekologicznym sposobem produkcji energii
produkowany jest z surowców z roślinnych i odelektrycznej jest wytwarzanie biogazu i zamiana
chodów zwierzęcych, czyli źródeł odnawialnych,
jego na prąd elektryczny. Wykorzystanie biomasy
dlatego biogazownia rolnicza zaliczana jest do zaroślinnej stwarza duże możliwości wytwarzania
kładów ekologicznych, zaś przy sprzedaży energii
energii elektrycznej, przy jednoczesnym wytwaelektrycznej uzyskuje się dodatkowy profit.
rzaniu energii cieplnej.
Przefermentowana substancja jest wykorzystyBiogaz spalany w silniku gazowym z zapłowana do nawożenia pól. Jako nawóz płynny jest
nem iskrowym, zespół prądotwórczy umożliwia
znacznie lepiej wykorzystywana przez rośliny niż
wykorzystanie energii zawartej w biogazie, do
gnojowica (Podkówka 2007). Może być wywożona
wytwarzania energii elektrycznej i jednocześnie
na pole w ciągu całego roku, ponieważ następuje elienergii cieplnej – wtórnej w postaci gorącej
o
minacja czynników chorobotwórczych oraz redukwody o temperaturze do 90 C. Ciepło odbierane
cja odorów. Według badań przeprowadzonych na
z układu chłodzenia silnika oraz spalin, może być
2(33) 08
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Uniwersytecie we Florydzie, w procesie fermentacji
beztlenowej gnojowicy, następuje redukcja odorów
w 97% w stosunku do gnojowicy świeżej. W
polskich badań oszacowano redukcję odorów na
poziomie 80% (Kowalczyk-Juśko, 2008).
Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) zakłada w
2010 roku osiągnąć pułap 10,4% energii elektrycznej wyprodukowanej z OZN w ogólnym bilansie
energii elektrycznej Prognozując zużycie energii
elektrycznej na poziomie 160 TWh, wynika z tego,
że 16,64% TWh będzie musiało być produkowane
z odnawialnych źródeł energii. Obecnie produkcja
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
kształtuje się na poziomie 4,5%, czyli 7,2 TWh.
Brakuje 5,9% czyli 9,44 TWh.
Z 1 dt kiszonki z całych roślin kukurydzy o
zawartości suchej masy 35%, przy 95% substancji
organicznej w suchej masie, uzyskuje się 18,0 m3
biogazu o zawartości 54% CH4. Zakładając, że energia elektryczna będzie produkowana ze sprawnością silnika 38%, przy wydajności 10 kWh/m3 CH4,
uzyska się 37 kWh/dt kiszonki. Przy wydajności
500 dt/ha kiszonki, można wyprodukować 18500
kWh energii elektrycznej, plus energia cieplna.
Zakładając, że 9,44 TWh energii elektrycznej
wyprodukujemy z kukurydzy, należy wyprodukować 2,551 mld dt kiszonki z całych roślin kukurydzy. Przyjmując straty przy zbiorze i konserwacji
na poziomie 12%, to będzie potrzeba 2,857 mld dt
zielonki. Na taką ilość zielonki potrzeba 571 tys.
ha powierzchni, przy plonie 500 dt/ha.
Obecnie powierzchnia uprawy kukurydzy
ziarnowej i kiszonkowej wynosi około 700 tys.
ha. Wynika z tego, że łączna powierzchnia uprawy
kukurydzy będzie wynosiła 1,271 mln. ha.
Wykorzystując do produkcji biogazu inne
surowce: gnojowicę, pomiot drobiowy, odpady z
przemysłu rolno-spożywczego, glicerynę powstałą
przy produkcji estrów metylowych z oleju rzepakowego i inne, zapotrzebowanie na kiszonkę można
obniżyć nawet o 30-40%. Z substratu składającego
się 20,7 dt kiszonki z kukurydzy i 5,2 m3 gnojowicy
uzyskano 548 m3 biogazu o zawartości 54% metanu. Z wyliczeń wynika, że 68% biogazu powstało
z kiszonki z kukurydzy, zaś 32% z gnojowicy
(Gruber, 2003).
Istotny wpływ na pozyskiwanie biomasy roślinnej z upraw polowych i użytków zielonych
mają warunki pogodowe. W okresie wegetacyjnym
rozkład opadów i temperatury decydują o plonie
i jego składzie chemicznym. W latach wilgotnych
i ciepłych, nadmiar wyprodukowanej biomasy ro-
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ślinnej należy zmagazynować głównie w postaci
kiszonki, która jako rezerwa może być składowana
do następnego roku. Nigdy nie wiadomo, jaki będzie następny rok.
Celem zminimalizowania ryzyka, należy planować odpowiednie rezerwy, które winny zapewnić
minimum miesięczną produkcję, czyli wynosi
ona 8,3% rocznego zapotrzebowania. Wskazana
jest większa rezerwa wynosząca 17% rocznego
zapotrzebowania, co odpowiada dwu miesięcznej
produkcji (Schindler, 2007).
Produkcja biogazu wyłącznie z jednego surowca, jest narażona na duże ryzyko. Z punktu agrotechnicznego nie ma możliwości wprowadzenia
prawidłowego zmianowania. Kukurydza jest dość
odporna na uprawę w monokulturze, jednak warunki klimatyczne mogą spowodować ograniczoną
produkcję biomasy. Przykładem mogą być lata 2005
i 2006. Brak opadów w czerwcu i lipcu, wysoka
temperatura spowodowała porażenie głownią guzowatą (Ustilago maydis). Masowe porażenie głownią guzowatą, spowodował spadek plonu i gorszą
jakość uzyskanego surowca. Wartość energetyczna
kukurydzy porażonej głownia guzowatą może być
nawet o 30% niższa. Zarodniki głowni guzowatej
porażają głównie kolby, które nie wytwarzają ziarna (Podkówka W. i Podkówka Z., 2006a, 2006b).
Jednym ze sposobów zmniejszenia ryzyka, jest
produkcja kiszonek z całych roślin zbożowych (GPS),
które lepiej wykorzystują zapas wody zimowej.
Szczególnie przydatna jest kiszonka sporządzona
z pszenicy ozimej. W okresie jesienno-zimowym i
na wiosnę rośliny chronią glebę przed erozją wodną
i powietrzną. Zwolniona powierzchnia w pierwszych dnia lipca, może być wykorzystana do
uprawy poplonów, które zwiększają produkcję
biomasy. Również produkcja kiszonek z roślin zbożowych jarych w czystym siewie lub w mieszance
z strączkowymi, są cennym surowcem do produkcji
biogazu. Zbierane pod koniec czerwca lub początek
lipca, pozwalają racjonalnie wykorzystać pojemność zbiorników do kiszenia pasz. Ocenia się, że
o 15% można zmniejszyć pojemność silosów. Kiszonki z całych roślin zbożowych, winny stanowić
25% rocznego zapotrzebowania.
W przypadku braku możliwości produkcji biomasy we własnym gospodarstwie w ilościach wynikających z zapotrzebowania, należy rozpoznać
ewentualność jej zakupu. Znane są przypadki, że
firma produkująca biogaz, kontraktuje u rolników
biomasę, zwłaszcza surowce od dużej koncentracji
składników np. kiszonkę z całych roślin kukurydzy.
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Ustalane są wymagania jakościowe, termin dostawy
i warunki płatności. Zasady kontraktacji są analogiczne, jak przy kontraktacji buraków cukrowych,
rzepaku lub innych roślin.
Należy mieć świadomość, że ta sama biomas
roślinna wykorzystywana jest w żywieniu zwierząt, zwłaszcza bydła. W latach nieurodzaju powstaje konflikt bydło kontra biogaz. Taka sytuacja
zaistniała w 2007 roku, w wyniku suszy w wielu
krajach Europy.
Biogazownia o mocy 560 kW energii elektrycznej, wykorzystując tylko kiszonkę z całych roślin kukurydzy, dziennie zużywa 330 dt, zaś w ciągu roku
około 120450 dt (330 x 365 = 120450). Przyjmując
straty przy zbiorze i konserwacji na poziomie 12%,
należy wyprodukować około 135050 dt zielonki
z kukurydzy. Przy plonie 450 dt/ha potrzebna
powierzchnia 300 ha. Uwzględniając 17% rezerwę, należy wyprodukować 158009 dt zielonki z
powierzchni 351 ha pola. Do zmagazynowania tej
ilości kiszonki, potrzebna będzie pojemność silosów 246494 m3. Pojemność silosów przejazdowych
wykorzystana w 85%.
W Niemczech w 2007 roku producent energii
elektrycznej uzyskiwanej z biogazowni, która
wykorzystuje odnawialne surowce, uzyskiwał
0,17 eura/kWh. Wartość ta składa się z trzech elementów: cena podstawowa 0,09 euro/kWh, profit
NAWARO – Bonus 0,06 euro/kWh, plus 0,02 uero/
kWh za wykorzystanie gnojowicy. Istnieje obowiązek zakupu energii elektrycznej przez zakłady
energetyczne. Cena energii cieplnej wynosi 0,06
euro/kWh.
Przyjmując cenę ziarna zboża na poziomie
15,0 euro/dt i kiszonki z całych roślin kukurydzy
o zawartości suchej masy 28-35% – 2,5 euro/dt,
biogazowania przy stabilnej produkcji, zapewnia
równomierny dopływ gotówki ze sprzedaży energii
elektrycznej i cieplnej.
W przytoczonych przykładów wynika, że
wykorzystując gnojowicę, ziarno zboża i kiszonkę z kukurydzy, koszty materiałowe wynosiły 46% wartości uzyskanej ze sprzedaży
energii elektrycznej i cieplnej. Stosując tylko
gnojowicę i kiszonkę z kukurydzy wskaźnik ten wynosił 33%. W kosztach materiałowych nie uwzględniono kosztów gnojowicy.
W warunkach Niemieckich około 40% przychodu
ze sprzedaży energii stanowią koszt surowcowe,
około 35% koszty zakładowe. Reszta to zysk lub
w okresie spłaty inwestycji – amortyzacja.
Realizują Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW),
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który obowiązuje do 1 stycznia 2008, do osiągnięcia w 2010 roku poziomu 5,75% udziału biopaliw
płynnych w paliwach silnikowych, produkcja powinna wynosić: estrów metylowych (RME) około
6,480 mln dt oraz bioetanolu około 3,660 mln dt.
Na wyprodukowanie bioetanolu potrzebne będzie
około 10 mln dt zbóż, zaś estry metylowe około 18
mln dt rzepaku (Podkówka, 2007a). Na wyprodukowanie surowców do produkcji wymienionych
biopaliw, zapotrzebowanie a będzie:
– pod rzepak 		
666 tys. ha
286 tys. ha
– pod zboża 		
571 tys. ha
– pod kukurydzę 		
1,523 mln. ha
– razem 		
Do produkcji biogazu kiszonka z całych roślin
kukurydzy zebrana przy zawartości suchej masy
30-35%, jest doskonałym substratem, jednak droga.
Dlatego udział procentowy substancji organicznej
kiszonki z kukurydzy nie powinien być wyższy niż
35% substancji organicznej substratu. Należy wykorzystywać inne kiszonki np. z GPS, z traw, a szczególnie gnojowicę i wszystkie inne surowce odpadowe. Szczególnie przydatne są surowce odpadowe
z przemysłu rolno-spożywczego, jak również faza
glicerynowa powstająca przy produkcji biodiesla z
oleju rzepakowego i inne tłuszcze.
Produkując biopaliwa nie należy zapominać,
że podstawowym zadaniem rolnictwa jest produkcja żywności. Huraoptymizm związany z
upowszechnianiem biopaliw, może doprowadzić
do przestawienia produkcji rolniczej na potrzeby
branży paliwowej, co spowoduje wzrost cen żywności. Najbliższe lata pokażą gdzie leży prawda.
Oba kierunki są ważne, bowiem one są podstawa
jakości życia społeczeństwa. Żywność i energię
należy szanować, zaś grzechem jest je marnotrawstwo. Należy pamiętać, że „głód pożywienia” i
„głód energii” powodował krwawe wojny i mordy
ludzkości.
Trudno sobie wyobrazić współczesnego Polaka bez samochodu i wielu innych maszyn, jak
również bez energii elektrycznej. Przejawia się to
w wyposażeniu naszego mieszkania – lodówka,
pralka, telewizor, grzejnik, telefon mobilny zwany
pospolicie „komórką”. Wszystko to składa się na
komfort życia. Dlatego umiejętne sterowanie produkcją rolniczą, powinno być głównym zadaniem
polityki gospodarczej państwa.
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Konserwanty chemiczne – gwarantem wysokiej odporności
na rozkład tlenowy kiszonek z wilgotnego,
gniecionego ziarna kukurydzy
Kukurydza jest jedynym zbożem, uprawianym w polskich warunkach klimatycznych, którego
ziarno bezpośrednio po zbiorze nie nadaje się do przechowywania. Wynika to z dużej wilgotności
oraz naturalnego skażenia ziarna przez mikroorganizmy – bakterie, drożdże i grzyby. Liczba
bakterii w wilgotnym ziarnie, bezpośrednio po zbiorze, może wynosić do 107 jtk·g-1, natomiast
liczba zarodników grzybów do 105 jtk·g-1. Największym zagrożeniem dla jakości i wartości
higienicznej ziarna kukurydzy są grzyby. Brak zabiegów ochronnych, z wykorzystaniem preparatów antygrzybowych, podczas uprawy kukurydzy może powodować wielokrotny wzrost
liczby grzybów w ziarnie. Podczas przechowywania takiego ziarna grzyby, głównie pleśniowe,
namnażają się lawinowo. W wyniku metabolizmu grzybów pleśniowych powstaje woda i wzrasta
temperatura ziarna, co stwarza idealne warunki do dalszego ich rozwoju.
Efektem działalności grzybów jest znaczkrólików, nutrii i gęsi. Kiszonki takie powinny
ne zmniejszenie wartości pokarmowej ziarna,
charakteryzować się wysoką jakością, minimalwynikające z rozkładu tych składników przez
nymi stratami składników pokarmowych, a przede
te mikroorganizmy. Bardzo niebezpieczne dla
wszystkim dużą odpornością na rozkład tlenowy
organizmu zwierzęcego mogą być metabolity
po odkryciu stosu kiszonkowego.
grzybów pleśniowych, szczególnie mikotoksyny.
W praktyce rolniczej na ogół zakisza się wilPodawanie zwierzętom ziarna kukurydzy skażonegotne ziarno kukurydzy bez dodatków kiszonkargo mikotoksynami wpływa na obniżenie efektów
skich, zakładając że jest to surowiec łatwo kiszący
produkcyjnych, wywołuje silne biegunki, a nawet
się. Kiszonki tak sporządzone są jednak trudne do
upadki zwierząt.
przechowywania, przede wszystkim w rękawach
Ziarno kukurydzy bezpośrednio po zbiorze nafoliowych. Stopień ubicia ziarna (szczególnie gnieleży zakonserwować – stosując suszenie termiczne
cionego) w rękawach jest mniejsza, w porównaniu
(do minimum 15% wilgotności) lub zakiszanie.
z silosem przejazdowym, co powoduje pogorszenie
Aktualnie suszenie ziarna w suszarniach mechawarunków beztlenowych w zakiszanej biomasie.
nicznych związane jest z dużymi kosztami, główBrak optymalnego ubicia ziarna stwarza warunki
nie ze względu na wysokie ceny paliw płynnych
korzystne dla rozwoju grzybów pleśniowych, w
lub stałych.
przestrzeniach między cząsteczkowych wypełKonserwacja wilgotnego ziarna kukurydzy
nionych powietrzem. W ziarnie o małej zawartości
przez zakiszanie jest wielokrotnie tańsza. Zakiszowody zarówno przebieg procesu fermentacji, jak
ne ziarno charakteryzuje się wyższą strawnością
i tempo obniżania pH, są powolne. Brak szybkieskrobi w żwaczu i jelicie cienkim oraz mniejszym
go obniżenia pH w zakiszanej biomasie stwarza
rozkładem skrobi w jelicie grubym, w porównawarunki korzystne do rozwoju niepożądanej flory
niu z ziarnem wysuszonym. Ponadto kiszonka z
patogennej.
wilgotnego ziarna posiada wyższą wartość enerKiszonki z wilgotnego ziarna kukurydzy bez
getyczną, co wynika z większej strawność skrobi
dodatków są podatne na rozkład tlenowy, po odkryw jelicie cienkim. Dawki pokarmowe z udziaciu stosu kiszonkowego. Wynika to z dużej liczby
łem takiej kiszonki charakteryzują się lepszym
zarodników grzybów w zakiszonym ziarnie oraz
wykorzystaniem azotu rozpuszczalnego przez
dużej ilości substratu pokarmowego, łatwo dostępmikroorganizmy żwacza, ze względu możliwość
nego dla tych mikroorganizmów. Wyprodukowanie
dostępu mikroflory do energii łatwo przyswajalnej.
kiszonki z wilgotnego ziarna kukurydzy bardzo
Lepsze wykorzystanie tej frakcji azotu pozwala
dobrej jakości i jednocześnie bezpiecznej dla zwiena zwiększenie udziału wysoko białkowych pasz
rząt jest gwarantowane wtedy, gdy do zakiszanego
objętościowych (kiszonek z roślin motylkowatych)
ziarna są dodawane preparaty ukierunkowujące
w dawkach pokarmowych dla przeżuwaczy.
proces fermentacji, a przede wszystkim poprawiaKiszonki z wilgotnego ziarna kukurydzy są barjące ich jakość oraz trwałość tlenową.
dzo dobrym źródłem energii dla krów mlecznych,
Sposobem pozwalającym na ukierunkowanie
bydła opasowego i trzody chlewnej. Mogą być
procesu fermentacji oraz duże zwiększenie odporstosowane również w żywieniu owiec, kóz, koni,
ności kiszonek na rozkład tlenowy, w warunkach
16

KUKURYDZA

2(33) 08

penetracji powietrza, jest zakiszanie wilgotnego
ziarna kukurydzy z dodatkiem preparatów chemicznych. Konserwanty chemiczne, zawierające
krótko łańcuchowe kwasy organiczne – propionowy, mrówkowy, octowy, sorbowy, benzoesowy
oraz sole lub estry tych kwasów, uznawane są za
najskuteczniejsze w ograniczaniu lub eliminowaniu niepożądanych mikroorganizmów z kiszonek.
Kwasy organiczne lub ich sole wnikają do wnętrza
komórki naruszając równowagę mikroorganizmu,
w wyniku nadmiaru jonów wodorowych i związanego z tym obniżenia pH płynu komórkowego.
Aniony kwasów lub ich soli ograniczają syntezę
DNA mikroorganizmów, co utrudnia rozmnażanie
się flory patogennej.
Kiszonki z wilgotnego ziarna kukurydzy z
dodatkiem konserwantów chemicznych są bardzo stabilne podczas ich przechowywania, a po
odkryciu stosu kiszonkowego bardzo odporne na
rozkład tlenowy.
Wilgotne ziarno kukurydzy należy rozdrobnić
– zgnieść lub ześrutować przed zakiszaniem. W
doświadczeniu, wykonanym przez autorów niniejszego artykułu, wykorzystano ziarno gniecione
odmiany Eurostar (FAO 250), o zawartości suchej
masy 679,9 g×kg-1. Ziarno zgnieciono przy pomocy
gniotownika Romill M2. Ziarno zakiszano bez dodatku oraz z dodatkiem preparatów chemicznych, o
różnym składzie komponentowym: Lupro-Mix NC
(kwas propionowy – 38%, kwas mrówkowy – 34%,
jony amonowe – 8%, – 3 l·t-1 ziarna); Lupro-Mix
(kwas propionowy – 50%, kwas mrówkowy – 50%,
– 3 l·t-1 ziarna); Lupro-Grain (kwas propionowy
– 90%, propionian amonu – 4%, 1,2-propandiol –
4%, – 3 l·t-1 ziarna); Luprosil (kwas propionowy –
minimum 99,5%,
– 2,5 l·t-1 ziarna).
Po 30. d n iach
pr zechow y wania w kiszonkach
oznaczono skład
chemiczny i wykonano test stabilności tlenowej.
Miarą stabilności tlenowej była
liczba god zi n,
podczas których
temperatura ki-

2(33) 08

szonki (wystawionej w stałej temperaturze 20oC
na działanie powietrza) nie przekraczała o 2oC
temperatury otoczenia.
Parametry jakości fermentacji oraz wyniki testu
stabilności tlenowej kiszonek z wilgotnego ziarna
kukurydzy przedstawiono w tabeli 1.
Amoniak jest niepożądanym produktem fermentacji i ogranicza pobranie kiszonek przez zwierzęta. W wykonanym doświadczeniu wszystkie zastosowane konserwanty, a najbardziej Lupro-Grain
oraz Luprosil, ograniczyły bakteryjny rozkład
białek do amoniaku w kiszonkach. Zawartość amoniaku w kiszonkach z dodatkiem tych preparatów
była średnio 2.krotnie mniejsza, w porównaniu z
kiszonką sporządzoną z samego ziarna. Zakiszanie
wilgotnego ziarna kukurydzy z dodatkiem konserwantów Lupro-Grain i Luprosil było również
najlepszym sposobem na ograniczenie działalności
drożdży podczas fermentacji. Zawartość etanolu w
kiszonkach z dodatkiem tych konserwantów była
średnio 3-4. krotnie mniejsza, w porównaniu z
kiszonką bez dodatku. Można więc stwierdzić, że
wraz ze wzrostem udziału kwasu propionowego
w dodawanym konserwancie zmniejszała się ilość
amoniaku i etanolu w kiszonkach.
Kiszonki sporządzone z wilgotnego ziarna kukurydzy bez dodatku charakteryzowały się małą
zawartością kwasów organicznych – mlekowego
i octowego. Wynikało to z małej ilości wody w
ziarnie, niezbędnej do działalności bakterii fermentacyjnych. Dodatek konserwantów chemicznych do
zakiszanego ziarna ograniczył proces fermentacji,
czego dowodem była mniejsza zawartość kwasu
mlekowego i octowego w tak sporządzonych
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kiszonkach. Najmniejsza ich ilość, szczególnie
kwasu mlekowego, występowała w kiszonkach z
dodatkiem konserwantów Lupro-Grain i Luprosil.
Zmniejszenie intensywności fermentacji mlekowej
i octowej w kiszonkach z dodatkiem konserwantów
chemicznych wynikało z restrykcyjnego oddziaływania kwasów organicznych, wchodzących w
skład konserwantów, na bakterie mlekowe i octowe.
Konserwanty chemiczne, oprócz bezpośredniego
oddziaływania na mikroorganizmy, wiążą również
wodę, która jest niezbędna do ich rozwoju.
Kwas masłowy jest jednym z najbardziej niepożądanych produktów fermentacji. W wykonanym
doświadczeniu zakiszanie wilgotnego ziarna kukurydzy z dodatkiem zastosowanych konserwantów
chemicznych wyeliminowało fermentację masłową
w kiszonkach.
Wzrost udziału sumy kwasów – octowego,
propionowego i mrówkowego, w sumie kwasów
organicznych, w kiszonkach z dodatkiem konserwantów chemicznymi wpłynął na duże zwiększenie ich odporności na rozkład tlenowy. Kiszonki
z wilgotnego ziarna bez dodatku były stabilne
tlenowo przez 73 godziny. Dodatek preparatów Lupro-Mix NC lub Lupro-Mix do zakiszanego ziarna
zwiększył stabilność tlenową kiszonek do 155 i 157
godzin. Najskuteczniejsze w ograniczaniu rozwoju
i działalności mikroorganizmów odpowiedzialnych
za rozkład tlenowy były preparaty Lupro-Grain i
Luprosil. Kiszonki sporządzone z ich dodatkiem
były odporne na rozkład tlenowy przez okres 169 i
181 godzin. Można więc stwierdzić, ze odporność
kiszonek na wtórną fermentację wzrastała wraz ze
wzrostem ilości dodawanego, w postaci preparatu,
kwasu propionowego do zakiszanego ziarna.
Zawartość składników pokarmowych w kiszon-

kach z wilgotnego ziarna kukurydzy przedstawiono
w tabeli 2. Wszystkie kiszonki sporządzone z zastosowanymi konserwantami chemicznymi charakteryzowały się większą zawartością suchej masy, w
porównaniu z jej ilością w kiszonkach bez dodatku.
Wynikało to z mniejszej intensywności fermentacji
w kiszonkach z dodatkiem konserwantów.
Zakiszanie wilgotnego ziarna kukurydzy z
dodatkiem konserwantów chemicznych było
skutecznym sposobem na ograniczenie rozkładu białka ogólnego i właściwego, a przede
wszystkim węglowodanów rozpuszczalnych
w wodzie, podczas fermentacji biomasy ziarna. Największa ilość tych składników występowała w kiszonkach z dodatkiem preparatu
Luprosil.
Zastosowane w doświadczeniu konserwanty
chemiczne nie miały istotnego wpływu na zawartość tłuszczu ogólnego, włókna surowego, frakcji
włókna NDF i ADF oraz skrobi w kiszonkach z
wilgotnego ziarna kukurydzy.
Podsumowując wyniki opisanego doświadczenia
należy stwierdzić, że zakiszanie wilgotnego, gniecionego ziarna kukurydzy z dodatkiem konserwantów
chemicznych, zawierających kwasy – propionowy
i mrówkowy pozwoliło na wyprodukowanie
kiszonek o minimalnych stratach białek i węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie, a przede
wszystkim bardzo dużej odporności na rozkład
tlenowy w warunkach penetracji powietrza. Najskuteczniejszy w ograniczaniu strat składników
pokarmowych oraz zapewniający kiszonkom największą odporność kiszonek na wtórną fermentację
był konserwant chemiczny zawierający wyłącznie
kwas propionowy.
Jan B. Pyś,
Agata Karpowicz
Katedra Żywienia Zwierząt,
Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie
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Odmiany o wysokim potencjale plonowania w każdej grupie wczesności
Wysoka zdrowotność roślin
Stabilność uprawy

Wpływ żywienia kiszonką z kukurydzy
na jakość mleka
Wszystkie składniki potrzebne do wytworzenia mleka muszą być pobrane z krwi. Główne
prekursory mleka to glukoza, kwasy tłuszczowe, aminokwasy i składniki mineralne.
Wpływ żywienia na zawartość tłuszczu
w mleku
Spośród podstawowych składników mleka największym zmianom na skutek żywienia podlega
zawartość tłuszczu. Wahania mogą dochodzić
nawet do 20%.
Na zawartość tłuszczu w mleku ma wpływ ilość
węglowodanów strukturalnych budujących ściany
komórkowe (celulozy, hemicelulozy) w dawce
pokarmowej. Węglowodany te w żwaczu są przez
bakterie celulolityczne przetwarzane na kwas
octowy, który bierze udział w syntezie tłuszczu
mleka. Dawka pokarmowa dla krowy mlecznej powinna zawierać od 18 do 22% włókna surowego w
SM. Zbyt niski poziom włókna w diecie, związany
najczęściej ze skarmianiem dużych ilości pasz treściwych, prowadzi do spadku zawartości tłuszczu
w mleku. Jednak nie zaleca się przekraczania
górnej granicy dopuszczalnej ilości włókna w
dawce pokarmowej. Co prawda mleko ma wówczas wysoki poziom tłuszczu, jednak następuje
spadek pobrania paszy, co negatywnie odbija się
na wielkości produkcji mleka.
Dobrej jakości kiszonka z kukurydzy zawiera
od 18 do 20% włókna surowego w suchej masie.
Zastosowanie takiej kiszonki w dawce pokarmowej dla wysokowydajnej krowy łącznie z dużą
dawką paszy treściwej sprawia, że mamy za niską
koncentrację włókna. Konieczne jest wówczas
uzupełnienie węglowodanów strukturalnych w
diecie poprzez dodatek paszy włóknistej (tabela 1).

20

Wpływ na zawartość tłuszczu w mleku ma również struktura dawki pokarmowej. Długie cząstki
w diecie zapewniają gąbczastą konsystencję masy
znajdującej się w żwaczu. Umożliwia to dokładną
penetrację masy żwacza przez mikroorganizmy,
co zwiększa strawność składników pokarmowych,
a tym samym produkcję mleka. Struktura gąbczasta umożliwia również prawidłowe odbijanie
gazów zapobiegając wzdęciom. Długie cząstki
drażnią ściany żwacza, dlatego krowa regularnie
ma odruchy cofania paszy. W trakcie przeżuwania paszy wydzielana jest ślina o właściwościach
buforujących zapobiegająca kwasicy żwaczowej.
Zbytnie rozdrobnienie dawki pokarmowej wpływa na spadek zawartości tłuszczu w mleku.
Stopień rozdrobnienia najlepiej zbadać przy
pomocy sit. W tabeli 2 podano optymalny stopień
rozdrobnienia różnego typu pasz. Jeżeli na górnym

sicie pozostaje mniej niż podano w tabeli, wówczas
pasza jest za bardzo rozdrobniona, co będzie negatywnie wpływało na zawartość tłuszczu w mleku.
Amerykanie zalecają nawet, by na górnym sicie
pozostawało co najmniej 10% przesiewanej paszy.
Przy tradycyjnym zbiorze kukurydzy, aby
uszkodzić ziarna (co umożliwia ich strawienie
w przewodzie pokarmowym krowy), zielonka
powinna być cięta na sieczkę o długości poniżej 1
cm. Gdy sieczkarnia wyposażona jest w zgniatacz,
to długość sieczki możemy wydłużyć do 2,5 cm.
Niestety tak rozdrobniona kiszonka z kukurydzy
pogarsza strukturę dawki pokarmowej. Dlatego
przy skarmianiu dużych dawek tej kiszonki konieczny staje się dodatek paszy strukturalnej –
najczęściej jest to słoma zbożowa.
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Słoma dodawana do dawki pokarmowej musi
być pocięta na sieczkę o długości 5 cm. Przy
dłuższej sieczce obserwuje się sortowanie paszy.
Krowy w pierwszej kolejności wyjadają pasze
treściwe i kiszonkę z kukurydzy, co negatywnie
wpływa na przemiany zachodzące w żwaczu i prowadzi między innymi do spadku ilości tłuszczu w
mleku. Dopiero później pobierają pozostałe pasze,
w tym słomę. Przesiewanie takiej paszy przez sita
wskazuje, że struktura jest prawidłowa. Jednak
uważna kontrola pozostawionych niedojadów będzie świadczyła o wybiórczym wyjadaniu paszy.
Podawanie krowom dużej ilości łatwostrawnych węglowodanów negatywnie oddziaływuje
na poziom tłuszczu w mleku. W żwaczu węglowodany te wpływają na wzrost populacji
mikroorganizmów zasiedlających żwacz, produkujących duże ilości lotnych kwasów tłuszczowych (LKT), co w efekcie obniża pH płynu
żwacza. Spadek pH w żwaczu prowadzi do zaniku bakterii celulolitycznych, które rozkładają
włókno do kwasu octowego, biorącego udział w
syntezie tłuszczu mleka. Stąd w dawce pokarmowej dla krów należy bilansować zawartość
węglowodanów niestrukturalnych. Dla krów
o wysokiej produkcji mleka NFC powinny stanowić od 35 do 40% suchej masy dawki. W tabeli 3
podana jest zawartość węglowodanów niestrukturalnych w wybranych paszach.

W żywieniu krów mlecznych duże znaczenie ma źródło łatwostrawnych węglowodanów.
Skrobia zbożowa jest bardzo szybko rozkładana
w żwaczu (tabela 4), co ma negatywny wpływ na
mikroflorę tam bytującą. Dlatego większe dawki
śruty zbożowej będą powodować spadek zawar2(33) 08

tości tłuszczu w mleku. Wyjątek stanowi skrobia
kukurydziana, której rozkład w żwaczu jest wolniejszy. Stąd po wprowadzeniu ziarna kukurydzy
w miejsce innego zboża w dawce pokarmowej
zaobserwujemy wzrost ilość tłuszczu w mleku.
W żywieniu krów mlecznych należy
ograniczyć ilość paszy treściwej. Jej maksymalny
udział w dawce pokarmowej podano w tabeli 5.
Przy wysokich dawkach paszy treściwej konieczna
jest kontrola kału. Jeżeli jest on wodnisty, śluzowaty
i ma grudki, oznacza to, że w dawce jest za dużo
łatwo strawnych węglowodanów.

Na ilość tłuszczu w mleku ma również wpływ zawartość białka ogólnego w
dawce pokarmowej. Przy niskim poziomie
białka w diecie w żwaczu obserwuje się niedobór azotu, który jest niezbędny do rozwoju mikroorganizmów tam bytujących,
w tym bakterii celulolitycznych. Ich rola w syntezie tłuszczu mleka została wcześniej wyjaśniona.
Dlatego dawki pokarmowe ubogie w białko będą
powodowały spadek zawartości tłuszczu w mleku.
Nie zaleca się jednak podawania większych
ilości białka niż wynika z zapotrzebowania. Zbyt
wysokie dawki białka zwiększają ilość amoniaku
(NH3) w żwaczu, który hamuje przemiany tam
zachodzące i obniża produkcję kwasu octowego.
W konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia
zawartości tłuszczu w mleku.
Podawanie krowom niechronionych olejów
roślinnych i tłuszczów zwierzęcych ujemnie wpływa na poziom tłuszczu w mleku. Zawarte w nich
wielonienasycone kwasy tłuszczowe ujemnie wpływają na populację mikroorganizmów występujących
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w żwaczu, szczególnie na bakterie celulolityczne.
Prowadzi to do spadku ilości kwasu octowego
w żwaczu, a tym samym tłuszczu w mleku. Niedogodność tą można usunąć poprzez stosowanie tłuszczu chronionego. Dopuszczalną zawartość tłuszczu
w dawce pokarmowej dla krowy podano w tabeli 6.

Wpływ żywienia na zawartość białka w mleku
Największy wpływ na zawartość białka w
mleku mają uwarunkowania genetyczne krowy.
Niemniej poprzez odpowiednie żywienie można
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również wpłynąć na ilość białka w mleku.
Jedną z metod zwiększenia zawartości białka
w mleku jest podniesienie ilości energii w dawce
pokarmowej, poprzez dodatek łatwostrawnych węglowodanów. Z jednej strony podwyższona podaż
skrobi i cukrów prostych prowadzi do zwiększenia
syntezy białka mikroorganizmów, które stanowi
cenne źródło aminokwasów niezbędnych do syntezy białka mleka. Z drugiej wzrost ilości węglowodanów niestrukturalnych w dawce powoduje, że w
żwaczu zwiększa się synteza kwasu propionowego
i masłowego, a zmniejsza udział kwasu octowego.
Kwas propionowy jest prekursorem glukozy, która
jest źródłem energii dla wymienia oraz powstaje z
niej laktoza (cukier występujący w mleku).
Niedobór energii w dawce pokarmowej sprawia, że część białka zamieniana jest na energię.
Zmniejsza to pulę aminokwasów które mogą być
wykorzystane do syntezy białka mleka. Dlatego
niedobór energii w dawce spowoduje spadek zawartości białka w mleku.
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Wpływ na zawartość białka w mleku ma również ilość białka w dawce pokarmowej. Konsekwencją niedostatecznej ilości białka w diecie jest
niedobór aminokwasów niezbędnych do produkcji
białka mleka. Dlatego czym większy będzie niedobór białka w dawce (poniżej zapotrzebowania
krowy), tym większy zaobserwujemy spadek
zawartości białka w mleku.
Natomiast podawanie większych ilości białka
niż wynosi zapotrzebowanie zwierzęcia nie ma
wpływu na zawartość białka w mleku.
Ważna jest nie tylko ilość podawanego krowie
białka, ale również stopień jego rozkładu w żwaczu. Wraz ze wzrostem wydajności zwierzęcia
podawane w diecie białko powinno być wolniej
rozkładane w żwaczu (tabela 7). Jeżeli będzie on
za szybki, to zaobserwujemy spadek ilości białka
w mleku.

Dlatego należy odpowiednio dobierać pasze
treściwe do dawki pokarmowej dla krów wysoko
wydajnych. Cennym komponentem jest ziarno kukurydzy, której białko tylko w 42% jest rozkładane
w żwaczu. Pozostała część białka przechodzi do
dalszych części przewodu pokarmowego, zwiększając pulę białka dostępnego dla zwierzęcia.
Współczynniki rozkładu białka w żwaczu dla
niektórych pasz podano w tabeli 8.

24

Dodanie tłuszczu do dawki pokarmowej negatywnie wpływa na ilość białka w mleku. Badania
pokazują, że zastosowanie dodatku tłuszczu, bez
względu na jego pochodzenie, zmniejsza zawartość białka w mleku o 0,2 jednostki procentowe.
Przyczyny tego zjawiska nie są jeszcze znane.
Wpływ żywienia na ilość komórek somatycznych w mleku
Żywienie wpływa również na poziom komórek
somatycznych w mleku. Niedobór energii w dawce
pokarmowej zwiększa ilość komórek somatycznych w mleku. Szczególne nasilenie tego zjawiska
obserwujemy bezpośrednio po wycieleniu, gdy
spada pobranie paszy i występuje ujemny bilans
energetyczny w organizmie krowy. Dlatego, by
uzupełnić niedobory energii należy bezwzględnie podawać duże ilości dobrej jakości kiszonki
z kukurydzy.
Podwyższona liczba komórek somatycznych
występuje najczęściej w okresie letnim. Przyczyną
tego jest spadek pobrania paszy spowodowany
upałami. Skutecznym sposobem podniesienia
koncentracji energii w diecie krowy w tym okresie
jest wprowadzenie do dawki pokarmowej gniecionego lub grubo ześrutowanego kiszonego ziarna
kukurydzy.
Na początku okresu pastwiskowego ma również
miejsce zwiększenie ilości komórek somatycznych w mleku. Wiąże się to z nadmiarem białka
i niedoborem energii w runi pastwiskowej. Prostym
uzupełnieniem braku energii jest podanie kiszonki
z kukurydzy.
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Struktura paszy
w żywieniu przeżuwaczy

Węglowodany zawarte w skarmianych paszach są podstawowym źródłem energii dla przeżuwaczy. Najważniejszym miejscem ich trawienia jest żwacz, w którym odbywa się enzymatyczny
rozkład przez bakterie i pierwotniaki. Przyjmuje się, że produkty końcowe przemian węglowodanów w żwaczu pokrywają w 70-80% zapotrzebowanie zwierzęcia na energię.
Występujące w paszach węglowodany można
podzielić na 2 grupy: niestrukturalne i strukturalne. Pierwszą grupę stanowią węglowodany
zawarte we wnętrzu komórki, tzw. węglowodany
niestrukturalne (cukry proste, dwucukry, skrobia), które są bardzo szybko i łatwo trawione w
żwaczu. Drugą grupę stanowią cukry zawarte w
ścianie komórki, tzw. węglowodany strukturalne
(hemiceluloza, celuloza i inne), które są gorzej
rozkładane w żwaczu. W skład ściany komórkowej wchodzi również całkowicie niestrawna
lignina. Dodatkowo tworzy ona kompleks z celulozą, przez co obniża strawność tego składnika.
Podział przedstawiono na schemacie 1.
W dawce pokarmowej dla bydła konieczne jest
utrzymanie odpowiedniej równowagi pomiędzy
zawartością łatwo strawnych cukrów a węglowodanów strukturalnych. Brak równowagi i przewaga
jednego z typów węglowodanów ma niekorzystny
wpływ zarówno na produkcję mleka, jak również
na zdrowie zwierzęcia.
Minimalna zawartość włókna w dawce
Włókno surowe to węglowodany strukturalne nierozpuszczalne w słabych kwasach, słabych zasadach i rozpuszczalnikach organicznych.
Dawka pokarmowa dla
krowy mlecznej powinna
zawierać od 18 do 20%
włókna surowego w SM.
Jednak w żywieniu krów
o wysokiej wydajności, gdy
stosuje się wysokie dawki
pasz treściwych, zawartość włókna surowego w
diecie wynosi najczęściej
tylko 16-17% w SM. Gdy
poziom włókna w dawce
spada poniżej 15% musimy
się liczyć z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia kwasicy żwaczowej.
Natomiast zbyt duża ilość
włókna w dawce pokar2(33) 08

mowej zmniejsza strawność masy organicznej w
żwaczu, a tym samym obniża koncentrację energii
i pobranie paszy. Prowadzi to do spadku produkcji
mleka przez krowy, przy obserwowanym wzroście
zawartości tłuszczu.
W nowych systemach żywienia krów mlecznych
zaleca się oznaczać w paszach NDF (neutralne
włókno detergentowe) i ADF (kwaśne włókno
detergentowe) (schemat 2).
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Im więcej będzie neutralnego włókna detergentowego w dawce pokarmowej tym zwierzę
pobierze mniej paszy. Normy amerykańskie podają,
że dawka pokarmowa dla krowy w pierwszej fazie
laktacji powinna zawierać od 28 do 30% w SM
neutralnego włókna detergentowego. Zawartość
NDF w wybranych paszach podano w tabeli 1.

Struktura dawki pokarmowej
W żywieniu krów o wysokiej produkcji mleka
konieczne jest stosowanie dużych dawek pasz
treściwych. Maksymalne dawki paszy treściwej
przedstawiono na rycinie 1.
Niestety wprowadzanie do diety krowy dużej
ilość paszy treściwej prowadzi do niewłaściwej
struktury fizycznej dawki pokarmowej.
Długie cząstki pochodzące z pasz objętościowych
zapewniają gąbczastą konsystencję masy będącej
w żwaczu. Umożliwia to penetrację zgromadzonej tam paszy przez mikroorganizmy
żwaczowe, co ma wpływ strawność składników pokarmowych oraz pobranie paszy przez
krowę. Jeżeli masa w żwaczu jest zbita to
zmniejsza się strawność masy organicznej, co

W skład kwaśnego włókna detergentowego
wchodzi między innymi całkowicie niestrawna
lignina. Dlatego im większa zawartość ADF w
dawce pokarmowej krowy tym gorzej pasza będzie
wykorzystana (mniej będzie strawiona), a tym samym mniejsza będzie jej wartość odżywcza. Amerykanie podają, że dawka pokarmowa dla krowy w
pierwszej fazie laktacji powinna zawierać 18-21%
kwaśnego włókna detergentowego w SM. Zawartość ADF w wybranych paszach podano w tabeli 2.

powoduje spadek produkcji mleka i mniejszą
zawartość w nim tłuszczu. Luźna struktura masy
w żwaczu zapewnia odbijanie gazów fermentacyjnych, co zapobiega wzdęciom. Długie cząstki
drażnią ściany żwacza powodując cofnięcie części
paszy do pyska. W trakcie przeżuwania następuje
naruszenie struktury paszy, która po połknięciu
jest lepiej trawiona przez mikroorganizmy żwacza. W trakcie przeżuwania następuje ślinienie
się zwierząt. Ślina ma właściwości buforujące,

W skład NDF wchodzi miedzy innymi hemiceluloza i celuloza, które są trawione (w 30-50%)
przez mikroorganizmy bytujące w żwaczu. Neutralne włókno detergentowe wpływa na pobranie paszy
przez krowę. Pobranie można obliczyć ze wzoru:
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co zapobiega kwasicy żwaczowej oraz będącego
jej następstwem ochwatu (kulawizny). W okresie
poporodowym niewłaściwa struktura paszy może
prowadzić do groźnego w sutkach przemieszczenia trawieńca.
Na strukturę fizyczną dawki wpływa również sposób przygotowania kiszonki. Zakiszając materiał powinniśmy rozdrobnić go
w takim stopniu, aby możliwe było jego dokładne ubicie, przy zachowaniu prawidłowej fizjologicznie struktury dla krowy. Warto
o tym pamiętać szczególnie przy zbiorze kukurydzy na kiszonkę. W tym przypadku ważne jest
nie tylko rozdrobnienie zakiszanego materiału, ale
również uszkodzenie każdego ziarniaka. Często
widać w silosie czy pryzmie bardzo mocno rozdrobnioną kiszonkę, ale z nienaruszonym ziarnem.
Niestety nieuszkodzone ziarno przechodzi niestrawione przez przewód pokarmowy i wydalane
jest w kale (fot. 1). Aby nie skracać zbyt mocno
zakiszanej zielonki zaleca się montować na sieczkarniach zgniatacze.

Fot. 2. Zestaw składający się z dwóch sit

Fot. 1. Niestrawione ziarno kukurydzy w kale

Jaka powinna być struktura dawki pokarmowej
Najprostszym sposobem określenia struktury
paszy czy dawki pokarmowej dla krów mlecznych
jest zastosowanie zestawu sit. Zestaw dwóch sit
(fot. 2) opracowany został na Uniwersytecie
Pensylwania w USA i nosi nazwę Penn State
Forage Particle Saparator (PSFPS). Górne sito
posiada oczka o średnicy 19,05 mm, zaś dolne
o wymiarze 7,87 mm. Materiał przesiewany
przez sita spada na znajdującą się pod nimi
tacę. Dalsze badania nad strukturą paszy dla
krów mlecznych i wymagania praktyki spowodowały, że dołożone zostało jeszcze jedno sito
o średnicy oczek 1,27 mm (fot. 3).
W celu oznaczenia struktury paszy sita ustawia się jedno na drugim i na górnym umieszcza
2(33) 08

Fot. 3. Zestaw składający się z trzech sit

się około 1 kg paszy. Następnie na płaskiej powierzchni (stół, podłoga) należy zestaw przesunąć
energicznie 5 razy do przodu i tyłu. Zestaw obracamy o 900 i ponownie energicznie przesuwamy.
Czynności te należy powtórzyć jeszcze 2 razy, tak
by w jednym cyklu zestaw był przesuwany w 4
pozycjach. Po zakończeniu pełnego cyklu należy
go powtórzyć. W efekcie zestaw powinien być
przesuwany 5 (przód i tył) x 4 (obroty) x 2 (cykle)
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= 40 razy. Po zakończeniu należy zważyć materiał
pozostały na sitach oraz dolnej tacy i następnie obliczyć procentowy udział poszczególnych frakcji.
W trakcie badania struktury paszy należy pamiętać
by materiału nie podrzucać. Na fot. 4, 5, 6, 7 i 8
przedstawiono jak wyglądają poszczególne frakcje
TMR-u po oznaczeniu struktury.
Wraz z koncepcją sit opracowane zostały zalecenia dotyczące wielkości cząstek (tabela 3 i 4).
W przypadku kiszonki z całych roślin kukurydzy
należy pamiętać, że podana w tabeli wartość dla
górnego sita (od 2 do 4%) odnosi się do sytuacji, gdy kiszonka ta skarmiana jest równocze-

Fot. 6. Pozostałość na środkowym sicie po przesiewaniu TMR-u

Fot. 4. Próba TMR-u dla pierwszej grupy (krowy w pierwszej
fazie laktacji) przygotowana do przesiewania

Fot. 7. Pozostałość na dolnym sicie po przesiewaniu TMR-u

Fot. 5. Pozostałość na górnym sicie po przesiewaniu TMR-u
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Fot. 8. Pozostałość na podstawie po przesiewaniu TMR-u
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śnie z inną paszą objętościową. Gdy kiszonka
z kukurydzy jest jedyną paszą objętościową w
dawce to na górnym sicie powinno pozostawać od 5 do 10%. Na górnym sicie pozostają
nieraz duże części rośliny kukurydzy (kawałki łodygi, liści, itd.), których zwierzę nie jest
w stanie spożyć (fot. 9). Dlatego, aby wyniki
analizy struktury kiszonki z kukurydzy były prawidłowe należy te części odrzucić. W przeciwnym

razie wyniki badań sugerują prawidłową strukturę
kiszonki, a reakcja zwierząt jest negatywna.
Amerykanie zalecają, by w przypadku TMR-u na górnym sicie pozostawało więcej niż 10%.
Niestety w praktyce rolniczej jest to trudne do
osiągnięcia.

Praktycznym sposobem oceny struktury TMR-u jest obserwowanie krów przeżuwających. Gdy
w okresie spokoju w oborze (czas między dojami,
zadawaniem paszy, itd.) przeżuwa około 40% stada,
to strukturę dawki można uznać za prawidłową.
Dodatek słomy do TMR-u
W celu poprawy struktury dawki pokarmowej
stosuje się dodatek paszy strukturalnej – najczęściej jest to słoma zbożowa. Dodawana do dawki
pokarmowej musi być pocięta na sieczkę o długości
5 cm (fot. 10). Przy dłuższej sieczce obserwuje
się sortowanie paszy. Krowy w pierwszej kolejności wyjadają pasze treściwe i kiszonkę z
kukurydzy, co negatywnie wpływa na przemiany
zachodzące w żwaczu i prowadzi między innymi
do spadku zawartości tłuszczu w mleku. Dopiero
później pobierają pozostałe pasze, w tym słomę.
Przesiewanie takiej paszy przez sita wskazuje, że
struktura jest prawidłowa, jednak uważna kontrola
pozostawionych niedojadów będzie świadczyła o
wybiórczym wyjadaniu paszy.

Fot. 10. Tak rozdrobnioną słomę należy dodawać do TMR-u

dr hab. inż. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

Fot. 9. Tak duże kawałki kiszonki z kukurydzy nie będą zjadane
przez zwierzę, dlatego przed oznaczaniem struktury należy je
odrzucić
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Fuzarioza kolb kukurydzy a zagrożenie skażenia ziarna
kukurydzy przez mikotoksyny w warunkch polskich

Panująca w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku ciepła pogoda, poszerzanie areału i intensyfikacja
uprawy kukurydzy, wprowadzone uproszczenia agrotechniczne, pojawy nowych gatunków agrofagów
oraz inwazyjne przemieszczanie się już występujących na tereny sąsiednie spowodowały znaczący
wzrost zagrożenia dla wysokości i jakości plonów tej rośliny przez choroby. Na podstawie badań
wykonanych w ostatnich kilku latach szacuje się, że choroby kukurydzy co roku są przyczyną straty
wysokości plonu, sięgającego w niektórych latach nawet 30% jak również pogorszenia jego jakości.
Wczesne porażenie roślin przez grzyby i bakterie
Największe straty notowane są w południowej
powoduje zdrobnienie ziarna, a także znaczne poPolsce, szczególnie na Dolnym Śląsku w lata
gorszenie wartości pokarmowej oraz jakości paszy
ciepłe i wilgotne.
uzyskiwanej z kukurydzy. Za najgroźniejsze uwaNiestety obecnie stosowanie fungicydów w
ża się obecnie choroby powodowane przez grzyby
Polsce ogranicza się jedynie do zaprawiania ziarna
z rodzaju Fusarium, będące głównymi sprawcami
siewnego, co w późniejszym okresie wegetacji nie
zgorzeli siewek, zgnilizny korzeni i zgorzeli podzabezpiecza plonu kukurydzy przed porażeniem
stawy łodygi, ale także najbardziej niebezpiecznej
przez grzyby z rodzaju Fusarium. Na podstawie
fuzariozy kolb. Fuzarioza kolb kukurydzy poza
wieloletnich badań, można wyciągnąć wniosek, że
przypadkami silnego wystąpienia, powoduje
bardzo istotne jest także żerowanie szkodników,
niewielkie ubytki plonu, ale w dużym stopniu
zwłaszcza omacnicy prosowianki, które raniąc
pogarsza jakość ziarna i paszy jako produktu do
rośliny ułatwiają wnikanie zarodników do tkadalszego przerobu. Gatunki grzybów odpowienek. Dlatego oprócz agrotechnicznych sposobów
dzialne za porażenie poza wydzielaniem subzapobiegania chorób, należy szczególną uwagę
stancji niezbędnych do życia posiadają zdolność
zwrócić na profesjonalne zwalczanie szkodników
produkowania metabolitów drugorzędnych tzw.
za pomocą metod chemicznych, biologicznych,
mikotoksyn, kumulowanych w ziarniakach i inmechanicznych, integrowanych czy z wykorzystanych częściach rośliny (trichoteceny m.in.: toksyna
niem roślin modyfikowanych genetycznie.
T-2 i diacetoksyscirpenol – DAS, ochratoksyna
Na przykładzie wyników uzyskanych przy
A, zearalenon, deoksyniwalenonu – DON, HT– 2
pomocy skali pięciostopniowej (tab. 1) w latach
toksyna, alfatoksyny i in.). Substancje te mogą
2005-2006 można stwierdzić, że warunki mewywoływać wiele chorób u ludzi, między innymi
teorologiczne, a także uszkodzenia kolb przez
różnego rodzaju alergie, zaburzenia hormonalne,
gąsienice omacnicy prosowianki i rolnic sprzynowotwory (uaktywniają komórki onkogenne).
jają rozwojowi grzybów z rodzaju Fusarium.
Ich obecność w paszy stanowi duże zagrożenie
Początkowo objawy chorobowe w postaci grzybni
także dla zdrowia i życia zwierząt, szczególnie dla
patogena barwy białej, różowej lub czerwonatrzody chlewnej i drobiu, gdyż powodują one podwej, w zależności od gatunku widoczne są na
wyższoną wrażliwość na czynniki zakaźne, które
liściach okrywowych kolb, potem także na ziarw standardowych warunkach, bez dodatkowego
niakach i osadkach kolb już w okresie mlecznej
działania metabolitów grzybów toksynotwórczych
i woskowej dojrzałości. Zainfekowane ziarno
nie byłyby w stanie wywołać choroby. Ponadto
zazwyczaj matowieje, a niekiedy pęka i rozpada
negatywnie wpływają na wyniki produkcyjne i
się. Ponadto analiza mikologiczna wykazała, że
reprodukcję, a przede wszystkim na zdrowotność
choroba występuje w dużo wyższym nasileniu na
oraz jakość produktu finalnego, trafiającego do
formach matecznych niż na odmianach modyfikonsumenta. Przebieg warunków pogodowych ma
kowanych genetycznie (tab. 2, 3, 4).
istotny wpływ na jakość plonu, ponieważ nawet
przy niskim stopniu zasiedlenia przez grzyby zawartość mikotoksyn może być wysoka (wczesne
porażenie, a następnie złe warunki do rozwoju
grzybni). Istotne jest także żerowanie szkodników, zwłaszcza ploniarki zbożówki, mszyc,
przylżeńców, omacnicy prosowianki, które raniąc
rośliny ułatwiają wnikanie zarodników do tkanek.
30
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Wykonane badanie na obecność fumonizyn
(2005-2006 r.) i DON (2005 r.) potwierdza doniesienia w literaturze światowej, że substancje
te nawet przy niewielkim stopniu porażenia
kolb przez patogeny są kumulowane w ziarnie
kukurydzy. W latach badań w ziarnie odmian
GMO mikotoksyn nie stwierdzano lub stwierdzano ich niewielkie ilości w porównaniu z
odmianami wyjściowymi (tab. 5, 6).
W 2005 r. określono najwyższe dopuszczalne poziomy dla toksyn Fusarium w zbożach
i produ k t ach zbożow ych, w t y m
w kukurydzy i w produktach
z k u k u r yd z y. W prz y padku kukurydzy nie wszystkie
czynniki mające wpływ na powstawanie toksyn Fusarium,
w szczególności zearalenonu i
fumonizyn B 1 i B 2 ,były wówczas dokładnie znane. Obecnie
w Polsce zawartość mikotoksyn
w ziarnie kukurydzy jest regulowana rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1126/2007 z dnia 28
września 2007 r., zmieniającym
rozporządzenie (WE)
nr 1881/2006. W załączniku ustala ono
najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w
środkach spożywczych
w od n ie sie n iu do
toksyn Fusarium w
kukurydzy i produktach kukurydzy. Dla
k u k u r yd z y i pro 32
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duktów z kukurydzy
przewidziano zatem
stosowanie najwyższych dopuszczalnych
poziomów dopiero od
dnia 1 lipca 2007 r. dla
deoksyniwalenolu i zearalenonu oraz od dnia
1 października 2007
r. dla fumonizyn B 1
i B 2 (tab. 7).
Niestety dokładny
monitoring zawartości
mikotoksyn w ziarnie
kukurydzy nie był dotychczas prowadzony,
lecz na podstawie fragmentarycznych badań
można przypuszczać,
że (zależnie od nasilenia występowania omacnicy prosowianki, stopnia porażenia roślin przez
grzyby z rodzaju Fusarium, przebiegu warunków
pogodowych) od kilku do 30% tonażu ziarna
może zawierać te bardzo szkodliwe substancje w
ilościach przekraczających dopuszczalne normy.
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Nowe zagrożenie pól kukurydzianych
(Pierwsze doświadczenia z zachodnią kukurydzianą
stonką korzeniową na Słowacji)
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa Diabrotica virgifera virgifera LeConte zaczęła
być przyczyną odczuwalnych strat w plantacjach kukurydzy na Słowacji.
Z taksonomicznego punktu widzenia zachodnią stonkę kukurydzianą zalicza się do rzędu
Chrząszcze-Coleoptera, rodzina Stonkowate – Chrydomelidae rodzaj Diabtorica. Drugi gatunek
Diabrotica virgifera ssp. zeae żyje w Meksyku i Ameryce Środkowej. Do tej samej rodziny należą
np.: stonka ziemniaczana, skrzypionka błękitek i skrzypionka zbożowa.
Zachodnia stonka korzeniowa pochodzi z
terenów USA, gdzie jest zaliczana do najgroźniejszych szkodników kukurydzy. Do Europy
dotarła najprawdopodobniej drogą lotniczą a
pierwsze jej egzemplarze zostały zauważone
w 1992 r. w pobliżu Belgradu (Jugosławia).
Na Słowacji pierwsze osobniki stwierdzono w
2000 r. W chwili obecnej występuje na całym
terytorium Republiki Słowacji w miejscach,
gdzie są dobre warunki do uprawy kukurydzy.
Występuje również we wszystkich krajach
sąsiadujących ze Słowacją.
Osobniki dorosłe żyjące na Słowacji osiągają długość od 3-4 mm do 6,8-7 mm. Dorosłe
osobniki maja barwę żółtozieloną z czarnymi
paskami wzdłuż pokryw skrzydeł. Pokrywy
skrzydeł samców mają prawie w całości barwę
szarą do czarnej. Na pokrywach skrzydeł samiczek występują 3 regularne ciemne pasy, które
mogą się częściowo lub nawet w całości, zlewać.
Końcówki i krawędzie boczne pokryw skrzydeł
są z reguły żółtozielone. Nogi i czułki są w kolorze cynamonu. Czułki samców osiągają długość
ciała a u samiczek są krótsze – do 3/4 długości
ciała. Brzuszek samiczek jest bardziej owalny.

Uszkodzony system korzeniowy przez larwy szkodnika
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Owady dorosłe zachodniej stonki korzeniowej

Jajeczka są drobne (długie na 0,6 a szerokie na
0,4 mm) w kolorze biało-kremowym. Również
larwy są biało-kremowe. Rozwinięta larwa
osiąga długość 12-15 mm, ma charakterystyczną
brązową głowę a na końcu ciała, w górnej części
posiada ciemną tarczkę. Larwy znajdują się w
wierzchniej warstwie gleby na głębokości 10-25
cm. Poczwarka jest biała.
Stonka korzeniowa ma 1 generację w roku.
Jajeczka, które są stadium zimującym są kładzione w górnej warstwie gleby, na głębokości
ok. 15 cm. Podczas zimowania jajeczka muszą
przejść okres chłodu przy temperaturze poniżej
zera. Temperatury poniżej -8oC powodują ich
śmierć. Lekka zima przyczynia się do lepszego
przezimowania jajeczek. Wilgotna, ciepła wiosna ma bardzo pozytywny wpływ na liczebność
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larw. Larwy lęgną się od końca maja do początków czerwca, następnie przechodzą przez trzy
stadia rozwojowe. W celu dotarcia do pokarmu są
zdolne do przebycia maksymalnie 50 cm. Larwy
będące w I i II stadium rozwoju wiercą chodniki
od końca korzeni do bazowej części łodygi. Trzecie stadium – najbardziej niebezpieczne – żywi
się większymi, często podporowymi korzeniami. Larwy, bez dostępu do korzeni kukurydzy,
z reguły giną śmiercią głodową. W niektórych
przypadkach przestawiają się na inne źródła
pożywienia. Larwy przepoczwarzają się od
połowy czerwca do końca lipca w kokonach
wykonanych ze zlepionej gleby. Po ok. 6 tygodniach jako pierwsze wylęgają się samce a
po kilku dniach – samiczki. Kopulacja odbywa
się krótko po przepoczwarzeniu (wylęgnięciu)
osobników dorosłych. Po ok. 10 dniach po zapłodnieniu samiczki składają jajeczka w glebie.
Jedna samiczka jest zdolna do złożenia nawet

Wyleganie roślin spowodowane żerowaniem larw

1000 jajeczek. Składanie jajeczek odbywa się
od polowy lipca do końca sierpnia. Samiczka
składa jajeczka w kupkach po kilkadziesiąt sztuk
a proces składania jajeczek przez jednego osobnika trwa około 3 tygodni. Samiczki najchętniej
składają jajeczka w pulchnej i wilgotnej glebie,
najczęściej w łanach kukurydzy.
Nowa generacja chrząszczy lęgnie się pod
koniec czerwca a największe nasilenie występowania szkodnika trwa od polowy lipca do
polowy sierpnia.
Podstawowym żywicielem zachodniej
stonki korzeniowej jest kukurydza ale można
ja tez spotkać na wiechlinowatych, astrowatych, dyniowatych i motylkowych. Larwy
zachodniej stonki korzeniowej są zdolne
2(33) 08

Uszkodzona kolba kukurydzy

do zakończenia cyklu rozwojowego na 22
gatunkach roślin uprawnych jak i dziko rosnących. Jednak te rośliny nie tworzą stonce
dobrych warunków do reprodukcji i w związku
z tym ograniczona jest szkodliwość gospodarcza
na skutek jej żerowania. Dorosłe owady Diabrotici żywią się znamionami kolb i pyłkiem z
wiech. Znamiona są uszkadzane w taki sposób,
że są poprzecznie podgryzane przez owady lub
stopniowo zjadane w trakcie wyrastania z kolby.
Znamiona mogą być całkowicie poprzecznie
przegryzione. Znamiona w kolbie mogą być
całkowicie odgryzione aż do samego końca
– miejsca skąd wyrastają z kolby. Chrząszcze
mogą spowodować straty w plonie ziarna jeśli wystąpią w dużym nasileniu jeszcze przed
zapyleniem kolb. W wyniku uszkodzenia jest
mniejsza lub większa liczba „głuchych” miejsc
na kolbie bez ziaren (straty mogą być jeszcze
większe, jeśli skumulują się skutki żerowania
na korzeniach). Jeśli szkodnik pojawi się na
kolbie po okresie zapylenia, wtedy nie będzie
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Na jednej roślinie może być nawet 500 owadów
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miał większego wpływu na plon ziarna. Może
się stać, że chrząszcze mogą uszkadzać rozwijające się ziarniaki będące w fazie dojrzałości
mlecznej. Dorosłe chrząszcze uszkadzają też
liście kukurydzy.
Larwy uszkadzają system korzeniowy kukurydzy. Z początku atakują rozwijające się młode korzenie, później wyżerają rdzeń wewnątrz korzeni
a dorosłe osobniki pożerają całe korzenie aż do
ich części bazowej.
Przy uszkodzeniu 50% systemu korzeniowego dochodzi do wylegnięcia roślin. Jeśli
po wylegnięciu pojawią się deszcze, wtedy
może dojść do częściowej regeneracji korzeni, rośliny idą do pionu ale mogą wtedy mieć
charakterystycznie wygięte łodygi – mówi
się wtedy o tzw. „gęsich szyjach”. Jeśli na
dużą intensywność żerowania stonki na roślinach nałoży się susza, wtedy rośliny więdną
i przedwcześnie zasychają.
Najbardziej skutecznym i najtańszym środkiem ograniczania występowania zachodniej
stonki korzeniowej jest płodozmian. Samiczki
stonki podczas składania jajeczek ewidentnie
preferują pola uprawne kukurydzy. Larwy są
w zasadniczym stopniu są uzależnione od pożywienia, jakim jest kukurydza. W plantacjach
innych roślin większość populacji Diabrotici
musi zginąć.
Za odpowiednie przedplon dla kukurydzy
uważa się zboża i słonecznik. W pewnym okresie w USA w płodozmianie przed kukurydzą
umieszczana była soja. Okazało się jednak, że
stonka adaptowała się do tej rośliny- samiczki
zaczęły składać jajeczka na plantacjach soi.
Dlatego też, Amerykanie nie zalecają do uprawy
przed kukurydzą soi i lucerny.
Aby ochrona przed szkodami spowodowanymi przez Diabroticę była skuteczna – niemożliwe jest jej uprawianie w monokulturze.
Tej zasady należy szczególnie przestrzegać na
całej powierzchni zajętej przez kukurydzę. Dla
wielu plantatorów może to być ważny problem,
w szczególności dotyczy to gospodarstw o intensywnej produkcji zwierzęcej, gdzie kukurydza
jest wysiewana na powierzchni przekraczającej
50% powierzchni gospodarstwa.
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Jeśli niemożliwe jest przestrzeganie płodozmianu, wtedy konieczne będzie wykorzystanie
chemicznych środków ochrony. Niestety, obecnie na Słowacji nie ma zarejestrowanego żadnego środka na stonkę korzeniową. Możliwe jest
zastosowanie (na zasadzie jednorazowej zgody
ministra) Invite+, Pyrinex 25 ME, Decis EW 50
i zaprawy nasienne Poncho 600 FS. Invite jest
środkiem – ekstrakt z roślin z Cucurbitaceae,
który przyciąga owady dorosłe do intensywnego żerowania, dlatego możliwe jest obniżenie
stężenia substancji czynnej. Środek może być
aplikowany przy pomocy samolotu lub specjalnych opryskiwaczy. Oprysk przeciwko stonce
korzeniowej musi dostać się na poziom kolb, co
umożliwia zastosowanie specjalnych opryskiwaczy dających wielkie duże krople płynu do oprysku. Przeciwko Diabrotice są skuteczne środki
stosowane przeciwko drutowcom i omacnicy.
Ochrona przed zachodnią stonką korzeniową przy pomocy GMO okazała się jak dotąd
nieskuteczna.
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Skuteczne i bezpieczne herbicydy w kukurydzy
jako alternatywa dla triazyn
Podstawowym czynnikiem sprzyjającym opłacalności uprawy kukurydzy jest zapewnienie jej
optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju, poprzez wyeliminowanie konkurencji ze strony
chwastów za pomocą odpowiednio dobranych zabiegów herbicydowych.
Jeszcze do niedawna w ochronie kukurydzy
przed chwastami najczęściej używaną substancją aktywną z grupy triazyn była atrazyna. Swoją popularność zawdzięczała przede
wszystkim niskiej cenie jednostkowej, wysokiej selektywności w stosunku do większości
odmian kukurydzy oraz dużej skuteczności
w ograniczaniu zachwaszczenia plantacji kukurydzy. Niestety nagminne stosowanie atrazyny
(szczególnie w latach o niewielkich ilościach
opadów) spowodowało nagromadzenie się pozostałości tej substancji w glebie powodując problemy z uprawą niektórych roślin następczych.
Natomiast w latach przekropnych (ze względu
na dużą mobilność w środowisku glebowym)
przedostawała się do wód gruntowych powodując ich skażenie. Również brak rotacji herbicydowej (stosowanie na tym samym polu przez
kilka lat jednej substancji aktywnej – atrazyny
czy symazyny) spowodowało powstanie zjawiska odporności niektórych gatunków chwastów
(np.: chwastnicy jednostronnej, komosy białej
czy szarłatu szorstkiego) na te substancje chemiczne. Dlatego decyzją Komisji Europejskiej
z roku 2004 wprowadzono zakaz stosowania
tych substancji na terenie Unii Europejskiej.
Natomiast w naszym kraju termin wycofania
tych substancji minął z dniem 30 czerwca 2007
roku jednak obrót herbicydami zawierającymi
atrazynę czy symazynę mógł być prowadzony
jeszcze do końca grudnia 2007 roku. Oznacza to,
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że rok 2008 jest pierwszym sezonem bez triazyn
(atrazyny i symazyny).
Tak samo jak przyroda nie lubi pustki tak
rynek środków ochrony roślin (herbicydów) nie
lubi próżni, dlatego w zamian zaoferował inne
herbicydy (np.: z grupy pochodnych sulfonylomocznika czy pochodnych triketonów). Niestety
jedynym mankamentem tych herbicydów jest
wysoki koszt jednostkowy jaki należy ponieść
na ochronę plantacji.
Polecane obecnie w uprawie kukurydzy herbicydy można stosować zarówno przed jak i po
jej wschodach. Wybór terminu stosowania zależy
od warunków wilgotnościowych gleby w okresie siewów oraz zaraz po nich. Zaleta zabiegów
przedwschodowych jest to, że już od samego
początku chronią plantację przed konkurencją
ze strony chwastów. Wadą tego typu zabiegów
jest uzależnienie ich działania od warunków
wilgotnościowych gleby. Niestety żaden rolnik
nie jest w stanie precyzyjnie określić jakie będą
warunki atmosferyczne kilka, dni po siewie
kukurydzy. Dlatego termin przedwschodowy
jest obarczony bardzo dużym ryzykiem dlatego
coraz rzadziej jest stosowany przez plantatorów
kukurydzy. Przykładowe herbicydy zalecane
do przedwschodowego stosowania przedstawia
tabela 1. Natomiast w tabeli 2 wyszczególniono
również przykładowe mieszanki herbicydowe
zalecane na wschodzące chwasty ale przed
wschodami samej kukurydzy.
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Jedynym wyjściem z sytuacji w której występują niesprzyjające warunki wilgotnościowe
gleby jest stosowanie zabiegów herbicydowych
po wschodach kukurydzy oraz chwastów.
Asortyment herbicydów stosowanych nalistnie
jest znacznie szerszy i obejmuje conajmniej 8
różnych grup chemicznych. Zaletą stosowania
zabiegów powschodowych jest możliwość
bardziej precyzyjnego dobrania środków i ich
dawek do występujących na polu gatunków
chwastów. Mniejsze jest również ryzyko pomyłki, ponieważ niektóre herbicydy można stosować w zaawansowanych fazach rozwojowych
chwastów, gdy ich identyfikacja nie stanowi
większego problemu. Nie bez znaczenia jest
również fakt większego uniezależnienia się od
warunków wilgotnościowych gleby podczas
wykonywania zabiegu.
Plantatorzy coraz częściej oczekują przede
wszystkim możliwości zwalczania chwastów

40

za pomocą jednego zabiegu. W tabelach 3 i 4
przedstawiono informacje dotyczące terminów
stosowania, odpowiednich faz rozwojowych
kukurydzy w których są selektywne oraz
optymalnych faz wrażliwości chwastów na
poszczególne herbicydy stosowane pojedynczo.
Niektóre z tych herbicydów aby uzyskały
zadawalający efekt chwastobójczy muszą być
stosowane z adiuwantami (tab. 3 i 5). Dodatek
adiuwanta zwiększa skuteczność chwastobójczą
herbicydu lub nawet umożliwia zwalczanie gatunków chwastów w zaawansowanych fazach
rozwojowych. Ponadto poprzez dodanie adiuwanta możliwe jest obniżenie dawki herbicydu
nawet o 25% przy zachowaniu pełnej skuteczności działania. Zawsze należy jednak przestrzegać
zaleceń podanych w instrukcji stosowania użytego herbicydu. Dotyczy to zarówno informacji
o możliwości łącznego stosowania herbicydu z
adiuwantem czy z innymi herbicydami. Prak-
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tyka rolnicza pokazuje nam, że pomimo zastosowania wydawałoby się skutecznego środka,
niektóre gatunki chwastów nie zostały w pełni
zniszczone. Jedynym wyjściem z tej sytuacji
jest stosowanie tzw. mieszanin herbicydowych.
Poza efektem chwastobójczym (praktycznie
całkowite wyeliminowanie chwastów z plantacji poprzez uzupełniające się oddziaływaniu
substancji aktywnych należących do różnych
grup chemicznych) ma to również uzasadnienie
ekonomiczne. Przykładowe mieszaniny różnych herbicydów zamieszczono w tabelach 2 i
5. Należy jednak pamiętać o tym, że herbicydy
wykazują największą skuteczność tylko wtedy,
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gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Dlatego zawsze przed przystąpieniem do
wykonywania zabiegów herbicydowych należy
dokładnie zapoznać się z zaleceniami znajdującymi się na etykiecie-instrukcji i bezwzględnie
się do nich stosować.
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A może sorgo?
Rodzina traw wiechlinowatych obejmuje około 30 gatunków roślin, pochodzących z Afryki, z
czego kilka gatunków jednorocznych, objętych jest wspólną nazwą Sorghum vulgare. Najważniesze
z nich to:
– sorgo cukrowe (Sorghum saccharatum),
– sorgo sudańskie (Sorghum sudanese) zwane trawą sudańską,
– sorgo japońskie (Sorghum japonicum),
– sorgo murzyńskie (Sorghum durra),
– sorgo zwisłe (Sorghum cernuum).
Zapotrzebowanie sorga na składniki pokarSorgo jest znane od dawna w wielu rejonach
mowe jest podobne jak kukurydzy uprawianej na
świata i jest rośliną uprawianą i rozpowszechnioną
kiszonkę. Orientacyjne dawki fosforu wynoszą
w rejonach suchych lub zbyt gorących dla innych
około 30 do 60 kg P2O5/ha, potasu 60 do 120 kg
roślin. Zajmuje 5 miejsce po pszenicy, ryżu, kukuK2O/ ha i azotu 80 do 120 kg N/ha.
rydzy i jęczmieniu w światowej produkcji zbóż.
Uprawa przedsiewna roli jest podobna do
Odznacza się dużą odpornością na suszę, ale ma
uprawy pod kukurydzę. Należy jednak pamiętać,
większe wymagania cieplne niż kukurydza. W
że bezpośrednie spulchnienie roli powinno być
Polsce w przeszłości podejmowano już próby
płytsze niż pod kukurydzę, a to ze względu na
uprawy tej rośliny, ale bez większego powodzepłytszy siew nasion, na głębokość 2,5-4 cm. Przy
nia, między innymi prawdopodobnie z powodu
głębszym siewie wschody są wolniejsze i rzadsze.
stosowania niskich dawek nawozów azotowych.
Na lżejszych glebach siew nasion powinien być
W warunkach naszego kraju najcenniejszą
głębszy.
rośliną uprawianą na kiszonkę jest kukurydza.
Zalecana, optymalna gęstość siewu sorga
Kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą
wynosi 220 tys. do 240 tys. nasion/ha. Szerokość
objętościową w żywieniu bydła. Jest paszą o
międzyrzędzi wynosi 75 – 100 cm. Przy rozstawie
wysokiej wartości energetycznej. Występujące
75 cm i zakładanej gęstości siewu 200 tys. szt/ha
coraz częściej w naszych warunkach długoodległość nasion w rzędzie wynosi 6,7 cm; przy
trwałe niedobory opadów, a nawet susze w
220 tys. – 6,0 cm i przy 240 tys. szt/ha – 5,5 cm.
okresie letnim powodują drastyczne spadki
Zbyt gęsty siew zwiększa plon zielonej masy, ale
plonu kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej oraz
obniża zawartość suchej masy i strawność masy
znaczne pogorszenie jakości surowca kiszonorganicznej. Wynika to z większej zawartości
kowego. Taka sytuacja wymusza poszukiwania
łodyg, a więc i włókna surowego w masie orgaroślin alternatywnych, szczególnie w rejonach
nicznej. Natomiast zbyt rzadki siew powoduje
dużej koncentracji chowu bydła. Wydaje się, że
krzewienie roślin i zwiększenie udziału grubych,
w niekorzystnych warunkach wilgotnościowych
nisko strawnych łodyg. Do siewu należy używać
dla kukurydzy gwarancją uzyskania wyższego
siewników punktowych z tarczami wysiewającyplonu może być uprawa sorga.
mi o otworach 2-3 mm (jak przy siewie buraków
Sorgo jest podobnie jak kukurydza rośliną o
cukrowych). Na 1 ha wysiewa się około 6-8 kg
typie fotosyntezy C-4 lecz dużo efektywniej niż
nasion sorga.
kukurydza gospodaruje wodą; aktywność transSorgo potrzebuje wyższej temperatury gleby
piracyjna liści jest o połowę mniejsza niż liści
w czasie siewu niż kukurydza. Optymalna tempekukurydzy. Ponadto w warunkach głębokiej suszy
ratura wynosi 10-12oC, dlatego termin siewu sorga
rośliny wchodzą w stan uśpienia, wstrzymują wewinien być późniejszy niż termin siewu kukurygetację, by ponownie kontynuować wzrost, gdy
dzy. Zalecany termin siewu sorga wypada między
zaistnieją korzystniejsze warunki wilgotnościowe.
20 maja a 5 czerwca i nie należy go przyśpieszać,
Sorgo może być z powodzeniem uprawiane na
jeśli warunki cieplne nie są odpowiednie.
większości naszych gleb. Przydatne są do uprawy
Można uprawiać sorgo w czystym siewie, ale
szczególnie gleby lekkie, przepuszczalne i szybko
można też w uprawie współrzędnej z kukurydzą,
się nagrzewające. Nie nadają się do uprawy sorga
w tzw. technologii „mix cropping”. Ten sposób
gleby ciężkie i zimne. Najlepiej rozwija się na
uprawy polega na tym, że na tym samym polu
glebach lekko kwaśnych.
2(33) 08

KUKURYDZA

43

osobno wysiewa się sorgo i kukurydzę. Można
siać nasiona obu gatunków w te same lub w oddzielne rzędy. Sorgo wytwarza bardzo duży plon
zielonej masy.
Do współrzędnej uprawy polecane jest sorgo
cukrowe odmiany Sucrosorgo 506 i odmiany
kukurydzy o liczbie FAO przynajmniej 250. Proporcja rzędów kukurydzy i sorga może być różna:
1 : 1 tj. rząd sorga i jeden rząd kukurydzy – wysiew na przemian,
2 : 1 tj. dwa rzędy sorga i jeden rząd kukurydzy,
1 : 2 tj. jeden rząd sorga i dwa rzędy kukurydzy.
W technologii „mix cropping” stosuje się
dolne ilości wysiewu kukurydzy i sorga. Zalety tej technologii to lepsza opłacalność produkcji w warunkach niedoboru wody (wyższy
plon zielonej masy niż w uprawie kukurydzy)
i ograniczenie ryzyka uprawy. W warunkach
Polski sorgo nie uzyskuje pełnej dojrzałości
ziarna. Może być skarmiane jako zielonka albo
w formie kiszonki. Sorgo bardzo dobrze się
zakisza. Zbiór mieszanki sorga i kukurydzy na
kiszonkę przeprowadza się w końcu września
i na początku października za pomocą silosokombajnów, przy czym termin koszenia podporządkowuje się dojrzałości kukurydzy. Zielonka z sorga
zawiera wówczas około 20-22% suchej masy, zaś
kukurydzy około 30%. Inna jest też zawartość
składników pokarmowych. Zielonka sorga ma
mniejszą zawartość białka i tłuszczu surowego
oraz większą zawartość włókna i popiołu w po44

równaniu do kukurydzy.
Poważnym problemem w przypadku sorga są
alkaloidy, w wyniku rozkładu których powstaje
kwas pruski. Młode rośliny zawierają ponad dwukrotnie więcej kwasu pruskiego niż dojrzałe. W
procesie kiszenia roślin już po 2-3 tygodniach kwas
pruski jest rozkładany, a groźba zatrucia zwierząt
maleje. W przypadku sorga przeznaczonego na
bezpośrednie skarmianie problemem mogą być
także azotany, zawartość których może wzrastać
w wyniku suszy. Związki te mogą też być przyczyną zatruć zwierząt. Zielonkę o dużej zawartości azotanów dobrze jest zakisić, ponieważ w
procesie fermentacji około 50% azotanów przechodzi w formy nietoksyczne. Do ograniczenia
zawartości azotanów i kwasu pruskiego może
przyczynić się stosowanie nawożenia azotem w
dawkach dzielonych.
Kiszonka z sorga ma niższą wartość energetyczną (około 20% mniej energii netto) niż kiszonka z kukurydzy, zawiera więcej włókna surowego
oraz mniej suchej masy. Również zawartość białka
w kiszonce jest niższa.
Sorgo nie jest rośliną konkurencyjną w stosunku do kukurydzy. Jest raczej uprawą komplementarną i stanowi alternatywne rozwiązanie na
słabych stanowiskach, w warunkach suszy oraz
dużego ryzyka uprawy kukurydzy. Ma wówczas
istotne znaczenie w zabezpieczeniu pasz objętościowych dla bydła mlecznego i opasowego.
dr Marian Machul
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Sorgo cukrowe – zakiszać z kukurydzą,
czy z absorbentem soku?

W ostatnich latach rozpoczęto w Polsce uprawę sorgo cukrowego (Sorghum saccharatum L.),
reklamowanego głównie przez firmy handlowe jako surowiec kiszonkarski alternatywny, w stosunku do kukurydzy. W warunkach krajowych zielonka z sorgo, koszona z przeznaczeniem na
kiszonkę w fazie kłoszenia lub początku kwitnienia, charakteryzuje się mniej korzystnym składem
chemicznym, w porównaniu z zielonką z całych roślin kukurydzy. Katedra Żywienia Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie od trzech lat prowadzi badania nad wykorzystaniem sorgo
cukrowego jako surowca kiszonkarskiego. Sorgo, pochodzące z upraw na terenie województw –
małopolskiego, opolskiego i śląskiego, koszono w okresie od 20 września do 20 października każdego
roku. Analizowane zielonki charakteryzowały się małą zawartością suchej masy – od 200 do 237
g·kg-1, a ilość pozostałych składników pokarmowych wynosiła: białko ogólne – 75-95 g·kg-1s.m.,
białko właściwe – 55-75, włókno surowe – 240-300, frakcje włókna NDF – 510-630, ADF – 350-370
i ADL – 35-60; węglowodany rozpuszczalne w wodzie – 140-210, skrobia – 45-80 g·kg-1s.m.
Opóźnianie terminu zbioru sorgo do końca
października wpływało na niewielki wzrost
zawartości suchej masy (do 245 g·kg-1) oraz
węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie i
skrobi. Stwierdzono ponadto znaczny wzrost
zawartości ADL, co wskazywało na intensywny
proces lignifikacji ściany komórkowej roślin,
powodujący obniżenie wartości energetycznej
takiego surowca kiszonkarskiego. Ponadto wraz
ze wzrostem suchej masy zmniejszała się zawartość białka ogólnego i właściwego oraz NDF w
zielonkach z sorgo. Pojemność buforowa analizowanych zielonek wynosiła od 210 do 330
meq·kg1s.m. i obniżała się wraz z opóźnianiem
termonu zbioru sorgo. Wynikało to ze wzrostu
zawartości węglowodanów rozpuszczalnych w
wodzie oraz zmniejszenia ilości białka ogólnego
w zielonkach.
Nieomal 2. krotnie większa zawartość węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie, w stosunku
do ilości białka ogólnego, wpływa na niską pojemność buforową, co kwalifikuje sorgo cukrowe
do grupy roślin łatwo kiszących się. Niekorzystną
cechą zielonki z sorgo, jako surowca kiszonkarskiego, jest jednak mała zawartość suchej masy,
która w okresie zbioru w warunkach krajowych
nie przekracza 250 g×kg-1.
W zakiszanej zielonce, o tak małej zawartości
suchej masy i jednocześnie dużej ilości węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie, proces fermentacji jest bardzo intensywny, a sporządzone kiszonki zawierają dużą ilość kwasów – mlekowego
i octowego. W doświadczeniach wykonanych przez
autorów prezentowanego artykułu zawartość kwasów organicznych w kiszonkach sporządzonych
2(33) 08

z samego sorgo cukrowego wynosiła: mlekowy
– 110-165; octowego – 35-55; masłowego – 2-6
g·kg-1s.m. Wzrost zawartości suchej masy w zakiszanym sorgo wpływał na zmniejszenie ilości tych
kwasów w kiszonkach. Tak duża ilość kwasów –
mlekowego i octowego powodowała, że kiszonki
charakteryzowały się niskim pH – od 3,75 do 3,85.
Kiszonki o tak niskim pH były bardzo niechętnie,
lub w ogóle nie pobierane przez owce w testach
wykonanych przez autorów artykułu. W praktyce należy więc uwzględniać negatywny wpływ
niskiego pH kiszonek na wielkość dowolnego
ich pobrania przez zwierzęta, decydując się na
zakiszanie zielonki z samego sorgo cukrowego.
Pamiętać należy również, że zakiszanie sorgo o
zbyt małej zawartości suchej masy związane jest
zawsze z ryzykiem dużych strat składników pokarmowych, w efekcie wycieku soku kiszonkowego ze zbiorników. Sok kiszonkowy, ze względu na
dużą zawartość kwasów organicznych, amoniaku,
azotanów i fosforu oraz niskie pH, uznawany jest
za jeden z najbardziej szkodliwych dla środowiska
glebowego i wodnego odpadów rolniczych.
Kiszonki o dużej zawartości kwasu mlekowego, węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie
i skrobi są bardzo podatne na rozkład tlenowy po
odkryciu stosu kiszonkowego. Wymienione składniki, a szczególnie kwas mlekowy, są głównymi
substratami pokarmowymi dla mikroorganizmów
odpowiedzialnych za rozkład tlenowy kiszonek,
w warunkach penetracji powietrza. Stabilność
w warunkach tlenowych jest zagadnieniem ważnym, szczególnie wtedy, gdy kiszonka z sorgo
stanowi jedyną paszę objętościową w dawce
pokarmowej dla przeżuwaczy.
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W doniesieniach krajowych informowano, że
bardzo dobre efekty uzyskano (lub można uzyskać) zakiszając sorgo w kompozycji z zielonką
z całych roślin kukurydzy. Najczęściej proponuje
się proporcje: sorgo - kukurydza – 1:1 lub 2:1.
Sporządzenie mieszaniny tych roślin, poprzez
zwiększenie zawartość suchej masy w zakiszanej
biomasie, ma wpływać na poprawę jakości fermentacji, ograniczać straty składników pokarmowych
oraz zwiększać wartość pokarmową uzyskanych
kiszonek. Zalecając zakiszanie sorgo razem z kukurydzą proponuje się uprawę pasową tych roślin
i jednoczesny zbiór zielonki. Taki sposób uprawy
może być jednak trudny do realizacji w praktyce
rolniczej, głównie ze względu na problemy związane z siewem ziarna i ochroną roślin podczas
wegetacji.
Poszukiwanie sposobów zakiszania sorgo,
uprawianego w naszym kraju, jest zasadne i
konieczne. Nie należy jednak, co spotyka się w
niektórych doniesieniach, propagować sorgo jako
roślinę alternatywną w stosunku do kukurydzy i
zalecać jednocześnie uprawę pasową tej rośliny
z kukurydzą. Alternatywa – to albo sorgo, albo
kukurydza. Powstaje również pytanie – jak zakiszać sorgo, gdy nie będzie możliwa (długotrwała
susza, nieodpowiednie gleby, choroby i pasożyty
roślin) uprawa kukurydzy, a jedynym dostępnym
surowcem kiszonkarskim będzie tylko sorgo?
Autorzy prezentowanego artykułu od 2006 roku
prowadzą badania, których celem jest określenie
wpływu różnych sposobów zakiszania zielonki z
sorgo na jakość fermentacji, wartość pokarmową
oraz stabilność tlenową sporządzonych kiszonek.
Według autorów jednym ze sposobów, pozwalającym na poprawę jakości fermentacji, zwiększenie
wartości pokarmowej oraz stabilności tlenowej
kiszonek z sorgo, może być zakiszanie zielonki
z dodatkiem naturalnych absorbentów soku. W
doświadczeniu, opisanym w niniejszym artykule,
surowcem kiszonkarskim była zielonka z sorgo
cukrowego odmiany Sucrosorgo 506 (zbiór 28
września 2007 roku, sucha masa – 204,5 g×kg-1,
pojemność buforowa – 187 meq×kg-1s.m., cząstki –
10-15 mm.) Zawartość składników pokarmowych
zielonce wynosiła: białko ogólne – 92,7 g×kg-1
s.m., białko właściwe – 60,6, tłuszcz ogólny – 20,4,
włókno surowe – 321,0, frakcje włókna NDF –
613,4, ADF – 406,0 i ADL – 51,1, węglowodany
rozpuszczalne w wodzie – 152,2 oraz skrobia –
77,1 gkg-1 s.m.
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Zielonkę z sorgo zakiszano bez dodatku (S-BD)
oraz z dodatkiem otrąb pszennych w ilości 50 lub
100 g·kg-1 zielonki (S-O50 i S-O100). Dla porównania sorgo zakiszano także z zielonką z całych
roślin kukurydzy (zbiór 28 września 2007 roku),
w proporcjach wagowych 1:1 lub 2:1 (S-K1:1
i S-K2:1).
Po 60. dniach przechowywania w kiszonkach
oznaczono kompleksowy skład chemiczny oraz
wykonano 7. dniowy test stabilności tlenowej.
Miarą stabilności tlenowej była liczba godzin,
podczas których temperatura kiszonek, wystawionych w stałej temperaturze 20oC na działanie
powietrza, nie przekraczała o 2oC temperatury
otoczenia.
Parametry fermentacji oraz stabilność tlenową
kiszonek z sorgo przedstawiono w tabeli 1. Zakiszanie sorgo z dodatkiem zielonki z kukurydzy
nie spowodowało ograniczenia, zarówno rozkładu
białek do amoniaku, jak i fermentacji alkoholowej
w sporządzonych kiszonkach. Zdecydowanie
lepszy efekt uzyskano zakiszając sorgo z dodatkiem otrąb pszennych. W kiszonkach z dodatkiem
otrąb zawartość amoniaku i etanolu była mniejsza
średnio o 20-21 i 34-38%, w porównaniu z ilością
tych niepożądanych produktów fermentacji w
kiszonkach z sorgo bez dodatku lub z dodatkiem
zielonki z kukurydzy. Można więc stwierdzić, że
zakiszana mieszanina sorgo z otrębami pszennymi
była środowiskiem najmniej sprzyjającym rozwojowi i działalności bakterii rozkładających białko
do amoniaku oraz drożdży rozkładających węglowodany rozpuszczalne w wodzie do etanolu.
Duża zawartość wody oraz węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie w zielonce z sorgo stwarza idealne warunki do rozwoju bakterii fermentacyjnych, a efektem ich działalności jest duża ilość
wytworzonych kwasów – mlekowego i octowego.
W opisywanym doświadczeniu zawartość kwasu
mlekowego w kiszonce z sorgo bez dodatku wynosiła 105,6 g·kg-1s.m. Zakiszanie sorgo z zielonką z
kukurydzy wpłynęło na zwiększenie ilości kwasu
mlekowego w kiszonkach. Największa ilość tego
kwasu – 115,5 g·kg-1s.m., występowała w kiszonce z sorgo w kompozycji z kukurydzą, w proporcji
wagowej 1:1. Mogło to wynikać z większej zawartości węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie,
a także większej liczby bakterii mlekowych w
mieszaninach sorgo z kukurydzą, w porównaniu
z samą zielonką z sorgo. Znaczne ograniczenie
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fermentacji mlekowej stwierdzono zakiszając
sorgo z dodatkiem otrąb pszennych. Zawartość
kwasu mlekowego w tak sporządzonych kiszonkach wynosiła 70,6-72,5 g·kg-1s.m.
Największa ilość kwasu octowego – 44,0-47,7
g·kg-1s.m. występowała w kiszonkach z sorgo bez
dodatków oraz z dodatkiem zielonki z kukurydzy.
W kiszonkach z dodatkiem otrąb pszennych ilość
tego kwasu była mniejsza średnio o 21-27%.
Kwas masłowy, jeden z najbardziej niepożądanych produktów fermentacji, występował tylko
w kiszonce z sorgo bez dodatków. Ilość tego kwasu była jednak niewielka i nie przekraczała 4 g·kg-1
s.m. kiszonki. Kwas propionowy, wpływający korzystnie na stabilność tlenową, występował tylko
w kiszonkach z sorgo z dodatkiem otrąb pszennych.
Duża zawartość kwasów organicznych w
sporządzonych kiszonkach nie pozostawała bez
wpływu na ich pH. Najniższe pH – 3,78 występowało w kiszonce z sorgo z dodatkiem zielonki
z kukurydzy w proporcji 1:1. Kiszonka ta charakteryzowała się największą zawartością kwasów
organicznych. Wyższe pH – 3,80 i 3,84 stwierdzono w kiszonkach z samego sorgo oraz z sorgo z
dodatkiem zielonki z kukurydzy w proporcji 2:1.
Dodatek otrąb pszennych do zakiszanego sorgo,
poprzez ograniczenie intensywności fermentacji
– głównie mlekowej, wpłynął na wzrost pH do
3,93-3,96 w kiszonkach. Najwyższe pH wynikało
z najmniejszej zawartości kwasów organicznych
w tych kiszonkach.
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W opisywanym doświadczeniu kiszonka
z sorgo bez dodatku była odporna na rozkład
tlenowy przez okres 73. godzin. Zakiszanie
sorgo z zielonką z kukurydzy, w proporcji 1:1,
zmniejszyło odporność uzyskanych kiszonek na
wtórną fermentację. Kiszonki te były stabilne
tlenowo przez okres 65. godzin. Niewiele lepszym
rozwiązaniem, w aspekcie stabilności tlenowj,
było zakiszanie sorgo w kompozycji z zielonką
z kukurydzy w proporcji 2:1. Tak sporządzone
kiszonki były odporne na rozkład tlenowy przez
okres 76. godzin. Najlepszym sposobem, w
opisywanym doświadczeniu, pozwalającym na
duże zwiększenie stabilności tlenowej kiszonek z
sorgo było zakiszanie zielonki z dodatkiem otrąb
pszennych. Kiszonki z sorgo z dodatkiem otrąb,
w ilości 50 g·kg-1 zielonki, były stabilne tlenowo
przez okres 115. godzin, natomiast z dodatkiem
tego absorbentu w ilości 100 g·kg-1 zielonki przez
okres 119. godzin.
Kiszonki z sorgo z dodatkiem otrąb pszennych
charakteryzowały się najmniejszą zawartością kwasu mlekowego, najmniejszym jego udziałem sumie
kwasów organicznych oraz najkorzystniejszym
(w aspekcie stabilności tlenowej) udziałem kwasów – octowego i propionowego w sumie kwasów
organicznych.
Zawartość składników pokarmowych w kiszonkach z sorgo cukrowego przedstawiono w
tabeli 2. Najmniejszą zawartością suchej masy
– 196,6 g·kg-1 charakteryzowała się kiszonka z
sorgo bez dodatków. Zakiszanie sorgo z dodat-
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kami, zastosowanymi w doświadczeniu, wpłynęło na zwiększenie zawartości suchej masy w
kiszonkach. Największa ilość tego składnika –
240,8 i 252,5 g·kg-1 występowała w kiszonkach
z dodatkiem zielonki z kukurydzy (w proporcji
1:1) oraz z dodatkiem otrąb pszennych (w ilości
100 g·kg-1 zielonki).
Zakiszanie sorgo z dodatkiem zielonki z
kukurydzy nie miało istotnego wpływu na zawartość białka ogólnego – 88,8-92,6 g·kg-1s.m.
oraz białka właściwego – 40,0-42,1 g·kg-1s.m. w
kiszonkach. Wpływ taki stwierdzono zakiszając
sorgo z dodatkiem otrąb pszennych. Zawartość
białka ogólnego i właściwego w kiszonkach z
dodatkiem tego absorbentu wynosiła odpowiednio
108,8-123,7 i 48,2-50,6 g·kg-1s.m. Zwiększenie
udziału otrąb w mieszaninie z sorgo wpływało na
wzrost zawartości białek w kiszonkach.
Wszystkie kiszonki sporządzone z dodatkiem
otrąb pszennych lub zielonki z kukurydzy charakteryzowały się mniejszą zawartości frakcji
włókna NDF i ADF, w porównaniu z ich ilością
w kiszonce bez dodatku. Wynikało to z mniejszej
zawartości ADF i ADF w otrębach pszennych i
zielonce z kukurydzy, w porównaniu z zielonką
z sorgo.
Węglowodany rozpuszczalne w wodzie są
pierwszym źródłem łatwodostepnej energii dla
mikroorganizmów żwacza. Istotne jest więc
maksymalne ograniczenie strat tego składnika podczas fermentacji zakiszanej biomasy.
W wykonanym doświadczeniu zakiszanie
sorgo z dodatkiem zielonki z kukurydzy nie
50

wpłynęło na istotne zwiększenie zawartości
węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie
(20,6-25,7 g·kg-1s.m.) w uzyskanych kiszonkach. Mała zawartość tego składnika wynikała
z jego intensywnego rozkładu przez bakterie
fermentacyjne, czego dowodem była duża ilość
kwasu mlekowego i octowego w kiszonkach.
Ograniczenie rozkładu węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie podczas fermentacji uzyskano
zakiszając sorgo z dodatkiem otrąb pszennych.
Zawartość tego składnika, w tak sporządzonych
kiszonkach, wynosiła 44,4-45,8 g·kg-1s.m.
Zakiszanie sorgo z zastosowanymi dodatkami,
a szczególnie z zielonką z kukurydzy, wpłynęło na
znaczne zwiększenie ilości skrobi w uzyskanych
kiszonkach. Zawartość skrobi w kiszonkach z
sorgo wynosiła: bez dodatku – 78,0; z dodatkiem
otrąb pszennych (50 i 100 g·kg-1 zielonki) – 119,5
i 129,6; z dodatkiem zielonki z kukurydzy (w
proporcji 1:1 i 2:1) – 177,0 i 160,1 g·kg-1s.m.
Wartość pokarmową kiszonek sporządzonych
w doświadczeniu, szacowaną według systemu
INRA´88, przedstawiono w tabeli 3. Zakiszanie
sorgo, zarówno z dodatkiem otrąb pszennych, jak
i zielonki z kukurydzy, wpłynęło na wzrost wartości pokarmowej tak sporządzonych kiszonek. Największą wartością energetyczną charakteryzowały się kiszonki z sorgo z dodatkiem zielonki z kukurydzy (1:1) – 0,89 JPM i 0,79 JPŻ·kg-1s.m. oraz
z dodatkiem otrąb pszennych (100 g·kg-1 zielonki)
– 0,88 JPM i 0,78 JPŻ·kg-1s.m.
Wszystkie kiszonki z sorgo, sporządzone z dodatkiem otrąb pszennych lub zielonki
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z kukurydzy, charakteryzowały się większą
wartością białkową, w porównaniu z kiszonką bez dodatku. Najlepszym sposobem na
zwiększenie tej wartości było zakiszanie sorgo z dodatkiem otrąb pszennych. Zawartość
BTJP, BTJE i BTJN w kiszonkach z dodatkiem
otrąb, w ilości 50 g·kg-1 zielonki, wynosiła
odpowiednio 23,5, 67,0 i 67,5 g·kg-1s.m. Zwiększenie udziału otrąb w mieszaninie z sorgo, do 100
g·kg-1 zielonki, spowodowało dalszy wzrost wartości białkowej kiszonek – BTJP 26,5, BTJE 71,5
i BTJN 75,0 g·kg-1s.m.
Podsumowując wyniki wykonanego doświadczenia należy stwierdzić, że zakiszanie sorgo cukrowego z dodatkiem zielonki z kukurydzy, szczególnie w proporcji wagowej 1:1, nie zapewniło
poprawy jakości fermentacji oraz nie wpłynęło na
zwiększenie odporności kiszonek na rozkład tlenowy. Poprawę profilu fermentacji, a przede wszystkim duży wzrost odporności kiszonek na wtórną
fermentację, uzyskano zakiszając zielonkę z sorgo
z dodatkiem otrąb pszennych. Wartość energetyczna kiszonek z sorgo z dodatkiem otrąb pszennych
lub zielonki z kukurydzy była nieomal identyczna.
Zdecydowanie lepszym sposobem na zwiększenie
wartości białkowej kiszonek było zakiszanie sorgo
z dodatkiem otrąb pszennych, przede wszystkim
w ilości 100 g·kg-1 zielonki, niż zakiszanie tej
rośliny w kukurydzą.
Sporządzając kiszonki nie można pominąć kosztów ich produkcji. Mając na uwadze
ten czynnik podkreślić należy, że zakiszanie sorgo z dodatkiem otrąb pszennych lub
innych absorbentów soku będzie zdecydowanie mniej kosztowne, w porównaniu z
zakiszaniem tej rośliny z dodatkiem zielonki
z kukurydzy. Zakiszanie sorgo w mieszaninie z
kukurydzą związane jest z koniecznością dodat52

kowej uprawy kukurydzy, trudnościami w synchronizacji terminu siewu ziarna i ochronie roślin
podczas wegetacji. W materiałach reklamujących
uprawę sorgo cukrowego brakuje informacji o
preparatach do zwalczania chwastów w uprawie
tej rośliny. W praktyce stosuje się preparaty przeznaczone dla kukurydzy, co jest rozwiązaniem
zastępczym. Zakiszanie sorgo z dodatkiem naturalnych absorbentów soku, w tym otrąb pszennych, całkowicie eliminuje te problemy.
Autorzy prezentowanego artykułu prowadzili
również badania nad zakiszaniem sorgo cukrowego z dodatkiem szeregu innych absorbentów soku,
zarówno bez, jak i w kompozycji z preparatami kiszonkarskimi wpływającymi na poprawę jakości
fermentacji oraz ograniczającymi rozwój i działalność niepożądanej flory patogennej w kiszonkach.
Wyniki tych eksperymentów zostaną przedstawione Czytelnikom w kolejnym wydaniu czasopisma
„KUKURYDZA”.
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Jan B. Pyś, Agata Karpowicz
Katedra Żywienia Zwierząt,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
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Zaślaz pospolity –
– groźny chwast w kukurydzy

Zaślaz pospolity - Abutilon theophrasti Medik. (synonim Abutilon avicennae Gaertn.), chwast
pochodzący z dalekiego wschodu, od kilku lat systematycznie zwiększa zasięg swego występowania
na polach uprawnych południowo-zachodniej Polski. Pierwszy raz zidentyfikowano go w roku
2002 na plantacji buraka cukrowego w okolicach Legnicy oraz w kukurydzy uprawianej w pobliżu
podwrocławskich Kobierzyc. Od tego czasu minęło już 6 lat a doniesienia o jego obecności docierają
z coraz większej liczby pól Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
Zaślaz jest rośliną jednoroczną, łodygę
ma cylindryczną, wzniesioną, pokrytą wraz z
sercokształtnymi liśćmi drobnymi włoskami,
dzięki którym zawdzięcza swoją angielską nazwę – velvetleaf, którą możemy tłumaczyć jako
„aksamitny liść”. Jest to roślina ciepłolubna, do
wschodów wymaga co najmniej 8°C. Nie ma
wygórowanych wymagań świetlnych, nawet częściowo zacieniona dobrze rośnie, kwitnie oraz
wytwarza nasiona. Przy sprzyjających warunkach osiąga szybkie tempo wzrostu, w przeciągu
kilku miesięcy jej wysokość może przekroczyć
2,5 m. Żółte, pięciopłatkowe kwiaty wyrastające
na długich szypułkach z kątów liści pojawiają
się w lipcu, a pojedyncze kwitnące egzemplarze
możemy obserwować jeszcze we wrześniu. Rozmnaża się wyłącznie za pomocą nasion, których
w trakcie sezonu wegetacyjnego może wytworzyć do kilkunastu tysięcy. Dzięki grubej okrywie nasiennej mogą one zachowywać żywotność
w glebie nawet ponad 50 lat. Chwast ten stanowi
problem na polach uprawnych Ameryki Północnej, Afryki Północnej, Europy Południowej, Azji
oraz Australii. Zachwaszcza głównie rośliny
uprawiane w szerokie rzędy takie jak kukurydza,
buraki cukrowe czy soja. W kukurydzy straty
ziarna powodowane przez zaślaz występujący
w nasileniu ok. 20-22 szt./m2 mogą przekraczać
30%. Do jego międzykontynentalnej ekspansji,
którą można datować na koniec XVII w., gdy
trafił na tereny obecnych Stanów Zjednoczonych, przyczyniły się jego użytkowe właściwości – wysoka zawartość włókna w łodygach
(dochodząca do 25%) oraz oleju w nasionach
(16-20%). Dzięki nim zaczęto go uprawiać
jako roślinę przemysłową, która po zaniechaniu
uprawy okazała się uciążliwym chwastem. W
jego ojczystych stronach, w Azji, już w starożytności dostrzeżono możliwości wykorzystania
zaślazu, produkując z jego włókien ubrania, liny
okrętowe, sieci rybackie a olej tłoczony z nasion
2(33) 08

używano w celach kulinarnych. Obecnie w Chinach oraz Indiach jest nadal lokalnie uprawiany.
Istnieje kilka teorii wyjaśniających jego pojawienie się w Polsce. Najbardziej prawdopodobne jest, że został on
zawleczony wraz z materiałem siewnym
lub maszynami rolniczymi sprowadzanymi
z Czech lub Niemiec, gdzie dotarł przed rokiem
2000. Do jego rozprzestrzeniania mogło się
również przyczynić migrujące ptactwo, przenosząc nasiona na piórach lub w przewodzie
pokarmowym.
W roku 2007 prowadzono obserwacje
plantacji kukurydzy, zlokalizowanej w pobliżu Wrocławia, na której rok wcześniej
wystąpił zaślaz. Pod koniec maja, niespełna
w miesiąc od siewów rośliny uprawnej, przeprowadzono pierwszą lustrację. Chwast znajdował się w zróżnicowanych fazach rozwojowych. Najmłodsze, kilkucentymetrowe rośliny,
były w fazie liścieni, najstarsze posiadały do
5 liści właściwych a ich wzrost przekraczał 30
cm. 3-4 tygodnie później (III dekada czerwca),
obserwowano już osobniki osiągające ok. 60 cm
wzrostu. Pod koniec lipca wiele z roślin znajdowało się w stadium zawiązywania nasion. Na
tym etapie wysokość części egzemplarzy przekraczała 200 cm. Pierwsze w pełni wykształcone
nasiona obserwowano w sierpniu.
Na tej samej plantacji prowadzono również
badania przydatności wybranych herbicydów
do zwalczania zaślazu. Wśród zastosowanych
środków wysoką skuteczność wykazały Callisto
100 SC oraz Maister 310 WG + Actirob 842 EC
zastosowane we wczesnym stadium rozwojowym (2-4 liście). Środki te dobrano na podstawie
badań wazonowych, prowadzonych w Zakładzie
Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB we
Wrocławiu. W doświadczeniach tych herbicyd
Callisto 100 SC (1,5 l/ha) oraz Maister 310 WG +
Actirob 842 EC (0,15 kg + 2,0 l/ha) zastosowano
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w fazie 3 liści właściwych zaślazu. Redukowały
zieloną masę odpowiednio o 92-97% oraz 9598%. W przypadku gdy preparaty aplikowano
na chwasty w bardziej zaawansowanym stadium
rozwojowym (5 liści właściwych), skuteczność
była gorsza i spadała do ok. 70%. Gdy na zabieg
herbicydowy jest już zbyt późno a populacja
chwastu jest niezbyt liczna, wskazane jest jego
ręczne usunięcie. W takich przypadkach istotne
jest by rośliny likwidować przed wytworzeniem
nasion. Egzemplarze na których nasiona zaczęły
się zawiązywać najbezpieczniej jest spalić, z tego
względu że mogą one osiągnąć pełną dojrzałość
na roślinie już wyrwanej z ziemi.
Aktualnie jesteśmy na etapie gdy zaślaz pospolity dopiero rozpoczyna ekspansję w naszym kraju. Ważne jest by regularnie kontrolować plantacje
w celu jak najwcześniejszej jego identyfikacji.
Pozwoli to, przez terminowe zastosowanie odpowiednich środków chwastobójczych, zapobiec
stracie plonu oraz dalszemu rozprzestrzenianiu
groźnego przybysza.
mgr inż. Tomasz Snopczyński
foto: autor
IUNG – Państwowy Instytut
Badawczy,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Nowe źródło informacji strategicznych
dla producentów kukurydzy

(Publikacja opracowana w ramach zadania 2.9 programu wieloletniego IUNG-PIB
„Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”)

Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie rolnym można podzielić na strategiczne, taktyczne
i operacyjne, zależnie od długości okresu, którego dotyczą. Strategia odnosi się do planowania kierunku działań w okresie wieloletnim, np. producent ustala, że w najbliższych latach będzie zajmował
się głównie produkcją kukurydzy. Taktyka określa bardziej szczegółowo sposób i etapy realizacji
przyjętego kierunku działań. Producent przyjmuje np. określoną taktykę siewu nasion, zakładając,
że część plantacji zasieje we własnym zakresie, a część w ramach usług, wyposażając odpowiednio
do tej decyzji park maszynowy. Producent zna orientacyjny termin siewu, ale dokładnie ustala go
podejmując decyzję operacyjną zależnie od obserwowanych na bieżąco warunków polowych.
Także informacje wykorzystywane przy podejleceń uprawowych IUNG-PIB. Część interaktywna
mowaniu decyzji można podzielić, w zależności od
systemu generuje zalecenia i informacje uprawowe
okresu ich aktualności, na strategiczne (np. dane
na podstawie danych wewnętrznych i parametrów
o klimacie), taktyczne (długookresowe prognozy
wprowadzonych przez użytkownika. Dane wepogody) i operacyjne (krótkookresowe prognozy
wnętrzne są zgromadzone w bazach danych, w
pogody). Należy zauważyć, że o ile przy planowaplikach tekstowych oraz w zastosowanych modenia strategii wykorzystywane są informacje stratelach (dane w postaci przetworzonej do algorytmów
giczne, to np. w decyzjach operacyjnych z reguły
obliczeniowych).
są wykorzystywane informacje dotyczące różnych
W skład interaktywnej części programu wchodzą
okresów czasowych. Przykładowo, ponieważ
następujące moduły:
w naszym kraju wskazana jest lokalizacja upraw

fenologia kukurydzy,
kukurydzy w regionach o wyższej średniej tempe
parametry technologiczne,
raturze w okresie wegetacji i siew odmian wcześniej

nawożenie,
dojrzewających, trafność decyzji dotyczących siewu

analiza ekonomiczna.
kukurydzy zależy od znajomości warunków klimaW module FENOLOGIA podaje się współtycznych. Sprawne przeprowadzenie zabiegu siewu
rzędne geograficzne gospodarstwa, cechy terenu,
wymaga jednak informacji bieżących o warunkach
typ użytkowy i odmianę kukurydzy. Uzyskuje się
polowych.
natomiast informacje strategiczne o dacie siewu,
Źródłem informacji strategicznych dla producendacie dojrzewania, prawdopodobieństwie osiąta kukurydzy odnośnie warunków klimatycznych
gnięcia dojrzałości i przybliżonym plonie wybranej
i doboru odmian może być system wspomagania
odmiany kukurydzy. Wynikami przekazanymi do
decyzji ZeaSoft. System ten, w postaci programu
dalszych modułów są: plon, obliczany w zależności
komputerowego, pozwala określić i porównać stood liczby FAO, oraz prawdopodobieństwo osiągniępień ryzyka związanego ze stratą plonu dla różnych
cia dojrzałości.
typów wczesności kukurydzy w dowolnym punkcie
Moduł PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
w Polsce. Wykorzystuje on do obliczeń modele techsłuży do wyboru technologii uprawy i bardziej prenologii produkcji i modele prawdopodobieństwa
cyzyjnego określenia powierzchni pola, plonu (ziedojrzewania ziarna, kolb lub zielonki. Bazy danych
lonki, kolb lub ziarna) i kosztów środków ochrony
systemu zawierają m.in. odmiany, technologie
roślin. Po wybraniu technologii istnieje możliwość
produkcji i ceny. Użytkownik wskazuje położenie
bardziej precyzyjnego określenia powierzchni pola,
geograficzne gospodarstwa, podaje powierzchnię
w zakresie dopuszczalnej dokładności obliczeń dla
uprawy, cenę kukurydzy oraz wybiera technologię,
danej technologii, która na ogół wynosi ±30% w
odmianę itd. System oblicza koszty bezpośrednie
stosunku do powierzchni domniemanej. Precyzuje
produkcji, wartość produkcji i oczekiwaną nadwyżsię także koszty środków ochrony roślin (koszty
kę bezpośrednią. Najmniejszemu ryzyku uprawy
domniemane każdej technologii, są wartością przyodpowiada największa nadwyżka bezpośrednia.
bliżoną). Można także „dostroić”, do warunków
System ZeaSoft składa się z części opisowej i
własnego gospodarstwa, plon (zielonki, kolb lub
części interaktywnej. Do części opisowej należą
ziarna) obliczony w pierwszym module.
instrukcja obsługi programu i podręcznik dotyczący
W module NAWOŻENIE określa się potrzeby
uprawy kukurydzy, opracowany na podstawie zapokarmowe kukurydzy, ustala dawki NPK, Ca i Mg
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oraz dawki nawozów mineralnych (wybranych przez
użytkownika). Potrzeby pokarmowe obliczane są na
podstawie plonu i wprowadzonych danych o polu
(takich jak rodzaj gleby, zawartość P2O5, K2O, MgO,
kwasowość gleby, przedplon itd.). Generowane
wyniki, przekazane do następnego modułu, to koszt
nawozów i koszt zabiegów nawożenia.
Moduł ANALIZA EKONOMICZNA służy
do przedstawienia oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej dla wybranej odmiany na tle kilku typów
wczesności kukurydzy (określonych liczbą FAO)
oraz kosztów bezpośrednich produkcji i wyniku
ekonomicznego. Koszty zbioru i wartość produkcji
obliczane są w zależności od plonu. Dane wprowadzane to cena ziarna, CCM lub kiszonki, w zależności od typu użytkowego.
Obliczenia wykonywane są natychmiast i można
je powtarzać wielokrotnie aż do uzyskania zadawalającego rezultatu. Wyniki obliczeń w formie
tekstowej i graficznej wyświetlane są na ekranie.
Trafność decyzji podejmowanych przez producenta rolnego jest uwarunkowana w dużym stopniu
jakością informacji. Oceniając jakość informacji
można wziąć pod uwagę takie kryteria jak: jakość
semantyczna (ważność informacji w związku
z realizowanym celem, np. wysoce przydatna,
potrzebna, nieprzydatna), istotność (informacja
istotna dla jednego odbiorcy może być nieistotna
dla innego), aktualność (dostarczenie we właściwym momencie), dostępność (np. bariera cenowa
powoduje ustępstwo na korzyść informacji o gorszej
jakości), istnienie informacji (problemem odbiorcy

może być ustalenie, czy informacja rzeczywiście
nie istnieje, czy tylko nie jest dostępna), zrozumiałość (sformułowanie informacji powinno brać
pod uwagę możliwości konkretnego odbiorcy, ale
też wiedza odbiorcy może stanowić przeszkodę w
zrozumieniu).
System ZeaSoft dostarcza informacji strategicznej dotyczącej dostosowania odmian do uprawy
w warunkach klimatycznych danego miejsca. Informacja ta może być wysoce przydatna już przy
planowaniu strategii w gospodarstwie. Porównanie odmian w aspekcie ekonomicznym dostarcza
informacji niezbędnej przy podejmowaniu decyzji
dotyczącej doboru odmiany. Informacja ta spełnia wszystkie kryteria jakościowe: jest wysoce
przydatna, jest istotna dla wszystkich plantatorów
niezależnie od lokalizacji plantacji, aktualna (może
być dostarczona w każdym momencie), dostępna
(brak bariery cenowej), zrozumiała (dostosowana do wiedzy każdego producenta). Problemem
wymagającym rozwiązania jest obecnie właściwe
upowszechnienie systemu, tak by zaczął istnieć w
świadomości potencjalnych odbiorców.
Producent rolny pragnie dysponować informacją
o najwyższej jakości. Wydaje się, że system ZeaSoft
powinien spełnić te wymagania, uzupełniając bardziej tradycyjne źródła informacji.
Andrzej S. Zaliwski
IUNG – Państwowy Instytut Badawczy Puławy
Zakład Agrometeorologii
i Zastosowań Informatyki

Informacje PZPK
Po wyjątkowo korzystnym roku 2007 zarówno
pod względem uzyskanych plonów jak i wysoką
ceną ziarna, w br. wzrosło zainteresowanie rolników uprawą kukurydzy i według
wstępnych szacunków powierzchnia zasianej kukurydzy wzrosła ogółem
o około 100 tys. ha, głownie tej przeznaczonej
na zbiór ziarna. Jednak dotychczasowy przebieg
pogody nie zapowiada powtórzenia się plonów
z ubiegłego roku. Opóźniona wiosna, mokry i
zimny kwiecień spowodował, że siewy kukurydzy z konieczności w większości wykonane
zostały w końcu kwietnia oraz pierwszych dniach
maja. Całkowity brak opadów w miesiącu maju
w nie których rejonach kraju, zwłaszcza w Wielkopolsce, nie sprzyjał prawidłowemu rozwojowi
kukurydzy a w zbożach powoduje już znaczne
straty.
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W ostatnich latach wśród rolników propagowana jest uprawa odmian kukurydzy modyfikowanych
genetycznie, których uprawa ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Wobec braku jasnych
i obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych
zamieściliśmy w niniejszym zeszycie komunikat
w tej kwestii wyjaśniający istotę problemu odmian kukurydzy GMO.
W miesiącu lutym podczas Targów Rolniczych
POLAGRA AGRO-PREMIERY i na ich terenie
obradowało kolejne już 24 Walne Sprawozdawcze Zebranie PZPK na którym została omówiona
realizacja zadań za rok 2007 oraz nakreślone
zadania do realizacji na 2008 r. Po zakończeniu
obrad wspólnie ze Związkiem Producentów Zbóż
zorganizowane zostało seminarium poświęcone
najważniejszym problemom jakie są do rozwiązania w najbliższej przyszłości przed Związkami
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a także roli zbóż i kukurydzy w produkcji energii
odnawialnej. Patronat medialny przygotowując
drukiem treści wygłoszonych referatów sprawowała redakcja AGRO-SERWISU.
W programie działań PZPK na 2008 r. Walne
Zebranie przyjęło wiele konkretnych zadań a najważniejsze z nich to kontynuacja wspólnie z COBORU i przy wsparciu finansowym firm Hodowlano-Nasiennych doświadczeń z odmianami kukurydzy zarówno tych zarejestrowanych w kraju jak
i tych będących w katalogu UE (CCA), które mogą
być sprzedawane na rynku Polskim. Badania mają
dla rolników pierwszorzędne znaczenie przy wyborze odmian do uprawy ( zachęcamy wszystkich
uprawiających kukurydzę do z nich korzystania).
W bieżącym roku do doświadczeń na zbiór ziarna
zgłoszono 115 odmian; do zbioru na kiszonkę 64
odmiany oraz do 5 doświadczeń wykonywanych na
terenach północnych dla produkcji ziarna 39 odmian
z grupy najwcześniej dojrzewających.
Drugim bardzo istotnym zadaniem PZPK na
br. jest organizacja polowych pokazów odmian
oraz nowoczesnej technologii w ramach tzw. „DNI
KUKURYDZY” które zostały zaplanowane w:
– Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
Szepietowo woj. podlaskie w dniu 07 września,
– Ośrodku Hodowli Zarodowej Osięciny. Sp.
z o.o. woj. kujawsko-pomorskie w dniu
12 września,
– Przedsiębiorstwie Rolniczo-Handlowym
Wieszczyce, Sp. z o.o. woj. kujawsko-pomorskie jako: „Krajowy Dzień Kukurydzy” w
dniu 14 września,
– podczas wystawy maszyn Rolniczych AGRO-SHOW w Bednarach k/Poznania woj. wielkopolskie w dniach 19-22 września,
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– Rolniczej Spółdzielni Produkcyjno-Usługowej
Głuchów k/Łańcuta woj. podkarpackie w
dniu 28 września.
W dniach 8-9 kwietnia br. Związek wspólnie
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu zorganizował Międzynarodową Konferencję pt. „Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy
i sorga”. Uczestnicy konferencji obradowali w
sześciu grupach tematycznych; Nasiennictwo,
Uprawa, Ochrona, Wykorzystanie kukurydzy jako
paszy, Kukurydza jako źródło surowca dla przemysłu, Możliwości uprawy i wykorzystania sorga.
Wszystkie tematy zgłoszone na konferencje zostały
wydane w specjalnym zeszycie, dostępnym dla zainteresowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu. Po zakończeniu konferencji odbyło
się posiedzenie CEPM organizacji Producentów
kukurydzy krajów członkowskich UE na temat bieżących problemów dotyczących skupu interwencyjnego, wielkości produkcji a także wspólnego
wystąpienia do Komisji Europejskiej o skreślenie
stonki z listy szkodników kwarantannowych.
W dniach 28-29 czerwca odbyło się podsumowanie efektów i korzyści jakie płyną z faktu
powołania przed 10-ciu laty przez COBORU Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w
pracach którego od samego początku uczestniczy
nasz Związek. Uczestnicy jednomyślnie stwierdzili, że utworzenie tego systemu badań odmianowych
w obliczu otwarcia się rynku nasiennego UE jest
podstawowym źródłem informacji o wartości
gospodarczej odmiany dla warunków klimatyczno-glebowym Polski i podkreślali potrzebę kontynuowania tych badań.
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Jak należy bez emocji
patrzeć na uprawę kukurydzy GMO
Odmiany kukurydzy GMO dopuszczone do uprawy decyzją Komisji
Europejskiej w krajach Unii, a więc również w Polsce, są odmianami którym został dodatkowo wprowadzony gen o nazwie MON 810
do istniejącej już odmiany tzw. transgenicznej. Wykonanie takiego
zabiegu ma na celu zasadnicze zwiększenie odporności tych odmian
na porażenie przez groźnego szkodnika kukurydzy jakim jest Omacnica Prosowianka. Szkodnik ten w wielu krajach Europy powoduje znaczne straty w
plonach szczególnie ziarna kukurydzy jak również wpływa niekorzystnie na jakość
zbieranego ziarna, stwarzając dobre warunki na uszkodzonych roślinach do rozwojowi
grzybów fuzaryjnych. W Polsce porażenie kukurydzy przez Omacnice Prosowiankę
występuje w wielu rejonach, a szczególne duże jej nasilenie powodujące znaczne
straty w plonach kukurydzy uprawianej na zbiór ziarna dotyka rolników z rejonów
Polski południowo- wschodniej i południowej. Z uwagi na duże trudności techniczne
w prowadzeniu chemicznego zwalczania Omacnicy (zabieg stosuje się gdy kukurydza
jest już wyrośnięta) zainteresowanie uprawą odmian kukurydzy GMO jest oczywiste
i ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. Są jednak rejony kraju gdzie występowanie i
szkody powodowane żerowaniem Omacnicy są znikome (Polska północna i środkowa),
zwłaszcza plantacje przeznaczone na kiszonkę, gdzie zbiór dokonywany jest wcześniej,
nie ma tam potrzeby wprowadzania do uprawy odmian kukurydzy GMO.
W ostatnim czasie mam nadzieje, że wskutek niedoinformowania a nie ulegając
dość powszechnej reklamie, rolnicy z terenów gdzie Omacnica Prosowianka nie
występuje lub nie powoduje większych strat gospodarczych chcą uprawiać kukurydzę odmian GMO. Prawda jest taka, że odmiany kukurydzy GMO w porównaniu
do odmian wyjściowych którym został wszczepiony gen MON 810 nie są w żaden
sposób plenniejsze, są natomiast znacznie droższe w zakupie materiału siewnego
i ten aspekt rolnik winien również brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o
uprawie kukurydzy.
Eugeniusz Piątek
PZPK
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Inokulanty Pioneer’a:

- rozwiązanie problemów kiszenia

T

Nazwa

Roślina

R

A

W

Y

LUCERNA

STABILIZATOR

KUKURYDZA

1188

11G22

11H50

11A44

11C33

Mieszanki traw
i mieszanki
traw z
motylkowymi

Mieszanki traw
i mieszanki
traw z
motylkowymi
oraz GPS

Lucerna

Stabilizator do
kukurydzy,
CCM, GPS i
mieszanek
traw

Całe rośliny
kukurydzy,
CCM i kiszone
wilgotne ziarno
kukurydzy

ŚĆ
NOWO

Poprawa
smakowitości i
strawności
kiszonki z traw
i mieszanek
traw z
motylkowymi

Poprawa
smakowitości
kiszonki z traw,
ograniczenie
ryzyka
zagrzewania i
pleśnienia

Doskonała
jakość kiszonki
z lucerny
szczególnie
dla wysokowydajnych
krów

Optymalny
28 — 35%
% s.m. (pryzma i silos)
do zbioru

30 — 40%
(pryzma, silos,
rękaw, bele)

Działanie

Ogranicza
ryzyko
zagrzewania i
pleśnienia

Poprawa
smakowitości i
strawności
kiszonki,
ograniczenie
ryzyka
zagrzewania i
pleśnienia

28 — 35%
(pryzma, silos)
35 — 45%
(rękaw, bele)

35 — 45%
(pryzma. silos)

30 — 40%
(pryzma, silos)

Wartość
pokarmowa*
Jakość
fermentacji*

9

7

9

7

8

8

8

8

7

8

Stabilność
tlenowa*

6

8

7

9

8

*skala 1 - 9

oraz

bezpłatny
Serwis Jakości
Kiszonek
dla klientów firmy PIONEER
Koordynator
d/s produktów mikrobiologicznych
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